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120 milliós támogatást kapott a város
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Közlemény

Jól kezdődik az új év – 120 milliós támogatást kap Kistarcsa a Kormánytól

Elhárult az utolsó akadály a
sportkomplexum megépítése elől

Hosszú ideje csak a kormány engedélye hiányzott a beruhá-
zás megkezdése elől. A Nemzeti Sportközpont (röviden:
NSK) folyamatosan egyeztette a szerződéseket, a műszaki
tartalmat, a költségvetést, a sporttechnológiát. Közben a
kiviteli tervet is elkészítette a Kiszugló Kft. Csak a kor-
mánydöntés nem akart megszületni az önrészhez szükséges,
1 0 éves futamidejű 140 millió Ft-os kölcsönről. Végül a
karácsony előtti utolsó kormányülésen megszületett a döntés,
ami meg is jelent a Magyar Közlönyben. Így Solymosi
Sándor polgármester december 23-án fél kilenckor alá is írta
az OTP-vel a hitelmegállapodást. A télen lebonyolíthatja az
NSK a közbeszerzést, tavasszal pedig kezdődhet a kivite-
lezés.

Felhívás KATA hatálya alá tartozó
adóalanyoknak!

Felhívjuk a Vállalkozók figyelmét, hogy azok a kisadózó
vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó KATA
adóalanyok, akik a helyi iparűzési adóban 2015. évre az
adóalap tételes összegű meghatározásával kívánnak élni, úgy
ezen változást a KATA hatálya alá tartozástól számított 1 5
napon belül, de legkésőbb 2015. január 15-ig kell beje-
lenteniük az Önkormányzati adóhatóság felé.
A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez a nyomtatvány a
www.kistarcsa.hu/Polgármesteri Hivatal/ elektronikus adó-
ügyi nyomtatványok honlaphelyről letölthető, személyesen
ügyfélfogadási időben vagy postai úton nyújtható be az adó-
hatóság felé.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Változik a csecsemővíz
kiadás rendje

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. február 2-től
módosul a csecsemővíz kiosztásának rendje.
Az eddig érvényben lévő csütörtöki kiadási naphoz képest
2015. február 2-től a csecsemővíz kiadás időpontja minden
héten hétfőn 15 – 19 óráig történik, a KIVÜ Kft. telephelyén
(2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23.).
Február hónapban az első osztási nap 2015. február 2. hétfő
lesz. Köszönjük szíves megértésüket.

KIVÜ Kft.

Felhívás
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A Kormány tavaly év végén különböző ágazati feladatok, kü-
lönösen az Önkormányzati fej lesztések és a feladatellátás
biztonságosabbá tétele érdekében nagymértékű pénzügyi át-
csoportosításokat hajtott végre. Az év vége meghozta tehát
ezt a kormánydöntést, és ennek eredményeképpen a gödöllői
választókerületnek csaknem minden települése részesült
valamilyen mértékű támogatásban. Kistarcsa kiemelkedő,
120 millió forintos támogatást kapott. Az elszámolást és a
folyósítást 2015. december 31 -ig a Belügyminisztérium bo-
nyolítja le. Az összeg jelentős részét a Hunyadi út felújítására

fordítja majd az Önkormányzat, mivel ez az útszakasz a
település egyik kulcsfontosságú szerepét töltheti be a jövő-
ben. Az aszfaltozás által alapvetően javulni fog ennek a
településrésznek a közlekedése, kijutása a 3-as főútra, és a
lakóingatlanok megközelítése.
A kormány döntéséről sajtótájékoztatón számolt be Vécsey
László országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), valamint
Solymosi Sándor polgármester, aki megköszönte képviselő
úr közbenjárását.



Tájékoztatás a „pálinkafőzéssel”
kapcsolatos bejelentési és adóbevallási

kötelezettségről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a magánfőző a desztillá-
lóberendezés feletti tulajdonszerzést a tulajdonos köteles bejelenteni
a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Első esetben –
2015. január 1 . előtt beszerzett berendezés esetén - ezt a bejelentést
a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-éig kell teljesíteni.
A későbbiekben, azaz 2015. január 1 -jét követő tulajdonszerzés
esetén a tulajdonszerzést követő 15 napon belül kell bejelentést
tenni, az arra rendszeresített nyomtatványon.

A bejelentésben meg kell adni a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet,
a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desz-
tillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét,
ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A bejelentési nyomtatvány letölthető az alábbi hivatkozásról:
http://www.kistarcsa.hu/polgarmesteri_hivatal/nyomtatvanyok

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a
magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye sze-
rinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzés utáni adóbevallást
évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-
ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet kö-
vető év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A 2015. évre vonatkozó adóbevallási nyomtatványt, valamint a
számlaszámot - amelyre adófizetési kötelezettségeiket teljesíthetik -
az adóhatóság a későbbiekben honlapján teszi közzé, tekintettel
arra, hogy a nyomtatvány előállítása, a bankszámlanyitás, illetve a
befizetéshez szükséges csekk gyártása az egyes jogszabályi előírá-
sok függvényében tud csak megtörténni.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy részletesebb információval, az
adókötelezettséggel kapcsolatos további felvilágosítással az adócso-
port munkatársai ügyfélfogadási időben készséggel állnak rendel-
kezésre. Félfogadási idő: hétfő: 8-1 8 óráig, szerda: 8-16 óráig.

Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a
bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja
maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet. [Art.
1 72. § (1 ) bekezdés]

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Felhívás

A Deáktanya februári
programja

2015. február 5.
Kereszti Ferenc: Isztanbul - egy kicsit részletesebben
Egy történelmi emlékekkel átitatott pezsgő város Európa
és Ázsia határán. Népszerű látnivalók a Sultanahmet
negyedben. Az Aranyszarv-öböl túlpartja. Távolabb
fekvő nevezetességek. A lenyűgöző Dolmabahce palota.
Képek a mindennapi életből.

2015. február 12.
Simon Balázs: Egy kistarcsai klip világsikere
A videó készítés általában csoportmunka, de ezt egyedül
csinálta az alkotó. Az ihletet adó német zenedarab, és a
norvégiai utazás emlékeinek összekapcsolása. A klip
népszerűsége az interneten. Meghívások fesztiválokra. A
siker hatására történő szakmai megkeresések.

2015. február 19.
Perna Pál: Nosztalgiadalok harmonikakísérettel
Különböző műfajú ismert dalok a ’60-as, ’70-es
évekből. A hivatásos énekességhez vezető út ének-
léstechnikai követelményei. A könnyűzenei élet szigorú
szabályai néhány évtizeddel ezelőtt. Rendszeres
előadások és közös fellépések az akkori idők sztárjaival.

2015. február 26.
Farkas Lőrinc Imre: Jézus hitű magyar eleink
A Körösi Csoma Sándor Magyar Egyetem küldetése. A
rovásírás korai emlékei. A kezdeti kereszténység a
szkíták és a hunok között. A Dráva melletti Csáktornya
közeléből származó Szent Jeromos lefordította az
ószövetségi írásokat – Vulgata – latinra és hunra.

ADeáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u. 33.)
közösségi termében tartjuk.

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

kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak,

azokat térítésmentesen látogathatja bárki.
Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet

belépni az egyesületbe.

