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Április 14én szombaton lesz a
lomtalanítás

Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy
a kijelölt gyűjtőpontokon, a meghatározott időszakon
kívül történő hulladék elhelyezés illegális hulladékle-
rakásnak minősül!

Célunk, hogy a lomtalanítás idején, valamint az azt megelőző
napokban is tiszta, rendezett maradjon a város. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy a közterület-felügyelet, a
polgárőrség és a rendőrség már a lomtalanítást megelőző
napokban, rendes munkaidőn túl is fokozottan ellenőrizni
fogja a kijelölt helyszíneket.

Az illegális hulladéklerakás köztisztasági szabálysértésnek
minősül, melynek büntetési tétele 1 50 ezer forintig is ter-
jedhet.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Megérkeztek az elektromos autók
a Pest Megyei Kormányhivatalba

Három új elektromos autóval gyarapodott a Pest Megyei
Kormányhivatal flottája, a környezetbarát gépjárművek
február 23-án érkeztek meg a kormányhivatalba. A tisztán
villamos energiával működő gépkocsik kulcsait Tarnai
Richárd kormánymegbízott vette át Ugron Gáspártól, az e-
Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójától.
A kormány az infrastruktúra kiépítése és az elektromobilitás
terjesztése érdekében hozta létre az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft.-t. Az állam célja, hogy a hazai autóparkban
2030-ra az árammal hajtott járművek aránya elérje a 30
százalékot.

Tarnai Richárd kormánymegbízott elmondta, a három
gépjármű a kormányhivatal budapesti telephelyei között fog
közlekedni, ezzel is csökkentve a főváros levegőjébe jutó
károsanyag-kibocsájtást. A kormánymegbízott hangsúlyozta,
a fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme az elek-
tromobilitás fejlesztése.

A kormány az elektromobilitási növekedés érdekében már
pályázatot írt ki a 15 ezer főnél nagyobb települések
önkormányzatai számára töltőállomások telepítésére.
Emellett az állam segíti a cégek és magánszemélyek
beszerzéseit is, a tavaly szeptemberben indult elektromos
autóvásárlási programban már több mint 600 jármű
megvásárlásához biztosított támogatást. Jelentős változás a
szabályozási környezet könnyítése is, mivel a tisztán
elektromos meghajtású járművek után nem kell regisztrációs
adót, cégautó- és helyi gépjárműadót, forgalomba helyezési
és vagyonszerzési illetéket fizetni.

Forrás: PMKH

Kistarcsán járt Orbán Viktor
miniszterelnök

A miniszterelnök Gödöllőn folytatta országjáró kampány-
körútját, melyet Hévvel közelített meg Kistarcsáról. Orbán
Viktor kíséretével március 10-én szombaton a délelőtti
órákban meglepetésszerűen érkezett meg Kistarcsa Hév-
állomásra. Köszöntötte a járókelőket és az állomáson
várakozókat, ezután felszállt a menetrend szerint induló
Gödöllői Hévre. Gödöllőn többek között Vécsey László a
választókerület országgyűlési képviselője fogadta. A nap
folyamán Solymosi Sándornak, Kistarcsa polgármesterének
és Juhász István alpolgármesternek is lehetősége volt
találkozni a miniszterelnökkel. Orbán Viktor a Régió Plusz
televíziónak is interjút adott az április 8-i választásokkal
kapcsolatosan.

H.SZ.

Forrás: facebook.com/orbanviktor
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ADÓBEFIZETÉSI HATÁRIDŐ
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a gépjárműadó,
telekadó és helyi iparűzési adó 2018. I. félévi befizetésének
esedékessége az ünnep miatt 2018. március 19. Az
egyenlegértesítők és csekkek postázása jelenleg is folyamat-
ban van. Logisztikai problémák lassítják az értesítők
kézbesítését. A késedelmes befizetések szankcionálása
kizárólag 2018. április 1 5-e után esedékes.

Amennyiben külön gépjármű határozatban az adózó nem
kapott értesítést, úgy az előző évi gépjárműadó összegét kell
megfizetnie 2018-as adóévben is.
A gépjárműadó megfizetése történhet átutalással a 11742324-
1 5565804-08970000 gépjárműadó számlára.
A telekadó első félévi előlegét 11742324-1 5565804-
02510000 számlaszámra, az iparűzési adó előleget
11742324-1 5565804-03540000 számlára kell megfizetni.
A közlemény rovatba minden adónem esetében szükséges
feltüntetni az adóazonosító jelet vagy könyvelési azonosítót.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

Félidejéhez érkezett az iskolában az
energetikai projekt

A tavaly év végi kezdés után és a 2018. április 30-i
befejezéshez képest nagyjából félidőben tart a kivitelezés az
iskola homlokzatán. Az energetikai korszerűsítés során az
épület lapos tetős szárnyában homlokzati hőszigetelés,
lábazat hőszigetelés és hozzá kapcsolódó járda felújítás
valósul meg.

Az iskola magas tetős szárnyon a nyílászárójának cseréjére,
homlokzati hőszigetelésre, lábazat hőszigetelésre és hozzá
kapcsolódó járda felújításra, beépített tetőtér ferde és
mennyezeti síkjának hőszigetelésére, és annak tűzgátló
gipszkartonnal történő beburkolására kerül sor.
Természetesen már jól látszanak az elkészült részeken a
homlokzat új színei.

Szervezési Iroda

FELHÍVÁS

2018. március 29.
Kerecseny Csaba: Emlékek a Mont-Blancról
Menetelés az alaptáborig. Sátrazás a sziklatengeren. A 600
méter szintemelkedésű, majdnem függőleges sziklafal. A
magashegyi betegség tünetei. Egy életveszélyes kicsúszás.
Szél és hóvihar átélése a sátorban.

2018. április 5.
Nagy László József: Az első világháború utáni orosz
ellenforradalmak
A vörös hatalom elleni katonai megmozdulások
polgárháborúvá válása. A harci cselekmények földrajzi
kiterjedése. Cseh politikusok akciói és katonáik részvétele.
Külföldről érkező támogatások. Magyar érintettség. A fehér
seregek parancsnokai. A vörös eszme terjedése. Az elbukások
okai.

2018. április 12.
Takács Tímea: Észtországi különlegességek
Az elektronikus rendszerekre való áttérés sci-fi alapötlet
vagy paradigmaváltás? Az „észt oktatási csoda”, és ami
mögötte van. A 100 éves Észt Köztársaság megünneplése, és
a centenáriumhoz csatlakozó Magyarország. Barangolás
Észtország ismert és kevésbé ismert tájain.

2018. április 19.
Koncz Gábor: Ötven éves a magyar jövőkutatás
A küzdelmes első évek. A Jövőkutatás és távlati tervezés
című szakdolgozat. A lehetséges jövőktől a kívánt jövőig – a
társadalmi tervezés szorgalmazása, módszereinek
kidolgozása és gyakorlata. A hazai jövőkutatás fő irányai és
eredményei. A kutatás mai állása és lehetőségei.

2018. április 26.
Bihari László: A közösségi élet jelentősége
A civilizáció által felhalmozott problémák nagy részére a
segítő közösségek keresnek megoldást. Egy
dokumentumfilm, amely ezt a különleges zónát mint eszközt
vizsgálja. A közösség tevékenységének célja, hogy
visszakapják emberi méltóságukat a mélyszegénységben
élők.

