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ÜNNEPI KOMMUNÁLIS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

HÚSVÉTKOR
Eredeti időpont:
Ünnep miatti szállítási időpont:
2017. április 14. péntek 2017. április 13. csütörtök
2017. április 17. hétfő 2017. április 18. kedd

MÁJUS 1-JÉN
Eredeti időpont:
2017. május 1. hétfő
131 millió forintot nyert Kistarcsa Város Önkormányzata a
Környezet és Energetikai hatékonysági Operatív Program
(KEHOP) pályázatán – tájékoztatott Solymosi Sándor
polgármester.
A hosszas előkészítő munkálatokat követően, a pályázat
révén megvalósul a Polgármesteri Hivatal és a Simándy
Általános Iskola külső hőszigetelése, a volt gimnáziumi
szárnyon a nyílászárok cseréje, valamint a Polgármesteri
Hivatal épületén a komplett tetőszerkezet is felújításra kerül.
A projekt összköltsége 200 millió Ft, melyből 131 millió
forint uniós támogatás, 69 millió Ft önkormányzati
forrás. Az önrész összegét az Önkormányzat csak hitel
felvételével tudja biztosítani, ennek igényléséhez viszont
kormányzati döntés szükséges.
A kivitelezésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárást már
előzetesen lefolytattuk, így a támogatási szerződés és a hitel
szerződés megkötését követően a munkálatok várhatóan
már nyár elején megkezdődnek.
Kistarcsa Város Önkormányzata
FELHÍVÁS

.

Ünnep miatti szállítási időpont:
2017. április 28. péntek

Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon
reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő
edényeket.
Kérjük, hogy az időpontokat betartani szíveskedjenek, mert
pótnap, pótszállítás biztosítására nincs lehetőség!
Köszönjük megértő együttműködésüket!

SZELEKTÍV ZSÁKOS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK

HÉV vonalától északra
(Csömör felé)
minden hónap első
keddjén

április 4.
május 2.

HÉV vonalától délre
(Nagytarcsa felé)
minden hónap első
csütörtökén

április 6.
május 4.

KÜLÖN GYŰJTÖTT
PAPÍRHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK 2017.
HÉV vonalától északra
(Csömör felé)
minden hónap
második keddjén

április 11.
május 9.

HÉV vonalától délre
(Nagytarcsa felé)
minden hónap
második csütörtökén

április 13.
május 11.
KIVÜ Kft.
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Előzetes tervek szerint
2017. május 1. és 2017. június 15.
között lesz Kistarcsán kéményseprés

KISTARCSAI HÍRADÓ

Elhunyt Rapavi József, volt
polgármester
"A sors könyvében így volt megírva,
Nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara."

Rapavi József a rendszerváltást követően, az önkormányzati
rendszer megalakulásának időpontjától, 1990-től Kerepestarcsa, majd azt követően a 2002. évi önkormányzati
választásokig Kistarcsa polgármestere volt. Rapavi Józsefet,
a település első embereként eltöltött tizenkét év alatt, családszerető, szorgalmas, célokat kitűző és azokat megvalósító
embernek ismerhettük meg. Kitartó munkájának
köszönhetően sok ember elismerését szerezte meg. Kemény,
határozott magatartása mindenkiben tiszteletet ébresztett.
Rapavi Józseftől, településünk volt polgármesterétől a fenti
idézettel búcsúzik Kistarcsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, az önkormányzat intézményeinek
dolgozói, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a város
A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015.évi CCXI. lakossága.
törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának
szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben Korábban kezdődhetett el idén a
meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM
kátyúzás
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központ, mint a kéményseprőipari szerv a 2017. évi
kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban
elkészítette. A kéményseprés előzetes tervek szerint 2017.
május 1. és 2017. junius 15. között várható Kistarcsán.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Megkezdődött az óvoda bővítése

Még 2015. nyarán nyújtotta be pályázatát az önkormányzat 2
csoportszobával történő bővítésre (és a hozzátartozó
helyiségek, ill. terasz kialakítására, eszközbeszerzésre). A
csoportszobák megépítésével 50 fővel bővül az óvodai
férőhelyek száma. Az építkezés a nyár végére fejeződik be,
így szeptembertől megszűnik a csoportok zsúfoltsága.
Kistarcsa Város Önkormányzata

A képviselő-testület tavaly november végi döntése alapján
2017 és 2019 közötti időszakra keret-megállapodás
megkötésére került sor a Saxuna Kft.-vel a város útjainak,
járdáinak kátyúzására. A három évre szóló keretmegállapodás lehetővé teszi, hogy az úthibák javítását már a
tavasz beköszönte előtt is végezze a vállalkozó. Ennek
köszönhetően a kivitelező már februárban megkezdhette
Kistarcsa útjainak és járdáinak javítási munkálatait. A téli
időszakban keletkezett balesetveszélyes úthibák javítása
2017. február 13-án megrendelésre került, melyeket 2017.
február 28.-i határidőre a vállalkozónak teljesítenie kell.
Kistarcsa útjain a közterület-felügyelők folyamatos
ellenőrzéseket folytatnak, melynek alapján megrendelésre
kerül az utak, járdák úthibáinak javítása.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
és nyilvántartásáról
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ebek éves kötelező
veszettség elleni védőoltását engedélyezett állategészségügyi
szolgáltató magánállatorvosi rendelőkben, vagy az állatorvos
házhoz történő kihívásával tudják beadatni a kistarcsai
lakososok kedvenceik részére.
Városunkban dr. Csizmadi Sándor a 2143 Kistarcsa, Malom
u. 2. szám alatti magánrendelőjében - tel: 06-30 951-8590 az alábbi időpontban várja a kutyákat és gazdáikat.
hétfő – péntek: 17.00 – 21.00 óráig
szombat : 08.00 – 09-00 óráig
vasárnap : 19.00 – 20.00 óráig
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008.(XII.20.) sz. FVM rendelet 4. § (1) bek. a) pontja
értelmében: " Az állattartó köteles minden három hónaposnál
idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi
vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség
ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét
ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni.”
Aki az állatbetegségek elleni védekezést elmulasztja, vagyis
a kutyáját nem oltatja be, 45.000,-Ft állatvédelmi bírságra
számíthat.
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.
A transzponderrel (mikrochippel) már korábban megjelölt, de
az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója
köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása
esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, a
transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének
megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén pedig az eb
tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
Az eb transzponderrel történő jelölésének betartását a jegyző,
továbbá a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. Az
állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni,
hogy az állat transzponderrel jelölt-e. Amennyiben az állat
nem rendelkezik transzponderrel, azt az állatorvos és a
jegyző egyaránt köteles jelezni a járási állategészségügyi
hivatal felé. Az állat transzponderrel történő
megjelöltetésének elmulasztása 45.000,- Ft állatvédelmi
bírságot von maga után.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése
alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a

veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás
alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat
tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása
céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben előírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Településünkön az
ebösszeírásra 2016. évben került sor.
Felhívjuk Kistarcsa Város közigazgatási területén tartott négy
hónaposnál idősebb ebek tartóinak a figyelmét, hogy aki ezen
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy az "Ebösszeíró
adatlapot" kitöltve szíveskedjen a Polgármesteri Hivatalba
eljuttatni.
Az "Ebösszeíró adatlap" beszerezhető: a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. szám
alatti
recepcióján,
illetve
letölthető
a
http://kistarcsa.asp.lgov.hu -ügyfélszolgálat - nyomtatványok
–általános igazgatás menüpontból.
Kstarcsai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

Kóbor kutyák befogása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata a közterületen lévő kóbor kutyák befogására
megállapodást kötött a Kutyamentsvár Alapítvánnyal.
Amennyiben városunk illetékességi területén a közterületen
felügyelet nélkül, kóbor, gazdátlan kutyát észlel, kérjük
jelezze az alapítvány felé a nap 24 órájában a 06-20 9643025 telefonszámon, akik gondoskodnak az állat befogásáról,
elszállításáról.
A jelzéseket munkaidőben a Kistarcsai Polgármesteri
Hivatalban is fogadjuk a 06-28 470-711-es telefonszámon.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
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Zebra épül a Gesztenyés
Óvodánál

Az Önkormányzat gyalogátkelő helyet építtet az Eperjesi
úton a Gesztenyés Óvoda murvás parkolója mellett. A szürke
viacolor burkolatba vakokat és gyengénlátókat is segítő
burkolati elemek is bekerülnek. Az óvoda oldalába – a
szabályoknak megfelelően – új ledes közvilágítási lámpatest
is kihelyezésre került. A családi házas oldalon a járda
felújítására – a településrendezési szerződés szerint – a CBA,
ill. jogutódja köteles, ez jelenleg nem része a beruházásnak,
hanem a kórház parkolója melletti területre tervezett
bevásárló központ átadásáig kell elkészíteniük a
beruházóknak.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Nagypéntek munkaszüneti
nap lett

Az Országgyűlés március 7-én a Fidesz-KDNP képviselőinek
javaslatára munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket,
így idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé
válik a húsvét.
A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek,
amelyen a keresztények Jézus Krisztus kínszenvedéséről,
kereszthaláláról és temetéséről emlékeznek meg –
emlékeztetnek az előterjesztők indítványukban, hozzátéve, a
munkaszüneti nap nagypéntek méltó megünneplését segíti
elő.
Forrás: MTI
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Lakossági felhívás: A szabadtéri
égetés szabályai

Az elmúlt időszak tavaszias időjárása miatt megemelkedett a
szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és
az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon
könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti
munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.
A tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető
vissza. Az időnkénti jelentős kárral járó tüzek
megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés
szabályaival:
Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni,
ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen
esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad
égetni.
Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék
égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk a megfelelő
mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és
oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha
valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem
engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben
meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer
forintig terjedő bírságra számíthat. Aki engedély nélkül éget
külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő
bírságra számíthat. Ha az égetés során akkora tűz keletkezik,
ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkozniuk, 20 ezer forinttól
3 millió forintig is terjedhet a bírság.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Közeleg az általános iskolai
beiratkozás

Általános iskolai beiratkozás időpontjai:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles
bemutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját) és
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Új 2000 és 5000 forintos
bankjegyek kerültek forgalomba

