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Áldott, békés, boldog ünnepeket kívánunk!
Cikk a 7. oldalon
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2012. december 27.  Hermányos Mária: A mókusecsettől az egérfarokig
2012. január 3.  Emre Saral: Atatürk és a magyarok
2012. január 10.  Kokas Gabriella: Maum meditáció
2012. január 17.  Kozma Krisztián: Magyar motorkerékpárok
2012. január 24.  Lentulay Edina: Mese- és művészetterápia
2012. január 31.  Bartha Péter – Csakó Zsolt: Egy grönlandi horgászexpedíció története
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tart-
ja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. 
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, 
azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

A Raktár körúton elkészült 
a járda egy szakasza 

Ebben az évben az önkormányzat és a CBA üzletlánc településren-
dezési szerződésben rögzítette, hogy a Raktár körúton közösen, 
viacolor burkolatú járdát építenek. A beruházást sürgette, hogy a 

Fenyves utca megépítését követően és 
a Fenyves-liget egyre nagyobb mér-
tékű beépítéséből adódóan a Raktár 
körúton a gépjárműforgalom meg-
többszöröződött, ezáltal megnőtt a 
balesetveszély is. A gyalogosok járda 
hiányában az úttesten és az útpadkán 
közlekedtek. Az ügy fontosságára te-
kintettel az önkormányzat elhatároz-
ta, hogy megelőzve a CBA járdaépíté-
sét, még a tél beállta előtt elkészítteti a 
rá eső részt. A beruházás összköltsé-
ge valamivel több, mint bruttó 4 mil-
lió forint volt. A megépült járdán a 
gyalogosok már teljes biztonságban 

közlekedhetnek. Reméljük az ügy fontosságát a CBA is átérzi, és 
mihamarabb teljesen elkészül a gyalogjárda.

Kistarcsai Kiscsillagok
A magyar kultúra napja alkalmából 2013-ban is megrendezzük 
a Kistarcsai Kiscsillagok című előadóestet, melyen tehetséges 
kistarcsai illetve Kistarcsán tanuló gyerekeknek biztosítunk be-
mutatkozási lehetőséget.

A műsorra 2013. január 20-án, vasárnap délután 5 órai kezdés-
sel kerül sor, a Csigaházban. Ezt megelőzően január 7-én, hétfőn 
este 6 órakor – a fellépni szándékozók részére – meghallgatást 
tartunk a Simándy Iskolában.

Ügyességi és művészi bemutatókat is várunk.
Információ a kike@kike.hu e-mail címen és a 28/470-926-os te-

lefonszámon (Kereszti Ferenc) kérhető. KIKE

Kistarcsai Kisalkotók
A 2013-as magyar kultúra napja alkalmá-
ból alkotói pályázatot hirdetünk kistarcsai, 
illetve Kistarcsán tanuló gyerekek részére.

A pályázat témái:  Én így segítek!,
Weöres Sándor verse.

A pályaművek tetszőleges technikával 
(rajz, szobor, kézműves munka, számítógé-
pes grafi ka…) készülhetnek.

A beérkezett alkotásokból több helyszí-
nen is kiállítást rendezünk.

A pályaműveket a Kistarcsai Kiscsillagok 
meghallgatásának helyszínén, a Simándy 
Iskolában lehet leadni, 2013. január 7-én, 
hétfőn 18 órától 18 óra 30 percig.

Információ kérhető a 28/470-926-os tele-
fonszámon és a kike@kike.hu e-mail címen 
(Kereszti Ferenc). A részletes kiírás a www.
kike.hu oldalon olvasható.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmeg-
előzési Csoportja felhívja a lakosság fi -
gyelmét a zsebtolvajok elleni védekezésre.

Az ünnepek előtti időszakban a bevá-
sárló központokban, áruházakban, pia-
cokon a vásárlók vonzzák a zseblopásra 
szakosodott bűnelkövetőket. 

A bűncselekmények megelőzésének ér-
dekében kérik a lakosságot, hogy különös 
körültekintéssel és fi gyelemmel végezzék 
az ünnepi bevásárlásokat. A készpénzt 
több helyen, lehetőleg zipzárral ellátott 
zsebben tárolják. 

A táskájukat, poggyászukat zárják be, 
és pénztárcájukat, lehetőleg alulra helyez-

zék el. Vállra akasztható táskájukat elől 
hordják, hogy azt mindig lássák. A nad-
rág hátsó zsebében tárolt irattárca és 
pénztárca könnyen eltulajdonítható. Le-
hetőleg a kabát belső zsebében helyezzék 
el értékeiket. 

A gépkocsikban elhelyezett tárgyak 
is csábítóak a tolvajok számára, ezért a 
gépkocsi utasteréből minden esetben ér-
demes az értékeket a zárt csomagtérben 
elhelyezni. 

Kérjük tegyenek meg mindent, hogy ne 
váljanak áldozattá. Jogsértés esetén hívják 
a 107, vagy a 112-es segélyhívó számok 
bármelyikét.

Csoportos garázdákat fogtak el a rendőrök Kerepesen
2012. november 26-án este Kerepesen a HÉV megálló környékén több helyi lakosból álló cso-
port rátámadt egy kerepesi férfi re és feleségére. A bántalmazott férfi  8 napon belüli sérülése-
ket szenvedett. Állampolgári bejelentésre a Kistarcsai Rendőrőrs járőrei és körzeti megbízott-
ja perceken belül a helyszínre érkezett. Az adatgyűjtést követően beazonosították a támadók 
egy részét, majd lakásukon elfogták őket. A négy elfogott férfi , (egy 29 éves, egy 22 éves, egy 
21 éves és egy 20 éves kerepesi lakos) kihallgatásuk során tagadta a bűncselekmény elköve-
tését. További két fi atalembert állítottak még elő, akik a gyanú szerint szintén részt vettek a 
garázdaságban. A Gödöllői Rendőrkapitányság a hat gyanúsítottat őrizetbe vette és indítvá-
nyozza a Budakörnyéki Ügyészségen az előzetes letartóztatásba helyezésüket. Az eset  után 
a Kistarcsai Rendőrőrs járőrei fokozott ellenőrzést hajtottak végre Kerepesen és környékén.

2013. január 1-jétől a Simándy József Általános Iskola, Sportis-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 

Szakszolgálathoz tartozó konyha a Városi Óvoda keretében 
üzemel tovább. Az összevonás eredményeként az iskola és 
az óvoda innen kapja az ételt, továbbá a szociális étkezte-
téshez szükséges étel is itt készül. A Gesztenyés Óvodában 

jövőre már csak tálalókonyha fog működni. A két konyha 
összevonása, továbbá január 1-jétől a Gesztenyés Óvodában egy 

csoporttal bővülő gyereklétszám miatt megnövekszik a szállítandó 
ételadagok száma. Ezért bővíteni kellett a konyha felszereléseit (ételszállító eszközök, 
nagy teljesítményű sütő) és egy új ételszállító autó beszerzése is szükségessé vált.

Intézményi konyhák összevonása
2013. janu

kola, A
Szak
üze
az ó
tésh

jövőr
összevon

csoporttal bő

Inté

Bűnmegelőzési tanácsok az ünnepekre… TÜDŐSZŰRÉS
2013. január 3-tól 2013. január 23-ig

Civil-ház 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 33.
A vizsgálat ideje:

hétfő: 12.50 – 17.50 óráig
kedd: 8.00 – 13.50 óráig
szerda: 12.50 – 17.50 óráig
csütörtök: 8.00 – 13.50 óráig
péntek: 8.00 – 13.50 óráig

Csak a 40 év felettieket érinti a szűrés !!!
40 év alatti lakos tüdőszűrését kizárólag orvosi 

beutalóval végzik el a
Gödöllői Tüdőgondozó Intézetben (Gödöllő, 
Ady Endre sétány 62. tel.: 06-28-420-490)

Személyi igazolványt, TAJ kártyát, valamint az 
előző évben kapott tüdőszűrő igazolást kérjük, 

hozza magával!
Személyes értesítőt ebben az évben nem 

kapnak a lakosok. Kérjük, értesítsék 
ismerőseiket!

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala

Az új ételszállító autó
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Városi Művelődési- 
Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

 január 10. Nyugdíjas pótszilveszter
 január 19. Szlovák bál
 január 20.  KIKE Kiscsillagok 

(tehetséges kistarcsai gyerekek előadóestje)
 január 25-26.  Simándy József Általános Iskola farsang
 február 16.  Tündér Kuckó-Móka Vár 15.00-18.00 között

További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Igazgatási szünet a 
polgármesteri hivatalban 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala

2012. december 27-től december 31-ig
igazgatási szünetet tart. Ezen időszak 
alatt a Kistarcsa Város Polgármesteri Hi-
vatala - a halaszthatatlan ügyek (elsősor-
ban születés és haláleset anyakönyvezé-
se) intézése kivételével - zárva tart.
Az anyakönyvi ügyeket naponta 8.00-
12.00 óra között intézhetik. A hivatal 
működési körében fellépő vészhelyzet, 
baleset, elemi csapás, életveszély, súlyos 
kár esetére telefonos ügyletet biztosítunk. 
A bejelentések fogadása 8.00-12.00 óra 
között a hivatal központi telefonszámán 
keresztül, azt követően pedig a 20/429-
3059 mobil számon történik. Megértésü-
ket és együttműködésüket köszönöm.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Karácsonyi Köntösben Kistarcsa
Városunk téli látványának a karácsonyi ünnepkör idejére történő szebbé téte-

le érdekében meghirdetjük a Karácsonyi Köntösben Kistarcsa pályázatot.
A karácsonyi díszítéssel három kategóriában lehet pályázni:

- Családi ház
- Házcsoport, utcarészlet (több, egymás közelében álló épület)
- Ablakok, bejáratok (lakótelepi, lakóparki lakások pályázhatnak 

ebben a kategóriában. A pályázathoz mellékeljenek egy vázlatot az 
épületről, amelyen a pályázati rész be van jelölve)

A jelentkezéseket december 26-án este 7-ig juttassák el a címek 
egyikére:

Kistarcsai Kulturális Egyesület, 2143 Kistarcsa, Bercsényi u.18.,
Kistarcsai Kulturális Egyesület, kike@kike.hu

A jelentkezési lapon szerepeljen a pályázó neve, pontos címe, 
telefonszáma és e-mail címe! A pályázat részletes kiírása a www.kike.hu honlapon olvas-
ható.

Információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon és a kike@kike.hu e-mail címen (Ke-
reszti Ferenc). Kistarcsai Kulturális Egyesület

Változások az építési hatósági 
ügyintézéssel kapcsolatban:

2013. január 1-jétől az építési hatósági fel-
adatok (építési engedélyek) átkerülnek Gö-
döllő Város Önkormányzata jegyzőjének 
hatáskörébe és a jövő évtől az ügyintézés 
is Gödöllőn fog történni. Jövő év elejétől 
elektronikus formában lehet az építé-
si ügyeket intézni, és így több engedély 
egyszerűbben szerezhető be. A jogszabá-
lyozási változások miatt Kistarcsa Város 
Jegyzője Építésügyi Szolgáltatási Pontként 
a továbbiakban a következő építésügyi 
szolgáltatási feladatokat látja el:
a) információszolgáltatás az állampolgárok 

részére az építésügyi hatósági ügyintézé-
sük elősegítése érdekében,

b) az építésügyi feladatok intézéséhez 
az állampolgári kérelmek átvételének 
és továbbításának, hiánypótlás befoga-
dásának, nyilatkozatok felvételének és 
továbbításának, digitalizálásának és fel-
töltésének biztosítása az elektronikus 
rendszerbe,

c) kérelmek papír alapon vagy elektroni-
kus adathordozón való fogadása, szükség 
szerinti szkennelése és az elektronikus 
rendszerbe történő feltöltésének biztosí-
tása,

d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének 
és az építésügyi igazgatási szolgáltatási dí-
jak befi zetésének lehetővé tétele, továbbá

e) települési önkormányzati egyéb műsza-
ki, üzemeltetési feladatok. 

Pirotechnikai termékek év végi használata
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletét a 173/2011.(VIII.24.) Korm. rende-
let szabályozza. A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai az ünnepi időszakban a pi-
rotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását  fokozottan ellenőrzik. 
Felhívjuk az állampolgárok fi gyelmét, hogy 

- nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba 
tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklá-
sához, ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és 
kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem 
töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechni-
kai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

- nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztály-
ba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, 
ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelé-
si útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött 
személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osz-
tályba tartozó tűzijáték terméket.

- nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tű-
zijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati 
és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő 
naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték ter-
méket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles 
térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel és nem is birtokolhat.  A sza-
bálysértőkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja. 

