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Mondjon véleményt Ön is!

Gyermekek napközbeni ellátása

Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. április 26án tartandó
rendes testületi ülésének az egyebek napirendi pontjában
lakossági fórumot tart, ahol bejelentésre kerül, hogy
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
megkezdte a településképi arculati kézikönyv (TAK)
készítését. A következő lakossági fórumot a Kistarcsai Napok
alkalmával, 2017. május 20. napján 16.00 és 18.00 óra között
tartjuk az Ifjúság téren a tervező és a városi főépítész
közreműködésével. A rendezvény során lehetőséget
biztosítunk a kitöltött kérdőívek leadására, valamint
személyes beszélgetésre is.

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
gyermekek
napközbeni
ellátása,
mint
kötelező
önkormányzati feladat ellátására 2017. április 1től 2018.
március 31ig szerződést kötött az alábbi intézményekkel
férőhelyenként 40.000 Ft /hó / fő támogatás ellenében.

Kistarcsa Város Önkormányzata

KÉSZÜL KISTARCSA ARCULATI KÉZIKÖNYVE
Az arculati kézikönyv JÓ PÉLDÁKON keresztül mutatja be
a város építészeti arculatát, kedvelt látványait, vonzó
képeit.
Az arculati kézikönyv készítését Kistarcsa lakói
JAVASLATAIKKAL, VÉLEMÉNYÜKKEL tudják segíteni.

Kérem, jelölje meg, hogy miért szeret Kistarcsán
lakni?

mert jó a közlekedése
mert jó a levegője, a környezete
mert szélesek az utcák
mert sok új ház van
egyéb okok:…………………………………………………
........................................................................................

Mit tart értéknek Kistarcsa épített környezetében?

a templomokat és a régi tornácos házakat
a víztornyokat
az internáló tábor épületeinek átalakulását
az új intézményépületeketa
a szép kerítéseket
egyéb:……………………………………………………….
.......................................................................................

Mit tart jó példának Kistarcsa városi arculatában?

a széles Széchenyi út sétányos kialakítását
az új sportcsarnokot
a felújított református templomot
a felújított LAVET épületét
az új lakóterületek téglapilléres kerítéseit
a szép kerteket
Kérem, soroljon még példákat!......................................
......................................................................................

 Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft.
(7 férőhely)
 Kisfelhő Családi Napközi Kft. (6 férőhely)
 Tündérkuckó Nonprofit Kft. (8 férőhely)
 Mosolyka Családi Bölcsőde
(Remes Éva egyéni vállalkozó, 5 férőhely)
Kistarcsa Város Önkormányzata

Civil pályázatok támogatása
Kistarcsa Város
Önkormányzatának
Humánpolitikai
Bizottsága az önkormányzati támogatások rendjéről szóló
41/2011. (IX.23.) számú rendelet alapján a civil szervezetek
támogatására 2017. február 24én pályázatot írt ki. A 2017.
március 27i ülésen a bizottság tagjai megállapodtak a
beadott pályázatok alapján, az egyesületek számára nyújtott
támogatási összegekben.
A civil szervezetek számára megítélt támogatási összegek:
1. Kistarcsai Városi Sport Club

1.300.000 Ft

2. V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub SE

1.100.000 Ft

3. Kistarcsai Vízisport és Rekrációs Club

900.000 Ft

4. Újpesti Hagyományörző Íjász Egyesület

100.000 Ft

5. ADGAR Sport és Rekrációs Egyesület

50.000 Ft

6. Sentinel Taekwondo Sport Egyesület

350.000 Ft

7. Fenyvesliget Egyesület

300.000 Ft

8. Kistarcsai Kulturális Egyesület

700.000 Ft

9. Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület

150.000 Ft

10. Bertáné Várkuti Melinda

100.000 Ft

11. Villámtánc Kulturális Művészeti Sport

300.000 Ft

és Tánc Egyesület
12. Magyar Dámalovas Egyesület

150.000 Ft

13. "Közösen Értük" Alapítvány

350.000 Ft

14. Dömötör Alapítvány

1.075.000 Ft

15. Nektár Alapítvány

875.000 Ft

16. Kistarcsai Iternáltak Emlékéért Alapítvány

300.000 Ft

Kistarcsa Város Önkormányzata

KISTARCSAI HÍRADÓ

Megtörtént a Sportközpont műszaki
átadása

2017. április 12-én a Nemzeti Sportközpontok (NSK) a
műszaki átadás során átvette a kivitelezőtől az elkészült
sportcsarnokot, ahova már megérkeztek a sporteszközök is
(padok, labdák, dobbantók, svédszekrények, sportmatracok,
zsámolyok, stb.). Felszerelésre került a mennyezetről
motorosan lehajtható kosárpalánk is, a térelválasztó
függönyökkel. Berendezték az öltözőket, tanárit, orvosi
szobát.
Még hátralevő feladat, hogy az NSK az önkormányzat
tulajdonába adja az épületet, illetve, hogy az önkormányzat
megszerezze a használatba vételi engedélyt. Ha ezek a
dokumentumok megvannak, akkor lehet szó az ünnepélyes
megnyitásról. Erről természetesen külön fogjuk értesíteni a
város lakosságát.
Kistarcsa Város Önkormányzata
FELHÍVÁS

Műfüves pálya bérelhető

Műfüves labdarúgó pálya bérelhető a Simándy József
Általános Iskolában. Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: +36-20/216-8532.
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Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!
A Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2017/2018. nevelési
évre az óvodai beiratkozás 2017. május 2-5. között
minden nap keddtől-csütörtökig: 8.00-17.00 óráig,
pénteken 8.00-12.00 óráig lesz a Kistarcsai Gesztenyés
Óvodában (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2017. augusztus 31ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke
2017. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai
felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az
óvodai felvételükről a 2017/2018. nevelési évben a
jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre
vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Az a gyermek, aki 2017. augusztus 31-ig 3. életévét
betölti, a 2017/2018. nevelési évben napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni. A jegyző az óvodai
beiratkozás kezdő napjáig benyújtott szülői kérelemre 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 2017. augusztus 31-ig betölti
a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét, az
szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés 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
2017. 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 a lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Zebra épült a Gesztenyés Óvodánál

Az önkormányzat gyalogátkelő helyet építetett az Eperjesi
úton a Gesztenyés Óvoda murvás parkolója mellett. A szürke
viacolor burkolatba vakokat és gyengénlátókat is segítő
burkolati elemek is bekerültek. 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

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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Eladó egy 2000 mes ipari
telephely

