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A kommunizmus áldozataira emlékeztek Kistarcsán
Február 25-én a volt internálótábor emlékfalánál
emlékeztek meg a gyászos napról. A borult idő és az eső
ellenére több, mint 50-en vettek részt az eseményen. A
megemlékezésen jelen volt a Recski Szövetség, a Magyar
Politikai Elitéltek Közössége a pártok helyi szervezetei, a
város intézményeinek és önkormányzatának vezetői is.

Az Országgyűlés 2000. június 13án elfogadott határozata
értelmében minden év február 25én tartják a kom
munizmus áldozatainak emléknapját. 1947. február 25én
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a
megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letar
tóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet
töltött fogságban.

A megemlékezést a Hímnusz eléneklését követően Juhász István
alpolgármester beszéde nyitotta. Ezt követően Kózol Fruzsina
szavalta el Zalán Tibor: Ékezet apámnak című versét. Utána a
kopjafánál koszorút helyezett el Kistarcsa Város Önkormány-

zata nevében a város jegyzőasszonya és az alpolgármester
Főhajtással emlékezett a Recski Szövetség, a Magyar Politikai
Elitéltek Közösségének képviselői is. Koszorút helyeztek még el
a Simándy József Általános Iskola, a Városi Óvoda, a Kistarcsai
Alapszolgáltatási Központ képviselői, a FIDESZ-KDNP
Kistarcsai Szervezete, a Fidelitas kistarcsai csoportja, a Jobbik
Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsai Internáltak Emlékéért
Alapítvány, a Kistarcsai Vállakozók Baráti köre és a KIVÜ Kft.

Fotók: FehérRenáta

A résztvevő szervezetek megkoszorúzták Meszlényi Zoltán em-
léktábláját is. A mártírhalált halt püspököt 1950. június 29-én
hurcolták a kistarcsai internálótáborba, ahol többi rabtól
elkülönítve magánzárkában őrizték és többször megkínozták.
Halála feltehetőleg az elszenvedett megpróbáltatások és az
orvosi ellátás hiánya miatt következett be. Halálának időpontja
emiatt sem biztos. A koszorúzást követően a megemlékezés a
Szózattal zárult.

H.SZ.

Íróolvasó találkozó volt Bán Jánossal
A IV. Böllérfesztivál kiegészítő programjaként lehetősége
volt a látogatóknak egy közönségtalálkozó keretein belül
találkozni Bán Jánossal, akit a sci-fi és fantasy rajongók Kim
Lancehagen vagy Gran Goa néven ismerhetnek. Ezúttal
viszont a Hunyadi történelmi regénysorozat 7. kötetének
megjelenése kapcsán érkezett.
Az író történelmi regényei Bán Mór írói álnev alatt jelennek
meg. Nem kisebb célt tűzött ki maga elé nagyszabású
történelmi regénysorozatával, mint hogy színes, mozgalmas
tablóba foglalja a Hunyadiak dicsőségben és tragédiákban
egyaránt bővelkedő korszakát. Kötetlen beszélgetés keretén
belül több téma is átbeszélésre került. A magyar történelmi
regények hiánya, a főbb történelmi események meg-
filmesítési lehetőségei, általános olvasási szokások és hazánk
történelmi múltjának ápolása is.
Magát az írót is meglepte a Hunyadi sorozat népszerűsége.
Többször is után kellett nyomni a könyvsorozat jópár kötetét.
A történelmi regényekkel kapcsolatban mindig téma, hogyan
lehetne közelebb hozni a fiatalokat hazánk történelmének

megismeréséhez. e-book, hangoskönyv, vagy virtuális társas-
játék az interneten? Több alternatíva és új irányvonal is szóba
került.
Egy dologban mindenki egyetértett. Magyarországnak ko-
moly történelmi múltja és jelene van, így sokkal nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni ezek bemutatására. Ha nem is csak
könyv formátumban, de meg kell találni azt a csatornát ahol
meglehet szólítani a fiatalokat is.
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Március 15én az 184849es forradalom és szabadságharc tiszteletére
megrendezett megemlékezés a Civilháznál koszorúzással kezdődött és a
Csigaházban egy színdarab előadásával zárult. Az időjárás is kedvezett az
eseménynek, a napsütéses tavaszi idő nagyon sok látogatót kicsalogatott az
ünnepségek helyszíneire.
Az emlékműsor délelőtt 10 órakor a Himnusszal kezdődött, melyet a Simándy
József Általános Iskola fúvószenekara adott elő.
Ezt követően Sári Julianna szavalta el Petőfi Sándor: Márciusi ifjak című versét.
Majd az 184849es forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére a Civilház
falán lévő Aulich Lajos emléktáblánál koszorút helyezett el az Önkormányzat
nevében Solymosi Sándor polgármester és Szemán Gergely képviselő. Ezután a
város intézményeinek vezetői, a Simándy József Általános Iskola vezetői, a Fidesz
KDNP Kistarcsai Csoportja, a Fidelitas Kistarcsai Szervezete, a Jobbik Kistarcsai
Szervezete, az MSZP Kistarcsai Szervezete és a Szocialitász, a DK Kistarcsai
Szervezete, a Kistarcsa Városért Egyesület, a Vállalkozók Baráti Köre, Kistarcsai
Internáltak Emlékéért Alapítvány, a Fenyvesliget Egyesület, a Torony Lakópark
Egyesület és a KIVÜ Kft. szintén elhelyezték koszorúikat.

A koszorúzás után Szilárdi László a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár
vezetője megkérte a jelenlévőket, hogy sétáljanak át a Csigaházba, ahol 11 órától
folytatódott az ünnepség. A műsor itt is a Himnusz közös eléneklésével kezdődött,
melyet szintén a Simándy József Általános Iskola Fúvószenekara kísért. Idén is
teljesen megtelt a Csigaház. A Himnuszt követően Solymosi Sándor polgármester
mondott ünnepi beszédet. Kihangsúlyozta ezen nemzeti ünnepünk kiemelkedő
szerepét, a nemzeti és az egyetemes emberi szabadság fontosságát, a határon túli
magyarok sokszor akadályoztatott ünneplését.

Ez követően a Simándy József Általános Iskola 3. osztályos diákjai adtak elő, egy
fél órás erre az eseményre összeállított színdarabot. Az irodalmi játék címe a Költő
visszatér címet kapta. Egy iskolai könyvtár elevenedett meg a színpadon, ahol az
iskolások utána olvashattak pontosan mit is kell tudni március 15ről. Pár
jelenettel később nemzeti hőseink bőrébe bújva, élték át milyen lehetett akkor
szabadságért kiállva fiatalnak lenni. A több helyen zenével is kiegészült darab
hatalmas sikert aratott, percekig tartó vastaps mellett, megható könnyeket csalt az
idősebbek szemébe.
A megemlékezés a Szózat eléneklésével és a Kossuth induló hangjaival zárult.

Március 15.



A 2015-ös év kiemelkedő lendülettel indult a Kistarcsai
Polgárőr Egyesületnél. A tizenhat évnyi működés során soha
nem volt ilyen jól támogatott a szervezet, mint idén év elején.
Februárban a Pest Megyei Polgárőr Szövetségen keresztül az
Országos Polgárőr Szövetségtől sikeres pályázattal egy darab
új , tartozékokkal felszerelt, magyar gyártású szolgálati
kerékpárt kapott a polgárőrség. Ezt a kerékpárt a kistarcsai
KS Kerékpár Szaküzlet és Szakszervizben térítésmentesen
beüzemelték és azonnal munkára foghatóvá tették. A szerviz
tulajdonos - Kemecsei Sándor - elmondta, hogy egy
megbízható, jó minőségű kerékpárt állítanak szolgálatba.

A képen Kemecsei Sándor kerékpárszervíz tulajdonos és Navratil István
polgárőr parancsnok az új szolgálati kerékpár átadásakor

A kistarcsai Önkormányzat idei költségvetése tervezésekor
felmérte a polgárőrség eszközállományát, annak műszaki
állapotát és a közbiztonsági feladatainak ellátásához
szükséges eszközöket. Mindezek mérlegelése nyomán
rekordösszegű, 1 .200.000 Ft támogatással segítik a
feladatellátást. Ebből a pénzből a két polgárőr szolgálati autó
- egy Lada Niva 4x4 terepjáró és egy Suzuki Wagon R+ 4x4
terepjáró – javítását, lakatolását és fényezését is meg
kívánják oldani a polgárőrök az egész éves működési
költségek kiszorítása mellett.