A Magyar Nemzeti Bank folytatta a korszerűbb bankjegyek
2014-ben megkezdett kibocsátását, melynek jegyében a
biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is
megújított 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyeket hozott
forgalomba.
Március 1-től találkozhatunk a megújított 2000 és 5000
forintos címletekkel.
A jelenlegi 2000 és 5000 forintos bankjegyek a megújított
változatokkal együtt, 2017. július 31-ig maradnak
párhuzamosan a készpénzforgalomban. Ezt követően a 2016
előtt kibocsátott, 2000 és 5000 forintos címletű régi
bankjegyeket az MNB bevonja, így 2017. augusztus 1-től
már csak a megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel
lehet fizetni. A régi bankjegyek nem veszítik el értéküket, a
bevonási határnapot követően a hitelintézetek és a posta
három évig, a jegybank pedig húsz évig, azaz 2037. július
31-ig díjmentesen váltja át azokat azonos címletű törvényes
fizetőeszközre.
Forrás: Magyar Nemzeti Bank
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A Deáktanya aktuális
programja
2017. március 30.
Marcell Mihály: Egészségügyi szűrések
A szűrések fajtái és módszerei. Hatékonyság és
eredményesség – megmenthető életévek. A szűrések egyéni
és társadalmi haszna. Kit, mit, mikor és hogyan érdemes
szűrni? Milyen következtetéseket vonhatunk le?
2017. április 6.
Balaton Zoltán: Északi vitorlázás
Vitorlással az északi sarkkör környékén. Az Északnyugati
Átjáró. Alaszka megkerülése, áthajózás a Bering szoroson.
Beavatás az aranyásás titkaiba. Az érintetlen természet
varázsa. Bálnák, fehér delfinek, jegesmedvék, oroszlánfókák
a természetes élő környezetben. Aktív tűzhányó látványa.
2017. április 13.
Molnár V. József: Húsvét öröme
A néplélek- és néprajzkutató húsvéttal kapcsolatos
gondolatai. A nagyböjt az áldozatot vállaló ember
megújulását eredményezi. A bűnbánati időszak a húsvét
ünnepére való felkészülés a lemondás révén. A húsvéti
ünnepkör megélése egykor a néphagyományok tükrében,
napjaink felületességében.
2017. április 20.
Bobory Zoltán: Doni hősök
A magyar hadtörténelem szomorú fejezete a Don-kanyarban.
A tragédia elhallgatása évtizedeken keresztül. Az emlékezés
kezdete. Levél Gorbacsovnak. 70 tagú küldöttség utazása a
helyszínre. Emlékkápolna állítása Pákozdon. Az ismeretlen
katona sírja. Rendezvények a kápolnánál.
2017. április 27.
Jobban Gyula: 500 éves a reformáció
A reformáció elindulásának, kialakulásának előzményei és
kiváltó okai. 95 tétel a wittenbergi vártemplom kapuján. A
reformáció nagy alakjai és munkájuk, hatásuk az adott
korban valamint napjainkban. A reformáció hatása az
egyházra és a XVI. századi Európára.
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
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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haj, arcszőrzet ápolás
száj, fog és protézis ápolás
körömápolás, bőrápolás
folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
Otthonában segítünk
mozgatás ágyban
decubitus megelőzés
Tájékoztatjuk meglévő és leendő igénybevevőinket, hogy
felületi sebkezelés
szabad kapacitásunk erejéig még 3 időskorú kistarcsai lakos
sztómazsák cseréje
gyógyszer kiváltása
számára tudunk szociális segítést, vagy személyi gondozást
gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
biztosítani.
vérnyomás és vércukor mérése
Igénybevétel feltételei:
hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és
• Elsősorban azon személyek számára nyújtunk segítséget,
kívül
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzéséképesek és a családtagok nem tudnak róluk napközben
ben való közreműködés
kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatágondoskodni, vagy
nak
betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
• egyedül élnek, hozzátartozójuk nincs, vagy távol él.
a
háziorvos
írásos rendelésén alapuló terápia követé• ha három vagy annál nagyobb számú ikrek születnek a
se (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia
családban, a gyermekek 1 hónapos korától 12 hónap időhatáráig)
tartamra, munkanapokon napi 4 órában biztosítunk gonA házi segítségnyújtás ezen tevékenységeit a megállapított
dozónőt, térítésmentesen a család számára.
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de
Gondozási tevékenység fajtái:
legfeljebb napi 4 órában biztosítjuk
• Szociális segítés:
A tevékenységek között van díjmentes és térítésköteles
szolgáltatás is. Bővebb felvilágosításért, nyomtatványért,
1) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműügyintézésért keressék kollégáinkat az Alapszolgáltatási
ködés körében
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségei- Központban (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a., Csigaházzal
ben (hálószoba, fürdőszoba, illemhely, konyha)
szemben) nyitvatartási időben. Telefon: 06-28-742-083.
- mosás,
- vasalás
Biztonságban, akár egyedül is
2) A háztartási tevékenységben való közreműködés
körében:
Ezúton szeretnénk felhívni a 65. életévét betöltött kistarcsai
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékéig)
lakók figyelmét a JELZŐRENDSZERES HÁZI
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előké- SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
szolgáltatásunkra.
szítésében
A szolgáltatás lényege
- mosogatás
Az igénybevevő, egy részére biztosított jelzőkészüléken
- ruhajavítás
keresztül jelezhet, ha egészségügyi problémája van, s nincs a
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása közelében olyan személy, aki segíthetne Pl.: rosszullét,
(kivéve. ha ez a tevékenység egyedi kompetenciát
fájdalom, elesés esetén.
igényel)
A jelzés beérkezését követően – maximum 30 percen belül –
- télen hó eltakarítása és síkosság mentesítés a lakás
a MULTI ALARM Zrt. ügyeletese az Alapszolgáltatási
bejárata előtt
Központ gondozójával a helyszínre érkezik, hogy segítséget
- kísérés
nyújtson a bajban.
3) Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzé- A szolgáltatás térítési díja
sében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Kistarcsa Város Önkormányzatának 34/2011. (VIII.29.) sz.
4) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe tör- önkormányzati rendelete szerint, a rászorulóknak jelenleg
ténő beköltözés segítése
ingyenes a szolgáltatás
• Személyi gondozás:
A szolgáltatás igénylése
1) Az ellátott igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása
Kérelem adatlap kitöltésével (adatlap beszerezhető az
és fenntartása körében
Alapszolgáltatási Központban, 2143 Kistarcsa, Batthyány u.
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 2/a, Csigaházzal szemben), háziorvosi igazolással, a
- családdal és ismerősükkel való kapcsolattartás
szükséges dokumentumok bemutatása mellett.
segítése
Várjuk az érdeklődők, igénylők jelentkezését, a szabad
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős
kapacitás erejéig az Alapszolgáltatási Központban
tevékenységben való közreműködés
nyitvatartási időben (hétfő és szerda: 08.00-18.00, kedd:
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
08.00-16.00, csütörtök-péntek: 08.00-14.00), vagy
2) Gondozási és ápolási feladatok körében:
elérhetőségeink
valamelyikén
(e-mail:
- mosdatás
alapszolg@digikabel.hu,
telefonszám:
06-28-742-083).
- fürdetés
- öltöztetés
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás
- ágyazás, ágyneműcsere
nagyban hozzájárulhat az Ön
- ínkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, keze- igénybevétele
biztonságérzetének
növeléséhez, a nap 24 órájában!
lése
Alapszolgáltatási Központ
Az Alapszolgáltatási Központ felhívásai

-
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Kiállítás Kistarcsa
múltjáról
Az első írásos dokumentum, mely önálló településként –
akkor még Felsőtarcsa néven – említi Kistarcsát, 1467-ből
származik.
Az 550. évforduló alkalmából a Kistarcsai Napokon
szeretnénk egy kiállítást rendezni Kistarcsa múltjáról.
Kérjük tehát, hogy akinek birtokában van közös
múltunkra emlékeztető tárgy, jelezze nekünk! Elmegyünk
érte, és a kiállítás után vissza is visszük.
Emlékeztetőül írjuk, hogy elsősorban milyen – 1990 előtti –
emlékekre számítunk: egyházi, katonai, sport, ipari (vasgyár,
fésűsfonó, cserépgyár, bőrdíszmű), iskolai, egészségügyi,
kereskedelmi, mezőgazdasági, internálótábori, személyi…
Elérhetőségünk: Kereszti Ferenc, 28/470-926, kike@kike.hu
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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I. KISTARCSAI SPORTNAP
 A mozgás napja