Kistarcsa Város Önkormányzata pályázat útján értékesíteni
kívánja Kistarcsa 0261/18 helyrajziszámú „ipari telephely”
rendeltetésmódú 2004 m2 nagyságú ingatlant.
A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő
megfizetését, de a fizetés ütemezése Kistarcsa Város
Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott
időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától
számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő
leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a
pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban
közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa,
Szabadság út 48. szám alatt, 2017. május 12. 12.00 óráig az
ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott
pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: 2017. május
31. napja.
A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A
pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével
megvalósuló versenyeztetése, mely során a pályázati eljárás
nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek
teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot
tette.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület a 2017. május 31-i ülésén dönt a
pályázatokról.
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést
követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a
résztvevőket, a döntést követő 7 munkanapon belül.
A teljes pályázati felhívás elérhető Kistarcsa Város
Önkormányzatának weboldaláról, a www.kistarcsa.huról.
Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
dr. Varga Ágnes, jogi és vagyongazdálkodási referens
Telefon: 06 28/507-142, 06 20/568-7001,
E-mail: agnes.varga@kistarcsa.hu,
vagy személyesen ügyfélfogadási időben
Kistarcsa Város Önkormányzata

KISTARCSAI HÍRADÓ

A lakosság feladata az árkok
tisztítása
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Adományozható elismerő címek
Tegyen javaslatot Ön is!

Tisztelt Kistarcsai Lakosok!
Az önkormányzat által adományozható elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/2009. (V.
25.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakosság is
javaslatot tehet az alábbi címek tekintetében:
Kistarcsa Város Díszpolgára
A rendelet szerint: A Képviselő-testület „Kistarcsa Város
Díszpolgára” címet adományozza annak a magyar, vagy
külföldi, nagykorú állampolgárnak, aki egész életművével
mind a városon belül, mind országosan, vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez,
tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása
miatt köztiszteletben áll.
Kistarcsa Városért
A rendelet szerint: „Kistarcsa Városért” elismerés bármely
területen végzett kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi
közéleti munka elismerésére szolgál. Adományozható
bármely személynek, közösségnek, szervezetnek.
„Kistarcsa Város Év sportolója/ Év sportcsapata”
A rendelet szerint: Kistarcsai lakóhellyel rendelkező
sportolók vagy kistarcsai székhellyel rendelkező
sportszervezetekhez tartozó sportcsapatok részére a város
sportélete érdekében kifejtett munkájuk, teljesítményük
elismeréseként és megbecsüléseként adományozható cím.
Amennyiben fenti címek valamelyikére javaslatot kíván
tenni, legkésőbb 2017. május 31-ig írásban, indoklással
adhatja le a Polgármesteri Hivatal recepcióján, vagy postai
úton küldheti el a 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. címre, emailben a hivatal@kistarcsa.hu-ra.
A Képviselő-testület a 2017. júniusi rendes ülésén dönt a
címek odaítéléséről. Az elismerések átadására ünnepélyes
keretek között kerül sor a település várossá avatásának
évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.
Solymosi Sándor polgármester

A mai napig sok helyen tapasztalható, hogy az ingatlanok
előtti közterületen lévő csapadékvíz-elvezető árkok
rendszeres tisztítása nem valósul meg: néhol hulladékok,
máshol pedig növényzet (az árokból kinövő bokrok, fák)
akadályozzák a csapadékvíz szabad lefolyását.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a helyi közutak
kezelésének szakmai szabályairól szóló miniszteri rendelet
értelmében (ha jogszabály másként nem rendelkezik) az
ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell
gondoskodnia az ingatlan nyílt árok és ennek műtárgyai
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok eltávolításáról.
Kistarcsa Város Önkormányzatának a közterületek rendjéről
szóló rendelete szerint is az ingatlan tulajdonosa köteles az
ingatlan előtt húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkot
karbantartani, onnan a hordalékot (földet) és szemetet
eltávolítani, kiemelni, gaztól és egyéb szennyeződéstől
mentesíteni.
Ezúton kérjük a lakosságot, hogy tegyen eleget a fenti
jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mert egy
nagyobb esőzés alkalmával komoly károkat okozhat az
18 évesek köszöntése
elvezető árok nem megfelelő állapota!
A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár hagyományként az
Kistarcsa Város Önkormányzata idén is állít születéspadot. Ezúttal az 1999-ben született
kistarcsai fiatalokat, azaz az idei 18 éveseket köszöntjük egy
szerény ünnepség keretében, 2017. május 7-én.
Pályázat érettségizőknek
Az ünnepségen mindenkit szívesen látunk, de az
A Kistarcsai Kulturális Egyesület ebben az évben is kiírja az ünnepelteknek előzetesen regisztrálniuk kell, hogy nevüket
Aranykavics Díj pályázatot, melyre az idén érettségiző, felolvashassuk, és az ajándékkal fel tudjunk készülni.
Kistarcsán lakó vagy Kistarcsán tanult diákok pályázhatnak. Kérjük tehát, hogy amennyiben ünnepeltként szívesen részt
venne ezen a programon, legkésőbb május 3-án, szerdán este
A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani.
7 óráig jelentkezzen, a 28/470-926-os telefonszámon, vagy a
Beadási határidő: 2017. május 22. 24 óra.
kike@kike.hu email címen (Kereszti Ferenc), és adja meg
Bővebb információ: www.kike.hu, kike@kike.hu, Telefon: elérhetőségeit – postai cím, telefonszám, e-mail cím!
28/470-926 (Kereszti Ferenc).
A regisztrálást személyesen kell intézni, szülő vagy ismerős
Kistarcsai Kulturális Egyesület ajánlását nem fogadjuk el.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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Pályázat az Eperjes út 19. szám
alatti ingatlan eladására
Kistarcsa Város Önkormányzata pályázat útján értékesíteni
kívánja Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa,
Eperjesi u. 19. sz. alatt található, „kivett általános iskola”
rendeltetésmódú 11101 m2 nagyságú ingatlant.
A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben
történő megfizetését, de a fizetés ütemezése (rendelkezésre
bocsátás határideje,
módja)
Kistarcsa
Város
Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó
ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig,
de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60
napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve
van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati
eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.
Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Kistarcsa Város
Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia
(OTP Bank Nyrt. 11742324-1 5565804). Az Ingatlan
becsült forgalmi értéke bruttó 205 200 000 Ft. A pályázati
biztosíték összege a megajánlott bruttó vételár 10%-a, azaz
20 520 000 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltüntetni
„Pályázati biztosíték a 3144/6 hrsz.-ú ingatlan megvételére”,
továbbá a pályázó megnevezését.
A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést
igazoló okiratot mellékelni kell az ajánlat leadásakor. A
nyertes pályázó által befizetett biztosíték a megkötött
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy a
vételárba beszámít.
A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek
nyilvánítja.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa,
Szabadság út 48. szám alatt, 2017. május 12. 12.00 óráig
az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott
pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük). Az
ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: 2017. május 31.
A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A
pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével
megvalósuló versenyeztetés, mely során a pályázati
eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített
feltételek teljesítése
mellett
az
összességében
legkedvezőbb ajánlatot tette.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján
a Képviselő-testület a 2017. május 31-i ülésén dönt a
pályázatokról.
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést
követően a Polgármesteri Hivatal írásbanértesíti a
résztvevőket, a döntést követő 7 munkanapon belül.
A teljes pályázati felhívás elérhető Kistarcsa Város
Önkormányzatának weboldaláról, a www.kistarcsa.hu-ról.
Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
dr. Varga Ágnes, jogi és vagyongazdálkodási referens
Telefon: 06 28/507-142, 06 20/568-7001,
E-mail: agnes.varga@kistarcsa.hu,
vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Eladó Holló utcai ingatlanok