4 A VÁROS HÍREI KISTARCSAI HÍRADÓ

Kedves Olvasó!
2015. január 1 -jétől cégünk, a HTS Média Bt jelenteti meg a
Kistarcsai Híradót. A jól megszokott és közkedvelt témák
mellett több újdonságot is bevezettünk. Az önkormányzati és
közszolgálati hírek mellett receptek, könyvajánló, rejtvény
és vers is helyett kapott az újságban. Terveink között még
több újítás is szerepel. Ilyen az ingyenes lakossági
apróhirdetés, amit megfelelő számú hirdetés beérkezésével
tudunk elindítani díjmentesen a város lakói számára. Mind-
ezek mellett szeretnénk új rovatot indítani

”Kistarcsai gólyahír” néven. Ehhez szerkesztőségünkbe
várjuk az adott hónapban Kistarcsán született kisbabák
fotóját. Minden fotót közzéteszünk, ami mind a szülőknek
mind a felnövő gyermeknek kedves emlékké válhat a
későbbiekben. A változásokhoz igazodva időszakonként a
legújabb busz- és hévmenetrendet is közzétesszük.
Bármilyen észrevételét és ötletjavaslatát örömmel fogadjuk,
az impresszumban található elérhetőségek valamelyikén.

Hantó Szabolcs, felelős szerkesztő

Megújul a Kistarcsai Híradó

Kistarcsai Kulturális Egyesület



Ha nem az M2-es és Gödöllői HÉV projektben, akkor
csak azért fejlesszék a HÉV megállókat, mert XIX. száza-
di állapotok uralkodnak – Újabb levelet írt a polgár-
mester a BKK-nak.

A Gödöllői HÉV fejlesztésével kapcsolatban legutóbb 2014.
március 24-én fordultunk a BKK Zrt.-hez, ugyanis akkor a
XVI. Kerületi Újságban megjelent egy cikk, mely szerint a
BKK Zrt. megkezdi a H8-as HÉV vonala menti terület
felújítását egy induló, közel másfél éves program keretében.
Továbbá a cikk szerint a Kistarcsa, kórház megállónál P+R
parkoló kialakítása is tervbe van véve. Az elmúlt években
Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselői is részt vettek
a Balázs Mór Bizottság munkájában, amely többek között a
Gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötésének lehetőségét is
vizsgálta, ehhez kapcsolódóan a mi részünkről is meg-
fogalmazódtak a településen lévő három megálló fejlesztési
igényei, tervei.
A Magyar Közlöny 2014. évi 161 . számában megjelent a
Kormány 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozata a 2014-
2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti,
vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési
fejlesztéseinek indikatív listájáról. A Korm. határozat 3.
számú mellékletében szerepel az „Elővárosi állomások,
megállóhelyek fejlesztése és felújítása” elnevezésű, 2015.
január 1 . után indítani tervezett projekt is. Továbbá a Korm.
határozat 5. pontja felhívja a nemzeti fej lesztési minisztert és
a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak –
többek között – a 3. sz. mellékletben meghatározott beru-
házások 2020-ig történő előkészítéséről és megvalósításáról,
valamint biztosítsák az ahhoz szükséges közösségi támoga-

tási, illetve – Magyarország gazdasági teherbíró képessége
szerinti – hazai forráskeretet.
Kistarcsa város területén három megálló található a H8-as
HÉV vonalon: „Kistarcsa, kórház”, „Kistarcsa” és
„Zsófialiget”. Ezen megállók kialakítása, jelenlegi állapota –
mind a felszereltséget, mind pedig a tisztaságot illetően –
egyáltalán nem felel meg a XXI. századi kor igényeinek.
Felújításuk, átépítésük, rendkívül időszerű.
A „Kistarcsa, kórház” megállónál lévő aluljáró ügyében már
több alkalommal tartottunk személyes egyeztetést, számos
levélváltás is történt. A legutóbbi – egy hatósági eljárás
keretében tartott – helyszíni bejáráson felmerült, hogy
érdemes lenne mind a BKV Zrt.-nek, mind pedig a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-nek megvizsgálni egy felszíni közúti és
vasúti átvezetés megvalósítását, akár a jelenlegi aluljáró
közelében, vagy a már korábban a BKV Zrt.-vel is
egyeztetett helyszínen, a Kistarcsa, Eperjesi út vonalában.
Ezzel a felszíni vasúti átvezetéssel egy évek óta húzódó
probléma szűnne meg, amelyet az aluljáró üzemeltetése,
fenntartása okoz jelenleg az érintett ingatlan-tulajdonosoknak
(köztük a BKV Zrt.-nek is).
A „Kistarcsa” megálló a település központjában található, így
egy P+R parkoló kialakítása célszerű, és a jelenlegi beépítési
viszonyok, valamint Kistarcsa Város Szabályozási Terve is
lehetővé teszik annak kiépítését. Ez a fejlesztési elem kisebb
összegű ráfordítással megvalósítható, és a tömegközleke-
désre itt átszálló utasok által megvásárolt jegyek, bérletek
még bevételt is jelentenek a BKV Zrt.-nek.
A város elképzelései között régóta szerepel a Széchenyi utcai
HÉV aluljáró kiszélesítése is, amely egy nagyon fontos
eleme a projektnek. A biztonságos gyalogos átvezetés megol-
dása érdekében szükséges, hogy az aluljáróban legyen járda,
és korlát is.
A fentiekkel kapcsolatban a napokban ismételten megkeres-
tük a BKK Zrt. vezérigazgatóját, tájékoztatást kérve, hogy a
Korm. határozatban szereplő projekt keretében a fentiekben
említett felújítási, átépítési, fej lesztési javaslatok, igények
közül milyen munkálatok elvégzését tervezik a kistarcsai
HÉV-megállókban, illetve a megállókhoz kapcsolódóan.
Kistarcsa Város Önkormányzata eddig is támogatta, és
ezután is segíti azon projektek megvalósítását, amelyek a te-
lepülésen keresztül vezető HÉV vonal felújítását, az állo-
mások átépítését, fej lesztését helyezik előtérbe.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal

Fedett buszváró került telepítésre
Zsófialigeten, a HÉV megállónál a Rákóczi körúton

A helyi járatú autóbusz útvonala mentén levő valamennyi buszmegálló
helyet az Önkormányzat az iskolakezdésre szilárd viacolor illetve asz-
falt burkolattal látta el. A zsófialigeti HÉV megállónál Rákóczi körúti
parkolójában levő legforgalmasabb buszmegálló immáron fedett
faszerkezetű buszváróval is rendelkezik, így az utasok csapadékos,
szeles időjárás esetén komfortosabban várakozhatnak a járat érke-
zésére. A buszváróban egy pad is került elhelyezésre.
Kérjük az utazóközönséget és a lakosságot a buszvárót rendeltetésszerű-
en használják, és óvják meg annak állapotát!

Városüzemeltetési Iroda

Gödöllői HÉV fejlesztése Kistarcsán
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50 milliós képzési támogatást
használt fel sikeresen a kórház

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház kiemelt célja a vonzás-
körzetében elérhető egészségügyi ellátás színvonalának
javítása. A kórház szakszemélyzetének képzése, tovább-
képzése terén uniós támogatás megszerzésére nyílt lehetőség
a TÁMOP-6.2.2/A-KMR/11 /1 "Képzési programok az
egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében”
pályázati kiírás révén, mely felhívásra a Pest Megyei Flór
Ferenc Kórház is benyújtotta pályázatát, mellyel 49.559.375
forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt
kezdési és záró időszaka: 2012.1 0.01 -2014.1 2.29.