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

A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,

időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

A Deáktanya aktuális
programja
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Álláskeresési tréning indul

2018.04.03. kezdéssel álláskeresési tréninget indítunk.

A tréning helyszíne: Alapszolgáltatási Központ

(2143 Kistarcsa, Batthyány utca 2/a)

A tréning időtartama: 2 hónap (8 alkalom),

keddenként 1 3-1 5h

Várjuk azoknak a munkanélkülieknek a jelentkezését, akik

kellő motivációt és elhivatottságot éreznek ahhoz, hogy

hatékony álláskeresési technikákat elsajátítva visszatérjenek

a munkaerőpiacra.

Jelentkezés módja: személyesen vagy telefonon az alábbi

elérhetőségen lehet munkanapokon:

06/70-685-9769,

06/28-742-083 (Vincze Mónika)

Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ hírei

Idősek Klubja
Az Alapszolgáltatási Központ szervezésében és épületében

működik 2013 novembere óta a Naplemente Idősek Klubja.

A nappali ellátást nyújtó program keretein belül van

lehetőség az idősebb generáció számára a beszélgetésre,

relaxációra, társas-, és memóriafejlesztő játékokra, régi

emlékek és események felidézésére, kézműves foglalko-

zásokra, ünnepekre készülődésre, társas kapcsolatok kialakí-

tására és fenntartására. A mostani klubtagok között barát-

ságok szövődtek és a klubéleten kívül is szorosan tartják a

kapcsolatot egymással.

Ez a klub segít abban, hogy az idősek, nyugdíjasok ne

veszítsék el kapcsolataikat és újakat alakítsanak ki; segít a

mentális egészség megőrzésében és napi elfoglaltságot,

kimozdulási lehetőséget nyújt a kistarcsai lakosok részére.

Tagjaink között találhatóak fiatal nyugdíjasok és szépkorúak

is. A klub igénybevétele térítési díj ellenében vehető igénybe,

aminek mértéke a jövedelem nagyságától függ.

Részletes tájékoztatás: 2143. Kistarcsa, Batthyány utca 2/a,

0628/742-083

Szeretettel várjuk a város idősebb lakosait!

Alapszolgáltatási Központ

Játék & Duma Klub indul

10-14 év közötti fiatal vagy? Szeretnél játszani és egy jót

beszélgetni? Akkor szeretettel várunk induló új klubunkban

2018. április 25-én és minden hónap utolsó szerdáján 16-1 8

óra között.

Helyszín: Alapszolgáltatási Központ klubszobája

2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.

Vince Mónika és Raffay Veronika
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Pályázati felhívás  Eladó ingatlan
az Oázis Üzletházban

Kistarcsa Város Önkormányzata pályázat útján értékesíteni
kívánja Kistarcsa, Deák Ferenc utca 2. szám alatti Oázis
üzletházban található 1 393/6/A/14 hrsz-ú, 1 9,52 m2 területű
üzlet rendeltetésmódú ingatlanát.

A pályáztatás formája: nyilvános egyfordulós pályázat.
A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével
megvalósuló eljárás, mely során a pályázati eljárás nyertese
az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése
mellett a legkedvezőbb ajánlatot tette.

Határidő: 2018. április 9. 10.00 óra.

Bővebb információ: Mészárosné dr. Papp Katalin
Telefon: 06/28/470-711 /11 3, 06/20/568-7001
E-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen
ügyfélfogadási időben (2143 Kistarcsa Szabadság út 48. )

A részletes pályázati felhívás elérhető a Polgármesteri
Hivatal honlapjáról.

Kistarcsa Város Önkormányzata



Beszámoló a februári testületi ülésről
Megválasztották a szavazóbizottságok tagjait
A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvény
alapján megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság és a
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjait az április 8-i
országgyűlési választáshoz kapcsolódóan.

Igazgatási szünetről döntött a testület
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotta a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
önkormányzati rendeletét. A Kistarcsai Polgármesteri
Hivatalban 2018. július 23-tól 2018. augusztus 3-ig, valamint
2018. december 27-től 2018. december 28-ig igazgatási
szünet lesz.

További ingatlant tervez értékesíteni az Önkormányzat
A testület a Kistarcsa 2225 helyrajzi számú, a Kistarcsa 2231
helyrajzi számú, és a Kistarcsa 2233 helyrajzi számú
ingatlanok tulajdonosaként úgy döntött, hogy az ingatlanok
tekintetében telekhatár rendezési eljárást kezdeményez a
kialakuló Kistarcsa 2231 helyrajzi számú 9999 m2 területű
ingatlan értékesítése céljából.
Jelenleg a telekalakítási eljárás folyamatban van, annak
eredményes befejezése a közeljövőben várható. Figyelemmel
arra, hogy a jelenlegi értékesítési tapasztalatok alapján az
ingatlanok értékesítése hosszabb hirdetési időszakot igényel,
indokolt, hogy a mielőbbi értékesítés érdekében az
Önkormányzat a telekalakítást követően kialakuló ingatlant
már a telekalakítási eljárás jelenlegi szakaszában is pályáz-
tassa, illetve hirdesse.
A kialakuló ingatlan forgalmi értéke a rendelkezésünkre álló
értékbecslés alapján 98 300 000,-Ft. Az ingatlanból 12 db
700 m2 területű Lke-5 besorolású építési telek és hozzá
tartozó magánút alakítható ki.
Az értéke alapján az ingatlan az Önkormányzat vagyonának
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyez-
tetési szabályokról szóló önkormányzati rendelet alapján
versenyeztetési eljárás keretében értékesíthető. A testület
elfogadta a pályázati felhívást és felkérte a polgármestert a
pályázat megjelentetésére.

Pályázat gyermekek napközbeni bölcsődei ellátására
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény alapján az a települési önkormányzat, amelynek
területén tízezernél több lakos él, bölcsődét köteles
működtetni.
Bölcsőde hiányában a testület 2008-tól családi napközikkel
történő ellátási szerződéssel biztosítja a bölcsődei ellátást a
lakosság részére. A gyermekvédelmi törvény nem ad
lehetőséget a 10 ezer fő feletti településen a bölcsőde
kiváltására családi bölcsődével.
A településen jelenleg öt családi bölcsőde, illetve napközbeni
gyermekfelügyelet működik jogerős működési engedéllyel,

melyeknek 2018. március 31 -ig szóló szerződése van az
Önkormányzattal. A testület újra pályázati kiírást tesz közzé
gyermekek napközbeni ellátására. A helyben működő,
jogerős működési engedéllyel rendelkező gyermekek
napközbeni ellátását biztosítók pályázhatnak 1 -3 éves korú
kistarcsai gyermekek ellátására, összesen 36 férőhelyre,
2018. április 1 . napjától 2018. december 31 . napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan, 14.000.000,- Ft összegű éves keret
terhére. Ezen keretből 36 férőhelyre fix összegben 40.000,-
Ft/hó támogatás javasolt, tekintettel az előző év
tapasztalataira. 2017. évben a 36 férőhelyből átlagosan 32
férőhely volt betöltve, az Önkormányzat 1 3.200.056,- Ft-ot
fordított a családi napközik támogatására. A beérkezett
pályázatokat a 2018. márciusi rendes képviselő-testületi
ülésen kerül elbírálásra.

