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Ingyenes mammográfiás
szűrővizsgálat

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Kistarcsán lakó 45–65 éves nők, akik utolsó

mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet
kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a

Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1 .)
Telefon: 36/28 507-126 vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
Telefon: 36 (1 ) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!
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Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet

Közterületfelügyelő munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., illetve
Kistarcsa Város közterületei

Ellátandó feladatkörök:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott
engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének
ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó
jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Az
önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó
szabályainak betartása. Közreműködés a közterület, az épített és
a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az
önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-
képesség,

- középiskolai végzettség
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
- B kategóriás jogosítvány, saját tulajdonú személygép-
kocsi

Előnyt jelent:
- önkormányzatnál, hasonló munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat

- közterület-felügyelői vizsga
- közigazgatási alap- vagy szakvizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- jó kommunikációs képesség, határozott fellépés

A jelentkezéshez csatolni kell:
- 45/2012. Korm. Rendelet 1 . sz. mellékletében meghatá-
rozott önéletrajzot,

- képesítést tanúsító okiratok másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a
beadott iratokat megismerhetik.

Illetmény és juttatások megállapítása a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvényben
meghatározottak szerint történik.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja.
Amunkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 8.
Elbírálás határideje: 2016. április 1 5.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú felhasználásának
költségeit térítjük.
A kinevezés feltétele az egészségügyi, fizikai és pszichológiai
alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletben
foglaltak szerint.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige:
„közterület-felügyelő pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-
507-148-as telefonszámon kapható.

KPMH
Adócsoportjának

tájékoztatása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az adóhatóság új
rendszerre történő átállása miatt fellépő technikai
problémák elhárultak, így az egyenlegértesítők kiküldése
2016. március 07-től folyamatosan történik.

Fentiek miatt 2016.03.1 6. és 2016.03.31 . között beérkező
befizetések tekintetében pótlékot nem számítunk fel.

Megértésüket, türelmüket köszönjük:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
2016. MÁRCIUS HÓNAPBAN

Felhívjuk Tisztelt adózóink figyelmét a 2016. március
hónapban esedékes befizetési kötelezettségükre!

Megnevezés Befizetési határidő

2016. I. félévi iparűzési adóelőleg 2016.03.16.

2016. I. félévi gépjárműadó 2016.03.16.

2016. I. félévi telekadó 2016.03.16.

2015. évi talajterhelési díj 2016.03.31.
(adóbevallás és befizetés)

További felvilágosítással az adóügyi ügyintézők
ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-1 8.00 óráig, szerda: 8.00-

16.00 óráig) készséggel állnak rendelkezésükre.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Pályázati felhívás
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FIGYELEM!!!
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI REND

MÓDOSULÁSA
2016. ÁPRILIS HÓNAPTÓL

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. áprilistól módosul a
szelektív hulladékgyűjtés rendszere Kistarcsán. A szelektív
gyűjtőzsákokat a közszolgáltató KIVÜ Kft. továbbra is a
hónap első keddjén és csütörtökén szállítja el az ingatlanok
elől az eddig megszokott rend szerint.

A külön gyűjtött papír hulladékot áprilistól minden hónap
második keddjén és csütörtökén szállítja el a szolgáltató.
Kérjük a T. Lakosokat, hogy ezen túl papírhulladékot ne
helyezzenek a szelektív gyűjtőzsákokba, kizárólag a
papírgyűjtési napon összekötegelve, vagy kartondobozba
gyűjtve helyezzék ki ingatlanjaik elé.

SZÁLLÍTÁSI NAPOK 2016. áprilistól

SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁK SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK

HÉV vonalától északra HÉV vonalától délre
(Csömör felé) (Nagytarcsa felé)
minden hónap minden hónap
első keddjén első csütörtökén

április 5. április 7.
május 3. május 5.
június 7. június 2.
július 5. július 7.
augusztus 2. augusztus 4.
szeptember 6. szeptember 1 .
október 4. október 6.
november 8. november 3.
december 6. december 1 .

KÜLÖN GYŰJTÖTT PAPÍR SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK:

HÉV vonalától északra HÉV vonalától délre
(Csömör felé) (Nagytarcsa felé)
minden hónap minden hónap
második keddjén második csütörtökén

április 1 2. április 1 4.
május 10. május 12.
június 14. június 9.
július 12. július 14.
augusztus 9. augusztus 11 .
szeptember 1 3. szeptember 8.
október 11 . október 1 3.
november 15. november 10.
december 1 3. december 8.

Kérjük, hogy a szállítási napokon reggel 7:00 óráig

szíveskedjenek kihelyezni a szelektív gyűjtőzsákokat, illetve

a papírhulladékot.

Felhívás vízelvezető árkok, átereszek
tisztítására karbantartására

Az elmúlt időszak csapadékos időjárását követően több
településen gondot okoz, vagy gondot okozhat a meg-
növekedett belvíz, összegyülemlett esővíz. A nagyobb
vízkárok megelőzése érdekében különös gondot kell
fordítani vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására,
karbantartására.

A meteorológiai előrejelzések
szerint az elkövetkezendő idő-
szakban az ország több területén
jelentős csapadékra lehet
számítani. A talaj vízbefogadó-
képessége egyre inkább csökken,
a belvíz-gondok elkerülése
érdekében nagyon fontos a

vízelvezetők karbantartása, tisztítása.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a
lakosok figyelmét a belterületi árkok kitisztításának
fontosságára. A belterületi vízelvezető árokrendszerek
karbantartása az év minden időszakában kiemelt fontosságú - az
állampolgárok feladata is.
Megyénk településein a jelentős mennyiségű csapadék miatt
kialakulhatnak belvizes elöntések, ezért kérjük, hogy: a lakosok
biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető
árkokban a szabad vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskodjanak
az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető
rendszerbe történő kivezetéséről.
A települések árokrendszerei csak akkor tudják hatékonyan
elvezetni a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk
folyamatos. A tisztítással elérhető, hogy a kialakított rendszerek
a lehető legtöbb vizet elvezessék.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megválasztották az év rendőrét és
polgárőrét

Kistarcsa Város Önkormányzatának február 24-i testületi
ülésén elismerésben részesítették a rendőrség és a
polgárőrség egy-egy munkatársát. A testület számukra a
2015-ös év rendőre és a 2015-ös év polgárőre címet
adományozta kiemelkedő szolgálatukért, melyhez
pénzjutalom is társult. A jelöltek és a díjazottak személyéről
a bűnüldöző szervek vezetőinek javaslatai alapján a
képviselők egyhangúlag döntöttek.

Az "Év Rendőre" címet példamutató munkájáért Szabó Attila
rendőr főtörzsőrmester kapta, az "Év Polgárőre" pedig idén
Jakab Roland lett. Az elismeréseket Solymosi Sándor
polgármester adta át.
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2016. április 7.
Kebeley Tímea: Varázsüveg
Hogyan lett egy jogászból üvegfestő? Kezdetek és mesterek.
Az üvegfestés technikái és fortélyai. Milyen üvegre milyen
anyaggal lehet festeni? Lakberendezési- és ajándéktárgyak –
faliképek, mandalák, órák, ékszerek, tálcák és egyéb
használati tárgyak. Meg lehet-e élni a kézművességből?

2016. április 14.
Popovics András: Ilyen is volt Budapest
A nosztalgiázásból indult képgyűjtemény. A legrégebbi
képek. Milyen volt Budapest száz évvel ezelőtt? Jól ismert
területek – Kerepesi út-Rákóczi út, Blaha Lujza tér, Belváros,
Városliget – egykor. Mára már eltűnt tárgyak, járművek.
Amire még emlékezhetünk. A rendszerváltást megelőző
időszak.