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház jelen projektjének célja
volt az egészségügyi ágazat szolgáltatásának fejlesztése, ill.
a szolgáltatásfejlesztés érdekében szakmai és szakirányú
kompetencianövelő képzések megvalósítása. A képzésre,
továbbképzésre, valamint ösztöndíjra fordítható összeg
elnyerésével lehetővé vált a dolgozóink szakképzettségi
szintjének növelése, továbbá az egészségügyi szakdolgozók
utánpótlása a projekt kapcsán - részben - biztosított volt.
Szakorvosi ráépített képzésben 3 fő, rezidensképzésben 2 fő,
szakdolgozói ráépített képzésben 7 fő vett részt, a teljes kép-
zési költség támogatásával. A képzés ideje alatt az orvosok
és a szakdolgozók motivációs ösztöndíjban részesültek.
Továbbképzés keretében orvosaink közül 22 fő menedzs-
mentképzésben vett részt a projekt során.
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház törekvése a projekt
megvalósítása révén nem csupán a kórház egészségügyi
szolgáltatásainak fejlesztése, ill. jelentős javítása, hanem - a
Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktú-
raátalakítást figyelembe véve - az egészségügyi ágazatban
fennálló „humánerőforrás krízishelyzet” kezelése is.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Kistarcsa 14 milliós támogatást kapott az
ASPhez való csatlakozáshoz

Az Európai Unió által társfinanszírozott támogatást nyert el
Újhartyán Város Önkormányzata és konzorciális partnerei
(Kistarcsa Város Önkormányzata, Nyáregyháza Község
Önkormányzata) az ún. ASP-hez való csatlakozás meg-
valósítására. A projekt keretében az önkormányzatok 100%-
os mértékű, 35 975 780 forint összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesülnek. A konzorcium a KMOP-4.7.1 -1 3-
2014-es pályázati konstrukcióban nyújtotta be támogatási
igényét, mely program a közép-magyarországi régióban, az
elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztését
támogatja.
Újhartyán Város Önkormányzata által vezetett konzorcium,
melynek tagjai Kistarcsa Város Önkormányzata és Nyár-
egyháza Község Önkormányzata, azzal a céllal hozták létre
az elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúrafejlesztésre
vonatkozó pályázati projektjüket, hogy csatlakozhassanak a
nagy teljesítményű és kapacitású, magas biztonságú és
rendelkezésre állású, valamint korszerű informatikai esz-
közökből kiépített IT önkormányzatai ASP központhoz.
Az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás által a
3 település lakosai, 1 8.446 fő, elektronikus úton, ügyfélbarát
szolgáltatás révén intézhetik majd közügyeiket. Továbbá az
önkormányzatok és intézményeik közigazgatási és köz-
szolgáltatási rendszereinek belső munkafolyamatai, beszá-
molási, adatszolgáltatási folyamatai is hatékonyabbá válnak
a támogatott 6 szakrendszer által.
Projektünk rövid távú célja, hogy alkalmassá tegyük önkor-
mányzatainkat a központi ASP-hez való csatlakozásához a
szükséges eszköz- és szoftverbeszerzések, a kapcsolódó
igazgatásszervezetési, képzési és informatikai szolgáltatások
igénybevétele által. Fejlesztéseink a 6 szakrendszerre (ön-
kormányzati adó, gazdálkodás, ingatlanvagyon kataszter,
iratkezelés, ipar- és kereskedelem, település portál), az
azokat működtető munkaállomásokra fokuszálnak.
Az ASP által létrehozott rendszer bevezetésével meg-
teremthetjük a működőképes programok csomagját. Ezek
egyszerűen képesek ugyanazon adatbázisból dolgozni,
egyszerűen képesek statisztikai adatokat kinyerni, a Hivata-
lok dolgozói konzekvens fejlesztés eredményeképpen köny-
nyen el tudják sajátítani annak használatát egy modulonkénti
egységes környezetben. A fejlesztés során elérhetjük, hogy
az egyszerűbb és hatékonyabb kezelés és karbantartás,
valamint a fokozott biztonság miatt a géppark homogén
legyen az érintett irodákon. A fejlesztéssel elérhetjük, hogy
az érintett irodákon korszerű számítógépekkel és hasonlóan
korszerű szoftverekkel dolgozhassanak ügyintézőink.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Közlemény

Közlemény

Valójában mi is az ASP?
Egy költséghatékony szoftverhasználati konstrukció, más-
néven egy alkalmazás-szolgáltatás. Egy új technológiai és
egyben egy új üzleti megoldás is.
Az ASP keretében a felhasználók a tevékenységük támoga-
tásához szükséges ügyviteli, vagy egyéb szoftvereket úgy
veszik igénybe, hogy interneten keresztül kapcsolódnak a
szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez, adatbázisokhoz és
az adatokat kezelő programokhoz. A felhasználói gépeken
csak egy egyszerű böngészőprogramnak kell futnia és inter-
net kapcsolattal kell rendelkezni a használathoz.
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A Képviselő Testület a soron következő ülését december
17-én tartotta. Az év végéhez közeledve nagy figyelmet
kapott a 2015. évi költségvetés koncepciójának kidol-
gozása, előkészítése, tervezési irányelveinek meghatáro-
zása. A végleges költségvetést a későbbiekben elkészülő
2015. évi költségvetési rendelet fogja tartalmazni.
Mindezek mellett az alábbi fontosabb döntések születtek:

Pályázat az internáló tábor felújításáért
A Földművelésügyi Minisztérium a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerte-
tésének, megőrzésének és gondozásának támogatására pályá-
zati felhívást tett közzé.
A testület egyöntetűen megszavazta, hogy a város adjon be
pályázatot, maximális támogatási igénnyel a kistarcsai
internáló tábor hasznosítása céljából.

KIVÜ-vel kapcsolatos döntések
A testület elfogadta a KIVÜ 2015. évi üzleti terv kon-
cepcióját. Az érvényben lévő támogatási szerződés alapján a
működési támogatás havi összegét 200.000,- Ft-tal
megemeli, mely összeget a fizikai dolgozók bérfejlesztésére
szán.
Mindezek mellett a testület felkérte a KIVÜ ügyvezetőjét,
hogy dolgozza ki a szelektíven gyűjtött hulladék válo-
gatásának lehetőségét.

Folytatódik a segítségnyújtás
2015-ben is folytatódik a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás. A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy az ehhez
szükséges forrást, 2.750.000,- Ft-ot a 2015. évi költ-
ségvetésébe betervezi. Továbbra is rendelkezésre áll a 40 db
jelzőkészülék, melyet a Multi Alarm Zrt. biztosít.

A város vis maior támogatási igényt nyújtott be az ónos
eső okozta károk helyreállítására.
A 2014. december 1 -jén leesett ónos eső miatt a Gödöllői
kistérségben katasztrófa helyzet alakult ki, mely Kistarcsa
Várost is jelentős mértékben érintette.
Számos helyen balesetveszélyt okozott a fákon kialakult több
tonnányi jegesedés. Letört faágak, kettéhasadt fák korlátoz-
ták a közforgalmat a városban. A jeges elektromos vezetékek
szakadása miatt több órás áramszünet volt, nem üzemeltek a
kazánok.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabá-
lyairól szóló kormányrendelet lehetőséget biztosít az egyes
természeti károkból adódó, indokolt és szükséges véde-
kezéssel összefüggő kiadások részbeni megtérítésére. A
rendelet szerint védekezési költségekre 70%-os támogatás
igényelhető.