Új gyógyszertár létesítését kezdeményezi az Önkormány-
zat
Az egészségügyi alapellátást Kistarcsán négy háziorvos, két
gyermekorvos és két fogorvos biztosítja. Az Önkormányzat
egészségügyi alapellátását áttekintve megállapítható, hogy a
háziorvosok és házi gyermekorvosok azt megfelelő
színvonalon tejesítik.
Felülvizsgálatra került Kistarcsa gyógyszertári ellátása is. A
településen 2 gyógyszertár működik, egyik a Hunyadi
utcában, a másik a Flór Ferenc Kórház épületében.
Problémát jelent, hogy a településen üzemelő gyógyszertárak
nem tartanak gyógyszertári ügyeletet, pedig a kórház és az
ügyeleti ellátás helyszíne azt indokolttá tenné. Ezért a testület
kezdeményezi az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézetnél új közforgalmi gyógyszertár
létesítésére irányuló pályázat kiírását és a településen a
gyógyszertári ügyelet és készenléti idő megállapítását.
Kistarcsán állandó és tartózkodási hellyel rendelkezők
lakosságszáma: 1 3.697 fő volt 2017-ben így a törvényben
meghatározott lakosságszám alapján megfelel a pályázati
kiírásnak.

Módosult a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet
A szociális támogatási rendszert a helyi viszonyokhoz
mérten, a településen élők rászorultságára szabottan célszerű
megállapítani. Ezért indokolttá vált a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Mivel a módosításához szükséges fedezet az Önkormányzat
2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a rászoruló
személyek részére kedvezőbb jövedelemhatár emelések
történtek, a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások, a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet és a temetkezési
költségek további enyhítése céljából.

H.SZ.
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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 állategész-

ségügyi szolgáltató magánállatorvosi rendelőkben, vagy az

állatorvos házhoz történő kihívásával tudják beadatni a

kistarcsai lakosok kedvenceik részére.

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. A korábban már

bejelentett, a központi és a helyi nyilvántartásban már

szereplő illetve időközben elpusztult ebet/ebeket is be kell

jelenteni! Településünkön 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 Polgár-

mesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatti

recepcióján, illetve letölthető az alábbi weboldal

http://kistarcsa.asp.lgov.hu/ általános-nyomtatványok menü-

pontjából.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
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Elfogadásra került a 2018as költségvetés
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
februári rendes ülésén minősített többséggel megalkotta
Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018. (II.1 6.) önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület a 2015-2019–ig terjedő időszakra
vonatkozó gazdasági programjában megjelenő fejlesztési
célokra figyelemmel, a jóváhagyott 2018. évi költségvetési
koncepció alapján határozta meg a 2018. évi önkormányzat
kötelező feladatok finanszírozásának keretszámait, az idén
megvalósítandó fejlesztési célokat.

A 2018. évi költségvetés tervezett főösszege 2 891 715 eFt
ezer forint, mely a 2017. évi tervhez viszonyítva, mintegy
53%-kal növekedett. A növekedés a 2018.évben megvalósuló
beruházások és felújítások jelentős összegének köszönhető. A
2018-as települési költségvetés kiemelkedően magas összegű
fejlesztési kiadással számol (1 385 233 eFt). Utóbbi a 2017.
évi támogatások előlegének köszönhető, valamint a
Kistarcsai Híradóban is ismertetett 2017. évi kedvező helyi
adóbevételeknek. A tervezett fej lesztési kiadások jelentős
része a tavalyi évben már megkezdett beruházások,
felújítások folytatása.

A költségvetés biztonságos egyensúlyát garantálják az
állami támogatás, az önkormányzati saját adóbevételek
növekedő összege, jelentős mértékben a múlt évről
rendelkezésre álló maradvány.

A 2018. évben újabb biztos pályázati pénzek is
felhasználhatóak. Hazai forrásból - a tavaly már kiutalt
összegeken felül- 399 100 eFt állami forrás érkezik célzott
fejlesztésekre, ebből a Gesztenyés Óvoda fejlesztésére
(tetőszigetelés, vizesblokkok felújítása, kazáncsere) költhető
30 millió Ft, továbbá a Kistarcsai Könyvtár és Emlékhely
létrehozásához várhatja a település a tavalyi Kormány
döntések szerinti támogatást (369 100 eFt).
Az előbbiek mellett tavasszal befejeződik a Simándy József
Általános Iskola energetikai felújítása, nyáron pedig a
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai megújítása,
ezekhez kapcsolódó EU-s forrásból származó támogatás

teljes összege 131 257 eFt, melyből a 2018. évben 34 575 eFt
várható. Az említett energetikai felújítások érdekében az
Önkormányzat 68 320 eFt összegű hitelt vesz fel, melynek
törlesztését is megkezdi idén (nagyságrendileg 8 millió Ft
összegű tőke és kamatteherrel számolva). További 19 003 eFt
saját forrásból kerül kiegészítésre intézményeinek korszerű
energetikai fejlesztése érdekében.
Régen várt beruházásként elkészül 2018. évben a Kistarcsai
Tipegő Bölcsőde, sikeres pályázat eredményeként EU-s
forrásból. A tárgyévi tervezett kiadásokhoz szükséges
források legnagyobb részét már 2017-ben előlegként (397
millió Ft) megkapta a város. 2018-ban további 26 millió Ft
összegben saját forrásból is kiegészítésre került a projekt a
szükséges eszközbeszerzésekhez.
Az előbbiek mellett 2018-ban olyan jelentős fejlesztés is
megvalósul, mint az Ifjúság tér átalakítása, 21 . századi
közösségi térré fejlesztése, melyhez a település kedvező
kamatozású hitelt vehetett fel a Kormány jóváhagyásával.
300 millió Ft hitel forrás szolgálja a költségvetésben a tér
fejlesztését.

A Képviselő-testület folyamatosan keresi a forráslehetőséget
a szükséges útfelújításokhoz Idén is jelentős összeget szán a
büdzsé útépítési tervek készítésére, meglevő tervek
korszerűsítése és engedélyeztetésére (6,4 millió Ft), hogy a
források megszerzése esetén a kivitelezések azonnal
megkezdődhessenek.

Az előbbiekhez képest kisebb összértékű 2018. évi fejlesz-
tések a teljesség igénye nélkül:

Pályázat keretében Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása az
óvodai ellátás infrastruktúrális színvonalának javítása
céljából (1 31 milliós beruházási cél érdekében ) szükséges
önerő 6 ,5 millió Ft került elkülönítésre.
Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés kiépítése
érdekében az elbírálás alatt lévő pályázat önereje
elkülönítésre került nagyságrendileg 4,1 millió Ft összeggel.
Homokdűlő útépítés tervezéséhez hozzájárulás (részben
Kerepesi támogatást is igényel) előkészítés alatt álló
megállapodás elkülönítve 1 , 9 millió Ft. Folytatódnak a járda
fejlesztések 20 milliós keretösszegben idén. Elkezdődik a
kistarcsai köztemető utcafronti kerítésének kivitelezése 2,5
millió Ft-ból. Játszóterek fejlesztése, felújítása érdekében
elkülönített keretösszeg 5 millió Ft. A lakossági igényekhez
igazodva, a város közvilágításának bővítése érdekében 3,3
millió Ft tervezett felhasználással számolunk 2018-ban.
A Városi Uszoda megóvása érdekében medence és öltöző
fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek készülhetnek el
idén 3,3 millió Ft értékben, a fejlesztéshez a továbbiakban
támogatás szükséges, az saját erőből nem finanszírozható
rövid távon.



Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés megfelelő színvonalú
ellátása érdekében 2018. évben több mint 1 37 milliós
kiadással számol a költségvetés. Utóbbihoz az állam 86
millió Ft forrást biztosít.

A 2018. év során realizálódó ingatlan értékesítések az
Önkormányzat tartalékait növelhetik a jövő évi fejlesztési
célok megvalósítása érdekében.
A múlt év során benyújtott egyéb támogatási igényeink
pozitív elbírálása esetén a költségvetés 2018. évben
további kiemelkedő összegű fejlesztésekkel számolhat,
önrésze elkülönítésre került, ill. a tartalék terhére
biztosítható.
A kötelező feladataink működtetéséhez a költségvetés
biztonságos egyensúlyát garantálja az állami támogatás,
az önkormányzati saját adóbevételek 2017. évihez képest
növekvő összege is.
Az előre nem tervezhető kiadások fedezetére és az
esetlegesen elmaradó bevételek pótlására biztonságos, 28
milliós nagyságrendű általános tartalék került elkü-
lönítésre.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Uszoda mellett strandröplabda pálya kerül kialakításra 1
millió Ft elkülönített összegből.
Kistarcsa kerékpárforgalmi hálózati terv készítésére,
kerékpárút tervezése és helyének ingatlan megvásárlása
érdekében 5 millió Ft összeg áll rendelkezésre. Tölgyfa
Óvoda helyiségeiben szükséges pvc burkolat cserére
3,1 millió Ft, óvoda udvar fejlesztésére 4 millió Ft került
elkülönítésre. Csapadékvíz elvezető árkok karbantartására
nagyságrendileg 2 millió Ft összegben van lehetőség.
További a 2018.évi költségvetésben rögzített fej lesztések,
beruházások:
Csapadékvíz árok bekötése Scheda utcából Móra utcába,
egyes térfigyelő kamerák cseréje, közterület-felügyelet
részére gépjármű beszerzése,közművelődési érdekeltség
növelő pályázat keretében tárgyi eszközök beszerzése,
Alapszolgáltatási Központ részére gépjármű beszerzése és
védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb
irodai kisértékű eszköz beszerzések, Polgármesteri
Hivatalban riasztó felújítása, IT és egyéb kommunikációs
eszközök beszerzése)
Sport célú fejlesztések érdekében 6,5 millió Ft a Kistarcsai
Városi Sport Club (KVSC) sportfejlesztési koncepciójában
foglaltakat támogatja, mely a Magyar Labdarúgó Szövetség
által jóváhagyott 25 552 eFt összegű támogatás kiegé-
szítéseként került tervezésre.

Ütemezetten folytatódnak a kátyúzások, út karbantartások,
Útjainak fenntartására 2018-ban 29,5 millió áll rendel-
kezésre.
Az egyesületek, alapítványok, civil szervezet támogatására
2018. évi költségvetésben is rendelkezésre áll összesen 15
millió Ft összeg, melynek elosztására részben a költségvetési
rendelet jóváhagyásával egyidejűleg kiírásra került pályázat
útján kerül sor, a pályázati keretösszeg 8,1 millió Ft.
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. közművelődési, kulturális
és sport feladatihoz az önkormányzati támogatás biztosított
1 26 millió Ft összegben, míg a városüzemeltetési
feladatokért felelős Kistarcsai KÖFE Kft. biztonságos
működéséhez 88 milliós tulajdonosi támogatás került
tervezésre. A helyi buszközlekedés biztosításához 7,2 millió
Ft áll rendelkezésre.

Az önkormányzati rendelet alapján tervezett szociális pénz-
beli juttatások összesen 14 millió Ft éves keretösszegig
tervezettek.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési
keretei az alábbiak szerint kerültek tervezésre.
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Kistarcsa környezetállapotának értékelése
2017. évre vonatkozóan

Általános ismertetés

Kistarcsa Budapesttől ÉK-re fekszik, közvetlenül a XVI.
kerület mellett. A szomszédságában Csömör, Mogyoród,
Kerepes, Nagytarcsa települések helyezkednek el. Kistarcsa a
pesti hordalékkúp síksághoz, mint földrajzi kistájhoz tartozó
település.
A település mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistájon
fekszik. A napsütéses órák száma évente 2000 alatt marad,
ebből nyáron 780 óra, télen 185 óra alatti napsütéssel
szükséges számolni. Az évi középhőmérséklet 10–10,2°C, de
nyugaton a főváros közelsége miatt 1 0,5–11 °C. Évente
180–190 napon keresztül haladja meg a napi
középhőmérséklet a 10°C-ot. A fagymentes időszak is erre az
időszakra tehető.
A legmelegebb nyári napok napi maximum hőmérsékleti
átlaga meghaladja 34 °C-ot, míg a leghidegebb téli napok
napi minimum hőmérsékletének átlaga meghaladja a
-16 °C-ot.
Az évi csapadékmennyiség 580–600 mm, melyből a nyári
félévben 330 mm eső hullik. A téli félévben átlagban 33
napig fedi hótakaró a térséget. Leggyakoribb szélirány az
Észak-nyugati, melynek átlagos sebessége 2,5–3,0 m/s.
Kistarcsa a Pesti hordalékkúp-síkság ÉK-i részén fekszik. A
Pesti hordalékkúp-síkság adott területe 98 és 251 m közötti
tengerszint feletti magasságú. Kelet felé lépcsőzetesen – a
magasabb teraszok irányába – emelkedik. A teraszok
nagyjából É-D-i irányú sávjait a Duna bal parti
mellékfolyóinak völgyei Ny-K-i irányban mozaik- és
sakktábla-szerűen szabdaltak. Az átlagos relatív relief 8
m/km2. K és D felé az értékek csökkennek. A
keresztirányban völgyközi hátakká formált magasabb
teraszok eróziós és deráziós völgyekkel rendkívül gazdagon
szabdaltak. A felszín döntő többsége közepes magasságú,
tagolt síkság.
A talajadottságokat a Duna homok és kavicshordalékán
képződött talajok jellemzik, úgymint futóhomok, humuszos
homok, vízfolyások környékének vízhatású talajai a réti
talajok, valamint réti lápok. A réti talajok a növénytermesztés
elsődleges területei. A térség keleti, magasabb fekvésű
területein, a Gödöllői-dombság közelében, a homoküledéken
képződött barna földek jellemzőek. Mechanikai összetételük
homokos vályog, melyeket szántóként hasznosítanak a
kedvezőbb termékenységük miatt.
A térség – Budapest után – az ország legsűrűbben lakott
térsége. A népsűrűség 800–850 fő/km2. A népesség
növekedése – csökkenő születésszám mellett – a vándorlási
különbözet pozitív alakulásának következménye. Míg
korábban főleg az ország távolabbi megyéiből érkeztek új
lakók a térségbe a budapesti jobb elhelyezkedési, kereseti

lehetőségek reményében, az elmúlt tíz évben a vándorlás
iránya az ellenkező lett, így Budapestről költöznek ki,
elsősorban fiatal és közép-korú családok az agglomerációba.
A főváros terjeszkedése, az agglomeráció növekedése
alapvetően meghatározza a térség fejlesztési elképzeléseit.
(forrás: Kistarcsa Város Környezetvédelmi programja 2014-
2019)

