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A VÁROS HÍREI

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Pünkösdkor
Eredeti időpont:
Ünnep miatti szállítási időpont:
2016. május 16. hétfő
2016. május 17. kedd
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a
hulladékgyűjtő edényeket.
Köszönjük megértő együttműködésüket!

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS
2016. április 25-től április 29-ig
A begyűjtést a heti hulladékszállítási napon végezzük.
Szállítási időpontok:

Hétfői szállítási napon
2016. április 25-én hétfőn
Keddi szállítási napon
2016. április 26-án kedden
Szerdai szállítási napon
2016. április 27-én szerdán
Csütörtöki szállítási napon 2016. április 28-án csüt.
Pénteki szállítási napon
2016. április 29-én pénteken
Kérjük, hogy a lomhulladékot adott napon reggel 7 óráig
kihelyezni szíveskedjenek, mert a hulladékgyűjtő gépjármű
elhaladása esetén a később kihelyezett lomot nem áll
módunkban elszállítani. Pótnap biztosítására nincs lehe-

tőség!
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 hulladékok nem
kerülnek elszállításra:
• veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, akkumulátor,
festékek, festékes dobozok, állati tetem, gumiabroncs),
• fertőző- és undorkeltő anyag, építési-bontási törmelék,
• kommunális vegyes hulladék,
• zöldhulladék,
• szelektív hulladékgyűjtőzsákba 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 eltávolítani.
A hulladékszállítási szolgáltatást nem igénylő (pl.:
szüneteltetés) ingatlantulajdonos nem jogosult a lomtalanítási
hulladék kihelyezésére. Ilyen jellegű szolgáltatást a
közszolgáltatótól külön kell megrendelni.
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Közterülethasználati felhívás

Előbb a kérelem, aztán a konténer kihelyezés. Ha ez
fordítva történik, akkor akár 150.000,- forintig terjedő
közigazgatási bírság is kiszabható!
A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet
határozza meg - többek között - a közterület-használat iránti
kérelmek benyújtásának módját, és a közterület-használati díj
mértékét, amely előírások évek óta hatályban vannak, több
alkalommal is felhívtuk rá a lakosság figyelmét.
2016. január 1-jétől a szokásos életvitelhez kapcsolódó
anyagok, tárgyak (pl.: tüzelőanyag, tüzifa) ideiglenes tárolása
300,- Ft/m2/nap díjjal számolandó, míg az építési munkával
kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, termőföld,
építési engedélyhez nem kötött létesítmények elhelyezése
esetén 500,- Ft/m2/hét a díjtétel, de a minimálisan fizetendő
díj mértéke: 3.000,- Ft. Az építési konténer elhelyezése
továbbra is 1.500,- Ft/db/hét.
2016. április 1-jétől ismét módosult a kérelem és ezáltal a
hozzájárulás formája, ugyanis mostantól megállapodás
alapján lehet a közterületet használni, tehát a kérelmek
elbírálása már nem hatósági eljárás keretében történik. Így a
3.000,- forintos eljárási illeték megfizetésének a
kötelezettsége is megszűnt.
A közterület-használatra vonatkozó kérelmet 15 nappal a
használat megkezdése előtt kell benyújtani az erre
rendszeresített nyomtatványon, amely személyesen adható le
ügyfélfogadási időben az ügyintézőnél, és egyúttal az
igénybevételi díjat is be kell fizetni a Polgármesteri Hivatal
házipénztárába.
Felhívjuk tehát a Lakosság figyelmét, hogy a rendeletben
foglaltak szerint járjanak el a közterület használata során,
elkerülendő a bírságot!
Városüzemeltetési Iroda

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

2016. május 28. szombat
A KIVÜ Kft. megbízásából a FE-Group Invest Zrt. 2016.
május 28-án szombaton elektronikai hulladékgyűjtést
tart Kistarcsán.

A gyűjtőakció során a kistarcsai lakosoknak lehetőségük 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
Kisiskola parkoló: 8-11 óráig
(Széchenyi u. 67. Pátria Tak.szöv. mellett)

Hunyadi út: 11:30 – 14 óráig

(Református templommal szembeni terület)

Zsófialiget HÉV megállónál: 11:30 – 14 óráig
(volt öregek otthona parkoló)
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ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI
AKCIÓ

2016. május 23tól május 26ig
Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata és a KIVÜ Kft. egyszeri tavaszi zöldhulladék gyűjtési akciót szervez.
A zöldhulladék begyűjtését a szelektív hulladékgyűjtési
rendszernek megfelelően északi és déli körzetben végezzük,
külön napokon a zsákban gyűjtött és külön napokon a gally
hulladék elszállítását.

GALLY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT:
HÉV vonalától északra
(Csömör felé)
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Riasztórendszer került
kiépítésre az óvodákba
Riasztóberendezés kiépítésére került sor a Városi Óvoda
mindkét óvodájának épületeiben. A behatolás jelző rendszer
távfelügyeletre történő átjelzése révén remélhetőleg
minimálisra csökkenti az intézménynek okozott esetleges
kárt. Reméljük, hogy a lehetséges elkövetők is értesülnek
arról, hogy biztonsági berendezés védi az óvodákat.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Tájékoztatás vérvételi helyről

HÉV vonalától délre
(Nagytarcsa felé)

A Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén
döntött arról, hogy a Synlab Hungary Kft-vel szerződést köt
2016. május 23. hétfő
2016. május 24. kedd
2016. április 1. napjától a kistarcsai Egészségházban történő
kiszállásos vérvételi hely működtetésére munkanapokon 30
KERTI ZÖLD ZSÁKBAN GYŰJTÖTT HULLADÉK
kistarcsai páciens/nap előjegyzésre, 150.000,- Ft/hó összeg
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT:
ellenében. Így 2016. április 1. napjától a szokásos rend
HÉV vonalától északra
HÉV vonalától délre
szerint – előjegyzést követően – vehetik igénybe a kistarcsai
(Csömör felé)
(Nagytarcsa felé)
lakosok az egészségházban a vérvételt.
2016. május 25 szerda
2016. május 26. csütörtök
Ugyanakkor tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vérvételi
hely kialakításához szükséges munkálatok 2016. április
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékot adott napon reggel 7 óráig 12-15. között történnek, ezen időszak alatt az
kell kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása egészségházban a vérvétel szünetelni fog. 2016. április 18esetén a később kihelyezett zöldhulladék nem kerül ától a felújított helyen tovább folyik a vérvétel az
egészségházban.
elszállításra. Pótnap biztosítására nincs lehetőség!
Kistarcsa Város Önkormányzata
Kizárólag a kerti zöld és lombhulladékot átlátszó színű és
bármilyen méretű bekötött műanyag zsákba, a gallyakat
Avarégetési felhívás
pedig maximum egy méteresre darabolva, összekötve
helyezzék ki az ingatlanjaik elé.
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a vonatFONTOS!
kozó önkormányzati rendelet szerint a tavaszi
• Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákba csak és kizárólag
időszakban a település
zöldhulladék kerüljön!
egész területén az avar- és
• A műanyag zsákba ne helyezzenek el gallyakat, kommu
kerti hulladék égetésére
nális és szelektív hulladékot!
április 1. és április 30.
között van lehetőség.
• A szelektív hulladékgyűjtő zsákba tilos kihelyezni zöld
Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között szabad
hulladékot, mert az nem kerül elszállításra!
végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés.
• A kommunális hulladék tartalmú zsákokat vagy a mé
retre nem darabolt, kötegeletlen gallyakat nem szállítjuk
el!