6 kamerát telepítenek a közbiztonság javítása érdekében
2014. májusában pályázott a város a közbiztonsági rendszer
bővítésére, azonban akkor nem nyert támogatást. Viszont a
pályázatból megmaradt forrást decemberben újra felosztották
így Kistarcsa több, mint 14 millió forintot nyert.
Ezt az összeget 6 db kamera telepítésére tervezik felhasznál-
ni.

A feladatokat eddig ellátó cég nyerte a közbeszerzési
eljárást
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Kistarcsa Város Önkormányzat rendszergazdai, karbantar-
tási feladatainak ellátása és informatikai rendszereinek
üzemeltetése” megnevezéssel közbeszerzési eljárást hirdetett
meg.
A decemberi ülésen a testület megállapította, hogy a köz-
beszerzési eljárás eredményes volt. A döntés értelmében a
kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a Professional
Computing Garden Kft. -t nyilvánította.

Elfogadták a Szociálpolitikai Kerekasztal éves beszámo-
lóját
A Szociálpolitikai Kerekasztal 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót és a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció 2014. évi felülvizsgálatát a testület elfogadta. A
2006-ban megalakult Szociálpolitikai Kerekasztal fő feladata
a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok figyelemmel kísérése és a helyi szociálpolitikai
feladatok ellátásának elősegítése.

A testület jóváhagyta a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás 2014. évi beszámolóját
Kerepes és Kistarcsa a településeken szolgáltatott ivóvíz
minőségének javítása érdekében együttműködést kötött, és
létrehozták 2009-ben a Kistarcsai Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulást. A társulás által megpályázott és
elnyert 100%-os uniós és hazai forrásból megvalósuló
projekt célja a két település egészséges ivóvízzel való
ellátásának biztosítása. A területen szolgáltatott ivóvíz
ammónium és nitrát tartalma meghaladja az elfogadott
határértéket. A projekt részletes 2014. évi beszámolóját 10
igen szavazat és egy tartózkodás mellett a testület elfogadta.

Elhullott állatok tetemének elszállítása
Egy 2008. évi törvény értelmében az állati eredetű
melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének –
tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról
gondoskodni. . Ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa
ismeretlen, a melléktermék fellelési helye szerint illetékes
települési önkormányzatot terheli ez a kötelezettség. Ezt a
feladatot Kistarcsán az Önkormányzat megbízásából 2015.
január 1 -jétől a Szomorú Szív Kft. látja el.

Beszámoló a decemberi testületi ülésről

Helyreigazítás
A decemberi Kistarcsai Híradóban a tördelő-szerkesztő
hibájából hiányosan és hibásan jelent meg Országh Péter
cikke, melyet dr. Raffay Ernő történész Kistarcsán tartott
előadása apropóján készített. A HTS Média Bt. 2015 január
1 -jétől jelenteti meg az újságot, így a hiba tőlünk függetlenül
keletkezett.
A szerkesztőségünk ettől függetlenül elnézést kér a cikk
írójától és a történésztől is.

Közlemény
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Addig tartozunk ehhez a nemzethez,
ameddig tudjuk és hordozzuk annak múltját.

Emlékhely a tábor helyén
Kistarcsának nem jutott díszes kastély, sem ódon várrom, nincs ott széles folyó vagy sziklás tengerpart; Kistarcsát
elkerülték a véres ütközetek, nem volt királyválasztó országgyűlés vagy híres párbaj, még egy merénylet sem. Mégis
hírhedt kisváros ez, mert a 20. század diktatúráinak tipikus létesítményével rendelkezik: internálótáborral.

AKistarcsai Internáltak Emlékéért
Alapítvány jelentősége

Ez a civil kezdeményezés azért jött létre, hogy
felkarolja a volt internálótábor ügyét. Végső
célunk egy múzeum kialakítása és rendhagyó
történelemórák szervezése méltó környezetben –
emelte ki Vass Ferenc, az alapítvány elnöke. Az
alapítók – többek között - feladatuknak tekintik,
hogy felkutassanak és feldolgozzanak minden a
táborra vonatkozó információt, tárgyi emléket,
melyeket a majdani múzeumban kívánnak
felhasználni. 2014 májusában egy kerékpártúrát
is szerveztek Recskre, melynek során a
figyelemfelkeltés és a kapcsolaterősítés mellett
némi adománypénzt is össze tudtak gyűjteni.
Annak idején az Andrássy út 60, Kistarcsa,
Recsk útvonalat járták be az internáltak, ezt a
kapcsolatot mint érintett múzeumok szeretnénk
fenntartani – mondta Solymosi Sándor.
Az alapítvány különös figyelmet fordít az
ifjúság nevelésére, ezért az internálásról és a
kistarcsai táborról rendhagyó történelemórákat
szerveznek általános és középiskolás diákoknak.
Gacsályi Ádám helytörténész, az alapítvány
alapító tagja tartja a foglalkozásokat: - A
tankönyvek egy félmondatban említik meg a
kistarcsai internálótábort, és többnyire nem kap
kellő hangsúlyt a kommunizmus rémtetteinek
taglalása sem, míg más, hasonlóan pusztító
eszmék áldozatairól sokkal több szó esik.
Kistarcsa és a téma több figyelmet érdemel,
egyensúlyt szeretnénk teremteni, emiatt
szervezzük a kihelyezett történelemórákat. A
történelmi tudat kialakítása rendkívül fontos a
nemzeti önazonosság szempontjából, ehhez
tartozik a múlt megismerése is, mert addig
tartozunk ehhez a nemzethez, ameddig tudjuk és
hordozzuk annak múltját - hangsúlyozta a
helytörténész.

Mintha ez a rossz emlékű hely feledésbe merült volna a
rendszerváltás után, sem múzeumot, sem emlékszobát nem
alakítottak ki itt, pedig van követendő példa: a Terror Háza
Múzeum, a Recski Nemzeti Emlékpark vagy a
Hódmezővásárhelyi Terror Háza.
Nekünk egy internálótábor jutott nevezetességként, melyet
felépítése óta minden hatalom ugyanarra használt: a nem
kívánt elemeket zárták be ide, emiatt a mindenkori magyar
politikai elit nagy része megfordult itt. Az országban
egyedüliként Kistarcsán épen maradt meg a láger, de mai

állapotában nem alkalmas arra, hogy méltó emlékhelyet
alakítsunk ki itt – nyilatkozta a Demokratának Solymosi
Sándor, Kistarcsa polgármestere.
Ma a volt internálótábor az elhagyott szovjet laktanyák
hangulatát idézi: minden ajtó és ablak be van törve vagy ki
van szaggatva, a falból a vezetékeket ismeretlen kezek
kitépték, „kreatív” művészek rajzai láthatóak mindenhol, és
mindent benőtt a gaz. Üvegcserépen, építési törmeléken,
néhol „más” jellegű, emberi eredetű hulladékon járva lehet
körbemenni az egykori szenvedések helyszínén.