A polgárőrök reményei szerint egy új gumi garnitúra
beszerzése és a járőrautók matricázása - mint szükséges
beruházás - is megvalósulhat és találnak rá forrást,
támogatókat.

Jóleső és „dopping hatású” az önkormányzati gesztus,
amellyel immár második éve elismerik a polgárőrség egy
tagjának munkáját az év polgárőre cím adományozásával.

A képen balról jobbra: Navratil István polgárőr parancsnok, Ondrisek István
polgárőr járőrvezető, Csányi József rendőr főtörzsőrmester, Ignéczi József

rendőr őrnagy őrsparancsnok a kitüntetések átadásán.

2014. év polgárőre címet a képviselő-testület a polgárőrség
elnökségének javaslatának figyelembe vételével Ondrisek
István polgárőrnek adományozta, aki több mint húsz éve
végez társadalmi munkában, önként polgárőr munkát, több
alkalommal sikeres elfogásokban vett részt és aktív
szereplője a városi rendezvények biztosításainak. Az
elismerő díszoklevelet az év rendőre címmel kitűntetett
Csányi József r. törzsőrmesterrel együtt a február 18-i
képviselő-testületi ülésen vehették át ünnepélyes keretek
között. Kistarcsai Polgárőrség

Jól indul az év a polgárőrségnél

Megválasztották az év rendőrét és
polgárőrét

Kistarcsa Város Önkormányzata
február 18-án megtartott
képviselő-testületi ülésén el-
ismerésben részesítette a ren-
dőrség és a polgárőrség egy-egy
munkatársát. A testület számukra
a 2014-es év rendőre és a 2014-es
év polgárőre címet adományozta
kiemelkedő szol-gálatukért.
A jelöltekről és a díjazottak
személyéről javaslatot a bűn-
üldöző szervek vezetői tettek,
amelyről a képviselők együttesen

döntöttek. Az "Év Rendőre" címet Csányi József rendőr
törzsörmester kapta, aki kiemelkedő és példamutató
munkájával érdemelte ki az elismerést. Az "Év Polgárőre"
2014-ben Ondrisek István lett.

Nemzeti Ünnepünk
Mint minden évben, idén is örömmel, hazafias szeretettel
gyűltünk egybe március 15-e méltó megünneplésére.
A rendezők a legnagyobb gonddal és odaadással dolgoztak az
ünnepi előadás sikeréért. A Simándy József Általános Iskola
zenekarának nagyszerű közreműködésével elhangzottak az
ünnepi himnuszok, énekek és indulók.
Az ünnepi beszédek emlékeztettek bennünket a múltra, a
hazaszeretetre és hőseink iránti tiszteletre, megbecsülésre.
Az idei műsorért nemcsak a magam, hanem sok más,
különösen az idősebb korosztályhoz tartozók nevében
szeretnék köszönetet mondani a kisiskolások csodálatos
előadásáért. A műsor, minden elfogultság nélkül, szívet-lelket
melengető, felemelő érzés volt. Az előadás sok felnőtt
szeméből könnyeket csalt ki. Őszinte hálával tartozunk
mindazoknak a pedagógusoknak és közreműködőknek, akik
ehhez a ragyogó sikerhez hozzájárultak.
Tisztelet minden olyan tevékenységért, ami ifjúságunkat a
hazánk és nemzetünk szeretetére ösztönzi, neveli. Csak ilyen
szellemben nevelt ifjúsággal erősödhet meg hazánk és
nemzetünk. Őszinte elismerés és tisztelet pedagógusainknak.

Burillák István
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LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS
2015. április 20-tól 24-ig

A begyűjtést a heti hulladékszállítási napon végezzük.

Szállítási időpontok:
Hétfői szállítási napon 2015. április 20án hétfőn
Keddi szállítási napon 2015. április 21én kedden
Szerdai szállítási napon 2015. április 22én szerdán

Csütörtöki szállítási napon 2015. április 23án csütörtökön
Pénteki szállítási napon 2015. április 24én pénteken

Kérjük, hogy a hulladékot adott napon reggel 7 óráig kihelyezni
szíveskedjenek, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása
esetén a később kihelyezett lomot nem áll módunkban
elszállítani. Pótnap biztosítására nincs lehetőség!

FONTOS!
Lom az a darabos háztartási hulladék, mely 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,
- sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett
hulladék,

- háztartási jellegű hulladék, mely a szokásos heti
kommunális gyűjtés során a hulladékgyűjtő edénybe
kihelyezhető.

A lomtalanítás alkalmával kihelyezett elszállításra alkalmatlan
hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a közterületről eltávo-
lítani.

A hulladékszállítási szolgáltatást nem igénylő (pl. : szüneteltetés)
ingatlantulajdonos nem jogosult a lomtalanítási hulladék
kihelyezésére. Ilyen jellegű szolgáltatást a közszolgáltatótól külön
kell megrendelni.

Lomtalanítással kapcsolatban érdeklődni lehet a 28/470440,
28/470119es telefonszámon, illetve emailben az info@kivu.hu

címen.

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Húsvétkor

Eredeti időpont: 2015. április 6. hétfő

Ünnep miatti szállítási időpont:
2015. április 7. kedd

Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon reggel
7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeket.
Köszönjük megértő együttműködésüket!

Felhívás ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS
2015. április 11. szombat

A KIVÜ Kft. megbízásából a FE-Group Invest Zrt.
2015. április 11 -én szombaton elektronikai
hulladékgyűjtést tart Kistarcsán a korábbi évek
bevált gyakorlata szerint.

A gyűjtőakció során a kistarcsai lakosoknak lehe-
tőségük van 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

Zsófialiget HÉV megállónál, volt öregek otthona
parkoló:

11:30 – 14 óráig

ACsigaház programja

Április 14 - Törpe börze 9.00-12.00
Április 18 - Retro buli 21.00-04.00
Április 23 - Nyugdíjas locsolóbál 16.00-20.00
Április 24 - Trabarna és Prekop György

stand-up comedy előadása 20.00-tól

ACivil-ház programja

Minden hétfőn:
Harmónia táncklub 17.00-18.00 óráig

Minden kedden:
Salsa Mojito tánciskola 18.00-21.00 óráig

Minden csütörtökön:
Deák tanya 19.00 órától

Minden vasárnap:
Nia tánc 16.00-17.00 óráig
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ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
2015. MÁRCIUS HÓNAPBAN

Felhívjuk Tisztelt adózóink figyelmét a 2015. március hónapban esedékes befizetési kötelezettségekre!

Megnevezés Befizetési határidő Jogszabály

2015. I. félévi iparűzési adóelőleg 2015.03.1 6. Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
2. számú melléklet II. A)2.

2015. I. félévi gépjárműadó 2015.03.1 6. Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
2. számú melléklet II.B)a-b)

2015. I. . félévi telekadó 2015.03.1 6. Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
2. számú melléklet II.A)1 .

2014. évi talajterhelési díj 2015.03.31 . Kistarcsa Város Önkormányzata
(adóbevallás és befizetés) 1 2/2009. (III.23.) önkormányzati rendelet 5. § (2)

További felvilágosítással az adóügyi ügyintézők ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-1 8 óráig, szerda: 8-16 óráig) készséggel
állnak rendelkezésükre.

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI IRODAADÓCSOPORT

2015. április 2.
Kádár Zsolt: Hit vagy kételkedés
Milyen ünnep lehet a húsvét szekularizált világunkban? Mit
jelent a hívők, és mit a kívülállók számára? Van-e
jelentősége a feltámadásnak a napjainkra meglehetősen
kommerszializálódott körülmények között?

2015. április 9.
Gyurácz Andrea: Szenegál – egy trópusi ország Nyugat-
Afrikában
Dakar, a főváros. Zarándokút Afrika Mekkájába, Toubába.
A muridok békés hitterjesztési módszere. Gore-sziget, a
transzatlanti rabszolga- kereskedelem egykori központja.
Madárvilág a deltában. Rózsaszín tavak.

2015. április 16.
Tóth György: Az ókori demokrácia hatása napjainkban
Az athéni demokrácia kialakulása, majd bomlásának okai.
A többi városállamra gyakorolt hatása. Visszatükröződése a
filozófia, a tudomány és az irodalom terén. Demokrácia a
középkorban. A magyar demokrácia.

2015. április 23.
Barki Gergely: Elveszett festmények nyomában
A XX. század elején működött, modern festők alkotta
Nyolcak csoport festményei nemzetközileg is elismertek. A
képek nagy része elveszett, előkerítésük izgalmas kutatás
eredménye. Az Alvó nő fekete vázával esete.