A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárás in-
dít. A szabálysértés elkövetője 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A piro-
technikai terméket az eljárás során lefoglalják.

Kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak megfelelően,- a balesetek elke-
rülésének érdekében – fokozott óvatossággal használják ! 

Gödöllői Rendőrkapitányság

ELADÓ INGATLAN
Szadán a központtól 500 m-re a főút mellett eladó 

egy 95 m2-es összközműves konvektoros 
családi ház + pince

76 m2-es melléképülettel 3000 m2-es telken, 
patakkal, gyümölcsfákkal. 

Érdeklődni: 06-20-38-30-711
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az adózás rendjéről szó-
ló 2003. évi XCII. Törvény 55/B.§-a feljogosítja az önkormányzati 
adóhatóságot arra, hogy a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásá-
ban a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő 
adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás 
összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szoká-
sos módon közzétegye. 

Az adófi zetési morál erősítése érdekében az alábbiakban köz-
lésre kerülnek a magánszemélyek és társas vállalkozások 200.000 
Ft-ot meghaladó hátralékai. A decemberi számban a 2012. novem-
ber 30-án esedékes tartozásokat közöljük. Ugyanakkor a társas 
vállalkozások 50.000 Ft-ot, valamint a magánszemélyek 10.000 
Ft-ot meghaladó hátralékos teljes listája a város honlapján (www.
kistarcsa.hu) tekinthető meg.  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Aba Zrt F.A. 1085 Budapest Kölcsey utca 4. II.e.5.  240,592.00 Ft 
Arnold-Koko Kft 1131 Budapest Jéggyár utca 11. II/7.  2,801,484.00 Ft 
Balajti Tamás János 2143 Kistarcsa Eperjesi u. 11. 2.ép. 

3. 3.
 350,932.00 Ft 

Bedő Károly (Id.) 2143 Kistarcsa Uzsoki utca 17.  265,981.00 Ft 
Bellus Bútor Faipari Kft 2143 Kistarcsa Kápolna utca 44/b.  525,062.00 Ft 
Bencsik József 2143 Kistarcsa Rózsa u. 47.  273,554.00 Ft 
Bene Jánosné 2143 Kistarcsa Fasor u. 2.  225,286.00 Ft 
Ber-Ga Bau Kft F.A. 1165 Budapest Hunyadvár utca 61.  1,667,807.00 Ft 
Berker. Team Kft Fa. 1115 Budapest Ildikó u. 21.  280,150.00 Ft 
Berta István 2143 Kistarcsa Baross Gábor u. 50. Lc.  355,644.00 Ft 
Big-Bau Unio Kft 2143 Kistarcsa Damjanich utca 12.  644,406.00 Ft 
Bíró László Ernő 2143 Kistarcsa Batthyány u. 07.C. 

Tt 19.
 627,257.00 Ft 

Bunyik Gábor 5234 Tiszaroff Szabadság tér 1.  213,148.00 Ft 
Can Yang Kft V.A. 1042 Budapest Kassai utca 9. VI. em. 40.  413,882.00 Ft 
Cf-Bau Kft 2144 Kerepes Szabadság út 117.  664,446.00 Ft 
Csaja Mihály 2143 Kistarcsa Széchenyi u 10.  1,083,616.00 Ft 
Dauber 2000.Ép. Ip. Ker. Bt 2142 Nagytarcsa Árpád fejedelem u. 7.  708,781.00 Ft 
Demergo Ép. Ip. Szolg. Bt. 2143 Kistarcsa Deák Ferenc u. 16.  217,851.00 Ft 
Digi Távk. és Szolg. Kft 1134 Budapest Váci út 35.  298,579.00 Ft 
Erdei Judit 1165 Budapest Zsenge u. 70.  362,457.00 Ft 
Euroinvest-Group Kft 1163 Budapest Lombos utca 29-31.  689,601.00 Ft 
Euroxtrade Kft. F.A. 1089 Budapest Visi J. utca 12.  556,013.00 Ft 
Fekete György 2143 Kistarcsa Rózsa u. 45.  647,260.00 Ft 
Gal Bau Europa Kft. 2143 Kistarcsa Batthyány u. 10  251,511.00 Ft 
Gal-Bau 2005 Bt. 2143 Kistarcsa Batthyány u. 10.  1,327,691.00 Ft 
Glaitzár Lajos 2143 Kistarcsa Széchenyi u. 43.  1,683,158.00 Ft 
Györkös Zoltán 2143 Kistarcsa Kápolna u. 16./A.  425,074.00 Ft 
Hiteles Hely Tan. Ad. és 
Sz. Kft.

2143 Kistarcsa Deák Ferenc u. 10.  392,792.00 Ft 

Hobly Kft. 2143 Kistarcsa Akácvirág utca 1/a.  371,773.00 Ft 
Home Maker Kft „Va” 2146 Mogyorod Borvirág út 75.  227,213.00 Ft 
Hórusz Ingatlan Kft. 2112 Veresegyház Huszár u. 1. 1/4.  454,462.00 Ft 
Iglár Zsolt 2143 Kistarcsa Magyar u. 26/B  296,124.00 Ft 
Intertárs 2005. Kft „Fa” 2143 Kistarcsa Raktár krt. 5.  1,236,307.00 Ft 
Ivi-Trans Kft. 2143 Kistarcsa Bem u.48.  908,284.00 Ft 
Kaktuszvirág Bt.”Fa” 2143 Kistarcsa Raktár krt. 1.  1,423,812.00 Ft 
Kaszás Tibor 2143 Kistarcsa Szigetvári u. 06.  264,970.00 Ft 
Katona és Társa 2004. Bt. 2146 Mogyorod Pf. 57. /Lc/  254,876.00 Ft 
Kéri Zoltán 2143 Kistarcsa Dózsa György utca 6  473,765.00 Ft 
Kis István 2143 Kistarcsa Harangvirág u. 10/A.  260,915.00 Ft 
Kistarcsa Invest Kft „Va” 2143 Kistarcsa Szabadság út 56.  778,739.00 Ft 
Kristály Plasztik Müa.
Feld Kft.

2143 Kistarcsa Síp u. 12.  570,353.00 Ft 

Kun Tibor 2143 Kistarcsa Toldi Miklós u. 28.  238,169.00 Ft 
Lefl er Gábor 2143 Kistarcsa Jokai u. 10.  381,141.00 Ft 
Liftépszer Ker. és Szolg. Bt. 2143 Kistarcsa Vadrózsa u. 40.  324,386.00 Ft 
Lucullus-2001. Bt. „Va” 5231 Fegyvernek Dózsa Gy. utca 155  280,791.00 Ft 
Master Sport Kft. 2143 Kistarcsa Nagytarcsai u. 6.  221,213.00 Ft 

Mátyás Gyula 2143 Kistarcsa Árpád vezér u. 95.  259,223.00 Ft 
Money & Fashion Kft. 2143 Kistarcsa Völgy u. 44.  475,871.00 Ft 
My Home Invest Kft. „Fa” 2143 Kistarcsa Kossuth Lajos ut 15.  571,042.00 Ft 
Navratil László 2143 Kistarcsa Vereckei u. 5.  219,481.00 Ft 
Ne-Ander Bt. 2143 Kistarcsa Magyar u. 23.  215,386.00 Ft 
Papp István 2143 Kistarcsa Petőfi  u. 14  330,057.00 Ft 
Pataki Éva 2143 Kistarcsa Széchenyi u. 11.  416,457.00 Ft 
Poli-Fair Bt. „Fa” 3533 Miskolc Mester utca 17. Fsz/1.  276,015.00 Ft 
Polohányi János 2143 Kistarcsa Móra F. u. 47.  704,604.00 Ft 
Poolcontroll Kft. 2141 Csömör Hunyadi u.21.  7,224,031.00 Ft 
Porgányi Gergely Dr. 2094 Nagykovácsi Kolozsvár u. 21/23  219,484.00 Ft 
Primula-Med Kft. 1022 Budapest Rókushegyi lépcső.7.  1,691,409.00 Ft 
Priváte Brok.Network 
Mark.Kft. 

2143 Kistarcsa Arany J. u. 35.  698,157.00 Ft 

Qvality Ker. és Szolg.Kft. 1135 Budapest Lehel út 61.  1,188,273.00 Ft 
Rácz Áll.-Ell Nagyker Kft. 2143 Kistarcsa Raktár krt. 5  1,146,778.00 Ft 
Radián Kft 2143 Kistarcsa Mária u. 36.  378,747.00 Ft 
Rapai István 2143 Kistarcsa Széchenyi u 66.  287,805.00 Ft 
Ref-Coop Betéti Társaság 2143 Kistarcsa Völgy utca 30.  347,272.00 Ft 
Rhino Gym Kft 2143 Kistarcsa Szabadság u.56.  210,323.00 Ft 
Rózsasafe Kft. 4026 Debrecen Péterfi a utca 4. Ii/205  512,720.00 Ft 
S.P.B. Tuning Kft „Fa” 1139 Budapest Forgách u. 8. I/108.  2,752,992.00 Ft 
Salaján László 2143 Kistarcsa Andrássy u. 18.  259,810.00 Ft 
Schermann Gábor 2143 Kistarcsa Jókai ut 1.  587,335.00 Ft 
Schultzné Molnár Ágnes 2143 Kistarcsa Petőfi  u. 1.  317,165.00 Ft 
Shermira Bt. 2143 Kistarcsa Ungvári u. 13.  242,889.00 Ft 
Sinkó Csaba 2143 Kistarcsa Terézia utca 16  872,285.00 Ft 
Soóky Zsolt 2143 Kistarcsa Széchényi u. 52/C.1. 

em. 10.
 230,491.00 Ft 

Stone Dekor Kft. 2615 Csővár Madách u. 1.  892,364.00 Ft 
Szanter 2001 Bt. 2144 Kerepes Szilasligeti utca 2.  225,515.00 Ft 
Székely Ferenc 2143 Kistarcsa Kőrösi Csoma S. u. 

04/A.
 300,859.00 Ft 

Szikkadt Sped Kft. 2143 Kistarcsa Rózsa u. 45.  376,216.00 Ft 
Szilabau 2003Kft. 1136 Budapest Hegedűs Gy. u. 8. IV/2  1,143,031.00 Ft 
Szita Kft. 1163 Budapest Prohászka Ottókár 

u. 29.
 436,046.00 Ft 

Szuper-Bau Vertikál Kft. 2143 Kistarcsa Pf.31. Raktár krt. 5.  1,407,167.00 Ft 
Tasgenerál Kivitelező Kft. 2143 Kistarcsa Homok dülő u. 72.  369,086.00 Ft 
Tax-Magic Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 163. IV/15.  246,718.00 Ft 
Top Glas Autóüveg Ker. Kkt 3763 Bódvaszilas József Attila utca 2.  514,806.00 Ft 
Tordainé Horváth Magdolna 2143 Kistarcsa Rákóczi krt 24.  302,538.00 Ft 
Twin Hause Épitőip. Kft. 2143 Kistarcsa Dr. Tiboldi József 

út 19/A
 756,064.00 Ft 

Ududné Gál Erzsébet 2143 Kistarcsa Kassai u. 33.  222,682.00 Ft 
Újvári Ferenc 2143 Kistarcsa Aulich Lajos u. 34.  920,215.00 Ft 
Ulakics Lászlóné 2143 Kistarcsa Rózsa u. 20.  411,994.00 Ft 
Vágovics És Társa Kft. 1156 Budapest Nyirpalota út 62.  1,544,314.00 Ft 
Vasvári Ker.Szolg. Bt. 2143 Kistarcsa Eperjesi u. 9.  444,351.00 Ft 
Xandex Kft. 3525 Miskolc Arany János tér 1.  523,613.00 Ft 

HIRDETMÉNY
Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint 

Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága
a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008.(XII.19.) számú 
önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi 

bérleményére
Kistarcsa, Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis Üzletház I. emeletén található

18,5 m² alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiségre.
A bérleti díjon felüli egyéb, fi zetendő költség: rezsi költség, közös költség.

A helyiséget: a hivatkozott rendelet szerinti célra, határozatlan időre lehet bérbe venni.

A bérleményre 2012. január 16. 12.00 óráig lehet pályázni

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat 18,5 m²-es helyiségre” jeligével ellátva, a Pénzügyi, 
Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlen-

ségeket Kezelő Bizottságnak
címezve: 2143. Kistarcsa Szabadság u. 48. számra lehet személyesen vagy postai úton be-

nyújtani, úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől, 

(2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.), illetve telefonon: 28/470-711/ 139-es mellék, valamint 
részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható

Adósok listájának közzététele

Ki ismeri az erősza-
koskodó férfi t? 

