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FELHÍVÁS EBTARTÓK RÉSZÉRE!
Az utóbbi időben egyre több kutyatartással illetve támadással
kapcsolatos bejelentés érkezett hatóságunk részére. Rendszerint
a közterületen felügyelet nélkül tartózkodó, a postást
megtámadó, a szomszédot pihenésében zavaró kutya éjszakai
ugatása, illetve az ingatlanról kiszökő kutyák esetében kell
eljárnunk. A megszaporodott bejelentések indokolják, hogy
felhívjuk az ebtartók figyelmét a következőkre.
Az önkormányzatok helyi rendeletben nem szabályozhatják az
állattartást, de ez nem jelent korlátok, feltételek nélküli
állattartást; Az állatok tartása ugyanis "nem veszélyeztetheti az
emberek és állatok egészségét, jólétét, és nem károsíthatja a
környezetet". Minden esetben be kell tartani az állattartásra
vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény értelmében az állattartó köteles gondoskodni az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Az állatok
tartójának biztosítania kell az állat közterületre jutásának
megakadályozását. Azzal, hogy az állat felügyelet nélkül
közterületen tartózkodik, a gazda törvényt sért, mely alapján a
jegyző állatvédelmi bírság kiszabására jogosult.
A törvény értelmében a kutyát megfelelő, biztonságos helyen
kell tartani, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg
kell kötni a szökésveszély megakadályozása érdekében.
A Magyar Posta Zrt. arról tájékoztatta hatóságunkat, hogy a
postai szolgáltatási feladatok ellátása során a kézbesítőiket egyre
több sérüléssel járó kutyatámadás éri. A kézbesítők és a lakosok
megóvása érdekében az alábbi óvintézkedések, illetve az előírt
jogszabályok betartására hívjuk fel a kutyák gazdáinak a
figyelmét:
• A postai levélszekrényt, a kapucsengőt olyan helyre kell
felszerelni, hogy ahhoz a kutya ne férhessen hozzá.
• A kutya feje ne férjen ki a kerítésen keresztül, mert az állat
kiharaphat.
• A kutya közterületen felügyelet és póráz nélkül ne
tartózkodjon.
• Veszélyesnek nyilvánított ebet csak szájkosárral lehet
sétáltatni.
• Az állat ürülékét a gazda köteles közterületről eltávolítani.
• Kutyát, állatot úgy kell tartani, hogy az más ingatlanára ne
tudjon átjutni, közterületre ne tudjon kiszökni.
• Kutyát játszótérre vinni tilos.
• A kutyát úgy kell tartani, hogy az ugatásával szükségtelenül
ne zavarja a szomszédot.
Felhívjuk a kutyák gazdáinak a figyelmét, hogy aki az
állattartásra vonatkozó előírásokat megsérti, illetve kutyája
szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi
bírsággal sújtható, amelynek mértéke 30.000,-Ft-tól - a
szabályszegések számától függően - , több millió forintig is
terjedhet. A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre,
valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén
az állattartást korlátozhatja, vagy megtilthatja. Aki a kutyáját
közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és
szabálysértési bírsággal sújtható.
A fentieken túl tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünkön
a közterületen tartózkodó kóbor ebek szakszerű befogását és
elszállítását a Szomorú Szív Állatmentő Szolgálat végzi. A
szolgálat munkatársai a nap huszonnégy órájában fogadják a
lakossági bejelentéseket (tel: 06-20 964 3025) a kóbor állatok
befogásával kapcsolatban.
Kérjük az állattartók felelősségteljes magatartását a lakosság
megóvása, valamint az ebtartásra vonatkozó szabályok
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Lakossági összefogással valósult
meg a fásítás, a Hunyadi utca új
szakaszán