2015. április 30.
Kozma Éva: A passzívház
Mitől válik passzívházzá egy épület. Hogyan lehet
átalakítani egy régi építésű házat? Energiahasználati
lehetőségek. Hővisszanyerés beépítésének jelentősége. Élet
a passzívházban. Az egyre szigorodó építési szabályzatok
irányultsága.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u. 33.) termében
tartjuk. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,
időtartamuk kb. 1 óra. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai
nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.

A Deáktanya áprilisi
programja

Felhívás

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom
elrendeléséről

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal Főállatorvosa, a vörös
rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt, a csalétek vakcina
kiszórásának időpontjától - amely Pest megyében 2015. március 28. és
április 2. közötti időszakra esik - és annak utolsó napjától számított 21
napig - azaz

2015. március 28-tól 2015. április 23-ig ebzárlatot és legeltetési
tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat tartama alatt:
- a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat

megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
kivinni.

- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos
kedvező eredményűvizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

- az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a
fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a

segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a
fentiekben foglalt korlátozás alól.

- az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

- az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem
tartható.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése szerint” a vakcinázás kezdetétől
számított 1 4 napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos
ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.”

Felhívjuk minden érintett figyelmét a fent leírtak szigorú betartására.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási iroda
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AKépviselő-testület a soron következő ülését február 18-
án tartotta. Az ülés elején átadták az Év Rendőre és az Év
Polgárőre címeket. A kitüntetett bűnüldözőkről és az
oklevelek átadásáról részletesen az 5. oldalon olvashat.

A testületi ülés egyik legfontosabb része volt az idei év
költségvetésének elfogadása. Ennek részletei a 12. oldalon
tekinthetőek meg. A teljes mértékben átalakult szociális
ellátások helyi szabályairól szóló rendelettel kapcsolatos
további információk pedig a 13. oldalon érhetőek el.

Bővül a Lavet Kft.
Az állatgyógyászati készítmények és táplálék-kiegészítők
fejlesztésével és gyártásával foglalkozó cég bővíteni kívánja
a gazdasági tevékenységét, és a telephelyét a szomszédos
ingatlanokon.

Az országos előírások miatt szükséges a területet
településközponti vegyes területből kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági övezetté átminősíteni.
Kistarcsa Város Önkormányzata a LAVET Kft. által
benyújtott tanulmányterv szerinti tervezési programot
elfogadta azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat és a
LAVET Kft-vel, a területét érintő településfejlesztési célok
megvalósítására településrendezési szerződést kell kötnie,
ami már meg is történt.

AKIVŰ Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
KIVÜ Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadta a KIVÜ Kft.
üzleti tervét.

A testület a KIVÜ Kft. könyvvizsgálójának a 2014., 2015.,
2016. év beszámolóira vonatkozóan Havjár Mihályt
választotta meg.

Döntés született arról is, hogy a képviselő-testület támogatja
a KIVÜ Kft. azon szándékát, hogy szelektív
hulladékválogatót alakítson ki a telephelyén. Az
Önkormányzat folyamatosan pályázni fog olyan
közfoglalkoztatottak alkalmazására, akik a KIVÜ Kft. által
végzett szelektív hulladékgyűjtés tekintetében válogatási
tevékenységet tudnak ellátni.

Családi napközik szakmai beszámolója és pályázati
felhívás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény alapján az a települési önkormányzat, amelynek
területén tízezernél több lakos él, bölcsődét köteles
működtetni.
Bölcsőde hiányában a képviselő-testület 2008-tól családi
napközikkel történő ellátási szerződéssel biztosítja a
bölcsődei ellátást a lakosság részére.
Jelenleg az Önkormányzat az 1 -3 éves korú gyermekek
ellátását 4 családi napközire bízta Kistarcsán. A napköziknek
az elmúlt évről beszámolót kellett készíteniük, melyet a
testület elfogadott.

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-

zatot hirdetett az 1 -3 éves korú gyermekek napközbeni
ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat ellátására
pályázati felhívás alapján. A beérkezett pályázatokat a 2015.
márciusi rendes képviselő-0testületi ülésen bírálja el.

Delegálás a Simándy József Általános Iskola Intézményi
Tanácsába
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Intézményi Tanácsába Zsiák Balázs delegálását
visszavonta és helyébe Csampa Zsolt képviselőt, a
Humánpolitikai Bizottság elnökét delegálta.

Változott házasságkötések lebonyolításáról és
szolgáltatási díjairól szóló rendelet
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének és
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékét
változtatta meg.

Beszámoló a 2014. évben támogatásban részesült
alapítványok és kiemelt szervezetek elszámolásáról
A testület a „Közösen Értük” Alapítvány, valamint a
Dömötör Alapítvány 2014. évi támogatás második
részletének felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.

A kiemelt szervezetek tekintetében egy másik határozat
keretében elfogadta a testületa Református Egyházközség, a
Katolikus Egyházközség, a Pannónia Néptánc együttes, a
Kistarcsai Kulturális Egyesület, a Szilas Tv, a Rendőrség,
valamint a Polgárőrség éves beszámolóját.

Amédiaszolgáltatók II. félévi beszámolója
Kistarcsa Város Önkormányzata és a médiaszolgáltató
k között A médiaszolgáltatókkal létrejött szolgáltatói
szerződések alapján a Kistarcsáról leadott műsorszámok
leadásának időpontjairól, azok tartalmáról és témájáról
beszámolót készít a Megbízónak évente kétszer.

A testület a Régió Plusz TV és a Szilas TV 2014. II. félévi
beszámolóját elfogadta.

H. SZ.

Beszámoló a februári testületi ülésről
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Márciusban számunkra is megkezdődött a 2015-ös ver-
senyszezon. Igaz, a triatlon versenyekre még várni kell
néhány hónapot, addig úszó, futó, aquatlon és duatlon
versenyekkel töltjük ki a hétvégéinket.
Március 6-án Győrben került megrendezésre az Országos
Úszó Diákolimpia Döntő, melyen 4 lányunk (Busa Emma,
Gubriánszky Réka, Bende Gyöngyvér, Vágó Réka)
képviselte a Simándy J. Általános Iskolát. Lányaink
nagyszerűen helyt álltak a profi úszókkal zsúfolt mezőnyben,
és a nagyon előkelő 10. helyen végeztek a 4x50m –es
gyorsúszó váltóban.
Nem sok időnk volt a pihenésre, hiszen március 8-án a
Naplás-tónál megrendezett V. Everling Tavaszváró Terepfutó
Versenyen is rajthoz álltunk. Nevezetteink létszáma
meghaladta a 30 főt, így az egyik legnépesebb csapat voltunk
a helyszínen. A napot 5 dobogós helyezéssel, igen
eredményesen zártuk.

Nagy Adrienn 2. Hely
Derczbach Máté 2. Hely
Józsa Bernadett 2. Hely
Hrncsár Lujza 3. Hely
Józsa Botond 2. Hely

Idén sem csak versenyzéssel, hanem versenyeztetéssel is
foglalkozunk. A nagysikerű 2014-es I. Kistarcsai Nyílt
Triatlon Verseny és EMMI Regionális Diákolimpia után, a
Magyar Triatlon Szövetség 2015-ben is bizalommal fordult
egyesületünkhöz és 2 rangos verseny rendezési jogát is
megszavazták a Kistarcsai VSRC-nek.

Örömmel és büszkeséggel jelenthetjük be, hogy 2015-ben
Kistarcsán kerülnek megrendezésre a következő versenyek:
Sport XXI. Pest megyei Aquatlon Döntő (április 1 9.),
II. Kistarcsai Nyílt Triatlon Verseny, utánpótlás verseny,
gyermek, serdülő országos ranglista verseny és Last Man
Standing pénzdíjas elit triatlon kupa (június 27.)
Legfrissebb híreinket, eredményeinket bárki nyomon követ-

heti facebook oldalunkon a facebook.com/triatlonkistarcsa
vagy a honlapunkon www.kistarcsaivsrc.hu címen.

Tóvári Dóra
Kistarcsai VSRC

Kistarcsai triatlon hírek

Immáron a 6. Hapkido Szemináriumot szervezte Hegyes Imre
3.danos Taekwondo mester és 1 .kup Hapkido oktató, március
14-én Meghívott vendég Kopasz Attila 4.danos Hapkido mester
volt.

A szeminárium helyszíne a Simándy Általános Iskola tor-
naterme volt, ahol az egyesület edzései is zajlanak. A 4 órás
programban voltak rövid bot technikák, láb és kéz támadó és
védekező technikák, álló és fekvő küzdelmek és földharc
technikák is.
A magas színvonalú szemináriumot követően, sikeres vizsgát
tettek a Sentinel SE Hapkido tanítványai. Ezúton is gratulálunk
a résztvevőknek.