A Gödöllői Rendőrkapi-
tányság büntető eljárást 
folytat ismeretlen férfi  el-
len, aki 2012. szeptember 
1-jén hajnalban Kerepes 
egyik családi házába a csukott, de nem 
zárt ajtón keresztül bement és az ott alvó 
66 éves hölgyet próbálta megerőszakolni. 

Kérjük, aki felismeri a grafi kán látható 
személyt vagy bármilyen információval 
rendelkezik a bűncselekménnyel kap-
csolatban, az hívja a Gödöllői Rendőrka-
pitányságot a 06-28-524-600/7225-ös te-
lefonszámon és keresse az ügy előadóját 
Kiss Henrietta r. őrnagyot.

Gödöllő, 2012. december 1.
Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok, 

rendőrkapitány
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A november 28-án megtartott testületi ülé-
sen több közérdekű döntés is született. 
Módosították a hulladékkezelési közszol-
gáltatás igénybevételét szabályozó önkor-
mányzati rendeletet – díjkedvezményt 
kapnak a 65 év feletti nyugdíjasok
2012. december 1-jétől módosult a hulla-
dékkezelési közszolgáltatás igénybevételét 
szabályozó önkormányzati rendelet. A mó-
dosítás alapján az önkormányzat a családi 
házas ingatlanok esetében a 65. életévüket 
betöltött, egyedül élő nyugdíjasok számára 
díjkedvezményt biztosít, amelynek összege 
a KIVÜ Kft.-vel kötött szerződésében sze-
replő gyűjtő edényzetre vonatkozó minden-
kori hulladékkezelési díj 50%-a.

A díjkedvezmény csak azon ingatlan 
esetében igényelhető, ahol a hatósági nyil-
vántartás alapján csak 65. életévét betöltött 
nyugdíjas lakik. A díjkedvezményt a KIVÜ 
Kft-nél lehet igényelni. A kérelemhez egyút-
tal mellékelni kell az illetékes hatóság által 
a lakcímnyilvántartás alapján kiállított iga-
zolást. A díjkedvezmény a kérelemnek és a 
csatolt igazolásnak a KIVÜ Kft-hez történő 
benyújtását követő hónap elsejétől érvénye-
síthető. A kedvezmény minden esetben csak 
tárgyév végéig adható. A további kedvez-
mény igénybevételére vonatkozó kérelmet 
a rendeletben foglaltak szerint, legkésőbb 
a tárgyév december 15. napjáig újra be kell 
nyújtani. 

Szintén módosultak a hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételének szünetel-
tetésére vonatkozó szabályok. Felhívjuk a 
Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy amennyi-
ben a szünetelés időtartama alatt a hulladék-
kezelési közszolgáltatás hatálya alá tartozó 
hulladék kerül kihelyezésre, úgy a KIVÜ 
Kft. a hulladékot köteles elszállítani. Az in-
gatlant – ellenkező tartalmú kérelem hiányá-
ban – ettől a naptól lakottnak kell tekinteni, 
amelyről az ingatlantulajdonost a KIVÜ Kft. 
értesíti. Az ingatlantulajdonos a hulladék ki-

helyezésének napjától köteles a rendeletben 
meghatározott közszolgáltatási díjat meg-
fi zetni. Lényeges változás továbbá, hogy a 
folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem 
legfeljebb 12 hónapra vonatkozhat, a szolgál-
tatás szüneteltetésének meghosszabbítását a 
lejárat napja előtt 15 nappal az ingatlan tulaj-
donosa írásban köteles kérni a KIVÜ Kft-től. 
Azon ingatlantulajdonosoknak, akik 2012. 
december 1. napja előtt 12 hónapnál hosszabb 
időre kérték a közszolgáltatás szünetelteté-
sét, 2012. december 31. napjáig írásban kell 
nyilatkozniuk a Szolgáltató részére a szolgál-
tatás szüneteltetésének fenntartásáról. Ezzel 
párhuzamosan a KIVÜ Kft. is felülvizsgálja 
a már elbírált kérelmeket, és szükség esetén 
értesíti az érintett ingatlantulajdonosokat. 
A szüneteltetési kérelmekkel, azok megújítá-
sával kapcsolatos kérdéseikkel a KIVÜ Kft. 
ügyfélszolgálatához fordulhatnak a 28-470-
440-es vagy a 28-470-119-es telefonszámon.
Döntés született a volt internálótábor terü-
letén emlékhely létrehozására kapott hoz-
zájárulások felhasználásáról
Kistarcsa Város Önkormányzata az emlék-
múzeum kialakításának céljából levélben 
megkereste az ország számos önkormányza-
tát, hogy lehetőségükhöz mérten támogas-
sák a kezdeményezést. A települések több-
sége – a szűkös költségvetésükre hivatkozva 
– elutasította a támogatás lehetőségét. A mai 
napig mindösszesen 115 000 Ft támogatás 
érkezett Apc, Jánossomorja, Törökszentmik-
lós, Mágocs, Szada települések felajánlásá-
ból. A támogatás összegét dokumentumok, 
tárgyi eszközök gyűjtésére, felújítására és 
kiállítására valamint az emlékhely kialakí-
tására használná fel az önkormányzat.
Surányi Mártát megválasztották a Pénz-
ügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázat-
kezelői, valamint Vagyonnyilatkozatokat 
és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizott-
ság külsős tagjának
Azért kellett új külsős tagot választani, mert

Vasvári Attila lemondott bizottsági tagságá-
ról. Surányi Márta a Pestor Kft. tulajdono-
sa, a Kistarcsai Vállalkozók Egyesületének 
elnökségi tagja az előző ciklusban már volt  
külsős bizottsági tag. Tapasztalatával és 
szakmai tudásával sokat segíthet a bizott-
ságnak. Surányi Márta megválasztása után 
a polgármester előtt ünnepélyes esküt tett.
Felülvizsgálták a telekadóról szóló rende-
letet
A telekadót 2012. április 1-től vezették be 
Kistarcsán. Egy építési telekre vonatkoz-
tatva 55-60 ezer forint körüli éves adót ve-
tettek ki. A rendelet hatályba lépése után a 
lakosságtól nagyon sok észrevétel érkezett. 
Elsősorban a belterületi beépítetlen telkekre 
(80,- Ft/m2/év) vonatkozó adómérték nagy-
ságrendjét illetően merültek fel kifogások. 
Viszonylag nagyszámú méltányossági bead-
vány érkezett, mely megélhetési gondokra 
hivatkozva a telekadó teljes elengedését kér-
te. Több adózó fi zetési könnyítést (részletfi -
zetés, halasztás) kérelmezett, illetve kapott. 

Augusztus után novemberben tovább ala-
kították a rendeletet, végül a költségvetés 
bevételi oldalának biztosítása, másrészről 
az adózók teherviselő képességének fi gye-
lembe vételével öt alternatívát terjesztettek a 
novemberi testületi ülésre. Végül több alter-
natívát is fi gyelembe véve az adó mértékét a 
következőképpen módosították. 

a) Kiemelt övezetben lévő belterületi be-
építetlen telek esetében (220,- Ft/m2/év)

b) Belterületi beépítetlen telek esetében
  ba) - az 1. számú övezetben lévő belterü-

leti beépítetlen telek esetében : 0,- Ft/m2/év
  bb) -a kiemelt övezetbe és az 1. számú 

övezetbe nem tartozó belterületi beépítet-
len telek esetén: 

60,- Ft/m2/év
d) Az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó 

egyéb belterületi és külterületi telek esetén: 
30,- Ft/m2/év

A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Testületi döntések

Az Országgyűlés nagy többséggel elfogadta a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami átvételéről szó-
ló törvényt, amely az állam és az önkormányza-
tok közötti feladatmegosztást, az átadás-átvétel 
részletes szabályait rögzíti. 

A törvény értelmében 2013. január 1-jétől 
az óvodák kivételével minden oktatási intéz-
mény fenntartását átveszi az állam. Az álla-
mi irányítás, fenntartás alapvetően szakmai 
irányítást jelent, melybe beleértendő a peda-
gógusok és a nevelő-oktató munkát közvet-
lenül segítők bérének, járulékainak közpon-
ti biztosítása, bérfi nanszírozása, valamint 
a taneszköz-ellátás és a külső szakmai 
ellenőrzés – a tanfelügyelet – támogatása.
Az oktatás irányítását a járási területi 
megoszlásnak megfelelően fogja ellátni 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-

pont, így iskolánk fenntartói feladatai, 
szakmai irányítása a gödöllői tankerüle-
ti igazgatóhoz fog tartozni. A tankerületi 
igazgató főbb feladata az illetékességi te-
rületükön működő köznevelési intézmé-
nyek irányítása, pedagógiai munkájának 
koordinálása, kapcsolattartás az intéz-
ményvezetőkkel, pedagógusokkal és a 
köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres 
jelentések és adatszolgáltatások készíté-
se; továbbá bizonyos esetekben az intéz-
mények működési feladatainak ellátása.
Kistarcsa Város Önkormányzata úgy dön-
tött, hogy a működtetési feladatokat nem 
kívánja az államnak átadni a Simándy 
József Általános Iskola, Sportiskola, Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény és Peda-
gógiai Szakszolgálatnál, így a tanításhoz 
szükséges funkcionális személyi, vala-

mint a tárgyi és a technikai feltételeket to-
vábbra is a város biztosítja. Az iskola az 
állami fenntartás mellett is a kistarcsai la-
kosoké marad. Az önkormányzat tulajdo-
nosa marad a közneveléshez kapcsolódó 
ingó és ingatlanvagyonnak, továbbá fi nan-
szírozza a vagyon működtetéséhez kötődő 
munkavállalók, alkalmazottak bérét, jut-
tatásait. A képviselő-testület a működtetés 
oldalán felmerülő intézményi takarítást 
a KIVÜ Kft-re, a konyhai, közétkeztetési, 
karbantartási, adminisztrációs feladatokat 
az óvodára, a tanuszoda fürdő szolgáltatá-
sának üzemeltetését a Művelődési Házra 
testálta – a szükséges létszám biztosítása 
mellett. Az átalakítás itt is nagymérvű, de 
minden szereplő arra törekszik, hogy eb-
ből a „kívülálló” semmit se vegyen észre. 

Kistarcsa Polgármesteri Hivatala

Tankerület és iskola – a Simándy Általános Iskola működtetését továbbra is a város biztosítja
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Kistarcsán 2013. január 1-jétől járási kiren-
deltség működik majd, amely a város mellett 
Nagytarcsa és Kerepes lakosságát szolgálja 
ki. Az átalakulás - jelenlegi információnk 
szerint - itt helyben két lépcsőben valósul 
meg: először járási kirendeltség kezdi meg a 
működést, majd 2013. év végére a kirendelt-
ség átalakul kormányablakká, és a kezdet-
ben 60 ügyfajta helyett év végére 2000 ügy-
fajta elindítására lesz lehetőség. 

A kormányhivatalok járási központjainak 
legfontosabb feladata a helyben intézendő ál-
lamigazgatási feladatok ellátása lesz. A 2013. 
január 1-jén megalakuló járási hivatalok el-
sősorban okmányirodai feladatokat, gyám-
hivatali feladatokat, egyes gyermekvédelmi 
és gyámügyi, valamint szociális, környezet-
védelmi, természetvédelmi igazgatási ügye-
ket vesznek át a településektől. A járási hiva-
talokban szakigazgatási szervek működnek 
majd: gyámhivatal, állategészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző hivatal, földhivatal, 

munkaügyi kirendeltség. Kistarcsa a járás 
személyzetének kialakításához 2 technikai 
létszámmal (gondnok, portás) és 8 ügyinté-
zői státusszal járul hozzá.

A járási kirendeltséget a polgármesteri hi-
vatal földszintjén helyezzük el: a művelődési 
ház által használt két irodát és a könyvtár 
előterét alakítottuk át erre a célra, a házas-
ságkötő teremmel szemben.

A járási kirendeltség felállításával – hely-
hiány miatt - január 1-jétől meg kell szün-
tetni a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatát. A polgármesteri hivatal 
épületében intézhető ügyekről – mind járási, 
mind önkormányzati - a bejáratnál található 
irányító pultnál nyújtunk segítséget.
A járásokhoz kerülő fontosabb feladatok:
Szociális terület:

ápolási díj (kivétel a méltányossági alapon 
megállapított),
közgyógyellátásra való jogosultság (kivétel 
a méltányossági alapon megállapított),

időskorúak járadéka,
hadigondozottak ellátása,
mozgáskorlátozottak kedvezményeinek 
megállapítása.