A Hunyadi utca hiányzó szakaszának a leaszfaltozásával, a
Huszka Mihály és a Bellus József utca közötti szakaszon
nyílt lehetőségünk a fásításra.
A többi keresztutca előtt, a járda és az úttest közötti rész
szűkössége, valamint a kúlé kaviccsal feltöltött
szikkasztóárkok kialakítása miatt, ez nem jöhetett szóba.
Ahhoz, hogy a faültetési kezdeményezés megvalósulhasson,
a Simándy-ligeti lakóközösség összefogását és támogatását
kértem.
Ennek eredményeként Gréczi József kertész szakember
segítségével, majd az utcai megbízottakkal, – több szempont
figyelembevételével – választottuk ki a gömbkőris nevezetű
díszfát. Az összegyűjtött támogatói összegből, 12 db
földlabdás gömbkőris, és a hozzátartozó kiegészítők (telifa
cölöp, műtrágya, perforált dréncső) megvásárlására volt
lehetőségünk. A közel 4 köbméter termőföldet az
Önkormányzat biztosította.
Az előkészítő munkálatokat követően, november 7-én,
szombaton, minden készen állt arra, hogy a KIVÜ által előre
kiásott ültető gödrökbe, a 12 fát új otthonukba helyezzük.
A 25 fős gyerekekből és felnőttekből álló vidám társaság
dolgos kezeinek, és a szakmai vezetésnek köszönhetően, a
déli harangszóra az utolsó facsemetét is elültettük. A munka
során meleg teával, pogácsával és süteménnyel pótolhattuk
az elvesztett kalóriákat.
Öröm volt nézni, ahogy kicsik és felnőttek együtt, egy cél
érdekében hozzájárultak ahhoz, hogy környezetünk
megszépülhessen.
Ezúton is szeretném megköszönni a Simándy-ligeti
lakóközösség összefogását, a KIVÜ, valamint az
Önkormányzat segítségét és támogatását.

Támogatók és családjuk:
Megyeri Margit u.: Lendvai Katalin, Lendvai Attila,
Szabados László, Vagyon Tibor
Király Andor u.: Kis Erika, Marada Zoltán, Smekál
Józsefné, Pálinkás Krisztina, Pálinkás Ferencné, Jávor
Pálné
Bellus József u.: Goreczky Péter, Csáky Krisztián, Dr.
Gitye Veronika
Simándi József u.: Dr. Németh Áron, Sándor Gábor, Viola
Tamás
dr. Tibold József u.: Simkó Ágnes, Baranyi Gábor,
Romancsenkó Sándor, Udvari Tibor, Veresné Krisztina
Huszka Mihály u.: Rapainé Andrea, Megyik László,
Gréczi József
maradéktalanul történő betartása érdekében!
Szemán Gergely
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Igazgatási iroda
5.vk. képviselője
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Fejlesszük együtt az Ifjúság teret!
Jól sikerült az első körös fórum mind a civilekkel, mind
a vállalkozókkal

November 5-én 15 órakor kezdődött a civil szervezetekkel és
az intézményvezetőkkel az első fórum, ahol először a résztvevőknek azt kellett meghatározni egy-egy lájk, illetve
nolájk formában, hogy mi az ami tetszik és nem tetszik a
téren, majd a második körben 10 kis funkció kártyát
(parkoló, játszótér, park, színpad, posta, étterem, boltok,
lakások, irodák, stb.) kellett elhelyezni a vaktérképen azért,
hogy a szereplők jelezzék, hogy mit szeretnének a téren mindezt indoklással. Majd az ebből eredő konfliktusok
felvetésére került sor. A következő eseményig - Mindenki
Karácsonya december 4-i kitelepülésig - a műegyetem
szakértői az Urbanisztikai Tanszék Urban Future csoportja,
Alföldi György DLA vezetésével kiértékelik az
eredményeket, amiből tovább lehet lépni.
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Változott a behajtási hozzájárulás
iránti kérelmek benyújtása

