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Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor polgármester
cikk az 5. oldalon

cikk a 7. oldalon

A testvértelepülés – Beluša – 
küldöttsége

František Salaj és Szabóné Tóth Katalin 
nyitotta meg a bált

A Pannónia Hagyományőrző Csoportja

Szlovák farsangi bál
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A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 3 hónap próbaidő 
kikötéssel
A foglakoztatás jellege: teljes mun-
kaidő
A munkavégzés helye: Kistarcsa 
város közigazgatási területe.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet,18. életév betöltése, szakmun-
kásképző, vagy érettségi végzettség, 
mezőőri vizsga, lőfegyvertartási 
engedély megszerzésére vonatkozó 
feltételeknek való megfelelés, B kate-
góriás jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell:
Szakmai önéletrajzot, erkölcsi bizo-
nyítványt (3 hónapnál nem régebbi), 
képesítéseket igazoló okiratok máso-
latát, jogosítvány fénymásolatát

Illetmény: Az illetmény megállapítá-
sára a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók. 
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Termőföldek őrzése, valamint a ter-
mőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó 
termények és termékek, felszerelések, 
eszközök, haszonállatok, továbbá me-

zőgazdasági építmények, földmérési 
jelek védelme.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2012. március 6.
A munkakör betöltésének időpontja: a 
pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2012. március 12.
A pályáztató a pályáztatás eredmény-
telenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak Kistarcsa 
Város Polgármesterének címére tör-
ténő megküldésével (2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48. szám), valamint 
személyesen a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán lehet leadni. A le-
zárt borítékon kérjük feltüntetni a 
munkakör megnevezését: "Mezőőri 
pályázat".
A pályázati kiírás közzétételének a 
helye:
Kormányzati Személyügyi Szolgálta-
tó és Közigazgatási Képzési Központ 
(KSZK) honlapja 
A pályázati kiírással kapcsolatban 
további információt nyújt:Tomeczné 
Brancs Katalin (28) 507-149-es tele-
fonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzata
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére

Elkészült Kistarcsa  
város hivatalos 

térképe
A hagyományos leporelló formátu-
mú térkép nagy hiányt pótol, és 500 
Ft-ért megvásárolható a Polgármes-
teri Hivatal portáján ügyfélfogadási 
napokon (hétfő, szerda)

A térkép a Sollun Bt. és Dimap 
hivatalos város térképsorozatának 
legújabb terméke, ami a város meg-
rendelése alapján, de a reklámo-
zók anyagi segítségével készült el. 
A térkép a várost 1:15000 léptékben 
ábrázolja. Ezen kívül a centrumról 
egy 1:7500 méretű nagyítás és egy 
1:200000 méretű részletes ábra is rá-
került Kistarcsa és környékéről a tér-
képre. Természetesen található rajta utcajegyzék, részletes 
információk a hatóságokról, hivatalokról, kulturális, egészség-
ügyi, oktatási intézményekről, gyermeklétesítményekről; a lát-
nivalókról, nevezetességekről, a szabadidő eltöltését szolgáló 
létesítményekről, szolgáltatásokról, közlekedésről, egyházak-
ról. Ezen kívül – magyarul, angolul és németül – összefogla-
lót olvashatunk Kistarcsa rövid történetéről, ill. Kistarcsához 
kötődő híres személyek rövid életrajzáról. Mivel a kiadványt 
vállalkozások finanszírozták, ezért a térképek mellett az ő hir-
detéseiket is megtalálják, ami kiegészül a támogatók listájával 
és a pontosan bemutatott helyükkel. A képeket is úgy válo-
gatták össze - újszerű megközelítésben -, hogy a legfontosabb 
kistarcsai események, jelképek, emlékhelyek megörökítésre 
kerüljenek. 

tavaszköszöntő

JEGyEK KApHATóK: www.jegy.hu a Broadway jegyirodában és az interticket hálózatán.
Gödöllőn a Sportcsarnokban, a Művészetek Házában a Belvárosi jegyirodában, a
Városi Könyvtárban, valamint a régió művelődési házaiban.

HnA
produKcIo

VEndéG: 

KISS TIbor(Quimby) 

Közreműködik: 

Tarsoly zenekar,  

...meglepetés...

2012. március 10. 20 óra( (G ö d ö l lő , S Z I E  S p o r t c s a r n o k  

koncert

tavaszköszöntő

Kapunyitás: 19 órakor. Ülőhely korlátozott számban,
csak a lelátókon. Helyfoglalás: érkezési sorrendben!!!

Médiatámogatók: Bagi Hírlap, Turai Hírlap

 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

 

SIMÁNDY JÓZSEF 
a 

TENORKIRÁLY 
 

halálának 15. évfordulóján 
tartandó 

jótékonysági emlékhangversenyre! 
 
 

 
A jótékonyság tárgya: a kistarcsai Simándy József Iskola homlokzatát 

díszítő nagyméretű kerámia dombormű elkészítése. 
 

A hangverseny helyszíne: a Budapesti Szent István Bazilika 
(Budapest, V. kerület, Szent István tér), 

időpontja: 2012. március 4., vasárnap 16 óra 30 perc. 
 

A műsor: 
 

Bevezető (emlékező mondatok) Simándi Péter 
 

Giacomo Puccini: Requiem ALL THE AGES kórus és barátaik 
Papp Katalin – brácsa 
Pfeiffer Gyula – orgona 

 
Antonin Dvořák: D-dúr mise Szabóki Tünde, Wiedemann Bernadett, 

Xavier Rivadeneira, Szvétek László – ének 
ALL THE AGES kórus és barátaik 
Pfeiffer Gyula – orgona 

 
Liszt Ferenc: B.A.C.H. fantázia  Pfeiffer Gyula – orgona 

 
 

Vezényel: MEDVECZKY ÁDÁM – Kossuth-díjas, érdemes művész 
 

 

A belépés díjtalan! Adományokat a hangverseny végén köszönettel elfogadunk! 
 

Számlaszám: 11742324-20011882-00000000 
 

Információ: 28/470-926, kike@kike.hu, www.kike.hu 

A Kistarcsán álló szobor 
Janzer Frigyes 

Munkácsy-díjas, 
érdemes művész alkotása 

Simándy József 
Erkel Ferenc Bánk bán 

című operájának 
címszerepében 
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2012. március 1.  Marjai Flóra – Fodor Szabolcs:  
Sportolóként Costa Ricán

2012. március 8. Téglás Tamás: Restaurálás
2012. március 15. Nagy László József: Az a legendás hadsereg
2012. március 22. Szabó Kata: A magyar kerámia
2012. március 29. Pintér András: Táncos hagyományok

A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tartja. 
Az  előadások  csütörtökönként  este  7  órakor  kezdődnek,  időtartamuk  kb.  1  óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadá-
sai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.  KIKE

Deáktanya programjai

Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 Marcipán SE gyerek fitness     hétfő és szerda 16.00-17.00
 Március 6.  Törpe Börze használt gyerekruha vásár 9-12 óráig
 Március 10.  Hétköznapi Broadway Hősök: Rómeó és Júlia musi-

cal keresztmetszetének nyilvános főpróbája 2 fel-
vonásban 19 órától

 Március 11.  Bababörze 9-13 óráig
 Március 15.  Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordu-

lójának megemlékező ünnepsége 10 órától a Civil-háznál 
kezdődik, majd a Művelődési Háznál folytatódik

 Március 17.  Pannónia Zsibongó gyerekek részére 10 órától

Sportpálya 
 Március 24.  Kutyakiállítás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ:  

Szilárdi László 06-28-507-147

KIKE toborzó
Köszöntjük az olvasókat a 2012-es évben is. 
Reményeink szerint a Kistarcsai Kulturális 
Egyesület idén is sok kedvelt programmal 
örvendezteti majd meg Kistarcsa és a kör-
nyező települések lakosságát. A KIKE tagjai 
továbbra is önkéntesként, bárminemű anya-
gi juttatás nélkül végzik dolgukat. Ebben a 
tekintetben Európa legnagyobb civil szerve-
zetének számítanak. Egyik országban sincs 
ilyen változatos tevékenységgel, ilyen ma-
gas költségvetéssel, ilyen nagy létszámmal 
önkéntesen dolgozó egyesület. A miénknél 
sokkal jelentéktelenebb szervezeteknek is 
van fizetett alkalmazottja.
Csapatunkban szívesen látunk mindenkit, 
aki kulturális téren szeretne tenni a közös-
ségért. A belépéshez csak egy űrlapot kell 
kitölteni. Az éves tagsági díj: 1000 Ft. Fi-
gyelem, a korábban belépetteknek is meg 
kell újítaniuk tagságukat! A belépést ren-
dezvényeinken lehet legegyszerűbben intéz-
ni. Várunk szeretettel sorainkba!
 Kistarcsai Kulturális Egyesület

Fegyveres rablás Kistarcsán
A helyi rendőrök rekord gyorsasággal fogták el a tettest

2012. február 7-én kora délután egy ismeretlen sze-
mély fegyveres rablást követett el Kistarcsán és nagy 
mennyiségű készpénzt vitt el az Ifjúság tér sarkán 
lévő takarékszövetkezetből. 
A tanúk személyleírásának és a gyors rendőri rea-
gálásnak köszönhetően az egyik kistarcsai üzem-
anyagtöltő állomáson a helyi körzeti megbízott, 
Orbán Győző r. zászlós és két próbaidős társa, Tóth 
Gabriella, valamint Sárosi Péter őrmesterek  egy órán belül elfogták a 38 éves helyi férfit 
és előállították. Mind a pénz, mind a fegyver előkerült. 
A férfi ellen az eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rablási Alosztálya folytatja.

Példás helytállásért jutalmat kaptak…
A 2012. február 7-én kora délután Kistarcsán elkövetett fegyveres rablás elkövetőjének re-
kord idő alatt történő elfogásáért jutalmat kaptak az intézkedésben résztvevő rendőrök.  

Bozsó Zoltán r. dandártábor-
nok, a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság vezetője ünnepélyes 
keretek között oklevéllel és 
ajándékcsomaggal gratu-
lált Orbán Győző r. zászlós 
körzeti megbízottnak és két 
próbaidős társának, Tóth 
Gabriella, valamint Sárosi 
Péter r. őrmestereknek a 
példamutató hozzáállásért és 
a szakszerű intézkedésért. 

Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létez-
ne a Paksi Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük meg egészsé-
ges környezetünket gyermekeink, unokáink számára úgy, 

hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval maga-
sabb villanyszámlát fizetnünk?
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaphat, ha meglátogatja 
a Paksi Atomerőmű interaktív kiállítását. Az MVM Csoport, a Paksi Atom-
erőmű tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan nőne 
a villamos energia ára és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és 
legtisztább áramot előállító atomerőmű teljesítményét. Megtudhatja, milyen 
szigorú biztonsági intézkedések mellett működik a paksi erőmű, s tájéko-
zódhat az olcsó és tiszta atomenergia hosszú távú alkalmazásával kapcso-
latos tervekről.
Időpont: 2012. március 9.
Helyszín: Simándy József Iskola előtti parkoló, Kistarcsa, Széchenyi utca
Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atomerőművet, láthatja, hogyan drá-
gulna az áram és hogyan nőne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha 
nem lenne atomerőmű;
- Megnézheti filmünket az atomerőmű működéséről és az atomenergiáról;
- Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes atomerőművével, 
a közel három évtizede biztonságosan működő Paksi Atomerőmű történe-
tével és jövőjével, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete 
élővilágéval;
- Tekerjen egy kört áramfejlesztő kerékpárunkkal, és megtudhatja, mennyit 
kellene biciklizni ah-
hoz, hogy megtermelje 
egy fél órás tévéműsor 
végignézéséhez szük-
séges energiát;
- Végül, de nem utol-
sósorban most minden 
kérdésére őszinte vá-
laszt kaphat az atom-
erőmű szakembereitől.
Csoportos jelentkezés, 
érdeklődés:
Papp Ildikó: +36 30 
834-7468. +361 329-
2763,  ildiko.papp@
mahirkiall.hu

JÖVŐNK ENERGIÁJA
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A vonatkozó jogszabály rendelkezései értelmé-
ben a tízszeresére nőtt a köbméterenként fize-
tendő díj 2012. február 1-től, ezzel is serkentve 
a csatornára való rákötést (ahol meg van rá a 
lehetőség)