VIII. Deák Zoltán emléktúra
(Teljesítménytúra)

Időpont: 2017. május 06. szombat
Kistarcsa, Ifjúság tér

FUTÓVERSENY
Táv: 3 km

Új könyv jelent meg
Simándy Józsefről
A KIKE irodalmi pályázatot hirdetett
Simándy József születésének 100.
évfordulója alkalmából. A beérkezett
pályaművekre alapozva készítettünk
egy könyvet. Az írásokat fényképekkel
illusztráltuk, és összegyűjtöttük a
Simándy emlékhelyek képeit is.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Nevezési díj: Felnőtt: 1000 Ft/fő Diák: 500 Ft/fő
Előnevezés kötelező!
Előnevezni 2017. március 20-tól április 20-ig lehet a
kistarcsai Városi Uszodában
(Kistarcsa, Ifjúság tér 3.)
és a kistarcsai Városi Könyvtárban
(Kistarcsa, Szabadság út 48.)
A nevezési csomag tartalma: egységes póló, gumikarkötő,
nevezési-szám, befutóérme
Ezen
felül
sportbemutatók
is várják a kilátogatókat az
Cukorbeteg klub Kistarcsán
Ifjúság téren. Futball, kézilabda, triatlon, öttusa, kosárlabda,
asztalitenisz, judo, taekwondo küzdősportok, zumba,
tollaslabda, röplabda és tánc.
További információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:
Telefon: 06-28-507-147,
Email: kistarcsamuvhaz1@apmail.hu
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 2016 őszén Web:
www.kistarcsamuvhaz.hu
megalakult klubunkba. A klubnapok havi egy alkalommal
Kistarcsa Város Önkormányztata
16.00 órától- 17.30 óráig kerülnek megrendezésre.
Helyszín:
Műfüves pálya bérelhető
Alapszolgáltatási Központ
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Időpontok:
2017. április. 5.
2017. május 3.
Érdeklődni a klub helyszínén vagy telefonon lehet.
Műfüves labdarúgó pálya bérelhető a Simándy József
Telefonszám: 06-28-742-083, 06-20-442-7182
Általános
Iskolában. Érdeklődni az alábbi telefonszámon
A klub szervezője: Ambrus Ibolya
Alapszolgáltatási Központ lehet: +36-20/216-8532.
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A kommunizmus áldozatainak
emléknapja
Az Országgyűlés 17 évvel ezelőtt nyilvánította február 25-ét a kommunizmus
áldozatainak emléknapjává. Kistarcsán a megemlékezésre az emléknap
előestéjén került sor. Idén rendhagyó kiállítással, kerekasztal beszélgetéssel és
egy helytörténeti előadással egészült ki az ünnepség.
A megemlékezés Kistarcsa Város Önkormányzata szervezésében délután 5
órakor a Csigaházban kezdődött. Gacsályi Ádám a Simándy József Általános
Iskola igazgatóhelyettese több évtizede kutatja a volt internálótábor történetét.
Egy rövidfilm és egy prezentáció keretében mutatta be, mik történhettek a
tábor falain belül és megosztotta kutatómunkájának legújabb eredményeit.
Ezután Vitéz Lovag Dömötör Zoltán az 1956 Magyar Nemzetőrség elnökfőparancsnoka, valamint Dózsa László színművész megnyitotta a „Téglába
vésett történelem” című ismeretterjesztő kiállítást. A tárlat eddig még nem
látott részletességgel mutatja be az egykori internálótábor mindennapjait. Ezt
követően Vitéz Lovag Dömötör Zoltán jubileumi emlékérmet adott át
Solymosi Sándor polgármesternek és Szilárdi Lászlónak a Városi Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár vezetőjének, megköszönve azt a kitartó munkát,
amellyel Kistarcsa évről évre egy méltó megemlékezés helyszínévé vált.
A kiállítás megnyitását követően az ünnepség a tábor emlékfalánál
folytatódott. A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
fúvószenekarának közreműködésével a Himnusz közös eléneklése következett.
Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő emlékezőbeszédét
követően Dózsa László és Pozsgai Zsolt: Vérből az ének című versét
személyesen Dózsa László szavalta el. A színművészt több alkalommal is
kitüntették, 14 évesen rendkívül fiatal hőse volt az 1956-os forradalomnak. A
megemlékezésen részt vett Szente Olivér, a Fidelitas Pest Megyei
Választmányának elnöke, valamint a Fidelitas alelnöke, dr. Vincze Géza is.
Az áldozatok emlékére felállított kopjafánál, illetve Meszlényi Zoltán
emléktáblájánál koszorút helyezett el a Magyar Kormány részéről Vécsey
László parlamenti képviselő, Kistarcsa Város Önkormányzata nevében
Solymosi Sándor polgármester, az 1956 Magyar Nemzetőrség jelenlévő tagjai,
a drezdai Ifjúsági és Kulturális Projekt Egyesület képviselői, a Simándy
József Általános Iskola és a Városi Óvoda munkatársai, a Kistarcsai
Alapszolgáltatási Központ dolgozói, a Fidesz-KDNP Kistarcsai Csoportja, A
Fideltas jelenlévő tagjai, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsai
Internáltak Emlékéért Alapítvány tagjai, a Kistarcsa Városért Egyesület, a
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a Kistarcsai KÖFE Kft. és a KIVÜ Kft.
munkatársai.
A kiállítás és a megemlékezés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
finanszírozásával és a Gulág Emlékbizottság támogatásával valósulhatott meg.
Az „Európa a polgárokért” projekt keretében a projektvezető drezdai Ifjúsági
és Kulturális Projekt Egyesület (Jugend- & Kulturprojekt e.V.) képviselői is
ellátogattak Kistarcsára, ahol egy angol nyelvű kerekasztal beszélgetést
követően vettek részt az eseményen. Az ünnepség a Szózat eléneklésével és
közös gyertyagyújtással zárult.
H.SZ.

