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Tájékoztató ebek összeírásáról
Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII.
törvény 42/B. § (1 ) bekezdése alapján az eb tartása szerinti illetékes
önkormányzat háromévente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez, ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásira
tekintettel.

Önkormányzatunk 2013. évben a jogszabályban meghatározott
adattartalommal Kistarcsa közigazgatási területén tartott ebek ösz-
szeírását első alkalommal elvégezte.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információt tar-
talmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek
az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni.
Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának jogkövekezmé-
nyeként - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján -
minimum 30.000,- Ft pénzbírság is kiszabható.

Az ebösszeíró adatlap www.kistarcsa.hu oldalról letölthető, illetve
Kistarcsa Polgármesteri Hivatal portáján átvehető. Ebenként kell
kitölteni és eljuttatni a Kistarcsa Polgármesteri Hivatal részére az
alábbi módok egyikén:

• postai úton Kistarcsa, Szabadság út 48. sz. alatti címre
• személyesen a Hivatal portáján leadva, vagy
• elektronikus úton: hivatal@kistarcsa.hu email címre.

Egyúttal felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41 /2010. (II. 26.) Korm.
rendelet értelmében 2013. január 1 . napjától a négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható,
ezért kérjük, amennyiben a jogszabályban meghatározott
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transz-
ponderrel (microchippel) nem rendelkező ebeket állatorvosnál meg-
jelöltetni.
Köszönjük együttműködését!

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Felhívás

2015. március 5.
Sayfo Omar: Az iszlám és a terrorizmus
A Charlie Hebdo című francia szatirikus lap elleni
brutális támadás előzményei és következményei. A béke
vagy a háború vallása-e az iszlám? Aktuális közel-keleti
és európai krízisek vallási, kulturális és társadalmi hát-
tere. A jelentősebb iszlám terrorszervezetek.

2015. március 12.
Lukács Ilona Cecília: „Itt megkondult az óra!”
– 1848 az irodalomban
Miként jelennek meg az 1848. március 15-ei események
a magyar irodalomban? A hazaszeretet: ahogy csak
Petőfi Sándor tudott írni róla. Nemzeti dal − egy vers,
amit mindenki kívülről tud. A Nemzeti Hadsereg meg-
alakulása Jókai Mór szemével. Március 15. kortárs
költők műveiben.

2015. március 19.
Kleinheincz Ferenc és Neje: Az Aranyteknős földjén
– Vietnam
A vietnami kultúra gyöngyszemei, tájak, emberek. Az
ország történelme és kultúrája röviden. Hanoi, az ezer-
éves főváros és környéke. Ha Long, a Leszálló Sárkány
öble. Hue, a császárváros. A Phong Nha Nemzeti Park
cseppkőbarlangjai. Rövid irodalmi részletek. A vietnami
konyha.

2015. március 26.
Elek Imre: Bűnügyi nyomszakértés
A nyomszakértés területei. A bűnügyi kriminalisztika és
a bűnügyi nyomszakértés. Az eszköznyom, a lábnyom és
a részek összetartozására irányuló vizsgálatok. Fontos
információk a vagyonvédelemmel kapcsolatosan,
védelmi eszközök megvásárlása és telepítése.

ADeáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi u. 33.)
közösségi termében tartjuk. A klubestek ideje: csütör-
tökön este 7-től 10 óráig. Az előadások csütörtökönként
este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli. A
Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és
a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Forgalmi rend változás az iskola előtt
Egyirányú lett a behajtás az uszoda felé

A város forgalmi rendjének felülvizsgálata után elsőként az
általános iskola Ifjúság téri főbejáratánál változott meg a behajtás,
azaz megszűnt a kétirányú forgalom.
Mostantól csak egy irányban lehet közlekedni az autómosótól az
iskola főbejáratáig, visszafelé hajtani nem lehet. Az út végén (a
pizzériánál) eddig is csak jobbra lefelé kanyarodva (egy irányban)
lehetett közlekedni.
A közlekedési szabályok (KRESZ) betartását a rendőrség és
közterület-felügyelet ellenőrzi.

Városüzemeltetési Iroda

Mégis felújítja a BKV a HÉV megállót?
Pozitív visszajelzés érkezett

Solymosi Sándor polgármester 2014. december 12-én
levelet írt a BKV Zrt.-nek a Kistarcsa megálló
leromlott állapota ügyében, amiben az épület
felújítását, illetve a HÉV nyomvonal takarítását
sürgette. 2015. január 19-én megérkezett Bolla Tibor
vezérigazgató pozitív hangvételű válasza, amiben -
határidő kitűzése nélkül - a kérések teljesítését
helyezte kilátásba.

Felhívás

A Deáktanya márciusi
programja
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Minden várakozást túlszárnyalt az idei böllérfesztivál. 5 országból
érkeztek csapatok és még több helyről meghívott vendégek. A város
testvértelepülései mellett több más nemzetiség is képviseltette magát. A
jól megszokott hagyományőrző programok mellett konferenciák, író-
olvasó találkozó és internálótábor látogatással is kiegészült az esemény
programja. Nem utolsó sorba csodálatos idő fogadta a fesztiválra
kilátogatókat.

Pontban reggel 7 órakor Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere nyitotta
meg a IV. Böllérfesztivált. Ezt követően az esemény házigazdája, Klacsán Lajos
bemutatta a zsűritagokat. A zsűrit idén is túlnyomórészt mesterszakácsok, helyi
vállalkozók adták, a TV Paprika főzőcsatornából már jól ismert Bede Róbert
vezetésével. Tavaly sajnos nem tudott részt venni a fesztiválon Szőke András
színész-rendező, humorista, de idén elfogadta a meghívást, és pillanatok alatt a
zsűri meghatározó részévé vált.

Nem sokkal fél 8 után az Ifjúság tér egy elkerített részén megkezdődött a

disznóvágás. Idén 15 csapat nevezésért fogadták el, volt ki fél disznót, volt ki

egészet dolgozott fel. Kilenc hízót kellett szakszerűen levágniuk a csapatoknak,

melyek idén is a Babatvölgyből származtak. Itt található a Szent István Egyetem

tanüzeme, ahol még hagyományos takarmánnyal hizlalják a jószágokat.

Minden csapat az előírásoknak megfelelően elektromos sokkolóval kábította

el a sertéseket. A kivéreztetés után mindenki a saját hagyományainak

megfelelően folytatta a perzselést. A szalmás perzselés idén is nagy

népszerűségnek örvendett a kilátogatók körében.

Szinte el sem telt egy óra, és már minden csapat megkezdte a saját sátránál a

sertések feldolgozását.

Ezalatt a tér környékén a kirakodóvásár is megnyitott. Mivel népegészségügyi

előírások miatt a versenyzők sátránál nem lehetett kóstolni, azért senki nem

maradt éhen. Az erdélyi faszénparázson sütött kürtőskalács mellett többek között

kenyérlángos, sajt és sonka különlegességeket és édességeket áruló standokon

lehetett csillapítani az éhséget.