Munkáslakás majd munkatábor

A tábor eredetileg a Gép- és Vasútfelszerelési Gyár lakótelepe volt 1 907-
től a gazdasági világválságig, akkor kb. ötszáz ember lakta az épületeket,
itt született Simándy József is 1916-ban. A csőd és a munkások
elvándorlása után a ’30-as évek elején a Magyar Királyi Államrendőrség
átépítette, kibővítette a lakótelepet, alkalmassá tette arra, hogy a főváros
veszélyes elemeit – politikai felforgatókat, csavargókat - néhány napra
fogva tartsa. Akkoriban Rajk László is töltött itt néhány napot. Jelentős
változás a német megszállás után következett be: Mostani ismereteink
szerint már 1944. március 25-én 280 prominens zsidót hoztak ki
Budapestről a kistarcsai lágerbe, és a későbbi körülbelül kétezer fogolyból
április 28-án ezerötszáz embert be is vagoníroztak, ez volt az első
magyarországi deportáló vonat – részletezte a történteket Gacsályi Ádám
helytörténész, aki személyesen is érintett, mert református lelkész
nagyapját az ÁVH rendszeresen kínozta. Júliusban a leállított
deportálások ellenére újabb 1220 zsidó foglyot „csempésztek ki” a
táborból– pontosított Gacsályi.
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Város a faluban

A második világháború után a bolsevikok szörnyű bosszút álltak a
magyarokon – idézte fel a vészkorszak kezdetét Vass Ferenc - 1946 őszétől
a Buda-déli táborban, majd 1949 tavaszától Kistarcsán őrizték a „nép
ellenségeit”; a magyar társadalmat megfosztották mértéket jelentő elitjétől,
értelmiségieket, egyházi személyeket, előkelő családokat, katonatiszteket,
politikusokat és csendőröket is internáltak bírói ítélet nélkül, beleértve az
Andrássy és az Esterházy család több női tagját is. Folyamatosan
helyhiánnyal küszködtek, a láger új épületeit az első rabokkal építtették fel.
1 950. május 5-én - a munkák befejeztével - az ÁVH magához ragadta a
tábor feletti hatalmat, ekkor kezdődtek az embertelen kegyetlenkedések az
1953. október 31 -éig tartó időszakban, emiatt vált Kistarcsa hírhedtté.

Papok az internálótáborban

(Gacsályi Ádám kutatása alapján)

Brusznyai József atya 1947-től a váci sze
mináriumi tanára volt, és 1950. augusztus 6-án
tartóztatták le. Három hetet töltött az Andrássy
út 60-ban, majd három évet Kistarcsán. A
hónapokig tartó magánzárkát és a válogatott
kínzásokat úgy tudta kibírni, hogy a cellából is
hallható iskolai csengőhöz igazodva tanítási
órákat tartott fejben. Később egy húszfős
zárkában ötvenheten voltak bezsú-folva, ahol
egyetlen mosdó és egy WC állt a
rendelkezésükre, az alvást, az étkezést, a
mindennapi emberi szükségleteiket szigorú
rendben, szoros beosztásban kellett végezniük.
A püspökség teljes tanári karát internálták, de a
körülmények ellenére latinul miséztek és
tanítottak a zárt falak között: a „hallgatók”
ferences, irgalmas rendi és jezsuita kispapok
voltak. Az itt eltöltött szemináriumokat az
egyház elismerte és elfogadta szabadulásuk
után. Az első papok 1952 végén szabadultak,
kilencből három öngyilkos lett, a többi hat még
fiatalon meghalt, valószínűsíthető, hogy nem
tudtak megküzdeni a lelki teherrel: megtörtek
és jelentettek a társaikról. A leghíresebb
klerikus, aki itt raboskodott majd meghalt,
Meszlényi Zoltán volt, akinek a Kistarcsai
Kulturális Egyesület domborművel állított
emléket. Meszlényit vértanúhalála miatt XVI.
Benedek pápa 2009-ben boldoggá avatta.

1 957-ben a meg-
torlások nagy fon-
tosságú helyszíné-
vé vált a kistar-
csai tábor, közel
tízezer embert tar-
tottak itt fogva,
újabb csapásként
felütötte a fejét a
TBC is. Még
abban az évben a
rabkörleteket tan-

termekké és kisebb irodákká építették át, tornateremmel és
művelődési házzal bővült a komplexum, ekkor kezdte meg
működését a tartalékos rendőrtiszt-képző iskola.
A rendszerváltás utáni eseményeket Solymosi Sándor így
foglalta össze: - 1 989-ben országos vita alakult ki az
internálótábor további hasznosítása ügyében, például
keresztény körök egyházi iskolát szerettek volna létesíteni.
Sajnos az akkori kormányzat végül menekülttábort hozott
létre illegális bevándorlóknak, emiatt az épületegyüttes
tovább amortizálódott. 1 998-ban a tábort kettéosztották, így a
terület egy része az önkormányzat kezelésébe került, míg a
többi a belügyminisztériumé maradt. Ekkor a kistarcsai
képviselő-testület úgy határozott, hogy az egykori fogda
épületét, ahol a verések és a kínzások voltak, átalakítja
egészségházzá. 2011 -ben Kistarcsa megkapta az egész

területet, azonban a szerződésben foglalt kötelezettségeit –
forráshiány miatt – nem tudta teljesíteni, így az állam a
területet visszavette. Idén a kistarcsai testület a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelőtől tulajdonba kérte a parancsnoki
épületet, melyért cserébe kulturális helyszín és a városi
könyvtár kialakítását és üzemeltetését kellett vállalnia. Ha ez
a megállapodás megszületik, - folytatta Solymosi Sándor -
azonnal megterveztetjük a komplexumot múzeummal, előadó
teremmel, könyvtárral, internet kávézóval. Az emlékhely
kialakításában segítségünkre lesz Bank Barbara is, akinek a
munkáját dicséri a Terror Háza Múzeum. Ha a tervek már a
rendelkezésünkre állnak, akkor is csak kedvező pályázati
lehetőség esetén, állami támogatással kezdhetjük el a
beruházást. Közben nemzetközileg is ismertté vált a tábor:
egy II. világháborús veteránokkal foglalkozó, európai uniós
pályázat kapcsán Drezda partnerei lettünk, és egy közös
program keretében rövidfilmet készítünk a lágerről.

Kistarcsát internálótábora, hátborzongató múltja tette
világhírűvé, Faludy György, Csurka István, Somogyváry
Gyula és még sok ezer ember deportálása, kínszenvedése
vagy halála. Bizonyára kiérdemelt már egy méltó helyet, ahol
az áldozatokra emlékezhetünk.

Országh Péter

Forrás: Magyar Demokrata, 2014. / 49. szám december 3.
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Gyakran halljuk a rádióban, látjuk a televízióban, hogy
politikust, művészt, tudóst, sportolót nyilatkozatra kérik.
Kérdésekkel ostromolják, nyilatkozatokat kérnek tőlük. Az
újév első napjaiban sokan kérdéseket tesznek fel, nem
politikusnak, művésznek, tudósnak, sportolónak, hanem az
újévnek. Igen az újévnek. 2015. év első napjaiban az újév elé
helyezik sokan a mikrofont, és kérdeznek. Milyen
kérdéseket? Halljunk egy párat.

Mondd újév, mit hozol számomra? Gazdagítod életemet,
vagy szegénnyé teszed? Elűzöd életemből a félelmet, vagy
boldogságot hozol? Egészséget, vagy betegséget adsz? Ilyen
és ehhez hasonló kérdéseket kap az újév. Kíváncsian várjuk
válaszodat! Az újév milyen válaszokat fog adni? Én a
következő válaszokra gondolok. Nem mondhatok semmit, én
csak szolga vagyok, Isten szolgája. Kezembe kellett vennem
a 2015. év ajándékkosarát, eléd teszem, vegyél ki belőle egy
ajándékcsomagot. Újév első napjaiban minden ember
belenyúl a 2015. év ajándékkosarába, és kivesz egy
csomagot. Mindenkinek ki kell vennie egy csomagot. Én is
belenyúlok, kiveszek egy csomagot, megnézem a csomag
tartamát: az idő. A Jóisten 2015. év küszöbén kezembe adja
az időt. Miért adja kezembe?