Kistarcsa Város Önkormányzata ezév május 1-jétől hatályba
lépett rendeletében meghatározta a helyi korlátozott forgalmú
közútra történő behajtás feltételeit (kérelmek benyújtása, díj
megfizetése).
A rendelet hatályba lépése óta eltelt idő alatt leginkább egy
napra szóló behajtási hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek,
amelyek többsége a tervezett behajtás napján vagy az azt
megelőző nap került benyújtásra. Ennek oka, hogy a szállító
(fuvarozó), vagy az árut küldő cég nem tudja előbb
megmondani, mikor lesz a szállítás, mikor ér oda a teherautó.
Annak érdekében, hogy a megrendelő kistarcsai lakosokat
emiatt nem érje hátrány, ezen esetekben egy, a behajtási
hozzájárulás iránti kérelem közterület-felügyelők általi
átvételét igazoló elismervény birtokában is be lehet hajtani a
korlátozott forgalmú övezetbe. Mindez a könnyítés,
egyszerűsítés azonban nem érinti a behajtási díj
megfizetésének kötelezettségét.
Ezért felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a
behajtás tervezett napja és a kérelem benyújtásának időpontja
között nincs meg a rendelet szerinti öt nap (a kérelmek
elbírálásának véghatárideje), akkor a kérelmeket a közterületfelügyelőknek juttassák el.
Városüzemeltetési Iroda

Új játék került az Eperjesi úti
játszótérre

A második körben 18 órától a vállalkozók, érdeklődök és
helyi politikusok csinálták végig - persze egészen más
szempontokra téve a hangsúlyt - a feladatokat, amiből a tér
problémáira és lehetőségeire, ill. funkciójára keresték a
választ.
Izgalmas beszélgetés jött létre a fórum végén a jelen lévő
vállalkozók, szakemberek és politikusok között. Még sokat
kell dolgozni a részleteken, mind a "szoftveren"mind pedig a
"hardveren", de már erősen körvonalazódni látszik a tér
jövőképe. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy továbbra
is együttműködnek a részletek kidolgozásában, ami annak is
feltétele, hogy a köz és a magánszféra fejlesztései
összehangolhatóak legyenek. A december 4-i "Mindenki
Karácsonya" rendezvényen ismét lehetősége lesz a város
lakosságának a javaslataik megosztására, mert kitelepülünk
az eseményre, és a térképek felett tovább érlelhetjük Önökkel
közösen a tér fejlesztési elképzelését.
Városüzemeltetési Iroda - Marthi Zsuzsa főépítész

Helyreigazítás

Tévesen jelent meg a 2015/10. szám
6. oldalán, hogy az Idősek Világnapja
alkalmából rendezett találkozókat
Kistarcsa Város Önkormányzata szervezte. A rendezvény szervezése és
lebonyolítása 2014. óta az Alapszolgáltatási Központ feladata. A tévedésért ezúton is elnézést kérünk.

Táblák is kerültek ki a játszóterek használatáról

A KIVÜ Kft. elbontott egy veszélyes játékot az Eperjesi úti
játszótérről azzal, hogy javítás után visszakerül a helyére.
A játszótéri játékokkal foglalkozó szakemberek azt javasolták, hogy ne felújításra kerüljön sor, hanem egy új játék
telepítésére, mert csak gazdaságtalanul újítható fel. Így került
kihelyezésre a képen látható mászóka.
Vele együtt került elhelyezésre még a játszótéri szabályokat
tartalmazó figyelmeztető tábla is - nem csak ide, hanem a
Simándy-liget, Fenyvesligeti és Arany János utcai
játszóterekhez is. (A Csallóközi utcai játszótérre a kerítés
javítását követően kerül kihelyezésre ez a tábla.)
Városüzemeltetési Iroda
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ÜNNEPI
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Eredeti időpont:

