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Behajtási díj a teherautóknak

Kistarcsa Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének döntése alapján
Kistarcsa belterületének nagy részén
Az önkormányzat által adományozható elismerő címek
3,5
tonna megengedett össztömeget
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/2009.
meghaladó
tehergépkocsik, vontatók,
(V. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakosság is
mezőgazdasági
vontatók és lassújavaslatot tehet az alábbi címek tekintetében:
járművek közlekedését tiltó "korlátozott
forgalmú övezet (zóna)" került kijelölésre.
A zónába történő behajtás előtt a 3,5 tonnánál nehezebb - a
vonatkozó rendeletben megjelölt - járművek tulajdonosának
vagy üzembentartójának behajtási hozzájárulás iránti
kérelmet kell benyújtania Kistarcsa Város Önkormányzatához. A behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a
behajtás és zónán belüli tartózkodás időtartamától függő
behajtási díj megfizetése. Az alapdíjak a Képviselő-testület
áprilisi döntése alapján módosultak, az alábbiak szerint.
"Korlátozott forgalmú övezet (zóna) 3,5 t" jelzőtábla által
megjelölt övezetbe történő behajtás esetén a jelzőtáblán
meghatározott össztömeg-korlátozást meghaladó, megkezdett
tonnánként az alábbi nettó behajtási díjat kell fizetni:

50,- Ft/nap;
750,- Ft/hónap;
7 500,- Ft/év.

A tavalyi év díszpolgára Dolhai Attila színművész volt
Kistarcsa Város Díszpolgára
A rendelet szerint: A Képviselő-testület "Kistarcsa Város
Díszpolgára" címet adományozza annak a magyar, vagy
külföldi, nagykorú állampolgárnak, aki egész életművével
mind a városon belül, mind országosan, vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez,
tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása
miatt köztiszteletben áll.

A behajtási díjból 50% kedvezmény illeti meg azon igénylőt,
akinek a tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló jármű
forgalmi engedélyben szereplő telephelye, fióktelephelye
Kistarcsán található. Ennek igazolására a kérelemhez
mellékelni kell a járműre vonatkozó közúti árutovábbítási
engedély, közúti áruszállítási igazolvány, telepengedély, vagy
egyéb olyan hatósági irat másolatát, amelyben a telephely,
fióktelephely megjelölése szerepel.
Az új szabályozás - azaz a módosított díjak alkalmazása 2015. május 1-jén lép hatályba, a lejárt behajtási
hozzájárulások megújítása érdekében a tulajdonosoknak
/üzemben tartóknak új kérelmet kell benyújtani.
A településen kijelölt zónák határait a helyi közútra történő
behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, térképi megjelölése
pedig a kapcsolódó tartalmak alatt tekinthető meg.

Kistarcsa Városért
"Kistarcsa Városért? elismerés bármely területen végzett
Kistarcsa felújítja a település régi
kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi közéleti munka
közvilágítási lámpákat
elismerésére szolgál. Adományozható bármely személynek,
közösségnek, szervezetnek.
A településen az elavult közvilágítási lámpa-teste-ket az
Önkormányzat egy 100%-ban támogatott pályázat elnyerését
"Kistarcsa Város az Év sportolója/ az Év sportcsapata" követően
április végén, május elején felújíttatja. A felújítás
A rendelet szerint: Kistarcsai lakóhellyel rendelkező
során energiatakarékos LEDsportolók vagy kistarcsai székhellyel rendelkező
es lámpatestek kerülnek
sportszervezetekhez tartozó sportcsapatok részére a város
felszerelésre. Ezzel a fejsportélete érdekében kifejtett munkájuk, teljesítményük
lesztéssel a település azonos
elismeréseként és megbecsüléseként adományozható cím.
megvilágítási
szint mellett
Amennyiben fent nevezett címek valamelyikére javaslatot
jelentősen
kisebb
költséggel
kívánnak tenni, legkésőbb 2015. június 1-ig írásban,
tudja üzemeltetni a település
indoklással adhatják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján,
a
közvilágítást.
vagy postai úton küldhetik el a 2143 Kistarcsa, Szabadság út A beruházás során 1001 db esztétikus
lámpatest kerül
48. címre, e-mailben a hivatal@kistarcsa.hu.
felszerelésre,
mely
az
Önkormányzat
tulajdonában
marad. A
A javaslatok alapján a Képviselő-testület a 2015. júniusi lámpatest csere teljes költsége bruttó 85 786 000
Ft. A
rendes ülésén dönt a címek odaítéléséről. Az elismerések lámpatestek meghibásodása nagyságrendekkel kisebb
átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a település mértékben fordul elő, mint a lecserélt típusoknál, ezáltal a
várossá avatásának évfordulója alkalmából szervezett szolgáltatási színvonal emelkedik.
ünnepségen.
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V. Kistarcsai Teljesítménytúra
Május 9-én, immáron 5. alkalommal rendezték meg a Kistarcsai
Teljesítménytúrát. Idén a hagyományoktól eltérően, a megszokott őszi
időpont helyett tavasszal.
Tavaly még négy, idén már öt táv közül lehetett választani. A
teljesítménytúrán összesen 331-en vettek részt. A legnépszerűbb a 14 km-es
és a 6 km-es táv volt. A 20 km-es túrán 65-en, míg a 28 km-es távon közel
harmincan indultak.
Az idén újdonságnak számító 42 kilométert 18-an teljesítették. Nevezni a
távoktól függően reggel 7 órától 11 óráig lehetett. A kellemes idő sok
kisgyermekes családot is kicsalogatott, de akadt 90 év feletti induló is.
40 településről érkeztek túrázók, összesen 20 általános iskola és gimnázium
képviseltette magát. A helyi sportegyesületek és civil szervezetek mellett a
fővárosból és a környező településekről is kiemelkedő számú egyesület
nevezett.
A túra során a pecsételő pontokon vizet, szörpöt, nápolyit vagy
energiaszeletet kaptak az indulók. A túrázók nagy része dél és egy óra között
ért célba. A beérkezést követően zsíros kenyeret fogyaszthattak hagymával a
résztvevők.
Mindezek mellett a távot sikeresen teljesítők a célba érkezéskor oklevelet és
kitűzőt kaptak emlékül. Az esemény fő támogatója Kistarcsa Város
Önkormányzata és a Decathlon volt.
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A teljesítménytúrán a Képviselő-testület több tagja is részt vett.
Solymosi Sándor polgármester a korai órákban fiával egyetemben,
futva teljesítette a 14 km-es távot. A beérkezést követően kérdeztük
a város első emberét a túrával kapcsolatban.
Milyen múltra tekint vissza a Kistarcsai Teljesítménytúra?
Egy korábbi uszodavezetőnk magashegyi túrázással is foglalkozott,
ezért egészen jártas volt ebben a műfajban és vele együtt felvetettük,
hogy miután ismerjük, hogy Kistarcsa és Kerepes külterülete nagyon
szép és festői, érdemes lenne egy nagyobb lélegzetvételű túrát
szervezni. Ez a túra az országos eseménynaptárba is bekerült az első
alkalomtól kezdve.
Az első túrán az ország legnevesebb hegymászói, köztük Erőss Zsolt,
várták a pecsételő pontokon a túrázókat, a másodikon
olimpikonokkal, olimpiai bajnokokkal (Fábián László, Kulcsár
Gergely, Bor Barnabás) találkozhattak az esemény résztvevői.
Miután már ismert, és népszerű lett a túra, most már mindenki a
mozgás öröméért jön el.
Eddig mindig szeptemberben került megrendezésre ez az esemény,
miért került át májusra az időpont?
Igen, az első négy alkalommal még szeptemberben voltak a túrák, az
első két teljesítménytúrán még kellemes idő volt, de az azt követő két
eseményt, ahogyan a tavalyit is sajnos szinte teljesen elmosta az eső.
Idén már nem akartunk kockáztatni, ezért tettük át májusra.
Van egy új kezdeményezése is ennek a rendezvénynek. A ”Túrázz a
sulidért!” Mi is ez pontosan?
A Decathlon mint az egyik fő támogató felajánlott, a legtöbb
gyermeket mozgósító
iskolának egy 50.000 Ftos vásárlási
utalványt, ami remélem lényegesen motiválja majd az ifjúságot és a
tanári kart.
Mit üzenne azoknak, akik a jövőben részt szeretnének venni egy
ilyen eseményen?
A távokkal igyekeztünk minden korosztálynak programot biztosítani.
A legrövidebb távot bátran tudom ajánlani mindenkinek. Egyetlen
titka van az egésznek: az iram öl meg nem a távolság. Önismeretre
és állóképességre van szükség, mindenkinek saját magához mérten.
A különösen szép időnek köszönhetően könnyen teljesíthetőek a
távok. A tavalyi túrán a sár is nagy ellenfél volt, amivel az
indulóknak szintén meg kellett küzdeniük.