Azért, hogy becsüljem meg az időt. Szinte hihetetlen, de
sokan nem becsülik meg az időt. A gyerek nem tanul,
eljátszadozza az időt, az ifjú ábrándozik, az asszony
feleslegesen beszél, nem végzi munkáját, a férfi barátai
között tétlenkedik, nem dolgozik. És ezek csak a közömbös
időtöltések, vannak bűnös időtöltések is. A gyerek szülei
ellen lázad, az ifjú tiltott utakon jár, és becsapja szüleit, az
asszony másnak akar tetszeni, a férfi máshol érzi jól magát,
nem a családjánál.

Az újév küszöbén hálával gondolunk a jóságos Istenre, aki
ennek az évnek a kezdetét megengedte élni. Annyi
katasztrófa zúdult a világra, minket kikerült, Isten adott
nekünk időt. Fiatalok, idősek távoztak az élők soraiból, mi
pedig itt maradtunk. A Jóisten megtartott bennünket és adott
időt, melynek mennyisége ismeretlen. Az idő pénz, szokták
mondani. Mi nem ezt mondjuk, hanem azt: az idő élet.
Ismerős a közmondás: aki időt nyer, életet nyer. Használjuk
az időt becsületes földi életre, és ezzel az örök életet is

kiérdemelhetjük.
A Jóisten időt adott a kezünkbe, hogy az örök élet jutalmát

elnyerjük. Tudjunk szent elhatározást tenni, az idő jó
felhasználására. Isten akarata szerint élek. A tízparancsolat
tábláit nem tördelem ki életem útján. Az egyházam tanítását
elfogadom és e szerint élek. Családom életében helyet akarok
biztosítani Istennek. Becsületes munkámmal szolgálom
hazámat, jó építőtéglája karok lenni közösségemnek.

A 2015. év ajándékkosarából kivettük az idő csomagot. Ez
az idő csomag tizenkét hónapból áll. Mit hoz a tizenkét
hónap, ötvenhárom hét? Mit hoz a 365 nap, 8700 óra? Ezt
senki nem tudhatja. Hozhat örömet, bánatot, betegséget,
egészséget, életet, gyászt, szerencsét, szerencsétlenséget.
Nem tudunk előre látni, nincs bennünk prófétai lelkület. Nem
tudunk a jövőbe tekinteni. És ez így jó.

Hálát kell adnunk a Jóistennek, mert az idő birtokosai
vagyunk. Mózes, a választott nép nagy egyénisége, amikor
kivezette népét Egyiptomból, majd szerencsésen átkeltek a
Vörös-tengeren, így szólt a hozzájuk: „Mi, akik életben
maradtunk áldjuk az Urat.” Mi, akik átléptük a 2015. év
küszöbét, áldjuk az Urat. Mi, akik valamennyire
egészségesek vagyunk, van otthonuk, állásunk, talán az élet
napos oldalán állunk, áldjuk az Urat. Boldog az az ember, aki
áldhatja Urát.

A 2015. év hatalmas homokórája pereg, 0 óra 0 perckor
elindult, amikor vidám társaságokban pezsgős üvegeket
bontottak. A homokóra pereg, 525.600 perc le fog peregni,
velünk, vagy nélkülünk. Íróasztalokon lévő naptárok 53
lapját forgathatják, akik Szilveszterig életben maradnak.
Mindennap közelebb kerülhetünk az örökkévalósághoz, ahol
az időről számadást kell adnunk, melyet az ajándékkosárból
kivettünk.

Herakleitosztól, az ókori görög bölcstől származik e
közmondás: „Senki sem léphet kétszer ugyanabba a
folyóba.” A bölcs mondását úgy kell értenünk, hogy a víz
melybe belépünk, elfolyik, mire másodszor belépünk.
Minden évben bele kell lépünk az idő medrébe, mely elviszi
fiatalságunkat, erőnket. Nem a múltunkat kell siratnunk,
hanem a jelen életben haladva a jövőnket kell építenünk,
addig, amíg a nagy ajándék az idő kezünkben van.

Somlai József nyugdíjas plébános

Nagy ajándék az időKatolikus

ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Csütörtök:

17.30 szentségimádás (Templom)
Péntek:

1 4.30-16.30 katekézis felső tagozat
16-1 8 Kerámia szakkör

19-20 felnőtt hittan kéthetente
első pénteken egésznapos szentségimádás

Szombat:
10-12-ig oratórium

17 órától rózsafüzér közös imádkozása (Templom)
18 órától a hónap 2. szombatján gitáros mise (Templom)

19 órától bérmálkozásra készülők hittanja.
Vasárnap

kéthetente a szkóla énekesek szolgálnak a 9-es diákmisén.
Ahol nincs jelezve a helyszín, ott a plébánián van a program.

Hétfő:
10-12 óráig, Baba–mama klub
18.30-tól Mária Légió imaestje

Kedd:
1 5 órától engesztelő imaóra (Templom)
15.30-17.30 katekézis 1 . és 2. osztály.
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től a MÉCS

családközösség összejövetele.
Szerda:

1 5.30-17.30 katekézis 3. és 4. osztály
17.30-ra várjuk a plébániai hittanra azokat,

akik iskolájukban nem tudnak hittant tanulni.
1 6-17 óra között szkóla próba

18.00-19.30 a Vivace Kórus próbája.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (Templom)
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Négy csoportba sorolhatom gondjainkat. Első, amelyet
magunknak szerzünk. Kevesebb azok száma, amelyeket
mások okoznak nekünk. Harmadik: számos nagyobb
nyomorúságunk keletkezik azáltal, hogy egy kisebbet meg
szeretnénk oldani. Nem szabad halogatni, ami megoldható,
elhordozni, amit nem lehet megváltoztatni. Nagy bölcsesség,
ha a kettőt nem keverjük össze. - A negyedik az életutunk
velejárója. Egy lelkész és pszichológus, lelkigondozó,
Gyökössy Endre, véleménye szerint erőnkhöz képest
egyformán ad örömöket és gondokat mindnyájunknak Isten.
Számolnunk kell azzal, hogy hozzátartoznak az életünkhöz a
nehézségek, amelyek alól a keresztyének sem kivételek.
Ilyenek például a békétlen munkahelyi környezet, szeretetlen
család, korai betegségek, szeretteink elvesztése.
Isten mindenkit olyan környezetbe tett, amelyhez alkalmassá
is formálta. Helyére rak mindenkit, ahol a kedvezőtlennek
látszó körülmények ellenére is ki tud bontakozni, sőt ki tud
virágozni, meg tudja állni a helyét. Ennek a példája lehet egy
tő hóvirág.