Gyámhatósági ügyek:
gyámhivatali felkérésre gyámhatósági és 
gondnoksági ügyekben leltározási felada-
tok dokumentálása,
iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetésével kapcsolatos feladatok,
ideiglenes hatályú elhelyezés,
védelembe vétel.

Továbbá:
a polgárok személyi adatainak és lak-
címének nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatok.
Bízunk a zökkenőmentes átalakításban és 

megteszünk minden tőlünk telhetőt annak 
érdekében, hogy a hivatal ügyintézésére a 
közigazgatás átalakítása hátrányokkal ne 
járjon.

Polgármesteri Hivatal

A járási hivatal vezetőket a me-
gyei és fővárosi kormánymeg-
bízottak  javaslatára  a közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter 
nevezi ki határozatlan időre. A já-
rási hivatalvezetők feladata az 
lesz, hogy a jogszabályokban és 
belső szabályzatokban a hatás-
körükbe utalt feladatokat ellás-
sák, biztosítsák a járási törzshi-
vatal és szakigazgatási szervek 
feladatellátását, a hivatal mű-
ködésének üzemeltetetést, s ők 
gyakorolják a munkáltatói jogo-

kat a járási hivatal és szakigazgatási szerveinek kormánytiszt-
viselői felett.

A hivatalvezetők kiválasztásánál a cél az volt, hogy szakmai-
lag felkészült, közigazgatásban jártas vezetők kerüljenek a hiva-
talok élére. Kinevezésük feltétele a felsőfokú végzettség és legalább 
5 év közigazgatási gyakorlat, amelybe beleszámít az országgyűlési 
képviselői tevékenység és a polgármesteri tisztség betöltése is.

A kinevezett járási hivatalvezetők átlagosan 12 éves közigaz-
gatási gyakorlattal rendelkeznek. Közel kétharmaduk jogász 
végzettségű, s több mint 60-an a jegyzői munkát cserélik fel a 
járási hivatal vezetésére.  A most kinevezett vezetők 52%-a nő. 

Hét közülük jelenleg országgyűlési képviselő, ők a követ-
kező választásig megtarthatják mandátumukat, azt követően a 
két tisztség összeférhetetlen. Tizenegyen polgármesterek, ők a 
törvény értelmében - lemondanak polgármesteri tisztségükről. 

Mint ismert, a járások kialakításáról tavaly szeptemberben 
döntött a kormány, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló át-
alakításának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomása-
ként. A cél az volt, hogy olyan modern kori járások jöjjenek létre, 
melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társa-

dalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő 
területi közigazgatás létrejöttéhez. 

A járások kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék ha-
táraihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az ál-
lamigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáfé-
rést és a jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség szerint 
maradjanak meg.

A januárban induló járási hivatalok elsősorban okmányiro-
dai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint 
egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igaz-
gatási ügyek intézését veszik át a településektől. Jövő évtől a 
járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként fog működni 
a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-el-
lenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kiren-
deltség.

A Gödöllői Járási Hivatal vezetőjének Dr. Urbanics 
Gábort nevezték ki

Dr. Urbanics Gábor 1971-ben született Esztergomban. Az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen jogászként doktorált. 1995-től az Eszter-
gom Városi Bíróságon volt bírósági fogalmazó, 1996-ban jegyző lett 
Mogyorósbányán, majd aljegyző Esztergomban. 1998-99-ben ügy-
védjelöltként tevékenykedett Budapesten, 1999 végén az Oktatási 
Minisztérium, 2000-ben a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium ta-
nácsosa lett. 2003-ban Nagykovácsi jegyzőjének választották, majd 
2004-ben a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál helyezkedett el jogász-
ként. 2006-tól mostani kinevezéséig az Országgyűlés Hivatalának 
főosztályvezető-helyettese volt. 1997-ben Deák Ferenc Díjat kapott. 

A Gödöllői Járási Hivatal székhelye Gödöllő. A hozzá tarto-
zó települések: Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, 
Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Valkó, Vácszentlászló, 
Veresegyház, Zsámbok.

A járásról, a Kistarcsai Járási Kirendeltségről

Kinevezték a járási hivatalok vezetőit
A Gödöllői Járási Hivatal vezetője Dr. Urbanics Gábor

Navracsics  Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter december 17-én hétfőn ünnepélyes keretek 
között kinevezte a járási hivatalok vezetőit. Januártól vidéken 175 járási hivatal és a fővárosban 23 kerületi hivatal kezdi meg a 
munkát. A járási hivatalvezetők már le is tették az ünnepélyes esküt Budapesten, a Millenárison.
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Mindenki Karácsonya
A program december 7-én délelőtt a karácsonyfa állításával kezdődött. A mindenki karácsonyfáját dél-

után fél háromtól az óvodások, az iskolások és a nyugdíjasok a Mikulások segítségével díszí-
tették fel. A mindenki karácsony fája mellé a betlehemet dr. Sipos Bernadett Katalin 

készítette. A Csigaház előtti téren a Mikulással egész délután találkozhattak a 
gyerekek, aki minden gyereknek adott ajándékot. Akik énekeltek vagy szaval-

tak a Mikulásnak, azok a szaloncukron kívül mandarint és csokit is kaphat-
tak. Délutántól a kistarcsai és a környékbeli vállalkozók kirakodó vására 

is színesítette a programot. Az óvoda standjánál Ratimovszky Tibor-
né óvodavezető és az óvónők a gyerekek adventi tárgyait kínálták, 

de volt mézeskalács árus és adventi koszorút is lehetett vásárolni. 
A téren most is volt szeretetvendégség, ahol a felnőtteket forralt 

borral, a gyerekeket  meleg teával és süteménnyel kínálták. Kal-
már László vállalkozó 25 kg gesztenyét sütött. A vállalkozók 

felajánlásának köszönhetően egész délután ingyen szállítot-
ta a gyerekeket az adventi kisvonat. A vásári forgatagban 
megjelent Solymosi Sándor polgármester, ifj. Juhász István 
alpolgármester, Csaja János és Uvacsek Csaba képviselő is. 
A Csigaházban délután három órától a gyerekeknek kultu-
rális programokat és kézműves foglalkozásokat szervez-
tek. Fellépett a Harmónia Táncklub és bemutatót tartott 

a gödöllői Salsa Mojitó Tánciskola. Az óvodások óriá-
si lelkesedéssel fogadták az Óperenciás Bábszínház 
műsorát. Este fél hattól Bognár Szilvia népdalénekes 
Csintekerintő című műsorát láthatták a gyerekek. 
A részben interaktív koncerten saját szerzemé-
nyeket és népdalfeldolgozásokat adott elő a Kis-
tarcsán élő énekesnő, de felcsendültek Kányádi 
Sándor, Weörös Sándor, Hajnal Anna, és Nagy 
László megzenésített költeményei is. A színvo-
nalas program lebonyolításában rengeteget se-
gítettek a hivatal dolgozói.

A Kistarcsa Városi Művelődési, Sportköz-
pont és Könyvtár és a Vállalkozók Baráti 
Köre ezúton is megköszöni azoknak a támo-
gatását, akik adományaikkal, munkájukkal 
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyo-
lításához.  

Fő támogatók: Kistarcsai Vállalkozók Bará-
ti Köre, OTP BANK NYRT., 

Támogatók: Kalmár István, Kalmár László, 
JUKA Bt., Kis Joachim, Szilárdi László, Mo-

narchia Rétesház , Illés Cukrászda, Györkös 
Cukrászda, Ropogós Bt., Anbeor Bt., Zsiák Péter

Munkájukkal járultak hozzá: Dr. Sipos Bernadett 
Katalin, Szerémi László, Kozma Mária, Zsámboki Istvánné, Hor-

váthné Borsos Andrea, Rapavi Zoltán, Sárosi Gábor, Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Városi Óvoda, KIVÜ Kft., Fodor Róbert, Benyik Mihályné 

Szervezők: Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár, Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
Köszönjük a segítséget!

Kistarcsa Város Önkormányzata
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A közmeghallgatás olyan nyílt önkor-
mányzati fórum, amelyet kötelező évente 
legalább egyszer megtartani. Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2012. november 8-án (csütörtökön) 
tartotta meg a közmeghallgatást. A telepü-
lés lakosságához képest a részvétel nagyon 
alacsony volt. A hagyományos forgató-
könyv alapján először a polgármesteri be-
számoló hangzott el, majd az írásbeli kér-
désekre válaszoltak, végül pedig a helyben 
megfogalmazott kérdésekre került sor.

A megjelenteket Solymosi Sándor polgár-
mester köszöntötte, majd – akárcsak tavaly 
- egy képes (projektorral kivetített) beszá-
molóban foglalta össze az elmúlt év legfon-
tosabb eseményeit. Beszámolóját a 2011-es 
év végének történéseivel kezdte. Elmondta, 
hogy a Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ 2011 dec-
emberében 5 millió Ft-ért megvásárolta az 
Eperjesi és Síp utca sarkán található ABC 
alatti 1404 m2-es területet. 2011 decemberé-
ben megtörtént a volt egészségház elbontá-
sa is. Erre azért volt szükség, mert a 6 éve 
üresen álló épület állapota rohamosan rom-
lott, valamint illetéktelenek használták. Az 
eredeti elképzelésnek megfelelően elkészül-
tek az új tornaterem tervei, de a kivitelezés 
költségvetése, bruttó 640 millió Ft-ba került 
volna, amit a város nem tudott felvállalni. 
Ezért más olcsóbb megoldást próbáltak ke-
resni, így tárgyalásokat folytattak az MLSZ-
szel, hogy TAO (társaságiadó-kedvezmény) 
pályázattal egy olcsóbb szerkezetű tornater-
met építenének, melynek megterveztetése 
szükségessé vált.

A telekadóval kapcsolatban elmondta, 
hogy 2012. április 1-jétől azért vezették be 
ezt az adónemet, mert a tervezett fejleszté-
seket bizonyos ingatlanok eladásából szeret-
ték volna megvalósítani, de a meghirdetett 
ingatlanokat – valószínűleg az ingatlanpiaci 
válság miatt – nem tudták értékesíteni. A Szi-
las-menti Ivóvízminőség-javító Önkormány-
zati Társulás a pályázat második fordulóját 

megnyerve kb.1 milliárd forint támogatáshoz 
jutott. (Kerepessel közösen) A pályázathoz 
szükséges önrész előteremtéséhez is pályá-
zatot nyújtott be a Társulás. (Ezt is elnyerte a 
társulás szerk.) A pályázat célja a vízminőség 
javítása, vízvezeték rendszer megújítása, cse-
csemővíz probléma kezelése. A beruházás 
várhatóan 2015 első felében készül el. 

Solymosi Sándor ezt követően az önerő-
ből megvalósított beruházásokról számolt 
be. Többek között elmondta, hogy 2012. áp-
rilis 4-én átadták a kiszélesített burkolatú 
Völgy utcát, aminek a beruházási költsége 

7 millió Ft volt. A Simándy József Általános 
Iskola kis épülete mellett, a Széchenyi utca 
felőli oldalon a gyermekek testi épségének 
megóvása érdekében megmagasították a 
kerítést. Ezt a munkát a  KIVÜ Kft. 360 ezer 
Ft értékben végezte el. 2012 áprilisában az 
önkormányzat több belterületi földutat ja-
víttatott ki 2,2 millió forintért (pl. Hunyadi, 
Balczó, Galagonya utcák) Tavasszal és ősszel 
is folytatták Kistarcsa útjain a kátyúmentesí-
tést. 9,2 millió Ft-ért 720 m2-nyi kátyút szün-
tettek meg. A katolikus templom előtti tér 
felújítása megtörtént, az ünnepélyes átadása 
2012. október 23-án volt. A beruházás 28,3 
millió Ft + Áfa összegbe került, melyhez a 
padokat a Vállalkozók Baráti Köre ajánlotta 
fel. 2012. nyár közepén kezdték meg 48 mil-
lió Ft-ért a csatorna gerincvezeték kiépítését 
a Rigómező és Vasút utcákban, valamint 
az Eperjesi úton a helyi Környezetvédelmi 
Alapból. 

A polgármester kiemelte, hogy olyan 
beruházás is történt a településen, amit a 
lakosság kezdeményezett, és fi nanszíro-
zott. Ilyen volt a Simándyligetben a Megyeri 
Margit, Bellus József és a Dr. Tibold József 
utcák járdáinak kialakítása kb. 800 m hosz-
szúságban.