KISTARCSAI HÍRADÓ

MÁRCIUS 15.
Az 1848-as forradalom első napja minden magyar ember számára egy
olyan jelkép, mely életünk szerves részévé vált. Egyrészről tisztelet a
forradalom résztvevői iránt, másrészt megemlékezés a szabadságharc
áldozatairól.
Városunkban a szokásokhoz híven március 15-én az ünnepi
programsorozat a Civil-háznál kezdődött 10 órakor. A megemlékezést
ismét a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
fúvószenekara foglalta keretbe, a Himnusz és a Szózat közös
eléneklésével. Ezután Arany János: Rásüt az esthajnal… című versét
Nagy László József szavalta el.
Ezt követően a zenekar kíséretében a megemlékező koszorúk
elhelyezésére került sor a Civil-ház oldalán elhelyezett emléktáblánál.
Elsőként Kistarcsa Város Önkormányzata részéről Solymosi Sándor
polgármester és Csampa Zsolt, a humánpolitikai bizottság elnőke rótta le
kegyeletét.
Koszorút helyeztek el Kistarcsa Város Intézményei, a Simándy József
Általános Iskola munkatársai, a Fidesz-KDNP Kistarcsai Csoportja, a
Jobbik Kistarcsai Szervezete, az MSZP Kistarcsai Szervezete, a
Demokratikus Koalíció Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Köre, a Kistarcsai Városért Egyesület, a Torony Lakópark
Egyesület, a Fenyvesliget Egyesület, a Kistarcsai KÖFE Kft. és a KIVÜ
Kft. jelenlévő munkatársai.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójának ünnepi
programja a koszorúzást követően a Csigaházban folytatódott. Először
Solymosi Sándor polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait, melyben
kiemelte azokat a katonákat, akik nélkül minden másként történhetett
volna.
„Emberségből példát, vitézségből formát mindeneknek ők adnak,

ahogyan Balassi Bálint is írta. A magyar huszárok a korszak Európa
szerte híres katonai elitegységét alkották. Az ősi magyar lovas
harcművészetből származó huszárság harcmodora méltán lett híres a 18
19. századra. 1848ban a Batthyány kormány szerette volna elérni, hogy
a magyar huszárezredeket hazavezényeljék. A bécsi hadügyminisztérium
húzta, halogatta a parancs kiadását. Huszárjaink ekkor Csehországból,
Ausztriából és Galíciából kisebb nagyobb egységekben hazaszöktek.
Sokszor több száz kilométert megtéve tértek haza magyar földre, hogy
hazájukért harcolhassanak”

Az ünnepi beszédet követően a Simándy József Általános Iskola
harmadik évfolyamának diákjai egy színpadi előadás keretében idézték
meg a kor szellemét a Csigaház falai között. Megelevenedett a Pilvax
Kávéház és a Landerer nyomda is. A Nemzeti Múzeum és a környező
utcák történéseinek bemutatása mellett a darab méltó emléket állított az
1849-ben kivégzett aradi vértanúk előtt. A közönség vastapssal köszönte
meg a gyerekek előadását, és külön köszönet illeti az évfolyam 16
pedagógusát, akik részt vettek a felkészítésben.
H.SZ.

ÜNNEP
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Változások a szociális ellátásokban
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.)
önkormányzati rendelete 2017. 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 280%-át (79.800 Ft-ot),
egyedülélő esetében 300%-át (85.500,- 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 támogatásnál meghatározott
jövedelemhatártól – annak 15%-kal történő megemeléséig –
méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni:
a) A háztartásban kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő
él.
b) A háztartásban 70 éven felüli nyugdíjas személy él.
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás:
Annak a kérelmezőnek nyújtható:
- akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa
igazolja, hogy rendszeresen gyógyszert szed, és
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor
legkisebb összegének 280%-át (79.800,- Ft-ot), egyedül-

élő esetében 300%-át (85.500,- 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 10.000,- 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 jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkor legkisebb összegének 220%-át (62.700 Ft-ot),
egyedülélő esetén annak 250%-át (71.250,- Ft-ot) és a
család tagjai nem rendelkeznek vagyonnal.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben
nyújtható települési támogatásnál meghatározott
jövedelemhatártól – annak 70%-kal történő megemeléséig –
méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni:
a) Nagy értékű – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át meghaladó – gyógyászati segédeszköz vagy gyógyszerek beszerzése esetén, amennyiben a
kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal.
b) A háztartásban nélkülözhetetlen berendezés pótlásához.
c) Tartós – két hónapot meghaladó – táppénzes állomány
vagy hosszan tartó kórházi kezelés – minimum egy hónap – esetén, az erről szóló orvosi igazolások becsatolásával.
d) Ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző fél éven
belül munkahelyét elvesztette.
e) Akadálymentesítéshez, betegápoláshoz szükséges lakás
átalakítás költségéhez, lakberendezési tárgy megvásárlásához, mozgáskorlátozottság vagy fogyatékosság vagy
tartós betegség esetén.
f) A fűtési időszakban – október 15-től április 15-ig – a
fűtési költségek viseléséhez.
g) Az energia költségek év végi elszámolásának kifizetéséhez.
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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 jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 220%-át
(62.700,- Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%át (71.250,- Ft-ot) és a család tagjai nem rendelkeznek
vagyonnal.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek
neveléséhez nyújtható települési támogatásnál meghatározott
jövedelemhatártól – annak 70%-kal történő megemeléséig –
méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni:
a) Az egyik szülő a kérelem benyújtását megelőző fél éven
belül munkahelyét elvesztette.
b) A kérelmező szülő a kérelem beadását megelőző fél éven
belül egyedülálló lett.
c) A kérelmező családjában fogyatékkal élő vagy tartósan
beteg személy él.
d) A kérelmező beiskolázáshoz kéri a támogatást és az
egyik szülő munkanélküli.
e) A kérelmező újszülött gondozásához kéri a támogatást és
a gyermek születése óta 6 hónap nem telt el.
Méltányosság a kérelmező és családja esetében az adott
naptári évben egy alkalommal gyakorolható.
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.
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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 rendelkezik és életvitelszerűen Kistarcsán él,
amelynek tényét az Alapszolgáltatási Központ védőnője
igazolja;
- a családban az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja 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 legalább 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 területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása,
szemét- és gyommentesítése, csúszásmentesítése, az
ingatlan előtti vízelvezető árok folyamatos tisztántartása a
kerítés teljes hosszában (járda hiányában 2 méter széles
területsávnak a tisztántartásáról és csúszásmentesítéséről
kell gondoskodni);
- a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
• a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
• vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése;
- az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése;
- szükséges a lakás padlózatának, falazatának folyamatos
tisztán tartása, takarítása, szükség esetén meszelése;
- a mosásra valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló
vizes helyiségek és a mindennapi használatra alkalmas
módon kiépített és meglévő illemhely (WC) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fokozott tisztán
tartása és fertőtlenítése szükséges.
A települési támogatás iránti kérelmek a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatal recepcióján átvehetők, valamint a
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/szocialis-ugyekkel-kapcsolatosnyomtatvanyok menüpont alatt letölthetők.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda
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Beszámoló a februári testületi ülésről