Ha jobban elgondolkozunk a fagyos földből előbújó
hóvirágon, valódi evangéliumi bátorítást lelhetünk a ránk
nehezedő gondjaink közepette.

a./ A hóvirág igazán elmondhatná, hogy őt Isten nagyon
alkalmatlan körülmények közé helyezte: fagy, hó, hosszú
éjszakai sötétség, soha nem láthat méhecskét. . . Ez mind igaz
is, de Isten úgy alkotta meg, hogy ezekben a körülményeiben
is tudjon szemet gyönyörködtetően virágozni. Viszont ha
+10 fok feletti a hőmérséklet, akkor a hóvirág elszárad. A
fagyos helyre teremtette Isten. Lehet, hogy más környezet
csábítóbb lenne a számára, de Isten jobban tudja, hová kell
helyezni.

b./ Másrészt arra is tanít a hóvirág: nemcsak az a logika
létezik, amelyet természetesnek és megszokottnak tartunk.
Nyár, meleg, virágzás, megporzás, stb, amikor pedig mindez
elmúlik, akkor jön az enyészet. Létezik Isten számára más
lehetőség is, amit az emberi értelem logikátlannak, az
evolúció zsákutcájának vél. De nem erről van szó, hanem
Isten bölcsességét tükrözi, amellyel sokkal gazdagabban
alkotta meg a világot, mint ahogyan mi elképzeljük véges

értelmünkkel. A hóvirág Teremtőnk felfoghatatlan bölcses-
ségére mutat, és arra tanít, hogy mennyei Atyánk olyan
helyre szánt minket, amihez alkalmassá is formált. Ha annak
semmi logikáját nem látjuk is, egészen biztosak lehetünk
benne, hogy Ő nem hibázik. Gondja van ránk!

A hóvirág példáját most azokkal a gondokkal kapcsolatban
alkalmazom, amelyeket általában az élet gondjainak, vele-
járóinak, életutunknak szoktunk nevezni.
Igénk azt tanítja, hogy ezeket Jézusra kell vetni: ”Minden
gondotokat őreá vessétek”. Ez a Biblia eredeti nyelvén azt
jelenti: rakjátok Jézusra a gondjaitokat, imádságban mond-
játok el neki, kérjétek a segítségét, mert Ő elhordozza azt.

Hiába is szeretnénk, úgy egyszerűen nem lehet elhagyni a
gondjainkat. Hiába is mondanánk ezt bátorításul, képtelen-
ség. Rossz tanács, hogy „ne gondolj rá, foglald el magadat! ”.
Csak úgy letenni magunkról nem tudjuk mindezt, de
Jézusnak elmondhatjuk, ezáltal Őreá vethetjük.

Úgy általában nem lehet eldobni, mint Júdás szerette volna
a 30 ezüstöt. Hiába igyekezett, mégsem szabadulhatott meg
árulásának emlékétől. Ott, abban a pillanatban, ez a bűntu-
data volt a legnagyobb gondja. Ha imádságában Jézusra
vetette volna, ha megvallotta volna bűnét, megszabadulhatott
volna, de ő csak úgy eldobni akarta.

Ha Jézusra vetjük a gondunkat, azzal bátorít a Biblia, hogy
Ő a gondunkat fogja viselni, törődik velünk, véd és óv.

Itt elevenedik meg újra a hóvirág példája: nemcsak úgy
törődik e kis fehér teremtésével, hogy burokba zárja a téllel,
hóval, elviselhetetlennek tűnő légkörrel szemben, hanem már
a fagyos évszakba valónak teremtette meg. A mi esetünkben
sem csak a jövőben lesz gondja ránk, hanem már az
anyaméhben is úgy alkotott meg, hogy rendeltetésünkhöz,
életutunkhoz alkalmasak legyünk.

Nemcsak a jövőben lesz gondja ránk, hanem az anyaméhtől
kezdve minden nap. Az Ő gondoskodásából élhetünk ez új
esztendőben is!

Riskó János református lelkész

Református Egy hóvírág bizonyságtétele

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1Péter 5,7
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Adósok listájának közzététele
Tisztelt Kistarcsai Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 55/B.§-a feljogosítja az önkormányzati
adóhatóságot arra, hogy a helyi adó és a gépjárműadó
vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az
ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését),
lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és

az adótartozás összegét a helyben szokásos módon köz-
zétegye. Az önkormányzati adóhatóság – az adófizetési mo-
rál erősítése érdekében – élni kíván a törvényi lehetőséggel
és rendszeresen közzéteszi a hátralékosok listáját a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján és honlapján, valamint a
Kistarcsai Híradóban.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

KÖZZÉTÉTEL AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY 55/B 0 ALAPJÁN 201 4. DECEMBER 31 -I

ÁLLAPOT SZERINT 90 NAPON TÚLI 200.000 FT-OT MEGHALADÓ HÁTRALÉKOK ESETÉBEN
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Meghosszabbítják a diplomamentő
programot

Egy évvel meghosszabbítják a diplomamentő programot.
Január 12-től ismét lehet jelentkezni a képzésekre, amelyek
februárban indulnak, mondta Pákozdi Szabolcs, a programot
megvalósító Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója.
Pákozdi Szabolcs emlékeztetett, hogy az érdeklődők 2014.
december 31 -ig adhatták be jelentkezésüket a konkrét kép-
zésekre. A határidő közeledtével az új regisztrálók száma
jelentősen, mintegy 1500-zal nőtt, a 2015. január és febru-
árban induló képzésekre 3284-en adták be jelentkezésüket.
A szintfelmérőkön azonban kiderült, hogy a jelentkezők
jelentős része nem rendelkezik azzal az elvárt alapszintű
nyelvtudással, amellyel a 240 órás képzést követően sikeres
nyelvvizsgát tudna tenni. Erre tekintettel az OFA, annak
érdekében, hogy minél több érintettnek biztosítson lehetősé-
get a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvtudás
elsajátítására, arról döntött, hogy január 12-től ismét lehet
jelentkezni a februárban induló képzésekre.
Pákozdi Szabolcs elmondta: márciustól magasabb óraszámú
nyelvtanfolyamok is indulnak azoknak, akiknek 240 órás
képzéssel nem biztosítható a sikeres nyelvvizsga. Hozzátette:
azokon a településeken indulnak márciustól a képzések, ahol
az eddigi tapasztalatok alapján még mindig jelentős az igény.
1 20 és 180 órás képzések márciustól nem indulnak, mivel
kevés az a potenciális résztvevő, aki rendelkezik az ehhez
szükséges előzetes nyelvtudással, de a regisztráció és a
képzésre jelentkezés továbbra is folyamatosan igénybe
vehető. Forrás: MTI

Csökkennek a vendéglátók által
fizetett jogdíjak

Átlagosan 19,5 százalékkal lesznek kisebbek a vendéglátó
üzletek által fizetett zenei jogdíjak január elsejétől. Az
igazságügyi miniszter jóváhagyta az Artisjus Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület 2015-ös szerzőijogdíj-tervezetét -
közölte a szervezet.
A tájékoztatás szerint a szerzők, előadók és kiadók a
mérséklés mellett egyszerűsítik a vendéglátóiparra vonatkozó
tarifarendszerüket. Az új rendszer a zeneszolgáltatást is
nyújtó üzletek díjkalkulációja során a nekik otthont adó
település lélekszámát veszi figyelembe, ezzel megszűnik az
eddigi közigazgatási alapú besorolás, illetve a meghosz-
szabbított nyitvatartási idő súlya is csökken.