Környezeti elemek állapota

Felszíni vízfolyások: a településen keresztül halad a Szilas-
patak, amely vízfolyás szilasligeti és kerepesi forrásokból
ered. A településen kiépített felszíni vízelvezetési rendszer
keretében az összegyűjtött csapadékvizet a burkolt és
földmedrű árkok a Szilas-patakba, Rózsa-patakba és Malom-
árokba, mint befogadókba vezetik. Nagyobb esőzések
alkalmával, vagy a jelentős mennyiségű hó hirtelen olvadása
következtében az újonnan beépített, azonban burkolt úttal és
csapadékvíz elvezető/szikkasztó rendszerrel (árokkal) nem
rendelkező utcákban azonban nagy problémát jelent az ott
lakóknak az el nem vezetett csapadékvíz.
A felszíni vízfolyások vízvédelmi célú karbantartása, a
vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzése,
csökkentése, elhárítása érdekében az Önkormányzat rendsze-
resen végeztet medertisztítási munkálatokat.

Felszín alatti vizek: a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21 .) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti
víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet alapján Kistarcsa a felszín alatti víz szempontjából
fokozottan érzékeny, valamint a felszín alatti vízminőség
védelem szempontjából kiemelten érzékeny területen fekszik.
A település csatornázottsága közel 100 %-os, amely
hozzájárul a felszín alatti víz minőségének javulásához.
A 2016-os évben hatályba lépett új szabályozás szerint 2018.
december 31 . napjáig fennmaradási engedélyt kell kérni
mindazon fúrt és ásott kutakra vonatkozóan, amelyek
létesítésére annak tulajdonosa nem rendelkezett/rendelkezik
engedéllyel. Ezen új előírás nagyon sok lakost (ingatlan-
tulajdonost) érint a településen. A teendőkről a Polgármesteri
Hivatal honlapján tájékoztatja a lakosságot, és minden
segítséget megad a jogszabályban foglaltak határidőre
történő teljesítéséhez.

Talaj és a földtani közeg: a mezőgazdasági jellegű terület-
használat aránya az elmúlt években jelentősen csökkent a
településen. Ezzel együtt a földművelés során felhasznált
műtrágya mennyisége is kevesebb lett, amely hosszú távon
javítja a talaj állapotát.
Levegő, zaj és rezgés: a levegő minőségét a településen
elsősorban a közlekedés, télen a háztartási tüzelő-



berendezések kibocsátásai, valamint az időnként – a légköri
viszonyok változásainak megfelelően – a fővárosból érkező
szennyező anyagok befolyásolják. A település az uralkodó
észak-nyugati szélirány miatt elsősorban a főváros északi
részei felől kaphat terhelést. Diffúz légszennyező forrásként
azonosítható a településtől észak-nyugati irányban
elhelyezkedő regionális hulladéklerakó is. A település
tengelyén halad keresztül a 3-as számú főút, amely
levegőterhelése közepesnek értékelhető. Az M0-ás körgyűrű
és az M31 -es autópálya megépítésével a település
úthálózatának igénybevétele csökkent, amely kedvező hatást
gyakorol a levegő minőségére. A településen végzett és még
tervbe vett infrastruktúra fejlesztések, ezen belül is
elsősorban az utcák burkolása szintén a levegő porterhelését
csökkentik. A levegő minőségére a téli időszakban
elsősorban a háztartási tüzelőberendezések, azok
szennyezőanyag-kibocsátásai gyakorolnak kedvezőtlen
hatást. Sajnos egyre több bejelentés érkezik az
Önkormányzathoz (Polgármesteri Hivatalhoz) a rossz
levegőminőségre, a kazánokban elégetett hulladékok okozta
levegőszennyezésre vonatkozóan. Annak ellenére, hogy
elmondható, eredményes a településen a szelektív
hulladékgyűjtés, és a rezsicsökkentésnek köszönhetően évek
óta nem emelkedett a vegyes hulladék elszállításának díja,
még mindig sokan tüzelnek a kazánokban különböző fajtájú
és összetételű hulladékkal. Az írásos bejelentések minden
esetben továbbításra kerülnek az illetékes járási
környezetvédelmi hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatal). Az illetékes hatóságnak van
lehetősége a levegőt szennyezővel szemben hatósági eljárást
indítani, laborvizsgálatokat végeztetni.
A település zajterhelését elsősorban a 3-as számú főút, és a
jelentősebb terhelésnek kitett helyi közutak (pl. Eperjesi út,
Széchenyi út, Kossuth L. utca) forgalma befolyásolja.

Kistarcsa településre vonatkozóan 2007-ben – több környező
településsel összekapcsoltan – elkészült a stratégiai
zajtérkép. Ennek első felülvizsgálatára 2012-ben került volna
sor, akkor azonban az Önkormányzat költségvetésében nem
állt rendelkezésre az ehhez szükséges fedezet. 2017 évben
egy Kormányrendelet módosította a stratégiai zajtérkép
készítéséről szóló szabályozást, a korábban zajtérkép
készítésére kötelezett önkormányzatoktól egy központi
szervhez, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez telepítve
a feladatot. Az előkészületek megkezdődtek, várhatóan 2018-
ban a tervezési munka is elindul.

Hulladékgazdálkodás: a vegyes települési szilárd hulladék,
valamint a szelektív és zöldhulladék begyűjtését, elszállítását
2017. május 1 . napjától a Zöld Híd B.I.G.G. Kft. végzi a
településen. Az összegyűjtött hulladékok az Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Önkormányzati Társulás gödöllői
hulladékkezelő központjába kerülnek.
2017-ben a közszolgáltató 2.1 33 tonna vegyes hulladékot
szállított hulladéklerakóba, emellett pedig összesen 158,51
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tonna szelektíven gyűjtött hulladék került elszállításra a
házhoz menő gyűjtés keretében. A település 5 pontján
kihelyezett üveggyűjtő konténerekből összesen 2,36 tonna
üveghulladék került begyűjtésre. A közszolgáltató a
lakosságtól 2017 évben 440,54 tonna zöldhulladékot is
begyűjtött. A közszolgáltató kéthetente biztosítja a lakosság
számára a zöldhulladék elszállítását, emellett az
önkormányzat – a házi komposztálás népszerűsítése
érdekében – 2017 évben pályázat keretében összesen 193 db
komposztáló ládát osztott ki ingyenesen a jelentkező lakosok
között.