Az eseményre két parlamenti képviselő is kilátogatott Vécsey László (Fidesz

– KDNP) a Polgármesteri Hivatal csapatát erősítette, míg Novák Előd (Jobbik)

a ”Legjobbak” fantázianevű csapatnál segédkezett.

A zsűri folyamatosan figyelemmel kísérte a munkafolyamatokat. A verseny a

szúrástól a fogyasztható sült vagy főtt termékek elkészítésig tartott. Külön

díjazták a szúrás, perzselés, mosás szakszerűségét is. Értékelték a legjobb

tepertőt, hurkát, kolbászt és szalonnát is. A bírák külön díjazták a kísérőként

felszolgált bort, pálinkát és természetesen az asztalok díszítését is.

Mindezek mellett a gyerekek sem unatkoztak. Idén is volt trambulin, állat-

Zsűritagok voltak...

Bede Róbert mesterszakács

Szőke András színművész

Dr. Gotthard Gárbor hetedik kerület jegyzője

Dr. Koralevicz Zsuzsanna körzeti

főál latorvos

Herczku János életműdíjas mesterszakács-a

zsüri elnöke

Juhász István Vállalkozók Baráti Körének

elnöke

Fábián István tűzoltó alezredes

Országh Tibor hentes-mészáros

IV. Böllérfesztivál
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simogató és pónilovaglás is. Párhuzamosan, már korán reggel elindult a zenei

színpad programja is. A fesztivál ideje alatt a Kistarcsán igen népszerű Prestige

Band alapozta meg a jó hangulatot.

Délelőtt tíz órától a kistarcsai hagyományőrző csoportoké volt a színpad. A

Szeretet Dalkör, a Rozmaring Dalkör, a Kéknefelejcs Népdalkör is egy-egy

produkcióval színesítette a programot.
Ezt követően a meghívott külföldi csapatok táncbemutatója következett, ahol
Horvátország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Románia képviseltette
magát.

1 2 órakor egy nem mindennapi produkcióra került sor. Az ország

legelismertebb, Prima díj jal is jutalmazott crossover formációja, a Fourtissimo

következett. Az instrumentális világzenét játszó zenekar kibővített csaknem

egyórás élő koncertet adott.

A meghívott vendégek ezek után egy kellemes ebédet fogyaszthattak el az

általános iskolában.

Ezután a mulatós zene szerelmesei is megtalálhatták számításukat, mert a tavalyi

nagysikerű Kaczor Feri koncert után idén Postás Józsi teremtett szintén

fergeteges lakodalmi hangulatot. A szervezők a minőségi humor kedvelőinek is

kedveskedtek. A Showder klub nevű tévéműsorból és a rádiókabaréból is jól

ismert Dombóvári István következett. 30 perces önálló produkciója alatt szem

nem maradt szárazon. A fellépést követően a humorista is jóízűen falatozott a

már elkészült disznótoros finomságokból.

Délután 4 órától pedig a 90-es évek legnépszerűbb magyar fiúzenekara a Hip

Hop Boyz lépett a színpadra. A 3 tagú formációból már csak egy eredeti tag

képviseltette magát, de ez a jó hangulaton mit sem változtatott. Több százan

énekelték az együttessel a szinte már retrónak számító slágereket.
A koncerttel párhuzamosan már folyamatosan érkeztek zsűrizésre az elkészült

disznótoros tálak. A zsűrinek sokszor nem volt könnyű dolga, szigorúan, de
következetesen pontozott. Egyetlen egy induló csapat sem szokott üres kézzel
hazamenni, de a három fődíjért igen komoly verseny alakult ki idén is. Az első
helyezett a Kistarcsa Város Önkormányzatának ajándékcsomagja mellett egy
120 kilós sertés boldog tulajdonosa is lett. Végül nem sokkal 5 óra után kezdetét
vette az eredményhirdetés. A fődíjat az Adonyi Hagyományőrzők csapata vitte
el. Második lett a lengyel Radomyśl nad Sanem településről érkezett csapat, és a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára a horvátországi magyar lakta település,
Kopács állhatott. A résztvevők különböző méretű emlékkupát kaptak.

A díjazottak és a résztvevők ünneplése késő estig tartó utcabállá változott, ahol a

színpadon a fesztivál zárásaként ismét a Prestige Band szolgáltatta a muzsikát.

A rendezvény keretén belül Kistarcsa Város Önkormányzata a Hivatalban

adott otthont a Civil Szabadegyetem - ”A mi jövőnk, a mi Európánk” címmel

tartott konferenciasorozatnak is, melyet az Európai Unió finanszírozott az

„Európa a polgárokért” program keretében. Az ott elhangzott témák, gondolatok

is bemutatásra kerülnek következő lapszámunkban.

Részletesen olvashatnak a Böllérfesztivál kiegészítő programjairól is, a

fesztivált megelőző ismerkedő estről és az író-olvasó találkozóról is.

Kistarcsa Város Önkormányzata nevében, Solymosi Sándor polgármester ezúton

is köszöni a közreműködő cégek és magánszemélyek támogatását, és mindazok

munkáját akik tevekénységükkel elősegítették a rendezvény létrejöttét és sikerét.

H. SZ.

Íme a résztvevők és a díjazottak!

Legszebben megjelenített étel: Lengyelország

Hagyományőrzés, Népi öltözet: Torja (Erdély)

Legjobban összedolgozó csapat: Legjobbak

Legszakszerűbb feldolgozás: Neda-Bau Kft.

Legszebb külső megjelenés: Adony

Legízletesebb hurka: Góbé komák

Legízletesebb kolbász: Gádoros

Legjobb pálinka: Előpatak (Erdély)

Legtisztábban dolgozó: Bökő Team

Legjobb töpörtyű: Auchan-Liget

Legjobb abált szalonna: Kistarcsai Mulatós Barátok

Legjobb bor: Szegedi Gábor és csapata

Legjobb vendéglátó: Polgármesteri Hivatal

Legötletesebb egységöltözet: Delta Mentőszolgálat

Legszebb tálalás: Kopács (Horvátország)
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Kistarcsa Város Jegyzője pályázatot hirdet építési és vagyon-
gazdálkodási referens munkakör betöltésére.