Ünnep miatti szállítási időpont:
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IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban
2015. december 28. napjától 2015. december 31. napjáig
igazgatási szünet lesz.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – a halaszthatatlan
2015. december 25. péntek 2015. december 24. csütörtök
ügyek intézése kivételével – zárva tart.
2016. január 1. péntek
2015. december 31. csütörtök
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott 2015. december 28. napjától 2015. december 31. napjáig a
napokon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hivatal működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset,
hulladékgyűjtő edényeket.
elemi csapás, életveszély, súlyos kár esetére telefonos
ügyeletet biztosítunk. A bejelentések fogadása 08.00-12.00
LAKOSSÁGI FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁSA AZ
óra között a Hivatal központi telefonszámán keresztül, azt
ÜNNEPEK UTÁN
követően pedig a 06-20-426-5976 mobil számon történik.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2016. évben a karácsonyi Megértésüket és együttműködésüket köszönöm
ünnepeket követően a kidobott fenyőfák elszállítása 2016.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
január 11-től január 15-ig tart. Kérjük, hogy a város
jegyző
tisztaságának megóvása, illetve a balesetek elkerülése
érdekében a fenyőfákat ne dobják az úttestre, a parkokba, a
zöldterületekre, hanem a kommunális hulladék szállítási
A Deáktanya decemberi
napján helyezzék azokat az ingatlanoknál a hulladékgyűjtő
edények mellé.
programja
A fenyőfák begyűjtését csak a heti aktuális
hulladékszállítási napon tudjuk elszállítani, a következők
szerint:
2015. december 3.
KIKE fiatalok: Élet a Balti-tengerben
Hétfői szállítási napon
2016. január 11-én hétfőn
Egy hosszú-hosszú autóbuszos utazás viszontagságai.
Lengyel nyaralóhely a Balti-tengerbe benyúló földnyelven.
Keddi szállítási napon
2016. január 12-én kedden
Lengyel-magyar kapcsolatok a történelem során. A nemzeti
Szerdai szállítási napon
2016. január 13-án szerdán
Csütörtöki szállítási napon 2016. január 14-én csütörtökön estek ételkülönlegességei és kísérő eseményei. Sportolási és
fürdési lehetőségek a magyarok számára hideg vizű
Pénteki szállítási napon
2016. január 15-én pénteken
tengerben. A filmkészítés sajátosságai és szakmai fortélyai a
Kérjük, hogy a fenyőfát az adott napon reggel 7 óráig forgatókönyvírástól az elkészült anyag vágásáig.
kihelyezni szíveskedjenek, mert a gyűjtő gépjármű 2015. december 10.
elhaladása esetén a később kihelyezett fenyőfát nem áll Tóth György: Népvándorlás vagy migráció
módunkban elszállítani. Pótnap biztosítására nincs Mi válthatja ki a nagyszámú népcsoportok útra kelését – a
politikai, hatalmi viszonyok, a klímaváltozás...? Nagy
lehetőség!
népvándorlási időszak a Római birodalom bukását megelőző
követő évszázadokban. Európa népeinek átrendeződése. A
SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK és
magyarok
megjelenése és őseink fogadtatása. A kunok és a
2016.
jászok letelepedése. Kultúrák találkozása és egymásra hatása.
HÉV vonalától északra
HÉV vonalától délre Napjaink migrációja – várható etnikai, vallási, kulturális
következmények.
(Csömör felé)
(Nagytarcsa)
minden hónap
minden hónap
2015. december 17.
első keddjén
első csütörtökén
KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
A korábbi évekhez hasonlóan, most is azt szeretnénk, ha
január 5.
január 7.
mindenki hozna magával valami olyan ajándékot, amellyel
mindnyájunknak örömet tud szerezni, és aminek értékét nem
február 2.
február 4.
pénzben mérik, mivel azt sehol sem lehet megvenni, nem
március 1.
március 3.
kereskedelmi áru: egy kedves verset, egy szép dalt, egy
április 5.
április 7.
szívhez szóló idézetet, egy kedves emlékű történetet… Vagy
május 3.
május 5.
egy tál házi süteményt, egy üveg saját termésű bort, vagy
bármi mást, amivel megkínálhatja a többieket.
június 7.
június 2.
július 5.
július 7.
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi u. 33.)
augusztus 2.
augusztus 4.
termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig.
szeptember 6.
szeptember 1.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor
október 4.
október 6.
kezdődnek,
időtartamuk kb. 1 óra. A Deáktanya
november 8.
november 3.
ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki
december 6.
december 1.
térítésmentesen látogathatja. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
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Tájékoztató a tüdőszűrések rendjéről
2014. január 1-től az alábbiak szerint módosult a
tüdőszűrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a
lakosság részére az alábbi tájékoztatást adom.
1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI.3.) NM rendelet 2014. január 1-től – a javuló
Tbc előfordulási gyakoriság okán, országosan – már nem a
lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a
kötelező, ingyenes szűrés. Ezek a következők
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók;
b) utcai szociális munkát végzők; népkonyha
foglalkoztatottai;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőrségi fogdák,
közösségi szállások dolgozói;
e) bizonyos egészségügyi dolgozók;
18 év fölött az adott foglalatosságot betöltött személyeknek
tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.
2. A 14-18 év közöttiek tüdőszűrő vizsgálatának
szabályozása:
A 14- 18 év közötti fiataloknál a tüdőszűrő vizsgálat
INGYENESEN elvégezhető, amennyiben:
- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi
beutalóval
- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező
nyilatkozattal
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya
Amennyiben a leletre is szükség van, azt saját névre
kitöltött felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten
belül postán megküldjük
3. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet
értelmében, életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti
személynek joga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton
részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. Ehhez TAJkártyával kell rendelkeznie.
4. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint a
mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak
1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén
kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk
befizetésével. A vizsgálat eredményéről három héten belül
szakorvosi leletet és számlát adunk.
A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett
munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az
egészségével foglalkozó valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott
rész venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve
korai stádiumban való felismerése érdekében, hiszen a
leggyakoribb tüdőbetegségségek, mint COPD, asztma,
tüdőrák és tuberkulózis csak korai felismeréssel gyógyíthatók
igazán jó eredménnyel. Ráadásul 40 év felett ezek a
szűrővizsgálatok még ingyenesek is
Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
.
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Tüdőszűrés a Civilházban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 40 éven felüliek
számára