A szeptemberi lomtalanítás alkalmával 211 ,24 tonna
lomhulladékot szállított el a közszolgáltató a település 12
gyűjtőpontjáról. A gyűjtőpontos lomtalanítás pozitív
eredménye, hogy a település rendezett és tiszta képet
mutatott a lomtalanítás hétvégéjén, és az illegális gyűjtögetés
is visszaszorult, ezért a jövőben is a gyűjtőpontos
lomtalanítás megvalósítása tervezett. Szintén a tavalyi év
tapasztalata, hogy célszerű a települést két részre (észak és
dél) bontani, és külön-külön hétvégén 6-6 gyűjtőpontról
begyűjteni a lomhulladékokat, mert így hatékonyabban
ellenőrizhető a gyűjtés napján a település és a gyűjtőpontok
környezete is.
Jelentős problémát jelentenek a település számára a
külterületi ingatlanokon engedély nélkül lerakott, elhagyott
vegyes hulladékok, amelyek mennyisége több száz m3-re
becsülhető. A tavalyi évben egy helyszínről két alkalommal
20-20 m3 elhagyott hulladék került elszállításra, azonban
röviddel a terület megtisztítása után újra észleltük az illegális
hulladéklerakást. Ezért a jövőben a cél a lerakás
megakadályozása fokozott helyszíni ellenőrzéssel.

Szennyvízkezelés: a településen kiépített szennyvízhálózat
üzemeltetője – a vezetékes ivóvizet is szolgáltató – a DPMV
Zrt. A rendszer nem rendelkezik önálló szennyvíztisztító
teleppel, az elvezetett szennyvíz a Fővárosi Csatornázási
Művek hálózatába kerül bevezetésre.
Azon néhány ingatlanról, amelyek nem tudtak csatlakozni a
szennyvízelvezető rendszerhez, a települési folyékony
hulladékot – az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási
szerződés szerint – a SZÍVÓ Kft. szállítja el egyedi
megrendelés alapján.

Környezeti értékek: a településen Kiemelt jelentőségű
természet megőrzési területek kerültek kijelölésre, védelem
alá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területek hálózatába tartozó – az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya
alá eső – Natura 2000 területeken.



Február 23-án este 6 órától a volt internálótábor emlékfalánál és az 56-os

forradalom áldozatainak emlékére állított kopjafánál került sor a

kommunizmus áldozatai tiszteletére rendezett megemlékezésre Kistarcsa

Város Önkormányzata szervezésében.

Az esemény a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, a Simándy József

Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának kíséretében. Ezután Váci

Mihály: Ha érdemes, ha nem című versét Tarr György adta elő, melyet

Juhász István alpolgármester megemlékező beszéde követett. Szavai

tükrözték mindazt a fájdalmát, melyet az internálótáborba hurcolt emberek

és családjuk átélhetett, és kiemelte, sohasem szabad feledni, hogy a

kommunizmus bűnei megbocsáthatatlanok.

A beszéd után elsőként a Kistarcsai Internáltak emlékéért Alapítvány

képviseletében Tóth Borbála, az alapítvány elnöke és Vass Ferenc

helyezett el koszorút az emlékfalnál.

Ezután az emlékezés a kopjafánál folytatódott. Megemlékező koszorút

helyezett el Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében Juhász István

alpolgármester és Szemán Gergely önkormányzati képviselő, a Fidesz-

KDNP Kistarcsai Csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, a Fidelitas

helyi szervezete, a Simándy József Általános Iskola vezetője, a Városi

Óvoda vezetője, a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ vezetője, a KÖFE

Kft. és a Kistarcsai VMSK munkatársai.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével folytatódott, a kopjafa

környékén pedig az áldozatok tiszteletére közös gyertyagyújtásra került

sor.

H.SZ.

Gyertyagyújtással emlékeztek a
kommunizmus áldozataira
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Magyarországon és a határon túl is számos ünnepi rendezvényt tartottak

március 15-én az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc 170.

évfordulója alkalmából. Március 15. 1 989-ben volt először munkaszüneti nap,

és 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep hazánkban.

Városunkban a programsorozat a hagyományokhoz híven a Civil-háznál

kezdődött. Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével indult a Simándy

József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának

kíséretében. Ezután Dutka Ákos: Március 15. című versét Szász Julcsi

szavalta el, melyet a Civil-ház falán lévő emléktáblánál a koszorúzás követett.

Elsőként Kistarcsa Város Önkormányzatának képviseletében Solymosi

Sándor polgármester és Juhász István alpolgármester rótta le kegyeletét.

Megemlékező koszorút helyeztek el a Városi Óvoda és az Alapszolgáltatási

Központ vezetői, a Simándy József Általános Iskola munkatársai, a Fidesz-

KDNP Kistarcsai Csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, a Fidelitas

Kistarcsai Szervezete, az MSZP Kistarcsai Szervezete, a DK Kistarcsai

Szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a Kistarcsa Városért

Egyesület, a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány képviselői, Vitéz

Lovag Dömötör Zoltán az 1956 Magyar Nemzetőrség elnök-főparancsnoka, a

Fenyvesliget Egyesület jelenlévő tagjai, a Kistarcsai KÖFE Kft. és a

Kistarcsai VMSK Kft. munkatársai.

A Szózat közös eléneklését követően az ünnepi programok a Csigaházban

folytatódtak. A Himnuszt követően, Solymosi Sándor polgármester

elevenítette fel beszédében a szabadságharc meghatározó momentumait.

„A szabadságharc hősöket adott nekünk, sokak neve ismeretlen, de ahogy

Kossuth fogalmazott: névtelen félistenek ők a mi büszkeségeink, mert bátrak

voltak és kockáztattak. Deák Ferenc azt mondta, kockáztathatunk mindent a

hazáért, de a hazát kockáztatni nem szabad semmiért. Igaza volt, igaza van.

Ők mertek kockáztatni, mertek bátrak lenni. Ők tették Március 15ét a magyar

szabadság napjává. Ezt a napot mi magyarok tettük ünnepé, pedig volt idő

mikor el akarták venni tőlünk.”

A beszédet követően a hagyományokhoz híven egy korhű irodalmi játékra

került sor a Simándy József Általános Iskola 3. évfolyamos tanulóinak

előadásában. A darab idén nem a márciusi ifjak előtt állított emléket, hanem

bemutatta a szabadságharc névtelen hőseit, olyan gyerekeket, akiknek

hősiessége abból fakadt, hogy legyőzték félelmüket és helytálltak a

nehézségek ellenére is, példát mutatva minden korosztály számára. A

növendékeket Várkuti Melinda tanítónő készítette fel a szerepekre, a

közönség pedig, hosszan tartó vastapssal köszönte meg a gyerekek

szereplését. Az ünnepséget az irodalmi játék végén felcsendülő Szózat közös

eléneklése zárta.

H.SZ.