A ”Túrázz a sulidért” különdíjat a Simándy József Általános Iskola
nyerte, második lett az isaszegi Klapka György Általános Iskola és a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára a nagytarcsai Blaskovits
Oszkár Általános Iskola csapata állhatott.
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Közösségi virágosítás és szemétszedés
Kistarcsán
2015. május 16-án ismét megrendezésre került a városi szemétszedés és virágosítás. A
tavalyi rossz időjárással ellentétben, a mostani napsütéses idő igazán kedvezett a két
társadalmi akciónak.
Az önkéntes szemétszedést az elmúlt években eddig a Föld napja kapcsán, április
végén rendezték meg. Idén Kistarcsa is csatlakozott a TeSzedd! elnevezésű országos
hulladékgyűjtő programhoz. A településen belül 10 szemétszedési ponthoz lehetett
csatlakozni, ami így a város egész belterületét lefedte. Az akció reggel 9 órakor
kezdődött és koradélutánig tartott. A programban közel 250 helyi önkéntes vett részt. A
megtelt szemeteszsákokat folyamatosan szállították el a KIVÜ munkatársai.
A virágosítás idén is Kistarcsa Város Önkormányzata és a Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Körének támogatásával jött létre. 600.000 Ft értékben lettek virágok kihelyezve,
és elültetve.
Virágok kerültek az Október 23-a térre, a Szent Imre térre, a Hősök terére, a Simándy
szobor környékére, a Székely kapuhoz, az Eperjesi úti lakótelepre, a Gesztenyés
Óvoda elé, az Uszoda előtti térre, a Simándy Általános Iskola környékére, és a
Fenyvesligetbe is. A szervezők frissítőkkel és szendvicsekkel is kedveskedtek az
önkénteseknek.
Solymosi Sándor polgármester és Juhász István alpolgármester mellett a Képviselőtestület tagjai több helyszínen is segédkeztek. Csapatukkal segítették a virágosítást és a
szemétszedést az Önkormányzat dolgozói, a Fidesz aktivistái, a Jobbik helyi
szervezete, a KIKE, a KVSC, a KKE, a Pannónia Néptáncegyüttes, a Simándy
Általános iskola tanárai és diákjai, a Kistarcsai Triatlon Egyesület ifjú sportolói, a
Fenyvesliget Egyesület és az Eperjesi Úti lakótelep egyes vállalkozó szellemű lakói is.
A szervezők ezúton is köszönik a szervezetek és a lakosság összefogását és munkáját.

Mi is az a TeSzedd!?
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén
immár ötödik alkalommal valósul meg. A
szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban
„tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért
szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy
közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.
Azt is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre
juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna
a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét,
akkor nincs mit összeszedni. Emellett célunk az is,
hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség ízére. A
TeSzedd! idén is szerepel nemzetközi porondon:
Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval a
„Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai
kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR
LIFE+ programja keretében szerveznek meg évről
évre, és amelynek keretében idén szintén májusban
szedik a szemetet egyszerre, egy hétvégén Európa
polgárai.

KISTARCSAI HÍRADÓ

Meghívó a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat rendezvénysorozatára
"Elődeink nyomában"

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat "Elődeink nyomában"
címmel rendezvénysorozatot tervez a
Civil-házba. Minden alkalommal bemutatják a Szlovák Néprajzi Gyűjteményt, a kistarcsai szlovákságra
jellemző gasztronómia egy jellemző ételét, valamint táncházat is
tartanak. Az ételkészítés folyamatában részt vehetnek az
érdeklődők. A rendezvénysorozat első része május 9-én volt, a
következőre június 6-án kerül sor, a harmadik pedig augusztus 8-án
szombaton 15-18 óra között lesz megrendezve.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ
201 5. június 8-tól 1 2-ig
Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata és a KIVÜ Kft. egyszeri zöldhulladék gyűjtési
akciót szervez.
A zöldhulladék begyűjtését a heti aktuális hulladékszállítási
napon végezzük.
A következők szerint:
• Hétfői szállítási napon 2015. június 8-án hétfőn,
• Keddi szállítási napon 2015. június 9-én kedden,
• Szerdai szállítási napon 2015. június 10-én szerdán,
• Csütörtöki szállítási napon 2015. június 11-én csütörtökön,
• Pénteki szállítási napon 2015. június 12-én pénteken
szállítjuk el a zöldhulladékot
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékot adott napon reggel 7 óráig
kell kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása
esetén a később kihelyezett zöldhulladék nem kerül
elszállításra. Pótnap biztosítására nincs lehetőség!
Kizárólag a kerti zöld és lombhulladékot, bármilyen színű és
méretű bekötött műanyag zsákba, a gallyakat pedig maximum
egy méteresre darabolva, összekötve helyezzék ki az
ingatlanjaik elé.
FONTOS!
• Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákba csak és
kizárólag zöldhulladék kerüljön!
• A műanyag zsákba ne helyezzenek el gallyakat, kommunális
és szelektív hulladékot!
• A kommunális hulladék tartalmú zsákokat vagy a nem
darabolt, kötegeletlen gallyakat nem szállítjuk el!
• A sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákba tilos kihelyezni
zöldhulladékot, mert az nem kerül elszállításra!
A zöldhulladék gyűjtés alkalmával kihelyezett, elszállításra
alkalmatlan hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a
közterületről eltávolítani.
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A Deáktanya júniusi
programja
2015. június 4.
Tóth Lajos: Rejtvényfejtők Klubja
A hobbi mosolyt csal az arcunkra, kikapcsol, ellazít.
Mindegy mi az, csak legyünk tőle felhőtlenül
boldogok, hiszen ez a játék célja. Platon szerint játék
közben lehet igazán megismerni az embert. A
rejtvények főbb típusai. Elgondolkodtató játékok és
logikai feladványok. A klub működése.
2015. június 11.
Surján László: Kárpát-medenceiek az Európai
Unióban
Eredmények, kudarcok és feladatok. Mire
számítottunk, mit vártunk az Európai Unióba történt
belépésünktől? Elégedettek és Euró szkeptikusok.
Érvényesülhetnek-e egyéni érdekek? Közösségi
érdekérvényesítés. A térségi szemlélet igényelte
gondolkodásváltozás.
2015. június 18.
Kemecsi Ferenc: Lélektől lélekig – előadóest
Vallomások az időről, a szerelemről és a hitről. Az
előadás novellákból, versekből és az előadó saját
írásaiból épül fel. Az egyes szám első személyben
megszólaló versek szervesen beépülnek egy-egy
témakörbe, és mintegy monológot képezve folytatják
a prózával megkezdett témát.
2015. június 25.
KIKE: Spanyolországban jártunk
Egy európai uniós ifjúsági csere élményei. Tíz
magyar fiatal tizenegy napos kalandjai El
Escorialban. A nemzetközi projekt témái. Kirándulás
Madridba a Real Madrid stadionjához
A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u.
33.) termében tartjuk. A klubestek ideje:
csütörtökön este 7-10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor
kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. A Deáktanya
ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki
térítésmentesen látogathatja.
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Kistarcsa Város településképi
véleményezési eljárás
Kistarcsa Város településképi véleményezési eljárását,
valamint településképi bejelentési és kötelezési eljárását
szabályozó rendeleteket fogadott el.
Kistarcsa Város közigazgatási területén az építési
tevékenységek szabályozására ma csak egyfajta eszköz áll
rendelkezésre, a helyi építési szabályzat (továbbiakban:
HÉSz). Az érvényes jogszabályok szerint korlátozott a HÉSz
által szabályozható építési tevékenységek köre, és a város
építési tevékenységeinek kontrollját Gödöllő Város jegyzője
látja el, aki az építési engedélyezési eljárásokat lefolytató
hatóságot vezeti.
A főutak mentén a város látványa ma igencsak kaotikus
képet mutat a sok össze-vissza kihelyezett reklámtábla miatt,
amire ma nincs hatása az Önkormányzatnak, és több olyan
más építési tevékenységre sincs, amely igencsak
meghatározó Kistarcsa városképi megjelenésében.
Az építési tevékenységek önkormányzati ellenőrzésének
fokozására, a kedvezőbb városképi megjelenés kialakítása
érdekében a Képviselő-testület, a város fontosabb területein,
az építési engedélyezési eljárásokat megelőzően, az építési
tevékenységek kontrolljára településképi véleményezési
eljárás lefolytatását, az engedélyhez nem kötött építési
tevékenységek kontrolljára településképi bejelentési eljárás
és településképi kötelezési eljárás lefolytatását lehetővé tevő
rendeleteket alkotott meg.
Mindkét rendelet, első sorban a város központi és
stratégiailag fontosabb területein, lehetővé teszi majd a
polgármester számára, hogy a főépítész javaslata alapján
véleményezze az engedélyköteles és a nem engedélyköteles
építési tevékenységeket, amelyet az előbbi esetben az
építéshatóságnak kötelessége figyelembe venni.
Az elfogadott rendeletek az alábbi webcímről online is
elérhetőek: http://www.kistarcsa.hu/cikk/8462 és 2015. május
1-től hatályosak.