Egyúttal felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti – és az őszi,
október 15. és november 15. közötti – időszakon túl a kerti
hulladék égetése tilos! Aki ezen előírást megszegi, 150.000,A zöldhulladék gyűjtés alkalmával kihelyezett elszál- forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
lításra alkalmatlan hulladékokat az ingatlantulajdonos
köteles a közterületről eltávolítani.
Városüzemeltetési Iroda
KIVÜ Kft.
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a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába
a 2016/2017. nevelési évre

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet
Közterületfelügyelő munkakör betöltésére

Tisztelt Szülők!
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2016. augusztus 31ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke
2016. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai
felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az
óvodai felvételükről a 2016/2017. nevelési évben a
jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre
vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Az a gyermek, aki 2016. augusztus 31-ig 3. életévét betölti
a 2016/2017. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól. Felmentési kérelem
nyomtatványt a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában és a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal portáján lehet beszerezni.
Az a szülő, akinek gyermeke 2016. augusztus 31-ig betölti
a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az
szabálysértést követ el és a szabálysértésről, a
szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján
szabálysértési bírsággal sújtható.
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény,
felvételi körzete Kistarcsa Város település.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb
2016. június 6-ig.
A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított
15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez
lehet.
A beiratkozáshoz szükséges:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• oltási könyve,
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány.
Kistarcsa Város Önkormányzata

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, megszűntetése, 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 jog-szabályok végrehajtásának
ellenőrzésében.
Feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- középiskolai végzettség
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
- B kategóriás jogosítvány, saját tulajdonú személygépkocsi
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 meghatározott 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.
A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
Elbírálás határideje: 2016. május 10.
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 közterület-felügyelői tanfolyam - tanulmányi szerződés
kötés mellett – a próbaidő letelte után is elvégezhető.
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.

Óvodai beiratkozás
2016. május 2-5. között minden nap
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-17.00 óráig lesz
a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában
(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
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TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUSAN
INTÉZHETŐ ADÓÜGYEKRŐL A KISTARCSAI
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

A VÁROS HÍREI

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.

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 önkormányzati 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, rendezése 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/adocsoportformanyomtatvanyai menüpontból Állandó meghatalmazás
elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges
könyvelők, könyvvizsgálók, egyéb meghatalmazottak részére, valamint Képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén 2016
elnevezésű nyomtatvány, ha egyéni vállalkozó saját maga
illetve gazdasági társaság képviselője szeretne az eügyintézésben részt venni. A honlapról letöltött nyomtatványokat 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

5

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: 08.00-18.00,
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: 08.0018.00 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
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Beszámoló a márciusi testületi ülésről
Második fázisába lépett az Ifjúság tér közösségi tervezése
A lakossági és a vállalkozói fórumok eredményeképpen a
fejlesztés tekintetében széles támogatói kör alakult ki a
lakosság, a civilek és az intézményvezetők személyében.
Közös célok fogalmazódtak meg, és sikerült megszólítani a
fejlesztés motorjait is, a helyi vállalkozókat és
telektulajdonosokat. Több
olyan
javaslat
is
megfogalmazódott, amely a további tervezés és a fejlesztésmenedzsment során javasolt követni. Kiemelt hangsúlyt
fektetve a városgazdasági, építészeti, környezetvédelmi,
térszerkezeti vagy közlekedési elképzelésekre. A további
terveztetési feladatokhoz szükséges anyagi erőforrásokat az
Önkormányzat egymaga nem tudja előteremteni, ezért ez a
projekt teljes megvalósítást lassíthatja. A testület elfogadta és
támogatja a „Kistarcsa – Ifjúság tér, Közösségi tervezés,
Jövőkép-keresés” című záródokumentumban megfogalmazott célok megvalósítását az Ifjúság téren és folytatja a tér
fejlesztésének munkáit.
Szerződéskötés a családi napközi ellátásra
A Képviselő-testület döntése alapján a gyermekek
napközbeni ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat
ellátására 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó
időszakra az Önkormányzat szerződést kötött a Csodasziget
Családi Napközik Nonprofit Kft-vel 8 férőhelyre, Julcsi
Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kftvel 10 férőhelyre, a Kisfelhő Családi Napközi Kft-vel 6
férőhelyre, továbbá a Tündérkuckó Kft-vel 8 férőhelyre és
Remes Éva egyéni vállalkozóval, a Mosolyka Családi
Napközi vezetőjével 4 férőhelyre 1.400,- Ft/nap/fő, de
legfeljebb 30.000,- Ft/hó/fő támogatás ellenében.
Elfogadásra került a 2016. évi összesített közbeszerzési
terv
A közbeszerzésekről szóló törvény értelmében a
költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig
összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az
ajánlatkérőknek az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzatában meghatározottak szerint a közbeszerzési
tervet, a polgármester előterjesztése alapján, a képviselőtestület jóvá hagyta.

Döntés az alapítványi civil szervezetek támogatásáról
A Humánpolitikai Bizottság március 21-i ülésén döntött a
civil szervezetek 2016. évi támogatásának pályázati kiírására
beérkezett alapítványi pályázatokról. A Bizottság határozata

alapján a „Közösen Értük” Alapítvány a 2016. évi
programjainak költségének támogatása céljából – 300 000 Ft,
a Dömötör Alapítvány szabadidős és nyári programok
szervezésére és óvodai eszközvásárlás céljára 1 000 000 Ft
támogatásba részesült.
A Nektár Alapítvány a Simándy József Általános Iskola és az
AMI 2016. évi programjaira (projekthét nyelvi és zenei
táborok, Simándy 100. évforduló ünnepség), táboroztatásra,
működési költségekre és eszközbeszerzés költségeinek
támogatására fordíthat 800 000 Ft támogatást.
A Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány a volt
kistarcsai internáló tábor parancsnoki épület
pincehelyiségében kialakított emlékhely működési
költségeinek fedezésére és a táborról Wikipédia szócikk
szerkesztésére és megjelentetésére (magyar és angol nyelven)
és az ezzel kapcsolatos kutatásokra és fordításokra 200 000
Ft támogatásba részesül. A határozatokat az Képviselőtestület elfogadta.
Forgalmi rend változás
A Tűzoltó utca végén a Terebess Center földútra néző
kerítésén keresztül lehet csak megközelíteni az egyik
vállalkozás bejáratát, a Szabadság út irányából nem. Ezért
nem tehető ki a virágláda, melyet környék lakói kértek. A
Terebess Hungária Kft. jogerős építési engedéllyel is
rendelkezik, így a virágládák kihelyezése miatt nem lehetne
átjárási lehetőséget biztosítani a gépjárműveknek a Tűzoltó
utcán is és az utca végén lévő földúton is.
A Móra Ferenc utca lakosai a 4 helyen elhelyezett
forgalomlassító célzatú virágládák helyett 1 helyen
fekvőrendőrt szeretnének a virágláda helyett. A fekvőrendőr
kihelyezése bruttó 400.000 Ft-os költséget jelentene. A
virágládák használata a forgalomcsökkentés céljából jóval
környezetbarátabb megoldás, mint a fekvőrendőr. A
fekvőrendőr hátránya a fékezési zaj növekedése, majd az
elinduláskor keletkező zaj növekedése. Ezáltal a környezet
szennyezése is nagyobb mértékű, mint a virágládák
tekintetében. A forgalomlassítás alapvető célja a közúti
közlekedés káros hatásainak mérséklése és nem a növelése.
Ezért a testület azt javasolta, hogy a Közlekedési és
Közbiztonsági Munkacsoport vizsgálja meg a helyzetet.
H. SZ.
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Tovább csökkent a bűncselekmények és a balesetek száma
Kistarcsán
A Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolóját a
Képviselő-testület márciusi testületi ülésén egyhangúlag
elfogadta. Az ülésen a beszámolót kiegészítve dr. Bozsó
Zoltán rendőr dandártábornok ismertette a legfontosabb
adatokat a közbiztonság helyzetéről és kiemelte a
decemberben átadott Kistarcsai Rendőrőrs fontosságát.

A bűnügyi helyzet
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékes területén ismertté
vált bűncselekmények száma 2015-ben a korábbi évhez
képest 16 százalékkal csökkent.
Év

2011.
6037

2012.
6091

2013.
4120

2014.
3297

2015.
2767

Bűncselekmények száma, járulékos bűncselekményekkel

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények
száma Kistarcsa település vonatkozásában szintén csökkent.
A beszámoló szerint a rendőrségnek kiemelt figyelmet kell
2016-ban fordítania Galgahévíz, Kartal és Mogyoród
településekre, ahol a bűncselekmények száma emelkedett.
Kistarcsa

2011. 2012.
65
70

2013.
54

2014. 2015.
49
40

Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma

A Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területéhez 5 település
tartozik, Csömör, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród és
Nagytarcsa. 2015-ben összesen 618 bűncselekmény történt,
ami közel 20 százalék csökkenést mutat az előző évhez
képest.
Kistarcsán a lopások, lakásbetörések,
személygépkocsi lopások és a rongálások száma is csökkent.
A felderítési mutató alakulása
A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi
mutatója 2015-ben 49,2 százalék volt, ami az előző évhez
képest több mint 10%-os emelkedést jelent, de a megyei
átlagtól (52,5%) elmarad.
A közlekedésbiztonsági helyzet
A halálos balesetek száma 50%-kal csökkent, 2014-ben 10,
míg 2015-ben 5 halálos kimenetelű közlekedési baleset
történt. 3 esetben elsőbbségadás elmulasztása 1 esetben a
járművezető figyelmetlensége és 1 esetben pedig a követési
távolság be nem tartása volt az előidéző ok.
Kistarcsán 2014-ben és 2015-ben sem történt halálos
kimenetelű közlekedési baleset. A súlyos sérülést szenvedő
balesetnek száma is csökkent a településen. A személyi
sérülésekkel járó baleseteket a legtöbb esetben az elsőbbség
meg nem adása, a gyorshajtás és a kanyarodási szabályok
megszegése okozta.