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhe-
li azt, aki az ingatlana előtt kiépített, mű-
szakilag rendelkezésre álló szennyvízcsa-
torna hálózatra nem köt rá és helyi vízgaz-
dálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélye-
zés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést 
– ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is 
– alkalmaz. Természetesen azon lakosoknál, 
ahol műszakilag nem áll rendelkezésre a köz-
csatornára való rákötés, továbbra is mentesül-
nek a talajterhelési díj megfizetése alól. 
Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüg-
gő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 
módosította a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvényt, amelynek értel-
mében 2012. február 1-től a talajterhelési díj 
egységdíjának mértéke 120,- Ft/m3-ről 1.200,- 
Ft/m3-re (tízszeres mértékben) emelkedett.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 
alapja (elfogyasztott vízmennyiség), a jogsza-
bályban meghatározott egységdíj (1.200,- Ft/
m3), valamint a település közigazgatási terü-
letére vonatkozó területérzékenységi szorzó 
(3,0) szorzata határozza meg. Így a talajterhe-
lési díj mértéke az elfogyasztott vízmennyi-
ség után számolva 3.600,- Ft/m3.
Kistarcsán az érintettek vonatkozásában 
ez azt jelenti, hogy az elfogyasztott víz-
mennyiség után m3-enként 360,- Ft helyett 
3.600,- Ft talajterhelési díjat kell fizetni. Ez 
egy családnak, egy átlagos 13 m3/hó vízfo-

gyasztás után 46.800,- Ft kiadást jelenthet 
havonta. 
A talajterhelési díjat a kibocsátónak (fogyasz-
tónak) kell megállapítania, bevallania és 
megfizetnie (önadózás keretében) a tárgyévet 
követő év március 31-ig. Fentiekre tekintettel 
az érintett lakosok a magasabb díjfizetéssel 
először a 2013. március 31-ig teljesítendő be-
valláskor szembesülhetnek.
Ha 2012. július 1-jén a közműves ivóvízellá-
tás vagy a közműves szennyvízelvezetés és  
-tisztítás biztosításához szükséges víziköz-
mű-rendszer az utcában – az ingatlanról 
műszakilag elérhető módon – kiépült, ren-
delkezésre áll, az ingatlan tulajdonosa a kö-
telezettségét 2013. július 1-jéig köteles telje-
síteni, azaz addig köteles rákötni.
Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdono-
sa az ingatlan víziközmű-rendszerbe törté-
nő bekötési kötelezettségét nem teljesíti, a 
települési önkormányzat jegyzője hivatal-
ból kötelezi az ingatlan beköttetésére.
A fentiekben foglaltak alapján felhívjuk 
azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik 
még nem köttették rá ingatlanukat a meg-
lévő víziközmű-rendszerre, hogy mihama-
rabb kezdeményezzék azt a víziközmű-szol-
gáltatónál, hiszen a talajterhelési díj ilyen 
mértékű megemelkedése (egy átlagos család 
13 m3/hó vízfogyasztása után havi 4.680,- 
Ft helyett 46.800,- Ft) jelentősen növeli a 
család havi kiadásait. Az ingatlan víziköz-
mű-rendszerbe történő bekapcsolásával 
a szennyvízkezeléssel kapcsolatos költsé-
gek – beleszámítva a szükséges beruházási 
költségek megtérülését is – nagymértékben 
csökkenthetők.

A közműcsatorna-szolgáltatásra vonatkozó 
szerződést az alábbi módon lehet kezdemé-
nyezni, illetve megkötni:
Amennyiben az érintett ingatlan olyan lakó-
övezetben található, amely 2000. év után ala-
kult ki, (Simándyliget, Fenyves liget, Móra 
liget, Grassalkovich utca környékének lakó-
tömbje, Terézia- és Tulipán utca fölötti új la-
kóövezet) a tulajdonosnak a Szilasvíz Kft. 
szennyvíz-üzemeltető telephelyét kell felkeres-
nie Kistarcsa, Malom utca 1. sz. alatt. (Telefon: 
06 28/470-752; Ügyfélfogadás: hétfőn és szer-
dán 8,00 – 16,00 óráig) A szerződéskötéssel 
és a csatornabekötéssel kapcsolatos teendőket 
ennek megfelelően itt lehet elintézni.
Kistarcsa régi településrészén található ingat-
lanok esetében a tulajdonosnak be kell fáradnia 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára. Itt 
be kell mutatnia a közműfejlesztési hozzájá-
rulás befizetését igazoló csekket. Ha ilyennel 
nem rendelkezik a tulajdonos, akkor szükséges 
egyeztetni a nyilvántartásunkban, hogy annak 
idején befizették-e a közműfejlesztési hozzájá-
rulást. Amennyiben a Hivatalunk nyilvántartása 
alapján a befizetés ténye igazolható, a „Szenny-
vízelvezető-csatorna bekötési kérelem” nevű 
nyomtatványon ezt igazoljuk. Ha a befizetés 
bizonyíthatóan nem történt meg a korábbi évek-
ben, akkor a Hivatal Pénztárában 60.000.- Ft 
közműfejlesztési hozzájárulást kell befizetni. 
Ebben az esetben a nyomtatványon csak ennek 
megtörténtével tudjuk kiadni az igazolást.
Ezt követően a kitöltött és leigazolt nyomtat-
vánnyal lehet megkeresni a Szilasvíz Kft. em-
lített telephelyét a szerződéskötéssel, illetve 
csatornabekötéssel kapcsolatban.

Polgármesteri Hivatal

Adófizetési kötelezettségek március hónapban
Megnevezés Befizetési határidő

2012. I. félévi iparűzési adóelőleg 2012. március 15.

2012. I. félévi gépjárműadó 2012. március 15.

2011. évi talajterhelési díj bevallás + befizetés 2012. március 31.

A 2012. I. félévi iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettségről az értesítés kiküldése  megtörtént. Amennyiben az adóelőleg teljesítése 
átutalással történik, kérjük az adószámot és adófolyószámla azonosító számot feltüntetni.

A 2012. évi gépjárműadó nyitó állományának feldolgozása folyamatban van. A határozatokat, értesítőket és csekkeket folyamatos 
kiküldés mellett legkésőbb március elejéig az adókötelezettek megkapják. Amennyiben a fizetési esedékesség előtt 1 héttel nem 
érkezik meg a befizetéshez szükséges csekk, kérjük, haladéktalanul jelezzék ezt adóhatóságunk felé. 

Talajterhelési díj önadózás útján történik. Az adóhatóság legkésőbb március közepéig postai úton juttatja el az adókötelezetteknek 
az ehhez szükséges bevallási nyomtatványt a vele kapcsolatos általános tájékoztatóval, valamint a teljesítéshez szükséges csekket. 

További kérdésekkel kérjük, forduljanak az adóügyi ügyintézőkhöz. Az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozói a hét minden napján, az 
ügyintézők pedig ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-18 óráig, szerda: 8-16 óráig) készséggel nyújtanak segítséget.

Kérjük Kistarcsa lakosait, hogy a befizetési határidők betartására ügyeljenek, mivel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 55/B.§-a értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – magánszemé-
lyek esetében az ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet 
követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteszi.

Polgármesteri  Hivatal Igazgatási Osztály Adócsoport

Tízszer többet kell fizetni 

Egy új törvény alapján megváltozott a talajterhelési díj mértéke
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Apróhirdetés 
Ingatlan
A Fenyvesliget panorámás részén eladó egy energiatakarékos, 
130 m²-es ikerházi lakás. Irányár: 26,9 millió forint. Érd.: 06-
30-21-41-406
Eladó ház Kistarcsán! Víz, villany, gáz van ! Irányár : 15,5 
millió forint. Érdeklődni: +36-30-24-11-653

Az Országgyűlés döntése alapján 2000 óta tart-
ják február 25-én a kommunizmus áldozatainak 
emléknapját. 1947-ben ezen a napon tartóztatták 
le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjetuni-
óba – a legnagyobb kormánypárt –  a Független 
Kisgazdapárt akkori főtitkárát, Kovács Bélát.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja al-
kalmából országszerte tartottak megemlékező 
rendezvényeket február 25-én. Kistarcsán egy 
nappal korábban február 24-én péntek délután 
a volt internáló tábor emlékfalánál emlékeztek 
meg a gyászos napról. A megemlékezésen jelen 
volt az ´56-os Szövetség, a Recski Szövetség, 
a pártok helyi szervezetei, a település intézmé-
nyeinek vezetői, Somlai József nyugalmazott 
plébános és Riskó János református lelkész. 
A Himnusz elhangzása után Solymosi Sándor 
polgármester mondott megemlékező beszédet, 

aki elmondta, hogy „Mi itt Kistarcsán különö-
sen átérezzük az emléknap súlyát. 1949 tavaszán 
a Petőfi laktanyából Kistarcsára költöztetik az 
internáló tábort… Később jó néhány éven ke-
resztül zajlottak olyan események a tábor falai 
mögött, amik méltán tették hírhedtté városunk 
nevét. A szomorú események közül mindenkép-
pen kiemelendő Meszlényi Zoltán püspök halál-
ra kínzása” A polgármester szerint a borzalma-
kat nem lehet elfelejteni. A jövő generációjának 
tudnia kell, hogy mi történt egykoron Kistar-
csán, ezért is szorgalmazza a rendhagyó törté-
nelemórák szervezését az iskolásoknak. A KIKE 
Meszlényi Zoltán püspök emlékét megőrizve 
még idén egy domborművet kíván elhelyezni az 
internáló tábor falán. Ezt követően a volt inter-
nált Madaras Ferenc könyvéből olvasott fel rész-
leteket Polgár Gyula, majd a kopjafánál koszorút 
helyezett el Kistarcsa Város Önkormányzata, az 
intézmények vezetői, a FIDESZ-KDNP kistar-
csai csoportja, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Köre, az ´56-os Szövetség, a Recski Szövetség 
és a Politikai Elítéltek Szövetsége.

Kistarcsán egy nappal korábban, február 24-én pénteken emlékeztek meg a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról

Az önkormányzat nevében Solymosi Sándor és ifj. 
Juhász István koszorúzott
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A február 22-én megtartott testületi ülésen 
Solymosi Sándor polgármester 33 napiren-
di pontra tett javaslatot. 

Enyhén emelkedett 2011-ben a bűncselek-
mények száma
A rendőrség elmúlt évi munkájáról a Gö-
döllői Rendőrkapitányság helyettes veze-
tője Tóth Csaba rendőr alezredes számolt 

be, aki elmondta, hogy a Gödöllői Rendőr-
kapitányság területén az ismertté vált bűn-
cselekmények száma az előző évi 4584-ről 
2011-ben 4660-ra emelkedett. A Kistarcsai 
Rendőrőrs területéhez tartozó települé-
sek közül Kistarcsán követték el a legtöbb 
bűncselekményt. Ez azzal is magyarázha-
tó, hogy tavaly sok bűncselekményt követ-
tek el a kórház és az Auchan parkolójában. 
A kiemelt útvonalakon elkövetett „trük-
kös lopások” megelőzése, megakadályo-
zása érdekében a PMRFK szóróanyagokat, 

plakátokat helyezett ki a legforgalmasabb 
csomópontokban. Jó hír, hogy 2011-ben 
csökkent a személyi sérüléssel járó közle-
kedési balesetek száma (251-ről 171-re) és 
az ittas vezetések száma (142-ről 55-re). Az 
alezredes külön kiemelte, hogy a gödöllői 
rendőrkapitányságon a korábbi években 
megfigyelhető létszámcsökkenés 2011-ben 
megállt, sőt jelentős létszámfejlesztés való-
sult meg. (tavaly 54 fővel bővült a létszám)

A polgármester és az alpolgármester fel-
ajánlotta a 200 ezer Ft-os kafetéria kere-
tét a város intézményeinek 
A testület döntött a polgármester és az alpol-
gármester idei évi kafetéria juttatásáról, amit 
200.000 Ft-ban határozott meg. (ez a kötelező 
minimum) Az idei szűkös költségvetés miatt 
egyik intézményben sem tudnak a dolgo-
zóknak kafetériát biztosítani, ezért Solymosi 
Sándor polgármester és ifj. Juhász István al-
polgármester bejelentette, hogy a kafetériát 
felveszik, de az ennek megfelelő összeget 
kézpénzben felajánlják egy-egy intézmény-
nek – a polgármester úr az óvodának, az al-
polgármester pedig az általános iskolának.

„Gyepi-földekről” Simándyligetre válto-
zott a településrész neve 
Képviselő-testületünk 2011. októberi ülé-
sén úgy döntött, hogy lakossági megkere-
sés alapján kezdeményi a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Földrajzinév-bizottság elnö-
kénél a „Gyepi-földek” elnevezésű telepü-
lésrész névváltoztatását Simándy-ligetre. 
A Földrajzinév-bizottság 2011. decemberi 
ülésén foglalkozott a kérelemmel és szak-
véleményében azt javasolta, hogy Simándy-
liget névalak helyett a Simándyliget – ilyen 
formában, egybeírva – legyen a település-

rész elnevezése. Ennek megfelelően a Gye-
pi-földek településrészt Simándyliget-nek 
nevezte át a képviselő-testület.

Új utcanév
Kistarcsán a Mirtusz utca, Boróka utca, 
Nyíltárok utca és Alig utca közötti terüle-
ten elhelyezkedő utcára lakótelkek nyílnak, 
így szükségessé vált az utca és házszámok 
megállapítása. A későbbiekben ez a sza-
kasz fogja a Mirtusz utca és az Alig utca kö-
zötti összeköttetést biztosítani. Az érintett 
településrészen nagyrészt olyan utcanevek 
vannak, amik gyógynövényekről kapták a 
nevüket. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az eddig csak helyrajzi számmal ren-
delkező utat Berkenye utcának nevezi el. 
Kistarcsa kilépett a Magyar Önkormány-
zatok Szövetségéből
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének 
Kistarcsa 1991-es megalakulása óta tagja 
volt. A képviselő-testület azonban úgy ha-
tározott, hogy kilép a szervezetből, mivel 
az nem megfelelően képviseli Kistarcsa 
Város Önkormányzatának érdekeit. A Szö-
vetség Küldöttgyűlését évente egy alka-
lommal hívták össze. A szövetség nevében 
megfogalmazott állásfoglalások kialakítá-
sában pedig nem megfelelő módon vonták 
be a tagönkormányzatokat.