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
közzétegye.
Az önkormányzati adóhatóság – az adófizetési morál
erősítése érdekében – élni kíván a törvényi lehetőséggel és
rendszeresen közzéteszi a hátralékosok listáját a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és honlapján, valamint
a Kistarcsai Híradóban.
Az adósok listája a 11. oldalon olvasható.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
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Jótékonysági operett est volt a Csigaházban

Az eseményt a Simándy József Általános Iskola Szülői
Munkaközössége szervezte. A rendezvény teljes bevételét az
iskola számára ajánlották fel a vendégek. Az iskola a bevételt
projektorok vásárlására fogja fordítani. Az estet a zeneiskola
magánének szakán tanuló helyi gyermekek előadásával
nyitották meg, majd a sztárvendégek, Tóth Éva és Leblanc
Győző 1 órás operett válogatást adtak. Több mint 80 néző
élvezte az előadást, az est bevétele pedig 130000,- Ft lett. A
fellépő művészek tiszteletdíját a képviselők egy része fizette,
támogatva ezzel az iskolát. A Csigaházat, az Önkormányzat
ingyen az esemény rendelkezésére bocsátotta.

Mérföldkőhöz érkezett a kistarcsai
tornaterem építési projekt

Fontos előrelépés történt a tornacsarnok építésével kapcsolatban. Megtörtént a Nemzeti Sportközpontokkal az
együttműködési megállapodás egyeztetése és napokon belül
az aláírás is létrejön. Ezt a hírt Vécsey László országgyűlési
képviselő (FIDESZ-KDNP) és Solymosi Sándor, Kistarcsa
polgármestere egy sajtótájékoztató keretein belül jelentette
be április 29-én a leendő tornacsarnok helyén. A
sajtótájékoztató óta az aláírás már meg is történt. Így a
törvények és szabályok szerinti folyamat elindul és belátható
közelségbe kerül a beruházás megvalósulása.
A csarnok három részre osztható lesz, így a tervek szerint
egyszerre három testnevelés óra megtartására biztosít
lehetőséget az általános iskolások számára. A tanítás után
pedig a helyi sportélet megfelelő színterévé válhat.
Hétvégenként komoly kulturális- és sportrendezvényeknek is
otthont adhat. A település már régóta várt egy ilyen
lehetőségre, hogy nagy létszámú közönséget is befogadó
multifunkciós létesítménye legyen. Nem csak a sport, hanem
a lakosság általános megelégedettségére.
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Megkezdődött az új rendőrőrs
építése

Csatlakozás a központi ASP
rendszerhez

Aki arra jár, már abból is észlelheti, hogy valami elkezdődött,
hogy a gépek elbontották a volt internáló tábor téglafal
kerítését. Megkezdték az alap kiásásához szükséges bontási
munkákat is, az ott található beton objektumok
eltűntetésével, favágással, földmunkával. A fővállalkozó a Ebuilder Kft. A munkákat az őszre tervezik befejezni.
Városüzemeltetési Iroda

A Kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(EKOP) 2011-2013. évi akciótervében az EKOP 3.
prioritáson nevesítette az „Önkormányzati ASP központ
felállítása” c. projektet, mely 2015-ben fordult a
megvalósítási szakaszba. A projekt célja a Középmagyarországi régióban egy olyan nagy teljesítményű és
kapacitású, magas biztonságú és rendelkezésre állású,
korszerű informatikai eszközökből kiépített Önkormányzati
ASP központ létrehozása, mely a csatlakozó önkormányzatok
számára hatékony forrásfelhasználás mellett, lehetővé teszi a
belső működés támogatását, az egyes e-közigazgatási
szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldásokra
támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az állampolgárok és
a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati
e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételére.
Az ASP által létrehozott rendszer bevezetésével létrejön a
működőképes programok csomagja. Ezek egyszerűen
képesek ugyanazon adatbázisból dolgozni, egyszerűen
képesek statisztikai adatokat kinyerni. Az Önkormányzat és
intézményeinek közigazgatási és közszolgáltatási
rendszereinek belső munkafolyamatai, beszámolási,
adatszolgáltatási folyamatai is hatékonyabbá válnak a
támogatott 6 szakrendszer által (adó-, gazdálkodási-,
ingatlanvagyon-kataszter-, ipari és kereskedelmi-, iratkezelő
szakrendszer és Települési Portál).
Kistarcsa Város Önkormányzata, Újhartyán és Nyáregyháza
konzorciális partnereivel, 2013 júniusában sikeresen
pályázott az ASP rendszer használatához szükséges feltételek
megteremtésére. Az Európai Unió által társfinanszírozott 100
%-os, vissza nem térítendő támogatás által, napjainkra 21
munkaállomáson, a legkorszerűbb informatikai háttér
biztosítja a csatlakozást.
Az új szakrendszerek indítására 2015. július 1-jén kerül sor.
Az új szoftverek oktatása, bevezetése, a régi programokról
való átállás tesztelése megkezdődött.
A program miatti változások a lakosok számára elsősorban az
elektronikus ügyintézésben, illetve az új honlap
megjelenésében fognak változást hozni.
Induláskor elektronikus úton az önkormányzati adóhatóság
által rendszeresített bevallási és bejelentkezési/változásbejelentési űrlapok benyújtása lehetséges a helyi iparűzési
adó esetében.
Az átállással kapcsolatos, lakosságot is érintő információkról
folyamatos tájékoztatást fogunk biztosítani.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala
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Beszámoló az áprilisi testületi ülésről
A Képviselő-testület soron következő ülését április 29-én
tartotta.
Uszoda bővítés TAO támogatásból
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Uszoda öltözővel és tanmedencével történő bővítését
látvány-csapatsport TAO törvény szerinti támogatásának
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében
együttműködési megállapodást köt a V.U.K Vízilabda és
Úszó Klub SE-vel.
Amennyiben a Magyar Vízilabda Szövetség elfogadja a
V.U.K Vízilabda és Úszó Klub SE sportfejlesztési
koncepcióját és engedélyezi számára a TAO támogatás
igénybevételét, valamint ezt az önkormányzat anyagi
helyzete is lehetővé teszi, az önkormányzatnak szándékában
áll a beruházás 30%-át saját forrásból finanszírozni.
Ez esetben az önkormányzat hozzájárul, hogy a jelzálogjog
az érintett ingatlan után 15 évre bejegyzésre kerüljön a
Magyar Állam javára.
A testület hozzájárul a beruházás üzembe helyezését követő
legalább 5 évben az ingatlan rendeltetésszerűen sportcélú,
elsődlegesen piaci alapon történő hasznosításának
biztosításához. Ezen felül az átadástól számított 15 évig a
sportcélú ingatlan iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi
sportesemények, szabadidősport események és más,
közösségi célú események lebonyolítása céljából naponta a
sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ban és évente
legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron
sportszervezetek részére történő hasznosításához.
A Pestor Kft. lett a közbiztonsági közbeszerzés nyertese
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapította, hogy a „Közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása”
megnevezéssel
kiírt
közbeszerzési eljárás során a PESTOR Biztonságtechnikai és
Üzemeltető Kft. végleges ajánlata érvényes. A fenti
megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás eredményes.
A „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás
nyertesének a PESTOR Kft-t nyilvánítja nettó 12 669 878 Ft
összegű ajánlata alapján.
Négy cég pályázik a Gesztenyés Óvoda korszerűsítésére
A testület a „Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje”
megnevezéssel
kiírandó
közbeszerzési
eljárás
megindításához készített ajánlattételi felhívást elfogadta. Az
ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldte meg: Antüvál
Kft., KAS ’94 Kft., Schneider Investment Kft. és a Véptech
Kft. A beruházásra legfeljebb 30 708 000 Ft + Áfa összeget
biztosít a testület. Az ezen összegen felüli ajánlatok esetében
fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
Leendő Bölcsőde területének kijelőlése
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete három
ingatlan összevonásával kialakítandó telken kívánja
elhelyezni az új városi bölcsődét.
A fenti cél megvalósítása érdekében 2015-ben telekegyesíti a
3144/26, 3144/27 és a 3144/28 helyrajzi számú ingatlanokat.