Intézkedések a közbiztonság növelése érdekében
A rendőrkapitányság illetékességi területén napszakonként
átlagosan 10-12 fő gépkocsizó járőr teljesített szolgálatot, a
melléjük beosztott 6-8 részképesítéssel rendelkező rendőrrel.
A közterületi jelenlét fokozásához szükség esetén támogatást
nyújtottak a Készenléti Rendőrség és a Pest Megyei Rendőr
Főkapitányság Mélységi Közterületi és Támogatási osztály
alegységei.
Ezen felül a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi
területén 21 együttműködési megállapodással rendelkező
egyesülettel folytat közbiztonsági tevékenységet, beleértve a
Kistarcsai Polgárőr Egyesületet.
A bűn és baleset-megelőzés
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportja
fontosnak tartja, hogy a fiatalok törvénytisztelő felnőtté
váljanak, ezért a 2015-ös év az előző évekhez képest az
ifjúságvédelem égisze alatt telt. A Forrás Gyermekjóléti
Szolgálat együttműködésével jól működik a jelzőrendszer a
két szerv között. A közrendvédelmi és a bűnügyi állomány
jelzést tesz az azonnali beavatkozást nem igénylő esetekről,
amely jelzésekre a gyermekjóléti szolgálatok a
rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóival a szükséges
intézkedéseket megteszik. 2015-ben 11 témakörben tartottak
bűn és baleset-megelőzési előadásokat különböző oktatási
intézményekben, érintve Kistarcsát is.
H.SZ.
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XXIV. NYUSZIKUPA 2016
Április 6-án került megrendezésre immáron 24. alkalommal a Nyuszi Kupa
úszóverseny. A húsvéthoz kapcsolódó sporteseményen idén több, mint 160
induló volt. Az óvodások és az alsó tagozatos iskolások versenyén 6
korcsoportban a vegyesúszás mellett, 3 úszásnemben mérhették össze
tudásukat az indulók. A legfiatalabbak egyéniben 25 méteres, a 2005-ban
és 2006-ban született kisiskolások 50 méteres távon indulhattak. A
vegyesúszóknak 100 méteres távot kellett teljesíteniük. A vártnál sajnos
egy kicsit kevesebb sportegyesület nevezett, mivel idén a tavaszi
időszakban nagyon sok versenyt rendeznek országszerte a sportág nagy
örömére, amely döntés elé állította a csapatokat. Az esemény házigazdája
idén is a Városi Uszoda vezetője, Valkai Ferencné volt.

Elfogadta a meghívást Straub Anikó a Decathlon "hegyvidék osztály"
részlegvezetője és Szemán Gergely testületi képviselő is, akik az
éremátadásban segédkeztek. Minden évben kiemelt figyelem övezi a
szülő-gyermek váltó futamait. A teli lelátókról folyamatosan bíztatták az
úszókat a családtagok.
A lányok közül a legeredményesebb versenyző Cseh Zsófia (Veresegyház)
lett. A fiúknál az isaszegi Damjanich János Általános Iskola növendéke,
Ragács Benedek a VUK SE vízilabdázója tért haza a legtöbb éremmel.
Csapattársa Maczó Levente a legeredményesebb Simándy-s címmel
büszkélkedhet. A legtöbb indulót a veresegyházi csapat nevezte be.
A rendezvény támogatói: Kistarcsa Város Önkormányzata, a csömöri
Decathlon áruház, az Illés Cukrászda, a Trans-o-Flex Logistics Group, a
Kalmárállvány Kft, a Napról Napra reklámújság és a Cziberehús Kft.
A szervezők ezúton is köszönik a támogatásokat és a felajánlásokat.

KISTARCSAI HÍRADÓ

SPORT

EREDEMÉNYEK
25m fiú gyors 2009

1 . Udvarhelyi Áron
2. Zsolnai Péter
3. Somorjai Ádám

25m fiú gyors 201 0

1 . Takács Máté
2. Vándor Pál
3. Szekeres Zsombor

25m lány gyors 2009

1 . Bartha Bianka
2. Hegedűs Zsuzsanna
Zsófia
3. Zobolyák Petra

25m leány gyors 201 0

1 . Juhász Emma (sz)
2. Bartha Nóra (2011 )
3. Bencsics Angéla

25m fiú hát 2009

1 . Zsolnai Péter (sz)
2. Udvarhelyi Áron
3. Somorjai Ádám

25m fiú hát 201 0

1 . Takács Máté
2. Vándor Pál
3. Guba Norbert

25m lány hát 2009

1 . Bartha Bianka
2. Hegedűs Zsuzsanna
Zsófia
3. Zobolyák Petra

25m lány hát 201 0

1 . Juhász Emma (sz)
2. Bencsics Angéla
3. (2011 ) Bartha Nóra

25m fiú mell 2009
1 . Blednih Gábor

25m leány mell 2009

1 . Bartha Bianka
2. Hegedűs Zsuzsanna
3. Zobolyák Petra

25m fiú gyors 2007

1 . Baranyai Bence
2. Kendeh Sebestyén
3. Nemes Márton

25m fiú gyors 2008

1 . Kárpáti Máté
2. Vida Zalán
3. Kálmán Zsombor

25m leány gyors 2007

1 . Elekes Tamara
2. Tiba Panna
3. Kákai Anna

25m leány gyors 2008

1 . Tóth Lili
2. Földi Patrícia
3. Borszéki Boglárka

25m fiú hát 2007

1 . Strigens Arnold
2. Nemes Márton
3. Kendeh Sebestyén

25m fiú hát 2008

1 . Kárpáti Máté
2. Vida Zalán
3. Kálmán Zsombor

25m leány hát 2007

1 . Elekes Tamara
2. Dömötör Emma
2. Tiba Panna
3. Kákai Anna

25m leány hát 2008

1 . Bajkai Anna
2. Szvet Zita
2. Tóth Lili
3. Borszéki Boglárka

25m fiú mell 2007

Szentendre Kinizsi
Tavirózsa Uszoda
Csillagszem Óvoda

28,60
30,78
34,63

Aqua 1 8 SE
Szentendre Kinizsi
Kistarcsai Fókák

34,65
39,53
42,94

Monor, Nemzetőr Ált. Isk. 1 8,82
Mogyoród Katolikus ovi 22,86
Oázis Szigeszentmiklós

25,22

Gödöllő, Tavirózsa uszi 27,40
Monor Kossuth Lajos ovi 31 ,97
Oázis Szigetszentmiklós 32,04
Gödöllő, Tavirózsa Uszoda 30,91
Szentendre Kinizsi
31 ,1 0
Csillagszem Óvoda
37,44
Egyéni
38,26
Szentendre Kinizsi
41 ,1 3
Bp., Centenáriumi Ált. isk. 43,93
Monor, Nemzetőr Ált. Isk. 24,84
Mogyoród Katolikus ovi 26,00
Oázis Szigeszentmiklós

27,99

Gödöllő, Tavirózsa uszi 28,25
Oázis Szigetszentmiklós 32,57
Monor Kossuth Lajos ovi 36,69
Bp. Centenáriumi Ált. Isk. 46,62
Monor, Nemzetőr Ált. Isk. 27,75
Mogyoród Katolikus ovi 32,76
Oázis Szigeszentmiklós 36,83
Kerepes
Kistarcsai VSRC
Veresegyház

1 7,1 6
1 7,91
1 8,1 0

Veresegyház
Simándy Ált. Isk.
Veresegyház

1 7,72
1 8,56
20,60

Veresegyház
Waldorf Ált.
Szentendre Kinizsi

1 6,47
1 7,66
1 8,53

Kistarcsai Fókák
Szentendre Kinizsi
Szentendre Kinizsi

22,06
24,03
24,28

Dr Béres József Ált.
Veresegyház
Kistarcsai VSRC

21 ,63
21 ,78
22,57

Veresegyház
Simándy Ált. Isk.
Veresegyház 22,57

21 ,47
21 ,75

Veresegyház
Szentendre kinizsi
Waldorf Ált.
Szentendre kinizsi

20,00
23,00
23,00
23,45

Bp. Kolozsvár úti Ált isk.
Bp. Kolozsvár úti Ált isk.
Kistarcsai Fókák
Szentendre Kinizsi

26,1 8
29,49
29,49
29,82

1 . Nemes 25m fiú mell 2007z
2. Rajna János
Csömör
3. Strigens Arnold
Dr Béres József Ált.