Elkezdődhet az Ifjúság tér felújításának első üteme
A tér kialakításának elvi megoldására a Budapesti Műszaki
Egyetem Urbanisztikai Tanszékének bevonásával közösségi
tervezés valósult meg, melynek eredményét véglegesítette a
Képviselő-testület. Ez a megoldási forma részletezi a térre
tervezett területhasználatot, a közlekedési és tájépítészeti
kialakítást. A tervezési feladatokkal az Archinet Építészeti
Kft-t bízta meg az Önkormányzat. A cég elkészítette a
koncepcionális tervet, melyet a testület elfogadott. Mivel
szabályozási terv módosítást nem igényel a tervezet,
megkezdődhetett az engedélyezési terv összeállítása,
engedélyeztetése.
Az "Európa a polgárokért" program keretében ismét
pályázik az Önkormányzat
Az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi
Főigazgatósága megbízásából az Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség az „Európa a polgárokért”
program keretében meghirdette 2017. március 1-i határidővel
az „Európai emlékezés” című pályázati kiírást. A pályázat az
európai emlékezéssel, közös történelmünkkel és
értékeinkkel, valamint az Unió céljával kapcsolatos
tudatosság növelését kívánja elősegíteni. A pályázat útján
igényelhető támogatás legfeljebb 100.000 euró - 100%
intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. A testület
döntése értelmében az Önkormányzat pályázatott nyújt be, és
sikeres elbírálás esetén a projekt a Kistarcsai Könyvtár és
Emlékhely kialakítását és népszerűsítését támogatná.
Elfogadásra került a KÖFE beszámolója és a üzleti terve
A testület jóváhagyta a Kft. 2016. IV. negyedéves
beszámolóját. Ez a pénzügyi és gazdálkodási, valamint a
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó jelentés
tartalmazza a cég aktuális pénzügyi helyzetével kapcsolatos
adatokat, a Kft. tulajdonában álló tárgyi eszközök
kimutatását, és a személyi állomány bemutatását. A jelentés
városüzemeltetési tevékenységével kapcsolatos része
részletezi a társaság által a negyedévben elvégzett
tevékenységeket és meghatározza ezek értékét is.
A Képviselő-testület, mint a Kistarcsai KÖFE Kft.
kizárólagos tulajdonosa ezen felül elfogadta a Kft. 2017. évi
üzleti tervet is, meghatározta a Kft.-nek nyújtandó, 2017. évi
működési támogatás összegét, és hozzájárult a Kft.
álláshelyeinek egy státusszal történő bővítéséhez.
Döntés a 2017. évi költségvetésről
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotta önkormányzati rendeletét Kistarcsa Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről. A testülete
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló kormányrendelet
alapján jóváhagyta az Önkormányzat saját bevételeinek és az

adósságot keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési
kötelezettségeinek a 2017. költségvetési évet követő három
évre várható alakulását. (A költségvetésről részletesen
terveink szerint az április számban olvashat.)
Földgáz beszerzésre csoportos közbeszerzési eljáráshoz
csatlakozás
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata, mint
fenntartó, az intézményeit kiszolgáló földgáz energia
beszerzésére 2017. október 1-től 2019. október 1-ig terjedő
időszakra csatlakozni kíván a Sourcing Hungary Kft. által
meghirdetett csoportos közbeszerzési eljáráshoz. A
csatlakozás célja az eddig elért kedvezőbb piaci ár
megtartása.
Villamos energia beszerzésre csoportos közbeszerzési
eljáráshoz csatlakozás
A testület felismerve a piac által nyújtott előnyöket, 2012
szeptemberében döntött először arról, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata - mint fenntartó és üzemeltető az
intézményeit, a KIVÜ Kft-t, a bérleményeit, valamint a város
közvilágítását és térfigyelő kamera rendszerét kiszolgáló
villamos energia beszerzésére nem egyetemes szolgáltatónál
marad, hanem kilép a piacra. A jelenlegi szolgáltatási
szerződések 2017. december 31-vel hatályukat vesztik. Ezért
2018-2019. évet érintő időszakra csatlakozni kíván a
Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett csoportos
közbeszerzési eljáráshoz, melynek gesztora Isaszeg Város
Önkormányzata.
H.SZ.
FELHÍVÁS

Ki Mit Tud?
201 7. április 8-án, szombaton 1 0 órától
a Csigaházban,

Az Alapszolgáltatási Központ szervezésében
Szeretettel várjuk kistarcsai általános iskoláskorú
gyermekek jelentkezését
Vers-és prózamondás,
Hangszeres zene, Ének, Tánc, Rajz kategóriában.
Jelentkezési határidő 201 7. március 24.
(a rajzok leadási határideje is)
További információ: a 0670/6859767 és
a 0620/5686909-as telefonszámon
vagy személyesen: Raffay Veronika,
Bolf Alexandra és Lendvai-Mlinárcsek Judit
munkatársaktól. (21 43. Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.) .
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Katolikus

Huszka Mihály atya köszöntése
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Huszka Mihály püspöki
tanácsos, vecsési plébános atya tartja március 24-én pénteken
és 25-én szombaton az esti szentmise keretében. Ezen
alkalomból köszöntjük őt 40 éves papi jubileuma alkalmából.
Isten éltesse Őt még sokáig!
Idén negyven éve, hogy a Kistarcsai Egyházközség ismét
papot adott az Anyaszentegyháznak – a Váci
Egyházmegyének. Huszka Mihály – édesapja Huszka Mihály
édesanyja Brancs Anna – a kecskeméti piaristáknál végezte
középiskoláját. A katona idő elteltével az egri
szemináriumban kezdte teológiai tanulmányait. A főpásztor –
kiváló tanulmányi előmenetelét figyelembe véve a Budapesti
Hittudományi Akadémiára küldte és ott fejezte be
tanulmányait. 1977. június 18-án szentelte pappá Dr. Vajda
József segédpüspök Vácott. Nagyszámú hívősereg és
ministráns vett részt a papszentelésen. Az újmiséje június 26án volt nagy ünnepélyességgel. A kistarcsai templom ha
kétszer megnagyobbodott volna, akkor is kicsinek bizonyult
volna. Kézvezetője Valentin Tibor plébános – szónoka
Mándoky György, aki 1969-72 között kistarcsai káplán volt.