Elkészítteti egy 56 férőhelyes (két egységes) és második
ütemben duplájára bővíthető bölcsőde épület engedélyezési
szintű tervét és megszerzi a 2 ütemben történő
megvalósításhoz az építési engedélyt.

Címer- és zászlóhasználat
A testület felülvizsgálta a címer és zászló használatáról szóló
rendeletet, és a Kistarcsa név használatának szabályait
részletezték. A névhasználatot a Humánpolitikai Bizottság
engedélyezi. Ha a névhasználat kereskedelmi tevékenységet
szolgál, akkor díjfizetéshez van kötve, aminek mértékéről a
bizottság dönt 1000-5000 Ft +Áfa/hó összegben rendszeres
felhasználás esetén, ill. egy-egy alkalomnál hasonló
nagyságrendben állapíthat meg díjat a döntéshozó.
A MI-LE Kft. nyerte az Uszoda fejlesztéshez kapcsolódó
közbeszerzési eljárást
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapította, hogy az „Uszoda fejlesztéshez kapcsolódóan
uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának
elvégzése” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás során a
MI-LE Épületgépészeti és Energetikai Kft. és Stone Dekor
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtottak be érvényes
ajánlatot. A fenti megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás
eredményes.
A testület úgy döntött, hogy az „Uszoda fejlesztéshez
kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere
megvalósításának elvégzése” megnevezéssel kiírt
közbeszerzési eljárás nyertesének a MI-LE Épületgépészeti
és Energetikai Kft-t (1163 Budapest, Thököly út 24.)
nyilvánítja nettó 16 255 740 Ft összegű ajánlata alapján.
H.SZ.
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Látogassa meg a Szlovák Néprajzi Gyűjteményt!
2006. 05. 20-án létrejött a Szlovák Néprajzi Gyűjtemény, Bár gyönyörű munkát végzett, az épület mozgása miatt, azóta
melyet Kistarcsa képviselő-testülete is támogatott és annak újra felújításra szorulna.
megvalósítására felkérte a Művelődési Házat és a Szlovák
Önkormányzatot.
Utóbbi képviselő-testületében már régen megfogalmazódott
az igény az egykori, faluban található régiségek
összegyűjtésére, hiszen azok a tárgyak végigkísérték őseik
életét. Úgy gondolták, hogy a gyűjteménybe rendezéssel a
maiak bepillantást nyerhetnek elődeik életmódjába.
Gyűjtéskor jólesően tapasztalták, hogy mindenki ott segít,
ahol tud. Rengeteg adományt sikerült begyűjteni, a Szlovák
Önkormányzat képviselői feltúrták a padlásokat - úgy a
sajátjukat, mint ismerőseikét. Lelkes önkéntesek segítségével
csodálatos anyag gyűlt össze. Volt, aki szinte az összes régi,
szép bútorát odaajándékozta, mások pincéjükből, padlásukról
mindent odaadtak, amire szükség volt.
A munkát nagy szenvedéllyel végezték a közösség tagjai.
Reggeltől-estig takarítottak, fényesítettek, berendeztek,
öltöztették a bábukat. Varrtak, mostak-vasaltak és minden
este, amikor sikerült egy-egy részletet összeállítani, leültek
és gyönyörködtek az eredményben. Szinte minden nap
érkezett új tárgy, aminek meg kellett keresni a helyét a
gyűjteményben. Végül minden kép, tárgy, függöny, szőnyeg
a helyére került. A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési
Ház dolgozói kicsinosították a Civil-házat és környékét,
virágokat ültettek, elvégezték az utolsó simításokat.

Megint más a féltve őrzött esküvői öltönyét adta oda, pedig
nagyon óvta, viselni szerette volna a hatvanadik házassági
évfordulóján. Hatásos rábeszélőképességgel rendelkező
segítőtársakra találtak néhány olyan „kincs” begyűjtésénél,
amelyektől tulajdonosaik nem akartak megválni. Végül egy
lakályos gyűjteményt sikerült berendezni a Civil-házban,
ahol két termet és egy előteret biztosított erre a célra
Kistarcsa Város Önkormányzata.

Ezeket a termeket rendbe kellett hozatni, de szerencsére erre
a munkára is sikerült találni a szlovák közösségből egy ügyes
embert, aki ingyen, csupán az anyag árát felszámítva végezte
el a helyreállítást, festést-tapétázást.