24,28
24,38
25,67

25m fiú mell 2008

1 . Kárpáti Máté
2. Vida Zalán
3. Strigens Jakab

25m leány mell 2007

1 . Elekes Tamara
2. Tiba Panna
3. Kákai Anna

25m leány mell 2008

1 . Bertalan Nikoletta
2. Tóth Lili
3. Borszéki Boglárka

50m fiú gyors 2005

1 . Ragács Benedek
2. Piuk Márk
3. Kiszel Kolos

50m fiú gyors 2006

1 . Maczó Levente
2. Kecse Benceü
3. Kucsa Balázs

50m leány gyors 2005

1 . Kovács Réka
2. Pótha Dorottya
3. Kasper Anna

50m leány gyors 2006

1 . Cseh Zsófia
2. Gerőcs Luca
3. Kálmán Dorka

50m fiú hát 2005

1 . Piuk Márk
1 . Ragács Benedek
2. Kasper Miklós
3. Impollonia Giulio

50m fiú hát 2006

1 . Maczó Levente
2. Szautner András
3. Kristók Bence

50m lány hát 2005

1 . Szász Anna
2. Kovács Réka
2. Kasper Anna
3. Takács Pálma

50m leány hát 2006

1 . Cseh zsófia
2. Kálmán Dorka
3. Gerőcs Luca

50m fiú mell 2005

1 . Ragács Benedek
2. Szokoli Miki
3. Piuk Márk

25m fiú mell 2006

1 . Kecse Bence
2. Maczó Levente
3. Erdélyi Gergő

50m leány mell 2005

1 . Boros Bernadett
2. Kasper Anna
3. Pótha Dorottya

50m leány mell 2006

1 . Gerőcs Luca
2. Cseh zsófia
3. Nagy Zorka

1 00m fiú vegyes 2005

1 . Ragács Benedek
2. Piuk Márk
3. Kasper Miklós

1 00m fiú vegyes 2006

1 . Kecse Bence
1 . Maczó Levente
2. Szautner András

1 00m leány vegyes 2005

1 . Kasper Anna
2. Kovács Réka
3. Hermann Dalma

1 00m leány vegyes 2006

1 . Cseh zsófia
2. Kálmán Dorka
3. Nagy Zorka

Veresegyház
Simándy Ált. Isk.
Dr. Dénes J. ált. isk.

23,91
27,27
29,41

Veresegyház
Waldorf Ált.
Szentendre Kinizsi

21 ,43
23,50
24,72

Bp. Kolozsvár úti Ált isk.
Kistarcsai Fókák
Szentendre Kinizsi

31 ,94
32,25
33,51

Isaszeg
Aqua 1 8 SE
Kerepes

32,84
34,68
36,41

Simándy, VUK
Csömör
Veresegyház

34,1 8
36,90
39,31

Bp. Kolozsvá
Gödöllő, Gyuszi uszi
Kapocs Kéttannyelvű

35,32
35,54
36,50

Veresegyház
Aqua 1 8 SE
Veresegyház

35,56
35,78
38,25

Aqua 1 8 SE
Isaszeg
Bp. Kapocs Kéttannyelvű
VUK

39,94
39,94
44,1 5
47,45

Simándy, VUK
Gödöllő, Damjanich
Veresegyház

43,1 6
48,41
49,54

Veresegyház
Bp. Kolozsvár
Kapocs Kéttannyelvű
Aqua 1 8SE

42,57
43,75
43,75
45,09

Veresegyház
Veresegyház
Aqua 1 8 SE

41 ,71
43,91
45,28

Isaszeg
Szentendre Kinizsi
Aqua 1 8 SE

42,72
46,72
48,62

Csömör
Simándy, VUK
Gödöllő, Hajós

47,25
48,41
52,53

Aqua 1 8 SE
Kapocs Kéttannyelvű
Gödöllő, Gyuszi uszi

45,44
48,50
48,82

Aqua 1 8 SE
Veresegyház
Szentendre Kinizsi

48,32
49,43
53,50

Isaszeg
1 ,23,1 5
Aqua 1 8 SE
1 ,31 ,22
Bp. Kapocs Kéttannyelvű 1 ,32,28
Mátyás Király Ált. isk.
Simándy
Gödöllő, Damjanich

1 ,31 ,26
1 ,31 ,26
1 ,45,38

Kapocs Kéttannyelvű
Bp. Kolozsvár Ált. isk.
Veresegyház

1 ,30,1 6
1 ,32,59
1 ,41 ,71

Veresegyház
Veresegyház
Szentendre Kinizsi

1 ,32,84
1 ,36,63
1 ,44,69
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Képviselői körkép
Csampa Zsolt (Fidesz-KDNP)
"Elmúlt másfél év sok kihívással, sikerrel és kisebb kudarcokkal telt el. Örömmel vállaltam el az egységes
humánterületet átfogó bizottság vezetését. Fontosnak tartottam és tartom a mai napig, hogy olyan bizottságot
vezessek, aminek tagjai időt szakítanak a bizottsághoz tartozó intézmények, civil és sport szervezetek
megismerésére és ez által minőségi, gyakorlati munkát tudjanak végezni. Természetesen fontos a bizottság
tagjainak is a hozzáállása, hisz csak közösen valósíthatók meg az elképzelések és a célok. Úgy érzem, hogy
sikerült egy egységes arculatot kialakítani ezért köszönöm a bizottság tagjainak, hogy segítenek a célkitűzésünk
elérésében és általuk ténylegesen egy jól működő bizottságot tudhatunk magunkénak.
Nem felejtettem el, amit korábban ígértem, számomra fontos a választópolgárok véleménye és visszajelzése.
Úgy ítélem meg most is, hogy a munkát csak alázattal, kitartással és szorgalommal lehet elvégezni. Fontos a megfelelő kommunikáció
és a visszajelzés. Azt tartom fontosnak, hogy képviselő tudjon megfelelően lobbizni képviselőtársainál, hogy a költségvetésbe több
fejlesztési forrás kerüljön be saját körzetét tekintve. Örvendetes volt tavaly, hogy igaz kis szakaszon, de folytatni tudtuk a járda
felújítást és őszre elkészülhetett a Csaló közbe a megújult játszótér. Idén több beruházás került betervezésre, nyár közepére megújul
Zsófialiget üzletsora előtti járda rész, pihenő pontok létrehozásával, valamint további járdaszakaszok kerülnek felújításra. Pár nappal
ezelőtt fejeződött be a Tulipán köz legmélyebb pontján csapadékvíz gyűjtő megépítése és árok burkolása. Bízokóm benne, hogy ezzel
megoldódik az ott élő polgárok problémája. Költségvetésbe betervezésre került továbbá a Tulipán utca és Tulipán köz szilárdburkolása
is bízom benne, hogy megfelelő forrást elő tudjuk rá teremteni. Idei évben folytatódik a játszótér fejlesztése, mely során homokozó fölé
árnyékoló kerül megépítésre.
Kommunikáció hatékonyabbá tétele céljából létrehozásra került a közösségi hálón egy csoport Zsófialiget7 néven, mely az alábbi
linken érhető el: https://www.facebook.com/groups/9791 67968864283/members/ Természetesen észrevételeiket, véleményüket
továbbra is várom a megszokott formában is telefonon a 20-967-1 565-ös számon, vagy az ycsampaz@gmail.com címen.