Az önkormányzat az elmúlt egy évben 
is kereste a működési költségek csökkenté-
sének lehetőségeit. A sikeres gázközbeszer-
zéssel 15%-os fajlagos árcsökkentést értek 

el, ami 2 évre közel 18 millió Ft-os megtaka-
rítást jelent. Az elektromos áram központi 
beszerzése folyamatban van. A Flór Ferenc 
Középiskolából megmaradt szakképzést 
szolgáló eszközök nagy részét, mintegy 8 
millió Ft értékben az intézményhálózaton 
belül közoktatási célokra fordították.

A polgármester a jövőbeni beruházá-
sokkal kapcsolatban kiemelte a CBA áru-
ház megépítését. A kórház előtti területen 
a CBA bevásárlóközpontot szándékozik 
építeni 5000 m2-en, amiben több szaküzle-
tet (Takko, Deichmann, stb.) kíván létesíte-

ni. A beruházást várhatóan 2013 tavaszán 
kezdik. Elkészültek az új rendőrőrs kiviteli 
tervei, a kivitelezést 2013-ra tervezik a volt 
internáló tábor területén. Jelenleg a megva-
lósítás határideje: 2014. március 16.

Az intézmények működését is folyama-
tosan fejleszti az önkormányzat. A Városi 
Óvodában 517 gyermek ellátására van lehe-
tőség, de 533 gyermek iratkozott be, ezért a 
Gesztenyés Óvodában egy új, 22 fős csoport-
szobát és tárolót alakítanak ki 2,75 millió Ft-
ért. (decemberben átadták szerk.) A Tölgyfa 
Óvoda tervezett bővítésére a város pályá-
zatot nyújtott be, az elbírálás jelenleg folya-
matban van. Új helyre költözött a Pedagógi-
ai Szakszolgálat. A megújult épületet 2012. 
szeptember 4-én adták át. A kivitelezés 2 
millió forintba került és a munkálatokat a 
KIVÜ Kft. végezte. A többcélú feladatokat el-
látó Simándy József Általános Iskola műkö-
dési feltételeit tovább javították egy energia-
takarékos kazánrendszer kialakításával és a 
konyhai elszívó rendszer megteremtésével 
10 millió Ft értékben. Kistarcsa Város Önkor-
mányzata szerződést kötött 2 családi napkö-
zivel 28 férőhelyre a bölcsődés korú gyerme-
kek ellátására. Az önkormányzat 26 ezer Ft/
hó/fő gyermektámogatást biztosít erre.  

2012. október 18-án írták alá a Pest Megyei 
Kormányhivatallal a járási kirendeltség lét-
rehozásáról szóló megállapodást, 2014. áp-
rilis 30-ig az önkormányzat kezdeményez-

Közmeghallgatás

Solymosi Sándor polgármester az írásban beadott kérdésekre válaszol

Juhász István a Pénzügyi Bizottság elnöke
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heti a Kistarcsai Járás kialakítását. 2012-ben 
6 millió Ft pénzbeli támogatást osztott el a 
Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizott-
ság a Civil szervezetek között. Az egyesü-
leteknek emellett jelentős természetbeni tá-
mogatást is biztosítanak.

2012. március 1-jétől bevezette az önkor-
mányzat Kistarcsán a mezei őrszolgálatot, 
melyhez nagy volt a társadalmi összefogás 
és a tapasztalatok alapján eredményes az 
őrszolgálat működése. Jelentősen csökkent 
a terménylopás, az illegális fakivágás. Meg-
történt 2,3 millió Ft-ért a térfi gyelő rendszer 
bővítése. A Raktár krt. teljes hosszában ter-
vezett járda felét a kórháztól kiindulóan a 
CBA Kereskedelmi Kft. építteti meg, a Feny-

ves utcától kiinduló másik felét pedig az ön-
kormányzat bruttó 4,3 millió Ft összegből.
(Utóbbi decemberben elkészült szerk.) 

Solymosi Sándor beszámolójában kiemel-
te, hogy nagy hangsúlyt fektettek az illegális 
szemétlerakók felszámolásra. 2012 márciusá-
ban a temető mögötti területről megkezdő-
dött a hulladék elszállítása. A területről 21,29 
tonna kommunális hulladékot, valamint 500 
m3 biológiailag lebomló zöld hulladékot szál-
lítottak el 1,5 millió Ft-ért. Sor került az előző 
években nagy mennyiségben illegálisan le-
rakott – 360 m3 építési- és bontási – hulladék 
elszállítására a Balczó István utcából. Ez 850 
ezer Ft-ba került, amit a városnak kellett ki-
fi zetni. Megkezdték a „Sóderbánya”-i terület 
rendezését is. 

2012 januárjában a KER-HU Kft. lerakója 
nem kapta meg az engedélyt a hulladéklera-
kásra, ami a városnak 2 millió Ft plusz költ-
séget jelentett, mivel más lerakóba kellett 
szállítani a városban keletkezett hulladékot.

A volt Internáló tábor területén emlék-
múzeum kialakítását tervezik. A Kistar-
csai Terror Háza ügyében megkeresték dr. 
Áder János köztársasági elnök urat, Orbán 
Viktor miniszterelnök urat, dr. Lévai Ani-
kót, a miniszterelnök feleségét, dr. Schmidt 
Máriát, a Terror Háza Múzeum igazgatóját, 
Szijjártó Péter államtitkár urat, a Pest me-
gyei képviselőket, valamint Magyarország 
polgármestereit. 

A polgármester beszámolója után a bi-
zottsági elnökök kaptak szót. Rövid tájé-
koztatót tartott Juhász István a Pénzügyi, 
Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, 
valamint Vagyonnyilatkozatokat és Össze-
férhetetlenségeket Kezelő Bizottság elnöke, 
Méhesné Horváth Erika az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság elnöke és Zsiák Ba-
lázs a Közoktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság elnöke.

Ezt követően az írásban és szóban feltett 
kérdésekre válaszolt a polgármester. Töb-
ben a telekadóval kapcsolatban érdeklőd-
tek. Sok kérdés az iskolára vonatkozott.

A 2012. évben mekkora összeg folyt be a 
telekadóból, a befolyt összeget mire hasz-
nálják/használták fel?

36 millió folyt be eddig. A felhasználásra 
a beszámolóban részletesen kitért a polgár-
mester.

A 2013. évre mekkora összeget tervez-
tek be a telekadóból, és azt mire kívánják 
költeni?

60 millió Ft-ot. A 2013. évi költségvetés 
tervezése folyamatban van, az összeg fel-
használásáról jövőre dőntenek. 

Kisrétiné Fogd Éva a telekadóval kap-
csolatban azt  kifogásolta, hogy az adó ki-
vetésével az idős embereket büntetik. Az 
idős emberek ezeket a földterületeket nem 
nyerészkedésből vásárolták, hanem kár-
pótlásként kapták. Az a kérdése a képvise-
lők felé, hogy egy olyan kisnyugdíjas, mint 
az édesanyja, hogyan fi zesse ki a több száz-
ezer forintos telekadót? 

Solymosi Sándor válaszában elmond-
ta, hogy egy adót nem lehet igazságosan 
kivetni, valakiknek mindig sérül az érde-
ke, de   a novemberi képviselő-testületi 
ülésen felülvizsgálják a telekadóról szóló 
rendeletet. 

Többen megkérdezték, hogy az ősszel 
elkészült csatornát mikor lehet használat-
ba venni? (Rigómező utca ,Vasút utca, Eper-
jesi út). A válaszból kiderült, hogy a csator-
na üzemeltetésbe adása folyamatban van, a 
Szilasvíz Kft. lesz az üzemeltető. A csator-

na elkészültét követő 3 hónapon belül kell a 
lakóknak rácsatlakozniuk.

Takács Imre többek között azután ér-
deklődött, kik a felelősök azért, hogy a 
Gyepi-földeken, a Fenyves-ligetben, a 
Móra-ligetben úgy adták ki az építési en-
gedélyeket az építőközösségeknek, hogy a 
beruházó nem építette ki megfelelően az 
infrastruktúrát? Solymosi Sándor vála-
szában elmondta, hogy a problémákat nem 
akarják a „szőnyeg alá seperni”, de 2002-
ben, az akkori polgármester a választásokat 
követően azzal kezdte ezeknek az ügyek-
nek a kivizsgálását, hogy ÁSZ vizsgálatot 
kért, mely vizsgálat megállapította, hogy 
minden szabályosan zajlott, bűncselek-
mény nem történt. Viszont akik meghozták 
azokat a döntéseket, etikátlanul döntöttek. 
Ezeknek a döntéseknek a következményeit 
próbálja a mostani testület kezelni, a meg-
oldásoknak csak a szűkös anyagi lehetősé-
gek szabnak határt.

A felvetett kérdéseket és a részletes vá-
laszokat megtalálják a város honlapján. 
(www.kistarcsa.hu/önkormányzat/2012.
évi ülések jegyzőkönyvei).

Polgár

Többen a helyszínen fogalmazták meg a kérdéseiket

Méhesné Horváth Erika  az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke

Zsiák Balázs a Közoktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság elnöke
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A tavalyi jótékonysági bál sikerén felbuz-
dulva idén ismét meghirdették a rendez-
vényt. A Vállalkozók Baráti Köre minden 
évben pénzzel és önként vállalt munkával 
támogatja a várost. Ezen a rendezvényen 
mind a kettő szempont érvényesült, hi-
szen ilyenkor pénzt és rengeteg tombola 
ajándékot is felajánlanak. Idén a befolyó 
bevételt a közparkok csinosítására fordít-
ják. Kistarcsán október 23-án ünnepélye-
sen átadták a katolikus templom előtti 
sétányt, de a terület parkosítása és virágo-
sítása elmaradt. Ezt a Vállalkozók Baráti 
Köre szeretné megvalósítani, ezért a bál 
teljes bevételét erre szeretnék fordítani.

November 24-én este hét órakor kezdődött a bál. A 3000 forintos 
belépőt 150-en vásárolták meg, ami tartalmazta a vacsorát, de en-
nek egy része már a jótékonysági pénzalapot gyarapította, akár-
csak az a 600 db tombolajegy, amit éjfélig adtak el. Jó házigazdához 
mérten minden vendéget személyesen üdvözölt a főszervező Ju-
hász István, aki egyben az önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 
az elnöke is. A jótékonysági rendezvényen jelen volt Solymosi Sán-
dor polgármester, ifj. Juhász István alpolgármester, Tóth Gábor Bag 
polgármestere, országgyűlési képviselő, a képviselő-testületből 
Csaja János, Zsiák Péter, Zsiák Balázs, Márkus József, Görbe József 
plébános, Benkő Pál díszpolgár, vállalkozó. A bált Solymosi Sán-

dor polgármester 
nyitotta meg, aki 
elmondta, hogy 
a vállalkozók fel-
ajánlásai nagyon 
fontosak a város-
nak és az önkor-
mányzat szívesen 
ad támogatást a 
kezdeményezése-
ikhez. A katolikus 
templom előtti sé-
tány rendbetételét 
még két évvel ez-
előtt vetette fel a 
Vállalkozók Baráti 

Köre, amiből mára már valóság lett. A költségek zömét az önkor-
mányzat állta, de a vállalkozók pénze is nagy segítség volt. Görbe 
József plébános megköszönte a város és a vállalkozók támogatását. 
Nemes gesztus volt a szervezők részéről, hogy a bálon résztvevő 

Erzsébeteket és Katalinokat egy-egy szál virággal kö-
szöntötték. A vacsora után egy rövid műsort láthatott 
a közönség, ebben a Pannónia Hagyományőrző cso-
portja és Bognár Szilvia népdalénekes lépett fel. Bognár 

Szilvia most is nagy sikert aratott. A Kistarcsán élő népdalénekes 
ebben az évben többször is szerepelt már a város rendezvényein 
és minden egyes fellépésén a gyönyörű, tiszta hangjával elkáp-
ráztatta a közönséget. A táncos mulatsághoz a zenét a Saxi Koktél 
zenekar szolgáltatta. Éjfélkor a tombola sorsolás fődíja hozta lázba 
a bálozókat, ugyanis 
a kétszemélyes well-
ness hétvégét sokan 
szerették volna meg-
nyerni. A bál hajnali 
négyig tartott. 