A közös öröm, a létrehozás öröme átjárta mindazokat,
akiknek segítségével 2006. május 20-án át lehetett adni a
nagyközönség számára a Szlovák Néprajzi Gyűjteményt.
A gyűjtemény létrehozásának élménye mély nyomokat
hagyott a közreműködőkben.
Hogy Önök is átélhessék az ő örömüket, a Szlovák
Önkormányzat programsorozatot tervez a gyűjtemény
népszerűsítésére, melynek következő alkalma június 6-án,
15-17 óráig valósul meg. A helyi gasztronómiát ezúttal a
görhöny (lapcsánka) készítésével idézik fel, bemutatásra
kerül a „múzeum” és a táncházban megismerkedhetnek a
helyi táncmotívumokkal. Az eseménysorozat harmadik,
egyben utolsó felvonása pedig augusztus 8-án lesz.
Szabóné Tóth Katalin
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnök
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Nem mindennapi tavaszon van túl a Pannónia Néptáncegyüttes
ARANY minősítést kapott a csoport, a szülői szurkolói tábor
I.
helyezést, a parasztolimpián induló csapatunk pedig III.
A Pannónia Néptáncegyüttes idén is részt vett a Szilas helyezést
ért el.
Néptáncfesztiválon. A fesztivál a térség jelentős
Alexa Zsuzsanna
együtteseinek seregszemléje, melyet hagyományosan évrőlévre megrendeznek. Idén tizenkét csoport vetélkedett a Törökországban járt az Együttes
különböző díjakért. Kiírás szerint egy improvizációs és egy
koreografált táncot kellett bemutatni. Egyesületünk a felnőtt 2015. április 20-án, hétfőn a Pannónia Néptáncegyüttes
és ifi vegyes csapatával lépett színpadra. Nagy önbizalommal gyerek csoportja nagy kalandra indult: meghódítani a
és magas technikai tudással mutatták be mindkét törökországi Sakarya városát. Meghívásunk egy nemzetközi
produkciójukat. Az előadások vastapsot váltottak ki a gyermek néptáncfesztiválra szólt, amely az április 23-i
szakértő közönségből. Második táncukat a rangot jelentő, gyereknap jegyében szerveződött, és április 24-én, pénteken
fesztiválzáró számként mutatták be. A 2 fős, de rangos zsűri egy versennyel záródott. Magyarország mellett Albánia,
kiemelte az előadásmódot, a megjelenést és a hiteles Azerbajdzsán, Bulgária, Románia, Ukrjana, Kirgizisztán,
Malajzia, Indonézia, Szerbia és Tatárföld gyermekcsoportjai
tolmácsolást.
A sikeres szereplés jutalmaként az együttes lehetőséget mutathatták meg tudásukat.
kapott egy promóciós fotózásra, amelynek képeit hatékonyan Az isztambuli érkezés után még egy közel négyórás buszút
tudjuk felhasználni a közeljövőben készítendő bemutatkozó várt ránk, hogy elérjük úticélunkat, Sakaryát. Egy ottani
anyagokhoz. Kiemelt egyéni elismerés, hogy Szengyel általános iskola tanárai és tanulói láttak vendégül bennünket,
István, az együttes művészeti vezetője néptánc pedagógiai a gyerekek így bepillantást nyerhettek a török családok
munkájáért különdíjban részesült. A fenti eredmények mindennapjaiba.
igazolják, hogy az együttes jó úton halad mind a művészeti Ha volt is bennük tartózkodás, esetleg egy csöppnyi félelem,
az első reggelre már mindez semmivé vált. Lelkesen
munka, mind a közösségteremtés terén.
Tóth Pál, Pannónia Néptáncegyüttes elnöke mesélték, milyen vendégszeretőek a török családok, és habár

Pannóniások Rákospalotán

Százhalombattai siker

A Pannónia Néptáncegyüttes Barkóca csoportja idén is részt
vett a május 10-én, Százhalombattán megrendezett
„Örökség” Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon. Sok új,
lelkes táncos lábú gyerekkel bővült csoportunk az elmúlt
időben, így közel harmincan léphettek színpadra ezen a
rangos Fesztiválon. Az évfordulós műsoron is előadott
kalocsai koreográfiánkat mutattuk be, amely egy farsangi
gyermekbál hangulatát idézte a színpadon. Kistarcsa mellett
Gödöllő, Tura, Ráckeve, Százhalombatta és több nagy
budapesti néptáncegyüttes gyerekcsoportja is megcsillogtatta
táncos tudását. Alapos felkészülés és áldozatos munka előzte
meg a versenyen való részvételt mind a gyerekek, mind a
szülők részéről.
A Fesztivál rendezői precíz szervezésének köszönhetően egy
percig sem unatkoztak aznap sem a gyerekek, sem szüleik.
Táncuk bemutatása után részt vettek egy számukra szervezett
„Parasztolimpián”, ahol gumicsizmában való futástól a
táncversenyig sokféle érdekes versenyszámban mutathatták
meg rátermettségüket, és szintén szép sikereket értek el a
csoport aprajának és nagyjának köszönhetően.
A versenynapot megelőző többhetes és aznapi munka
eredménye önmagáért beszél: a bemutatott koreográfiáért

az angoltudás néha akadozó, a feléjük irányuló határtalan
szeretet minden nehézségen átsegítette őket. Az első napra
tervezett felvonulás és szabadtéri fellépés elmaradt, mert az
évszakhoz képest szokatlanul hideg és esős időjárás
köszöntött ránk. Így ez a nap a protokoll jegyében telt
néhányunknak, míg a gyerekek az iskolában töltötték a
napjukat: jártak tanórákon, táncolni tanították a török
gyerekeket, és próbáltak az iskola színháztermében. A
fellépések mellett a szórakozásra is jutott idő: a közös
welcome party mellett a családok is rengeteg helyre vitték
fogadott „gyermekeiket”. A második naptól elindultak a
fellépések. Szerdán, csütörtökön és pénteken több lehetőség
is adódott bemutatni a magyar néptáncok sokszínűségét a
lelkes török közönségnek. A pénteki napon pedig a
versenyprogram előadása következett. Egy négytagú zsűri
értékelte a gyerekek tánctudását, előadó képességét,
énektudását, a viseletek rendezettségét, a koreográfiát.
A rangos mezőnyben a pannóniások különdíjat nyertek: a
legjobb színpadi előadásmód különdíját. A szakmai elismerés
mellett a legnagyobb hozadéka utazásunknak az, hogy új
kapcsolatokat tudtunk kialakítani mind személyesen, a
vendéglátóinkkal, mind együttesi szinten más csoportokkal.
Természetesen ez a beszámoló csak sivár összefoglalója lehet
a rengeteg élménynek, amivel gazdagabbak lettünk az egy
hét során, de az biztos, hogy az átélt események életünk
végéig elkísérnek mindannyiunkat.
Urbán Barbara
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Szenzációsan szerepeltek a Sentinel SE Taekwondosai
10 arany, 12 ezüst és 10 bronzéremmel tértek haza a XIV.
WTF Taekwondo Országos Formagyakorlat Bajnokságról a Sentinel SE Taek-wondosai. A Nagykátán
rendezett rangos meg-mérettetésen 13 klub képviseltette
magát és 125 induló nevezett be. A Koreai Nagykövet
Vándor Kupáját. a legeredményesebb csapatkupa 1.
helyezését és a legtöbb versenyzőt indító csapat kupáját is
a kistarcsai egyesület nyerte el. A csapat rekord
teljesítményt ért el ezen a versenyen.
Íme a díjazottak:

Aranyérmesek egyéniben:
Törőcsik Bálint (2. korcsoport)
Kohl Kinga (Kadett korcsoport)
Helembai Csaba (Senior 1 korcsoport)
Ezüstérmesek egyéniben:
Ruppert László (Kadett korcsoport)
Fehér Ilona (Kadett korcsoport)
Bozóki Márk (2. korcsoport)
Oláh Adrienn (junior korcsoport)
Hrozik Ferenc (felnőtt korcsoport)
Bronzérmesek egyéniben:
Csökönyi Norbert (2. korcsoport)
Gáspár Csaba Máté (kadett korcsoport)
Nickl Dávid (junior korcsoport)
PÁROS KATEGÓRIÁBAN:
A 9-11 évesek között Kupcsik Anna és
Neller Ábel ezüstérmet szereztek.
A 12-14 évesek között Szécsényi Anna és Fehér Ilona
aranyérmet, míg Szopcsák Nikolett és Koczák Eszter
páros bronzérmet vehetett át.
Felnőtt korcsoportban Kohl Kinga és Benedek Zsolt
ezüstérmes, Törőcsik Bálint és Nickl Dávid pedig
bronzérmes lett.
Senior, 31 év feletti kategóriában Helembai Ádám és
Helembai Csaba párosa nem talált legyőzőre, ők is szintén
aranyérmesek lettek.
CSAPAT KATEGÓRIÁBAN:
Felnőtt, 15-30 évesek között Kohl Kinga-Benedek ZsoltOláh Adrienn ezüstérmesek lettek.
Gyerek, 6-14 évesek közötti korosztályban Fehér IlonaSzécsényi Anna-Törőcsik Bálint trió aranyérmet vehetett
át. Míg Neller Ábel-Kupcsik Anna-Bozóki Márk bronzérmet szereztek.
Egyéniben döntősök lettek:
Neller Ábel (gyerek 2. korcsoport, 4. helyezett)
Kupcsik Anna (gyerek 2. korcsoport, 6. helyezett)
Zech Philipp (felnőtt korcsoportban 4. helyezett)
Párosban döntősök lettek:
Oláh Adrienn-Tóth Bernadett 4. helyezést ért el, míg
Bozóki Márk-Tatár Krisztián az 5. helyen végzett.
A 32 éremmel a Sentinel SE lett 2015 legeredményesebb
Országos Formabajnokság csapata.
A nagyszerű eredményekhez gratulálunk és a versenyzők
ezúton is köszönik a segítőknek és Hegyes Imre
Mesternek a felkészítést!