A munkakör betölthető a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 .
évi CXCIX. törvény 45. § (1 ) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által
ellátandó feladatkörök: építési és vagyonkezeléssel kapcsolatos
feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Építésügyi
Szolgáltatási Ponttal kapcsolatos feladatok ellátása.
Információszolgáltatás, tájékoztatás az állampolgárok részére az
építésügyi hatósági ügyintézések elősegítése érdekében; az
építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek
átvétele és továbbítása. ÉTDR rendszer működtetése. A jegyző
hatáskörébe és illetékességébe utalt, egyes hatósági, szakhatósági
feladatok; nem hatósági építésügyi igazgatási és települési
műszaki feladatok. Építésügyi jogszabályok figyelemmel kísérése.
Önkormányzati vagyon-nyilvántartási feladatok ellátása. MNV
Zrt.-vel kapcsolatos feladatok ellátása. Ivóvízminőség javító
pályázattal kapcsolatos építési ügyek. Belterületbe vonással
kapcsolatos eljárások lebonyolítása. A vagyonrendeletben a
Városüzemeltetési Iroda számára nevesített leltározási feladatok
Járással, tankerülettel kapcsolatos adatszolgáltatások.
Önkormányzati intézmények, ingatlanok üzemeltetési, működtetői
feladatok.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- 29/2012. (III.7.) Korm.rend. szerinti egyetemi vagy főiskolai
szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett
szakképzettség
-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap- és szakvizsga
- vagyongazdálkodási vagy építésügyi önkormányzati gyakorlat
- helyismeret
- magas szintű számítógépes ismeretek
- energikus, sokoldalú, tanulékony, jól terhelhető, pontos és önálló
munkára képes

A pályázathoz csatolni kell:
- 45/2012. Korm. rendelet 1 . sz. mellékletben meghatározott
önéletrajzot,
- képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy
igényléséről szóló átvételi igazolást
- nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők
megismerhetik a pályázó anyagát.

Illetmény és juttatások a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 .
évi CXCIX. törvényben meghatározottak szerint.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja.

A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 15.
Elbírálás határideje: 2015. március 20.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „építési és
vagyongazdálkodási referens pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-507-
148-as telefonszámon kapható.

Pályázati felhívás

A Képviselő-testület még 2013-ban döntött úgy az eléje került
szakmai terv alapján, hogy új forgalmi rendet vezet be, amit
2014. április 1 -re tervezett. A jelentős költségű
forgalomtechnikai eszközök miatt a 2014-es költségvetés
készítésekor a forgalmi rend bevezetését 2 ütemre módosította,
miszerint első ütemben – 2014-ben – 21 db forgalomlassító
eszköz (virágláda) és hozzájuk tartozó táblák kerültek
kihelyezésre. Második ütemben 2015. április 1 -ig a fennmaradó
forgalomlassító eszközök, valamint – az elfogadott tervben
szereplő – forgalomszabályzó táblák kerülnek kihelyezésre,
illetve a régiek pedig eltávolításra.

Az Aulich L. u. – Füleki u. – Holló u. – Nyíltárok u. által
határolt terület kivételével a 30 km/h sebességhatárú övezetek
megszűnnek. Az övetekben a fő közlekedési utak elsőbbségadás
kötelező táblával védettek lesznek. A lakó-pihenő övezetek
megtartásra kerülnek.

A korlátozott sebességű övezet megszűnésével a megengedett
sebesség 50 km/h-ra növekszik, azonban a járművek
sebességének csökkentése, valamint az érvényben levő
sebességkorlátozások betartásának érdekében az érintett
útszakaszokon forgalomcsillapító eszközök (virágládák)
kerülnek telepítésre. A forgalomcsillapító küszöbökkel
(„fekvőrendőr”) szemben a mobil eszközök (virágládák)
alkalmazása élvez prioritást.
A virágládák elhelyezésével kapcsolatosan elsődlegesen a
kiemelt (elsőbbséggel rendelkező) útvonalak lettek megjelölve,
melyek a következőek: Rákóczi krt. , Deák, Attila, Árpád vezér,
Szt. László, Késmárki és Pozsonyi utcák. Másodlagos
fontosságúak azok az útszakaszok, ahol lehetőség van a jelentős
nagyságú sebesség elérésére, ezek a Csömöri, Déryné, Kőrösi,
Burillák, Síp, Mária, Aradi és Hunyadi utcák.

Az alkalmazott fizikai forgalomcsillapító eszközök (virágládák)
az út keresztmetszetének szűkítésével, a sávelhúzás révén érik el
sebességcsökkentő hatásukat. Az alkalmazott keresztmetszetben
az útpálya szélessége egy forgalmi sávra szűkül.
Az elfogadott forgalmi rend újabb eleme a lakott területen belül
az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutakon a
település lakókörnyezetének védelme, valamint a burkolattal
ellátott utak állagának megóvása érdekében a 3,5 tonna
megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik, vontatók,
mezőgazdasági vontatók és lassú járművek közlekedését tiltó
korlátozott övezet (zóna) kerül kijelölésre.

Újabb egyirányú utak kerülnek kijelölésre, melyek a
következők:
- Pozsonyi köz a Széchenyi utca felől a Pozsonyi utca felé
- Malom utca, a Kossuth utca felől a Kápolna utca felé
- Ungvári utca, a Tulipán utca felől az Árpád utca felé
- Táncsics utca, a Csömöri utca felől a Deák utca felé
- Kőrösi utca, egy szakasza a Berényi utca felől a Harangvirág
utca felé

Az Aradi utca egyirányú szakasza kétirányú lesz, ide virágláda
kerül elhelyezésre.
Kérjük a közlekedőket, hogy a fentiek szerint kialakításra kerülő
forgalmi rend változást fokozottan vegyék figyelembe, ne
megszokásból közlekedjenek. A forgalmi rend változására több
helyen 3 hónap időtartamra figyelmeztető táblák kerülnek
elhelyezésre.

Városüzemeltetési Iroda

Új forgalmi rend kerül
bevezetésre április elsején

Álláslehetőség
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A Képviselő-testület a soron következő ülését január 28-
án tartotta. A testület működésének alapja a munkaterv,
amely fél évre készül. Kistarcsa Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete elfogadta a testület 2015. első
félévi munkatervét.

Jogi tevékenység felülvizsgálata
A testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a Mátrai Mihály
Ügyvédi Irodával megkötött ügyvédi megbízási szerződés
felülvizsgálatát, és havi fix díjas megbízást teljesítmény
arányossá, azaz óradíjassá változtatja, tekintettel arra, hogy a
Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló jogi referens jogi
szakvizsgát tett, így jogosulttá vált szélesebb körű jogi
tevékenység végzésére.

Médiaszolgáltatói szerződések
Médiaszolgáltatói szerződések
A testület a Szilas TV-t működtető EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.-vel kötött eddig szerződést nem kívánta
módosítani.
A Régió Plusz TV-t működtető Szabadi Attila egyéni
vállalkozóval 2013. december 31 -én megkötött szerződés
pontosításra került.

Települési Értéktár
2013-ban Települési Értéktárat, valamint Települési Értéktár
Bizottságot hozott létre a testület.
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
szóló kormányrendelet szerint az értéktár bizottság félévente
beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-
testületének. Ennek alapján a Települési Értéktár Bizottság
elnökének beszámolója ezen az ülésen került elfogadásra.