Kistarcsa Város Önkormányzata pályázat útján értékesíteni
kívánja Kistarcsa, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5,
2219/6, 2219/7 helyrajziszámú ingatlanokat.
A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő
megfizetését, de a fizetés ütemezése Kistarcsa Város
Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott
időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától
számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő
leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a
pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban
közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa,
Szabadság út 48. szám alatt, 2017. május 12. 12.00 óráig az
ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott
pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: 2017. május
31. napja.
A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat.
A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével
megvalósuló versenyeztetése, mely során a pályázati eljárás
nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek
teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot
tette.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület a 2017. május 31-i ülésén dönt a
pályázatokról.
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést
követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a
résztvevőket, a döntést követő 7 munkanapon belül.
A teljes pályázati felhívás elérhető Kistarcsa Város
Önkormányzatának weboldaláról, a www.kistarcsa.huról.
Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
dr. Varga Ágnes, jogi és vagyongazdálkodási referens
Telefon: 06 28/507-142, 06 20/568-7001,
E-mail: agnes.varga@kistarcsa.hu,
vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Figyelem  Patkányírtás!
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A Deáktanya aktuális
programja

2

Az Önkormányzat megbízásából szakemberek patkányirtást
végeznek a Balczó István utcán, a Scheda Ferenc utcán, a
Fitos Sándor utcán és a Burillák Mihály utcán.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Folytatódik a közigazgatási díjak
csökkentése
Március második felétől már nem kell illetéket fizetni az
anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános
tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek
pedig a magánútlevélért. Nem lesz díjköteles a családi név
korrekciójára irányuló eljárás sem.
A családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés megkönnyítése miatt nem kell fizetni a
jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági
bizonyítvány kiállításáért.
Természetes személy számára évente két alkalommal
díjmentes lesz az elektronikus dokumentumként szolgáltatott
nem hiteles tulajdoni-lap másolat lekérdezése.
Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik az egyéni
vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak
ki hatósági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget,
közkereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon.
Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem kell
fizetni.
Megszűnik a szállásadói nyilatkozattal kapcsolatos, valamint
a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok
nyilvántartásba vételére vonatkozó illeték is.
Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több
illeték csökken vagy megszűnik. A hatósági bizonyítvány
kiadása például 3000 forint lesz.
Pest Megyei Kormányhivatal

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.
2017. május 4.
Csaja János: Egyházszakadás a keleti és a nyugati
keresztények között
Történelmi helyzet a XI. században. Az irányítási alapok
különbözősége. A világi hatalmaktól való alárendeltségi
viszonyok. A szertartások nyelve. Az egyházi emberekkel
kapcsolatos életmód elvárások. A nézetek elterjedési közege
és területe. Hatása a mai történelmi helyzetre.
2017. május 11.
Tóth Benedek: Bach, a barokk zeneművész
Johann Sebastian Bach zenészi tevékenysége. A protestáns
egyházi zene kiemelkedő képviselője. Kompozíciós
technikája és speciális kottaírása. Művészetének hatása a
későbbi korok zeneszerzőire. Bach népszerű szóló,
kamaraműveinek megszólaltatása vibrafonon – dallamjátszó
ütőhangszer.
2017. május 18.
Cseuz László: Kerékpárral a riói olimpiára
Az eredményes triatlonos előélet megalapozta, hogy apa és
lánya elkerékpározott a barcelonai olimpiára. A sikerélmény
hatására Atlanta, Sydney, Athén, Peking, London és Rio de
Janeiro olimpiáira is elkerekezett. 70 év felett sem adja fel,
az újabb terv: kerékpárral Tokióba.
2017. május 25.
Fenyő Ervin: Arany balladák és elbeszélő költemények
Arany János sokszínűen látja és ábrázolja a különböző
emberi sorsokat. Hősei meghasonlott, megtévedt emberek,
akik nem azonosak önmagukkal, csak követnek valamit.
Arany szerint elkerülhetetlenek ezek az esetek, de a sors
mindig eredményez olyasmit, ami helyrehozza a kitéréseket.
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.
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Beszámoló a márciusi testületi ülésről
Új útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletet
alkotott az Önkormányzat
A testület 2007-ben alkotta meg az útépítési és közművesítési
hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletét. A gyakorlati
tapasztalatok azt mutatták, hogy a rendelet szerinti
feltételekkel nem voltak kivitelezhetőek az építkezések.
Megállapítható ugyanakkor, hogy igény mutatkozik a
lakosság részéről arra, hogy az őket érintő útépítésekben
hozzájárulást vállaljanak. Az új rendelet értelmében már 100
ezer forint/érintett összegű hozzájárulás esetén is mód lehet
az Önkormányzattal történő együttműködésre, ha az
érintettek minimum 2/3-a vállalja ezt az összegű
hozzájárulást az útépítés vonatkozásában. A rendelet szerinti
szándéknyilatkozatot az érintetteknek a tárgyévet megelőző
év október 31-ig kell az Önkormányzathoz eljuttatniuk.
A tervezett CBA helyett új kereskedelmi egység épülhet
Kistarcsán
Az Önkormányzat a CBA Kereskedelmi Kft-vel még 2011ben Kistarcsa belterületén egy 15.474 m2alapterületű, kivett
beépítetlen terület megjelölésű ingatlan vonatkozásában
településrendezési szerződést kötött, melyet 2015-ben
egységes szerkezetbe foglaltak.
Ezt követően a beruházással kapcsolatos építési
tervdokumentáció a Buono Mercato Ingatlanberuházó Kft.
nevére átírásra került. Most a Kft. kezdeményezésére az
Önkormányzat elfogadta a megváltozott szereplőkre
vonatkozó településrendezési szerződést. A beruházás
elkezdődhet.
Eredményes lett a járdafelújításra kiírt közbeszerzési
eljárás
A testület döntése értelmében, a „Keretmegállapodás
Kistarcsa Város járdáinak fejlesztésére” megnevezéssel kiírt
közbeszerzési eljárás nyertese a MiraBer Bt lett, a legjobb árérték arányú érvényes ajánlatával.
Változtak a fizetendő térítési díjak
A Képviselő-testület felülvizsgálta a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat.. A
szociális étkeztetés térítési díja 495,- Ft+áfa lett adagonként,
a szállítási költség pedig 80,- Ft-ra módosult. A szociális
segítés térítési díja 500,- Ft/fő/óra, a személyi gondozás
térítési díja 1.160,- Ft/fő/óra összegben került megállapításra.
Az idősek nappali ellátásának térítési díja 1.100,- Ft/fő/óra
lett. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 385,Ft/napra módosult, de a szolgáltatás a szociálisan rászorult
személyek részére továbbra is díjmentes marad.
Módosult az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
rendelet
Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének javaslatára, a
testület döntése értelmében a védőnői körzetek az alábbiak