Dőringer Károly (Jobbik)
"Az önkormányzati törvény előírása alapján éves beszámolót köteles tenni minden képviselő az önkormányzati
munkájáról valamilyen formában. Választási ígéretemhez híven csak és kizárólag olyan javaslatokat, napirendi
pontokat szavaztam meg ami a város és lakóinak érdekeit szolgálja. Tagja vagyok a pénzügyi bizottságnak illetve
aktív polgárőri tevékenységemnek köszönhetően a Közbiztonsági-, valamint a Sóderbánya munkacsoportnak is.
Juhász István alpolgármester úr javaslatára felügyelőbizottsági tagként tevékenyen részt vettem/veszek a most
alakult Kistarcsai KÖFE Kft. munkájában. Munkám során igyekszem minden hivatali és civil eseményen
tevőlegesen részt venni, a munkálatokból a részemet kivenni. Ilyen például a virágosítás, idősek világnapja,
pedagógus nap és más a város életében fontos esemény is. Az elmúlt időszakban több lakossági megkeresés volt
irányomba, csak párat kiemelve: Ivóvízzel kapcsolatos problémák, utakkal és járdákkal kapcsolatos felvetések, közbiztonsággal
kapcsolatos gondok, vagy éppen szociális problémák. Ezek a megkeresések a városunk szinte minden részéről érkeztek hozzám,
hiszen azt vallom, hogy nem csak körzetek képviselői vagyunk hanem a teljes város lakosságáé is. Erőmhöz mérten a felém jelzett
problémákat sikerült orvosolni vagy legalábbis az érintett szervekhez eljuttatni és így megoldásokat találni.
Köszönöm az eddigi bizalmukat és várom további észrevételeiket Kérem forduljanak hozzám teljes bizalommal.
Elérhetőségeim: Dőringer Károly 0670/321 -7260 email: doringer.karoly@ jobbik.hu."

Szemán Gergely (Fidesz-KDNP)
"A 201 4-es választások óta eltelt másfél év fejlesztésekben és közös programokban egyaránt bővelkedett.
Az elmúlt év tavaszán a Simándy-ligetben, az ott lakókkal közösen, a szikkasztó árkok köré - az esetleges
közlekedési balesetek elkerülése érdekében - figyelemfelkeltő jelzőkarókat helyeztünk ki.
A tavalyi év legnagyobb fejlesztése a már régóta várt Hunyadi utca leaszfaltozása volt, ehhez öt lámpaoszlop
elhelyezése, szalagkorlát, valamint három szabvány méretű fekvőrendőr került beépítésre. Nagy sikernek tartom
továbbá, hogy a lehetőségekhez mérten egy kultúrált parkolóhely is kialakításra került a Kistarcsa Kórház HÉV
megállónál. Az elkészült új út mellett, lakossági összefogással faültetési programot szerveztünk, és a gondos és
segítő kezek által elültetett facsemeték már a tavasz folyamán új, zöldellő hajtásokkal örvendeztették meg az arra
közlekedőket. A földutak járhatóságát igyekszünk fenntartani és folyamatosan biztosítani. A lámpatestek bővítése az előző évekhez
hasonlóan, a lehetőségeinkhez mérten szintén folyamatos.
Az ősz folyamán ivókút beüzemelésére is sor került a Simándy-ligeti játszótéren, és ugyanitt örökzöld növényzet ültetése is
megvalósult. Büszke vagyok arra, hogy annyi év leforgása után, közös erővel, sikerült a BKV-nál elérni, hogy a kistarcsai HÉV állomás
épületét felújítsák. Itt a HÉV megállóhoz vezető járda is elkészült, illetve a kórházi HÉV megálló aluljárójának kifestése is megtörtént,
ahová a biztonság fenntartása, és a vandalizmus elkerülése érdekében egy kamera is elhelyezésre került.
Az elkövetkező évek egyik legnagyobb kihívása – pályázati forrás hiányában - a további útépítés kérdése. Ezt a problémakört úgy
gondolom, esetlegesen állami támogatással, lakossági összefogással és önkormányzati segítséggel van lehetőségünk megoldani.
A járdaépítést szeretnénk a jövőben is folytatni, valamint terveink között szerepel a Hunyadi utca elején az üzletek előtti tér rendezése,
megszépítése is. Végezetül szeretném megköszönni képviselőtársaim valamint a hivatali dolgozók támogatását és áldozatos
munkáját, és a lakosság segítő szándékát."
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Kistarcsáról az Olimpiára

A Kistarcsai VSRC színeiben készül Rióra Lévay Petra

Egyesületünk talán eddigi legjelentősebb leigazolása Lévay kezeli a klub tevékenységét. Így január elsejétől már
Petra, paratriatlon válogatott sportoló felvétele volt hivatalosan is igazolt versenyzője lettem a klubnak és a
versenyzőink közé, abból a célból, hogy megfelelő háttér mindennapjaimban Erdélyi Nándor vezetőedzőm mellé
megteremtésével hozzásegítsük a Riói Paralimpiára való beszállt a munkába Dávid és edzőtársa Tóvári Dóri is. Ezzel
kijutáshoz.
a kiscsapattal menetelünk céljaink felé.
Petra végtaghiánnyal született, két éves korában kezdett el
úszni és 2002-ben, 16 évesen már sikerült a 200 méteres Mi volt a legutóbbi versenyed?
mellúszás világcsúcsát megdöntenie. Ennek köszönhetően A legutóbbi versenyem DélAfrikában volt, egészen pontosan
kijutott a parasportolóknak rendezett világbajnokságra East Londonban. Tóvári Dóri kísért el oda és büszkén
Argentínába. Két darab 11. hellyel (100 m mellúszás, 100 m mondhatom, hogy szépen helyt álltunk, egy fényesen csillogó
pillangóúszás) tért haza a dél-amerikai országból, ahol a Világkupa bronzéremmel tértünk haza. (Délafrikai
paraúszó válogatott legfiatalabb tagjaként képviselte élménybeszámoló Petra sportolói oldalán olvasható
Magyarországot. 2004-ben azonban nem juthatott ki az https://www.facebook.com/LévayPetra)
athéni paralimpiára és így 44 - szeres országos bajnokként Paralimpia - Mik az esélyeid? Mi lesz következő
abbahagyta az úszást.
versenyed?
10 évvel később, most mégis az olimpiára készül, erről A paralimpiai kvalifikációs időszak június végén zárul,
beszélgettünk vele:
előzetesen nehéz esélyeket latolgatni, azonban úgy
gondolom, hogy nagyon szoros lesz a „véghajrá”. Mindenki
szeretne ott lenni, de sajnos csak korlátozott számban
lehetünk majd ott. Így kérek minden sportszerető embert,
szurkolót, hogy küldje az energiát és szurkoljon a célom
megvalósításáért. A következő versenyem Spanyolországban
lesz május 15én, utána pedig Tiszaújvásrosban lehet majd
akár személyesen is szurkolni, május 22én várunk mindenkit
szeretettel. Egyébként pedig reggelente Kistarcsán az
uszodában lehet velem találkozni.

Hogyan került a triatlon az életedbe?

2014. januárjában egy rádióinterjú során megkérdezték
tőlem 10 év versenysport kihagyás után, hogy nem fáje
nekem, hogy kimaradt az életemből a paralimpia, hisz ez
minden sportoló álma.
Ekkor nyilalt belém igazán, hogy nagyon is fáj. Mertem egy
nagyot lépni és ismét visszaköltöztem az uszoda és a sport
világába, de egy új sportágban, a paratriatlonban teszem
próbára magam, mely először fog szerepelni a 2016os
paralimpián, Rióban. Elhatároztam, hogy követem az
álmaimat és kijutok Rióba.

Petra útját az olimpiáig és azon túl bárki nyomon követheti
egyesületünk új honlapján: www.sportathlon.hu valamint a
facebook oldalunkon: a facebook.com/triatlonkistarcsa címen

Hogyan kerültél Kistarcsára?