2016. április 21.
Fodor László: Mária Út
A zarándoklatok eredete. Milyen céllal zarándokolnak az
emberek? A legismertebb zarándokutak. Közép-Európa
zarándokútja, a Mária Út eszme születése. A boldogság
keresésének útvonala. Kapcsolódási lehetőségek. Az 1Úton
zarándoklat. Együtt Működünk – közös munka az Út mentén.

2016. április 28.
Aszódi Gábor: Könyvajánlás
A megjelenő könyvek kínálata átláthatatlan az olvasók
számára. Többnyire ajánlás útján választjuk ki az olvasásra
szánt könyveket. Segítsük egymást ezen a téren! Akinek volt
a közelmúltban kellemes élményt kiváltó olvasmánya, jöj jön,
és rövid ismertetés keretében ajánlja a jelenlévőknek!

ADeáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
közösségi termében tartjuk.

A klubestek ideje: csütörtökön 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 Kultúrális Egyesület

A Deáktanya áprilisi
programja

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUSAN
INTÉZHETŐ ADÓÜGYEKRŐL A KISTARCSAI

POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzatának az egyes adókötelezettségek elektronikus
úton történő teljesíthetőségéről szóló 29/2015. (VI.25.)
számú rendelete szerint az adószámmal rendelkező adózók az
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
fizetendő helyi iparűzési adó bevallást 2016.02.01 -től
kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Az elektronikus ügyintézés keretében a magánszemélyek az
önkormányzati hivatali portálon történő előzetes regisztrációt
követően, ügyfélkapus hozzáféréssel lekérdezhetik
adófolyószámla egyenlegüket, amennyiben az önkor-
mányzati adóhatóságnál nyilvántartott magánszemély adatai
megegyeznek az ügyfélkapu nyitás során megadott és a
hivatali portálon regisztrált adatokkal. Adateltérés esetén
kérjük, keresse fel az adócsoport munkatársait, illetve a
honlapról letölthető az adategyeztetéshez szükséges adatlap,
melyet személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az
adóhatóság részére. A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/
adocsoport-formanyomtatvanyai menüpontból: Adatlap az
önkormányzati adóhatósági nyilvántartás egyeztetése, rende-
zése céljából elnevezésű nyomtatvány letölthető.

A vállalkozók esetében előzetes elektronikus ügyintézésre
vonatkozó képviselői bejelentés, illetve meghatalmazás papír
alapon történő benyújtása után lehetőség nyílik a gazdasági
társaság adófolyószámlájának lekérdezésére és ügyindítás
keretében az iparűzési adó bevallás benyújtására, valamint
ügykövetésre. A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/adocsoport-
formanyomtatvanyai menüpontból Állandó meghatalmazás
elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges
könyvelők, könyvvizsgálók, egyéb meghatalmazottak részé-
re, valamint Képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén 2016
elnevezésű nyomtatvány, ha egyéni vállalkozó saját maga
illetve gazdasági társaság képviselője szeretne az e-
ügyintézésben részt venni. A honlapról letöltött nyomtat-
ványokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az
adóhatóság részére.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A 2015. ÉVI
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSA CSAK
ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNHET, EZÉRT 2016. MÁJUS
31 -E ELŐTT EL KELL VÉGEZNI A BEJELENTÉSEKET,
MERT CSAK ÉRVÉNYES REGISZTRÁCIÓ UTÁN
NYÍLIK LEHETŐSÉG A 2015. ÉVI IPARŰZÉSI
ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA!

További részletes tájékoztató olvasható a
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/ önkormányzati elektronikus
ügyintézés menüpontban.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport



Biztonságban akár egyedül is!
Ezúton szeretnénk felhívni a 65. életévét betöltött kistarcsai
lakók figyelmét a JELZŐRENDSZERES HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS szolgáltatásunkra.

A szolgáltatás lényege
Az igénybevevő egy részére biztosított jelzőkészüléken
keresztül jelezhet, ha egészségügyi problémája van, s nincs a
közelében olyan személy, aki segíthetne Pl. : rosszullét,
fájdalom, elesés esetén.
A jelzés beérkezését követően – maximum 30 percen belül –
a MULTI ALARM Zrt. ügyeletese az Alapszolgáltatási
Központ gondozójával a helyszínre érkezik, hogy segítséget
nyújtson a bajban.

A szolgáltatás térítési díja
Kistarcsa Város Önkormányzatának 34/2011 . (VIII.29.) sz.
önkormányzati rendelete szerint a rászorulóknak jelenleg
ingyenes a szolgáltatás.

A szolgáltatás igénylése
Kérelem adatlap kitöltésével (adatlap beszerezhető az
Alapszolgáltatási Központban, 2143 Kistarcsa, Batthyány u.
2/a, Csigaházzal szemben), háziorvosi igazolással, a
szükséges dokumentumok bemutatása mellett.

Várjuk az érdeklődők, igénylők jelentkezését, a szabad
kapacitás erejéig az Alapszolgáltatási Központban
nyitvatartási időben (hétfő és szerda: 08.00-1 8.00, kedd:
08.00-16.00, csütörtök-péntek: 08.00-14.00), vagy
elérhetőségeink valamelyikén (e-mail:
alapszolg@digikabel.hu, telefonszám: 06-28-742-083).

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás
igénybevétele nagyban hozzájárulhat az Ön biztonság-
érzetének növeléséhez, a nap 24 órájában!

Alapszolgáltatási Központ

Tájékoztatjuk meglévő és leendő igénybevevőinket, hogy
szabad kapacitásunk erejéig még 3 időskorú kistarcsai
lakos számára tudunk szociális segítést vagy személyi
gondozást biztosítani.

Igénybevétel feltételei:

• Elsősorban azon személyek számára nyújtunk segítséget,
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és a családtagok nem tudnak róluk napközben
gondoskodni, vagy

• egyedül élnek, hozzátartozójuk nincs vagy távol él.

• ha három vagy annál nagyobb számú ikrek születnek a
családban, a gyermekek 1 hónapos korától 12 hónap idő-
tartamra, munkanapokon napi 4 órában biztosítunk gon-
dozónőt, térítésmentesen a család számára.

Gondozási tevékenység fajtái:
• Szociális segítés:
1) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való
közreműködés körében
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
(hálószoba, fürdőszoba, illemhely, konyha)

- mosás,
- vasalás

2) A háztartási tevékenységben való közreműködés
körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékéig)
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés
előkészítésében

- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása
(kivéve. ha ez a tevékenység egyedi kompetenciát
igényel)

- télen hó eltakarítása és síkosság mentesítés a lakás
bejárata előtt

- kísérés
3) Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának meg-
előzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

4) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe
történő beköltözés segítése

• Személyi gondozás:
1. Az ellátott igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása
és fenntartása körében

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal és ismerősükkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős
tevékenységben való közreműködés

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

2. Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- ínkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj , arcszőrzet ápolás
- száj , fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban

- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében
való közreműködés

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának
betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a
tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A házi segítségnyújtás ezen tevékenységeit a megállapított
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában biztosítjuk.

A tevékenységek között van díjmentes és térítésköteles
szolgáltatás is. Bővebb felvilágosításért, nyomtatványért,
ügyintézésért keressék kollégáinkat az Alapszolgáltatási
Központban (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a., Csigaházzal
szemben) nyitvatartási időben. 06-28-742-083.

Településünkön 3 kolléganő látja el a gondozónői
tevékenységet, akik várják az új gondozási igénnyel
jelentkezőket a szabad kapacitásuk mértékéig.