A kistarcsai Sentinel SE mindezek mellett tagfelvételt is
hirdet.

Ingyenesen ki lehet próbálni a Hapkido és Taekwondo
edzéseket Simándy Általános Iskola tornatermében!

Hapkido edzéseket csütörtökön:19.00-20.00, szombaton 9.30-
11 .00 tartanak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Taekwondo edzések pedig hétfőn és szerdán vannak 18.20-
19.20 gyerekeknek és 19.20-20.20 felnőtteknek. Minden
korosztályt szeretettel várunk, az első edzés ingyenes!
Bővebb információ az egyesület honlapján a www.sentinelse.hu
címen, vagy Hegyes Imre 3.danos Taekwondo Mesternél lehet
T:0620/551 -0919

Hapkido Szeminárium volt Kistarcsán
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A kistarcsai Polgármesteri Hivatal sikerei a nemzetközi pályázatok terén
A 2014. évi Kistarcsai Városnapokra az Önkormányzat
„Európa a polgárokért” elnevezésű uniós program keretében
25 000 euró támogatásra pályázott. A program célja, hogy
segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének
alaposabb megismerésében, a közös történelem és a
sokszínűség jobb megértésében, valamint, hogy elősegítse az
európai polgárság fogalmának jobb megértését. A pályázat
sikerrel járt, a támogatásból a Kistarcsai Napok kulturális
rendezvényeinek sorozata mellet egy olyan testvérvárosi
találkozó is megvalósult, melyen Kistarcsa testvérvárosainak
(a szlovákiai Beluša, a lengyelországi Radomyśl nad Sanem,
és az erdélyi Torja) népes delegációi is részt vettek.

Az első sikert követően kezdetét vette egy olyan folyamat,
melynek során Kistarcsa széleskörű nemzetközi
kapcsolatokat alakított ki több mint 20 szervezettel Európa
16 országából és bekapcsolódott egy nemzetközi pályázati
rendszerbe, mely főleg az „Európa a polgárokért” program
kiírásait célozta meg. Az intenzív pályázati tevékenység 2014
őszén szép eredményeket hozott az Önkormányzat –
Magyarországon talán egyedüliként – az „Európa a
polgárokért” program mind a négy konstrukciójában kiírt
pályázatban támogatást nyert. A program felépítése a
következő:

1. alprogram: Európai emlékezet
2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári

részvétel, melynek 3 intézkedése van:
2.1. Testvérváros-program
2.2. Városok hálózatai
2.3. Civil társadalmi projektek

Az 1 . alprogramban (Európai emlékezet) megvalósuló
Bridging Generations című projekt gesztora a drezdai
székhelyű Jugend- & Kulturprojekt e.V., melynek tagjai
dinamikus fiatalok, akik hisznek az európai állampolgári
eszmékben és a multikulturalitásban. Kistarcsa partnerként
vesz részt a projekttevékenységekben, melyek során a
kistarcsai internáló táborról rövid dokumentumfilmek
készülnek. A kisfilmeknek a történelmi események
feldolgozása mellett oktató célja is van – segítik a
nemzedékek közötti párbeszéd kialakulását, valamint a
tolerancia erősödését etnikumok, vallások és nemzetek
között. A projekt több mint 100 000 eurós uniós és egyéb
támogatásból valósul meg 2014 novembere és 2016 februárja
között.

A 2. alprogram 2.1 . intézkedése (testvérváros-program) alatt,
az Önkormányzat főpályázóként pályázott és nyert el 25 000
eurós támogatást a IV. Kistarcsai Böllérfesztiválra. A
különböző Kárpát-medencei böllér hagyományokat bemutató
gasztro-kulturális kavalkádon túl egy sokszínű testvérvárosi-

program került megrendezésre 2015. február 6-8. között.

A 2. alprogram 2.2. intézkedése (városok hálózatai)
konstrukcióban Kistarcsa partnerként vesz rész egy szicíliai
kisközség, Geraci Siculo koordinációja alatt futó 123 000
eurós költségvetésű projektben. Az „Inter-cultural Dimension
for European Active Citizenship” című és IDEA-C rövid
nevet viselő projekt célkitűzése a polgárok uniós szintű
demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel
ösztönzése az uniós szakpolitikák és döntéshozatali
folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az
interkulturális és önkéntes programokban való részvétel
népszerűsítésével.

Igen fontos az Önkormányzat számára a Democratic
Ownership and Civic Participation in Europe (DOCPIE)
című projekt, mely a 2. alprogram 2.3. intézkedésének égisze
alatt fut egy szlovén civil szervezet irányításával. A
konzorciumi partnerek közötti tudástranszfer jó gyakorlatok
megosztásának formájában valósul meg. De a
projekttalálkozók során különböző előadásokat,
prezentációkat és kerekasztal beszélgetéseket is tervbe vettek
a partnerek. Ezek alatt a következő közös kihívást jelentő
kérdésekről esik majd szó: Európa jövője, az uniós
döntéshozatali folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek
bővítése, önkéntesség, az akadályok lebontása a
munkavállalók, diákok, gyakornokok és önkéntesek számára
az EU-ban, a bürokrácia csökkentése a tagállamokban, a
kiszolgáltatottabbak védelme az unióban, a vásárlás
akadályának lebontása és a polgárok részvételének
előmozdítása a demokratikus folyamatban. Nem lehet majd
kikerülni olyan témákat sem, mint a fenntarthatóság,
demográfiai változások, kisebbségek, aktív időskor és
generációk közötti szolidaritás. A támogatás mértéke 150 000
euró.

A fent említett projektek hozadéka egy olyan
önkormányzatok, civil szervezetek, és oktatási intézmények
közötti transznacionális, fenntartható hálózatnak a
megszületése, amely helyi dimenziókat, geopolitikai
helyzeteket és lehetőségeket figyelembe véve olyan
tapasztalatcserét és munkát fejt ki, melynek eredményeként
az uniós szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos, határokon
átnyúló párbeszéd fokozódik, fenntartható fejlődési
stratégiák, új munkahelyek, társadalmi kohézió és életre
szóló személyes barátságok születnek. Ezen felül a
megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek
fontosságának tudatosítása jegyében, a kistarcsai volt
internáló tábor népszerűsítése a külföldi partner szervezetek
körében egy kiemelten fontos célja az Önkormányzatnak.

Gergely Béla Zsolt
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Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról és nyilvántartásáról
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ebek éves kötelező
veszettség elleni védőoltását engedélyezett állategészségügyi
szolgáltató magánállatorvosi rendelőkben, vagy az állatorvos
házhoz történő kihívásával tudják beadatni a kistarcsai lako-
sosok kedvenceik részére.

Városunkban két magánrendelő működik, melyek az alábbi
időpontokban

dr. Csizmadi Sándor állatorvos
2143 Kistarcsa, Malom u. 2. Telefon: 06-30 951-8590
hétfő – péntek: 1 7.00 – 21 .00 óráig
szombat : 08.00 – 09-00 óráig
vasárnap: 1 9.00 – 20.00 óráig

dr. Rédling Tibor állatorvos
2143 Kistarcsa, Váci Mihály u. 2. Telefon: 06-30 966 8415

tel: 06-28/470-764
hétfő: 18.00 – 20.00 óráig
szerda: 18.00 – 20.00 óráig
péntek: 18.00 – 20.00 óráig várják a kutyákat és gazdáikat.

A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek
évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg
az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. Az eb
testsúlyának arányában 10 kg/1 db tabletta szükséges.

Aki az állatbetegségek elleni védekezést elmulasztja, vagyis a
kutyáját nem oltatja be, 45.000,-Ft állatvédelmi bírságra
számíthat.

A transzponderrel (mikrochippel) már korábban megjelölt, de az
adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Az
adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200,- Ft, a
regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő
adatmódosítás díjmentes.

A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén
az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán-
állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, a transzponderrel
megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása,

vagy az állat elpusztulása esetén pedig az eb tartója az
adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az
adatbázisban regisztráltatni.

Az eb transzponderrel történő jelölésének betartását a jegyző,
továbbá a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. Az
állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni,
hogy az állat transzponderrel jelölt-e. Amennyiben az állat nem
rendelkezik transzponderrel, azt az állatorvos és a jegyző
egyaránt köteles jelezni a járási állategészségügyi hivatal felé.
Az állat transzponderrel történő megjelöltetésének elmulasztása
45.000,- Ft állatvédelmi bírságot von maga után.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B.§ (1 ) bekezdésének rendelkezése alapján az eb
tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A
települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles
vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak,
személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása
céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani. Településünkön az ebösszeírásra
2013. évben került sor.