szerint módosultak. Az 1. számú körzetben a Határ út 1-7.
számozásra módosult. A 2. számú körzetből a Diófa utca és
Harangvirág utca kikerült. A 3. számú körzetből az Aulich
Lajos utca és Fasor utca kikerült és a Síp utcával egészült ki.
A 4. számú körzetből az Orgona sétány, Petőfi utca, Pozsonyi
köz, Szabadság út és Vágóhíd kikerült, a Fasor utcával,
Kossuth Lajos utcával, Magyar utcával és Malom utcával
kiegészítésre került. Az 5. számú körzetből a Kossuth Lajos
utca, Magyar utca, Malom utca és Síp utca kikerült, az
Aulich Lajos utcával, Bercsényi utcával, Diófa utcával,
Harangvirág utcával, Határ úttal (8-tól), Orgona sétánnyal,
Petőfi utcával, Pozsonyi közzel és Szabadság úttal kiegészült.
Módosult a 2017.évi költségvetés
Az Önkormányzat költségvetését érintő fejlesztési kiadások
teljesítése érdekében, a munkatervben nem ütemezett módon
szükségessé vált az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítása.
A legfontosabb módosítás a „Simándy József Általános
Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása” elnevezésű beruházáshoz, a KEHOP5.2.9-16-2016-00005 kódszámú projekthez megítélt
131.257.111,- Ft támogatás és a projekt önrészét szolgáló
68.319.889,- Ft összegű fejlesztési hitelfelvétel átvezetése.
Elfogadásra került a Tűzoltóság beszámolója
A Képviselő-testület elfogadta a Gödöllő Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
2016.
évi
önkormányzati
beszámolóját, melyet személyesen Pintér Mihály tűzoltó
alezredes, parancsnok ismertetett a testületi ülésen.
A parancsnok beszámolójában kitért arra is, hogy tavaly
Kistarcsán tűzeset nem történt.
Zászlóhasználati változás
Kistarcsa település címerének és zászlajának használatáról, a
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának
rendjéről szóló rendelet módosítása szerint a jövőben az
önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményekre, illetve a
körzeti megbízott hivatalos helyiségében egész évben a
település zászlaját ki kell tűzni.
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A Villámtánc Egyesület veheti birtokba a régi rendőrőrs
épületét
Közművelődési megállapodást kötött Kistarcsa Város
Önkormányzata és a Villámtánc Kulturális Művészeti Sport
és Tánc Egyesület. Ennek alapján a Szabadság út 52. szám
alatt található ingatlant, amely korábban rendőrőrsi funkciót
látott el és annak elköltözése óta üresen, kihasználatlanul állt,
az Önkormányzat az Egyesület használatába adja,
kedvezményes díj megfizetése és felújítási munkálatok
elvégzése ellenében.
Megszüntetésre került a KIVÜ Kft.-vel megkötött
közszolgáltatási szerződés
A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási feladatok
ellátására a KIVÜ Kft.-vel megkötött közszolgáltatási
szerződést április 30. napjára felmondta, tekintettel arra,
hogy a KIVÜ Kft. megfelelőségi véleménye visszavonásra
került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. által.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy járjon el
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozás kezdeményezése érdekében, és
egyben kezdeményezzen tárgyalásokat annak érdekében,
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hogy az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. útján láthassa el.
Összeállításra került az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

H.SZ.
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XXV. jublieumi
Nyuszi Kupa
Már 9 órától kígyózott a sor a Városi Uszoda előtt, hatalmas volt az érdeklődés
a jubileumi úszóverseny iránt. Idén 25. alkalommal került megrendezésre a
Kistarcsai Nyuszikupa április 9-én.
A Húsvéthoz kötődő tavaszköszöntő versenyre több, mint kétszázan neveztek.
Érdemes visszatekinteni az első Nyuszi Kupa évére, 1992-ben milyen
kiemelkedő úszó sportsikerek születtek a barcelonai olimpián. Egerszegi
Krisztina 3 aranyérmet, míg Darnyi Tamás két aranyat szerzett hazánk
számára. Összesítésben az éremtáblázaton pedig Magyarország összesen 30
éremmel a 8. helyen végzett. Természetesen a 25. Nyuszi Kupának is volt
olimpiai vonatkozása. A szervezők meghívását elfogadta Madaras Norbert
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, és Novák Ferenc kenus, aki 2000-ben
Sydneyben állhatott az olimpiai dobogó legfelső fokára. Egy jubileumi
úszóverseny sem maradhat híres és eredményes úszó nélkül, a megmérettetésre
Szepesi Nikolett európa-bajnoki bronzérmes olimpikon is ellátogatott. A
díszvendégek az éremátadásban segítették a szervezők munkáját.

A gyerekek nagy örömére mindenki személyesen találkozhatott a legendás
sportolókkal. A kupán a 2006-2011 között született óvodások és kisiskolások
vehettek részt. A verseny legeredményesebb kistarcsai úszói Elekes Tamara és
Maczó Levente lett 4-4 aranyéremmel, őket követte Cseh Zsófia és Strigens
Arnold 3-3 arannyal. A legtöbb indulót, több mint 30 gyermeket a
veresegyházi csapat nevezte be a versenyre. A legizgalmasabb futamokat a fiúlány vegyes számok és a szülő-gyermek váltók hozták. A 2009-es korosztály
25 méteres fiú mellúszás döntője is igen szorosra sikeredett, a verseny
többszörös holtversenyt hozott a dobogón. Minden indulót egy
édességcsomaggal és egy emlékpólóval vártak a rendezők. A szervezők Valkai
Ferencné vezetésével ezúton is köszönik a támogatók közreműködését és
felajánlásait.
A jubileumi úszóverseny támogatói voltak: Kistarcsa Város Önkormányzata, a
csömöri Decathlon áruház, az Illés Cukrászda, a Trans-o-Flex Logistics Group,
a Kalmárállvány Kft, a Napról Napra reklámújság, a Cziberehús Kft. és a
Régió Plusz Televízió.
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Eredmények
25 m fiú gyors 201 0

1 . Vándor Pál
Szentendre Kinizsi
2. Perczell Frigyes
UVSE előkészítő
3. Goda-Bendek Ábel Veresegyház