Pályázati feltételek módosulása
Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkor-
mányzati rendelet alapján nyújthatnak be pályázatot civil
szervezetek önkormányzati támogatásra. A testület ezen az
ülésen módosította az önkormányzati támogatások rendjéről
szóló rendeletet.
Kiegészítésre került, hogy a pályázat elbírálása során
előnyben részesítheti a bizottság azt a pályázót, aki részvételt
vállal az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken,
pályázatokon, közösségi feladatokban. Fontos változás, hogy
az évközi elszámolások időpontja tárgyév szeptember 10.
napjára és következő év március 10. napjára módosult. Ez azt
jelenti, hogy a tárgy évben megítélt támogatást nem év
végéig, hanem következő év március 10. napjáig, azaz a
végső elszámolásig lehet majd felhasználni. Felhívjuk a
szervezetek figyelmét, hogy a következő pályázatuk
benyújtásakor ezt vegyék figyelembe!

Gyermekvédelemi rendeletmódosítás
Az Alapszolgáltatási Központ 2014. áprilisától – önként
vállalt feladatként – elindította a kapcsolattartási ügyeletet.
Ezzel biztosítja az érintett gyerekek és a jogosult szülők
találkozását.
A 2014. évi hatósági ellenőrzés során az Önkormányzat
részéről megteendő intézkedésként előírták, hogy a
Képviselő-testület egészítse ki a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló önkormányzati rendeletét, a kapcsolat-
tartási ügyelet kerüljön szabályozásra.
Ennek megfelelően alkotta meg a testület a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítását,
mely 2015 február 1 -től hatályos.

Óvodavezetői pályázat
A testület pályázatot írt ki a Városi Óvoda intézmény-
vezetésére 2015. augusztus 1 -től 2020. július 31 -ig terjedő
időszakra. A pályázat kiírásával és előkészítésével a jegyzőt
bízták meg.A Képviselő-testület a Városi Óvoda intézmény-
vezetői pályázatainak véleményezésére az idevonatkozó
jogsza-bályok előírásai szerint megalakította a véleményező
bizottságot.
A pályázatról a képviselő-testület a 2015. júniusi testületi
ülésen dönt.

Újabb tagok a DPMV-ben
Két új önkormányzat kíván a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.-hez csatlakozni, amelynek Kistarcsa is
részvényese.
A testület úgy döntött, hogy támogatja Felsőpakony és Inárcs
nagyközségek önkormányzatának a DPMV Zrt.-hez történő
részvényesi csatlakozását és az ezzel kapcsolatos alaptőke
emelést, valamint alapító okirat módosítást.
Azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosítása során
egyúttal a DPMV Zrt.-nél jelenleg meglévő, Gyál, Vecsés és
Maglód vonatkozásában elsőbbségi szavazati jogot biztosító
részvények is megszüntetésre kerüljenek.

Emlékhely és könyvtár
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt
internálótábor parancsnoki épületének ingatlanán kívánja
elhelyezni a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár
intézmény székhelyét. Ennek kapcsán nyilvános könyvtárat,
az internálótábor történetét bemutató emlékhely kiállítást,
civil szervezetek részére helyiségeket és a Szlovák Néprajzi
Gyűjtemény helyiségét kívánja itt kialakítani.
A képviselő testület a fenti célok megvalósítása érdekében
2015-ben elvégezteti az ingatlan környezeti állapotának
felmérését, elkészítteti az ingatlan tanulmány és
engedélyezési szintű terveit és megszerzi az átépítés és
felújítás építési engedélyét.

H. SZ.

Beszámoló a januári testületi ülésről
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Túl vagyunk a 2015-ös Triatlon Bálon, melyet azóta is az év
rendezvényeként emlegetnek, és ez a megelőlegezett kitűn-
tetés igen megtisztelő így február végén. Azon valóban nincs
mit tagadni, hogy a hangulat hihetetlenül jó volt egész este. A
tavalyi létszámot jócskán meghaladva, idén 190 főt
láthattunk vendégül január 24-én a Csigaházban.
Azt ígértem, hogy írok egy beszámolót az estéről. Nehéz
lenne azonban visszaadni azt a kivételes, leírhatatlan han-
gulatot, azt az energiát, ami ott keringett a levegőben.

Egy évben egyszer, ilyenkor mindenki egy kicsit meg-
hatódik, mindenki félreteszi a sérelmeit, mindenki egy kicsit
jobban szereti a másikat és mindenki hihetetlenül büszke,
amikor közösen visszaemlékezünk az elmúlt évre.
Ahogyan tavaly, idén is fogadással kezdődött az este, az
ízletes vacsora, a finom sütemények, némi „izotóniás
sportital” elfogyasztása után, egy pohár triatlon koktéllal a
kezében mindenki végignézhette az összefoglaló videónkat,
mellyel kezdetét vette műsorunk. Eddig ment minden a
tervezett forgatókönyv szerint. Ami azonban ezután
következett, arra csupán néhány beavatott számíthatott.
Hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül elindult egy másik
videó lejátszása. Készült ugyanis egy meglepetés nekünk,
edzőknek. A meglepetés elérte a várt hatást, a teljes
beszédemet elfelejtettem. A videó okozta érzelmi sokk miatt,
néhány oldalt átlapozva hamar átadtam a szót városunk
polgármesterének, Solymosi Sándornak, aki biztató szavaival
biztosított minket további támogatásáról.
Idén sem maradhatott el versenyzőink eredményeinek
elismerése. Országos versenyen dobogós helyet elért
versenyzőinket szólítottuk először a színpad elé. A 22 (! )
bajnokunk szinte el sem fért egymás mellett. A sok-sok
tehetség közül idén is kiemeltünk néhányat.
Legszorgalmasabb sportolóink emlékplakettet és a
Compressport ajándékcsomagját vehették át. Legered-
ményesebb újonc versenyzőink Bende Gyöngyvér és Vas
Levente emlékplakettet kaptak. Legeredményesebb spor-
tolóink 2014-ben Hrncsár Lujza és Vajvoda Máté voltak, ők
Pocsai Balázstól vehették át Flavon termékcsomagjukat.
Pocsai Balázs neve ismerős lehet minden kistarcsai számára,
hiszen annak idején a Kistarcsai Úszó és Triatlon Klub
versenyzőjeként öregbítette városunk hírnevét számos ki-
emelkedő eredményével. Balázs amellett, hogy néhány

jótanáccsal és jókívánsággal látta el a jelenlegi kistarcsai
utánpótlást, köszönetet mondott egykori edzőinek, Solymosi
Sándornak és Verrasztó Gabriellának. Mi, a teremben
jelenlévők már az első szavai után meghatódva, elérzéke-
nyülve hallgattuk végig a rövid visszaemlékezést. Reméljük,
Balázs a jövőben több időt is eltölt majd közöttünk.
Nem feledkezhettünk meg támogatóinkról sem. A kistarcsai
triatlonos szülőknek, Kistarcsa Város Önkormányzatának és
a Paul Penders Hungary-nak fejeztük ki hálánkat, akik egész
évben rendületlenül segítik egyesületünk, edzőink, ver-
senyzőink munkáját.
A buli idén is fergeteges volt, ami a Rekord Zenekar érdeme.
Éjfél előtt megérkeztek meglepetés vendégeink (Nemes
Nagy Ágnes Művészeti Szki. növendékei és Szent-Ivány
Kinga koreográfus) , egyenesen a Nemzeti Színházból és egy
rövid műsorral kedveskedtek nekünk.
És hogy miről szerettem volna beszélni még aznap este? A
következő lapszámban ez is kiderül…
Addig is, folytatjuk a munkát, a felkészülést, hiszen 2015-
ben újabb versenyek és újabb megmérettetések várnak ránk,
nem kevés álmunkat kell még valóra váltanunk.
Hiszen azt már tudjuk, hogy itt, nálunk: az álmok valóra
válnak.