170 éve tört ki az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc



Húsvéti ételszentelés
Az idei évtől szeretnénk bevezetni a mi közösségünkben is
az ételszentelését, amelynek alapjait az ősi népi
hagyományban lelhetjük föl.
Érdemes a népi hagyományt és a liturgikus gyökereket
nekünk is átgondolnunk és beépítenünk az ünnepeinkbe,
hogy ebbe gyermekeink is belenőhessenek.
A föltámadt Jézus Krisztusnak több jelképe is van, amit a
liturgiában használ az egyház. Az egyik ilyen jelképe a
húsvéti gyertya, amit nagyszombat este megáldottak: Jézus a
világ világosságának nevezte önmagát, azért jött, hogy
tanításával megvilágosítsa a mi életutunkat, kérdéseinkre és
problémáinkra feleletet adjon.
Jézus húsvéti bárányként feláldozta önmagát érettünk a
kereszten engesztelésképpen, ezért fogyasztunk húsvétvasár-
nap bárányhúst.
Jézus jelképe a piros tojás, hiszen ahogy a csirke áttöri a
tojásnak a falát és kikel belőle, húsvét hajnalán az Úr Jézus is
így lépett ki a sírból. Másik jelképe a húsvétnak a nyúl, ami
az éberségre figyelmeztet bennünket, hogy mindig éberen
várakozzunk Jézus Krisztusra, aki majd el fog jönni még
egyszer megítélni ezt a világot.
Az évszázadok során az ételszentelés nem veszítette el
jelentőségét, hiszen a húsvéti eseményekben gyakran
találkozunk azzal, hogy Jézus az étkezést használta fel arra,
hogy meggyőzze övéit feltámadásának tényéről – például az
emmauszi tanítványok történetében étkezés közben fedi fel
kilétét.

Az ételek megáldására már Jézus példát adott a csodálatos
kenyérszaporításnál és az Utolsó Vacsorán. Az ételszentelés a
10. század óta a húsvéti szertartásokhoz tartozott. A családok
a szentmisére magukkal hozzák egy szép kosárban a húsvéti
sonkát, bárányt, kalácsot, tojást, bort és szentelni viszik a
templomba.
A megszentelt ételek megvédik fogyasztóikat.
Ételszentelés formája, időpontja: Húsvét reggel a 7.30-as és a
10.30-as szentmisére elhozzuk magunkkal a kosarainkat
(élelemmel megrakott kosár szőttessel leterítve) és Görbe
atya a templomban meg fogja ezeket áldani.
A szentelt ételek maradékait nem szabad kidobni, csak
elégetni.
A megáldott ételek elfogyasztásában találkozzunk Jézussal,
azt kívánjuk, hogy a Feltámadott Úr békéje töltse el
mindannyiunk szívét és áldása kísérje mindennapi életünket.

Kistarcsai Plébánia

Nagyböjt lehetősége: a változás
Az ember számára a változást, az előrelépést, a lehetőséget is
jelenti. Ahol már nincs változás, az az élet szempontjából –
halott. Kérdés: vajon akkor mit rejthet az élet? A valódi élet
mélyén mi lehet, ha a változás hozzátartozik a lényegéhez? Mit
hordozhat magában az ember élete? Miféle változásokon kell,
hogy átmenjen? És ha mindez megtörténik, mivé válhat az
ember?
Az ember abba az irányba változik, amelyben úgy érzi, hogy az
élete kiteljesedik. Tudatosan senki nem szorítja be magát a
sarokba, senki sem fosztja meg magát a lehetőségektől, hogyha
azok előbbre visznek.
Akit szemlélünk, akit hallgatunk, aki előtt megnyílunk, annak
engedjük, hogy formáljon minket. Nagyböjtnek ez a feladata. Ez
teszi elevenné a lemondásunkat. Mert csak akkor válhat
komollyá a böjti szándék, ha szembe merünk nézni azzal, amit
az Atya a lelkünkre kötött. Valóban hallgatjuk az Úr igéjét,
találkozunk vele, a szavaival? Vagy azt gondoljuk, a nagyböjt
pusztán annyi, hogy az embernek ilyenkor lemondásokat kell
vállalnia, meg kell egy kicsit sanyargatnia önmagát? Ennyi
volna a böjt? Nemde éppen az a titka, hogy megtisztul a
szívünk, ha Krisztust hallgatjuk és szemléljük? Ennek az lesz az
eredménye, hogy mi is úgy fogunk látni, ahogy az Atya:
gyönyörűnek látjuk az embereket. Ellenben biztos jele annak,
hogy nem tisztultunk meg, ha továbbra is ítélkezünk, ha
megbíráljuk a másikat, ha csak a „hernyót” látjuk benne, és nem
a „pillangót”.
Az Atya ki akar emelni bennünket, föl akar ébreszteni minket, rá
akar világítani arra, hogy belül változások előtt állunk. Mindent
meg kell tennünk, hogy ez a változás beálljon az életünkben,
hogy éretté legyünk. Ez azonban hozzá van kötve ahhoz, hogy
Krisztust hallgassuk és szemléljük.
Nagyböjt valódi metamorfózis, átváltozás. Ez az átalakulás
ajándék, ami előtt kinyitjuk, kitárjuk magunkat. Nem nekünk
kell akarni, hogy mindenképp megváltozzunk, hanem
engednünk kell, hogy az vegye le rólunk a leplet, aki képes
megváltoztatni, aki egyébként is olyannak lát már minket,
amilyenek vagyunk. Nagyböjtnek éppen az a legnagyobb
lemondása, hogy nem önmagunkat akarjuk megvalósítani, nem
önmagunkat akarjuk megváltoztatni, hanem könyörögve kérjük
Istent: Szabadíts meg, hogy végre láthatóvá legyen bennünk az,
amiben Te, a mi Atyánk már gyönyörködsz!

Görbe József plébános

Katolikus

Április események
1 -jén Húsvétvasárnap ünnepi miserend 7.30-kor és 10.30-kor
lesz szentmise.

2-án Húsvéthétfőn 7.30; 1 8 órakor lesz szentmise.

7-én Házaspár Találkozó a plébánián. Meghívott előadó
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
docense, feleség, édesanya, tanár és pedagógiai kutató.
Téma: Érzelmi intelligencia a párkapcsolatokban.

14-én Karitász bál 19 órától a Csigaházban. Az est vendége
Dolhai Attila. Zenél a Didi L’amour együttes. Az est teljes
bevételét a kistarcsai rászorulók javára fordítják.

21 -én NaHallod! Találkozó a plébánián. Nagyothallók és
siketek, akadálymentesített, lelki délutánja 15-19 óra között,
Lauer Tamás diakónus szervezésében.
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FeltámadtReformátus

A gyász és próbatételek napjaiban még ha el-elszenderedünk
is, hamar felriadunk, máskor pedig hajnalig sem hunyjuk le a
szemünket. Így lehettek ezzel a tanítványok is. Amint
tehették, nagyon korán kimentek Jézus sírjához. Ez az
őrváltás még a sötétet jelenti. Különös, hogy mégis
napfelkeltét említ igénk. Ez nem egy pontatlan
megfogalmazás, hanem egy hitbeli üzenet: Bár az asszonyok
nagyon korán mentek, de mire odaértek, a nap már felkelt,
azaz Jézus feltámadt, Isten mindenkit megelőzött.
Bekövetkezett a történelem legnagyobb csodája, amely olyan
jelentőségű, mint a világ teremtése.

1 ./ 'Feltámadt, nincsen itt! ' Miért nem hitték el, hogy
valóságosan fel fog támadni, pedig Jézus többször és
nyomatékosan beszélt erről? Ráadásul Jézus korában is
reménykedett az Ószövetség hívő népe a feltámadásban.
Gondoljunk csak Pál védekezésére a nagytanács előtt.