Felhívjuk Kistarcsa Város közigazgatási területén tartott négy
hónaposnál idősebb ebek tartóinak a figyelmét, hogy aki ezen
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy az "Ebösszeíró
adatlapot" kitöltve szíveskedjen a Polgármesteri Hivatalba
eljuttatni.

Az "Ebösszeíró adatlap" beszerezhető: Kistarcsa Város
Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. szám
alatti recepcióján, illetve letölthető a www.kistarcsa.hu webol-
dalról a Polgármesteri Hivatal - nyomtatványok - igazgatási
iroda menüpontból.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda
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Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről röviden
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét
1 698 593 ezer forint összegben hagyta jóvá februári rendes
ülésén a Képviselő-testület. A 2014. évi eredeti költségvetési
előirányzathoz képest mintegy 23 %-kal növekedett a
költségvetés főösszege. Ennek oka kis mértékben az állami
támogatás (554 millió Ft) és az önkormányzatot megillető
adóbevételek (388 millió Ft) növekedő összege, jelentős
mértékben a múlt évről rendelkezésre álló maradvány ill. a
2014. decemberében megítélt jelentős pályázati támo-
gatások 2015. évben realizálódó fejlesztési lehetőségei. Az
Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt
feladatok köre a múlt évivel azonos, a feladatellátás
kiadásaira a ’szintentartás’ jellemző. 2014. évi eredeti
keretösszegekhez viszonyítva kb. 25 %-kal több forrás jut az
utak karbantartási feladataira, mintegy 15 %-kal magasabb
keretösszeg került meghatározásra a pályázat alapján a
Humánpolitikai Bizottság által szétosztásra kerülő civil
szervezetek támogatására.
A közel 1 milliárd 700 millió Ft összegű tárgyévi
költségvetésben mintegy 32%, több mint fél milliárd Ft a

felhalmozási célú kiadások összege. A tervezett, fél
milliárdos nagyságrendű beruházások, felújítások részben
EU-s forrásból kerülnek finanszírozásra. A 2015-ben
tervezett legjelentősebb beruházások között majd 100 millió
Ft összegű a Hunyadi út felújítására szánt összeg (központi
állami támogatásból), 96 millió Ft összegben a közvilágítás
korszerűsítése valósulhat meg (EU-s forrásból), bővül a
térfigyelő kamerarendszer (hazai támogatásból és saját
forrásból), sor kerülhet a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak
cseréjére, továbbá folytatódnak a járdafelújítások - 2015.
évben várhatóan 19 millió Ft összegben- , iskolai és óvodai
kisebb felújítások, további buszváró telepítése és a meglévő
játszóterek fejlesztése is. Az év közi pályázati lehetőségek
kihasználása érdekében a Képviselő-testület költség-
vetésében megfelelő összegű tartalékot képzett (36 millió Ft)
az esetleges önerő finanszírozásához. Az intézmények
feladatellátásának segítése érdekében a testület a Városi
Óvoda vonatkozásában takarítási feladatokhoz kapcsolódóan,
míg az Alapszolgáltatási Központnál a gyermekjóléti
feladatellátásban engedélyezett létszám bővítést.

Lakossági tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb

időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak

szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munká-

latokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar

jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz.

Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban

keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában

vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűz-

megelőzés alapvető szabályaival:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt

jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel

megengedik;

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot

égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;

Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a

külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék

szabadtéri égetését;

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön

történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem

megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály

megengedi;

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi

Szabályzat tartalmazza;

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában

végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von

maga után!

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet

nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő

mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz

oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet

gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt

tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a

szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

Idén eddig mintegy 900 szabadtéri tűzesethez riasztották a

tűzoltókat, csak az elmúlt hétvégén 259 alkalommal. Szinte

valamennyi eset megelőzhető lett volna egy kis

odafigyeléssel. Az ország leginkább érintett területei közé

tartozik Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Pest és

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de nagy számban fordulnak

elő Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyében is vege-

tációtüzek.

Az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és

szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló

rendelet szabályai alapján Kistarcsán:

A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az

avar- és kerti hulladék égetése a település egész területén

minden évben kizárólag két időszakban megengedett:

a) tavasszal: április 1 . és április 30. között,

b) ősszel: október 15. és november 15. között.

Az égetést hétfőtől szombatig 10-1 8 óra között szabad

végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés.



A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben
jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek
2015. március 1 . napján lépnek hatályba.

A segélyezési rendszer 2015. március 1 -jei átalakításával összefüggésben az
állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások
biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása
a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle
ellátástípus állapítható meg:
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a
korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik
jogosulttá).

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2015. március 1 -jétől nem tartalmaz szabályozást az alábbi ellátásokra:
- lakásfenntartási támogatás,
- adósságkezelési szolgáltatás,
- méltányossági ápolási díj ,
- méltányossági közgyógyellátás.

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: rendkívüli élethelyzetre
tekintettel települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

Kistarcsa Város Önkormányzata megalkotta rendeletét a szociális ellátások
helyi szabályairól, amely 2015. március 1 . napján lép hatályba.

Települési támogatást nyújt az Önkormányzat:
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) gyógyszerkiadások viseléséhez,
c) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben,
d) temetési költségek mérsékléséhez,
e) krízishelyzet elhárításához,
f) tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható
települési támogatás:
Annak a kérelmezőnek nyújtható:
- aki a lakás tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője, és
- aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és
- akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének
250%-át (71 .250,- Ft-ot) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A támogatásnál figyelembe vehető költségek:
- villanyáram,
- gázfogyasztás,
- vízfogyasztás, csatornahasználat,
- szemétszállítás,
- lakbér vagy albérleti díj ,
- közös költség,
- tüzelőanyag.
A települési támogatást tizenkét hónap időtartamra kell megállapítani.
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható
települési támogatásra nem jogosult, aki normatív lakásfenntartási
támogatásban részesül.

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás:
Annak a kérelmezőnek nyújtható:
- akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa igazolja, hogy
rendszeresen gyógyszert szed, és
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 200%-át
(57.000,- Ft-ot), egyedülélő esetében 250%-át (71 .250,- Ft-ot), és a család
tagjai egyikének sincs vagyona, és
- akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa által kiállított
igazolás szerint a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 15%-át (4.275,- Ft-ot).
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege
havonta az igazolt gyógyszerköltség 50%-a, de maximum 5.000,- Ft.

A települési támogatás az igazolt gyógyszer igénybevételének időtartamára,
de legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg.
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás köz-

gyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők részére nem nyújtható.
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési
támogatás:
Támogatásban részesíthető az a személy:
- aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon
nem tud gondoskodni,
- feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb
összegének 150%-át (42.750,- Ft-ot), egyedülélő esetén annak 180%-át
(51 .300,- Ft-ot) és a család tagjai nem rendelkeznek vagyonnal.

Temetési költségek mérséklésére nyújtható települési támogatás:
Támogatásban részesíthető az a személy:
- akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének
250%-át (71 .250,- Ft-ot), egyedülélő esetén annak 300%-át (85.500,- Ft-ot).
A kérelem az elhalálozás napjától számított 90 napon belül terjeszthető elő.

Krízishelyzet elhárításához nyújtható települési támogatás:
Támogatásban részesíthető az a személy:
- aki elemi kár, tűzeset, betörés, baleset miatt rendkívüli élethelyzetbe
került, és
- családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 450%-át
(128.250,- Ft-ot).

Tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez nyújtható
települési támogatás:
Támogatásban részesíthető az a szülő:
- aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül, és családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni,
- feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb
összegének 150%-át (42.750,- Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 180%-át
(51 .300,- Ft-ot) és a család tagjai nem rendelkeznek vagyonnal.

Egy naptári éven belül egy család legfeljebb két alkalommal részesülhet az
alábbi települési támogatásokban:
- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben,
- temetési költségek mérsékléséhez,
- krízishelyzet elhárításához,
- tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez.

A települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele a lakókörnyezet
rendezettségének biztosítása az alábbiak szerint:
- a család által lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab
szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
- a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az
esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására;
- az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése;
- az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles
területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a
gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, csúszásmentesítése,
az ingatlan előtti vízelvezető árok folyamatos tisztántartása a kerítés teljes
hosszában (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról
és csúszásmentesítéséről kell gondoskodni);
- a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
- a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
- vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres
takarítása, fertőtlenítése;
- az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól,
kártevőktől való mentesítése;
- szükséges a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartása,
takarítása, szükség esetén meszelése;
- a mosásra valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyiségek
és a mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely
(WC) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fokozott
tisztántartása és fertőtlenítése szükséges.

A települési támogatás iránti kérelmek Kistarcsa Város Polgármesteri
Hivatalának recepcióján átvehetők, valamint a
http://www.kistarcsa.hu/polgarmesteri_hivatal/nyomtatvanyok menüpont
alatt letölthetők.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Változások a szociális ellátásokban
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Lassan másfél éve indult el “Belevalók" címmel az Egy
Csepp Figyelem Alapítvány ingyenes továbbképző prog-
ramja pedagógusoknak, hogy felkészítse az óvónőket,
dadusokat, kisgyermeknevelőket a cukorbeteg gyerekek
intézményi gondozására, és hogy megkönnyítse a
diabétesszel élő gyerekek óvodai és bölcsődei felvételét,
valamint beilleszkedését a közösségbe. A Kerepesen tartott
képzésen több mint hetven óvodapedagógus vett részt.
Magyarországon mintegy 5000, 1 8 év alatti cukorbeteg
gyermek él, körülbelül 98 százalékuk egész életében inzulin
injekcióra szorul. A napi többszöri vércukormérés, inzulin
beadás, szénhidrátszegény diéta betartása nehézséget okoz
számukra. A környezetet fel kell készíteni ennek elfoga-
dására, és a betegséghez kapcsolódó teendőkre. Az Egy
Csepp Figyelem Alapítvány 2013-ban új programot indított
pedagógusok számára: fél napos, ingyenes továbbképzést,
amelyen felkészítik a nevelőket a cukorbeteg gyerekek körüli
mindennapi feladatokra.
Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány létrehozója
a kerepesi program megnyitóján elmondta, hogy “A tervek
szerint 2015 szeptemberétől életbe lép az a törvény, amely
szerint kötelező a 3 éves - köztük a cukorbeteg - gyerekek
felvétele az óvodába. Alapítványunk szakértői egyetértenek
abban, hogy az alapvető ismeretek megszerzéséhez egy
félnapos, a cukorbetegséggel kapcsolatos szakmai előadások-

Fürdőszoba felújítás – bízza profikra!
Előző írásomat folytatva, kezdjük először a felújítás szempontjából
legproblémásabb helységgel, a fürdőszobával. Ezen helyiség
megújításának sok oka lehet. Régi és elavult, bővíteni kellene a
megváltozott életkörülmények miatt; csapok ,szaniterek és csövek
tönkrementek; túl sötét, túl kicsi, túlságosan unalmas stb. Itt kezdődik a
napunk és itt is fejeződik be, ezért fontos helység.
Ha elhatároztuk, hogy felújítjuk, írjunk egy listát arról, hogy mit
szeretnénk megvalósítai: pl. több tárolóhely kellene, kád helyett
zuhanykabin, a wc mellé esetleg egy bidé is jól jönne; egy mosdó
helyett kettőre lenne szükség; milyenek legyenek a színek, a
csaptelepek; a padlófűtés kialakítása is jó lenne stb. Ezeket átgondolva
meghatározhatja, hogy milyen legyen az Ön álomfürdőszobája.
Fontos kérdés, hogy mennyit tud rászánni, mert a fürdő felújítása az
egyik legköltségesebb átalakítás; a csövek cseréje a falakban,
elektromos átalakítások, szaniterek, alapanyagok, a vízszigetelés ára
sokat számít, nem beszélve az esetlegesen felmerülő
többletköltségekről, ezért ezekkel jobb előre számolni. Jól meg kell
tervezni a költségeket és mindenképpen kalkulálni kell kb. 1 5 %-os
tartalékkal. A fürdőfelújítás ráadásul időigényes munka. Csak olyan
vállalkozót bízzon meg, akivel meg tudja beszélni a vágyait, hogy
pontosan mikorra és mennyiért készül el, hiszen addig máshol kell
megoldani a tisztálkodását a családnak.
Apropó, vállalkozó. A fürdőszoba felújításról elmondható, hogy itt
minden a vállalkozón múlik. Végezheti jól a dolgát, de nagyon el is
ronthatja a munkát; tudni illik, sok a kontár, aki nem megfelelő
minőségben dolgozik, pontatlan,kárt okoz, csak a pénz érdekli, aki után
leesik a csempe,feláznak a falak, nem vállal garanciát,irreálisan
alacsony áron dolgozik,pénzt kér anyagra,stb. A rosszul felújított
fürdőszoba és az ebből eredő vízkárok nagyon sokba kerülhetnek,
sokkal többe, mintha profival végeztette volna el a felújítást.
A profi a felújítás során folyamatosan tájékoztatja a megbízót a munka
menetéről, kikéri a véleményét, egyszóval tulajdonosi szemléletű.
Ha kiválasztotta a profi kivitelezőt, kezdődhet a felújítás.
A bontási munkálatok sok porral járnak ,ezért ez a legstresszesebb
időszak, szerencsére ez a leggyorsabb munka is. Ezután következnek a
vizes munkák: hová milyen csapkiállás kerül,hol lesz a mosógép, a
zuhany, a kád, tehát elhelyezésre kerülnek a vízcsövek; párhuzamosan
készülnek a lefolyók a megfelelő helyekre. Szintén párhuzamosan
készülhetnek a különböző elektromos kiállások: konnektor a
hajszárítónak a majdani tükör mellé, kapcsoló a tükörvilágításnak,stb.
Ilyenkor még bármit kérhet vagy módosíthat a tulajdonos, mert ezután

már a burkolási feladatok következnek,ami után csak komoly bontással
lehet átalakítani.
A burkolás előtt a folyamatosan víznek kitett helyeken (kád és
zuhanyzó mögött) - de legjobb inkább az egész helységben - a csempe
alatt kötelező a vízszigetelés kialakítása. Ez drága dolognak számít,de
nem érdemes kihagyni,mert az elkészült fürdőben komoly vízkárokat
tud okozni a hiánya.
Ha minden bent van a falakban, kezdődhet a burkolás.
A színek alapvetően befolyásolják a végeredményt: ha a fürdő kicsi,
inkább hideg színű csempét válasszon; ha nagy, akkor a melegebb
színek otthonossá,meghitté teszik a helységet. És ne feledje: bármilyen
színt választ, a fények alapvetően befolyásolják a hangulatát. Pl: kap
természetes fényt a fürdő? Reggel vagy csak délután? Milyen lámpák
lesznek és hol? Tükör mellett vagy a kád oldalában? Csodálatos
fényeket lehet előidézni hangulatvilágítással. Ha megvannak a színek a
falakra és a padlóra, eldönthető, hogy hálósan vagy diagonálban
szeretné burkoltatni a helységet.
A mosdókagylókat is be lehet építeni egy előre falazott pultba, amit

aztán díszíthetünk akár üvegmozaikkal is, egyfajta exkluzivitást
csempészve a belső térbe. Mindenesetre olyan csempeburkolatot
válasszon,ami az igényeinek és a pénztárcájának leginkább megfelel,
mindig szem előtt tartva a költségvetést.
A burkolás, fugázás és a csempék tisztítása után következhet a helység
„összerakása”. Fontos a bútorok elhelyezése: pl. mosdó alatti tároló a
vegyszereknek, álló pipereszekrény a törölközőknek stb. Helyére kerül
a zuhanyzó, felkerülnek a csapok, beépítjük a helyére a wc kagylót és a
bidét, a polcokat felfúrjuk, bekötjük a lámpákat és konnektorokat,
kipróbáljuk,hogy minden normálisan működik. És természetesen a
végén kitakarítunk.
Mindent összegezve:
A fürdő felújítása nem feltétlenül kell, hogy stresszes időszak legyen.
Lehet örömmel is nézni, ahogy a régi, lelakott helyiségből egy
gyönyörű új válik, amelyet a család sok évig szeretni fog. Ami nagyon
fontos: érdeklődjön, tájékozódjon, és akkor felkészülten könnyebben
veszi az egészet. A stressz senkinek sem jó, és ne feledje: az a tény,
hogy lesz egy szép, új fürdőszobája, jó dolog! Keressen egy jó
vállakozót, aki elképzelései szerint tudja kivitelezni a munkát és
élvezze az új fürdőszobáját!
Készséggel állunk rendelkezésére a lakásfelújítás során, keressen
minket elérhetőségeinken.