Aki ezek után kedvet kapott ehhez a küzdősporthoz, annak
jó hír, hogy a tagfelvétel nyáron is folyamatos, minden
korosztályt szeretettel várnak!
Érdeklődni Hegyes Imre 3.danos Taekwondo Mesternél
lehet az alábbi telefonszámon 0620/551-0919.
Még több információ az egyesületről az alábbi webcímen
érhető el. www.sentinelse.hu
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Kistarcsai triatlon hírek: Beindult a versenyszezon
Mostanra már ténylegesen megkezdődött a 2015-ös
versenyszezon, minden hétvégénket az ország valamely
pontján különböző versenyeken töltjük. Eljött az idő, hogy a
tél folyamán befektetett sok-sok áldozatos munka és energia
végre megtérüljön és meghozza gyümölcsét. Annyit
elmondhatunk, hogy idáig sehonnan sem jöttünk haza üres
kézzel. Az elmúlt 4 hétben 8 különböző versenyen
képviseltük Kistarcsát, melyből 3 országos bajnokság volt.
Az április 18-án általunk megrendezett Sport XXI. Pest és

Komárom-Esztergom megyei Aquatlon Bajnokságon a
Kistarcsai VSRC csapata volt a legnépesebb és a
legeredményesebb egyesület a közel 300 induló közül.
Házigazdaként kötelességünknek is éreztük elérni ezt az
eredményt.
A rendezvény lebonyolításában hatalmas segítség volt a több
mint 30 önkéntes szülő és diák, munkájukat ezúton is
köszönjük!
Az eredményhirdetésen a díjakat Csampa Zsolt
(Humánpolitikai bizottság elnöke) adta át a Kistarcsai
Önkormányzat képviseletében, akinek jóvoltából a
legeredményesebb kistarcsai versenyzők 1-1 vásárlási
utalványt is átvehettek.
A május 1. adta hosszú hétvégét kihasználva, ismét
Balatonboglárra utaztunk edzőtáborozni, ezúttal a felnőttszenior sportolóinkkal. A 30+-os 10 fős csapat több száz
kilométert tett meg kerékpárral a 4 nap alatt, amire szükség is
volt, hiszen valamennyien közülük néhány héten belül
féltávú és ironman versenyeken fognak rajthoz állni.

Felhívás!

2015. június 28-án Országos Triatlon Ranglista Versenynek
ad otthont Kistarcsa! A nap fénypontja a "Last Man
Standing" elnevezésű futam, mely az ország legmagasabb
pénzdíjas triatlon versenye lesz, a nyereményekért pedig az
ország legjobb triatlonistái fognak megküzdeni. Várjuk
minden olyan, elsősorban helyi vállalkozó jelentkezését, aki
szeretné kihasználni a rangos eseményben rejlő lehetőségeket
(helyszíni megjelenés, hirdetési felületek stb.), illetve olyan
önkéntesek jelentkezését, akik csatlakoznának a rendezői
stábhoz és jelenlétükkel hozzájárulnának a verseny
probléma és balesetmentes lebonyolításához.
Kapcsolatfelvétel, információ: gabbdavid@gmail.com /
tovaridora.kvsrc@gmail.com

Idén egyesületünk öttusa szakosztálya is bontogatni kezdte
szárnyait. Május 9-én, szombaton már második alkalommal
mérették meg magukat versenyzőink, és az igen erős
ellenfelekkel teli mezőnyben is jó eredményekkel tudtak
végezni. A kistarcsai öttusa csapat támogatója a Bio-Life
International.

Fennmaradó időnket és energiánkat teljes egészében a II.
Kistarcsai Triatlon Fesztivál szervezésére fordítjuk. A
munkálatok és előkészületek már hónapok óta javában
zajlanak, és lassan a helyére kerül minden apró részlet. Az
biztos, hogy felejthetetlen eseményen fog részt venni a 600
fő versenyző és a közel 200 fő kísérő az ország minden
pontjáról. A triatlon verseny alatt számos szabadidős és
családi programmal is készülünk az arra járónak. A női és
óvodás futógála mellett, számos kiállító sztárvendég és
fellépő színesíti majd a napot.
Az IRONMAN 70.3 Budapest irodával való
együttműködésünknek köszönhetően a verseny minden
indulója az ironman versenyeken megszokott színvonalú
frissítésben részesülhet, a helyszínen pedig bárki
kedvezményesen nevezhet az augusztusi budapesti
versenyszámokra. Mi több, az amatőr futamunkban a fődíj 11 5i50 nevezés lesz!
A versenykiírást és a versennyel kapcsolatos folyamatosan
frissülő információkat bárki megtalálhatja honlapunkon a
www.kistarcsaivsrc.hu címen.
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SZELEKTÍV HULLADÉKVÁLOGATÓ A KIVÜ KFT. TELEPHELYÉN
A KIVÜ Kft. 2015. április 1-től megkezdte telephelyén a
lakosságtól gyűjtött szelektív hulladék válogatását. A hónap
elején összegyűjtött szelektív hulladék a telephelyre kerül
beszállításra, ahol kézi erővel, közfoglalkoztatott
munkavállalók bevonásával történik az egyes anyagáramok
kiválogatása. A kiválogatott anyagáramok big-bag zsákban
kerülnek tárolásra, majd a FE-Group Invest Zrt-hez
beszállításra hasznosításra.
A KIVÜ Kft. 2015. május 11-ére meghívta a Képviselőtestület tagjait és a Polgármesteri Hivatal vezetőit a
kialakított szelektív válogató bejárására, ahol részletesen
bemutatásra kerültek az egyes munkafázisok a beérkezéstől a
telephelyről történő elszállításig.
Az első hónap tapasztalait levonva egyértelműen
megállapítható, hogy továbbra is rengeteg olyan anyag
kerül a szelektív gyűjtőzsákokba, melyek nem újrahasznosíthatók pl: kommunális-, elektronikai-, üveghulladék, hungarocell, kemény műanyag, építési törmelék
stb. A zsákok nagyrészében kihelyezett szelektív hulladék
nincs összetaposva (PET palack, tetrapak, italos dobozok
stb.), így egy zsákba jóval kevesebb hulladék kerül
kihelyezésre, mint amennyi egyébként beleférhetne.
Ismételten kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív
gyűjtőzsákba kizárólag az alábbi hulladékokat helyezzék ki
LAPOSRA TAPOSVA:
- műanyag (PET palack, fólia, PP+HDPE jelzésű flakonok)
- alumínium és fém italos dobozok
- fém konzervdobozok

kihelyezhetik.
A KIVÜ Kft. Ügyfélszolgáltatán megszűnt a szelektív zsák
biztosítása a lakosok részére, kivétel az új beköltöző, új
szerződést kötő ügyfelek.
Üveghulladékot a fokozott balesetveszély miatt kizárólag a
város területén elhelyezett üveggyűjtő konténerekbe lehet
kihelyezni:
- Rákóczi krt. – Thököly u. parkoló
(Zsófialiget HÉV Állomás)
- Hunyadi utca - Arany János utca (piactér)
- Síp utca – Sportpálya
- Fenyves utca – Raktár krt.
- Ifjúság tér (gázfogadó)
AMIT TEHET A ZSÁKBA!

Alumínium és fém italos dobozok, konzervdobozok

A papír hulladékot (újságpapír, kartondobozok összehajtva,
tiszta csomagolópapírok, szórólapok, reklámkiadványok)
pedig továbbra is kérjük, hogy külön gyűjtve, összekötve
helyezzék ki a szelektív hulladékgyűjtő zsák mellé.
NE KERÜLJENEK A SZELEKTÍV ZSÁKBA AZ
ALÁBBI ANYAGOK:
- Ételmaradékos poharak (tejföl, joghurt, vajkrém stb.)