A fotón balról-jobbra Dr. Huszka Mihály (1977), Kiss Dávid
(2016), Bakonyi János (2008), Kiszel Mihály (1968). Zárójelben a
szentelés éve. (Fotó: Lauer Tamás)

Mihály atya akkor a második kistarcsai atya volt. Azóta
újabb két személlyel ajándékozta meg Kistarcsa a Váci
Egyházmegyét. Az idei egyházközségi naptárunk címoldalán
is az ő fotójuk szerepel. A jó Isten adjon nekik további
lelkiekben gazdag, tartalmas életet és önzetlen szívű
segítőtársakat!
Kistarcsa Plébánia

1+1% felajánlás
Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát
adója egyházi 1%-ával! Egyházunk technikai száma: 0011.
A másik 1%-kal kérjük támogassa egyházközségi
alapítványunkat: Kistarcsai-Nagytarcsai Római Katolikus
Egyházközségért Alapítvány. Adószáma: 18270284–1–13.
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Kedves édesapa, mutasd ki a
szeretetedet!
„… amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott…”
Lk 15.20

Bill Havens kenus jó eséllyel indult volna az aranyérem
megszerzésére az 1924-es párizsi olimpián. De néhány
hónappal a játékok kezdete előtt megtudta, hogy felesége
nagy valószínűséggel éppen akkor fogja világra hozni első
gyermeküket, amikor ő távol lesz. Az asszony azt mondta
neki, hogy egyedül is végig tudja csinálni, de ez olyan
mérföldkő volt, amit Bill nem akart kihagyni.
Ezért mindenki meglepetésére otthon maradt. Örömmel
fogadhatta 1924. augusztus 1-én megérkező fiát, Franket. Bár
mindig tűnődött azon, hogy alakult volna a verseny, sosem
bánta meg a döntését. Életét kisfiába fektette, és átadta neki
az evezés iránti szeretetét. Huszonnégy évvel később az
olimpiai játékokat Finnországban rendezték.
Ez alkalommal a fiú, Frank vett részt a kenuversenyen. A
versenyszám utáni napon Bill táviratot kapott fiától,
Franktől: „Kedves Apa! Köszönöm, hogy vártál rám, amikor
megszülettem. Most azzal az aranyéremmel jövök haza, amit
neked kellett volna megnyerned.” Aláírás: „Szerető fiad,
Frank.” Bill Havens azt akarta, hogy a családja tudja, bármi
is történik, mindig ők vannak az első helyen. Ez hőssé tette
egy Frank nevű kisfiú szemében. Bill megértette, hogy az
érmek megfakulhatnak, a rekordokat megdöntik, az elért
eredményeket gyorsan elfelejtik.
Ezek a dolgok nem adnak igazi megelégedést. Akkor mi ad?
A gyermekeid iránti szeretet, és az ők irántad való
szeretete. Jézus rámutatott, hogy még ha egy gyermek
önfejű is, a szülő szeretete képes helyreállítani őt.
Elhanyagolod a családodat mostanában? Ha igen, azonnal
tégy valamit ellene!
Forrás: www.maiige.hu
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Húsvét

„ Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt... Ezen felül néhány közülünk való asszony is
megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, ... angyalok látták, akik azt hirdették, hogy ő (Jézus)
él..." Olvasandó: Lukács ev. 24. rész, 13. verstől a 32. versig.

Emmaust ma már nem tudjuk pontosan bejelölni a térképen,
csak az a bizonyos, hogy Jeruzsálemtől két és félórai
gyalogútra, 11 km-re volt. A tanítványok nem tudták, hogy ki
az, aki melléjük szegődött és megkérdezte őket
szomorúságuk okáról.
Erre válaszolták a tanítványok, „Pedig mi abban
reménykedtünk...”, és elismételték a győztes Messiásba
vetett hamis reményüket, aki majd megszabadítja őket a
rómaiak zsarnoksága alól. Amit felsoroltak, az mind egy
politikai, nemzeti, vallási váradalom és a hit keveréke.
Majdnem minden kicsiny zsidó gyermek ezt tanulta, ezt
szívta magába. Nyilván ők is. Ez a remény töltötte el
virágvasárnap a 'hozsannázó' sokaságot.

Jézus egész életében ezt a fajta messiási gondolatot utasította
vissza. Ezért adták a keresztre, mert Népe nem tudta
elfogadni, hogy ő nem a politikai messiás. Mindig elhagyta
Őt a sokaság, amikor a szenvedéséről, és haláláról beszélt.
Olyan makacsul tud ragaszkodni az ember a hiú
ábrándokhoz, hogy azért képes még az élő Istenbe vetett
hitet is elhagyni! Sok mai tanítványra jellemző, hogy
Jézussal szeretnének járni, és mégis Tőle idegen ábrándokat
őriznek a szívükben. Ne feledjük: Amikor a
reménységeinkben csalódunk, akkor nem Jézusban
csalódtunk!
Jézus pedig ezt a két és félórát kihasználta arra, hogy
újra átismételje velük, hogy Ő az Úr szenvedő szolgája. Újra
elmagyarázta nekik, amit megmondtak a próféták, hogy a
Krisztusnak mennyit kell szenvednie és így megdicsőülnie.
"Mintha valami elfedte volna a látásukat". Nagyon
gyakran éppen a hamis reménységeink miatt nem vagyunk
képesek felismerni, hogy Jézus, a szenvedő, de feltámadott
Messiás tud segíteni rajtunk. Nyugodtan merem mondani,
hogy majd minden reményét az élet útján feladja az ember;
azt is amit a sikerességükbe, az egészségükbe, a pénzükbe, a
házasságukba, a gyerekükbe vetettek. Legnehezebben a
hamis hitben való reményt. Sokszor olyan makacsul