25 m fiú gyors 2011

1 . Szabó Bendegúz
2. Sessler Dávid
3. Kóczán Gergő

Csicsergő Óvoda
Veresegyház
Meseliget Óvoda

25 m leány gyors 201 0

1 . Bencsics Angéla
2. Juhász Emma
3. Vogt Nina

Oázis
Kolozsvár úti Ált. isk.
UVSE Előkészítő

25 m leány gyors 2011

1 . Balogh Míra Eszter Veresegyház
2. Várszegi Zoé
Egyéni induló
3. Tűzkő Linda
Kistarcsai Fókák
25 m fiú hát 201 0

1 . Pálfi Ákos
Gödöllői Zöld Óvoda
2. Goda-Bendek Ábel Veresegyház
3. Perczell Frigyes
UVSE előkészítő
25 m fiú hát 2011

1 . Sessler Dávid
2. Szabó Bendegúz
3. Mohos Matyi
25 m leány hát 201 0

1 . Bencsics Angéla
2. Juhász Emma
3. Bálványos Rita

25 m leány hát 2011

1 . Várszegi Zoé
2. Jovanovits Mila
3. Bolla Csenge

Veresegyház
Csicsergő Óvoda
Csicsergő Óvoda
Oázis
Kolozsvár úti Ált. isk.
Gödöllő, Zöld Óvoda
Egyéni induló
Veresegyház
Bókay KSI

25 m fiú-lány mell 201 0

1 . Bencsics Angéla
2. Juhász Emma
3. Perczell Frigyes

Oázis
Kolozsvár úti ált isk.
UVSE előkészítő

Szülő-gyermek váltó

1 . Vándor Pál + Pál
2. Juhász Emma + Péter
3. Baranyai Anna + Móni
25 m fiú gyors 2008

25 m fiú mell 2009

22,84 1 . Madaras Zétény Bp,Városligeti Ált. Isk.
26,00 2. Szalay Zétény
UVSE
26,25 2. Drávucz Milán
UVSE
3. Nagy Zsigmond
Szentendre Kinizsi
UVSE
29,72 3. Kun Bendegúz
31 ,96 25 m leány mell 2008
39,28 1 . Számadó Kinga
Oázis
2. Borszéki Boglárka Szentendre Kinizsi
Bókay KSI
20,75 3. Füredi Tamara
23,91 25 m leány mell 2009
26,41 1 . Mező Jázmin
Szolnok, Kőrösi
2. Kovács Réka
Veresegyház
Gödöllő, Damjanich
35,1 0 2. Novák Amira
Oázis
35,72 3. Zobolyák Petra
38,1 3 50 m fiú gyors 2006
1 . Maczó Levente
VUK, Simándy
VUK, Simándy
27,00 2. Haupert Gergő
Bp. Meixner
28,1 9 3. Rejtő Barnabás
29,44 50 m fiú gyors 2007
1 . Strigens Arnold
Szentendre Kinizsi
29,1 5 2. Kendeh Sebestyén KVSRC
Szentendre Kinizsi
29,44 3. Takács Levente
32,65 50 m leány gyors 2006
1 . Cseh Zsófia
Veresegyház
Aqua 1 8 SE
24,94 2. Gerőcs Luca
Veresegyház
26,60 3. Kálmán Dorka
28,00 50 m leány gyors 2007
1 . Elekes Tamara
Veresegyház
Oázis
35,34 2. Flórián Natália
Bp. 1 5. ker.
35,88 3. Szabados Luca
37,00 50 m fiú hát 2006
1 . Maczó Levente
VUK, Simándy
VUK, Simándy
28,62 2. Haupert Gergő
29,03 3. Szautner András Gödöllő, Damjanich
32,75 50 m fiú hát 2007
1 . Strigens Arnold
Szentendre Kinizsi
2. Baranyai Bence
Kerepes, Széchenyi
3. Kendeh Sebestyén KVSRC
50 m lány hát 2006

1 . Cseh Zsófia
Veresegyház
1 . Kálmán Zsombor Veresegyház
1 7,06 2. Kálmán Dorka
Veresegyház
2. Vida Zalán
Simándy,KVSRC
1 8,28 3. Gerőcs Luca
Aqua 1 8 SE
2. Závodi Máté
Bókay KSI
1 8,28
50
m
leány
hát
2007
3. Sárvári Máté
Oázis
1 9,03
1 . Elekes Tamara
Veresegyház
25 m fiú gyors 2009
2. Flórián Natália
Oázis
1 . Pintér Noah
UVSE
1 7,72 3. Szabados Luca
Bp. 1 5. ker.
2. Nagy Zsigmond
Szentendre Kinizsi
1 8,59
50
m
fiú
mell
2006
3. Drávucz Milán
UVSE
1 9,04
1 . Maczó Levente
VUK, Simándy
25 m leány gyors 2008
2. Jakab Szilárd
KVSRC
1 . Számadó Kinga
Oázis
1 8,75 3. Daka Imre
Egyéni induló
1 . Tóth Lili
Kistarcsai Fókák
1 8,75
50
m
fiú
mell
2007
2. Orlovity Bernadett Széchenyi, Kerepes 1 9,22
Bp. Meixner
3. Földi Patricia
Szentendre Kinizsi
1 9,53 1 . Szabó Örs
2. Szarvasi Andor
Oázis
25 m leány gyors 2009
3. Demény Áron
VUK, Simándy
1 . Novák Amira
Gödöllő, Damjanich 1 8,03 3. Takács Levente
Szentendre Kinizsi
2. Zobolyák Petra
Oázis
1 8,45
50
m
leány
mell
2006
3. Kovács Réka
Veresegyház
1 8,90
1 . Gerőcs Luca
Aqua 1 8 SE
25 m fiú hát 2008
2. Kőszegi Petra
Solymár
1 . Kálmán Zsombor Veresegyház
20,31 3. Cseh Zsófia
Veresegyház
2. Jakab Zsombor
KVSRC
21 ,62
3. Vida Zalán
Simándy / KVSRC
21 ,97 50 m leány mell 2007
1 . Elekes Tamara
Veresegyház
25 m fiú hát 2009
2. Flórián Natália
Oázis
1 . Madaras Zétény Bp,Városligeti Ált. Isk. 22,1 9 3. Kovács Enikő
Veresegyház
1 . Szalay Zétény
UVSE
22,1 9
2. Pintér Noah
UVSE
22,69 1 00 m fiú vegyes 2006
VUK, Simándy
3. Zsolnai Péter
Kovács Brigitta Team 23,56 1 . Maczó Levente
2. Szautner András Gödöllő, Damjanich
25m leány hát 2008
3. Jakab Szilárd
KVSRC
1 . Számadó Kinga
Oázis
23,22
1 . Böröcz Fédra
Veresegyház
23,22 1 00 m fiú vegyes 2007
Szentendre Kinizsi
2. Budai Zsuzsanna 1 5. kerület
24,1 9 1 . Strigens Arnold
Oázis
3. Tóth Lili
Kistarcsai Fókák
24,66 2. Szarvasi Andor
Kerepes, Széchenyi
3. Szvet Zita
Bp. Kolozsvári
24,66 3. Baranyai Bence
25m leány hát 2009