Juhász István fő-
szervező a Vállalko-
zók Baráti Körének 
elnöke az est fo-
lyamán többször is 
megköszönte azok-
nak a segítségét és 
felajánlását, akik 
hozzájárultak a bál sikeréhez. Külön kiemelte a hivatal dolgozóit, 
akik a technikai feladatokat látták el. A rendezvényt támogatta:

Kistarcsa Város Önkormányzata, a Györkös Cukrászda, az Illés 
Cukrászda, a Didó Grill Kft., a Lavet Kft, az Auchan Magyaror-
szág Kft., a Szilasfood Kft, a Pestor Kft., a Citi Clear Kft., Neda-
Bau Kft. Nosztalgia Étterem, Duo Metál Kft., Peppy Trade Kft., Kis 
Joachim, Kalmár  István és Kalmár László, Monarchia Rétesház, 
Galamb Hungária, KIVÜ Kft., Fenyves Sport Kft., Fenyves-liget 
Egyesület, Hangya Bolt, Vitamin Porta, Solymosi Sándor polgár-
mester, Polgármesteri Hivatal, Kistarcsa város jegyzője, ifj. Juhász 
István alpolgármester, Juhász István és családja, Györgyi Virág-
bolt, Szilka Szalon, Klacsán Kertészet és Uvacsek Csaba.

A bevételből virágosítanak 
Sikeres volt a vállalkozók második jótékonysági Erzsébet-Katalin bálja

Ifj. Juhász István és Bognár Szilvia

Juhász István és Kiss Joachim

Csaja János, Görbe József plébános és Rapai István

Benkő Pál, a város díszpolgára

Solymosi Sándor köszöntötte a bál résztvevőit
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Nagy sikert aratott az idei Jótékonysági 
bál, amit 2012. november 17-én szombaton 
tartottunk a Csigaházban a „Nektár” Ala-
pítvány szervezésében. Várakozásunkat 
felülmúlva rengeteg vendég, támogató, 
jótékonykodó érkezett iskolánk segítségé-
re. A rendezvényt Jutasi-Varró Diána igaz-
gatónő nyitotta meg. A bál jeles vendége 
volt a Simándy Iskola Zenekara Botrágyi 
Károly vezényletével és a Szmatana And-
rea tanítványaiból álló Hétköznapi Broad-
way Hősök Musical Csoport. Színvonalas, 
lendületes előadásokat láthattunk. Az est 
remekbe szabott hangulatát Dj. Farkas 
biztosította változatos zenei repertoárral. 
Ennek bizonyítéka volt a hajnalig tartó 
vidám táncos mulatság, ahol mindenki 
nagyszerűen érezte magát. A svédasztalon 
lévő látványos fi nomságok pedig az iskola 
konyháját dicsérték.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
minden kedves Közreműködőnek és Tá-
mogatónknak .

1c.osztály, Jumbo Csemege Élelmiszer-
üzlet, 3b. osztály, Kalmár Csilla szülei, 
3d.osztály, Kiss Anita, 4b.osztály, Kistarcsa 
Város Önkormányzata, 4d. osztály, Kistar-
csai Gyógyszertár, 6b.osztály, Kovács Lili 
szülei, Adorjánné Ági, Lesták András szü-
lei, Bagyinszki Gyöngyi, Merczel Gyöngyi, 
Berecz Réka kozmetikus, Mezei Mária, 
Berzsenyi Emőke, Muskátli Garden, Bóna 
Ildikó fodrász, Németh Jolán, Botka Jenő 
papírírószer, Oázis, Németh Rita fodrász, 
Budai család, Nosztalgia Étterem, Buj-
dosó Balázsné, Pállai Gábor, Czukkerné 
Dr. Pintér Erzsébet, Perenyei Kinga, Fan-
ni szülei, Csaja Ildikó, Polohányi család, 
Csokiparadicsom és Papírbolt Hunyadi 
u., Récsán család, Decathlon, Rochrbech 

család, Dekoralom Bt., Sebők Nóra, Ró-
bert, Didó grill, Stappert Magyarország 
Kft., Fehér Ilona szülei, Sun Team Studio, 
Fehérneműs Erzsike, Szatmári Lili szü-
lei, Földi szülők, Szmatana Andrea és nö-
vendékei, Franka család,Takács Józsefné, 
Gacsályi Ádám, Tomolik család, Garainé 
Ábrók Anita kerepesi fodrász, Török csa-
lád, Garami család, Tyna sminktetováló 
szalon, Garfi eld Cukrászda, Uvacsek Csa-
ba, Görbe József plébános,Váradi Marci 
szülei, Györgyi virágüzlet, Zima család, 
Györkös Cukrászda, Zöld ABC, Horváth 
Bálint, Zöldike Zöldséges Üzlet Hunya-
di u., Horváth Böbe és családja, Hrisztov 
Balkov Diána kozmetikus, Hyginett Kft., 
ifj Juhász István és családja, Jankovné 
Szedmák Éva, Jerabek Antal fodrász, Ju-
hász József.

 Szervezők

Nagy sikert aratott az idei Jótékonysági bál

December 24-tôl 2013. január 2-ig tart a TÉLI SZÜNET.December 24-tôl 2013. január 2-ig tart a TÉLI SZÜNET.
Elsô tanítási nap a szünet után 2013. január 3. (csütörtök) „A” hét.Elsô tanítási nap a szünet után 2013. január 3. (csütörtök) „A” hét.

November 13-án délután a magyar nyelv napján rendezték a párját 
ritkító versenyt. Ilyet még sehol sem csináltak a világon. Török-
országban van nyelvi olimpia, de az amolyan ki mit tud jellegű: 
verseket, prózai szövegeket mondanak. A nyitóünnepségen Jutasi-
Varró Diána, a Simándy Általános Iskola igazgatója köszöntötte 
a versenyzőket és Kovács Kálmán 56-szoros válogatott magyar 
labdarúgó, a Simándy Iskola tanára, a verseny fővédnöke nyitotta 
meg a játékokat.

Az első Őszi Játékos Nyelvi Olimpia döntőjében 7 iskola vett 
részt. A játék – töredékes állapotban – 2009-ben elnyerte a Magyar-
tanárok Országos Szövetségének II. díját. Azóta sokat fejlődött, 
változott a játék. Elsősorban formailag újult meg. A lebonyolítás 
lényege: egy olyan keretet adnak a játék során, melyben tematiku-
san lehet játszani, átélve a sport izgalmát is!

A formákat bármilyen szinten, bármilyen nyelvtani tartalom-
mal ki lehet tölteni, szó szerint játszhatja egy alsós osztály, de egy 
akadémiai kör is! (A feladatlapokon a játékmezők mellett sport-
történeti érdekességeket is közöltek, több sportoló arcképével.) 
A mostani versenyen 20 sportág leképzése történt meg.

 Idén a „kvalifi kációs” versenyek után (ez NET-en zajlott) 6 + 1 
iskola jutott be a november 13-i döntőbe. Az ötpróba után (nyelvi 

futás, kalapácsvetés, magasugrás, vívás, kajak-kenu) következett 
az „olimpiai zárógálaként” is értelmezhető „Szóról szóra” c. csa-
patverseny. Ez utóbbiban már a hagyományos nyelvi játékok is 
szerepet kaptak.

A vetélkedő után, mialatt a zsűri pontozott, s készültek az ok-
levelek, az iskolánkban tanító Szaniszló Richárd, ütőhangszer-
művész, a magyar jazz egyik meghatározó egyénisége adott egy 
szenzációs vibrafonkoncertet az olimpia résztvevőinek.
A zsűri késő délután a következő eredményt hirdette ki.
Nyelvi ötpróbán 
„olimpiai bajnok”: Mészáros Mónika (Gödöllő - Damjanich Ált. Isk.)
„ezüstérmes”: Szuhai Lili (Nagytarcsa)
„bronzérmes”: Kovács Barnabás (Gödöllő-Damjanich)
A „nemhivatalos” csapatverseny sorrendje: 
1. Gödöllő - Damjanich, 2. Kerepes, 3-4. Csömör és Nagytarcsa
A „Szóról szóra” c. olimpiai nyelvi gálajáték sorrendje:   
1. Csömör  2. Dány  3. Nagytarcsa
A kistarcsai csapat is játszott, de versenyen kívül! (Egyébként az 5. 
helyezést érték el.)

A versenyt támogatta Kistarcsa Város Önkormányzata és a 
Tinta Könyvkiadó, Budapest.

ILYEN MÉG NEM VOLT!

Nyelvi olimpiát rendeztek a Simándy Általános Iskolában



VÁROS ÉLETÉBŐL KISTARCSAI HÍRADÓ12

Határidő előtt elkészült a Gesztenyés 
Óvoda csoportszoba bővítése

A KIVÜ Kft. 2012. november 
5-vel megkezdte Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata megbízá-
sából a kivitelezést. A munká-
latok gőzerővel folytak, hogy a 
gyermekek minél előbb birtok-
ba vehessék az új csoportszo-
bát. A kialakítás során többek 
között kicserélték a már-már 
balesetveszélyes fa nyílászáró-
kat korszerű műanyag nyílás-
zárókra. A csoportszoba új PVC 
burkolatot kapott. A kiszolgáló 
helységekkel közvetlen átjárási 
lehetőséget biztosítottak. A megfelelő alapterületet egy meglévő válaszfal elbontásával 
alakították ki. A meglévő folyosói öltöző egy könnyűszerkezetes térelválasztófal levá-
lasztást kapott, valamint a lépcsőházi közlekedő területén kialakítottak egy új raktár tá-
rolót, ami szintén könnyűszerkezetes technológiával készült. Az eredeti befejezési határ-
idő 2012. december 31-re volt kitűzve, de a KIVÜ Kft. - a többi feladat ellátása mellett – a 
csoportszobát 2012. december 10-én átadta a gyermekek részére. 

Fürdőszoba bemutatóterem 
nyílt Kistarcsán

A bemutatótermet 
december 14-én a 
Széchenyi út 86. szám 
alatt ünnepélyesen 
nyitotta meg Solymo-
si Sándor polgármes-
ter és Répásy László 
a D-ÉG Thermoset 
Kft. régióvezetője. 
Az átadáson részt 
vett a cég régióveze-
tő-helyettese Láng 
Gábor, Fekete Gábor a JIKA, LAUFEN felelős vezetője és 
Selmeczy Sándor kereskedelmi vezető. Solymosi Sándor 
elmondta, hogy a város támogat minden olyan beruhá-
zást, ami munkahelyeket teremt és növeli a település 
adó bevételeit. Selmeczy Sándor szerint a minőségi ter-
mékek iránt egyre nagyobb a kereslet Magyarországon 
is. A D-ÉG Áruház emeletén svájci gyártmányú JIKA, 
LAUFEN márkájú fürdőszoba berendezéseket kínálnak. 
A silány minőségre nincs vevő, így az üzletpolitikájuk-
ban nagy hangsúlyt fektetnek ezen termékek forgalma-
zására. A Kistarcsán kialakított üzlet a középkategóriás 
termékekre összpontosít és szervesen kapcsolódik a Kft. 
országos bemutatóterem hálózatának kiépítéséhez.  

Karácsonyi vásárKarácsonyi vásár
Nagy készülődés előzte 
meg az immáron hagyo-
mányos karácsonyi vá-
sárunkat az óvodában. 
Szorgos kezek munká-
ját dicséri az idei por-
tékák kínálata, melyet 
az óvoda dolgozói, már 
hosszú hetekkel azelőtt 
elkezdtek készíteni. Vol-
tak lekvárok, szószok, 
asztali és karácsonyfára 
való díszek, szalagok, 
papírzsebkendő tartók. 
A legnagyobb sikere 
idén is a mézeskalácsok-
nak volt, amit közösen 
az ügyes kezű anyukák-
kal díszítettek az óvoda 
dolgozói. A karácsonyi 
ajándékokat idén is ki-
vittük a Mindenki Kará-
csonya kirakodó vásár-
ra. Köszönjük minden 
szülőnek, kollégának az 
áldozatos munkát!

H I R D E T M É N Y
Kistarcsa Város Önkormányzata

nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa 
1393/6/A/13 hrsz. számon 

a Deák Ferenc utca 2. szám alatti, 
az Oázis üzletház emeletén lévő 

önkormányzati tulajdonú 
29,25 m2 alapterületű üzlethelyiség 

értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb 

összegű vételár megfi zetésére tesz ajánlatot. 
Amennyiben csak egy ajánlat érkezik, abban 

az esetben
 a pályázó ajánlata akkor tekintendő nyertes 
ajánlatnak, ha a pályázó a képviselő-testület 

által megállapított vételár megfi zetését 
vállalja.

Az ingatlan megvételére 2013. február 1. 
napján 1200 óráig lehet pályázni, a vétel 
tárgyának, és összegének megjelölésével.

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat az 
1393/6/A/13 hrsz.-ú, Deák Ferenc u. 2. 

szám alatti Oázis üzletházban lévő 29,25 
m2 nagyságú üzlethelyiség megvételére” 

jeligével ellátva Kistarcsa Város 
Önkormányzatának címezve: 

2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48. 
lehet személyesen, vagy postai úton 

benyújtani, úgy, hogy a jelzett időpontig 
megérkezzen.