Alapszolgáltatási Központ

Otthonában segítünk
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FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA
Kistarcsa város közigazgatási területén

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B.§-ában foglalt
kötelezettség alapján Kistarcsa város közigazgatási területén

ebösszeírásra kerül sor
2016. április 1. és 2016. július 5. napja között.

Az ebösszeírás során az ebtartónak az Ávtv.-ben
meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitöltenie és azt a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban leadnia.
Az adatlap
- személyesen átvehető:
a Kistarcsai Polgármeseri Hivatal recepcióján
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
hétfőn: 08.00-1 8.00,
szerdán: 08.00-16.00 óra közötti időben,

- letölthető az önkormányzat honlapjáról:
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/altalanos-nyomtatvanyok
weboldalról.

Az adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell kitölteni, s
minden egyes kutyáról külön-külön kell benyújtani. A
kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatal recepcióján ügyfélfogadási időben
(hétfő: 08.00-1 8.00 óráig és szerda: 08.00-16.00 óráig),
illetve az alábbi telefonszámon kérhető: 28/470-711 /101
mellék.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás a kitöltött
adatlapon 2016. július 5. napjáig az alábbi módokon
teljesíthető:
- postai úton: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
- személyesen: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján
ügyfélfogadási időben leadva.

Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa,
tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett
adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31 .) Korm.
rendelet 2.§ (1 )-(2) bekezdései és a 3. számú melléklet d)
pontja alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja, 30.000,-
Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
- 2013. január 1 -től – a négy hónaposnál idősebb ebeket
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak
tartani. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó 45.000,-
Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó. Kérjük, hogy aki e
kötelezettségének még nem tett eleget, az az ebösszeírási
adatlap kitöltése előtt pótolja azt.

- Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott, a helyi
nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni az
önkormányzathoz.

- Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is
köteles az adatokban bekövetkezett változást, valamint a
szaporulatot, és az elhullást is írásban bejelenteni az
önkormányzathoz.

Együttműködésüket köszönjük!

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

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
lakososok kedvenceik részére.

Városunkban két magánrendelő működik, melyek az alábbi
időpontokban várják a kutyákat és gazdáikat.

dr. Csizmadi Sándor állatorvos Kistarcsa, Malom u. 2.
Tel: 06-30 951-8590

hétfő – péntek: 17.00 – 21.00 óráig
szombat: 08.00 – 09-00 óráig
vasárnap: 19.00 – 20.00 óráig

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

hétfő: 18.00 – 20.00 óráig
szerda: 18.00 – 20.00 óráig
péntek: 18.00 – 20.00 óráig

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, a transzponderrel
megjelölt eb 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.

A fent leírtak figyelembe vételével kérjük a felelősségteljes
állattartást, valamint a vonatkozó jogszabályok maradéktalan
betartását.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
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Elfogadták a 2016-os költségvetést
A Képviselő-testület 2015-2019-ig terjedő időszakra
vonatkozó gazdasági programjában megjelenő fejlesztési
célok, és a jóváhagyott 2016. évi költségvetési koncepció
képezi az elfogadott rendelet alapját, melyek meghatározzák
a 2016. évi forráselosztás, önkormányzati
feladatfinanszírozás irányelveit, a leglényegesebbnek ítélt
fej lesztési szándékokat.
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett
főösszege 1 411 648 ezer forint, mely a 2015. évi eredeti
tervhez viszonyítva, mintegy 17%-kal csökkent. A
költségvetési főösszeg csökkenése a felhalmozási jellegű
források hiányából adódik, de még így is kimagasló a
beruházási fejlesztési jellegű tervezett kiadások összege. A
költségvetésről részletesen az 12. oldalon olvashat.

Kft. alapítása városüzemeltetési feladatok ellátására
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy átalakítja a KIVÜ
Kft. tevékenységét oly módon, hogy a Kft. kizárólag
hulladékgazdálkodási feladatokat lásson el, míg a
városüzemeltetési feladatokat az Önkormányzat által újonnan
alapítandó Kft. végezze. A döntést az indokolta, hogy egy
törvénymódosítás értelmében a hulladékgazdálkodási
tevékenység 2016. április 1 . napjától lényegesen átalakul. A
KIVÜ Kft. tevékenységeinek szétválasztása ennek okán
javasolt annak érdekében, hogy az Állam hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásban vállalt megnövekedett
szerepe semmiképpen ne jelenthessen komplikációt a
városüzemeltetési feladatok ellátásában.
A Képviselő-testület januári ülésén döntést hozott a
városüzemeltetési feladatokat ellátó Kistarcsai KÖFE Kft.
megalapításáról. A társaságot a cégbíróság 2016. február 1 .
napi hatállyal nyilvántartásba vette, a Kft. megkezdte a
működését. A Képviselő-testület felkérte Juhász István
alpolgármestert, Vernyik Józsefet, a KIVÜ Kft. ügyvezetőjét
és Mira Lászlót a Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetőjét, hogy
dolgozzanak ki és terjesszenek be olyan javaslatot a
Képviselő-testület elé, amely alapján a legköltség-
hatékonyabban biztosítható, hogy a KIVÜ Kft. tevékenységei
szétválasztásra kerüljenek, és a városüzemeltetési
feladatokhoz kapcsolódó munkaerő, eszközök, erőforrások,
vagyon és szerződések átruházódjanak a Kistarcsai KÖFE
Kft.-re.
Ennek végeredményeképpen a testület elfogadta a Kistarcsai
KÖFE Kft. üzleti tervét, a szervezeti működési szabályzatát
és az üzletág átruházásból adódó támogatási és fejlesztési
igényét.

Elfogadásra került a KIVÜ 2016-os üzleti terve
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosítása
következtében a Képviselő-testület a KIVÜ Kft.
tevékenységeinek szétválasztása mellett határozott, és a
városüzemeltetési feladatok ellátására alapította a Kistarcsai
KÖFE Kft-t. A KIVÜ Kft. a 2016. évi üzleti tervét ennek
megfelelően már az új információk birtokában és az új
helyzetre való tekintettel készítette el. Mivel 2016. április 1 .
napjától a KIVÜ Kft. nem végez majd városüzemeltetési
feladatokat, a KIVÜ Kft. tevékenységi köréből törölni
szükséges az ezen feladatkörbe tartozó tevékenységeket. Az
új Kft. szintén a KIVÜ Kft. telephelyén végzi tevékenységét,
így mind az infrastruktúra fejlesztése mind a használat
tekintetében változtatások szükségesek.
A Képviselő-testület elfogadta az üzleti tervet, az okirat
módosítást és a telephely bérlésével kapcsolatos módosítást.

Családi napközi pályázati kiírás
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. A településen jelenleg
öt családi napközi működik jogerős működési engedéllyel,
amelyekkel szerződése van az önkormányzatnak.
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdetett az 1 -3 éves korú gyermekek napközbeni
ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat ellátására. A
beérkezett pályázatokat a 2016. márciusi rendes képviselő-
testületi ülésen bírálja el.
.A helyben működő, jogerős működési engedéllyel
rendelkező családi napközik pályázhatnak 1 -3 éves korú
kistarcsai gyermekek ellátására, 36 férőhelyre. 2016. április
1 . napjától 2017. március 31 . napjáig terjedő időszakra köt az
Önkormányzat ellátási szerződést a családi napközik
működtetőjével, 8.300.000,- Ft összegű éves keret terhére.
Ezen keretből 36 férőhelyre 1 .400,- Ft/nap, de legfeljebb
30.000,- Ft/hó támogatásra köthető szerződés, tekintettel az
előző év tapasztalataira 2015. évben a 36 férőhelyből
átlagosan 31 férőhely volt betöltve, az Önkormányzat
8.300.000,- Ft-ot fordított a családi napközik támogatására.