Tóvári Dóra
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club

A fotókat ezúton is köszönjük Dimény Andrisnak!

Ilyen volt az idei Triatlon Bál a főszervező tollából
„Egy újabb év, újabb számadás történt életünkben…”

Gyermekvédelemi rendeletmódosítás
Az Alapszolgáltatási Központ 2014. áprilisától – önként
vállalt feladatként – elindította a kapcsolattartási ügyeletet.
Ezzel biztosítja az érintett gyerekek és a jogosult szülők
találkozását.
A 2014. évi hatósági ellenőrzés során az Önkormányzat
részéről megteendő intézkedésként előírták, hogy a
Képviselő-testület egészítse ki a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló önkormányzati rendeletét, a kapcsolat-
tartási ügyelet kerüljön szabályozásra.
Ennek megfelelően alkotta meg a testület a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítását,
mely 2015 február 1 -től hatályos.

Óvodavezetői pályázat
A testület pályázatot írt ki a Városi Óvoda intézmény-
vezetésére 2015. augusztus 1 -től 2020. július 31 -ig terjedő
időszakra. A pályázat kiírásával és előkészítésével a jegyzőt
bízták meg.A Képviselő-testület a Városi Óvoda intézmény-
vezetői pályázatainak véleményezésére az idevonatkozó
jogsza-bályok előírásai szerint megalakította a véleményező
bizottságot.
A pályázatról a képviselő-testület a 2015. júniusi testületi
ülésen dönt.

Újabb tagok a DPMV-ben
Két új önkormányzat kíván a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.-hez csatlakozni, amelynek Kistarcsa is
részvényese.
A testület úgy döntött, hogy támogatja Felsőpakony és Inárcs
nagyközségek önkormányzatának a DPMV Zrt.-hez történő
részvényesi csatlakozását és az ezzel kapcsolatos alaptőke
emelést, valamint alapító okirat módosítást.
Azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosítása során
egyúttal a DPMV Zrt.-nél jelenleg meglévő, Gyál, Vecsés és
Maglód vonatkozásában elsőbbségi szavazati jogot biztosító
részvények is megszüntetésre kerüljenek.

Emlékhely és könyvtár
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt
internálótábor parancsnoki épületének ingatlanán kívánja
elhelyezni a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár
intézmény székhelyét. Ennek kapcsán nyilvános könyvtárat,
az internálótábor történetét bemutató emlékhely kiállítást,
civil szervezetek részére helyiségeket és a Szlovák Néprajzi
Gyűjtemény helyiségét kívánja itt kialakítani.
A képviselő testület a fenti célok megvalósítása érdekében
2015-ben elvégezteti az ingatlan környezeti állapotának
felmérését, elkészítteti az ingatlan tanulmány és
engedélyezési szintű terveit és megszerzi az átépítés és
felújítás építési engedélyét.

H. SZ.
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SZENTMISÉK RENDJE
Hétfő: 1 8.00

Kedd: 7.00

Szerda: 1 8.00

Csütörtök: 1 8.00

Péntek: 7.00

Szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)

Vasárnap: 7.30; 9.00; 1 0.30

Görögkatolikus szent liturgia:

február 1 -jén és 15-én 18 órától.

Nagytarcsán február 8-án és

22-én lesz szentmise 11 .30-tól.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia minden évben
megemlékezik a katolikus iskolákról. Ebben az évben február
22-én templomi gyűjtést tart részükre.

Valamikor keresztény társadalom volt Magyar-
országon. A közéletet, a tanítási rendszert átjárta a vallásos
lelkületet, és ez jelen volt az óvodától az egyetemig
bezárólag. Természetesen ez az állapot lassan alakult ki. A
kilencedik században kezdődtek a plébániai iskolák. A
szerzetesi iskolák magasabb műveltséget adtak. A hazai
iskolatörténetünkben csodálatos szépen működtek az
egyházak, a felekezeti iskoláikkal. Ez az állapot megszűnt a
mohácsi csata, 1 526. augusztus 29-e után, ahol II. Lajos
király, Tomori Pál kalocsai érsek, és majdnem minden
püspök meghalt. 1 686. szeptember 2-a, Budavár visz-
szafoglalása után újra indultak az egyházi iskolák. Tudatos
fejlődés volt hosszú időkön át. 1 920-as, 30-as években 5000
katolikus iskola volt, és minden állami iskolában volt hittan
tanítás. A II. világháború előtt dicséretes módon működtek a
történelmi egyházak (katolikus, református, evangélikus,
zsidó) iskolái.

A közép és fiatal korosztályhoz tartozók közül
valószínű keveset tudnak a következőkről. Ha országunk
vallásos iskolarendszeréről, kialakulásáról beszélünk, nem
szabad elfeledkeznünk gróf Klebelsberg Kunó (1875-1932)
vallás- és közoktatásügyi miniszterről (1 922-1931 ).
Megreformálta az alap-, közép- és felsőoktatást. Nagy
hangsúlyt helyezett a közművelődésre és a tehetségkutatásra.
Kialakította a tudományos ösztöndíjak rendszerét. Egy gróf a
kegyetlen trianoni idő után. A nemzet talpra állításának egy
„munkása”. Nevéhez fűződik a magyar Alföld tanya
világának szellemi felemelkedése. Tömegében építette az
úgynevezett tanyasi iskolákat, tanító házaspárok lakásával
együtt. A tudós gróf (Magyar Tudományos Akadémia tagja)
szívügye volt a magyar sártengerben élő földműves nép
szellemi felemelése.

A vidéki iskolákban voltak az úgynevezett
kántortanítók, házaspárok. Sokszor mostoha viszonyok
között egyszerű eszközökkel 6-12 éves korig, osztatlan
osztályokban tanítottak 50-60-70 gyereket. Akkor kevesebbet
kellett tudni, mert akkor mások voltak az igények. De

minden gyerek megtanulta: tanulnom kell, tehát dolgoznom
kell, – engedelmeskednem kell, – felnőtteket tisztelnem kell.

Miért lehetett a növendékeket e háromra ráhangolni? Mert
ezt akarta pedagógus, a család és a társadalom. Aki e hármat
nem tanulja meg, előbb-utóbb összeütközésbe kerül a
mindenkori társadalommal. Ma a kötelességteljesítés
„labdáját” dobálják egymásnak, az iskola, a szülőknek, majd
fordítva; a nevelő a gyereknek, majd fordítva. Meg-
dönthetetlen igazság: a pedagógus munkája annyit ér,
amennyit a szülő hozzáad.