Nagyon nehéz lehetett elhinni az asszonyoknak, hogy Jézus
valóságosan feltámad, mivel látták ahogy félholtra
korbácsolták, a kereszthez szögezték, amin hittel kilehelte a
lelkét. Tudták azt is, hogy a lándzsa szúrása előtt már beállt a
halál.

Reménykedtek az asszonyok a feltámadásban, és bizonyára
abban is, hogy a mennyben van. De csak elméletben, úgy,
hogy ennek nem volt semmi köze sem volt a hétköznapi
életükhöz, sem a gyászukhoz.
Nem így van napjainkban is? A legtöbben csak elméletben
hiszik a feltámadást. Ezért is mondják: "Onnan még senki
sem jött vissza". Ez a "senki se" szinte kihangsúlyozza, amit
kimondani szégyellnének, de hozzágondolják, hogy Jézus
sem? Ezért mindig kiegészítem: „csak Jézus”!
Ha viszont Jézus onnan visszajött, akkor Ő valóban az,
akinek mondta magát, és akkor igaz mindaz, amit hitről,
feltámadásról, utolsó ítéletről, örök életről tanított.

Napjainkban a legtöbben remélnek valamiféle feltámadást,
de nem azt, 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 léteznek majd
az örökkévalóságban. ' Ez nem a keresztyén tanítás! Mi a test
feltámadását hirdetjük. Igaz, nem földi, hanem mennyei
testét. Mi is Jézus feltámadt testéhez hasonló mennyei
testben támadunk majd fel. Ebben kell Isten ítélőszéke elé
állnunk. És pontosan úgy, ahogyan Jézusnál is azonos volt,
aki meghalt azzal, aki feltámadt. Csak a testének az anyaga
volt más: a mulandóságban por, az örökkévalóságban pedig
valami mennyei valóság. Ezt mi még szinte elképzelni sem
tudjuk. Sokan legyintenek erre: 'Nem tudjuk, majd meg-
látjuk! ' Aki a földi testben meglátta a bűneit, az a mennyei
testben meg fogja látni az üdvösségét.
Az lesz a legmegrendítőbb, amikor valaki feltámad mennyei
testben, és azt látja, hogy a kárhozatra jut.

2./ 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 utána megy. Innen tudom
lemérni, hogy Jézus tanítványa vagyok, akit vezet, akinek
hitbeli felismeréseket ad, vagy elveszett báránya vagyok, akit
újra és újra keres, mert messze keveredtem tőle.

Két okból küldte őket Galileába: az egyik a lelkigondozói.
Az első szeretetük helyén akart ismét találkozni velük, ahol a
legtöbb csodát élték át, ahol a legboldogabbak voltak vele.
A másik a missziói: Galilea a pogány világot jelentette. Ezzel
tehát a misszióba küldte őket. Nekünk is a tanítványokkal
együtt 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 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, így hallgatnak majd arra a ma még idegenek.
3 ./ ". . . mondjátok meg a tanítványainak és Péternek"
Miért emelte ki külön Pétert? Mert nagy lelkiismeretfurdalás
gyötörhette, mivel háromszor megtagadta Jézust.

Bár határozottan megüzente Jézus, hogy „menjenek
Galileába”, miért vártak még húsvét este is egy bezárt
padlásszobában, miért tékozoltak el egy napot is? Amíg
félünk, nem merünk elindulni a misszióba, ezért bátorít
minket is nem csak emberek, nem is csak egy angyal, hanem
a Feltámadott: „ne féljetek!”

Riskó János református lelkész

„Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy
elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek 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.” Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert

féltek” Márk 16, 1 -8.
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Ünnepi alkalmaink
Mivel nagypéntek, március 30. ünnepnap, ezért délelőtt 1 0
órakor tartunk istentiszteletet, amelyen legátus, Kovács
Gergő IV. éves teológiai hallgató prédikál. Osztunk
úrvacsorát is.
Húsvét vasárnapján és húsvét hétfőn 10 órakor tartunk
ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást. Mind a két napon
tartunk gyermekistentiszteletet is.

Kéréseink
Április 7-én és május 19-én a templom körüli kert-
rendezésre, festésre, takarításra, közös munkára kérjük a
testvéreket. A munkálatokat 9 órakor kezdjük el. Szükségünk
lenne a felújított ifi- terembe megfelelő ülőbútorokra. Előre
is köszönjük a Testvérek segítségét!



Az Aki szépen butáskodik egy

különleges apanapló. Varró Dániel

költő, műfordító feljegyzéseinek füzére.

Egy fiatalember apává válásának pil-

lanatképei.

A Nők Lapja olvasói 2011 óta

követhetik nyomon a költő apuka tol-

mácsolásában a három fiú - Misi, Jancsi

és Béni - kalandos mindennapjait, a

gyerekek sziporkázó aranyköpéseit,

csibészségeit, csatározásait és megbé-

kéléseit. Varró Dániel humoros és

szeretetteli írásaiból kiderül, hogyan

váltak egy családdá, és azt is végig

kísérhetjük, ahogy egymás megismerése mellett felfedezték a mindannyiunkat

összekötő anyanyelvet, annak minden furcsaságával. A hét év alatt született

feljegyzésekből készült ez a válogatáskötet.

„Mielőtt a kisfiam megszületett volna, elég sokat néztem a tévében különböző
sportműsorokat. De mióta Misi a világon van, egyáltalán nem kell nézni a

tévét. Misi, ha szabad így kifejezni magam, egy megtestesült sportcsatorna."

Varró Dániel  Aki szépen butáskodik

Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be
a számokat 1 -9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzet-
rács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szere-
pelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Sodoku Recept

Könyvajánló

Mazsolás mákpite
Hozzávalók:
a tésztához:

- 1 tojás
- 1 0 dkg zabpehely
- 5 dkg kókuszreszelék
- 5 dkg darált mandula
- egy csipet só
- 2 dkg vaj
- 6 dkg mazsola vagy datolya
- 1 dl narancslé

a krémhez:

- 30 dkg mák

- 1 -2 dl lekvár (szi lva, barack vagy akár narancs)

Elkészítése:
A mazsolát pár órára a narancslébe áztatjuk. A zabpelyhet,
kókuszreszeléket, mandulát aprítógépben összedaráljuk, hozzá-
adjuk a tojást, az olvasztott vajat és a leszűrt mazsolát és
masszává gyúrjuk. Egy nagy vagy sok kicsi piteformát
kibélelünk sütőpapírral és belenyomkodjuk a tésztát és fél órára
hűtőbe tesszük. A mákhoz annyi lekvárt adunk, hogy éppen
keverhető, de ne folyós massza legyen belőle. A mákos
keveréket a tésztába simítjuk. A sütőt előmelegítjük 175 fokosra,
a tésztára szeleteljük a gyümölcsöt, és körülbelül 30 percig
sütjük.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt

az újságot!

Ágai Ágnes - Húsvéti hívogató

Kis bárányom,

be-e-e,

engedj engem

beee!

Meglocsollak kölnivízzel,

jóllakatlak málnavízzel,

nincs annál jobb

eledel,

rétre futok

veled el.

Madár ül a

tojáson,

harang kondul faágon!

(1 994)
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