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
intézményvezetői pályázatának kiírása
A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
igazgatójának vezetői megbízása 2016. június 30-án lejár,
ezért a magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében. Az
intézményvezető kinevezése a Képviselő-testület hatásköre.
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy pályázatot ír ki a Városi Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár intézményvezetésére 2016. július
1 -től 2021 . június 30-ig. A Városi Művelődési, Sportközpont
és Könyvtár igazgatói pályázatok véleményezésére
bizottságot alakított, melynek tagjai Csampa Zsolt,
Dőringerné Kovács Melinda és a Nemzeti Művelődési
Intézet részéről Furulyás Katalin.

Rendeletalkotás a 2016. évi igazgatási szünet
elrendeléséről
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése
megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a
közszférában foglalkoztatott munkavállalókat megillető
szabadság előrelátható ütemezése, a ki nem adott
szabadságok felhalmozódásának elkerülése.
Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy
a dolgozók több mint a fele a nyári szünetre, illetve a
karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága
egy részét. Az igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági,
takarékossági szempontból is előnyt jelent, így a hivatal
működésével járó költségek, ha kismértékben is, de
csökkennek.
Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a
halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi
ügyintézés – ügyelet tartására kerül sor, melynek
szabályozása jegyzői utasításban történik.
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban 2016. július 25-től 2016.
augusztus 5-ig, valamint 2016. december 27-től 2016.
december 30-ig terjedő időszakra rendelt el igazgatási
szünetet.

H. SZ.

Beszámoló a februári testületi ülésről



A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 2016.
március 1 . napjával módosult. Az alábbiakban adunk tájékoztatást a
rendeletben szabályozott ellátásokról.

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,
g) életkezdéshez.

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 ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-
át (71 .250,- Ft-ot), egyedülélő esetében 280%-át (79.800,- 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 70%-a, de maximum 7.000,- Ft.
A települési támogatás az igazolt gyógyszer igénybevételének időtartamára,
de legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg.
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás
közgyógyellátási 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 jövedelem-
határ nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb össze-
gének 180%-át (51 .300,- Ft-ot), egyedülélő esetén annak 200%-át
(57.000,- 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
280%-át (79.800,- Ft-ot), egyedülélő esetén annak 330%-át (94.050,-
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 jövedelem-
határ nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb ösz-
szegének 200%-át (57.000,- Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 220%-át
(62.700,- 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.

Új ellátási formaként bevezetésre került az életkezdéshez nyújtható
települési támogatás.
Életkezdéshez nyújtható települési támogatás:

Kérelemre, a gyermek születésére tekintettel, életkezdéshez egyszeri
települési támogatás nyújtható a gyermek törvényes képviselője részére az
alábbi feltételek megléte esetén:
- legalább az egyik szülő egy éve kistarcsai állandó lakóhellyel rendelke-
zik és életvitelszerűen Kistarcsán él, amelynek tényét az Alapszolgálta-
tási Központ védőnője igazolja;

- a családban az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 500%-
át (142.500,- Ft-ot);

- a kérelmező vagy házastársa/élettársa – házastársak vagy élettársak
esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább 6 hónapja folyamatosan munkaviszonyban áll, amelyről 30 napnál
nem régebbi igazolást nyújt be.

A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek
születését követő 3 hónapon belül.

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 területsáv-
nak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondo-
zása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, csúszásmentesítése, az
ingatlan előtti vízelvezető árok folyamatos tisztántartása a kerítés teljes
hosszában (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásá-
ról 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, kártevők-
től való mentesítése;

- szükséges a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartása,
takarítása, szükség esetén meszelése;

- a mosásra valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyisé-
gek és a mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő
illemhely (WC) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, foko-
zott tisztántartása és fertőtlenítése szükséges.

A települési támogatás iránti kérelmek Kistarcsa Város Polgármesteri
Hivatalának recepcióján átvehetők, valamint letölthetők az internetről a
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok
menüpont alatt.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 2016.
április 1 -i hatálybalépéssel kiegészítésre került egy újabb gyermekjóléti
ellátással, a szünidei gyermekétkeztetéssel. Az Önkormányzat a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a szünidei
gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítja. Az érintett gyermekek törvényes
képviselői az ellátás igénybevételéről külön értesítést fognak kapni.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Változások a szociális és gyermekjóléti ellátásokban
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Kistarcsán idén is méltóképpen emlékeztek meg február 25-én a
kommunizmus áldozatairól. A Parlament 2000 júniusában elfogadott
határozata értelmében a megemlékezést minden évben február 25-én
tartják. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a
napon tartóztatták le jogtalanul a megszálló szovjet katonai hatóságok, a
Szovjetunióba hurcolták és bebörtönözték.
A délután négy órakor kezdődő megemlékezés díszvendége dr. Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
volt. A KDNP politikusa beszédében kiemelte, hogy a történelem szerte a
világon bebizonyította, hogy a kommunizmus nem létezhet erőszak és az
azt követő diktatúra nélkül, ennek bizonysága a különböző országokban a
gyilkos rendszer nevéhez fűződő 100 milliónyi halálos áldozat.

A Magyar Kormány képviseletében az államtitkár, míg Kistarcsa Város
Önkormányzata nevében Solymosi Sándor polgármester és Juhász István
alpolgármester helyezett el koszorút az áldozatok emlékére felállított
kopjafánál, és Meszlényi Zoltán emléktáblájánál.
Továbbá főhajtással és koszorúval tisztelegtek a kopjafánál a Simándy
József Általános Iskola munkatársai, a Városi Óvoda képviselői, az
Alapszolgáltatási Központ dolgozói, a Fidesz-KDNP Kistarcsai
Szervezete, a Fidelitas kistarcsai csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete,
a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány jelenlévő tagjai, a Kistarcsai
Vállalkozók Baráti Köre és a KIVÜ Kft. vezetői.
A megemlékezést követően a Csigaházban a Kistarcsai Internáltak
Emlékéért Alapítvány egyik alapítója, Gacsályi Ádám pedagógus
bemutatta a kistarcsai tábor történetét. Az előadáshoz társult Bank Barbara
történész által összeállított alkalmi kiállítás is, melyben hazánk
leghírhedtebb munkatáborai kerültek bemutatásra, sok-sok fotóval
illusztrálva.
A tárlatvezetéssel egybekötött rendhagyó történelem óra az egykori tábor
falain belül folytatódott. Végezetül pedig dr. Rétvári Bence államtitkár és a
város vezetői megtekintették a volt internálótábor felújításra váró épületeit.

Megemlékeztek
a kommunista diktatúra áldozatairól
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MÁRCIUS 15.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
megemlékezésen pontosan olyan időjárás fogadta a megemlékezőket, mint
168 évvel ezelőtt március 15-én. Szerencsére a hideg és az eső sem
riasztotta el az emlékezni vágyókat.

A programsorozat 10 órakor a Civil-háznál, a Simándy József Általános
Iskola fúvószenekarának előadásában a Himnusszal kezdődött. Ezután az
iskola egyik növendéke, Kovács Lili, Ottlik Géza – A nyomdában című
művét olvasta fel. Az 1943-ban íródott próza felelevenítette a Landerer
nyomdában történt eseményeket.