2015 júliusában felvettük a kapcsolatot Gább Dáviddal, a
Kistarcsai VSRC elnökével és elkezdtünk gondolkodni a
közös munka lehetőségén. Nagyon tetszett az a profi
hozzáállás, motiváltság és az a szaktudás, ahogyan Dávid

Szurkoljunk együtt, hogy együtt szurkolhassunk!
Tóvári Dóra
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KIKE  Üdvözlet a világ közepéről

A Kistarcsai Kulturális Egyesület küldetésének tekinti a helyi
értékek feltárását, dokumentálását, közzétételét, szükség
esetén felújítását. Szeretnénk elérni, hogy a kistarcsai
lakosok minél jobban megismerkedhessenek a település
múltjával. Igyekszünk képet adni a korábban itt működő
intézményekről, közösségekről. Bemutatjuk azokat a
személyeket, akikre büszkék lehetünk, akik sokat tettek
Kistarcsáért. A legkiemelkedőbbeknek emléket állítunk,
amire jó példa a Simándy Józsefet ábrázoló egészalakos
bronzszobor, de itt említhetjük meg a Horváth Elemér
verseiből összeállított kötetet is.
Ezen folyamat keretében fogtunk hozzá a régi kistarcsai
képeslapok gyűjtéséhez. Ez nem volt egyszerű vállalkozás,
mert a képeslapok lényege, hogy elküldjék az adott
településről. Ilyen formán ezeket többnyire Kistarcsán kívül
lehetett fellelni. Keresgéltünk is mindenfelé, némelyiket
külföldről sikerült beszereznünk.

18 évesek köszöntése

A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár hagyományként az
idén is állít születéspadot. Ezúttal az 1998-ban született
kistarcsai fiatalokat, azaz az idei 18 éveseket köszöntjük egy
szerény ünnepség keretében, 2016. május 8-án.
Az ünnepségen mindenkit szívesen látunk, de az
ünnepelteknek előzetesen regisztrálniuk kell, hogy nevüket
felolvashassuk, és az ajándékkal fel tudjunk készülni.
Kérjük tehát, hogy amennyiben ünnepeltként szívesen részt
vesz ezen a programon, legkésőbb május 4-én, szerdán este 7
óráig jelentkezzen, a 28/470-926-os telefonszámon, vagy a
kike@kike.hu email címen (Kereszti Ferenc), és adja meg
elérhetőségeit – postai cím, telefonszám, e-mail cím!

Hősök napja

Több évtizedes kihagyást követően a Kistarcsai Kulturális
Egyesület szervezésében idén is megünnepeljük a Hősök
Napját. Május 29-én, vasárnap délután 5 órakor emlékezünk
meg a fegyveres harcokban hőssé lett kistarcsaiakról.
Kérjük, hogy az emlékműre név szerint felkerült hősök
leszármazottai egy szál vagy csokor virággal fejezzék ki
tiszteletüket.
Kérjük továbbá, hogy aki tud, hozzon magával nemzetiszínű
zászlót!
A Hősök terén sorra kerülő műsort követően mindenki
elhelyezheti mécsesét, gyertyáját az emlékmű talapzatán.

Pályázat érettségizőknek
Az albumban látható képek három gyűjteményből tevődnek
össze, melyek tulajdonosai: Csépán István, Csonka Csaba és
természetesen a Kistarcsai Kulturális Egyesület. Eleinte azt
terveztük, feljegyezzük, melyik kép kinek a birtokában van,
de mivel sok az átfedés, inkább eltekintettünk ettől a
megjelöléstől.
Ugyancsak elhagytuk a képeslapok datálását. Ennek oka
egyrészt, hogy nem tudtuk mindegyikről kideríteni a kiadás
évét, de volt olyan is, melyen rajta volt ugyan az évszám, és
a kiadó intézmény neve, de később kezünkbe került
ugyanazon kép, egy korábbi kiadása is.
Az albumban hatvanöt képeslapot mutatunk be. Bár vannak
köztük száz évnél régebbiek is, többségük helyszínét elég
könnyen be lehet azonosítani. Jó néhányuk viszont régmúlt
idők, mára már nyomaiban sem látható Kistarcsáját idézi. A
címlapon egyébként a polgármesteri hivatal alacsonyabbik
része látható, mely az M. Krajna család háza volt, és M.
Krajana János festőművész is itt lakott.
Köszönjük a rendelkezésünkre bocsátott képeket.
Szívesen fogadjuk gyűjteményünkben, ha valakinek a
fiókjában van még kistarcsai képeslap, külön örömünkre
szolgál, ha az albumban közölteken kívüli.
Az albumot a KIKE rendezvényein – beleértve a csütörtök
esténkénti Deáktanya előadásokat is – lehet megvásárolni.
Kellemes múltidézést kívánok az olvasónak

A Kistarcsai Kulturális Egyesület ebben az évben is kiírja az
Aranykavics Díj pályázatot, melyre az idén érettségiző,
Kistarcsán lakó vagy Kistarcsán tanult diákok pályázhatnak.
A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani.
Beadási határidő: 2016. május 23. 24 óra.
Bővebb információ: www.kike.hu, kike@kike.hu, 28/470926 (Kereszti Ferenc).

Emlékem Simándy Józsefről
Irodalmi pályázat

A Kistarcsai Kulturális Egyesület Simándy József
születésének 100. évfordulójára egy kötetbe gyűjti össze a
művésszel kapcsolatos visszaemlékezéseket.
Pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló szerzők
tollából is várunk, eddig még meg nem jelentetett műveket.
A legjobb pályázatokat pénzjutalommal díjazzuk:
I díj: 100 000 Ft, II. díj: 30 000 Ft, III. díj: 20 000 Ft
A pályaműveket postai úton kérjük eljuttatni a következő
címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület
2143 Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
A beadási határidő: 2016. június 1.
A pályázat részletes kiírása a www.kike.hu honlapon
olvasható.
Kereszti Ferenc
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Immáron a 8. Hapkido Szemináriumot szervezte Hegyes
programja
Imre 3.danos Taekwondo Mester és 1.kup Hapkido oktató.
Idén a meghívott vendég Kopasz Attila 4.Danos Hapkido
Mester volt. A szeminárium az edzések helyszínén a 2016. május 5.
Simándy József Általános Iskola tornatermében került Balázs Ottó: Roburral Kínában
megrendezésre.
Részvétel három olimpián. Különös járművekkel a Pekingbe
vezető útvonalon: 5 fő egy Robur márkájú kisbusszal, 2 fő
egy oldalkocsis motorkerékpárral. Tehenek általi ébresztés
Mongóliában. Két utas lemaradása. Három és fél hónap,
25.000 km. Nehézségek a vámosokkal.
2016. május 12.
Németh-Ambrus Orsolya: Házi szappankészítés
A szappankészítés kezdetei. Nagyanyáink szappanjai. A
felhasznált alapanyagok és az illatosítást biztosító extra
kellékek. Miért érdemes otthon készíteni a szappant? A házi
szappan bőrre gyakorolt kedvező hatása. A szappankészítés
folyamata, a szappanöntés bemutatása.
2016. május 19.
Véghelyi Tibor: Robbantástechnika
Az 5 órás programban voltak esés és gurulás technikák, láb A robbantástechnika kezdetei és hazai története. Hol, és
és kéz támadó és védekező technikák, álló és fekvő milyen feladatok megoldására alkalmazzák a gyakorlatban?
Veszélyes üzem. Milyen biztonsági intézkedéseket kell
küzdelmek, földharc technikák.
Ezen felül 5 tanítvány 3 órás fekete öves vizsga felkészítésen megvalósítani a robbantás előtt? A szükséges ipari és
szakmai háttér. A robbantásra jogosultság feltételei.
is sikeresen vett részt.
Nagyon jó hangulatban, sokat tanult a Sentinel SE Hapkido 2016. május 26.
csapata és nagyon jó úton halad afelé, hogy a jövőben ismét Nagy László József: Orchideák
övvizsgát tegyenek-e nagyszerű Harcművészetből.
Az orchidea fajok sokszínűsége. Miért vált legismertebbé a
lepkeorchidea? A virág tartásával járó gondok: öntözés,
átültetés. Titkok a múltból. A növénnyel kapcsolatos téves
elképzelések. Az orchidea kultusz kezdete a világháború
előtti időkben. Orchidea tartása a vasfüggöny mögött.
A Deáktanya 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
A sikeres szemináriumnak köszönhető, hogy évről évre egyre térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
több taggal gyarapodik a Sentinel SE Hapkido Szakosztálya.
Kistarcsai Kultúrális Egyesület
Ezen felül folyamatos tagfelvételt hirdet szakosztályunk.
Az edzések megtekinhetőek a Simándy Általános Iskola
Helyreigazítás
tornatermében csütörtökön 19.00-20.00-ig és szombaton
9.30-11.00 között.
2016/3. számunkban a "Megemlékeztek a kommunista
Minden korosztályt szeretettel várunk, az első edzés diktatúra áldozatairól" című cikkünkben a koszorúzó
ingyenes! További információ a www.sentinelse.hu szervezetek felsorolásából kimaradt a Kistarcsa Városért
weboldalról érhető el.
Egyesület, pedig a szervezet is megemlékező koszorút
Érdeklődni Hegyes Imre 3.Danos Taekwondo Mesternél is helyezett el a kopjafánál. Ezúton is elnézést kérünk az
Egyesülettől.
lehet az alábbi telefonszámom: 06-20/551-0919.
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Szent György