Februári rendeletek
Kistarcsa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete februári rendes Képvise-
lő-testületi ülésén több rendeletet is meg-
alkotott, módosított. Elfogadta a 2012-es 
költségvetésről szóló rendeletét, a Polgár-
mesteri Hivatal 2012. évi igazgatási szüne-
téről szóló és az önkormányzat vagyongaz-
dálkodásáról szóló rendeletét.

(Tudósítás a február 22-i ülésről) 

Kistarcsa 2012-es költségvetési főösszege 1 milliárd 409 millió forint 
A polgármester és az alpolgármester felajánlotta a 200 ezer Ft-os kafetéria keretét a város intézményeinek

Tóth Csaba alezredes és Mondok Zoltán százados

Klacsány Lajos (középen) 
volt a főböllér

A VII. Nemzetközi Disznótoros Fesztiválon, Torján ismét aranyérmet szereztek a kistarcsaiak
Kistarcsa testvértelepülése Torja február 18-án rendezte meg a VII. Nemzetközi Disznótoros Fesztiválját. Erdélyben tombolt a tél, 
ezért Kistarcsáról csak egy csapat vállalkozott az utazásra. A négytagú küldöttséggel Solymosi Sándor polgármester, Klacsán Lajos, 
Jáger Imréné és Jutasi Péter utazott el.

Az út kalandos volt és időben nagyon hosszú. A 830 km-es útvonalon hóvihar nehezítette a haladást, sokszor erős szél és 
hóátfúvások tették próbára a kistarcsaiakat. Szombatra azonban ott is megenyhült az idő és így hamisítatlan disznóvágásnak megfe-
lelő időjárásban (minusz 3 fok, napsütés) tudtak a csapatok dolgozni. A hetedik böllérversenyen 19 csapat vett részt, 11 hazai és nyolc 
külföldi csapat érkezett Bálványosfürdőre. Román, székely és magyarországi böllérek versengtek egymással. Szombaton reggel 8 óra-
kor a versenyzők népi viseletben vonultak fel a település főterére. Daragus Attila, Torja polgármestere köszöntötte a résztve-

vőket, majd fél kilenckor a négytagú brigádoknak a disznóölést 
követően egy-egy fél sertést kellett feldolgozniuk. A program 
szerint délután kettőre a csapatoknak három hagyományos 
ételt kellett elkészíteniük. A fesztiválon elkészített ínyenc-
falatokat szakemberekből álló zsűri értékelte. Az idei 
versenyen is szépen teljesítettek a kistarcsaiak, ugyanis 
a zsemlés véres hurkának köszönhetően a hagyomá-
nyos ízek kategóriájában aranyérmet kaptak. Este nyolc 

órakor ünnepi vacsora várta a 
résztvevőket, kilenckor pedig 
tűzijáték zárta a programot. 
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Elfogadták a 2012-es költségvetési 
rendeletet  
Kistarcsa Város Képviselő-testülete 
megalkotta 2012-es költségvetését. 
Az új Alaptörvénnyel együtt új ál-
lamháztartási törvény lépett életbe 
2011. december 31-én, ami megvál-
toztatta az önkormányzatok költség-
vetési rendeletének szerkezetét. 2011. 
december 31-ig a helyi önkormányzat 
költségvetése összevontan tartalmaz-
ta az önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal, a nemzetiségi önkormány-
zatok és az intézmények költségveté-
sét. Az új szabályozás szerint önálló 
költségvetése lesz az önkormányzat-
nak, a polgármesteri hivatalnak, az 
intézményeknek. Ettől elkülönül a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok 
költségvetése. 2012-től külön-külön 
elemi költségvetés készül a helyi ön-
kormányzat, a nemzetiségi önkor-
mányzat, és az önkormányzat által 
fenntartott költségvetési szerv (intézmény) 
részére. Az intézmények elemi költségveté-
sét a polgármester hagyja jóvá. A kötelező 
feladatokat továbbra is a régi önkormány-
zati törvény határozza meg, ami szerint „A 
települési önkormányzat köteles gondos-
kodni: az egészséges ivóvíz ellátásáról, az 
óvodai nevelésről, az általános iskolai ok-
tatásról és nevelésről, az egészségügyi és a 
szociális alapellátásról, a közvilágításról, a 
helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, 
a parkolás biztosításáról; és köteles biztosí-
tani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jo-
gainak érvényesülését.” A 2012. évi költség-
vetés kidolgozása során a novemberi ülésen 
elfogadott 2012. évi költségvetési koncepci-
óra támaszkodtak, és fokozottan ügyeltek a 
költséghatékonyság szempontjaira.
Erre az évre a kiadások és a bevételek 
együttes főösszege 1 milliárd 409 millió 151 
ezer Ft. A működési bevételek 1 milliárd 
260 millió 404 ezer forintos összege, ami 
tartalmazza a 31 millió 349 ezer Ft össze-

gű előző évi pénzmaradványt, biztosítja a 
működési kiadások fedezetét. A költség-
vetés beruházási, felhalmozási bevételként 
148 millió 747 ezer Ft összeggel számol, ami 
részben az előző év(ek) lekötött betétállo-
mányából, részben az idei évre tervezett 
ingatlan értékesítésből származik. Ezek 
biztosítják a fedezetet a 2012. évre tervezett 
beruházások megvalósításához.

Ebben az évben kétszer lesz igazgatási 
szünet a Polgármesteri Hivatalban
A képviselő-testület rendeletet alkotott 
a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási 
szünet elrendeléséről. A képviselő-testület 
Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalában 2012. július 23-tól augusz-
tus 3-ig és 2012. december 27-től december 
31-ig rendelt el igazgatási szünetet. Az igaz-
gatási szünet bevezetésével a polgármesteri 
hivatalban történő munkavégzés szervezet-
tebbé, koncentráltabbá, a hivatal működése 
pedig költségtakarékosabbá tehető.

Új vagyongazdálkodási rendeletet al-
kottak
Az önkormányzat vagyongazdálko-
dásáról szóló új rendelet megalko-
tását egyrészt a jogszabályi háttér 
változása, másrészt a mindennapi 
ügymenet leegyszerűsítése, valamint 
a szabályozásból eddig kimaradt kér-
dések tették szükségessé. Az Ország-
gyűlés 2011. év végén megalkotta a 
nemzeti vagyonról szóló törvényt, 
amiben az alkotmánynak megfelelő-
en a legmagasabb jogszabályi szinten 
kerül meghatározásra a nemzeti va-
gyon védelmének és a vagyonnal való 
gazdálkodásának általános alapelvei. 
A 2011-es, azóta többször módosított 
helyi rendeletünk ismételt módosítá-
sa helyett sokkal ésszerűbb volt egy 
új rendelet megalkotása, és a korábbi 
hatályon kívül helyezése. Így egy ko-
herens, letisztult, és az új törvények-

nek megfelelő helyi szabályozás került 
elfogadásra.
A képviselő-testület módosította a tele-
pülési szilárd hulladék kezelésével kap-
csolatos közszolgáltatásról és annak kö-
telező igénybevételéről szóló rendeletét 
is, mivel az Országgyűlés 2011. december 
23-án döntött úgy, hogy a 2012. évi díjak 
nem haladhatják meg a 2011-es szintet.

A víziközmű-szolgáltatások díját 2012. 
január 1-jétől a szolgáltató határozza 
meg
A jogszabályi változásoknak megfelelően 
hatályon kívül kellett helyezni az önkor-
mányzati tulajdonú víziközműből szol-
gáltatott ivóvíz, valamint az önkormány-
zati tulajdonú víziközmű által biztosított 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és 
kezelés díjáról szóló önkormányzati ren-
deletet is. A víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény azt mondja ki, hogy a díjsza-
bást 2012. január 1-jétől a szolgáltató, azaz 
Kistarcsán a Szilasvíz Kft. határozza meg.

fotók a címlapon

ifj. Juhász István és Solymosi Sándor

Hagyománnyá vált, hogy farsang idején rendezi bálját a Kistarcsai Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat. Idén február 4-én várták a Csigaházba 
az érdeklôdôket. A szervezôk egy kicsit féltek, mert ezen a hétvégén 
tombolt a tél, többen lemondták a részvételüket, de ennek ellené-
re a kezdési idôpontra több mint 100-an ültek az asztaloknál, 
csak egy-két hely maradt üresen. A fogadó pálinka megala-
pozta a jó hangulatot, ami egyébként egy kedves koccin-
tás mellett minden vendégnek járt. A bált nyolc órakor 
nyitotta meg a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke Szabóné Tóth Katalin elnök és František Salaj 
a szlovák testvértelepülés Beluša küldöttségét 
vezetô képviselôje. Az elnök asszony külön kö-
szöntötte Kistarcsa polgármesterét Solymosi 
Sándort, ifj. Juhász István alpolgármes-
tert, Juhász István képviselôt, Uvacsek 
Csaba képviselôt, Kereszti Ferencet a 
KIKE elnökét, Kiss Károlyt Kerepes 
alpolgármesterét, aki egyben a 
szomszéd település Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzatának az elnöke és Cinkotai Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzatának elnökét dr. Szabó Zsuzsannát. A megnyitó be-

széd szlovákul és magyarul hangzott el, amiben szó volt arról, hogy 
Beluša és Kistarcsa együttmûködése továbbra is töretlen lesz és 

ebben az évben is kölcsönösen részt vesznek egymás nagy ren-
dezvényein. František Salaj képviselô úr különleges belušai 

sajttal érkezett, amit nagy szeretettel ajánlott a vendégek-
nek. Szabóné Tóth Katalin megköszönte a sok értékes 

tombolaajándékot.
Ezután a Pannónia Együttes Hagyományôrzô Cso-
portjának mûsora következett, ami nagy sikert 

aratott. A jól sikerült mûsor után a vendégek el-
fogyasztották a finom vacsorát. Éjfélkor tom-

bolát sorsoltak. A táncos mulatság hajnalig 
tartott, amihez a zenét a FER együttes 

szolgáltatta. 
polgár

Szlovák farsangi bál Kistarcsán – A nagy havazás ellenére sokan meg jelentek
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Az első Kistarcsai Böllérfesztivál előké-
születei már hónapokkal korábban elkez-
dődtek. Ezt a precíz munkát január 21-én 
hajnalban a Búcsú téren (Kossuth Lajos 
utca végén) lehetett a leginkább érzékelni, 
hiszen pontosan érkeztek a felszerelések 
(sátrak, asztalok, üstök, üstházak, gázpalac-
kok, tányérok, húsvágódeszkák) és a nevező 
csapatok (csapatonként egy böllér és négy-öt 
segítő). Szilárdi László főszervező már haj-
nalban a helyszínen irányította a munkát. 
Négy csapat – a Kerepesi Székelyek, a Pan-
nónia, a Sörbarátok (Legéndi Gábor csapata) 
és az Ófalusi böllérek (Kohajda Péter csapa-
ta) - utánfutókkal hozta a kellékeket (ké-
seket, bárdokat, darálókat, töltőgépeket, 
teknőket, ládákat, tároló edényeket) Sok 
múzeális eredetű hurkatöltő és eszköz 
is előkerült. A közönség - dacolva a 
hideggel - reggel hét órára látoga-
tott ki a térre, nem véletlenül, hiszen 
ekkora ígérték a nap leglátványo-
sabb és legborzalmasabb részét - a 
disznók leszúrását. Az első szúrásra 
Antal Péter böllér a Pannónia csapa-
tának frontembere vállalkozott, aki a 
szállító jármű platóján egy kicsit meg-
visítatta a 120 kg-os áldozatát, majd az 
elektromos sokkoló kábító hatása után 
kivéreztette a disznót. A közönség nagy 
része elfordította fejét. Kohajda Péter az 
Ófalusi böllérek szúró embere már nem 
borzolta a kedélyeket – csendben végzett 
a második jószággal. A csapatok gázzal 
perzseltek, majd a forróvizes tisztítás 
után gyorsan bontották a disznókat. A já-
tékszabályokhoz hozzátartozott, hogy dél-
után kettőre kellett végezni a munkával, a 
zsűri 1 kg sült, vagy főtt készterméket várt 
az elbíráláshoz. Az Ófalusi böllérek csapat-
tagjának, Dolhai Jánosnak a meghívására 
érkezett Kistarcsára a pilisi Presztízs zene-
kar, akik igazi disznótoros hangulatot vará-
zsoltak a térre. 