„Landerer Lajos már várta a küldöttséget. Petőfi előrelépett, kezében a
Tizenkét Pont és a verse kéziratával. "Azért jöttünk  szólt , hogy a két
kéziratot kinyomassuk." "Lehetetlen, uraim  felelte Landerer szenvtelenül.
 Nincs rajta a cenzor engedélye." A küldöttség tagjai zavartan néztek
össze. Hamarjában nem tudták, mitévők legyenek most. Ekkor Landerer
egy lépést tett Irinyi felé, és ezt súgta: "Foglaljanak le egy sajtót! "Irinyi
rátette kezét a legnagyobbik sajtógépre, és Landerer fejet hajtott: "Az
erőszaknak nem állhatok ellent." Habozás nélkül munkába fogtak. ”

A Civil-ház falán lévő Aulich Lajos emléktáblánál megemlékező koszorút
helyezett el Kistarcsa Város Önkormányzata nevében Solymosi Sándor
polgármester és Juhász István alpolgármester. Ezután a Simándy József
Általános Iskola munkatársai, a Városi Óvoda képviselői, az
Alapszolgáltatási Központ dolgozói, a Fidesz-KDNP Kistarcsai
Szervezete, a Fidelitas kistarcsai csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete,
a Kistarcsa Városért Egyesület, az MSZP Kistarcsai Szervezete, a
Demokratikus Koalíció Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsai Internáltak
Emlékéért Alapítvány, a Fenyvesliget Egyesület, a Torony Lakópark
Egyesület, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a Kistarcsai KÖFE Kft.
vezetője és a KIVÜ Kft. vezetői rótták le kegyeletüket.

Az ünnepség ezután a Csigaházban folytatódott, a Himnuszt követően a
polgármester emlékező beszédére került sor. Solymosi Sándor beszédének
középpontjában az Erdélyben elesett honfitársaink és nemzeti hősünk,
Gábor Áron állt. Idekapcsolódóan Kistarcsa egyik testvértelepülése, a
Kovászna megyében található Torja, amely ebből az időszakból számos
történelmi emlékhellyel is rendelkezik.

A beszédet követően nemzeti énekeket adott elő Ladjánszki László, akit
zongorán Valentiny Gábor kísért. A lelkesítő dalok után a Simándy József
Általános Iskola 3. osztályos növendékeinek előadása következett. Idén a
Pilvax kávéház történései elevenedtek meg a színpadon. Az irodalmi
játékot az évfolyam pedagógusai, a táncot pedig Máté Móric tanította be.
Az ünnepség az iskola fúvószenekarának kíséretében a Szózattal zárult.



A Képviselő-testület a 2015-2019–ig terjedő időszakra vonatkozó
gazdasági programjában megjelenő fejlesztési célok, és a jóváhagyott
2016. évi költségvetési koncepció képezi az elfogadott rendelet alapját,
melyek meghatározzák a 2016. évi forráselosztás, önkormányzati
feladatfinanszírozás irányelveit, a leglényegesebbnek ítélt fej lesztési
szándékokat.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett főösszege 1 411
648 ezer forint, mely a 2015. évi eredeti tervhez viszonyítva, mintegy
17%-kal csökkent. Az eredeti költségvetési főösszeg csökkenése a
felhalmozási jellegű források hiányából adódik, de arányaiban még így
is kimagasló a beruházási- fej lesztési jellegű tervezett kiadások összege
(174 728 eFt).

A 2016. évi eredeti büdzsé, a korábbi évekkel ellentétben még nem
számolhat pályázati bevétellel. Kistarcsát érintő biztos támogatásról
sem Európai Uniós, sem hazai forrásból nincs egyenlőre döntés, és
mivel hitelfelvétel sem került tervezésre az eredeti költségvetés
fejlesztésre fordítható forrását kizárólag a saját múlt évi maradvány
biztosítja.

Annak ellenére, hogy biztosan tervezhető pályázati bevételről nincs
tudomása az önkormányzatnak a költségvetés természetesen
megteremti a feltételeit annak, hogy az év során megnyíló pályázati
forrásokhoz megfelelő önerő álljon rendelkezésre.

Hazai forrásból idén is lehetőség nyílik pályázni a 2016. évi központi
költségvetési törvényben rendelkezésre álló keretösszegekből,
melyekhez az Önkormányzat eredeti költségvetése 2 fejlesztési
jogcímen tervez önerőt: az önkormányzati étkeztetések fejlesztési
kiadásához (étkező bővítés és konyhafejlesztés) és az óvodai
kapacitásbővítést, csoportszoba bővítést célzó beruházáshoz. A sikeres
pályázat érdekében már a múlt év során gondoskodott a városvezetés a
szükséges engedélyes tervek megszerzéséről. Ugyancsak pályázati
forrásban bízva fordít a helyi büdzsé jelentős összeget bölcsőde építés
megvalósulásához szükséges tervezési feladatokra, annak érdekében,
hogy a 2016. márciusában megjelent pályázati felhívásnak megfelelően
eséllyel pályázhasson településünk bölcsőde megépítésére.

Szintén az esetleges pályázati lehetőségek hatékony kihasználása
érdekében került sor forrás elkülönítésre a Kistarcsai Polgármesteri
Hivatal és a Simándy Általános Iskola épületére vonatkozó energetikai
tervek elkészítéséhez.

Az említett fej lesztési terveken túl a tárgyévi költségvetés jelentős
összegű fejlesztési kiadással számol – 50 millió Ft összegben tervezi az
Uszoda gépészeti felújítását. A létesítmény hőlégcserélő és
vízhőcserélő rendszerének felújítása a működtetés fenntartása
érdekében vált indokolttá. A felújítás megvalósulása esetén 6 éves
megtérülési idővel számolhatunk a kapcsolódó közüzemi díjak
tekintetében.

A teljesség igénye nélkül a további 2016. évi tervezett fej lesztések:
Ütemezetten folytatódnak a martaszfaltos útfelújítások 5 millió Ft
keretösszeggel (Nyíltárok Holló útig, Balczó u. egy szakasza, Fitos u.,
Megyeri Margit u, Petőfi utca, Aulich utca, Tulipán utca és Tulipán
köz). Ezen keretösszegen felül 26 855 eFt összeg biztosítja útjaink
karbantartás jellegű munkálatai költsége fedezetét, köztük az öntött
aszfalttal történő rendszeres kátyúzási feladatokat és zúzottköves
kátyújavítási feladatokat. Előbbit vállalkozóval kötendő
keretszerződéssel, utóbbit rendszerint eseti megrendelés keretében.

Nagytarcsai úti ipartelepi út önkormányzati szakasz felújítása ( a

fejlesztéshez tervezett 7 millió Ft összegű vállalkozói felajánlás
teljesítése feltételével).
Járdafelújítások, építések 19 millió Ft-os keretösszegben kerültek
tervezésre az alábbi helyszíneket érintően:
Bartók B. u., Kölcsey u., Hunyadi u. hiányzó szakaszok, Móra utcában
Burillák M. utcáig, Attila út eleje, Árpád v. úton, Orgona sétány,
Zsófialigeti butiksor, Hősök tere, Vasút utca.

Folytatódik a Simándy József Általános Iskola folyosójának falburkolat
javítása (2 millió Ft összegben).
A lakossági igényekhez igazodva szükséges közvilágítási fej lesztések,
lámpatestek kihelyezése 3 millió Ft összegben került tervezésre.
Illés Bálint tér rekonstrukciójára 1500 eFt összeg került elkülönítésre.
Csapadékvíz elvezetés összesen 4 600 eFt-os keretösszegben
elsősorban az alábbi helyszíneken várható: Móra utcai csapadékvíz
elvezető árkok felújítása Scheda utcától lefele
Tulipán utca és Tulipán köz, Móra utca- Burillák utca sarok, Aradi utca.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közül megvalósul a
Tölgyfa Óvoda kerítés lábazat felújítása, továbbá az elmúlt időszakban
sajnálatos módon szükségessé vált Tölgyfa és Gesztenyés Óvodák
riasztó rendszerének kiépítése.
A tárgyévi tervek szerint 2016.év végén jégpálya kialakítására is sor
kerül, melynek fedezetét a 2016.évi költségvetés 3 millió Ft összegben
biztosítja.