Szent György 271 körül született, és 303 április 23-án halt
meg, római kori katona és vértanú. Ünnepe április 24-én.
Amikor Györgyöt történelmi személynek fogadjuk
el és dicsérjük életét, régtől meglévő hagyományra
támaszkodunk. Ugyanakkor világosan elhatároljuk magunkat
a legendás szenvedéstörténetétől, melynek eredete
visszanyúlik az ötödik századelejéig, és különféle
változataival megtéveszti az utókor ítéletét. Annyi
történelmileg biztosnak tekinthető, hogy György Konstantin
császár vallásszabadság rendelete előtt (313) halt
vértanúhalált. Tiszteletének rendkívüli elterjedtségével
magyarázható, hogy vértanúsága körülményeit oly sok
legendás elemmel tarkították.
Életéről a különböző történelmi források igen
keveset írnak. A Római Birodalomban született, előkelő
családból. Dioklecián császár idejében (284-305)
hadiszolgálatba lépett. Kiváló kardforgató katona volt. Egyéb
sok jó tulajdonságai miatt hamar magas beosztásba jutott.
Keresztény édesanyja hatására keresztény hitre tért,
megkeresztelkedett. Most már a pogányságot támadta, ahol
csak tudta. Amikor Dioklecián császár a keresztényeket
üldözni kezdte, lemondott katonai rangjáról, és ellene fordult.
Emiatt börtönbe vetették. Miután a legkegyetlenebb
kínzásokkal sem tudták hittagadásra bírni, 303-ban
kivégezték.
A Római Birodalomban már az 5. századtól volt
saját temploma. Száz évvel később Olaszországban sok
helyen tisztelték őt. Merowingok, frank (francia) uralkodó
család 448-tól, ősatyjuknak tekintették őt. Angliában és
Skóciában már az angolszász (5-6. század) időben nagy
tekintélynek örvendezett. György tisztelete Európában, a
középkorban volt a legerősebb. Általában a lovagok
oltalmazója, a zarándokok és a német lovagrend védőszentje
volt.
Szent György azonban a középkorban sem kizárólag
a lovagi és a nemesi rend szentje, hanem egyúttal az egész
népé is mint segítőszent. Amennyivel csökkent a lovagi
párviadalok megszűntével a népszerűsége, ugyanannyival
növekedett is a sárkányölő cselekményre épülő játékok
születésével. Egyszerre volt védőszentje a parasztoknak,
lovaiknak és állatállományaiknak. A naptárban elfoglalt
helye adta neki azt a feladatkört, hogy a tavaszkezdet számos
ősi népszokását elindítsa. Szent György nap Európa nagy
részében ősi pásztorünnep, az állatok első kihajtásának a
napja. Gonoszjáró nap, ezért a kerítésre, ajtókra tüskés
ágakat tesznek, hogy a boszorkányokat távol tartsák. Az
állatokat, az ártó szellemek, a rontás elkerülése végett, Szent
György napi tűzön hajtják keresztül, hogy a füsttől
megtisztuljanak.
György a legenda szerint megölt egy sárkányt, ezért a
művészetben s páncélozott lovon ül és lándzsájával sárkányt

ölő ifjúnak ábrázolják. A leghíresebb György szobor, a
Kolozsvári testvérek alkotása 1373-ból, és Prágában van.
Másolata Kolozsváron, a Farkas utcai református templom
előtt áll. Második másolat a Halászbástya lépcsőjén,
Epreskertben, a harmadik, negyedik Szegeden, a Béke téren
található. Tbilisziben az ortodox egyház tilalma ellenére
szobrot emeltek neki. Ábrázolják címereken, pénzérméken
(orosz kopejka) A Szent György keresztet 1913-ig a hős
katonáknak adományozták. Orosz Birodalom alapított 1807ben.

A sárkányviadal ábrázolása későbbi évszázadokban épült a
György-legendába, de kifejezi a keresztény meggyőződést,
hogy hit megszünteti a démonok (ártó, rossz szellem)
uralmát. Ilyen szemlélettel olvassuk Szent Györgyről szóló
részletet a Legenda aureából.
Silena városnál egy tóban lakott egy mérges sárkány.
Ellene támadt fegyveres népet többször elűzte. Ezért a nép
naponta két juhot adott neki. Mikor a juhok
megfogyatkoztak, naponta egy embert adtak neki. Sorsot
vetettek, mely mindenkire kötelező volt. Mikor a király
lányára esett a sors, megpróbálta lányát megmenteni a
szörnyű haláltól, de a nép nem engedte. A lány sírva ment a
tóhoz, amikor lóháton jött szent György. Megkérdezte mi a
baja. Ő elmondott mindent. György lovára pattant, keresztet
vetett magára, majd olyan súlyos csapást mért a sárkányra,
hogy az földre zuhant. Akkor megparancsolta a lánynak,
kösse övét a sárkány nyakára és vezesse be a városba.
Engedelmes kutyaként ment utána. A városban megijedtek.
György így szólt: az Úristen küldött hozzátok, hogy
megmentselek benneteket. Keresztelkedjetek meg, és
megölöm a sárkányt. A nép engedelmeskedet, ő pedig
megölet a sárkányt. Itt templomot építettek, az oltárnál forrás
fakadt, aki ivott belőle meggyógyult.
Somlai József nyugdíjas plébános
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Áldozócsütörtök – Jézus mennybemenetelének ünnepe

„Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: ’Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát,
tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig.’" Máté 28, 1820.

Áldozócsütörtök Jézus mennybemenetelének ünnepe. Húsvét
után még 40 napig együtt volt Jézus a tanítványokkal. A fenti
igével elküldte őket a misszióba, majd a szemük láttára
elszakadt a földi világtól és felemeltetett a mennybe. Milyen
áldása van Jézus mennybemenetelének az életünkre? Három
gondolatot fogalmaztak meg a reformátorok:
Először: Jézus a mennyben Isten színe előtt értünk könyörög.
Másodszor: Jézus minket is magához emel a mennyei örök
életre.
Harmadszor: elküldi nekünk Szentlelkét, hogy ne csak a
földieket keressük, hanem az odafenn valókat is.
Tehát nem elhagyott minket Jézus, nem kivonult ebből a
világból, amely megfeszítette őt, hanem Szentlelke által
mindenki életében jelen van, ahogyan megígérte: „veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.”
A mindenkori keresztyén ember felelőssége pedig az
evangélium hirdetése, az evangélizálás, hogy mind többen
megismerjék Megváltónkat, és találják meg életük értelmét.
Nyilván meglepődve nézték Jézus felemeltetését a
tanítványok, amikor két fehér ruhában férfi szólította meg
őket: "Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a
Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan
láttátok őt felmenni a mennybe." (Ap. Csel 1, 10.) Tehát
egyszer majd visszajön, hogy ítéljen élők és holtak felett, és
meglátja akkor minden szem.