Az uniós előírások miatt az előállított 
termékeket tilos volt árusítani és értéke-
síteni. A disznótorra érkezők 500 forin-
tért kóstolójegyet vásárolhattak, amivel 
kizárólag a szervezők által (a háttérben 
dolgozott egy ötödik csapat Révész Béla 
vezetésével) feldolgozott sertésből készí-
tett hurkát, kolbászt kóstolhatták meg. 
A négytagú zsűri folyamatosan figyelem-
mel kísérte a csapatok tevékenységét és 

a délutáni kóstolás után hirdettek ered-
ményt. A zsűribe meghívták Dr. Szalai 
Orsolya gödöllői főállatorvost, Futó Tamás 
képzőművész- gasztronómust, Fejős Pál 
(zsűrielnök) hentest, vágóhíd tulajdonost 
és Dr. Simon Tamást a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság megbízott főkapitányát. Az 
egésznapos program házigazdája Klacsán 
Lajos volt. A délutáni eredményhirde-
téskor Solymosi Sándor polgármester el-
mondta, hogy a rendezvény elérte a célját 
és a sikeren felbuzdulva minden évben, ja-
nuár utolsó előtti hétvégéjén megrendezik 

Kistarcsán a böllérfesztivált. A zsűri 
nagyon bőkezű volt, mert 

mindegyik csapat kapott valamilyen elis-
merést. A legszebben terített asztal díjat a 
Pannónia csapata érdemelte ki, a legízle-
tesebb ételt az Ófalusi böllérek készítették 
el, a hagyományos ízek kategóriában a leg-
több pontot a Kerepesi Székelyek kapták, 
a legszakszerűbben elkészített disznótoros 
a Sörbarátok nevéhez fűződött, a Fejőshús 
Kft. különdíját a Kerepesi Székelyek vehet-
ték át, Futó Tamás külön díjjal jutalmazta 
a Sörbarátokat és a Szabadtűzi Lovagrend 
Rendvédelmi Páholyának különdíját a 
Pannónia kapta és dr. Simon Tamás a Sza-
badtűzi Lovagrend nevében Bajára egy or-
szágos böllér versenyre hívta meg a Kere-
pesi Székelyeket. 

A rendezvényről egy gyors 
kiértékelést kértünk Szi-
lárdi László főszervezőtől, 
aki egyben a Kistarcsai Vá-
rosi Művelődési és Sport-
központ vezetője.
Sokat dolgoztunk az elő-
készületeken, ennek is 
köszönhető, hogy min-
den gördülékenyen 
ment. A sikerhez jó 
állagú disznókat si-
került vásárolnunk 
és ami nagyon fon-
tos a sertéstenyésztő 
pontosan reggel hét órakor hozta a „fősze-
replőket” a Búcsú térre. Egyébként az elő-
készületeknek talán ez volt a legnehezebb 
része, mert rengeteg papírt, állatorvosi 
engedélyt kellet beszereznünk. A disznó-
vágás napján gondoskodnunk kellett az 

állati hulladék elhelyezéséről és elszál-
lításáról. Most négy csapat nevezett, 
de már most is  látszott, hogy jövőre 
nyolcnál több csapatot nem tudunk 
kiszolgálni. Ehhez több eszköz, korsze-
rűbb infrastruktúra kell. Nyilván idő-

vel ezen a téren is tudunk majd 
fejlődni. Jó volt látni, hogy 

más településekről is jöttek 
szépszámmal érdeklődők. 
Ez is azt bizonyítja, hogy 
a környéken még nincs 
ilyen rendezvény és a mi 
kezdeményezésünk már 

jövőre nagyon népszerű le-
het. Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a kísérleti rendezvényünk 

csatát nyert és reméljük ennek is olyan jó 
hírneve lesz, mint a Kistarcsai Napoknak. 
Külön megköszönöm azoknak a hivatali 
dolgozóknak a munkáját, akik egész nap 
a háttérben dolgoztak és köszönet jár a fő 
támogatóknak is, névszerint: Pestor Kft., 
Auchan Magyarország Kft., K+K Kft., Kal-
már László, Kalmár István, Szilas Food, 
KIVÜ Kft., Kohajda Péter, Legéndi Gábor, 
Cambium 98 Faipari Kft., Hanák Ede, Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság . 

A felsoroltakon kívül Kistarcsa Város 
Önkormányzata nevében köszönjük min-
denkinek, aki munkájával, eszközeivel 
egyéb hozzájárulással támogatta a rendez-
vény sikeres megvalósítását. P.Gy

1. Kistarcsai Böllérfesztivál
A sikeren felbuzdulva jövőre is megszervezik

Fejős Pál zsűrielnök különdíját veszik át a Kerepesi Székelyek

Szilárdi László főszervező
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KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. felhívása

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Telefon/Fax: (28) 470-440, (28) 470-119
e-mail: info@kivu.hu • www.kivu.hu

Értesítjük a tisztelt partnere-
inket, hogy 2012. januártól a 
készpénzes díjbeszedést a szol-
gáltató KIVÜ Kft. megszüntette. 
Ettől az évtől kezdve a lakossági 
díjfizetés kiegyenlítése csekkes 
készpénzfizetési számlával, il-
letve átutalással történhet meg. 

Közületi ügyfeleinknek lehető-
séget biztosítunk havi számlázás 
választására, amit írásban ké-
rünk a KIVÜ Kft. felé bejelenteni. 

A díjfizetést nem teljesítők 
felszólítást kapnak! Kérjük a 
hátralékot a megadott határ-
ideig befizetni, mert ellenkező 
esetben a hátralékot adónem 
formájában behajtatjuk.

Az első negyedéves szám-
lázáskor minden ügyfelünk a 
számla mellé kap egy új szol-
gáltatási szerződését is, amiből 
egy példányt aláírva kérünk 
visszajuttatni a KIVÜ Kft-nek.

Raktár kiadó 
A KIVÜ Kft. telephelyén (Kistarcsa, Kossuth L. u. 23.) raktárhelysé-
gek gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozásoknak kiadók. 

A feltételekről érdeklődni lehet a KIVÜ Kft. ügyvezetőjénél az 
info@kivu.hu email címen. 

Megszűnt a készpénzes díjbeszedés

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 41/2011. (IX.23.) számú önkor-
mányzati rendelet módosítását Kistarcsa Város Képviselő-testüle-
te 2012. január 25-én fogadta el, melynek értelmében a következő 
változások léptek hatályba:

2012 évtől csak azok a szervezetek részesülhetnek önkormányzati 
támogatásban, amelyeket Magyarországon nyilvántartásba vet-
tek, valamint természetes személyek. A sportszervezetek kivéte-
lével a pályázónak a pályázati adatlaphoz igazolást kell csatolnia 
arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény által meghatározott módon 
letétbe helyezte a − jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott  
− beszámolóját. 

A támogatási szerződés kiegészítésre került, mely szerint a Tá-
mogató a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással 
megszünteti, abban az esetben, ha megállapítható, hogy a Támo-
gatott nem minősül a 2011. évi CXCVI. Nemzeti vagyonról szóló 
törvény által meghatározott átlátható szervezetnek. Ebben az eset-
ben a támogatás összegét a Támogatott 60 napon belül köteles a 
Támogató számára visszafizetnie. 

Természetbeni juttatást (pl.: tartós térítésmentes helyiséghasz-
nálat) 2012. évtől kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfel-
adat ellátásához szükséges mértékben nyújtható. A természetben 
nyújtott támogatás iránti igényüket a személyek/szervezetek nem 

pályázati eljárás során, hanem egyedi kérelem benyújtásával ter-
jeszthetik elő. A kérelmeket 2012. március 31-ig, a Közoktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) 
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalába címezve kell benyújtani. 
A rendelet szerint a jelenleg érvényes és hatályos jogviszonyok 
alapján fennálló, Kistarcsa Város Önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlan, vagy ingó használatot 2012. április 30. napjáig felül 
kell vizsgálni. 

A Bizottság „Pályázati felhívás”- t tesz közzé évi két alkalommal, a 
tárgyév március 15. illetve a tárgyév szeptember 15. napjáig. A tá-
mogatott személyek/szervezetek a március 15-ig kiírt pályázaton 
nyert támogatás felhasználásáról tárgyév augusztus 31-ig, míg a 
szeptember 15-ig kiírt pályázaton nyert támogatás felhasználásá-
ról a tárgyévet követő év január 20. napjáig kötelesek elszámolni 
a támogatási szerződésnek, illetve a számviteli jogszabályoknak 
megfelelően. 

A pályázatok beadási határideje a Pályázati felhívás megjelenését 
követő 15 nap.

Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) 
számú önkormányzati rendelet teljes szövege elérhető a www.
kistarcsa.hu honlapon. Kérjük, kísérjék figyelemmel a változásokat!

Polgármesteri Hivatal

Megváltozott a civil szervezetek támogatási rendje!

A teljesség kedvéért…
A Kistarcsai Híradó 2012. januári számában jelent meg „Tartós élelmiszer-
osztások egész évben” címmel a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zetének közleménye. 

Ennek kiegészítéseként szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy Kistar-
csa város területén a Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató is jogosult 
tartós-élelmiszer osztására (az élelmiszer tartós, az osztás sajnos nem). In-
tézményünknek érvényes szerződése van az Élelmiszerbankkal, ahonnan a 
szétosztható csomagokat kapjuk. 

2011. június-júliusban 2868,5 kg, októberben 2516 kg élelmiszert osztot-
tunk szét, 2012-ben várhatóan egy alkalommal juttat élelmiszert a városban 
élő rászorultaknak az Élelmiszerbank. Azok a lakosok, akik rászorultságuk 
miatt igénylik, felkerülhetnek listánkra, s a következő élelmiszerosztás előtt 
értesítést kapnak. Ez ügyben keressék Pálfi Kálmánné családgondozót, mun-
kaidőben a 28/473-225-ös számon, vagy személyesen a Batthyány u. 2/a alatt. 

Tudomásunk szerint a városban 2011-ben a Vöröskereszt nem osztott 
élelmiszert.

Szintén ebben a számban jelent az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány felhívása (fizetett hirdetése?). A felhívásban „tanulási 
probléma”, „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szedő 
gyerekek szüleihez fordultak. Pszichológusként, a Nevelési Tanácsadó veze-
tőjeként szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy a gyermekpszichiáte-
rek (orvosi végzettségű, szakvizsgázott szakemberek) csak indokolt esetben, 
részletes és alapos vizsgálat után javasolnak gyermekek részére gyógyszer-
szedést, minden esetben kiegészítve viselkedésterápiára, pszichoterápiára, 
nevelési tanácsadásra vonatkozó javaslattal. Gyógyszerelés esetén folyama-
tosan felülvizsgálják a gyermek állapotában bekövetkezett változást. Ezek a 
gyógyszerek megkönnyítik a gyermek és a család életét, segítik a gyermek 
beilleszkedést, mérsékelik a tüneteket, hozzáférhetővé teszik más – nem 
gyógyszeres – terápia számára. 

Elgondolkodtatónak tartom a hirdetést azért is, mert egy – szerintem 
nagyon lényeges -  információt „elfelejtettek” megjelentetni, mégpedig azt, 
hogy az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt a szcientoló-
giai egyház hozta létre (ennek bárki könnyen utána tud nézni az interneten).

Izsóné Szecsődi Ildikó
tanácsadó szakpszichológus

intézményvezető
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Az adónem bevezetésének célja, hogy az üres 
telkek után (akár befektetési céllal, akár egyéb 
módon jutottak hozzá) bevételhez jusson az ön-
kormányzat. Adóbevallást ugyan mindenkinek 
kell készítenie (csak az ingatlan adatokra vonat-
kozóan), de adót csak annak kell fizetnie, akik 
nem kaptak mentességet. 

A jogszabályok szerint az adót az adóhatóság 
állapítja meg, miután az adózó benyújtja a beval-
lását. Adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén lévő telek. A telek az épülettel be nem 
épített földterület, ide nem értve az ingatlan-
nyilvántartásban művelési ág szerint aranyko-
rona értékkel nyilvántartott és ténylegesen me-
zőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, 
a külterületi termőföldet, valamint az ingatlan-
nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott 
ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az 
ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, to-
vábbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti 
pálya tartozékai által lefedett földterületet.

A jogszabály megadja a mentességek körét is.
Mentes az adó alól:
az épület, épületrész hasznos alapterületével 

egyező nagyságú telekrész,
az erdő művelési ágban nyilvántartott belte-

rületi telek,
az építési tilalom alatt álló telek adóköteles 

területének 50 %-a
Mentes az adó alól a felsoroltakon túl ma-

gánszemély adóalanyok esetében: 
az ingatlan nyilvántartás szerint lakóházzal 

beépített belterületi telek.
az a telek, amely a közútról vagy magánútról 

vagy saját használatú útról közvetlenül nem kö-
zelíthető meg.

az a külterületi földrészlet, amely művelési 
ága alapján mezőgazdasági művelésre nem al-
kalmas: vízmosás, árok.

az a földrészlet, amelyre vezetékjogot jegyez-
tek be, a bejegyzés nagyságának arányában.

a bel- és külterületen bejegyzett magánút, sa-
ját használatú út.

Fontos megjegyezni, hogy nem kell adót 
fizetnie, akire a fenti mentességek vonatkoz-
nak, de a fenti mentességek esetén is terheli 
az adózót bevallási kötelezettség, abban az 
esetben is ha nincs adófizetési kötelezettsége! 

Az adó alanya az, aki a naptári év első nap-
ján a telek tulajdonosa. A bevezetés évében az 
tekinthető alanynak, aki 2012. április 1. napján 
a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a 
tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. Amennyiben az építményt az in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni ér-
tékű jog terheli (pl. haszonélvezeti jog, özvegyi 
jog, bérleti jog), az annak gyakorlására jogosult 
az adó alanya. 