A működési kiadások közül érdemes kiemelni az Önkormányzat
szociális feladatainak finanszírozására szánt támogatás emelkedését,
mely lehetővé teszi, hogy a pénzben folyósított ellátások köre
kibővüljön az úgynevezett ”életkezdési támogatással”.
Az új támogatási elem a kistarcsai újszülöttek várható száma alapján
került tervezésre, 6 millió forint összegben.
Idén jogszabály teszi kötelezővé a hátrányos helyzetű gyermekek
szünidei étkeztetésének biztosítását (előzetes becslés szerint 94 fő),
mely jogosultsági kört az Önkormányzat tovább bővítette helyi
rendeletével, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
családok gyermekei számára. Az így önként vállalt, nem pénzbeli
szociális ellátás 2016. évi tervezett összege 1 .600 e Ft.
A megnövekedett állami támogatás szolgálja az Alapszolgáltatási
Központ által ellátott feladatok finanszírozását, a gyermekétkeztetéshez
ill. a közfoglalkoztatáshoz szükséges források kiegészítést is.
Magasabb összeget biztosít az állami költségvetés az óvodai
köznevelési feladatok ellátásához, különösen a személyi juttatások
finanszírozásához, mely növekedés a pedagógus-életpályaprogram
keretében a pedagógus szférában részben megvalósult béremelés éves
hatásának és az idén szeptemberben folytatódó további központi
béremelésnek következménye.

Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés 2016. évben is kötelező
önkormányzati feladat, melyhez az állam a 2016. évben növekvő
forrást biztosít. A támogatás növekedésével párhuzamosan csökkennek
az intézményi térítési díj bevételek, mivel az óvodai étkeztetésben az
ingyenes igénybevételre jogosultak száma jelentősen megnövekedett.
Az egyesületek, alapítványok, civil szervezet támogatására 2016. évi
költségvetésben is rendelkezésre áll összesen 15 060 eFt összeg,
melynek elosztására részben a költségvetési rendelet jóváhagyásával
egyidejűleg kiírásra került pályázat útján kerülhet sor, a pályázati
keretösszeg 8 100 eFt.

A költségvetés biztonságos egyensúlyát garantálja az állami támogatás,
az önkormányzati saját adóbevételek tervezett növekvő összege, és a
múlt évről rendelkezésre álló jelentős pénzmaradvány. Az előre nem
tervezhető kiadások fedezetére és az esetlegesen elmaradó bevételek
pótlására biztonságos, 20 milliós nagyságrendű általános tartalék került
elkülönítésre.
Az önkormányzati költségvetést közvetlenül csak kis mértékben érinti,
de kedvező változás 2016-ban, hogy a személyi jövedelemadó mértéke
15 %-ra csökken és növekszik a családi adókedvezmény összege ( 4 év
alatt fokozatosan a kétszeresére 20 ezer Ft/hó összegre nő a két
gyermeket nevelő szülők kedvezménye). Az önkormányzati
költségvetésre is érezhető hatással van az élelmiszerek közül a
sertéshús áfájának 5%-ra történő csökkenése, mely a
gyermekétkeztetési kiadásokat érinti.

Elfogadásra került a 2016os költségvetés
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Idén ünnepeljük Kistarcsa leghíresebb szülötte, Simándy
József Kossuth-díjas operaénekes – minden idők
legismertebb Bánk bánja, a Magyar Állami Operaház Örökös
Tagja – születésének 100. évfordulóját.

Ebből az alkalomból ünnepségeket rendeznek országszerte,
elsősorban azokon a helyeken, melyek valamilyen módon
kötődnek Simándy Józsefhez. Bizonyára lesznek még
programok, de jó néhány időpontja már most ismert.

Március 6-án a gazdagréti Szent Angyalok Templomban – a
délelőtt 1 0 órakor kezdődött szentmisén – két operaénekes
műsorával emlékeztek a nagy művész halálára március 4-re.

Március 29-én kezdődik a IX. Nemzetközi Simándy József
Énekverseny Szegeden. Az idei megmérettetésre jelentkeztek
a legtöbben, szám szerint 126-an. Az eredményhirdetésre
április 3-án, egy gálaműsor keretében kerül sor a Szegedi
Nemzeti Színházban.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Simándy
vándorkiállítást készít, melynek bemutatója május 20-án a
Kistarcsai Napok alkalmából lesz.

Június 13-án a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kere-
tében tartanak Simándy estet.

Augusztus 27-én az operaénekes kedvenc nyaralóhelyén,
Balatongyörökön, a szabadtéri színpadon rendeznek emlék-
koncertet.

Szeptember 12-én a kistarcsai Rózsafüzér Királynője
Templomban megrendezésre kerülő egyházzenei est jelenti a
megemlékezést.

Szeptember 17-én ismét a gazdagréti templom lesz a meg-

emlékezés színhelye, de ezúttal a művész születésének
évfordulója alkalmából tartanak emlékhangversenyt.

Szeptember 18-án – 1916-ban ezen a napon született
Simándy József – délután 3 órakor Kistarcsán, az
egészalakos bronzszobornál koszorúznak a Simándy
tisztelők. A kerek évforduló műsorában neves művészek
lépnek fel.
Ugyancsak szeptember 18-án, délután 5 órakor nyílik a 300
000 magas C című emlékkiállítás a Bajor Gizi
Színészmúzeumban.

Szeptember 25-én az Erkel Színházban nagyszabású
koncertet tartanak Simándy 100 címmel, melyen nyolc
magyar tenor lép fel. Az est sztárvendége Jonas Kaufmann.
Az 1969-ben született német énekes generációja
legkiemelkedőbb tenoristája.

Október 5-én a budapesti Szent István Bazilika ad otthont a
Simándy Józsefre emlékező hangversenynek, melyet a KIKE
rendez.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület a ’90-es években került
kapcsolatba a Simándy családdal, amikor az énekes fia, Péter
újra kiadta a Bánk bán elmondja című könyvet. Anyagi
támogatás végett keresett meg minket, mely kérésnek a
megjelenő könyvekből való jelentős vásárlással eleget is
tettünk.

Simándy Józsefet 1916. október 1 -

jén Shulder Józsefként keresztelték

a kistarcsai templomban. 2002-ben

Kovácsné Balogh Judit, az

Országos Széchenyi Kör Budaörsi

Tagozata elnökének kezdeménye-

zésére a kulturális hét keretében

került sor a templomi emléktábla

avatására. Azóta minden évben az

emléktábla megkoszorúzásával, és

az azt követő emlékhangversennyel kezdődik a kulturális hét.

2006-ban, a művész születésének 90. évfordulójára állítottuk

a Janzer Frigyes, Munkácsy-díjas szobrász által készített

egészalakos szobrot, melynél ugyancsak minden évben – a

kulturális hét zárásaként – emlékműsorral egybekötött

koszorúzást tartunk.

2013-ban avattuk az iskola homlokzatára készült nagyméretű

kerámia domborművet. A Dallamfa nevet kapott alkotás

Szabó Kata keramikus művészi munkáját dicséri. A Simándy

portrét és a Hazám, hazám ária kottáját is ábrázoló mű igazi

különlegesség.

A Simándy emlékév programjainak megvalósításában Kis-

tarcsa is kiveszi a részét.
Kereszti Ferenc

Simándy emlékév
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A húsvéti harangszóKatolikus

A harangszó lehet gyászos, de lehet szép és ünnepélyes. A
húsvéti harangszó fenséges, felemelő és ünnepélyes.