Azok a vendéglátó vállalkozók, akik önként jelentkeznek be
az Artisjus nyilvántartásába, az üzlet indulásának évében 10,
majd a következő évben 5 százalékos jogdíjcsökkentést
érvényesíthetnek. Ez a kedvezmény azokra az új belépőkre
vonatkozik, akiknél korábban legalább tizenkét hónapon át
nem szólt zene. A szervezet ezzel a kedvezménnyel
könnyíteni kívánja az első beruházás - például hangfalak,
erősítő beszerzésének - terheit.
Az Artisjus arra számít, hogy a jogdíjcsökkenés és a
kedvezmények eredményeképpen több vendéglátóhely dönt
majd a nyilvános zenefelhasználás mellett. Ez a várakozások
szerint közép- vagy hosszabb távon képes lehet ellensúlyozni
a díjcsökkentés hatását, a több helyen szóló zene pedig több
elégedett vendéghez és így sikeresebb vendéglátóiparhoz
vezethet. Forrás: Artisjus



Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni:
NAPLÓ 19351946

Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós felesége és mú-
zsája 1935 januárjában, huszonhárom éves korá-
ban, néhány hónappal a költővel kötött házas-
sága előtt kezdett naplót írni. A bejegyzéseknek
1946 szeptemberében szakadt vége, pár héttel
azután, hogy a harmadik munkaszolgálata alatt
1 944-ben meggyilkolt költőt Budapesten is
eltemették. A tizenkét éven át, sokszor napi
rendszerességgel vezetett napló tehát egyszerre
korrajz és személyes sorstragédia.

Az olvasó előtt megelevenedik a Radnóti házas-
pár szűkebb élete és környezete: bepillanthatunk
a haladó magyar irodalmi és művészeti élet
hétköznapjaiba egy mind jobban fasizálódó

országban, hallhatunk a sűrű baráti összejöve-telekről, a párizsi utazásokról,
mindennapi apró-cseprő ügyekről, és nem utolsósorban betekintést
nyerhetünk egy fiatal, felnőtt, dolgozó nő életébe is, aki legfőbb feladatának
azt tekintette, hogy a háttérből minden lehetséges eszközzel segítse férje
költői kibontakozását.
Gyarmati Fanni mélyen tisztelte és rajongásig imádta a férjét: megkérdőjelez-
hetetlenül hitt az általa csak „Mik”-nek hívott Radnóti költői tehetségében.
Saját bevallása szerint azért kezdett a naplóírásba, hogy nyoma maradjon
mindannak, ami kettőjükkel történt. A megrázó és páratlan értékű szöveg két
kötetben kerül az olvasók elé.

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

Sodoku Recept

Könyvajánló

Lengyel céklaleves

Hozzávalók 4 személyre:

– 1 kg cékla
– 1,5 pohárnyi szárított gomba
– 1 nagy csomag leveszöldség
– 1 teáskanál cukor
– citromlé
– só, bors
– petrezselyemzöld

Elkészítés:
A gombát öblítsük át és a főzés előtti este áztassuk be. Más-
nap az áztató vízben tegyük fel és főzzük puhára.

A céklát nyersen hámozzuk meg, reszeljük le és öntsük le
hideg vízzel. Ezzel együtt forraljuk fel, majd fedővel leta-
karva tegyük félre kihűlni legalább egy órára.

A zöldségekből főzzünk egy alaplevet, majd ha ez is kihűlt,
mind a három (céklából, gombából, zöldségből készült) levet
öntsük össze, ízesítsük sóval, borssal, cukorral és citrom-
lével, forraljuk össze és máris tálalhatunk.
A tányérokba szedve a tetejére tegyünk egy kis friss vajat és
szórjuk meg apróra vágott petrezselyemzölddel.

Kosztolányi Dezső: Téli alkony

Aranylanak a halvány ablakok…
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,

fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.

Beszélget a kályhánál a család,
a téli alkony nesztelen leszállott.
Mint áldozásra készülő leányok,
csipkés ruhába állanak a fák.

A hazatérő félve, csöndesen lép,
retteg zavarni az út szűzi csendjét,

az ébredő nesz álmos, elhaló.

S az ónszín égből, a halk éjszakában
táncolva, zengve és zenélve lágyan,

fehér rózsákként hull alá a hó.

(1 907)

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
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Csökkennek a vendéglátók által
fizetett jogdíjak

Átlagosan 19,5 százalékkal lesznek kisebbek a vendéglátó
üzletek által fizetett zenei jogdíjak január elsejétől. Az
igazságügyi miniszter jóváhagyta az Artisjus Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület 2015-ös szerzőijogdíj-tervezetét -
közölte a szervezet.
A tájékoztatás szerint a szerzők, előadók és kiadók a
mérséklés mellett egyszerűsítik a vendéglátóiparra vonatkozó
tarifarendszerüket. Az új rendszer a zeneszolgáltatást is
nyújtó üzletek díjkalkulációja során a nekik otthont adó
település lélekszámát veszi figyelembe, ezzel megszűnik az
eddigi közigazgatási alapú besorolás, illetve a meghosz-
szabbított nyitvatartási idő súlya is csökken.

Azok a vendéglátó vállalkozók, akik önként jelentkeznek be
az Artisjus nyilvántartásába, az üzlet indulásának évében 10,
majd a következő évben 5 százalékos jogdíjcsökkentést
érvényesíthetnek. Ez a kedvezmény azokra az új belépőkre
vonatkozik, akiknél korábban legalább tizenkét hónapon át
nem szólt zene. A szervezet ezzel a kedvezménnyel
könnyíteni kívánja az első beruházás - például hangfalak,
erősítő beszerzésének - terheit.
Az Artisjus arra számít, hogy a jogdíjcsökkenés és a
kedvezmények eredményeképpen több vendéglátóhely dönt
majd a nyilvános zenefelhasználás mellett. Ez a várakozások
szerint közép- vagy hosszabb távon képes lehet ellensúlyozni
a díjcsökkentés hatását, a több helyen szóló zene pedig több
elégedett vendéghez és így sikeresebb vendéglátóiparhoz
vezethet. Forrás: Artisjus



Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
Hirdetés mérete: Árak:
1 /1 (A4-es, 1 8, 6x26, 8) 44. 000 Ft + áfa
1 /2 (A5-ös 1 8, 6x1 3, 0) 26. 350 Ft + áfa
1 /4 (A6-os, 9x1 3, 1 3x9) 1 5. 300 Ft + áfa
1 /6 (9x8 cm) 1 3. 050 Ft + áfa
1 /8 (9x6 cm) 1 0. 800 Ft + áfa
1 /1 2 (9x4 cm) 8. 550 Ft + áfa
1 /1 6 (9x3 cm) 6. 300 Ft + áfa

További kedvezmények:
3 előre lekötött hirdetés esetén: 25%
6 előre lekötött hirdetés esetén: 30%

1 2 előre lekötött hirdetés esetén: 35%

3 előre lekötött és előre kifizetett hirdetés esetén: 30%
6 előre lekötött és előre kifizetett hirdetés esetén: 35%
1 2 előre lekötött és előre kifizetett hirdetés esetén: 50%

Grafikai tervezés mindössze 1 . 500 Ft + áfa.
A hátsó borítólapra 50%-os felárral vásárolható hirdetési felület.

A belső oldalakon is megválaszthatja hirdetésének a helyét 25%-os
felár el lenében.

INGYENES APRÓHIRDETÉS
KISTARCSAI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE!

KÜLDJE EL HIRDETÉSI SZÖVEGÉT (MAXIMUM 60
KARAKTERT) A SORON KÖVETKEZŐ HÓNAP 15ÉIG!

KISTARCSAIHIRADO@GMAIL.COM 36308723132
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