Azonban valamennyi tulajdonos által írás-
ban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyi-
sággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségek-
kel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdo-
nosok önálló adóalanyok.

Itt kell megemlíteni, hogy a törvény szerint az 
ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szer-
vezet, aki/amely az ingatlan nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel.

A telekadót nem az adózó állapítja meg, az 
adókötelezettség keletkezését (változását) köve-
tő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

Az adó mértéke 2012. április 1-jétől:
Belterületi kiemelt övezetben lévő beépítet-

len telek esetén: 200,-Ft/m²/év; (3. sz. főút, Bu-
dapest XVI. kerület közigazgatási határa, Feny-
ves utca, Eperjesi út, szabadság út által határolt 
terület)

Belterületi beépítetlen telek esetében: 80,-Ft/
m²/év;

Egyéb belterületi és külterületi telek eseté-
ben: 20,-Ft/m²/év.

A bevezetés évében a bevallási határidő 
2012. május 15. és a befizetési határidő 2012. 
június 30. A későbbi években a befizetési ha-
táridő március 15. és szeptember 15. 

Április hónap során – postai úton – minden in-
gatlanba eljuttatjuk az értesítést: egy rövid tájékozta-
tót, az adóbevallási nyomtatványt,  a hozzá tartozó 
kitöltési útmutatót, és egy megállapodás tervezetet, 
amiben több tulajdonos esetén lehet rendelkezni az 
adófizető személyéről.

A bevallási nyomtatványt és annak részletes 
útmutatóját március hónaptól megtalálhatják 
a város honlapján (www.kistarcsa.hu) illetve a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.  

Az új adónem bevezetésével kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjának és Ügyfélszolgálati Irodájá-
nak munkatársai tudnak adni. 

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.
Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre, és az elsőnek elfogadott pályá-
zó visszalép a pályázattól, úgy a következő legmagasabb összeget kínáló pályázó 
a nyertes.
Az ingatlan hasznosítására kötöttséget jelent a Szabályozási Terv szerinti építési 
övezet: GKSZ-1
A pályázati eljárással kapcsolatos részletes szabályokat az Önkormányzat vagyo-
nának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok-
ról szóló 14/2009.(III.23.) számú rendelet vonatkozó előírásai tartalmazzák.
A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási ügyintézőjétől.

Pályázati feltételek:
1. Az ajánlatot zárt borítékban, „Pályázat a Kistarcsa, 0230/134 hrsz.-ú. ingat-
lan értékesítésére” jeligével ellátva, a Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán (2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48.) kell benyújtani.
2. Ajánlatot tenni kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Az 
ajánlatot egy példányban kell benyújtani. Az ajánlatot hivatalos cégszerű aláírással, 
minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A meghatalmazást közokiratba, vagy ügyvéd 
által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánok-
iratba kell foglalni. A szabályos meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
o a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfoga-

dásáról,
o a pályázó által vállalt kötelezettséget,
o az ingatlan megvásárlására vonatkozó nettó ajánlati összeget,
o az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozatot.
o Pályázónak ajánlatában mellékelni szükséges, hogy a Kistarcsa Város Ön-

kormányzat felé adótartozása, illetve egyéb tartozási nincs.

4. Az ajánlattevő köteles 2 651 600.-Ft+Áfa versenyeztetési biztosíték befizeté-
sére. A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okira-
tot eredeti példányban kell bemutatnia az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült 
másolatot a  pályázati anyaghoz kell csatolni. 
Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő a versenyeztetési biztosítékot be-
fizette, és a biztosíték összege a pályázat bontásának pillanatában a Kistarcsa Város 
Önkormányzat 11742324-15565804 számú, az OTP Rt-nél vezetett Költségvetési 
elszámolási számláján rendelkezésre áll.
A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételár előlegbe beszámításra kerül.
5. Az ingatlanra pályázhatnak jogi személyek, jogi személyiség nélküli társasá-
gok, szervezetek, illetve természetes személyek. 
A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell: ha jelentkező gazdasági társaság, akkor 
30 napnál nem régebbi cégkivonatát (illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést)
6. A pályázat hivatalos nyelve magyar.
Pályázattal kapcsolatos információt:  Csikós Zsuzsanna vagyongazdálkodási 
ügyintéző ad személyesen vagy telefonon. Telefon: 28/470-711,712/139 mellék.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. április 13. 12 00  óra
Benyújtás helye: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal/2143. Kistarcsa, Szabad-
ság u. 48./ Ügyfélszolgálati Iroda
A pályázatok bontása: 2012. április 18. a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pá-
lyázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő 
Bizottság ülésén történik.
A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2012. április 25. ülésén dönt 
a pályázatokról
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Polgármesteri 
Hivatal értesíti írásban a résztvevőket, a döntést követ 7. munkanapon belül.
A kiíró az eljárás során mindvégig fenntartja azon jogát, hogy a versenyezte-
tési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Pályázati Felhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata (2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48.) nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában 
lévő Kistarcsa 0230/134 hrsz. természetben a Móra Ferenc u. 76. szám alatti kivett beruházási terület megnevezésű 5003 m2 nagyságú in-
gatlanának értékesítésére.

Kistarcsán április 1-től bevezetik a telekadót
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A Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsa 
idén ünnepli fennállásának 20. évét!

Rendszeres próbáink:
Pöttöm tánccsoport (3-7 évesek):  szerda 17.30-18.30 Kistarcsa, Civil-ház
Gyermekcsoport (8-13 évesek):  kedd és péntek 17.30-19.00 Kistarcsa, Csigaház
Ifjúsági csoport:    hétfő és szerda 17.30-19.30 Csigaház
Felnőtt csoport:    kedd és péntek 19.00-21.30 Csigaház
Hagyományőrző csoport:   szerda 20.00-22.00  Civil-ház
Szüvellő csoport:    csütörtök 19.00-21.00 Csigaház

Duguláselhárítás – falbontás nélkül. 
Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések meg-

szüntetése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30 – Mobil: 06-20-491-50-89

A Pannónia Néptáncegyüttes márciusi hírei
A 2012. év során havonta egy-egy szombat délelőtt várjuk óvodás 
és alsótagozatos gyermekével együtt a „PANNÓNIÁS ZSIBON-
GÓ” alkalmain! 

Egyesületünk gyakorlott, felsőfokú szakirányú végzettségű 
tánctanárai és segítőik, együtt a pöttöm és gyermek csoportok 
tagjaival szeretettel látják vendégül családjukat. 

Az első „PANNÓNIÁS ZSIBONGÓ” március 17-én, 10 órai 
kezdettel kerül megrendezésre, a Csigaházban!
Az ingyenes rendezvényen az aktuális ünnepkörökhöz illeszkedő 
ismeretekkel, népi játékokkal, néptánccal, élő népzenével, neves 
népdalénekesekkel, és kézműves foglalkozással várjuk Önöket. 

2012. év során a megjelölt TÁNCHÁZAINK előtt felkészítjük az 
érdeklődőket! 

A táncházak előtt egy hónappal egyesületünk közösségi hajója, 
a Szüvellő csoport nyitottá válik. 
Az április 9-én megrendezésre kerülő csigaházi Pannóniás Lo-
csolóbálra 2012. március 22., 29. és április 5. napokon a rendsze-
res próbáink nyitottá válnak!
19.00-tól 21.00 óráig a Csigaházban ingyenes táncoktatás kereté-
ben a tagok és a vendégek is kezdő szintű táncelemekkel ismer-
kedhetnek Greguss Gergő közreműködésével.

Az ismereteket minden tisztelt résztvevő képes lesz felhasznál-
ni a Pannóniás Locsolóbálban, ahol az élő népzenei kíséret mellett 
neves népdalénekesek segítségével még a táncnál is több élmény-
ben lesz részünk.

2012. márciusától az egyesület RENDSZERES TÁNCPRÓBÁI 
nyitottá válnak két korosztályban is. A 4-7 évesek Pöttöm tánccso-
portjának próbái szerdánként 17.30-18.30 között a Civil-házban, a 
8-13 éveseket képviselő Gyermekcsoport próbái kedden és pénte-
ken 17.30-19.00 a Csigaházban folynak. Jöjjenek el és ülve legyenek 
részesei, ha gyermekük szeretné magát rögtön kipróbálni, bátran 
táncoljon velünk!

Bízunk abban, hogy a gondolatot tettre, a tervet valósággá tud-
juk alakítani, az Önök részvételével!

Kérdéseiket ne halasszák holnapra, tegyék fel a pannonia.nte@
gmail.com címen!

Hívjanak a követ-
kező telefonszá-
mok egyikén!
Gyermekcsoport:
Vadász Dániel, 
30/417-7681

Ifjúsági és felnőtt 
csoport: 
Urbán Barbara, 
30/307-2239

Szüvellő csoport: 
Greguss Gergő, 
20/824-2875

Csibe-bazár
A Kistarcsai Csibék Nagycsaládos 
Egyesület az adományba kapott 
tárgyaiból kiárusítást szervez. 
2012. március 3-án (szombaton) 
10.00-13.00 között a Civil- házban
(Kistarcsa, Széchenyi u. 33.). Kiáru-
sításra kerülnek ruhák (gyerek/
felnőtt 100.-/db), játékok, könyvek, 
használati tárgyak, stb.

Ha van olyan adományba szánt 
tárgya, amit szívesen felajánlana 
az egyesületünknek árusítás cél-
jára, kérjük adja le azokat március 
2-án (pénteken) 18.00-19.00 között, 
vagy a vásár időpontjában a Civil-
házban.
A bazár teljes bevételét az egyesü-
let közhasznú tevékenységeinek 
támogatására fordítjuk.
Segítsünk együtt, egymásnak!
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Mindannyian izgatottan vártuk az első 
simándys farsangi bált. Idén is komoly, 
több héten át tartó előkészítő munka után 
február 17-én a Csigaházban tartottuk a 
felsős rendezvényt. Az összevonás után, 
már az első tantestületi értekezleten el-
határoztuk, hogy a szép hagyományokat 
folytatjuk. Nem gondolták ezt másképpen 
nyolcadikosaink sem, így az idei bált is a 

keringő nyitotta meg. Olyan sokan jelent-
keztek a táncra, hogy két csoportra kellett 
osztani őket: az egyik csoportot Liska 
Zsófia tanította be, a másikat pedig párja, 
Máté Móric. A táncpróbák zökkenőmen-
tes, eredményes lebonyolítását Liska Gyu-
láné, Vali néni segítette. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel először a szülők, 
hozzátartozók nézhették meg a táncot, 
melyet meghatottan, bájosan, az alkalom-
hoz illő viseletben adtak elő a gyerekek. 
Megtelt a Csigaház, a rengeteg néző visz-
szatapsolta a két produkciót, majd a kerin-
gőző fiatalok megtáncoltatták családtag-
jaikat is. Ezt követte az iskola diákjainak 
szóló előadás, melyen már kicsit oldottab-
ban adták elő táncukat a nyolcadikosok. 
Az estig tartó diszkót csak a néhány jel-

mezes felvonulása (sajnos a felsős diákok 
körében ez már nem annyira divatos, mint 
néhány évtizede volt) és a tombolasorso-
lás szakította félbe. A legötletesebb jelmez 
díját, a finom tortát a sebesültnek öltözött 
Fehérváry Zsófia és Szőke Nikolett 5.d 
osztályos tanulók nyerték el. A büfében a 
szülői munkaközösség tagjai szorgoskod-
tak, finom szendvicsekkel, üdítő italokkal, 

süteményekkel kínálva a résztvevőket. 
Nagy örömünkre jó hangulatban, jól szer-
vezetten telt az este. Jövőre is szeretnénk 
folytatni a hagyományt és hasonlóan 
emlékezetes bált rendezni! Következze-
nek a rendezvényünket támogató cégek 
névsora: Baromfi Bolt; Botka Papírbolt; 
Bricostore; Didó Grill; Don Corleone Piz-
zéria; Györkös Cukrászda; Hilltop Lovas-
sport Egyesület; Illés Cukrászda;  Kabina 
és társa BT.; Kistarcsa Város Önkormány-
zata; Kistarcsai Postahivatal; Kiss Market 
Kft.; Mexikói Büfé; Monarchia Rétesház; 
Pizza Mare BT.; Primalocks Kft.; Szekeres 
Park Sankusz Kft.; Szilasfood Kft.; Zöld 
ABC.

Köszönjük!
Némethné Bertalan Katalin

Zrínyi Ilona Matematika-
verseny Kistarcsán

Kistarcsán már évtizedes múltra tekint 
vissza a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulójának megrendezése. Az 
ország legnépszerűbb matematika ver-
senyére február 17-én Kistarcsáról és a 
környező településekről csaknem 300 
versenyző érkezett az alsó tagozat 3-4. 
és a felső tagozat minden évfolyamáról. 
A főszervezők az elmúlt évekhez hason-
lóan a természettudományi munkakö-
zösség matematika szakos tagjai voltak, a 
lebonyolításban szinte minden kollégánk 
részt vett.