1 948. május 15. Ezen a napon Ortutay Gyula a
kisgazdapárt vallás és közoktatási minisztere bejelentette az
egyházi iskolák államosítását. A baloldal emberének ez nem
volt nehéz. Mindszenthy József, a későbbi vértanú főpap
kérte, ezen a napon húzzák meg a katolikus templom
tornyaiban a lélekharangokat. Megkondultak a lélekharan-
gok, és 7000 katolikus iskolát temettek el. A rendszerváltozás
után újra indították őket. Talán ma tizenöt százalék indult a
7000-ből. A magyar baloldali kormány II. János Pál pápa
előtt igazolni akarta, hogy az egyházi iskolák megkapják a
szerződésben megállapított összeget. A Szentatya ennyit
mondott: én a magyar püspökeimnek hiszek.

1 969-ben a kecskeméti Piarista Gimnáziumban egy
olyan osztály érettségizett, ahonnan heten lettek papok.
Köztük van dr. Bábel Balázs kalocsai érsek. De olyanok is
voltak az osztályban, akik a paptanárukkal vitatkoztak,
micsoda szabadság ez, vasárnap kötelező szentmisére menni.
Ilyeneket a szerzetes tanárok nem tudták alakítani, mert a
családjukból nem hoztak vallásos életet. Az egyikből
kalocsai érsek lett, a másikból szabadelvű baloldali politikus.

A katolikus iskolák, embert formáló iskolák, –
közösségi életre felkészítenek, – hagyomány ápolására
nevelnek, – a keresztény értékrend megőrzését hirdetik, – de
csak akkor, ha a növendékek ezt megengedik. A hitet nem az
egyházi iskola adja, hanem a Jóisten, ha az ember elfogadja.
De a hit befogadására előkészít a családon keresztül az
egyházi iskola. Értékeljük ezeket az intézményeket.

Somlai József nyugdíjas plébános

1+1% felajánlás
Az idei esztendőben is rendel-

kezhetünk jövedelemadónk két

százalékáról. 1%-át az egyhá-

zaknak, másik 1%-át pedig civil

szervezeteknek ajánlhatjuk fel.

Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát

adója egyházi 1%-ával! Egyházunk technikai száma: 0011 .

A másik 1%-kal kérjük támogassa egyházközségi alapít-

ványunkat, melynek neve: Kistarcsai-Nagytarcsai Római

Katolikus Egyházközségért Alapítvány.

Adószáma: 1 8270284–1–13.

A katolikus iskolákKatolikus



A kistarcsai Evangélikus Papnék Johannita Szeretetott-
honában minden évben családias légkörben ünnepelik meg a
karácsonyt, Jézus Krisztus születésének napját. A 2014. évi
karácsonyi ünnepséget kedves előadásukkal színesítették a
kistarcsai Tölgyfa Óvoda óvodásai, Gémesi Andrásné
óvodapedagógus vezetésével.

A gyermekek örömmel
jöttek és szívesen talál-
koztak az otthon idős
lakóival. Betlehemes játé-
kukkal - amelyet nagy
szeretettel és átéléssel ad-
tak elő – elvarázsolták az
időseket. Mindig mosolyt
csal az arcokra, ha egy-
egy kis gyermek ellátogat

az otthonba, de ha egy egész csapat vidám arcocska tűnik fel,
az igazán nagy örömöt szerez mindenkinek.

”Nagyszerű érzés volt
látni a műsor után a
derűs tekinteteket és a
szeretetet, amellyel a
nénik körülvették kis
vendégeinket akik fel-
szabadultan beszél-
gettek velük. Egy kis
időre elfeledtették az
idősekkel a testi, lelki
nehézségeket.”
- mondta Juhász Eszter, az intézmény vezetője .

A szeretetotthon lakói ezúton is köszönik a szívet-lelket
melengető előadást, amely igazi karácsonyi ajándék volt
számunkra. Nagy szeretettel várják a jövőben is a
gyermekeket más ünnepi alkalmakon is.

Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthon
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Testet, lelket gyógyítva

Óvodások az Evangélikus SzeretetotthonbanEvangélikus

Református

Január utolsó vasárnapján, a Leprások Világnapján, egy
51 évvel ezelőtti ENSZ-felhívás nyomán a leprabetegek
ügye került a figyelem középpontjába. Ma is a Földön
minden 2. percben megállapítják valakiről, hogy leprás, és
közülük minden 5. egy gyermek!

Gyakran szegzik nekem a kérdést: „miért kell segíteni
több ezer kilométerre élő leprabeteg embereken, miközben
idehaza is annyi baj és nyomorúság terheli az emberek
életét?”

A következő történet olvasása során ki-ki eldöntheti:
érdemes-e, kell-e segítenünk? A ma már 18 éves észak-indiai
Avdes így vall az életéről: „A 7. osztályba jártam, amikor
már nem tudtam fogni a ceruzát. Senki nem tudta a faluban,
hogy mi ennek az oka. A naini lepramissziós kórházba 2012
márciusában jutottam el, éppen 4 évre azután, hogy az első
jeleket éreztem a betegségemről. Akkor kicsi, fehér foltok
jelentek meg a testemen, és nem éreztem az uj jaim végét. A
szüleim nem vittek sehová. Apám azelőtt sem nagyon
szeretett, de ettől kezdve verni kezdett és megátkozott. Bár a
kórházban megműtöttek, amikor hazamentem, semmit nem
javult a kapcsolat apámmal. Négyszer akartam öngyilkos
lenni. Kiugrottam a vonatból. Akkor már számos seb is volt
rajtam. Majd a naini kórházba tértem vissza. Ott nagy
szeretettel fogadtak és hozták rendbe a testemet. Nem
koldulni akarok már. A kórházban felajánlották, hogy
tanulhatok, sőt szakmát is szerezhetek! Ezt nagyon
szeretném. Új életet kaptam. Nem volt segítségem, ti
segítettetek rajtam! Utcákon bolyongtam és élelmet
koldultam. Beteg voltam, és ti meggyógyíttattatok. Nem
tudom elfelejteni ezt a könyörületet. Olyanok vagytok,
mintha apám vagy anyám lennétek. Nektek köszönhetően
sokaknak az élete változhat meg úgy, mint az enyém is!
Azokon segítetek, akiken mások nem segítenek. Ti
mindenkivel egyformán jól bántok. Isten meg fog benneteket
jutalmazni! Kérlek, ne haragudjatok, ha néha rosszat teszek.
Avdes.”