- Gyümölcs és egyéb tálcák
- Étolajos, fagyállós, gázos –és motorolajos flakonok
- Kemény műanyag (pl: gyerekjátékok)
- Fából készült játékok, eszközök
- Kommunális-, elektronikai-, zöld- és üveghulladék
- Eü. betétek, injekciós fecskendők, tűk stb.

Amennyiben a fent felsorolt hulladékok kerülnek
kihelyezésre a szelektív hulladékgyűjtő zsákba, akkor a zsák
nem kerül elszállításra, mivel ezek az anyagok nem
újrahasznosíthatók, hanem a kommunális hulladékgyűjtőbe
helyezendők.
2015. június 1-től a kihelyezett szelektív gyűjtőzsák esetében
minden ingatlanhoz maximum 3 db cserezsákot biztosítunk
havonta a gyűjtésnapján, amennyiben ennél több szelektív
hulladéka keletkezik úgy azt, bármilyen átlátszó zsákba

Műanyag PET palack, fólia, PP+HDPE jelzésű flakonok

TAPOSSA LAPOSRA!
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Pünkösd a Szentlélek eljövetele

Az egyházi évet három kiemelkedő ünnepkör fogja át.
Karácsony, a Megváltó születésének napja, mely a fagyos
télben is benső meleggel árasztja el a hívők világát. Húsvét, a
Megváltó feltámadásának az ünnepe, az emberiség diadal
ünnepe. Pünkösd, a megváltás művének tovább folytatása, a
Szentlélek vezetése mellett.
Jézus mennybemenetele után az apostolok az Olajfák
hegyéről visszatértek a városba. Jézusnak ez volt a parancsa:
„Maradjatok Jeruzsálemben, míg el nem küldöm nektek a
Szentlelket.” Az apostolok teljesítették az Úr Jézus parancsát.
Szűzanyával és egy pár jó lelkű asszonnyal együtt
imádsággal várták a jézusi ígéret beteljesedését. Talán azt is
mondhatnánk, tíznapos lelkigyakorlat kezdődött el, mely az
imádságban találta meg igazi örömét. Az imádság magányt,
elmélyülést jelent, melynek eredménye az önismeret. Az
apostolok magukra ismertek, rájöttek arra, hogy Jézus nélkül
gyengék, erőtlenek és gyávák.
Tíz nap elteltével heves szél zúgása volt hallható. A szél
zúgása betöltötte a házat és a környékét, ahol az apostolok
voltak. Tüzes nyelvek jelentek meg az apostolok feje felett,
és mindegyiküket betöltötte a Szentlélek ereje. Ezt a
változást magukban azonnal érezték. Különböző nyelveket
beszélő emberek értették az apostolok beszédét. Ez volt a
pünkösdi csoda. Tehát az apostolok saját nyelvükön szóltak,
arám nyelven. Jézus is arám nyelven beszélt. Az apostolok
arám nyelven elmondott beszédét megértették az arabok, a
médek, a krétaiak és más nemzet fiai.
A beszéd elmondása után az emberek megkérdezték: mit
tegyünk? Az apostolok válasza ez volt: tartsatok bűnbánatot,
keresztelkedjetek meg. Az egybegyűltek közül körülbelül
3000 ember keresztelkedett meg. Az apostolok is teljesen
átalakultak. Gyengéknek érezték magukat, most erősek
lettek. A bátortalanság most bátorsággá vált. Eddig féltek,
bezárkóztak. Most kimennek az emberek közé, és hirdetik a
megfeszített és dicsőségesen feltámadt Jézust.
Tüzes lángnyelvek jelentek meg az apostolok feje felett.
Ez a tűz a Szentlélek tüze volt. A fizikai tűz melegít, világít
és pusztít. Az apostolok nem fizikai tüzet kaptak, hanem lelki
tüzet, a Szentlélek tüzét, ezért tudtak azonnal a szeretet

tüzével lelkesíteni, dolgozni. Az apostolokat a pünkösdi tűz
teljesen átalakította. A félénk apostolok bátrak lettek. Az
Olajfák hegyén elfutottak Jézus mellől. Péter a szolgáló
szavára háromszor tagadja meg Jézust. Most viszont kiállnak
az emberek elé és tanítanak, bátorítanak, lelkesítenek.
A pünkösdi események kétezer év távlatából is
megerősítenek bennünket abban, hogy itt volt az anyaszentegyház születésnapja. Az apostolok boldogak voltak,
hogy vehették a Szentlelket, és elindíthatták az egyház életét.
Krisztus igaz egyházához hűségesek maradtak, és örök
példaként állnak előttünk. Mi is Krisztus egyházához
tartozunk. Megkereszteltek bennünket, a keresztség kapuján
beléptünk az egyházba. A többi szentségen keresztül vesszük
a Szentlélek erejét.
Az egyház ellenségei állandóan keresték a keresztények
titkát, erejét. Nem tudtak rájönni, milyen titkokat, milyen
erőt használ az egyház. Az egyháznak nincs titka, nyitott
könyv az egyház, melybe mindenki betekinthet. De ha mégis
titkos forrásról akarnak tudomást szerezni a kívülállók, akkor
azt mondjuk: van egy titka az egyháznak, mely nyílt titok: a
Szentlélek ereje. Ez az erő eljött az első pünkösdkor, kétezer
évvel ezelőtt, és ez az erő, azóta sem szűnt meg. Ez az erő
élteti az egyházat, és fennmarad a világ végezetéig. Ez az erő
éltette a szenteket és tudtak győzni a világ kísértései ellen. Ez
az erő kell, hogy életben tartson bennünket is a minden napi
küzdelemben, hiszen nekünk is helyt kell állnunk a világi
életben és az egyház szolgálatunkban is.
Halkan és szomorúan mondom, megfeledkeztünk a
Szentlélekről. Küldjük imánkat az első isteni személyhez, az
Atyaistenhez. Küldjük könyörgésünket a második isteni
személyhez, Jézus Krisztushoz. Közbejáró imát kérünk égi
édesanyánktól, Szűzanyánktól. Milyen jó, hogy ezeket
megtesszük, tegyük ezután is. De kérdezem, nem
feledkeztünk meg a harmadik isteni személyről, a
Szentlélekről? Szóljunk hozzá is. Sok szép ima és ének van a
Szentlélekről, használjuk ezeket. Ne csak pünkösdkor
foglalkozunk a Szentlélekről, hanem máskor is. Éljünk a
Szentlélek erejével, a Szentlélek irányítsa zarándok
életutunkat.
Somlai József nyugdíjas plébános

Nyári hittanos napközis tábor indul

Ezen a nyáron ismét lehetőségünk nyílik a plébánia szervezésében napközi otthonos hittantábor megrendezésére.
Szeretettel várjuk 6 éves kortól azokat a gyerekeket, akik
szívesen töltenének egy hetet kis közösségünkben. A tábor
ideje alatt kirándulással, úszással és sok-sok játékprogrammal szeretnénk kellemesé tenni a nyári szünetet.
1. Hittantábor ideje: június 29- július 3. között.
2. Hittantábor ideje: július 6-10. között.
Helyszín: Kistarcsai Római Katolikus Plébánia
A napi programok kezdése: 8 órakor
A napi programok vége: 17 órakor
A tábor költsége 6500 Ft/fő/hét teljes ellátással.
Jelentkezési határidő és a tábor költségének befizetési
határideje június 14. Előleg 2000 Ft.