A nagypénteki komor gyász emlékére elnémulnak a
harangok, gyászol minden, még a harangok is. A népi
hagyomány is megemlékezik a harangok némaságáról, és azt
mondja: a harangok Rómába mentek. A sziklabarlangban
eltemetett Jézus, -jelképes- sírjánál, letérdelünk, némán
meghajtjuk fejünket, és lelkünk mélyén így imádkozunk:
köszönjük Jézus a nagypénteket, a megváltást a bűntől.
Nagyszombat este viszont uj jongó öröm fogja el az ember
szívét, amikor a Dicsőség imánál újra megszólalnak a
harangok, majd elindul az Allelujás körmenet az
Oltáriszentséggel, az Úr Jézussal. Az ember diadalmenetet
tart a feltámadt Jézusnak, mert az ember nemcsak test,
hanem lélek is. Az értelemmel felruházott embert tud
ünnepelni, örvendezni. Milyen gondolatokat ébreszt bennünk
vallásos életünk legnagyobb ünnepe.

A húsvét elsősorban örömet jelent számunkra, a
megváltás örömét. „Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta értünk.” Ádám vétke kárhozatba vitte az
emberiséget. Jézus Krisztus azonban kiengesztelte az Istent
kereszthalálával. A húsvéti örömet a templomi szertartás így
fejezi ki: „Ez az a nap, amelyet az Úr készített, örüljünk és
örvendezzünk.” A vallásos öröm a legszentebb öröm,
amelyet talán egy templomi szertatás után, vagy egy csendes
ima után érezhetünk. A lelki öröm nem születhet fülsüketítő
zajban, csak csendben, amikor a lélek maga felé fordul,
önmagában találja meg az örömet. Erre a lelki örömre
nemcsak húsvétkor van szükségünk, hanem máskor is.

A húsvét nemcsak örömet jelent nekünk, hanem
békét is. A feltámadt Jézus e szavakkal köszöntötte a félénk
apostolokat húsvétvasárnap este: „Békesség veletek.” Ennek
alapján énekli a pap a feltámadási szertartáskor: „Békesség
veletek, alleluja! ” Amikor Jézus a békesség szavával szól az
apostolokhoz, akkor rendeli a bűnbocsánat szentségét, mely
Isten és az ember között helyreállítja a békét. Urunk Jézus jól
tudta, hogy az ember rászorul a bűnbánat szentségére, a
szentgyónásra. Nagy kincs, meg kell köszönnünk. Ma már
nemcsak az egyház tudja, hogy az ember rászorul testi,
szellemi, lelki segítségre, hanem a lélekbúvárok, a
pszichológusok is, akik bogozgatják az egyén és a közösség
bajait. A feltámadt Jézus békét adott övéinek, lelki békét.
Bárcsak megtalálná az élet sötét felhői alatt botorkáló
emberiség is ezt a békét.

A húsvét nemcsak örömet, békét, de reményt is ad
nekünk. Sajnos sokszor lehetünk reményt vesztett emberek.
Reményünk meggyengülhet szenvedések, betegségek idején.
Minden szenvedés egyszer véget ér, a legszörnyűbb
szenvedés is. A keresztutat mindegyikünknek végig kell
járni. A nagy betegségeket hordozók, súlyos műtétek után
keseregnek, szomorkodnak, a fájdalmak könnyeit törölgeti

arcukról, de reménykednek. A keresztút járásában mi csak
azért imádkozhatunk, hogy ne kelljen mind a tizennégy
állomást végigjárni.

A föltámadás nagy ünnepe a húsvét, reménnyel tölt el
bennünket. Az élet végén nem a megsemmisülés vár ránk, a
sír nem a végállomást jelenti életünkben. Legördül a földi
élet függönye, és egy másik következik, egy új élet. A húsvéti
harangszó ezt a reményt élteti bennünk. A függöny
legördülése előtt értékeket kell gyűjtenünk, amelyeket a moly
nem rág el és a rozsda, nem emészt el. Ezek a jócselekedetek.
A föltámadt Jézus reménnyel tölt el bennünket, és készülünk
egy másik életre.

Goethe Johann Wolfgang, a 18-19. században élő
német író és költő, a fő művében, a Faustban, megformálja
azt az embert, aki keresi a boldogságát, a tudományban, a
művészetben, a könnyelmű életben, de nem találja meg.
Végső elkeseredésében a méregpohárhoz nyúl, el akarja
dobni magától az életét. Ekkor szólal meg a húsvéti harang.
Megállítja kezét, leereszti a méregpoharat, tartó kezét.
Eszébe jut a gyermekkori élete, a boldog gyermekkor öröme,
megelégedettsége. Leteszi az asztalra a méregpoharat. Az élet
győz a halál felett. A feltámadt Jézus legyőzte a halált. Ezzel
a győzelmével adott nekünk húsvéti örömet, reményt és
békét. Őrizzük meg ezeket a lelki értékeket, ne csak egy-egy
kiemelt ünnepekre, hanem egész életünkre.

Somlai József nyugdíjas plébános
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Miért hiszem Jézus feltámadását?
„Az Emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de a harmadik napon feltámad.”(Márk 9,2223)

Református

Engem a Biblia olvasása közben megszólaló Szentlélek
győzött meg, hogy higgyek Jézus feltámadásában. Nem az
üres sír, nem is az a tény, hogy Jézust halálra ítélő nagytanács
tagjai nem találták Jézus testét, bár biztosan keresték, mert
ennek bemutatásával véget vethettek volna a feltámadásról
szóló, rohamosan terjedő tanításoknak.
Pedig a keresztyénség rohamosan terjedt az első üldöztetések
ellenére is. Jézus 33-ban bekövetkezett megfeszítése és
feltámadása után már két évvel kivégezték István vértanút,
néhány év múlva Jakabot, majd egymás után szinte minden
tanítványt. Mégis futótűzként terjedt a Jézus feltámadásában
hívők száma nemcsak Izrael területén, hanem az egész
Római birodalomban. Olyannyira, hogy 49-ben, tehát Jézus
halála után 16 évvel már Claudius császár elrendelte a zsidók
elűzését Rómából a Krisztusban hívők és nem hívők
tusakodása miatt ("Chrestus felbujtására szüntelen zavargó
zsidókat").

Miért hiszem Jézus feltámadását? Mert Jézus még az
életében beszélt erről tanítványainak:„Az Emberfia emberek
kezébe adatik, megölik, de a harmadik napon
feltámad.”(Márk 9,22-23)
Bármily meglepőek voltak Jézus szavai, mindig igaznak
bizonyultak. Soha nem mondott megbízhatatlan mondatokat,
sem olyanokat, amik hiteltelenné tették volna.
Amikor a sokaságot leültette a fűbe, és felszólította a
tanítványait, hogy adjanak nekik enni, akkor is megbízhatóak
voltak az elhangzottak. Jairus lányát feltámasztásánál, bár
sokan kinevették, de végül mégis kiderült, akkor sem a
levegőbe beszélt. Szavára elcsendesedett a Galileai „tenger”.
Ha mindezek az igéi megbízhatónak bizonyultak, miért
kételkednék abban, amit a haláláról és feltámadásáról
mondott.

Napjainkban is nagyon sokat elárul egy emberről: nem
mond-e többet magáról, mint a saját kompetenciája, esetleg
nem színezi-e ki a valóságot olyan részletekkel, amelyek
meg sem történtek. Jézusnál ilyeneket soha nem láttunk,
ezért számomra teljesen hihető az is, amit haláláról és
feltámadásáról mondott. Jézus ígéretére hiszem a feltámadást
és az örök életet. Miért mondta volna tanítványainak a
keresztre feszítése előtti búcsúbeszédében: „Ha majd
elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök és
magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott
legyetek.”, ha nem lett volna teljesen meggyőződve ennek az
igazáról?