Az orvosok elmondásuk szerint is ritkán találkoznak
ennyire megrázó esettel, mint Avdesé volt. De minden jóra
fordulhatott! Csodálatos változás testben, lélekben! India
Lepramissziójának igazgatója, Dr. Sunil Anand a következő
bátorító sorokat küldte:

„Mi egészségesek el sem tudjuk képzelni, hogy mit jelent
a leprabetegség! Testben, lélekben mérhetetlen
szenvedéseket, melyek közül a lelkiek sokkal fájdalmasabbak
a testieknél is! Az elhagyatottság, kilátástalanság, a
szeretettség hiánya és a megvetettség érzése összetöri a
lelket. Mi, a Lepramisszió világméretű közössége, nagyon
sok fiatal és idős betegen igyekszünk segíteni úgy, hogy ne
csak klinikai értelemben, hanem az életük teljességére nézve
rendeződjön minden! Avdes szavai jól példázzák, hogy a
lehajló szeretet mit munkál a betegek lelkében. Olyan kicsi
az, amit tennünk kell! Mégis olyan sokat jelent azoknak
életében, akik már mindent elveszítettek! Adományaink
óriási változásokat visznek véghez. Hitünkről, szeretetünkről
beszélnek mindennél kifejezőbb módon, és a krisztusi
lelkületet mutatják be olyan embertársainknak, akik még
soha nem hallották az Evangéliumot. A szeretetünk gyógyítja
a sebeket, áttételesen ebből lesz műtét és művégtag,
iskoláztatás és otthon. Szeretetünk cseppjei óceánná válva
átalakítják embertársaink életét! Van-e ennél szebb dolog,
mint együttérző szeretettel és nagylelkűséggel változtatni
meg a világot? Tisztelettel: Dr. Sunil Anand, India
Lepramissziójának igazgatója.”

A 41 éves magyar Lepramisszió a 141 éves Nemzetközi
Lepramisszió tagjaként az idei év során folytatja az indiai
Shahdara lepramissziós kórház és a hozzá tartozó
nyomornegyedek támogatását, valamint a 6 éve elkezdett
dél-kínai leprarehabilitációs projektet. Jézus szavai ma is
ugyanolyan égetően érvényesek, mint voltak 2000 éve:
„Gyógyítsatok meg betegeket,…. tisztítsatok meg lep-
rásokat! ” (Máté 10,8)

Riskóné Fazekas Márta, a Lepramisszió igazgatója
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Szlovák Farsangi Bál volt a Csigaházban
2015. januárjában immár 12. alkalommal rendezte meg a

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a farsangi

bálját.

A meghívott vendégekkel együtt közel százhúszan

szórakoztak a Csigaházban azon a hétvégén. Elfogadta

meghívásunkat Solymosi Sándor polgármester úr és felesége,

a képviselő-testületből jelen volt Uvacsek Csaba is nejével.

Természetesen Szlovákiából, Belušáról is jöttek vendégeink:

František Salaj és felesége, Katarína. Régi barátaink ők és

szinte minden alkalommal megtisztelik jelenlétükkel a bált.

Bár Salaj úr az új ciklusban nem lett Beluša képviselője,

ennek ellenére szívvel-lélekkel támogatja a településeink

közötti együttműködést. Ugyancsak részt vett rendez-

vényünkön a Loužecký házaspár, Andrea és Ladislav.

Mindketten pedagógusok és jó barátságot ápolnak nemcsak a

Szlovák Önkormányzattal, hanem a közös érdeklődés okán

polgármesterünk családjával is. Meghívtuk még a szom-

szédos települések, Cinkota, Ecser, Kerepes és Nagytarcsa 2-

2 szlovák képviselőjét is, többségük megtisztelt bennünket a

jelenlétével.

A Szlovák Önkormányzat elnökének bevezető szavai után

Salaj úr is köszöntötte a bál résztvevőit, majd bemutatásra

kerültek az újonnan megválasztott szlovák képviselők.

A műsort a Pannónia Hagyományőrző Együttes táncosai

adták elő. Szilágyiné Suba Éva koreográfiáját láthattuk, egy

zempléni szvitet: karikázót, verbunkot és páros táncot.

Vezetőjük: Szilágyi Zsolt. A sodró lendületű bemutatót a

közönség lelkes tapssal jutalmazta.

A talpalávalót a FER Együttes szolgáltatta. A mulatság

hajnalig tartott a jókedvű közönség legnagyobb örömére.

Köszönjük a támogatásokat, a befolyt összeget szlovákiai

zarándoklatra fordítjuk. Szabóné Tóth Katalin
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Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
döntése alapján Kistarcsa belterületének nagy részén 3,5
tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik,
vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassújárművek
közlekedését tiltó „korlátozott forgalmú övezet (zóna)” került
kijelölésre.
A zónába történő behajtás előtt a 3,5 tonnánál nehezebb – a
vonatkozó rendeletben megjelölt – járművek
tulajdonosának/üzembentartójának behajtási hozzájárulás
iránti kérelmet kell benyújtania Kistarcsa Város
Önkormányzatához. A behajtási hozzájárulás kiadásának
feltétele a behajtás és zónán belüli tartózkodás időtartamától
függő behajtási díj megfizetése az alábbiak szerint.
„Korlátozott forgalmú övezet (zóna) 3,5 t” jelzőtábla által
megjelölt övezetbe történő behajtás esetén a jelzőtáblán
meghatározott össztömeg-korlátozást meghaladó, megkezdett
tonnánként az alábbi nettó behajtási díjat kell fizetni:
 - 1 00,- Ft/nap;
 - 1 .500,- Ft/hónap;
 - 1 5.000,- Ft/év.
A behajtási díjból 50% kedvezmény illeti meg azon igénylőt,
akinek a tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló jármű
forgalmi engedélyben szereplő székhelye és/vagy telephelye,
fióktelephelye Kistarcsán található.
A településen kijelölt zónák határait a helyi közútra történő
behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, térképi megjelölése
pedig Kistarcsa Város Önkormányzatának honlapján
megtekinthető.

Lakásfelújítás – hogyan kezdjünk hozzá?
Az elmúlt évi cikksorozatunkat folytatva ezúttal a lakásfel-
újítást tervező ingatlantulajdonosoknak szeretnék ötletekkel,
tanácsokkal szolgálni. Sok lakást újítunk fel részlegesen vagy
teljesen, ezért kellő tapasztalattal rendelkezem a munkálatok
sorrendiségét illetően.
Először is határozzuk el konkrétan, hogy a lakás mely részét
szeretnénk és milyen mértékben átalakítani. Mérjük fel anya-
gi lehetőségeinket és már az elején kérdezzünk meg egy
szakembert, hogy az általunk tervezett felújítás nagyság-
rendileg mennyibe fog kerülni. Megbeszélhetjük vele, milyen
előre nem látható probléma merülhet fel, hová menjünk
megvásárolni a különböző anyagokat, mennyi ideig fog
tartani, stb.
Tudni kell, hogy egy lakásátalakítás elég sok kosszal jár, még
akkor is, ha mindent alaposan letakarunk, befóliázunk, lera-
gasztunk és papírral fedjük be. Minél jobban becsomagoljuk
a lakást, annál kevesebbet kell a végén takarítani.
Sorba fogjuk venni a lakás egyes helyiségeit a felújítás
szempontjából, de általánosságban elmondható, hogy a
kőművesmunka az első fázis. A bontási munkálatok után fa-
lakat lehet odébbtenni, új nyílásokat kialakítani, cserép-
kályhát – szükség esetén kéménnyel - beépíteni, áthi-
dalásokat és épített pultokat kialakítani, esetleg külső
nyílászárókat beépíteni.
Amikor végeztünk, jöhet a villanyszerelés és a gépészet