A szervező MATEGYE Alapítvány már 
néhány éve nem küld ki iskolánkba ver-
senyfelügyelőt, megbízva bennünk, hogy 
a sok éves tapasztalat alapján precízen 
bonyolítjuk le a versenyt. Idén sem tör-
tént ez másként, minden problémamen-
tesen zajlott.

Szabóné Magyari Ágnes

Első felsős farsang a Simándy Iskolában

Már a tanév eleji értekezleten fejtörést oko-
zott, hogy ez a nagy létszámú iskola, hol és 
hogyan tudja megtartani farsangi bálját. Arra 
jutottunk, hogy idén szabad a vásár, minden 
osztály maga szervezi meg a mulatságot.

Így, voltak akik osztálybulit tartottak volt, 
ahol az egy évfolyamba tartozó osztályok kö-
zösen  szervezték meg farsangi mulatságukat.

A gyerekek lázasan készülődtek, mindenki 
arról beszélt, minek fog beöltözni!

Az elsősök bálján „meseország” összes her-
cegnője nálunk ropta a táncot, a fiúk között szép számmal volt pókember, nindzsa. A má-
sodikosok között találkoztam FBI ügynökkel, Szörnyellával, Tom és Jerryvel. Aki eddig 
nem tudta volna mi az a „fekete fészkes fene”, az most az egyik harmadikos osztályba 
bekukkantva megtudhatta!

A tanítók sem maradtak ki a jóból, volt köztük sheriff, hawaii lány, éjkirálynő.
Űztük a telet amennyire lehetett, síppal, dobbal, sok-sok tánccal (köszönet Liska Zsó-

finak), nagy máglyaégetéssel, és remélem úgy megijedt, hogy egy évig felénk sem néz!
B. Várkuti Melinda

Az alsó tagozatosok is farsangoltak!

Elsô helyezést ért el a Kazinczy Verseny 
területi döntôjében Ágai Noémi 5.a. 

osztályos tanuló

Február 17-én Vácon 
az Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában 
megint összegyűl-
tek a körzet szépen 
beszélő tanulói a 
Kazinczy Ferencről 
elnevezett „Szép 
magyar beszéd” 
versenyen.

A Simándy József 
Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet-

oktatási Intézményt 
három tanuló képviselte a versenyen.

Az 5-6. és 7-8. évfolyam versenyzőit az 
előző versenyhelyszínektől (Aszód, Mende) 
eltérően egy közös zsűri bírálta, amelynek 
elnöke Kerekes Barnabás, a Kazinczy Ala-
pítvány Kuratóriumának tagja, középisko-
lai tanár volt. A tanulók először egy szaba-
don választott szöveggel mutatkoztak be, 
majd a második fordulóban egy ismeretlen 
szöveg felolvasása volt a feladat. A kisebbek 
Fekete István  egy tájleírását, a 7-8. évfolya-
mosok pedig egy Tabi László esszé részletét  
olvasták fel 10-10 perc felkészülés után.

A nagyon erős mezőnyben iskolánk tanu-
lói szépen szerepeltek:

Ágai Noémi 5.a osztályos tanuló I. helye-
zett lett az 5-6.-os korcsoportban.

 Penke Melinda és Szabó Viktória  8.a 
osztályos tanulók is tiszteletreméltó ered-
ményt értek el.

Gratulálunk a szép eredményhez! 
Liska Gyuláné felkészítő tanár

Ágai Noémi 5.a

Keringőkkel kezdődött a bál
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Óvodánk na-
gyon fontos fel-
adatának tartja 
a néphagyomá-
nyok megőrzése 
mellett a jeles 
napokra való 
megemlékezést 
is. (Állatok vi-
lágnapja – ok-
tóber 4.,  Vizes 
élőhelyek világ-
napja – február 
2., Víz világnapja – március 22., Föld napja 
– április 22., Madarak és fák napja – május 
12.) Csoportjainkban minden alkalommal 
beszélgettünk, játszottunk és érdekes fel-
adatokat oldottunk meg közösen a külön-
böző jeles napokon is, amit a gyerekek ér-
deklődve vártak. 

Ősszel azonban új lehetőség kínálkozott 
számunkra. Egy régi óvodásunk Persa Vi-
rág, aki az ELTE hallgatója, megkereste in-
tézményünket. Felajánlotta, hogy szívesen 
tartana játékos környezetvédelmi foglalko-
zást. Éltünk ezzel a lehetőséggel és közösen 
kidolgoztunk egy egész éves programot a 

környezetvédelmi jeles na-
pokra vonatkozóan. Nem 
bántuk meg, mert egyaránt 
nagy sikere volt a gyerekek 
és a felnőttek körében is.

Idén február 2-án a Vi-
zes élőhelyek világnapjá-
ra emlékeztünk, amihez 
hazánk 1979-ben csat-
lakozott. A listán 26 vi-
zes élőhelyünk szerepel, 
többek között a Balaton, a Velencei tó stb. 
Nagycsoportosaink már nagyon várták 
vendégünket, Virágot, aki Gémesiné Erzsi-
ke óvó nénivel elénk varázsolta a csobogó 

patakot, a folyót 
és egy hatalmas 
tavat. A gyerekek 
képzelete szárny-
ra kelt és teljes át-
éléssel vettek részt 
ebben a csodálatos 
játékban. 

Kint aznap far-
kasordító hideg 
volt, de mi ezzel 
nem nagyon törőd-

tünk, mert a tornate-
remben (a foglalkozás 
helyszínén) a tavasz 
és a nyár hangulata 
szinte elvarázsolt min-
ket. A tóparton járva 
találkozhattunk a mo-
csári gólyahírrel, nő-
szirommal, nádi rigó-
val, szitakötővel, nagy 
kócsaggal és sok más 

élőlénnyel amik hazánk vizes élőhelyeinek 
gyakori lakói. Utazásunk során nem ma-
radhattak ki azok a gyermekdalok, versek, 
mondókák és mozgásos játékok sem, amik 
ezekről az élőlényekről szólnak. 

A foglalkozás vége felé a gyermekek is al-
kothattak. Kiválaszthatták kedvenc növénye-
iket, állataikat. Kiszínezhették és elhelyezhet-
ték azt a tóban vagy a tó partján amit Erzsike 
óvó néni előre elkészített. Az „alkotómunka” 
befejezése után a gyermekek mosolyogva és 
elégedetten vették át a megérdemelt ajándék 
színezőket. Reméljük, hogy a jövőben is ilyen 
érdeklődve és boldogan fognak részt venni 
a foglalkozásokon minden alkalommal és 
örömmel várják vissza Virágot.

Februári gyermekprogramok 
a Gesztenyés Óvodában

Február 14-én, kedden a Figurina Bábszínház szerepelt az óvo-
dánkban. Két mesét láthattunk tőlük: A Párácskát és a Kisha-
lat. Előadásmódjuk merőben eltér a hagyományostól, ugyanis 
sok olyan technikát alkalmaznak, amit más előadók nem. Így 
a gyermekeket teljesen magával ragadta és lekötötte a két elő-
adás. Mind az előadás módja, mind a technikája figyelemfelkeltő 
volt: fény effekteket, mobil dekorációt használtak, szimbolikus 
tárgyakat, pl. az esőt pedig fonallal helyettesítették. Az előadás 

nemcsak a gyermekek-
nek jelentett különleges 
élményt, hanem az óvó 
néniknek és dadus nénik-
nek is. Az előadást követő 
napokon sokszor játszot-
ták el a gyerekek a láto 
ttakat.

Már hagyománynak 
számít óvodánkban a KI-
SZE-BÁB égetése, hiszen 
évek óta így űzzük el a 

telet  kis óvodásainkkal . A kisze-bábot az óvó nénik készítik el 
-szalmából - hogy minél jobban égjen. Ezt egy fedetlen homo-
kozóban állítják fel, amit a gyerekek biztonságos távolságból 
tudják figyelni. Közben különböző hangszerekkel, saját készíté-
sű csörgőkkel, dobokkal rázókákkal hangos zajt csapnak, hogy 
megijedjen a tél és „elfusson”. Zajkeltés közben dalokat énekel-
nek és verseket, kikiáltókat kántálnak, minél hangosabban, an-
nál jobb, hiszen már mindenki nagyon várja a tavaszt!

„Maskarások, Bolondok, rázzátok a kolompot, takarodjon el a Tél, ör-
vendezzen aki él.” 

Lovas Attiláné, Kaszanyiné Révész Réka

Szalagavató az Angol-Magyar 
Középiskolában

Rengeteg próba és felkészülés után lezajlott a szalagavató az 
Angol-Magyar Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium-
ban. Az ünnepséget az Erzsébetligeti Színházban rendeztük 
meg február 11-én. 

Sohasem értettem a szalagavatók jelentőségét, de az este folya-
mán nemcsak megértettem, hanem át is éreztem. A program a sza-
lagtűzéssel kezdődött. Egy sorban, igazi egységet alkotva vonultak 
fel az osztályok az Erzsébetligeti Színház színpadára. A szalagtűzés 
alatt képeket vetítettek rólunk, fél perc szereplés jutott mindenkire. 
Ezután az osztályok egy-egy kedves búcsúdalt is előadtak. A rövid 
szünet alatt videókat is vetítettek a 12. évfolyamról.  Ezalatt a vég-
zősök felkészültek az osztálytáncokra. Modern táncokat adtak elő 
hatalmas sikerrel. Úgy gondolom, az est fénypontja mégis csak a 
keringő volt. A lányok gyönyörű fehér ruhában, a fiúk meg elegáns 
öltönyben léptek a színpadra. Igazán megható lehetett a szülőknek 
így - a felnőtt kor határán - látni gyermekeiket. A keringőt egy élő-
zenés bál követte, ahol a diákok szüleikkel és hozzátartozóikkal 
táncoltak és rengeteg fényképet készítettek.

Csak az est végére, a lezajlott ünnepség után éreztük: ez a mi 
napunk, a mi ünnepségünk volt. Gecse Dániel 12.A 

	  

	  

	  

Vizes élőhelyek világnapjára emlékeztek
Rendhagyó foglalkozás az óvodában

Persa Virág a gyerekekkel
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A 2011. év utolsó, a Serbia Kwon Poomsae 
Taekwondo Open-t Szerbiában rendezték 
meg december 10-én, amelyen 14 ország 
számos versenyzője volt jelen.
Ezen a nemzetközi versenyen Magyaror-
szágot a Magyar Nemzeti Csapat képvi-
selte 11 fővel, köztük volt Gáspár Tamás, 
Gáspár Nikolett és Kovács Attila a kistar-
csai Sentinel S. E versenyzői is.
A 11 versenyző összesen 16 számban in-
dult, először az egyéni, utána a páros, majd 
a csapat (szinkron) versenyszá-
mok következtek.
A Magyar Nemzeti Váloga-
tott csapat tagjai összesen 8 
aranyérmet, 5 ezüstérmet, 
és 3 bronzérmet szerez-
tek, a csapatok versenyé-
ben az előkelő második 
helyezést érték el úgy, 
hogy az első helyezett 
csapattal azonos pont-
számuk volt, de sajnos ők 
2 aranyéremmel többet 
gyűjtöttek be.

Sentinel S.E eredményei:
Egyéni: Gáspár Tamás - szerb bajnoki 
aranyérem
Gáspár Nikolett - szerb bajnoki aranyérem 
Kovács Attila - szerb bajnoki aranyérem
Páros: Gáspár Tamás és Gáspár Nikolett – 
szerb bajnoki ezüstérem
Csapat: Gáspár Tamás, Gáspár Nikolett, 
Kovács Attila – szerb bajnoki aranyérem

Gratulálunk!
A Sentinel S.E verseny-

zői ezzel szeretnék  
megköszönni Hegyes 

Imre 2. danos 
mesternek a 

felkészítést és 
az egész éves 
á l d o z a t o s 
munkát és 
nem utolsó 

sorban köszö-
nik a Sentinel S. E 
csapatának, hogy 
szorítottak értük.