1 . Novák Amira
2. Mező Jázmin
3. Kovács Réka

25m fiú mell 2008

1 . Sárvári Máté
2. Jakab Zsombor
3. Veres Marcell

1 00 m leány vegyes 2006

Gödöllő, Damjanich
Szolnok, Kőrösi
Veresegyház

21 ,97 1 . Cseh Zsófia
22,31 2. Gerőcs Luca
22,66 3. Kőszegi Petra

Oázis
KVSRC
UVSE

24,81 1 . Elekes Tamara
25,00 2. Flórián Natália
25,20 3. Szabados Luca

Veresegyház
Aqua 1 8 SE
Solymár

1 00 m leány vegyes 2007

Veresegyház
Oázis
Bp. 1 5. ker.

24,90
26,1 6
26,1 6
27,25
27,25
25,06
26,1 3
26,81
25,28
25,50
25,50
27,56
33,69
37,56
38,54
36,28
37,97
38,41
32,97
33,75
34,65
32,1 2
33,91
36,1 5
41 ,56
45,47
47,41
43,41
47,27
48,54
39,44
40,50
42,1 2
36,78
37,40
41 ,06
45,44
52,68
53,07
52,41
52,84
53,00
53,00
45,1 5
46,41
46,60
43,75
46,69
49,72
1 ,31 ,72
1 ,49,1 9
1 ,56,03
1 ,36,22
1 ,37,60
1 ,42,85
1 ,25,00
1 ,29,1 2
1 ,30,44
1 ,20,00
1 ,25,66
1 ,29,88

1.

1.

12

SPORT

KISTARCSAI HÍRADÓ

KISTARCSAI HÍRADÓ

KULTÚRA

13

Könyvadománynak örülhettek az ovisok
Van olyan felnőtt, aki egyszerűen képtelen letenni a
gyerekkönyveket. Nem csak a gyerekeinek olvas belőlük,
hanem magának is. Sőt, gyűjti is őket. Majd pedig ír róluk.

Hovanyecz Teréz, a Gyerekkönyves blog írója
(gyerekkönyves.reblog.hu) is ilyen felnőtt. Rajong a
mesékért, a kis és nagyobb gyerekeknek szóló történetekért
egyaránt. Ezt a blogot azért írta, hogy másokat is megnyerjen
szenvedélyének, a könyvek és a (fel) olvasás szeretetének.
Nemrég az egyik bejegyzése, olyan jól sikerült, hogy az
Origo.hu 50.000 forinttal díjazta azt. Kézenfekvő volt
számára, hogy nyereményét gyermekkönyvekre fogja költeni
a blog gazdája. Mivel Teréz néhány évet Kistarcsán élt, és a
nagyobbik fia éppen a Gesztenyés Óvoda Napraforgó, (4-es)
csoportjába járt, az sem volt kérdés a számára, hogy kinek
ajánlja fel a könyvadományt.

A jótékonykodáshoz a Pozsonyi úti Pagony, az ország első
gyerekkönyvesboltja kiemelt kedvezménnyel járult hozzá,
így Teréznek sikerült egy 63.000 forintos könyv és diafilm
csomagot vásárolnia náluk. Az olvasnivaló átadására március
8-án került sor, a gyerekek, és az óvónők nagy örömére,
melyben a szülők is osztoztak, és csodálatos dolognak
tartották ezt a nagylelkű gesztust.

A meglepetés a gyerekek számára, nagy örömet okozott, és
minden kisgyermek boldogan lapozgatta mind a tizenegy
Pöttyös Panni kötetet, és a nyolc kötet Kippkoppot. A
számtalan diafilm pedig majd az esős délutánokat fogja
feldobni.
Köszönjük Teréz, ezt a kedves és nagylelkű gesztust!
Gáspár Csabáné, óvodapedagógus
.
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Már a 10. Hapkido szeminárium volt Kistarcsán
Immár a 10. Hapkido Szemináriumot szervezte Hegyes Imre Egyesületünk tavasszal is folyamatos tagfelvételt hirdet
3.danos Taekwondo és 1.danos Hapkido Mester. A jubileumi és várja a jelentkezőket!
eseményen a meghívott vendégek közül Szemán Gergely
képviseltette magát, a Kistarcsai sportért felelős képviselő,
aki megnyitotta a szemináriumot. Az egyesület vezetője
külön díjjal köszönetét fejezte ki sportáguk támogatásáért.

Az edzések megtekinthetőek a Simándy Általános Iskola
tornatermében csütörtökönként 19.00-20.00 óráig és
szombatonként pedig délelőtt 9.45-11.00 óráig.
Minden korosztályt szeretettel várunk, és az első edzés
ingyenes! További információ a www.sentinelse.hu
A szemináriumot tartotta Kopasz Attila 4.Danos Hapkido weboldalról érhető el.
Mester Hódmezővásárhelyről.
Érdeklődni telefonon Hegyes Imre 3.Dan Taekwondo, 1.dan
A rendezvény a Simándy Általános Iskola tornatermében Hapkido Mesternél lehet az alábbi számon: 06-20/551-0919.
volt megszervezve, ahol az egyesületi edzések is vannak.
A 4 órás programban volt esés, gurulás technikák, láb, kéz
támadó és védekező, valamint önvédelmi technikák, álló és
fekvő küzdelmek.
A szeminárium után színes Hapkido övvizsga is volt, ahol hét
Sentinel S.E tanítvány is sikeres övvizsgát tett.

A magas színvonalú szemináriumoknak köszönhető, hogy
évről évre egyre több taggal gyarapodik a Sentinel SE
Hapkido Szakosztálya.