Néhányan annyira hinni akarnak valamiben, hogy azt
szinte bemagyarázzák maguknak. Makacsul ragaszkodnak
elképzeléseikhez, eget ostromló akarattal hiszik azt, hogy
meg fog történni. Nem ez történt a tanítványokkal
nagypéntek után? Nem lehet, hogy csak a képzeletükben
támadt fel Krisztus, csak a nagy lelkesedésükben képzelték
azt? Éppen ellenkezőleg, hinni sem mertek azoknak, akik
látták a Feltámadottat. Nem is csodálkozhatunk ezen, hiszen
olyan valóságos volt szenvedése és halála: a 40 ostorcsapás,
katonák ütései, megcsúfolás a tövis koronával. Gyötörték
a lelkét megalázó irgalmatlan „játékukkal”. Még a Golgotán
viselt szenvedései közben is gúnyolták népe vénei: „Másokat
megmentett, magát nem tudja megmenteni, ha ő a Krisztus,
szálljon le a keresztről! ”
Nem csodálkozhatunk, hogy tanítványai mindezek láttán
hinni sem mertek azoknak, akik találkoztak a Feltámadottal

Sőt, amikor a tanítványtársak biztatták Tamást: – "Láttuk
az urat! Ő pedig így felelt: „Ha nem látom kezein a szegek

helyeit, és nem érintem ujjaimmal, és nem bocsátom kezemet
az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.” Nem rajongtak
úgy, nem beképzelték be maguknak a feltámadást, épp
ellenkezőleg, hinni sem merték.

De ha hisz is valaki abban, amit bebeszél magának, kész
lenne meghalni is egy szép meséért? Talán egy-egy személy,
de az első keresztyének tömegesen vállalták a válogatott
kínzásokat, mégsem tagadták meg a hitüket. Ha nem
találkoztak volna a Feltámadottal húsvét után, ha nem maga
Jézus győzi meg őket, hogy él, akkor bizonyára nem vállalják
a kínzásokat és a mártíriumot, hanem visszamentek volna
régi, békés hivatásukba.

A tanítványok életének megváltozása bizonyítja számomra
negyedsorban, hogy Jézus feltámadt. Csak az élő Krisztus
munkálkodására történhetett meg. Nélküle megmaradtak
volna azok akik voltak, nélküle szétszóródtak volna. Az élő
Krisztus segítségével viszont elkezdhették a világmissziót. A
tanítványok életének ez a nagy változása mutatja meg
legjobban, hogy Jézus él.

Aki látott már őszintén gyászolót, aki küzdött
reménytelenségével és az elhagyatottságának érzésével, el
sem tudja képzelni, hogy a tanítványok életében, miként
történhetett néhány nap alatt ilyen nagy és tartós változás.
Nincs rá más magyarázat, csak a feltámadott Krisztussal való
személyes találkozás. Csak az élő Krisztus volt képes ilyen
nagy változást létrehozni tanítványai életében.
A keresztyéneknek nemcsak a hitélete változott meg, hanem
elkezdték megoldani koruk legégetőbb társadalmi kérdéseit,
elsősorban a rabszolgaságot. Szinte felébresztették a
társadalmuk lelkiismeretét.
Jézus ma is él! Napjainkban is hasonló erejű változások
történnek azokkal, akik hisznek benne. Még senki sem
csalódott, aki rábízta az életét. Erőt tud adni az élő Krisztus,
ami által életek változnak meg!

Riskó János református lelkész

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

KÉRÉSEINK
Április 2-án és 23-án közös munkára kérjük a testvéreket. A
munkálatokat 9 órakor kezdjük el. Szeretnénk a szokásos
takarításon, kertrendezésen kívül az emeleti gyülekezeti
termet kifesteni, hogy az ifinek felújított gyülekezeti termet
tudjunk biztosítani. Szükségünk lenne az emeleti gyülekezeti
terembe megfelelő ülőbútorokra is.

VÁLTOZIK A BIBLIAÓRÁK RENDJE
Minden szerdán: Nyugdíjasok bibliaórája 15,00- 16,00

Minden csütörtökön: Gyászolók órája 17,00-1 8,00
Minden csütörtökön: Gyülekezeti bibliaóra: 1 8,00-19,00

Hónap első csütörtökén:
Egyetemisták bibliaórája 18,00-19,00
Hónap harmadik csütörtökén:

Házaspárok bibliaórája 18,00-19,00
(A házaspári bibliaóra alatt gyermek foglalkozást tartunk.)

„Krisztus feltámadott! Bizonnyal feltámadott! ” Ezzel az ősi
húsvéti köszöntéssel kívánunk minden Testvérünknek áldott
ünnepeket!

Presbitérium
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Nyáry Krisztián Így szerettek ők című
sikerkönyveiben a szerelem sorsformáló
erejéről írt, az Igazi hősökben pedig
személyes döntésektől példaszerűvé váló
életekről. A folytatásban ezúttal 30 olyan
magyart vesz sorra, akik a legnehezebb
helyzetekben is emberek tudtak maradni,
s akik számára önazonosságuk és belső
bátorságuk a legszélsőségesebb törté-
nelmi helyzetekben is mindent felülírt.
Magyarok, akik rendíthetetlen szilárd-
sággal követték saját értékrendjüket, akik
a legsötétebb órákban is mások vigaszai
voltak, akik nem féltek újat teremteni,

még ha mások nem is hittek bennük, és akik kérlelhetetlenül hűek voltak
önmagukhoz. Az iskolaalapító Teleki Blanka, akit a várbörtön sem tudott
megtörni; a jobb kezét elvesztő sportlövő, Takács Károly, aki bal kezét
használva lett olimpiai bajnok; a magyar gyógyszergyártást megteremtő
Richter Gedeon, aki a halál torkában sem volt képes elszakadni a hazájától; a
szíriai bevándorló Fadlallah el Hedad Mihály, aki a világ legjobbjává tette a
bábolnai ménest; vagy az embermentő Karig Sára, aki azt vallotta: az
embertelen törvényeket nem szabad betartani. Merészek voltak és magyarok.
Mind magyarok.

Nyári Krisztián: Merész magyarok

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

Tavaszi reteksaláta tojással
Hozzávalók:

- 4 csokor hónapos retek
- 1 -2 kanál olívaolaj
- Fél citrom leve
- 1 csokor zöldhagyma
- 4 keményre főzött tojás
- 2 dl joghurt
- fél csomag petrezselyemzöld
- bazsalikom
- só, bors

Elkészítése:
A retket megtisztítjuk a leveleitől és a gyökereitől, bő vízben
megmossuk, majd szárazra töröljük. Ezt követően vékony
szeletekre vágjuk, üvegtálba tesszük, meghintjük a citrom
levével és enyhén megsózzuk, majd 15 percre hűtőszekrénybe
tesszük. Ezután megtisztítjuk a főtt tojásokat, felkarikázzuk,
felaprózzuk a bazsalikomot, a zöldhagymát és a petrezselymet.
Második lépésben az olívaolajat alaposan eldolgozzuk a
joghurttal vagy tejföllel. Kivesszük a hűtőszekrényből a tál
retket, majd összekeverjük a finomra vágott hozzávalókat és a
joghurtos öntetet.

Vers mindenkinek

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

Reviczky Gyula: Húsvét

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámast az isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen. . .
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!
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Hírdessen a Kistarcsai Híradóban!

Kérje ajánlatunkat az alábbi elérhetőségek
valamelyikén! Fordul jon hozzánk bizalommal!

Telefon: 30/87231 32

Email : kistarcsaihirado@gmail .com