Maximális létszám 2x50 fő a jelentkezések sorrendjében.
Ha gyermekük szeretne részt venni a táborban, akkor a
jelentkezési lapot az előleg befizetésével és az időpont
megjelölésével kérjük leadni a sekrestyében vagy a
hitoktatóknál. Szeretnénk, hogy anyagi okok miatt senki se
maradna ki a táborozásból, ezért ha ilyen irányú segítséget
szeretne kérni, keressen meg minket személyesen, hogy
segíteni tudjunk. A táborozással kapcsolatban szülői
értekezletet tartunk június 14-én 9 óra 45 kor a plébánia
közösségi termében, és ekkor ismertetjük a tábor pontos
programját is.
1. tábor vezetője: Méhes Zsuzsa +36702253050
2. tábor vezetője: Mátyás Ilona +36205767872
A táborozással kapcsolatban szívesen állunk a szülők rendelkezésére a fenti telefonszámok valamelyikén.
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Konfirmáció

Gyülekezetünk életének örömteli eseménye a konfirmáció, ami ugyanazt jelenti, mint a római katolikusoknál
a bérmálás. A konfirmandusok vizsgát tesznek a
megtanult kérdésekből, és bizonyságot tesznek a gyülekezet iránti elkötelezettségükről. Ennek példája három
konfirmandusunk bizonyságtétele, amit a gyülekezet előtt
elmondtak. A többiekét gyülekezeti újságunkban és a
városi újságban is közölni fogjuk a későbbiekben. Isten
áldását kérem a konfirmáltak életére!
Riskó János református lelkész

"Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi
azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára
építette házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek,
feltámadtak a szelek és nekidőltek annak a háznak, de nem
omlott össze, mert kősziklára volt alapozva."
(Máté 7,2425)

Első osztályos korom óta járok a hittanórákra, ahol
rengeteg dalt énekeltünk. Közülük a kedvencem "A bolond
homokra épített..." kezdetű volt, mert nagyon tetszett, ahogy
elmutogattuk a ház állapotának jeleneteit. Azt hiszem, ma is
azt az éneket választanám kedvencemnek, de most már
teljesen más okból. Az évek során megtapasztaltam, milyen
az, amikor Jézus betölti a szívemet, s milyen az, ha kissé
eltávolodom tőle. Szeretném egész életemet Krisztusra
építeni, és nem szeretném, ha a "szelek, árvizek"
lerombolnák házamat. Sokáig úgy gondoltam, a konfirmáció
csak egy elvárás, amit egy jó reformátusnak teljesítenie kell.

Azonban a hittanórák és a konfirmációi kérdések tanulása
során rengeteget tanultam, és most már tiszta szívemből
szeretnék konfirmálni, hogy egész életemet "kősziklára"
építsem, ha el is érnek a "záporok", akkor se omlasszák össze
életem. Valamint, hogy ne csak hallgassam, hanem
cselekedjem is Isten hozzám szóló Igéjét, és "okos" emberré
válhassak.
Á.N.
"Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete
legyen." (János 3,16)

Köszönöm, Istenem, hogy
Te nagyon szeretsz és az én
bűneimért
is
odaadtad
Egyszülött Fiadat. Tudom,
hogy olyan sokszor vétkezem
Te ellened, és tudom, hogy
semmit nem hozhatok fel
mentségemre, amikor hazudok, engedetlen és szemtelen
vagyok
a
szüleimmel,
tanáraimmal, irigy vagyok,
vagy elfelejtelek Téged. Olyan
sokszor előfordul velem, hogy
mielőtt megteszek valamit,
nem teszem fel magamban a
kérdést: "Mit tenne Jézus?"
Köszönöm, Istenem, hogy Te
ezek ellenére is nagyon
szeretsz, mindig a jót akarod nekem, és az örök életre
vezetsz. Megköszönök neked minden jót, amit eddig tettél
velem, és amit ezután tenni akarsz!
S.B.
„Ne félj, mert veled vagyok...” (Ézsaiás: 41,10)

Erről az igéről a felvételi jutott eszembe.
Emlékszem, mikor németből kellett szintfelmérőt írnom,
nagyon féltem, hogy elrontom. Amikor megtaláltam a termet
az iskola sötét, hosszú folyosói közt megdermedtem. Féltem,
hogy elrontom. Beléptem a terembe. Kezdetben semmi
különlegeset nem találtam. Olyan volt, mint a többi tanterem,
ám amikor a tábla felé pillantottam, megláttam ezt az igét
fába vésve. Hirtelen minden félelmem elszállt, és nyugodtan
kezdtem neki a feladat megoldásának. Azóta szinte minden
termet végigjártam, minden igét elolvastam, de máig
emlékszem a kilences terem megnyugtató igéjére.
B.M.

KISTARCSAI HÍRADÓ

KIKAPCSOLÓDÁS

Sodoku

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

Pikáns kukoricaleves tökmagolajjal
Hozzávalók:

- 2 db ételízesítő kocka
- 2 liter víz
- 1 doboz konzerv
kukorica
- 5 dl tejszín
- 10 dkg bacon
- 2 mokkáskanál
erőspaprika krém
- 2 evőkanál tökmagolaj
- só, bors
Elkészítése:

A vizet az ételízesítő kockákkal feltesszük főni. A bacont
apró kockákra vágjuk és minimális zsiradék hozzáadásával
megpirítjuk. Ha a vízben feloldódott az ételízesítő,
beleöntjük a kukoricát, levével együtt, majd beledobjuk a
pirított bacont.
Sózzuk, borsozzuk és hozzáadjuk az erőspaprika krémet is.
Ha szükségesnek érezzük, plusz ételízesítőt még tehetünk
bele. Miután felforrt, beleöntjük a tejszínt és a tökmagolajat
és még 10-15 percig főzzük.
Könyvajánló

María Dueñas: Öltések közt az idő

Vers mindenkinek

Dsida Jenő: Merre száll?

Nemzetközi sikerkönyv egy látszólag hétköznapi
asszonyról, aki tehetségét és bátorságát arra használja
Madár zeng s villan az égen
fel, hogy elismert divattervezővé, majd a második
fut árnya sötéten a réten
világháború alatt a szövetségesek titkos ügynökévé
fent tűzben két lila szárny ég
küzdje föl magát.
lent hamuszürke az árnyék
Sira Quiroga tizenkét éves korában annak a stúdiónak
a padlóját söprögeti, ahol egyedülálló édesanyja
Röghöz tapad életem - ó jaj
varrónőként dolgozik. Tizennégy évesen csöndesen
szállni
be bús örök óhaj
megkezdi tanoncidejét. Huszonéves korára kitanulja
örök
de
örökre hiába
a szakma csínját-bínját, és eljegyzi magát egy
embernek
földön fut a lába
szerény kormánytisztviselővel. De minden
megváltozik, amikor két karizmatikus férfi robban be
Valahol fent két lila szárny ég
váratlanul takarosan eltervezett életébe: egy vonzó
rohanok mord és hideg árnyék
kereskedelmi ügynök és az apa, akit még sosem
botladozom magam összesebezve
látott.
messzire messzire - messze
A Madridban készülődő spanyol polgárháború
árnyékában Sira elhagyja édesanyját és vőlegényét, és hirtelen felindulásból
Ó merre száll az a langy dal
jóképű szeretőjével Marokkóba utazik. Ott azonban nemsokára egy fillér nélkül
az a fényes mennyei angyal?
magára marad összetört szívvel egy egzotikus országban. A kontinensen egyre
kinek lila szárnya ragyog
súlyosbodó politikai helyzet miatt ott rekedt európaiak különös gyülekezetében
kinek én csak az árnya vagyok.
Sira feltalálja magát, és az egyetlen olyan képességéhez folyamodik, amely
megmentheti őt: a gyönyörű ruhakreációk iránti tehetségéhez.
Miközben Anglia, Németország és a többi nagyhatalom belesodródik a második
világháború irtózatos konfliktusába, Sirát meggyőzik, hogy térjen vissza
Madridba, ahol új személyazonosságot vesz fel, hogy karrierje legveszedelmesebb
vállalkozásába fogjon. A náci tisztségviselők feleségeiből álló, mohó klienskör Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
vezető divattervezője belekeveredik a kémkedés és a politikai konspiráció receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
szerelemmel, intrikával és árulással teli, félhomályos világába.
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Éppen Családi napközit keresel?
Gyertek el a Mosolykába!
Mosolygós pillanatok kedvező árakkal.
Igazi családias környezet,
egész napos móka, fejlesztés,
és sok szeretet vár szemed fényére.
A moslygós és szeretettel teli
hétköznap garantált!!!

Hívj bátran!
Remes Évi
21 43 Kistarcsa, Brassói u. 44.
06-20/599-64-74
www.mosolykabolcsi.hu

Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
kistarcsaihirado@gmail.com
06/30-87231 32
Keressen minket bizalommal!
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