KISTARCSAI HÍRADÓ
Katolikus

Együtt a Föltámadottal
A mindenható Isten azt ígérte, hogy megoldást hoz az
életünkre, gyökereiben rendezi majd a dolgokat. Ott is
megoldást kínál majd, ahol eddig nem is reméltük. Azonban
látnunk kell, hogy a kereszt nem a vég, mert a kereszt
önmagában nem old meg semmit. A kereszt az a végpont,
ameddig kísérni tudtuk Krisztust, ameddig vele tudtunk
haladni, mint szemlélők, mint együtt érzők.
A kereszten túl, a föltámadásban jelenik meg ennek a
kibontakozása, vagyis az, amit nem is reméltünk. A titok
abban rejlik, hogy Krisztus nem állhatott meg félúton,
valamelyik keresztúti állomásnál, hanem el kellett menni a
végsőkig. A megoldás azonban a végsőkön túl van. Erre hív
minket ez az ünnep. Mert mit is jelent a föltámadás? Csak
ennyit: fölkelni, fölállni.
Isten szeretete túl van mindazon, amit képesek vagyunk
belátni, amennyit képesek vagyunk befogadni az értelmünk
által. Az életünk megoldása abban a szeretetben lakozik, ami
számunkra elérhetetlen, ami megszerezhetetlen, ami csak
ajándékként lehet a miénk. Jézus Krisztus, aki fölkelt, aki
fölállt, aki föltámadott, Ő lép hozzánk, és azt köti a
lelkünkre, a szívünkre: nem állhatunk meg sehol, ott sem,
ahol úgy érezzük, már nincs erőnk továbblépni. Ha igazán a
szeretet misztériumában akarunk élni, akkor engednünk kell,
hogy Ő állítson föl, hogy már ne a saját erőnkből, hanem az
Ő erejéből járjunk, éljünk.
Gondoljunk arra, hogy van, akit nem tudunk igazán szeretni.
A saját erőnkből már mindent megpróbáltunk, hogy
szeressük, hogy elfogadjuk. A próbálkozásunk újra és újra
kudarcba fullad. Nos, ez az ember a vég, számunkra ő a
kereszt. Az igazi élet azonban ezen túl van. Krisztus ereje föl
tud segíteni, és újra tudunk lépéseket tenni felé. Nem arról
van szó, hogy mi nem nyugszunk bele, mert nem tudunk
szeretet nélkül élni, hanem, hogy a szívünkben Krisztus az,
aki nem engedi, hogy félmegoldásként valahol megálljunk. Ő
az, aki újra és újra arra késztet, hogy támadjunk föl.
Engedjük, hogy a szeretet tovább segítsen minket azon az
úton, ami az igazi és új életet jelenti számunkra. Mert ettől a
fölállástól, a Föltámadottal való együtt járástól változik meg
az életünk. Egy idő után majd azt érezzük, amit Krisztus:
nem mondhatunk le senkiről, mert mindenkiért felelősök
lettünk.
Túl kell lépni önmagunkon, mindenkiért felelősséget kell
vállalnunk. Ez azt jelenti, hogy a szívünkben – mint Krisztus,
aki mindenkiért meghalt – mindenkiért tudunk imádkozni. A
föltámadásnak az örömünnepe jelenti ezt az egyetemességet,
amelyben az ember túllép önmaga végességén,
gyengeségein, erőtlenségén, és odakínálja magát, a szívét,
egész valóját Krisztusnak: itt vagyok Uram, állíts föl engem.
Tedd teljesebbé, tökéletesebbé az életemet, hogy úgy tudjak
szeretni, ahogy Te szerettél. Mert ez az élet, erre vagyok
meghívva.
Ez Húsvét öröme. Ez kell, hogy átjárja a szívünket, ennek
kell kiragyogni a szemünkből, a szavainkból, a
cselekedeteinkből. Kérnünk kell Istentől, hogy újra és újra
állítson föl bennünket, adja meg nekünk, hogy a szeretet által
föl tudjuk tárni a világnak, mit jelent az Isten országa.
Görbe József plébános

HITÉLET

15

Cirkuszban jártunk a Karitásszal
A Magyar Nemzeti Cirkusz 2017. március 14-én 18 órakor,
premier előtti jótékonysági előadásra hívta meg a Váci
Egyházmegyei Karitászt, több mint 600 fő részvételével.
Belépőjegyként, fejenként egy darab tombolát kellett
megvásárolni 499,- forintos áron.
Az összegyűlt összeget az Együtt a Daganatos Gyermekekért
Alapítvány számára ajánlotta fel a Richter család, amiből
"Környezet fertőtlenítő rendszert'' vásárolnak a beteg
gyermekeknek. A műsor szünetében a megvásárolt
tombolaszelvények sorsolására került sor, ahol értékes
nyeremények találtak gazdára.
A Kalkuttai Szent Teréz Karitász Csoportunk 50 db tombolát
kapott Vácról, így Kistarcsáról 13 család nézhette meg a
„Világszámok a porondon” című vadonatúj nemzetközi
gálaműsort. A fűtött 1.500 személyes sátor a Pólus Center
füves részén került felállításra. Izgatottan vártuk egymást a
bejáratnál, a jegyeket a helyszínen kaptuk meg az
Egyházmegyei Karitász munkatársától, majd érkezési
sorrendben elfoglaltuk a helyeket. Igazán színvonalas,
látványos műsort tekinthettünk meg. Repültek emberek orosz
hintáról, elefántról, lovakról, extrém motorokról. Láttunk
idomított zsiráfot, kutyákat, lovakat, elefántokat, tevéket,
zebrákat, lámákat. Jól szórakoztunk Rosi vicces lován Scoutton, valamint a spanyol bohóc csoport vizes tréfáin.
Rácsodálkozhattunk az emberi képesség csodáira, a mexikói
zsonglőr örült gyorsaságára, a Richter csoport
Hungarikumnak számító lovas akrobata produkciójára, az
afrikai Kenia Boys ruganyosságára. Kicsik, nagyok élvezték
az előadást, szavakkal megjeleníteni lehetetlen azt a látványt,
izgalmat, amiben részünk volt, ezt látni kell! A Magyar
Nemzeti Cirkusz sátrát március 20-án lebontották a Pólus
Centernél, de országos turnéra indultak, ha utazásuk,
nyaralásuk alatt találkoznak velük, érdemes megnézni a
műsorukat!
Mi jó szívvel ajánljuk őket, a cirkusz alapítója, előző
igazgatója, id. Richter József március 15-én vehette át a
Parlamentben a Kossuth díjat, fiai közül a kisebbik Richter
József Jr. (hetedik generációs artistacsalád gyermeke) arany
Pierrot-díjas magyar artistaművész, a cirkusz jelenlegi
igazgatója és egyben a világ legfiatalabb cirkuszigazgatója,
21 évesen vette át édesapjától a Magyar Nemzeti Cirkusz
igazgatását, a Richter névhez méltón, ő is a lovas
akrobatikában, állatok idomításában jeleskedik. A család
elefánt és lovas akrobata produkcióival az egész világot
bejárta. Azt hiszem, ez igazán jó ajánlólevél a színvonalas
műsorukhoz! Jó szórakozást kívánunk hozzá!
Csicsiri Feri

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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"Hiszem a test feltámadását"

„ A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek ( az asszonyok) a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között:
„Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az
igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek.
De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a
hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott
meglátjátok őt, amint megmondta nektek.” Márk 16, 27..

Miért kellett bátorítania az angyalnak húsvét hajnalán az
asszonyokat, hogy Mesterük feltámadt? Hiszen Jézus
többször és nyomatékosan tanított a feltámadásáról. Ráadásul
Jézus korában is reménykedtek a hívő emberek a
feltámadásban.