Evangélizációnk áldozócsütörtök hetében

Az evangélium görög szó, a Jézusról szóló jó hírt jelenti. Az
evangélizáció pedig az az istentisztelet, amelyen a bátorító,
az elgondolkoztató, a reménységet ébresztő jó hír hangzik el
olyan formában, hogy mindenki megértse az is, aki talán még
soha sem járt református templomban.
13. alkalommal tartjuk meg evangélizációnkat
áldozócsütörtök hetében. Az első hét évben a csömöri és a
nagytarcsai evangélikus testvérekkel tartottuk meg közösen e
szép tavaszi sorozatot. Amióta viszont létrehoztuk a CsömörNagytarcsa önálló református gyülekezetet, és a kerepesi
önálló gyülekezetet, azóta ők az élet természetes rendje
szerint külön tartanak evangélizációt is. Akik ezeken évről
évre részt vettek, tanúsíthatják, hogy a lelki feltöltődés és
megerősödés alkalmai ezek az esték. Sokkal többet kapunk,
mint ami áldozatot hozunk!
Ebben az esztendőben gyülekezetünk korábbi
lelkészei: Koczó Pál és Kántorné Pólus Ibolya hirdetik Isten
igéjét. Koczó Pál 1989 és 2001 között volt gyülekezetünk
lelkésze, Kántorné Pólus Ibolya 1996-2000 között volt
gyülekezetünk beosztott lelkésze. Örülünk, hogy újra
hallhatjuk szolgálatukat, és várjuk a találkozást.
A hét témáját gyülekezetünk ificsoportjával
készítettük elő. Javaslatuk: Mi lesz velem a halál után?
Hogyan befolyásolja ez jelen életemet?
Az evangélizáció megszervezése közös feladatunk!
Háromféle segítséget kérünk Testvéreinktől.
Mindenek előtt azt, hogy imádkozzunk érte! Ne
feledkezzünk meg naponként könyörögni azért, hogy Isten
adjon élő üzenetet az igehirdetők szájába! Szentlelkével

készítse elő szíveinket a hallott Ige befogadására, hogy ne
úgy menjünk haza esténként, ahogy jöttünk, hanem mindig
értsük meg amit Isten szól hozzánk!
Segítséget kérünk a hívogatásban, plakátok
szórólapok elhelyezésében. Ne elégedjünk meg azzal, hogy
„én jövök!” Mindenki érezze küldetésének, hogy hozzon
magával újakat is!
Harmadsorban kérjük, hogy aki csak teheti
gépkocsijával segítse a távolban lakók és az idősek
szállítását.
Személyes beszélgetésre teremtünk lehetőséget a két
vendéggel szolgálatuk után egy kis szeretetvendégség
keretében.
Kedden Kántorné Pólus Ibolyával, csütörtökön pedig Koczó
Pállal.
Május 3-tól 6-ig ( keddtől-péntekig)
18.30 –kor evangélizációt tartunk
Május 3-án, kedden
Kántorné Pólus Ibolya
Május 4-én, szerdán
Kántorné Pólus Ibolya
Május 5-én, áldozócsütörtökön Koczó Pál
Május 6-án, pénteken
Koczó Pál
Mindenkit szeretettel várunk!
Áldozócsütörtökön délelőtt 10 órakor nem tartunk Kistarcsán
istentiszteletet!

Konfirmációi fogadalom megújítása

A konfirmációi istentiszteleten (május 8-án) lehetőséget
teremtünk arra, hogy fogadalomtételüket megújítsák, akik 10,
20, 25, 30 stb esztendőkel ezelőtt konfirmáltak akár itt
Kistarcsán, akár hajdani lakóhelyükön.

Változik a bibliaórák rendje
Minden szerdán: nyugdíjasok bibliaórája 15,00- 16,00
Minden csütörtökön: gyászolók órája 17,00-18,00
Minden csütörtökön: gyülekezeti bibliaórát18 órától
a régi rend szerint tartjuk.
Minden hónap első csütörtökén:
egyetemisták bibliaórája 18,00-19,00
Minden hónap második csütörtökén: régi „szenior ifi”.
Minden hónap harmadik csütörtökén:
fiatal házaspárok bibliaórája 18,00-19,00
Minden hónap negyedik csütörtökén: régi „kis ifi”.
A Jelenések könyve 2. részének 10. versével hívunk
mindenkit szeretettel az alkalmakra:
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”
Riskó János lelkész
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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 négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Gesztenyés tekercs
Hozzávalók:

- az alaphoz:
- 25 dkg gesztenyemassza
- 40 dkg darált keksz
- 15 dkg margarin
- 4 dl tej
- a krémhez:
- 15 dkg margarin
- 10 dkg porcukor
- 1 citrom leve
- 1 narancs
Elkészítése:

A gesztenyemasszát, a darált kekszet és a puha margarint
összekeverjük.
Adjunk annyi tejet hozzá, hogy ne legyen túl lágy, de nyújtható
masszát kapjunk.
1 cm vastagságúra, négyzet alakúra nyújtsuk a kész masszát.
A margarint, a porcukrot, a citromlevet és a narancshéját összekeverjük, majd rákenjük a gesztenyés alapra.
Két oldalról a közepéig feltekerjük és legalább 2 órára hűtőbe
tesszük. Szeljük fel és már tálalhatjuk is.
Vers mindenkinek

Könyvajánló

Grecsó Krisztián: Jelmezbál
Egy családregény mozaikjai...

Két lányt holtan találnak a faluban valamikor
az 1960-as években. A harmadik még él,
amikor rábukkannak, de mire odaér az orvos,
a sebesült lány eltűnik. Szerelme, a fiatal
rendőr évtizedek múlva, Budapesten, egy
különös találkozás után jön rá az igazságra. E
talányos bűnügyi történetből bomlanak ki egy
családregény mozaikjai.
A Jelmezbál napjainkig nyúló történetének
szereplői unokák, nagymamák, asszonyok nők. Élik az életüket, keresik egymást,
önmagukat vagy épp a vér szerinti anyjukat.
Elköltöznek, visszatérnek, szerelem, árulás, alakoskodás, hit és féltékenység
van az életükben. Sok elmaradt ölelés, és szerencsére még több olyan,
amelyik nem maradt el.
Grecsó Krisztián új könyvének fejezetei önmagukban is kiadnak egy-egy
képet, mintha mindegyik történet más családtag vagy szomszéd élete lenne.
Az utak keresztezik egymást, és végül, bármennyire is összekeveredtek térben
és időben a darabkák, összeáll a nagy, drámai egész.

JózsefAttila: Tavasz van! Gyönyörű!
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
(1924)

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
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Itt a tavasz, gondoskodjuk gyümölcsfáinkról és dísznövényeinkről
Lassan megszokjuk már, hogy az elhúzódó hűvös tavaszelő
után berobban a „tavaszi nyár”.
Gyümölcsfáink, dísznövényeink megbokrosodtak a meleg
napsütéstől és szinte pillanatok alatt virágtengerré változott
minden. Kedves olvasónk mire ezt a cikket olvassa szinte
minden fánk virágba borult már, egyes növények már el is
virítottak. Túl vagyunk már a lemosó permetezéseken, a
virágzáskori hajtás monília elleni első, teljes virágzásban
végzett kezelésen is. Fontos megjegyezni, hogy még ebben
az időben is javasolt egy második védekezés a teljes virágzás
után kb. egy héttel.

A korai cseresznyéknél elérkeztünk a cseresznye légy elleni
védekezéshez. A megfelelő időpont a kezelésekre, amikor a
virág kupakokat a növekvő pici termés szoknyaként tolja le
magáról. A cseresznye légy ilyenkor támad, védekezni is
ilyenkor célszerű ellene.

Használható készítmények: KARATE,
KARATE ZEON, FULL, MOSPILAN, SPILAN
Használható készítmények a CHORUS 50 WG,
TOPAS 100 EC, SYSTHANE DUPLO.
Pázsitunk is érzi már a tavaszt, elvégezhetjük az első
Lehetőleg ne ugyanazzal a szerrel végezzük el a második fűnyírást, illetve az első gyomirtásokat is.
védekezést, ezzel is csökkentve a rezisztencia kialakulásának
Használható készítmények:
a lehetőségét.
GyomStop Plusz, Pázsitmester Profi, Bofix Garden.
Elvirágoztak az őszibarack fáink is, levelet bontottak,
figyeljünk rájuk, mivel a Tafrina ilyenkor támad, pirosas
Öntözött pázsitunk meghálálja a tápanyag utánpótlást és a
gombaölő szeres kezelést is.
Tápanyag utánpótlásra a mikro- és mezo elemekkel dúsított
GENEZIS Speciális gyeptrágyát, gombák elleni védekezésre
pedig a BUMPER 25 EC-t tudjuk ajánlani Önöknek.

dudorokat okozva a leveleken.
Használható készítmények:
SCORE 250 EC, ALFA SOLO
Mindkét készítmény felszívódó, a hatás kifejtéséhez
megfelelő mennyiségű levél felületre van szükség, a korai
indokolatlan védekezés rontja a készítmény hatásosságát is.

A cikkben szereplő készítményeket meg tudják vásárolni
Gazdaboltunkban, ahol további hasznos tanácsokkal látják el
Önöket kollégáink.
(Csodakert Gazdabolt, Kistarcsa, Széchenyi út 88.)
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