Kovács Gabriella

A téli felkészülési időszakot a felnőtt csa-
patunk január közepén kezdte meg. Heti 3 
edzéssel készülnek, a március közepén kezdő-
dő tavaszi szezonra. A télen 4 játékos távozott 
4 érkezett és a felkészülés eddig zökkenőmen-
tesen zajlott. A 4 új játékos név szerint a követ-
kező, Fülöp Róbert, Krivánik Szabolcs, Séra 
Tibor, Ujfalusi Attila. Az újonnan érkezőkkel 
a keretünk erősödött és ami lényeges, közülük 
hárman kistarcsaiak. Az utánpótlás csapa-
taink a télen több teremtornán is résztvettek. 
Decemberben Mogyoródon 6 korosztályos 
csapatunk is játszott, ahol nagyon szép ered-
ményeket értek el. Januárban műfüves tornán 
szerepeltünk, szintén 6 korosztályban, és itt is 
helytálltak fiataljaink. Februárban Budapes-
ten az MKB által szponzorált Kelen Kupán 
vett részt 4 korosztályos csapatunk. Ebből is 
látszik, hogy nem töltötték tétlenül fiatalja-
ink a telet. Az egyesület célja, hogy a Bozsik 
Egyesületi programba is nevezi tavasszal a 
legfiatalabbakat, ezért felvettük a kapcsolatot 
Kővári Péterrel, aki az ovi focit csinálja nagy 
megelégedésre, így a 6-7 éves gyerekeknek 
is tudunk sportolási lehetőséget biztosítani. 
Az iskolában elindítottuk a fociszakkört, ami 
szintén nagy népszerűségnek örvend, és a 
szakköri órákat közel negyven gyerek látogat-
ja. Egyelőre ez a 1-4. osztályos tanulókat érinti, 
de folyamatban van az 5-8. osztályos tanulók 
foglalkoztatása is, de sajnos a teremgondok és 
az edzéslehetőség hiánya nagyban leszűkíti a 
lehetőségeinket, de folyamatosan azon dolgo-
zunk hogyan tudnánk ezt megoldani. Ehhez 

kapcsolódik edzőpálya hiánya, amit az idén 
szeretnénk megoldani. Az MLSZ által kiírt 
pályázat erre komoly lehetőséget biztosítana, 
de az Önkormányzat, sajnos ígérete ellenére a 
szűkös anyagi lehetőségek miatt nem tudja az 
önrészt biztosítani. Az önrész mértéke 4-5 mil-
lió forint és ehhez az összeghez az egyesület a 
pályázati forrásból 13-14 millió forintot tudna 
biztosítani, tehát közel 20 millió forintos beru-
házást tudnánk megvalósítani, ami a gyere-
kek színvonalas sportolási lehetőségét garan-
tálná. Folyamatosan keressük azt a támogatói 
kört, aki ebben a nehéz gazdasági helyzetben 
is támogatná a kistarcsai utánpótlást. Itt is sze-
retnénk megkérni azon cégek, vállalkozások, 
sportszerető magánszemélyek jelentkezését, 
akik lehetőségeikhez mérten tudnák az egye-
sületet támogatni, hogy ezt a komoly beruhá-
zást meg tudjuk valósítani és minél több gye-
reket tudjunk bevonni az egyesületi életbe.

Horváth Zsigmond elnök
06/30 305 0903, hzsigmond67@gmail.com

A Kistarcsai VSC számlaszáma: 
65600137-11057068
Labdarúgó toborzó
A toborzóinknak köszönhetően az utánpótlás 
csapataink létszáma folyamatosan növekszik és 
közel 60 igazolt gyermekpalánta rúgja a labdát 
az egyesületben. Továbbra is várjuk azon gye-
rekek jelentkezését akik kedvet éreznek ahhoz, 
hogy az egyesület keretein belül focizzanak.
Jelentkezés, és információ: Győri István után-
pótlás vezető 30/620-2955, dzsoni@index.hu

IV.háziverseny
X. Amatőr, felnőtt 

vízilabda-torna
2012.március 10. 
szombat 14.00

Helyszín: Kistarcsai Városi Tanuszoda

Cím: 2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.
Tel.: 06-28/470-293
Nevezési díj: 1 000,- Ft/fő 
Nevezési határidő: 2011. március 8. 
csütörtök
Jelentkezni lehet személyesen vagy 
telefonon az uszoda pénztárában.  
Vízilabda-torna
4 fő mezőnyjátékos + kapus
játékidő: - fiúk 2x7 perc
           - lányok 2x5 perc
Program:
-  14.00 – megnyitó: Solymosi Sándor – 

Kistarcsa Város polgármestere
- Gyerekek selejtezői
-  15.00 - amatőr, felnőtt vízilabdázók – 

nők, férfiak – selejtezői
- gyerek döntők, felnőtt döntők
- gyermek eredményhirdetés
- kb. 18.00 – felnőtt eredményhirdetés
-  közben: bográcsozás – babgulyás, 

paprikás krumpli

Pályacsúcsot döntöttek a harmadik 
24 órás úszáson Kistarcsán

Idén kevesebb csapat indult az erőpróbán, 
de három csapat is hosszabb távot teljesí-
tett az érvényben lévő pályacsúcsnál. Feb-
ruár 11-én reggel nyolc órától február 20-án 
reggel nyolc óráig úsztak a maratoni úszás 
résztvevői. Budapestről, Vácról, Dunake-
sziről és Gödöllőről is érkeztek csapatok. 
A Simándy Általános  Iskola 40 fős csapa-
ta most sem vallott szégyent, 61.600 métert 
teljesítettek. A hat fős csapatok versenyé-
ben az első helyezett Budai XI-1 91.500 mé-
tert úszott. A sok fős csapatok versenyét 
a 118 km nevű csapat nyerte. Nevükbe a 
teljesítendő távot vették fel, amit jócskán 
sikerült túlteljesíteniük, hiszen a verseny 
végén 124.150 métert mutatott a számláló. 
A második helyre a Honvéd öttusa csapa-
ta futott be 117.450 méterrel és a harmadik 
helyre érkező Semmelweis Egyetem is a 

régi pályarekor-
don felül telje-
sített (114.750 m). 
A  l e g t ö b b e t 
úszó lány Imre 
Szandi 17.950 
métert tempó-
zott, a legtöb-
bet úszó fiú, 
K e c s k e m é t h y 
Krisztián 16.780 
méterrel zárta a 
versenyt.

Labdarúgás

Megkezdte a felkészülést a Kistarcsai VSC

A Kistarcsai Sentinel S.E Taekwondosai 4 aranyéremmel 
és 1 ezüstéremmel tértek haza Szerbiából

Az érmeket Solymo-
si Sándor adta át
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Legnagyobb ünnepünket, a húsvétot negyvennapos idő előzi meg, 
a nagyböjt. A nagyböjt a hamvazószerdával kezdődik. Ez az idő a 
keresztények számára a bűnbánati idő, mely alkalmat ad a lemon-
dásra, a jócselekedetekre, és a szentgyónásra. Teljesíteni kell az 
Anyaszentegyház harmadik parancsolatát: Évente gyónjál és leg-
alább húsvéti időben áldozz meg! A húsvéti idő hamvazószerdától 
Szentháromság vasárnapig tart. Több mint három hónap.

A hamvazószerda abból az ősi hagyományból ered, hogy a hívők 
a bűnbánat jeleként hamut szórtak a fejükre. Ennek az emlékét a 
mai napig őrzi a szertartás. Az előző évben a virágvasárnap használt 
barkát elégetik, hamuját megszentelik. Ezzel a hamuval érinti meg a 
szertartás végző pap a hívő homlokát kereszt jelével. Közben ezt a szö-
veget mondja: Ember emlékezzél, hogy porból vagy és porrá leszel. 

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem számítja böjti napoknak, 
ezért a 7. századtól kezdve a szerdai nappal kezdődik a nagyböjt.
(idén február 29-én) Így a hamvazószerdától húsvétvasárnapig a 
böjti napok száma negyven. A népi hagyomány a hamvazószerda 
előtti keddi napot húshagyó keddnek nevezi. A régi szigorú böjti 
szabály szerint e naptól kezdve hústilalom volt.

Miért éppen negyven napig tart a nagyböjti idő? Több negyvenes 
szám is szerepel a Szentírásban. Negyven napig tartott a vízözön, 
Mózes negyven napig volt a Sínai hegyen, amikor a Tízparancsolat 
tábláit átvette. Jónás próféta 40 napos böjtöt hirdetett a ninivei em-
bereknek. Az Úr Jézus feltámadása után 40 napig maradt az apos-
tolai között. De a leglényegesebb érv, Jézus nyilvános működése 
előtt negyven napig volt a pusztában böjtölt és imádkozott. Ennek 
emlékére az Egyház böjtöt hirdet, ami alkalmas arra, hogy a keresz-
tények többet gondoljanak lelki üdvösségükre. 

Hamvazószerdán és nagypéntek szigorú böjt van. A 18 és 60 év 
közötti személyek csak háromszor ehetnek, és csak egyszer lakhat-

nak jól. Hústilalom 14. életévtől kötelező. Hamvazószerdától a pén-
teki bűnbánati napokon hústilalom van. Tehát e péntekeket nem 
lehet átváltani imára, vagy jócselekedetekre. 

A keleti rítust, vallásos gyakorlatot tartó közösségek sem szom-
baton, sem vasárnap nem tartottak böjtöt. Ezért a negyven napos 
idő náluk még hamarabb kezdődött, mint a nyugati Egyházban. 
A hamvazószerda előtti vasárnappal kezdődött a nagyböjti idő. Ezt 
a vasárnapot vajhagyó vasárnapnak nevezték. Ekkor még a szigorú 
böjt szerint lehettek tojást, tejet, tejterméket, vajat enni. A vajhagyó 
vasárnap előtti hetet, pedig húshagyó hétnek nevezték. 

Hamvazószerdán az ősegyházban a nyilvános bűnösösök ve-
zeklő ruhát vettek fel és fejüket hamuval szórták be. Nyilvános 
bűnösök azok voltak, akiknek bűneik nyilvánosság előtt tudott 
volt, mint például a bálványimádás, a gyilkosság, a házasságtörés. 
A nyilvános bűnösök visszafogadása nagycsütörtök napján volt. Ez 
a szigorú gyakorlat a 13. századik érvényben maradt. 

A 2. század után a hívek hamvazása is kezdett elterjedni. A ham-
vazószerda szó, a hamuszentelés és a hamvazás, mint szentelmény 
1091-től lett általános az Egyházban, II. Orbán pápa rendelete után. 

A hamvazás szentelmény kiszolgáltatásakor ezt a szöveget imád-
kozza a pap: Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel. 

Emlékezzél… Rohanó világban nem tudunk emlékezni, nincs rá 
időnk, vagy nem is akarunk rá időt találni. Sok ember nem ér rá be-
felé nézni, szinte tiltakozik a lelki feladatoktól. Porból vagy… Meny-
nyire büszkék, hiúak vagyunk. Csak a földi életre akarunk beren-
dezkedni. Porrá leszel… Minden hatalom, érték elmúlik, elporlad. 
Csak egy értéket nem tesznek a földbe, a halhatatlan lelket. 

Hamvazószerdának kettős jele van, a hamu és a kereszt. A hamu 
jelenti a mulandóságot, a kereszt, pedig az örök életet.

 Somlai József ny. plébános

 Katolikus Hamvazószerda

Jézus egy kissé tovább ment, arcra borult és imádkozott: „Atyám, 
ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy le-
gyen ahogyan én akarom, hanem amint te.” Amikor visszament a 
tanítványaihoz alva találta őket, és így szolt Péterhez: ennyire nem 
tudtatok virrasztani velem egy órát sem? Virrasszatok és imád-
kozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test 
erőtlen” Másodszor is előre ment és imádkozott: Atyám, ha nem 
távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te 
akaratod” Máté evangéliuma 26, 39-42

Mit jelent a tusakodás? E sportból vett szóval azt fejezik ki hívő embe-
rek, hogy lehet szinte Istennel vívott küzdelemmé a sokszor erőtelen, 
máskor üres imádságunk. Némelyek betegért, bajban lévőért tusa-
kodva örömmel tapasztalják: tusakodtak imádságban, és győztek. 

Mások úgy vélekednek, hogy ők soha nem tusakodnának Istennel, 
mert az a legjobb, ha az Ő gondviselő akarata valósul meg. Ez illető 
azóta nem erőszakoskodik imádságában, amióta kétszer, háromszor 
nagyon kérte Istent, de amikor teljesült, döbbent csak rá, hogy milyen 
rosszat ‚harcolt ki’’. Arra jött rá: az a leghelyesebb, ha minden dolgát 
Isten bölcs belátására bízza. Hogyan kell imádkoznunk, szabad-e tusa-
kodnunk?  Jézus Gecsemáné-kerti imádságából kaphatjuk meg erre a 
feleletet. Teljes őszinteséggel mutatja be a Biblia, hogy a földön járt Isten 
sem értette az első pillanatban, mit is kell kérnie. Ezért imádkozott elő-
ször saját akaratáért: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a po-
hár.” Itt a pohár szó, vagy ahogyan mondani szoktuk, a keserű pohár, 
a kereszthalállal együtt járó kínokat, testi és lelki gyötrelmeket jelenti. 
Jézus először az imádságában e kínoktól való megszabadulást kérte.

Helyes az imádságban ilyen őszintén feltárni Isten előtt kéréseinket. 
De soha ne feledjük: ha hisszük, hogy Isten a mennyei Atyánk, hinni 
kell, hogy a legjobbat akarja. Személyesen törődik velünk. Célja van 
az életünkkel.  Legalább ennyit mindig tudjunk kimondani a kérése-
ink felsorolása után: „Atyám, ha lehetséges…” vagy azt: „… ha aka-
rod”. Minden áron ne győzködjük Istent! Ne akarjuk még imádkozás 

közben is két kezünkben görcsösen szorítva, önnön hatalmunkban 
tartani dolgainkat! Nagyon nagy baj, hogy még az imádságban is az 
én, az én, az én dübörög. Még nagyobb baj, ha azt hiszem: végrehajtat-
hatom akaratomat az erőtlen, legyőzhető Istennel! 

A másodszor elmondott imádság: : Atyám, ha nem távozhat el tő-
lem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod!” Ez az 
egyik legragyogóbb mondat a Bibliában. Mert benne foglaltatik a ke-
reszt minden kínjának vállalására mondott igen. Ezzel az emberiség 
minden bűnének az átkát magára vette Jézus gúnyolóinak minden 
csúfolódásával együtt.