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

"Belevalók" a kerepesi és kistarcsai óvónők

ra és gyakorlati bemutatókra épülő továbbképzés elegendő.
Az óvónőképzésben erre hivatalos program nincs, ezért mi a
“Belevalók” programmal szeretnénk hozzájárulni a cukor-
beteg gyerekek könnyebb beilleszkedéséhez.”
Az oktatási nap elméleti is gyakorlati részből áll, a
következő témákat ismertetik: cukorbeteg mintanap, minta-
étrend, szituációs gyakorlatok, vészhelyzetek elhárítása,
életből vett példák, a használati eszközök megismertetése
korosztályi igényeknek megfelelően (vércukormérő,
vércukorszintmérés, inzulinadagoló „pen” bemutatása, az
inzulin fajták, patronok bemutatása, inzulin pumpa be-
mutatása).
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Tiszafüreden lesz a hittantábor
Az idei tábor a Tisza-tó mellett található Tiszafüreden kerül
megrendezésre az Albatrosz kempingben. Az elszállásolás 4-
5 ágyas faházakban lesz. Az utazás autóbusszal történik,
naponta 3 étkezést biztosítanak a szálláshelyen a résztvevő
gyermekek számára.
A részvételi díj tartalmazza az utazást, szállást, étkezést,
valamint a programok költségeit. A Hittantábor időpontja:
2015. július 18-24. A tábor költsége: 25.000 Ft/fő. Az
összeget két részben lehet befizetni. Jelentkezési határidő és
1 . részlet befizetése 2015. március 30. Bővebb információ a
http://kistarcsa.plebania.hu weboldalon, vagy a +36 (70) 225-
3060 telefonszámon kapható.

A bűnbánat gondolata mindig szerepelt az emberek életében.
A külső látható forma azonban koronként változtak. Míg az
előző korok emberei, miután hibáztak, igényelték
lelkiismeretük szava után a bűnbánatot, addig a ma embere a
könnyelmű élete után sem tart bűnbánatot.

A bűnbánat az ősegyházban.
Már Szent Pálnál találkozunk a bűnbánat esetével. Ő a

vérfertőzőt előbb kizárta az egyházból, majd a bűnbánót
visszavette. Szent János apostol pedig a rabló, a hitehagyó
ifjúnak megbocsátott és visszavette az egyházba. A
keresztény üldözéseknél a hitükben gyengéknek, a
hitehagyóknak az egyház nem adott bűnbocsánatot. Az
egyház fegyelmi okokból nem adott bűnbocsánatot három
főbűnre, - nem a Tízparancsolat alapján, - a vérfertőzésre a
gyilkosságra, a hittagadásra. Így remélte, hogy a pogány
erkölcstelenség között megőrzi híveiben a lélek tisztaságát.
Tertulián a 2. században élő szentatya így nyilatkozik: „Én a
házasságtörés és a paráznaság vétkeit is megbocsátom
azoknak, akik a bűnbocsánatot elvégzik. Siricius pápa a 4.
században a szelídség gyakorlatát hangsúlyozta, és a
visszaeső bűnösöknek is megadta bűnbocsánatot, ha a
bűnbánat jeleit adták. Az ősegyházban volt nyilvános
bűnbocsánat, akiknek bűne a nyilvánosság előtt ismert volt,
és volt magán bűnbocsánat, akik bűne nem volt ismert. Hogy
nyilvánosan volt-e egy-egy személynek a bűne, azt Keleten
és Nyugaton is a „bűnbánati” pap döntötte el.

Bűnbánati gyakorlat a középkorban. (476-1453)
Mint érdekességet kell megemlíteni: gyakorlatban voltak a

bűnbánati könyvek, melyek a tisztátalanságra, a gyilkosságra
és a lopás bűnére hoztak szigorú vezeklést.(bűnéért
valamilyen büntetést szenved, bűnhődik) A bűntől való
feloldozást a gyónás után megadták, de a szentáldozáshoz
csak a vezeklés elvégzése után bocsátották. A nyilvános
vezeklés módja: vezeklőruha (durva zsákszövésű), böjt,
ostorozás, búcsújárás, lemondás bizonyos időre ló és kocsi
használatról. Ilyen vezeklés járt a lányrablás, a fajtalanság, a
rokonházasság, zsarolás, hamis eskü és az uzsora (már akkor

is volt) bűneiért. Ezek a vezeklések lassan megszűntek és
helyébe az ima és az alamizsna (koldusnak juttatott csekély
pénzadomány) lépett. A vezekléssel kapcsolatban súlyos
visszaélések történtek. A gazdagabbak pénzzel váltották meg
a büntetéseket, vezekléseket. Az is előfordult, hogy másokat
fizettek meg, hogy helyettük a vezeklést elvégezzék. (pl.
búcsújárást) Egy német bűnbánati könyv már egyenesen
felsorolja az egyes bűnökért fizetendő pénzbeli
redempciókat. (megváltás) Ezek a fizetendő összegek
kiegyenlítése összefüggtek a német jogi felfogásokkal.
Ha valaki keresztes hadjáratban részt vett, ezzel minden
vezeklést leszolgált. De ha nem mehetett el (asszony, lány)
elég volt, ha egy keresztes vitézt a hadba felszerelt. A 6.
századtól a bocsánatos bűnöket is meggyónták a hívek, igaz
erre előírás nem volt. A szerzetesség kialakulásával a gyakori
gyónás is elterjedt.

A bűnbánat gyakorlata az újkorban.
A nyilvános vezeklés megszüntetésével általános gyakorlat

lett, hogy a bűnbánó a gyónásban feloldozást kapott, és az
elégtétel elvégzésére ígéretet tett. Az elégtétel: ima és
jócselekedet volt. Ez a gyakorlat a bűnbocsánatot nagyon
megkönnyítette. A szigorúbb irányzat a 16. században
megpróbálta legalább a nyilvános bűnösökkel szemben a
nyilvános vezeklést bevezetni, de az irgalmasabb irányzat ezt
nem tartotta helyesnek. Hiszen tudomásul kellett venni, hogy
az újkor embere lelkületében alkalmatlan a külső, látványos
bűnbánatra. Az egyház ma a bűnbánat megtartását sürgeti és
a szelídség, engedékenység álláspontjára helyezkedik.

Napjainkban, sokakban meggyengült, vagy talán el is
veszett a bűnbánat gondolata és a gyakorlata is. Ma már az
emberek más erkölcsi normákat igyekeznek „bevezetni”
életükbe. Itt nem csupán a testiség bűnéről van szó, hanem a
tömeges gyilkosságokról, terrorcselekményekről. Itt nem
csupán arról van szó, hogy lelkiismeret nélkül
megsemmisítjük a másikat, hanem arról is, hogy pusztul az
emberiség, mert nincs bűntudat, bűnbánat.

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 bűnbánatKatolikus
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HúsvétReformátus

Miért nem akarta elhinni Tamás apostol Jézus feltámadását?
Tudta, hogy Jézust a kihallgatástól kezdve ütötték-verték.

Eközben a katonák még gúnyolódásokkal is gyötörték. A
megostoroztatás, a kereszten átélt kínok, a kezébe vert
szögek és az oldalába vert lándzsa azt erősítette meg, hogy
Jézus végérvényesen és valóságosan meghalt. Ezért
logikusan gondolta: mindennek vége.

Tamás kételkedése nem „bajbajutott hit, amely sokat
csalódott, ezért bizalmatlan mindenkivel szemben, s már
előre védekezik az újabb csalódások ellen!”. Nem a
megbotránkozottak elfordulása valaki szentségtelen élete
miatt. Nem is konok kételkedés, amely mindenféle apai-
típusú tekintéllyel harcolva nem vágyik bizonyosságra. Nem
is olyan, mint a racionalista embereké, akik kézzelfogható
bizonyítékot követelnek. Hanem a tények súlya alatt vált
kételkedővé és a szíve mélyén boldogtalanná.

Jézus szeretete átsegítette kételkedésén tanítványát.
Egyrészt a tanítványok testvéri közösségét adta mellé, akik
bátorították Mesterük feltámadásának bizonyosságával. De
hiába mondták el mindazt, ami őket már akkorra boldoggá
tette. A kételkedő embert a leghitelesebb húsvéti beszámoló,
legszemélyesebb bizonyságtétel sem győzi meg, csak a
Jézussal való személyes találkozás.
Tamás nem volt húsvétkor a többiekkel, amikor a zárt ajtó
ellenére Jézus bement társaihoz, és megmutatta magát.
Húsvét után egy héttel csak kételkedő tanítványa kedvéért
jelent meg ismét. Néven szólította, magához hívta és kérte:
tegye az uj ját a szegek helyére és a kezét az oldalába a dárda
helyére. Emberek nem tudták meggyőzni, de miután
személyesen találkozott a Feltámadottal, azonnal kész volt
imádni őt.