Gondoljunk csak Pál védekezésére a nagytanács előtt:
Apostolok Cselekedetei 23, 1-11. Bizonyára az asszonyok is
elhitték, de csak elméletileg, hogy Jézus feltámadt, és a
mennyben van.
a./ Nagyon nehéz lehetett elhinniük, hogy Jézus
valóságosan feltámad, mivel látták ahogy Jézust félholtra
korbácsolták, a kereszthez szögezték, amint hittel kilehelte a
lelkét. Tudták, hogy a lándzsa szúrása előtt már beállt a halál.
Ezért sorolta fel a sírban lévő ifjú ezeket az adatokat: "a
názáreti, a megfeszített", pont úgy, ahogy mi is valakinek
személyazonossági adatait mondjuk.
Tehát mintegy azonosította az angyal a Feltámadottat azzal a
megfeszítettel, akit ismertek és szerettek: a valóságosan
feltámadt Krisztussal.
b./ Ne csodálkozzunk, ha az asszonyok nem hitték
Jézus valóságos feltámadását, hanem csak egy elméleti
igazságot vallottak úgy, hogy ennek nem volt semmi köze
a hétköznapi életükhöz, gyászukhoz! Ebből nem tudtak
erőt meríteni.
Nem így van napjainkban is? A legtöbben csak
elméletben hiszik. Ezért is mondják: "Onnan még senki sem

jött vissza". Ez a "senki se" szinte kihangsúlyozza, hogy nem
hiszik Jézus feltámadását. Ezért mindig hozzá teszem: "csak
Jézus" (jött vissza).
Ha Jézus onnan visszajött, akkor Ő valóban az,
akinek mondta magát, és akkor igaz mindaz, amit hitről,
feltámadásról, utolsó ítéletről, örök életről tanított.
c./ A legtöbben nem azt hiszik, amit a keresztyén
egyház tanít, hanem szétválasztják a földi- és az örök életet.
Úgy gondolják, hogy amely testben élnek itt a földön, az a
halál után majd az örök álmát alussza. Azután pedig valami
lélekként élnek majd az örökkévalóságban, elszakadva a
földi léttől. Ez nem a keresztyén tanítás! Mi ezzel szemben a
test feltámadását hirdetjük. Jézus is, mi is testben támadunk
fel. Igaz, nem földi, hanem mennyei testben. Ebben kell Isten
ítélőszéke elé állnunk. És pontosan úgy, ahogyan Jézusnál is
azonos volt, aki meghalt, azzal aki feltámadt! Csak a testének
az anyaga más: a mulandóságban por és hamu, az
örökkévalóságban pedig valami mennyei valóság. Ezt mi
még szinte elképzelni sem tudjuk.
A sírban lévő angyal második üzenete: "előttetek
megy Galileába: ott meglátjátok őt..."
Vajon Jézus a tanítványai előtt jár, vagy utánuk
megy, ahogyan a jó Pásztor példázatában olvassuk? A
tanítványai előtt jár, de az elveszetteknek után megy. Innen
tudom lemérni, hogy hol állok a hitben. Ha valaki még nem
tapasztalta, hogy Jézus vezeti, akkor még nem a tanítványa.
Két okból küldte őket Galileába: az egyik
lelkigondozói, a másik pedig missziói. Jézus szeretetteljes
lelkigondozása, hogy Galileában, az első szeretetük helyén
akart ismét találkozni velük, ahol a legtöbb csodát élték át,
ahol a legboldogabbak voltak vele.
De lehet ennek egy missziói értelme is: Galilea a pogány
világot jelentette. Ezzel a pogányok közé, tehát a misszióba
küldte őket.
Ki kellene végre lépnünk a magunk ismeretségi
köréből, és el kellene indulnunk a mi 'galileánkba', azok
közé, akikről azt gondolnánk, hogy hozzájuk nem érdemes!
Ne mindig ugyanazokat hívjuk! Merjünk tovább lépni!
Merjünk távolabb menni, a mi Galileánkba. A legtöbb
keresztyénnek nem az a baja, hogy nem hívogat, hanem az,
hogy mindig ugyanazokat, akik már megkeményítették a
szívüket. Másokkal pedig egyáltalán nem törődnek.
Éppen a misszióban tapasztaljuk meg, amit Jézus
ígért: "ti veletek vagyok minden napon", tehát előttünk jár,
megáldja a szavunkat, és arra hallgatnak majd azok, akik ma
még idegenek.
Riskó János református lelkész
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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!

Narancsos répakrém leves
Hozzávalók:
- 1/2 kg sárgarépa
- 1 fej hagyma
- 3 ek. olívaolaj
- 1,5 l húsleves alaplé
- 1 narancs reszelt héja
- 4 tojássárgája
- reszelt zsíros sajt
- csipetnyi só
Elkészítése:
Hámozzuk meg a répákatt és vágjuk apró kockákra.
A hagymát tisztítsuk meg és aprítsuk finomra. Futtassuk
meg az olajon a répát és hagymát.
Adjuk hozzá a húslevest és a narancshéjat és főzzük kis
lángon 30 percig. Turmixoljuk le. Minden levesestálba
tegyünk egy tojássárgáját és reszelt sajtot - erre merjük a
levest.
Jó étvágyat kívánunk!

Könyvajánló

Berg Judit: Lengemesék (sorozat)

Vers mindenkinek

Radnóti Miklós: Május

Berg Judit, József Attila díjas író, már több
Szirom borzong a fán, lehull;
mint húsz gyermeknek szóló könyvvel járult
fehérlő illatokkal alkonyul.
hozzá a magyar irodalom kincseinek
A hegyről hűvös éj csorog,
bővítéséhez. A méltán híres Rumini sorozat
lépkednek benne lombos fasorok.
írójának új mesesorozata a nádirigók, békák,
Megbú a fázós kis meleg,
hattyúk, harácsok és a lengék kalandos életéről
szól, akik a Nádtenger lakói. A lengék a nádas
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
nyugalmának őrzői, az itt élő állatok
(1941)
védelmezői. A lengék teste alig nagyobb, mint
egy pitypang bóbitája, a bőrük éppen olyan
zöld, mint a nádas, hajuk pedig kócos barnán
vagy zölden lobog a szélben.
A négykötetes sorozatban megismerhetjük Füttyös Vilkót, a vidám, vakmerő,
de melegszívű csintalan gyermekhőst, aki tanulságos és humorral teli
kalandozásaiban hol egyedül száll szembe az ellenséges hattyúkkal és a
harácsokkal, hol pedig barátai vagy Nagyapó sietnek a segítségére.
A könyvsorozatból készült egész estés animációs filmet 2017. áprilisától
nézhetik meg a mozikban.
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
A könyv elérhető Kistarcsa Városi Könyvtárának kínálatából!
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
Kölcsönözze ki Ön is!
az újságot!
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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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