További információk kérhetőek a 
Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási 

ügyintézőjétől: 2143 Kistarcsa, Szabadság út. 
48, illetve telefonon: 06-28/507-141 számon, 

valamint részletes információ a www.
kistarcsa.hu oldalon olvasható

MikulásMikulás
Eljött a várva várt nap. Mint minden évben, az idén is eljött hozzánk a Mikulás. Gyönyö-
rű, havas mesebeli téli napon. Az ő kis segítői, a gézengúz krampuszok előre szaladtak 
jelezni, hogy megérkezett hozzánk az öreg nagyszakállú. Mesélt nekünk arról, hogy 
nem csak a gyerekek, hanem ő is örül, hogy végre leesett a hó, így a rénszarvasaival 
szélsebesen repült a szánkó, hogy minél előbb ideérhessenek hozzánk. Mi is készültünk 
ajándékkal a Mikulásnak papír kiscsizmákkal a faliújságra, ablakokba, és nagyon sok 
gyerekrajzzal. Kedves dalokkal, versekkel is megajándékozták a Mikulást. Nagy öröm-
mel fogadták a kis csomagokat és a fi nom rénszarvas mézeskalácsot. Megígérték, hogy 
kitisztítják a kiscsizmájukat, hogy otthon is meglátogathassa őket.

Répásy László és Solymosi Sándor 
átadja a benutatótermet

Karácsonyi portékáink a kirakodó vásáron

Átadás előtt a csoportszoba
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MÓDOSULT A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS-
SAL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZA-
TI RENDELET
Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy 
Kistarcsa Város Képviselő-testülete 2012. 
novemberi testületi ülésén módosította a 
hulladékszállítással kapcsolatos rendele-
tét (10/2011 (III.21.) számú rendelet). 

2012. december 1-vel az alábbi fő válto-
zások léptek hatályba: 

A rendelet értelmében a szolgáltatás 
szüneteltetési kérelem alapján kizárólag 
12 hónapra vonatkozhat. A szüneteltetés 
meghosszabbítását a lejárat napja előtt 15 
nappal az ingatlan tulajdonosa írásban kö-
teles kérni a szolgáltatótól. 

Az év folyamán benyújtott szünetelteté-
si kérelmeket a szolgáltató felülvizsgálja 
az új rendelet értelmében, és azon ügyfele-
ket, akik 12 hónapnál hosszabb időre igé-
nyelték a szüneteltetést december hónap-
ban, levélben is értesíti a változásokról. 

Az önkormányzat díjkedvezményt biz-
tosít az egyedül élő 65. életévüket betöltött 
nyugdíjasok számára. A kedvezmény mér-
téke a mindenkori hulladékkezelési díj 
50%-a. A díjkedvezményt a szolgáltatónál 
lehet igényelni, a kérelem csak akkor fo-
gadható el, ha a kérelmező az illetékes ha-
tóság által a lakcímnyilvántartás alapján 
kiállított igazolást csatolja a kérelem mellé. 

Ezért kérjük az érintett ügyfeleinket, 
hogy először az igazolást szerezzék be és 
csak utána igényeljék a díjkedvezményt 
ügyfélszolgálatunkon, mivel a KIVÜ Kft. 
igazolás nélkül nem adhatja meg a kedvez-
ményt. 

TÉLI KÖZLEKEDÉSRŐL 
Úgy gondolom a KIVÜ Kft. kellő körül-
tekintéssel felkészült a téli útviszonyok 
kezelésére. A síkosság mentesítési feladat 

ellátásához minden eszköz a rendelke-
zésünkre áll. A gépi berendezésekhez 
szükséges pótalkatrészeket és egyéb se-
gédeszközöket időben beszereztük és a 
szakszervizzel a szükséges javításokat el-
végeztettük. Minden erre a célra használt 
gépünket leteszteltük a feladat ellátása 
érdekében. 

Azonban az akadálytalan munkavég-
zéshez, és a feladat ellátáshoz az Önök 
segítsége és megértése is szükséges, mivel 
a kapacitásunk és a lehetőségeink határán 
belül tudjuk a feladatot elvégezni. Ennek 
érdekében kérjük szíves megértésüket 
és türelmüket, hogy egyidőben nem tu-
dunk minden 
úton jelen lenni. 
Segítségüket ab-
ban kérjük, hogy 
a munkavégzés 
során különösen 
a szűk utcákban 
parkoló járművek 
ne akadályozzák a 
gépek munkáját, a 
munkavégzés las-
sú haladása miatt 
türelmüket kérjük 
az esetleges for-
galom lelassulása 
miatt. 

Az érvényes országos rendelet és a helyi 
önkormányzati rendelet fi gyelembe véte-
lével végezzük a hó eltakarítást, síkosság 
mentesítést, ami azt jelenti, hogy a város 
területének úthálózatán a szilárd útburko-
latú útfelületek takarítása az elsődleges. 
Vagyis városunkban elsődleges stratégiai 
útvonalak a helyi buszjáratok, tömegköz-
lekedési csomópontok, veszélyes útke-
reszteződések és nagy emelkedésű utak, 
valamint a városi köz- és egészségügyi in-
tézmények területei, ezt követhetik a többi 
szilárd burkolatú útfelületek. 

Természetszerűen amennyiben az idő 
és kapacitás megengedi a lehullott csapa-
déktól függően a nem szilárd útburkolatú 
bekötő utak szakaszait, kavicsos, kőzúza-
lékkal rendelkező utakat is igyekszünk 
hóekézni. 

Kérem, hogy mindenki saját és mások 
testi épsége érdekében az útviszonyoknak 
megfelelően igyekezzen közlekedni és kü-
lönös gonddal vigyázzunk az idős embe-
rekre és a gyermekekre! 

A gépjárművezetők fi gyelmét szeretném 
felhívni a már általánosan elfogadott 7ºC 
alatti téli gumi használatra. Ez ugyan vég-
letekig nem ad biztonságot, de minden-

képpen könnyíti a közlekedést.
Mindenkinek jó egészséget és boldog, 

békés ünnepeket kívánok!
Vernyik József  ügyvezető

ÚTKARBANTARTÁSI ÉS KÁTYÚZÁSI 
MUNKÁK

Befejeződtek a Raktár krt. kátyúzási 
munkálatai is, melyet igyekeztünk az 
Önkormányzat járda kivitelezésével pár-
huzamosan elvégezni. Így a leginkább bal-
esetveszélyes útszakaszok javítása még a 
tél beállta előtt megtörténhetett. 

Az önkormányzattal egyeztetve a nem 
szilárd útburkolatú utak kőzúzalékos ká-
tyúzását több helyen a téli útviszonyok ki-
alakulása előtt befejeztük (ilyenek pl. Hu-
nyadi út, Fenyves, Nyíltárok utca).

Köszönjük a türelmüket a munkálatok 
ideje alatti forgalomkorlátozások miatt! 

A KIVÜ Kft. kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kíván a város min-
den lakójának!

KIVÜ KISTARCSA 
VÁROSÜZEMELTETŐ 
NONPROFIT KFT

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

KIVÜ KFT. 
HÍREI 

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 

Eredeti időpont:  Ünnep miatti szállítási időpont: 

2012. december 24. hétfő 2012. december 21. péntek

2012. december 25. kedd 2012. december 27. csütörtök

2012. december 26. szerda 2012. december 28. péntek

2012. december 31. hétfő 2013. január 2. szerda

2013. január 1. kedd 2013. január 3. csütörtök

Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon 
reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edé-
nyeket.

ÁLLLÍTÁS

Ünnep miatti szállítási időpont: 

őő 22010122. ddececemembeberr 2121. pépéntntekek

dd 20201212. . dedececembmberer 227.7. ccsüsütötörtrtökök

Apróhirdetés 
Eladó

Termelői magyar méz kapható! Akác, hárs, napraforgó, 
vegyes és különböző mézkülönlegességek. Balaciné Sarok 
Erika méhész, Kistarcsa, Holló u. 19. Tel.: 06-30-869-5261
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A kezdetektől fogva mindig sok gyerek nevezett a kupára. Tavaly 
a jubileumi rendezvényen volt a csúcs 250 nevezővel, ettől alig 
maradt el az idei 
létszám, ugyanis 
238-an indultak. 
Két új csapat – 
Aszód és Kartal 
– is indult a ver-
senyen, turnus-
váltáskor most 
is nagy volt a 
tömeg, de ügye-
sen terelgették a 
gyerekek kísérőit 
és hozzátartozóit 
a rendezők, így 
nem volt fenn-
akadás. 

A versenyen hat korosztálynak – 5 éves 
kortól egészen a 10 éves korig, fi úknak és 
leányoknak – szervezett úszóversenyt a 
Városi Tanuszoda. Négy számban ver-
senyeztek a gyerekek – 25 m-es gyors-
úszásban, 25 m-es hátúszásban, 25 m-es 
mellúszásban és pillangóúszásban (ez a 

kilenc és a  tíz éveseknél volt meghirdetve) mérhették össze az 
erejüket. Az öt és hatéveseknél a váltóversenyben – a gyerekekkel 

vegyes csapatban – a szülők is indulhattak. Hét éves kortól 
felfelé 4x25 m-es gyors váltóban is összemérhették az erejü-
ket a csapatok. A legtöbb versenyzőt – a hazai pálya előnyét 

kihasználva 
– a Simándy 
Á l t a l á n o s 
Iskola indí-
totta.

A győzte-
seknek az ér-
meket Soly-
mosi Sándor 
polgármes-
ter és Valkai 
Ferencné az 
Uszoda ve-
zetője adta 
át. A 25 mé-

teres medencében több kiemelkedő időered-
mény is született és büszkén elmondhatjuk, 
hogy kistarcsai gyerekek is felállhattak a do-
bogóra. A verseny részletes eredménylistáját 
a következő lapszámban közöljük. Polgár

Hegyes Imre az Egyesület alapítója 
a december 8-án megrendezett 10 
éves jubileumi banketten köszön-
tötte a tanítványokat. A mester 
beszámolt a 10 év eredményeiről 
és büszkén mutatta be a már 21 
versenyzőből álló csapatot. A mes-
ter elismerő szavai mellett a csa-
pat tagjai és segítői külön díjakat 
kaptak. Az elismeréseket a hazai 
és nemzetközi eredményeket elérő 
tanítványok vehették át.

Hegyes Imre végül elmondta, 
hogy a jövőben minden segítséget 
megkaphatnak azok a tanítványok, 
akik komoly sikereket akarnak elérni 
ebben a sportágban és reméli, hogy 
egy év múlva még több tanítványt ju-
talmazhat meg. Kiemelte, hogy akik 
nem versenyszerűen akarnak foglal-
kozni a taekwondo-val, hanem csak 
a sportág szépségeiért és az egész-
ség megőrzése érdekében edzenek a 
klubban, azokat is szeretettel várja.

10 éves jubileumát ünnepelte a Kistarcsai 
Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Szászi Tünde Senior 2 kategóriában:
Országos Formabajnokság III. hely, Nyílt Magyar 
Formabajnokság I. hely.

Kovács Attila Senior 2 kategóriában :
Nemzetközi Formabajnokságban: Osztrák ás Belgrád bajnok 
I. hely
Nyílt Magyar és Országos Formabajnokságon III. hely.

Törőcsik Bálint gyerek kategóriában:
Országos Formabajnokságon I. hely, Nyílt Magyar 
Formabajnokságon III. hely.

Ferencz Ádám gyerek 2 kategóriában:
Országos Formabajnokságon I. hely

Balogh Bence gyerek kategóriában:
Országos Formabajnokságon II. hely

Kerülő Márton gyerek kategóriában:
Országos Formabajnokságon II. hely

Pásztor Zsolt junior kategóriában
Országos Küzdő Bajnokságon I. hely.

Pásztor Máté junior kategóriában:
Országos Küzdő Bajnokságon II. hely

Molnár Viktor Bendegúz gyerek kategóriában:
Országos Küzdő Bajnokságon I. hely.

Soós Roland gyerek kategóriában:
Országos Küzdő Bajnokságon III. hely

Ezen kívül versenyeztek még és 4. helyezést érték el, illetve döntőbe jutottak: Szécsényi Anna, Nickl Dávid, Fehér Ilo-
na, Éliás Anna, Kopka Katalin, Pásztorné Katalin, Remetei Dániel, Lázár Lili, Mátyás Levente, Kohl Kinga. Gratulálunk!