Mi lehet az oka napjainkban, hogy kemény munkát végző,
2-3 kamasz gyermeket nevelő szülők részt vesznek a
vasárnapi istentiszteleten? Az, hogy Jézus ugyanolyan
személyesen szólt hozzájuk, mint hajdan Tamáshoz, mert ma
is élő úr. Akik az igehirdetés hallgatása közben
megtapasztalják, hogy nem csak a lelkész beszél, hanem a
Szentlélek által Jézussal találkoztak az igehirdetést hallgatva,
boldogan mondják ki Tamással: „Én Uram és én Istenem!”
Közben pedig megtapasztalják: „boldogok, akik nem látnak,
és hisznek.”

Ezután nem maradt Tamás hitetlen, hanem hálából további
életét az értünk meghalt és feltámadott Jézusnak szentelte. Ő
nevezte Jézust először Istennek. A hagyomány szerint
Etiópia, majd India misszionáriusa lett. Ezért nagyon
igazságtalan, hogy azóta is hitetlennek nevezik őt.

Napjainkban a legtöbb ember nem hitetlen, hanem hálátlan.
Nem látszik meg életében Megváltója iránti szeretete azért,
hogy megszabadította őt a kárhozatból.

Jézus imádata közben lesz boldog az életünk. Mi már
tudjuk, amit Tamás korábban még nem: Jézus nagypénteken
a mi bűneink miatt szenvedett. Ahogy 342. dicséretünk
vallja: „Mind, ami kín, ütés ért, Magam hoztam Reád; :/:
Uram, e szenvedésért Lelkemben ég a vád. Feddő szót
érdemelve itt állok én, szegény, S kérlek, lelked kegyelme
Sugározzék felém.” Ez a felénk sugárzó kegyelem teszi
boldoggá az életünket.

Nem tudjuk, amikor Jézus megmutatta a sebeit és
kérte:”Nyújtsd ide az uj jadat, és nézd meg a kezeimet”, bele
merte-e tenni a szegek helyébe Tamás az uj jait? Tedd a
kezed Jézus kezébe imádságod közben, és meg fogod
tapasztalni: boldogok, akik nem látnak és hisznek!

Riskó János református lelkész

Kárpátaljaiak számára adomány
gyűjtés

Megrendítő és szívszorító képsorokat látunk a híradásokban a
kárpátaljai családok mérhetetlen elszegényedéséről, a
nyugdíjak elértéktelenedéséről és a nélkülözésekről. Nyilván
nem nézhetjük mindezt tétlenül, és nem fordíthatjuk el tőlük
a fejünket.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy hozza el adományát
2015. április 1 9-én a 10 órai istentiszteletre! A teljes
perselyadományt a kárpátaljaiak megsegítésére fordítjuk. A
Református Szeretetszolgálat közvetítésével lehetőség van
használt, tiszta és jó állapotú ruhák küldésére is. A ruhákat
kérjük, hogy csak az április 1 9-i istentiszteletre hozzák el,
mert nincs hol tároljuk több napon át.
Ne feledjük a Biblia tanítását: "Nagyobb boldogság adni,
mint kapni." (Apostolok Cselekedeteiben 20,35b)

Református gyülekezetünk ünnepi
programjai

Húsvét előtti estéken, március 31 -től április 3-ig
istentiszteleteket tartunk vendég lelkészek szolgálatával,
hogy Jézus imádásával és a szenvedéstörténet hallgatásával
is készüljünk az ünnepre.

Kedden délután 6 órakor: Dr. Lassú Gábor
Szerdán délután 6 órakor: Szentpály Juhász Imre
Csütörtökön délután 6 órakor: Szabó Sándor Péter
Nagypénteken délelőtt 10 órakor: Kiss Mihály ny. lelkész
Nagypénteken délután 6 órakor: Riskó János

Húsvét vasárnapján és húsvét hétfőn 10 órakor tartunk
ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást. Mind a két napon
tartunk gyermekistentiszteletet is.

„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így
szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg

ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét benn voltak a
tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség

nektek! Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az
oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel

látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.” (János evangéliuma 20, 2430.)



"Az első nevetséges szerelem 1958-ban íródott,
és az Én, a búbánatos Isten címet viselte.
Akkoriban a Kulcstulajdonosok című drámán
dolgoztam-gyötrődtem, és a munka szünetében,
pihenésképpen, kikapcsolódás gyanánt írtam
meg életem első elbeszélését - könnyedén,
élvezettel. Csak később, kellő távlatból
visszatekintve eszméltem rá, hogy ez a
könnyedség és élvezet nem annak volt a jele,
hogy ez a minden verejtékes erőlködés nélkül
papírra vetett elbeszélés afféle mellékes,
jelentéktelen uj jgyakorlat lett volna, éppen
ellenkezőleg, ahogy mondani szokás, ebben a

műben leltem meg először önmagamat, találtam rá hangnememre, sajátságos,
a világtól és saját életemtől való ironikus távolságtartásra, ekkor lett belőlem
regényíró (potenciális regényíró), ettől a pillanattól datálódik egyenes ívű
irodalmi fejlődésem, amely ugyan továbbra is bővelkedett meglepetésekben,
ám alapvető fordulatot, irányváltást nem hozott."
Egy világhírig ívelő pálya kezdetét jelzi ez a csaknem fél évszázados
elbeszélésciklus, mely kötetben először 1970-ben jelent meg. Ezt a kiadást
dolgozta át, komponálta újra a szerző előbb a francia, majd az 1991 -es új cseh
kiadás számára, és a magyar fordítás is e legutolsó, Kundera által véglegesnek
és hitelesnek tekintett változat alapján készült. Az olvasó pedig az azóta is
alakuló, nagyszerű életmű ismeretében örömmel állapíthatja meg, hogy a
szerző nem tévedett: ezek bizony már kiforrott, hamisítatlanul ,,kunderás"
darabok, melyeken aligha fog a múló idő.

Milan Kundera: Nevetséges szerelmek
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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

Sült, húsvéti töltött tojás
Hozzávalók 23 főre:

 6 kemény tojás,
 4 zsemle,
 1,5 dl tej,
 1 fej vöröshagyma,
 1 púpos tk. mustár,
 2 ek. tejföl,
 só,
 szárított zöldségkeverék,
 friss petrezselyem

Elkészítése:

A megfőtt tojásokat kettévágjuk, a sárgáját kivesszük, és
villával összetörjük.
Az összetört sárgáját langyos tejben áztatott (kifacsart és
kézzel összetört) zsemlékhez keverjük. Hozzáadjuk a
hagymát, amit citromreszelőn lereszelünk, a vágott pet-
rezselymet, a sót, a mustárt és a tejfölt. Borssal ízesítjük.
A masszát visszatöltjük a felezett tojásokba, és a tetejüket
tejföllel megöntözzük.
200 fokos sütőben körülbelül 15 perc alatt összesütjük.

Jó étvágyat és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Zsámboki Tóth József:
Erdő fehér fényben

Éjszaka dermedt, szürke lehellet:
köd gomolyog fel lassan a völgyben,
s dércsipke-fátylat, szűzi fehéret
lebben a fázós, lombtalan tájra. . .

Reggel minden meztelen ágra,
s árván didergő vézna fűszálra
dús ezüst zúzmara-bunda borul,
s szikrázó gyémánt-szarvasagancsként
égnek a kék-fehér fényben a fák!

Ezúton is köszönjük olvasónknak a beküldött
saját költeményt.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
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ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ

Kínálatunk:

- vi l lanypásztorok és kiegészítőik

- ál lattartási eszközök

- fejéstechnika

- lovas felszerelések

- Mustad patkók, patkolási eszközök

- takarmányok

Nyitva tartás:

H-P. : 8:00-1 6:00

Elérhetőségeink:

Déli-Farm Kft. M0 Képviselet

21 43 Kistarcsa, Raktár körút 1 . (M0 és a 3-as főút

találkozásánál)

Tel. : 06-1 /91 9-2358 webáruház: www.delifarm.hu

rendeles@delifarm.hu
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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

Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
kistarcsaihirado@gmail.com

06/30-87231 32
Keressen minket bizalommal!