beépítése. A legtöbb lakásban még a régi aluminium veze-
tékek futnak a falban, könnyen eléghetnek egy nagyobb
terhelés hatására. Inkább érdemes most kicserélni, hogy a
szép új lakásban ne történjen probléma.
A fűtésrendszer, a víz- és csatornaelemek átalakítása a követ-

kező lépés. Most lehet máshová tenni a kádat, átrakni a
mosógépet, zuhanyzót kialakítani, új radiátorokat kiépíteni, a
kazánt lecserélni, mert ezeknek a csöveit elrejthetjük a
falakban vagy az aljzatban.
Helyére került minden csővezeték, így le lehet vakolni a
falakat és előkészíteni a burkolást és a festést. A fürdőbe
kiválasztott burkolat csúszásmentes legyen, a konyhai
kopásálló, stb. Fontos, hogy a szakember tudja, hol milyen
ragasztót használ, hová kell vízszigetelés, milyen legyen a
fuga és felvilágosítással tud szolgálni a beépítésre kerülő
anyagokról. Ezután be lehet építeni a beltéri ajtókat: itt sem
mindegy, hogy mdf alapú vagy valódi fa nyílászárókat szeret-
nénk. Természetesen a fa tartósabb, ám drágább is.
A burkolás után jöhet az egyik legkényesebb téma, a
szobafestés. Fontos, hogy milyen a fal felülete, le kell-e
kaparni az előző festéket. Mennyire egyenetlen a fal,
hányszor kell glettelni a sima felület eléréséhez? Milyenek
legyenek a színek és a hatások? A világos szinek nagyítják az
adott helyiséget.
A festés után jönnek a különböző beépítések: a konyhabútor
összerakása, az elektromos gépek beüzemelése, a fürdő-
szobai mosdó és zuhanyzó beépítése, csapok és lámpák
felszerelése, stb.
És a legutolsó: a takarítás.

A következő írásaimban sorba vesszük a különböző
helyiségeket, információkkal szolgálunk az átalakítások költ-
ségeiről és műszaki tartalmáról.

Hitkó László
(Coll-Stock Kft. --”Mérce az építkezésben”)

Behajtási díj a teherautóknak
KISTARCSA VÁROS BELTERÜLETI KÖZUTAK
FORGALOMTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA

JAVASOLT KORLÁTOZOTT
FORGALMÚ ÖVEZETEK

JELMAGYARÁZAT:

Tervezett 3,5 t súlykorlátozású övezet
Lakó-pihenő övezet



Nyáry Krisztián, az elmúlt évek két könyv-
sikerének, az Így szerettek ők című irodalmi
szerelmeskönyveknek a szerzője ezúttal is valódi
emberi sorsokról írt igaz történeteket. Harminc-
három 19-20. századi magyar emberről, akik
köztünk éltek, és akiknek élete vagy személyes
döntései ma is példaszerűek. Ők az igazi hősök.
Vannak köztük ismert emberek, mint Papp Laci
vagy Semmelweis Ignác, és kevésbé ismertek,
mint Halassy Olivér a világ első mozgássérült
olimpikonja, Hugonnai Vilma, az első magyar

diplomás nő vagy Ocskay László százados, a magyar Schindler.

"Az emberi sorsok érdekelnek, erről írok. Előző két könyvemben arról
meséltem, hogyan formálja az emberi sorsot a szerelem. Most arról, hogyan
tehetnek hőssé valakit a személyes döntések. A könyvben szereplő 33 magyar
ember igazi hős, akik a megfelelő pillanatokban jól döntöttek, és aztán
képesek voltak kitartani a döntésük mellett. Hősök, akik a nehezebb utat
választották, és kisebbségben maradva is az igazságot képviselték. Vagy
egyszerűen csak végig mertek menni a saját útjukon, úgy, hogy másoknak
ezzel példát mutattak. Kiválasztásuk teljesen szubjektíven történt, ők az én
személyes hőseim." Nyáry Krisztián

Nyáry Krisztián: Igazi hősök  33 magyar
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Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be
a számokat 1 -9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzet-
rács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szere-
pelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Sodoku Recept

Könyvajánló

Kvircedli (sütemény)
Hozzávalók:

 6 egész tojás
 2 tojás sárgája
 90 dkg liszt
 60 dkg kristálycukor
 1 csomag szalakáli
 1 citrom reszelt héja

A kvircedli egy sváb, borba mártogatható sütemény.
A receptet Molnár Andrásnétól kaptuk, ezúton is köszönjük!

Elkészítése:

A kristálycukrot az egész tojásokkal és a két tojás sárgájával

kikeverjük, körülbelül 30 percig.

Azután hozzáadjuk a lisztet, a szalakálit, és a citromhéjat.

Tésztává gyúrjuk, 1 cm vastagságúra kisodorjuk. A tészta

tetejét bármilyen nyomóformával megmintázzuk, majd a

minták széle mentén késsel felvagdossuk.

Egy éjszakán át szárítjuk. Másnap vajjal kikent, kilisztezett

tepsibe rakjuk, és előmelegített sütőben, alacsony hőmérsék-

leten sütjük. Nem szabad barnára sütni, a színe maradjon

aranysárga!

Pilinszky János:
Egy szenvedély margójára

A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.

Az elveszíthetetlent markolássza!
Egész szíve a tenyerében lüktet,
oly egyetlen egy kezében a kő,
és vele ő is olyan egyedül lett.

Nem szabadul már soha többé tőle.
A víznek fordul, s messze elhajítja.
Hangot sem ad a néma szakítás,
egy egész tenger zúgja mégis vissza.

(1 959)

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
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KISTARCSAI HÍRADÓ HIRDETÉS 15
Éppen Családi napközit keresel?

Gyertek el a Mosolykába!

Mosolygós pillanatok kedvező árakkal.

Igazi családias környezet,
egész napos móka, fejlesztés,

és sok szeretet vár szemed fényére.
A moslygós és szeretettel teli

hétköznap garantált! ! !

Hívj bátran!
Remes Évi

21 43 Kistarcsa, Brassói u. 44.
06-20/599-64-74

Apróhirdetés
RÉGISÉG Pappné Szilvia műtárgy szakbecsüs DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL,
BECSLÉSSEL KÉSZPÉNZÉRT vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénzeket, kitüntetéseket, csi l lárt, szőnyeget,
bizsukat, ékszereket és különféle könyveket régiséget és hagyatékot. Tel. : 06-1 -
293-1 759, 06-70-942-0806, 06-20-465-1 961 .
KISTARCSÁN 3db 730 m2-es összközműves TELEK ELADÓ. Ára:1 0 Mil l ió Ft /db
06-70-31 4-1 847

Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
KISTARCSAIHIRADO@GMAIL.COM +36308723132