2016. január 5-től – január 14-ig
TÜDŐSZŰRÉST SZERVEZÜNK

A vizsgálat ideje:
Hétfő:
12.50 - 18.00 óráig
Kedd:
8.00 - 13.45 óráig
Szerda:
12.50 - 18.00 óráig
Csütörtök: 8.00 - 13.45 óráig
Péntek:
8.00 - 13.45 óráig
A tüdőszűrés helye:
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33.
CIVIL HÁZ
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
KÉRJÜK, HOGY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT , TAJ
KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT
TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálati díj
1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A
befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 1418 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és
szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által
kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek
az oktatási törvénye ezt előírja, a vizsgálat természetesen
ingyenes.
Személyes értesítőt ebben az évben sem kapnak az érintett
lakosok. Kérjük, hívják fel ismerőseik figyelmét a
tüdőszűrésre! Panasz nélkül is lehet beteg.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Pótdíjat kell fizetni az engedély nélkül
kihelyezett konténerek, építőanyagok után

Előbb a kérelem, aztán a konténer kihelyezés. Ha ez fordítva
történik, akkor 10 ezer Ft-os pótdíjat kell fizetni.
A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet
határozza meg - többek között - a közterület-használati
kérelem benyújtásának módját és a közterület-használati díj
mértékét, amely előírások évek óta hatályban vannak, több
alkalommal is felhívtuk rá a lakosság figyelmét.
Ennek ellenére számos esetben észlelik a közterületfelügyelők, hogy közterület-használati hozzájárulás nélkül
kerülnek kihelyezésre pl. építési konténerek, építőanyagok.
Több alkalommal az is előfordult, hogy a kihelyezett
konténer vagy építőanyag a forgalmat is zavarta (járdán,
úttest szélén).
A fenti tapasztalatok miatt november 1-jétől bevezetésre
került egy ún. pótdíjfizetési kötelezettség ezen esetekre, így
aki hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérően, esetleg a
hozzájárulásban meghatározott időtartamon túl használja
rendeltetéstől eltérően - a rendeletben foglalt módokon - a
közterületet, a rendeletben foglalt, vonatkozó díjtételen felül
egyúttal 10.000,- forint pótdíjat is köteles megfizetni.
Felhívjuk tehát a Lakosság figyelmét, hogy a rendeletben
foglaltak szerint járjanak el a közterület használata során, így
elkerülvén a többletköltségeket!
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Beszámoló az októberi testületi ülésről
Új külsős bizottsági tagot választottak a Humánpolitikai
Bizottságba
Győri István a Humánpolitikai Bizottság külsős bizottsági tagja
lemondott bizottsági tagságáról. Helyére a Képviselő-testület
Tóvári Dórát, a Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club
alelnökét választotta. Az egyesület a ” Kistarcsa Város
Sportcsapata” elismerésben is részesült az idén. Tóvári Dóra a
gyermekek edzése mellett aktívan részt vesz az egyesület
munkájában,
sporttáborok,
sportrendezvények
megszervezésében, a Triatlon Bál előkészítésében és
lebonyolításában és a pályázatok összeállításában.
Módosult a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
rendelet
A Humánpolitikai Bizottság 2015. augusztus 31-i ülésén
felmerült, hogy a szociális ellátások szabályairól szóló rendelet
kerüljön kiegészítésre a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás
méltányossági szabályaival.