Ki tudod-e mondani beteg gyermek mellett, amikor bántanak, 
amikor mellőznek, hogy „ne az én akaratom legyen meg, hanem a 
Tied, Atyám? Talán a legnehezebben akkor jutunk el az igen-ig, ha 
Isten azt akarja, hogy másoknak legyen könnyebb az én áldozatvál-
lalásom által.

Mikor jó a tusakodásom? Ha ezáltal megismerem és megértem Is-
ten akaratát! A helyes ima nem birkózás ez ellen, hanem könyörgés 
annak megismeréséért. Pál apostol ezért arra int: „Mert amiért imád-
koznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek 
esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.”

Ha megértettem Isten akaratát, akkor az én imám belekapaszkod-
hat a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásába. Az imádság lénye-
ge valójában nem más, mint belekapaszkodás Istenbe, és esedezés 
azért,  hogy képes legyek megvalósítani tervét.

Honnan tudhatom, hogy Jézus Gecsemáné-kerti imádságával va-
lóban elfogadta Isten akaratát, nemcsak elszenvedte? Abból, ahogyan 
a kereszten imádkozott megfeszítőiért és gúnyolóiért. Azért tudott 
megbocsátani, mert meglátta, hogy ártói akarata ellenére is az örök, 
mennyei terv jut győzelemre. Az ellenségeiért elmondott ima a leg-
szebb bizonyítéka, hogy nemcsak szájjal mondta: „legyen meg a te 
akaratod!”

Aki teljesen elfogadta Isten akaratát, képes így imádkozni.
 Riskó János lelkipásztor

 Református Hogyan tusakodjunk?
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Felújítás alaptól a tetőig – kérdések és válaszok 1. rész
Az építőipari szakma egyetért abban, hogy az új lakások építésének visszaesése és a gáz árának emelkedése miatt egyre nagyobb 
az igény a régi épületek korszerűsítésére és felújítására. Ezen házak nagy többsége B30-as téglafalakkal, horcsik (tégla tálcás) 
födém salakkal, beton lábazattal és kapcsolt gerébtokos ablakokkal készült, így a szigetelés hiánya miatt sokan az utcát fűtik. Mivel 
eladáskor el kell készíteni az épület energiatanúsítványát, ezek a házak maximum H vagy I kategóriába sorolhatók. Az eladási árat 
ez a tény jelentősen csökkenti! 
Mit lehet tenni? Mindenképpen meg kell oldani a falak, a lábazat és a födém szigetelését. Az ablakokat pedig legalább U=1 értékűre 
kell cserélni, és meg kell szüntetni az összes hőhidat! A falak alsó részénél, a padló alatt, a redőnytokoknál és a koszorúnál is.
 „5 cm bőven elég a falakra, a lábazatra nem kell semmi”- gondolják sokan. Nos, hatalmasat tévednek! Ekkora hőszigetelés még 
csak D kategóriába sorolhatja be az épületet. A külső határoló falakat legalább 15-16 cm szigeteléssel kell ellátni ahhoz, hogy A vagy 
B szerepeljen az energiatanúsítványon, feltételezve, hogy a födém és a lábazat is megfelelően szigetelt.
Mennyibe kerül a szigetelés? Az 5 cm-es, polisztirol hőszigetelés anyagára kb. 2100 Ft, míg a 16 cm-es 3700 Ft körül van áfásan. 
A munkadíj mindkét esetben 2600-2900 Ft/m2+Áfa. Így, egy 100 m2-es alapterületű házat 840.000 Ft-ból körbe lehet szigetelni és 
újra színezni. A ház külső szigetelése előtt célszerű a nyílászárókat is korszerű, hőszigetelt üvegezésűre cserélni. A műanyag ablakok 
ára kb. 24.000 Ft/m2, U=1. 
Összefoglalva: a fenti példában szereplő ház külső határoló falait és nyílászáróit kb. 1,5 millió Ft-ból lehet korszerűsíteni.
Mibe kerül, ha nem szigetelünk? Kb. 120 m2 falfelületű házat alapul véve, egy fűtési szezon alatt kb. 230.000 Ft-ot költünk 

a falakon távozó melegre. Ha ezt a falat 15 cm 
hőszigeteléssel látjuk el, már „csak” kb. 40.000 Ft 
megy ki feleslegesen a zsebünkből. Azt szeretné, ha a 
következő télen fűtésszámlája érezhetően csökkenne?  
Önnek is elege van abból, hogy hatalmas összegeket 
fizet ki a gázszámlára úgy, hogy közben se melege, se 
komfortérzete nincs? 
Keressen meg és megoldást nyújtunk problémájára. 
Coll-Stock–mérce az építkezésben!
folytatjuk… Hitkó László

x

Tisztelt nyugdíjasok és leendő nyugdíjasok!
Mindenkit szeretettel várunk az Őszirózsa Nyugdíjas Klubba. Kistarcsán nagyon sok az 
egyedül élő idős ember, akiknek a nyugdíjas klub jelenti a társadalommal a kapcsolatot. 
Amikor abbahagyjuk a munkát, akkor valahogy légüres térbe kerülünk. Ezért kell megta-
lálni azt az elfoglaltságot, ami teljessé teszi az életet.  Vidám csapat vagyunk és valljuk, hogy 
amíg igazán szív-
ből tudunk nevetni 
és nem adjuk meg 
magunkat a tétlen-
ségnek, fiatalosak  
maradunk. Klu-
bunkban dalkör és 
színjátszó csoport 
működik. Rendező-
ink rendkívül fon-
tosnak tartják, hogy 
örömet szerezzenek 
a nyugdíjasoknak 
a szürke hétközna-
pokban is.  Havonta 
találkozunk a Csi-
gaházban, ahol mű-
sort adunk. A műsor 
után vacsora zene 
és tánc következett. 
Ezeken a programo-
kon nagyon jól érez-
zük magunkat és min-
dig vidáman, élményekkel telve megyünk haza. 

Fontos előrelépésnek tartjuk, hogy bejelentkeztünk az Életet az Éveknek Országos Szö-
vetségbe. Ebből is látszik, hogy igyekszünk beilleszkedni egy országos rendszerbe.

 Csendes Mihályné Őszirózsa Nyugdíjasklub vezető

Megváltozott a 
tűzoltóság neve

A 2012-es év teljes szervezeti átala-
kulással indult a tűzoltóság életében, 
ugyanis a Gödöllő Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltósága 2012. ja-
nuár 1-től, megváltozott néven, állami 
felügyelet, és finanszírozás mellett a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, Gödöllő Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségeként folytatja munkáját.

A változtatás oka, hogy a tűzvédel-
mi feladatok a lakosság életének, testi 
épségének, vagyonának védelmével, 
a közbiztonság fenntartásával kap-
csolatos állami kötelezettségek foga-
lomkörébe sorolható. A tűzvédelmi, 
műszaki mentési feladatokat végző 
szervezetrendszer az állam egyik 
elsődleges funkcióját látja el, így 
egységes irányítása, finanszírozása, 
a területi kiegyensúlyozatlanságok 
megszüntetése csak akkor biztosít-
ható teljes körűen, ha a feladat ellá-
tásának felelősségét az állam magára 
vállalja.

Színpadon az Őszirózsa Nyugdíjas Klub színjátszó csoportja
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Tisztelt Állattartók!
Ezúton értesítem Önöket, hogy 40 éves szolgálat után nyugállomány-
ba mentem. Rendelőmet és praxisomat megtartva, jogosult hatósági 
állatorvosként és  magánállatorvosként dolgozom tovább.

Rendelési idő: Hétfő     18-20 óráig   Szerda   18-20 óráig
                   Péntek    18-20 óráig
Rendelési hely:  Kistarcsa, Váci M.u. 2.
Dr. Rédling Tibor állatorvos, 06-30-9-668-415, 06-28-470-764
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• vizsgáztatás
•  hivatalos Bosch szakműhely
•  klíma töltés, javítás
•  diagnosztika (motor, ABS, stb.)

legújabb fejlesztés a futómű-
diagnosztikában.

gyorsaságban és pontosságban 
felülmúlhatatlan!

Varga István,  
magyar rally bajnok, 
autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

Csömör, Kistarcsa Határ út Telefon: 28/445-244, 06-30/9647-669

Új szolgáltatás!

3D computeres futóműállító technológia

• bevizsgálás
• töltés-mérés

• beszerelés
• kiszállítás

Csúcsminôségû akkumulátorok minden típushoz

DISZKONT ÁRON!

Gödöllõ, Dózsa György út 50.
(a temetõvel szemben)

Tel.: 06/28-611-728
Mobil: 06-30/53-64-300

Nyitva: H–P.: 8–17, Szo.: 8 –13

g

DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZKON

Gödöllõ, Dózsa Györ
( õ l b )

• ügyelet, segély:
06-20/94-58-766

A hirdetés felmutatója 1000 Ft kedvezményt kap akku vásárlásakor!
A részletekről , további akcióinkról érdeklődjön üzletünben!

www.akkugodollo.hu 

AKKU SZAKÜZLET

Mérlegképes 
könyvelő vállal:

            Cégeknek, egyéni vállalkozóknak:
könyvelést, bérszámfejtést, teljes körû ügyintézéssel. 

Magánszemélyek adóbevallásának elkészítését.
Könyvelési anyagért helyszínre megyek.

Telefon: 06/20-311-6921 • Kistarcsa, Csallóköz utca 4.

Elsô hónap könyvelés ingyenes!
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Tavaszváró veszettség oltás
 és kutya-macska ivartalanítási

Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán 2012. április 1-30-ig:

Kutya veszettség 5.300,- Ft helyett csak 4.200,- Ft +kötelező féreghajtás 
300,- Ft/10 kgvesz.+kombinált 9.500,- Ft helyett csak 8.400,- Ft

Macska

veszettség 5.300,- Ft helyett csak 4.200,- Ft

vesz.+kombinált 8.000,- Ft helyett csak 6.900,- Ft

vesz.+komb+leucosis 11.000,- Ft helyett csak 9.900,- Ft

20%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét 2012. április 1-30-ig:

 
testsúly (munkadíj 

teljes ár)

akciós 
munkadíj 30% 

kedvezménnyel +
altatás + gallér =

akciós 
ivartalanítás 

összesen:
kandúr macska 9.500,- 7.600,- ingyen Ø 7.600,-
nőstény macska 16.000,- 12.800,- ingyen 700,- 13.500,-

kan kutya

  0-10 kg 18.000,- 14.400,- 6.000,- 1.400,- 21.800,-
10-20 kg 18.000,- 14.400,- 7.000,- 1.400,- 22.800,-
20-30 kg 18.000,- 14.400,- 8.000,- 1.400,- 23.800,-
30-40 kg 18.000,- 14.400,- 9.000,- 1.400,- 24.800,-
40-50 kg 18.000,- 14.400,- 10.000,- 1.400,- 25.800,-

nőstény kutya

  0-10 kg 23.000,- 18.400,- 6.000,- 1.400,- 25.800,-
10-20 kg 23.000,- 18.400,- 7.000,- 1.400,- 26.800,-
20-30 kg 23.000,- 18.400,- 8.000,- 1.400,- 27.800,-
30-40 kg 23.000,- 18.400,- 9.000,- 1.400,- 28.800,-
40-50 kg 23.000,- 18.400,- 10.000,- 1.400,- 29.800,-

Kérjük, keressen minket a műtétek időpont-egyeztetésével kapcsolatban!
A védőoltások beadásához nem szükséges előre időpontot kérni!
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R.H.Dental 
Fogorvosi rendelôk és Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. - Szt. László u. sarok

Várjuk kedves pacinseinket fogorvosi rendelőinkben!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
Kistarcsai privát rendelésünk:

Hétfő és szerda: 16-20 Dr Répay Klára
Szerda 9-14 és péntek 14-20 Dr Farczádi Tímea

Szombaton 9-14 sürgősségi ellátás
BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidőben)

(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop) 
rhdental@rhdental.hu

www.rhdental.hu www.szajapolas.com
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PostaMentőŐv

2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. 
06-28/470-841

•  Átmeneti keresőképtelenség vagy munkanélküliség 
esetén fellépő anyagi problémákra nyújt megoldást!

• Egy családban mindkét keresőre megköthető!

• Már napi 48 Ft-tól indítható!

4 biztosítási csomagból választhatunk. 
Biztosítási összeg  A  B  C  D
Baleseti halál  1 000 000 Ft  2 000 000 Ft  3 000 000 Ft  4 000 000 Ft
Átmeneti keresőképtelenség  25 000 Ft/hó  50 000 Ft/hó  75 000 Ft/hó  100 000 Ft/hó
Munkanélküliség  25 000 Ft/hó  50 000 Ft/hó  75 000 Ft/hó  100 000 Ft/hó

A PostaMentőÖv folyamatos díjas jövedelempótló biztosítás 4 választ-
ható biztosítási csomaggal megoldást nyújt az átmeneti keresőképte-
lenség, vagy önhibán kívüli munkanélküliség esetén fellépő anyagi 
problémákra. Végzetes baleset esetén szeretteinkről is gondoskodha-
tunk vele. 