Minden korosztályt vár a jövőben is Hegyes Imre 3.danos taekwondo mester. 
Hegyes Imre

A 2012-es év tanítványainak eredményei:

December 8-án rendezték a XXI. Mikulás Kupa úszóversenyt

r Ilo-
unk!

s Imre

A díjakat átadta Valkai Ferencné és Solymosi Sándor

A dobogó tetején Bihari 
Sára (Kistarcsa)
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 Katolikus

 Református

Kik fogadják be Jézust? 

Boldog karácsonyt
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A legfiatalabb apostol Szent János, leírta 
Jézus tanítását, csodáit, életét. Többek 
között ezeket is írta: „Tulajdonába jött, 
de övéi nem fogadták be.” 

Akkor is éltek emberek, akik nem fo-
gadták be Jézust, ma is élnek emberek, 
akik nem akarnak róla tudni. Elszomo-
rító ellentét az emberek életében: egyik-
nek szent, Jézus születése, a másik nem 
fogadja el őt. Az egyik szent komolyság-
gal beszél róla, a másik nevetségesnek 
tartja. Az egyik imádságos lelkülettel 
térdel le a betlehemi jászol előtt, a má-
sik csak gyermekes játékot lát benne. 
Az egyik életében megvallja hitét Jé-
zusnak, a másik kigúnyolja. Az egyik 
Jézus evangéliuma szerint irányítja éle-
tét, a másik tiltakozik, hallani sem akar 
róla. Az egyik árassza maga körül Jézus 
szeretetét, a másik gyűlölete, haragot 
terjeszt. Sajnos mindig voltak, vannak, 
lesznek ellentétek emberek között.

Jézus Krisztus, az Isten Fia minden 
ember számára megszületett, de nem 
minden ember fogadta őt be. Kiknek 
született meg Jézus? Azoknak, akik 
befogadták őt. Befogadták Jézust azok, 
akiknek a karácsony nem csupán a szív 
ellágyulását jelenti, hanem szent ese-
ményt is. Valóságos tény, számukra, 
hogy ez a Jézus a csodatevő, a tanító, a 
világ Megváltója. Befogadják azok, aki 
szorgalmasan járják azt az utat, ame-
lyen a Kisded járt, amikor felnőtt korá-
ban jóságát, szeretetét adta az emberek-

nek. Befogadják azok, akik Isten házát 
értékelik, és az ünnepeket itt imádságos 
lelkülettel megtartják. Befogadják azok, 
akik tudnak áldozatot hozni hitükért, 
akik tudnak egy-egy ünnepnap a szent-
misén szolgálatukat adni Istennek. 

Érdemes megfigyelni egy-egy ünne-
pen a szentmisére jövők számát. A ka-
rácsonyi ünnepkör hangulata mozgatja 
meg leginkább az embereket, sokszor 
még a hideg ellenére is. A lelkipásztor-
nak öröm, amikor egy pár ünnep, vagy 
rendkívüliség megmozgatja az emberek 
vallásos lelkületét, és megindulnak a 
templom felé. De az is öröm, talán még 
nagyobb öröm, amikor rendkívülisé-
gek nélkül, az úgynevezett „szürke” 
vasárnapokon is a hívek megmutatják, 
befogadtuk Jézust. Nincs szebb látvány, 
mint a zsúfolt templom, látni azokat, 
akik befogadták Jézust. 

Dicséret és elismerés illeti azokat a 
családi közösségeket, ahol Jézusnak 
helyet biztosítanak, ahol befogadják 
őt, nemcsak ideig-óráig, nemcsak ide-
iglenesen, hanem állandóan. Szomorú 
tapasztalat, hogy sok családban nem 
fogadják be Jézust. Azok pedig, akik 
befogadnák azoktól, pedig eltiltják. 
A gyermekek világában tapasztalható 
a lelkesedés a jóra, a szépre, a szentre. 
Befogadják Jézust, lelkesednek tanítása, 
élete után. 

Fiatal pap koromban egy tisztessé-
ges papi életben megőszült atyával be-

szélgettem. Szó volt többek között a 
vallásos és nem vallásos emberekről, 
azokról, akik letértek a régi vallásos 
életükről. Találóan jegyezte meg: ezek 
hideg, rideg emberek, olyan hideg laka-
tosok. Valóban sok emberre lehetne ezt 
mondani. 

A kicsiny Jézus jászla előtt állok és né-
zem születése évfordulójára állított bet-
lehemet. Nézem és gondolkodom. Nem 
fogadtak be Betlehembe, csak egy istál-
ló jutott, mert az emberek hidegek, ride-
gek, érzéketlenek voltak e helységben. 
Menekülnöd kellett Heródes elől, mert 
a gyűlölet, a féltékenység lángolt benne, 
féltette királyságát, a „zsidók királyá-
tól.” Felnőtt korodban nem fogadott be 
saját néped, mert a hét minden napján, 
szombaton is körüljártál jót cseleked-
vén, tanítottál, gyógyítottál. Szamarián 
keresztülmentél, nem fogadtak be, nem 
adtak szállást, mert gondolkodásukon 
nem tudtak változtatni. Tanításodat 
nem fogadták be, mert saját okosságu-
kat többre tartották, mint Isten Fiának 
tanítását. 

„Tulajdonába jött, de övéi nem fo-
gadták be.” Ezzel a szentírási idézettel 
kezdtem írásomat, ezzel is fejezem be. 
Higgyünk abban, hogy sokan befogad-
ják Jézust, mert ő mutatta be a legszebb 
életet saját magán, és ő adta a legszebb 
tanítást az emberiségnek

Somlai József nyugdíjas plébános

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid város-
ában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, 
aki bepólyálva fekszik a jászolban.” ( Lukács 2, 11-12)

Jézus kortársai nem tudták megérteni, hogyan lehet ilyen 
hatalmas a különbség a látható karácsonyi események és az 
isteni ígéretek között. Nem értették, hogyan feküdhet egy 
szegényes jászolbölcsőben a világ Üdvözítője, hogyan lehet 
egyszerű ember, aki egy az Atyával, népe közül Egyiptom-
ba üldözött, aki népének a megtartója.  Hogyan lehet a tes-
tet öltött Isten olyanná, mint mi vagyunk.

Mi pedig, akik ezt a titkot természetesnek vesszük, mert 
gyermekségünk óta ezt tanuljuk, azt nem értjük, hogyan 
telhetne meg a magunk földi élete ugyanezzel a mennyei 
tartalommal. Nem elméletileg magyarázza ezt meg a Bib-
lia, hanem bemutatja, hogy mivé váltak a pénzéhes Zákeus, 
a bűnös nő, a megvetettek Jézust követve. Olyanokat vá-
lasztott ki Isten, akiket nem sokra néztek kortársaik, hogy 
bemutassa: akármilyen mélyre estek is, akármennyire el-
torzult is bennük az istenképűség, mégis meg tudta tölteni 
őket új tartalommal, amely belülről formálja újjá a koráb-
ban elrontott életüket.

Egészen kézzelfoghatóan jelenik meg ez a kettősség a ma-
gunk karácsonyi ünneplésében is. A szeretet ünnepéről be-
szélünk karácsonykor, mégis ezen az estén vész össze a leg-
több család, lesznek a legtöbben öngyilkosok, és sírnak a 

magányosságuk miatt. Mi ennek az oka? Nem éppen annak 
az új életnek a hiánya, ami belülről átformálta az első ke-
resztyéneket? Nehéz együtt élnünk azzal a kettősséggel, 
hogy mást hiszünk, mint amit megélünk.

Hogyan lehetne a mi életünkben is egészen Úrrá és üd-
vözítővé Jézus? Ha teljesen az ő követésére köteleznénk el 
magunkat. Ha nemcsak egy ünnepi istentiszteletnyi időre 
figyelnénk rá a templom csendjében, hanem egészen az ő 
rendelkezésére bocsátanánk egész valónkat. Ha tudatosan 
törekednénk arra, hogy a hétköznapokban akaratát követ-
ve éljünk. 

Ezekben a napokban ismételten felhangzik: „boldog ka-
rácsonyt”, sőt ennek az eredeti keresztyén megfogalmazása 
is egyre több helyen olvasható: „áldott karácsonyi ünnepet 
kívánunk”. Az „áldott” szóban az isteni új élet megszületé-
sének az ígérete rejtezik. Akkor válik majd áldottá az éle-
tünk, ha bennünk kezd el növekedni az isteni új élet, egész 
gondolkodásmódunkat újjáformálva. 

A pásztorok nagyon megrémültek, amikor a mennyei 
világ szentsége beleragyogott az éjszakájukba és meghal-
lották ezt a jó hírt. Mégis sietve elmentek Betlehembe, meg-
tették, amire hívta őket az angyal. Ők meglátták Jézust, aki 
értük született. Ezért lehettek a megszületett Üdvözítő első 
hirdetői, bár korábban ezt róluk senki sem gondolta volna.

Riskó János lelkipásztor
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Laufen bemutatóterem nyílt Kistarcsán! 
Nyitva tartás H-P: 7.30-16.30, Szo.: 7.30-12-ig Tel.: 06-28 470-074

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia

magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12 

Mobil: +36-30/ 22-177-23
Telefon: +36-28/ 490-369

2144 Kerepes, Szabadság út 65. 
(3-as út)

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

ÁLDOTT ÜNNEPEKET!

Dísznövények, gyümölcsoltványok, cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, évelôk, sziklák, talajjavító anyagok, virágföldek.

Helyben nevelt töves és vágott fenyôk karácsonyi vására
luc, ezüst, nordmann, szerb luc, duglasz, fekete és kolorádó femyô fajtákból!
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Speedfitness
egy forradalmian új edzésforma Kistarcsán

Ez már űrtechnológia. Köztudo  , hogy nulla gravitációnál leépülnek az izmok és jelentős 
csontveszteség is kialakul. A technológiát űrhajósok rehabilitációjában használták először. A 90-es 
években német mérnökök fejleszte  ék ki az EMS készülékek új generációját, mely nem csak az élsport 
és a rehabilitáció, hanem a szabadidős sportok területén is széles körben elterjedt.
A speedfi tness gép kis erősségű váltóárammal feszí   meg az izmokat, ami nem csak biztonságos, de rendkívül hatékony 
módszer is, mivel a tes  zomzat 90% -át vonja be a munkába. Már he   2 x 20 perc ráfordítással elérheted céljaidat, 
legyen a cél fogyás, erősítés, alakformálás, vagy akár rehabilitáció:

- ajánlo   műtét elő   és műtét után!
- ízületkímélő,
- idősebbek is elkezdhe  k!
- hatékony izomépítés

Tegyél egy próbát!
Új vendégek részére decemberben a 
próbaedzés 4500 Ft helyett 2500 Ft!
                 10+5 alkalmas bérlet akció 

meghosszabbítva január 20-ig!
Keress fel minket stúdiónkban!

 Speedfitness Stúdió
2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.
Sárga Szolgáltatóház emeletén
bejelentkezés: +36-70-277-5565

www.mayafi tness.com

Kellemes Ünnepeket 
Kellemes Ünnepeket 

és Boldog Új Évet Kívánunk!
és Boldog Új Évet Kívánunk!
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A PostaHaszonŐr 2.0 olyan egyszeri 
díjas életbiztosítás, amely befekte-
tés is egyben. Ügyfeleink a pénzpiac 
mozgásaihoz igazodó, minimum egy, 
maximum három naptári hónapra előre 

meghirdetett hozamokhoz jutnak. A PostaHaszonŐr 2.0 biz-
tosítja az életbiztosítások előnyeit: öröklési illeték-mentes. 
Mindazok számára ideális megoldás, akiknek olyan rugal-
mas, bármikor hozzáférhető életbiztosításra van szüksége, 
amellyel előre tudnak tervezni.

Milyen biztosítás a PostaHaszonŐr 2.0
• Olyan egyszeri díjas életbiztosítás, amely egyben befektetés is. 

Minimum 1, maximum 12 hónapra előre garantált nettó hozamai-
nak köszönhetően Ügyfeleink biztos hozamokhoz jutnak.

Kiknek ajánljuk? Mindenkinek, aki
 ✓ rugalmas és biztos megtakarítási formát keres, melyhez a 
tartam során hozzányúlhat,
 ✓ értékálló befektetéshez szeretne jutni,
 ✓ kockázatoktól mentes, biztos befektetést szeretne,
 ✓ nyugdíjas éveiről szeretne gondoskodni
 ✓ egyéb életcél megvalósulásáról szeretne gondoskodni.

AKCIÓ! DECEMBER 17-TŐL 8 %-OS NETTÓ KAMAT!

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

PostaHaszonŐr 2.0
Életbiztosítás hozamgarantált 

befektetéssel

Boldog Ünnepeket!Boldog Ünnepeket!