ragaszkodik hozzá, hogy éppen emiatt képtelen meglátni az
élő Istent.
Különbséget kell tenni a virágvasárnapi és a húsvéti
reménység között! A virágvasárnapi reménységet mindig
nagypénteki csalódás követi. Az a jellemzője, hogy Krisztust
a kereszten látja, az énje pedig a trónon ül. A húsvéti
reménység az élő Jézussal való találkozásból születik:
szívében Krisztus ül a trónon, a gőgös énje pedig a keresztre
van feszítve (Galata 2,20.)
A húsvéti reménység összeköt a Feltámadottal, segít hinni
bűnbocsánatban, a feltámadásban és az örök életben. Aki
Krisztusban reménykedik, az nem fog csalódni! Kérjük
Istent, hogy szabadítson meg a hamis reményektől!
Amikor azután beérkeztek Emmausba és
besötétedett, kérték, hogy jöjjön a házukba. Ott megtörte
Jézus a kenyeret, és a kenyér megtörésében felismerték.
Olyan különös! Két és fél órán keresztül magyarázza nekik a
legáldottabb igehirdető, maga az Úr Jézus az Írásokat.
Nyitogatta a szemüket. A győzedelmes és feltámadott, élő
Krisztus szájából sem értették meg igehirdetést! Valami
homály takarta el a látásukat. Rest maradt a szívük két és fél
órán keresztül! De amikor megtörte a kenyeret, megnyílt a
látásuk.
Léteznek titkok, amit könnyebb átélni a kenyér
megtörésében, tehát az úrvacsorában. Akkor is az Úr van
velünk!
Riskó János református lelkész

Ünnepi alkalmaink
Nagypéntek mivel ünnepnap, ezért délelőtt 10 órakor tartunk
istentiszteletet, amelyen legátus szolgál, és osztunk
úrvacsorát.
A húsvéti ünnep mind a két napján délelőtt 10 órakor
tartunk istentiszteletet és úrvacsoraosztást és
gyermekistentiszteletet.
Április 11-én, kedden, 12-én szerdán, és 13-án csütörtökön
délután 6 órai kezdettel bűnbánati istentiszteleteket tartunk
vendég lelkészek szolgálatával.
Virágvasárnap: Néhány éve kezdtük, máris jól bevált a
virágvasárnapi bevonulás a templomba. A templom előtt a
kertben a gyülekezet tagjai élő képpel megjelenítik a
virágvasárnapi történetet, majd a felnőttek sorfala között
először a gyerekek, majd a felnőttek vonulnak be a
templomba, a virágvasárnapi énekünkkel. A továbbiakban az
istentisztelet a szokott módon történik. A gyerekek viszont a
rövid gyermekistentisztelet után egy virágvasárnapi díszt
készítenek felnőttek segítségével.
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Recept

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!

Tavaszi zöldséges-sajtos tészta
Hozzávalók:
- 1/2 kg penne
- 1 hagyma
- 3 sárgarépa
- 15 dkg spenót
- 1 húsleveskocka
- 1 dl főzőtejszín
- 1 evőkanál liszt
- 2 evőkanál tejföl
- 12 dkg reszelt parmezán
- 1 teáskanál bazsalikom
- só, bors olaj
Elkészítése:
A tésztát sós vízben kifőzzük. A hagymát és a répát apróra
vágjuk és kevés olajban dinsztelni kezdjük. Hozzáadjuk a
spenótot is és néhány percig együtt pároljuk, felöntjük egy
kevés vízzel, majd fűszerezzük. A tejszínt, a lisztet és a
tejfölt összekeverjük, hozzáöntjük és felfőzzük vele. A
leszűrt tésztára helyezzük a ragut és megszórjuk a sajttal.
Jó étvágyat kívánunk!

Könyvajánló

Christina Freiberg: 500 kerti ötlet

Vers mindenkinek

Bartos Erika: Kelepelő

Itt a tavasz, hamarosan feléled a kert. A
Kelep-kelep, kéményünkön
kertalakítás lehetőségei kimeríthetetlenek,
kelepel a gólya.
ahogy az emberben mindig új és új gondolat
Éhes már a fészekben a
merült fel. A legjobb ötletek egyszerűek és
négy gólyafióka.
frappánsak. A könyv gyorsan és olcsón
Kelep-kelep gólyaszülők
megvalósítható ötleteket tartalmaz a
vigyázzák a fészket,
növényeket szeretők számára. Minden tipp
etetik a fiókákat,
esetében a gyakorlati használhatóság áll az
sorra mind a négyet.
előtérben. A kertészkedés közbeni alkotás
Kelep-kelep, felnő a négy
öröme, majd a kész kertben való gyönyörködés az a motiváció, ami hajt
pelyhes tollú jószág,
bennünket, és amihez a könyv hasznos támaszul szolgál.
Várja már a gólyákat egy
A könyv apró, de sokszor annál fontosabb ötleteket ad ahhoz, hogy szép
napsütötte ország.
legyen a kertünk. Milyen növényt ültessünk, azt hogyan gondozzuk, hogyan
Kelep-kelep, itt van az ősz,
alakítsunk ki egy vágyott stílust, milyen apró kiegészítőkkel tehetjük még
nekivágnak délnek,
otthonosabbá kertünket.
visszatérnek tavasszal,
A nagyméretű fotók láttán inspirációt nyerhetünk, hogy élő környezetünket
ha vége már a télnek!
otthonossá, meghitté, széppé varázsoljuk. Nemcsak formai megoldásokat
találunk a könyvben, hanem az egyes növények ápolásához hasznos
ismereteket is. A kötetet átlapozva azonnal kedvünk támad nekikezdeni.
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
A könyv elérhető Kistarcsa Városi Könyvtárának kínálatából!
az újságot!
Kölcsönözze ki Ön is!
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Földtulajdonosok figyelem!
Az Agro-Szilas Kft. és a Mező 5 Bt.
tevékenységének bővítéséhez mezőgazdasági

szántóterületeket keres Kerepes, Kistarcsa,
Nagytarcsa, Pécel, Isaszeg határában földbérleti
jogviszony keretében, hektáronként 40-50.000
forint bérleti díj ellenében. Amennyiben felkeltettük
érdeklődését, úgy kérem az alábbi elérhetőségek
valamelyiken jelentkezzen , hogy elkészíthessük a
szerződést: +36-30/91 0-661 0, vagy
agroszilas@gmail.com
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