Az elmúlt fél év tapasztalatai alapján egyúttal a rendelet egyéb
pontjai is felülvizsgálatra kerültek. Minden javaslatban
jövedelemhatár emelés történt a támogatások szélesebb körű
igénybevételéhez.
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtható települési támogatásnál méltányossági esetek kerültek
beiktatásra, amelyek a következők: a háztartásban kiskorú
gyermekét egyedül nevelő szülő él vagy a háztartásban 70 éven
felüli nyugdíjas személy él.
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható támogatás esetében a
jogosultsági jövedelemhatár jelenleg családban élő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 200%-a
egyedül élő esetén 250%-a. Döntés született arról, hogy a
családban élő esetén a jövedelemhatár 250%-ra, egyedül élő
esetén 280%-ra nő. A gyógyszertámogatás összege eddig
havonta az igazolt gyógyszerköltség 50%-a volt, de maximum
5.000,- Ft. Ez 70%-ra módosult, és maximum 10.000,- Ft lehet.
Tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez
nyújtható települési támogatás esetében a jövedelemhatár eddig
családban élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkor
legkisebb összegének 150%-a, gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén 180%-a volt. A módosítást követően a családban élő
kérelmező esetén 180%-ra gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén 200%-ra változott.
Módosult a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról
szóló rendelet
A Rendelet hatályba lépése óta eltelt idő alatt leginkább egy
napra szóló behajtási hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek az
Önkormányzathoz, amelyek többsége a tervezett behajtás napján
vagy az azt megelőző nap kerültek benyújtásra. Ennek oka,
hogy a fuvarozó nem tudja előbb megmondani, mikor lesz a
szállítás. Annak érdekében, hogy a megrendelő kistarcsai
lakosokat emiatt ne érje hátrány, és a szállítás megvalósítható
legyen, szükséges volt egy gyakorlati jelentőségű módosítás.
Ennek megfelelően, indokolt esetben egy, a behajtási
hozzájárulás iránti kérelem közterület-felügyelők általi átvételét
igazoló elismervény birtokában is be lehet majd hajtani a
korlátozott forgalmú övezetbe. Ez a könnyítés azonban nem
érinti a behajtási díj megfizetésének kötelezettségét.
Büntetés jár a szabálytalanul kihelyezett konténerekért,
építőanyagokért
Számos esetben észlelik a közterület-felügyelők, hogy
közterület-használati hozzájárulás nélkül kerülnek kihelyezésre
építési konténerek és építőanyagok. Több alkalommal az is
előfordult, hogy a kihelyezett konténer vagy építőanyag a
forgalmat is zavarta a járdán vagy az úttest szélén.

A tapasztalatok alapján tehát szigorítani szükséges a Rendeletet,
és javasolt egy úgynevezett pótdíj fizetési kötelezettség
meghatározása ezen esetekre, így aki hozzájárulás nélkül, vagy
attól eltérően, esetleg a hozzájárulásban meghatározott
időtartamon túl használja rendeltetéstől eltérően a közterületet, a
vonatkozó díjtételen felül 10.000,- forint pótdíjat is köteles
megfizetni. A szigorítást a Képviselő-testület elfogadta.
Teret és utat neveztek el Szent Imréről
A Képviselő-testület döntött a Kistarcsa 1288 helyrajzi számú,
Batthyány utca 2-4. szám alatti ingatlan telekmegosztásának
kezdeményezéséről. A telekalakítás a 1287 helyrajzi számú,
illetve a 1290/2 helyrajzi számú ingatlanokat is érintette a
településkép egységes elrendezése miatt.
A 1287/3 helyrajzi számú téren helyezkedik el a Görpálya,
illetve a pálya melletti téren Szent Imre szobra, aki az ifjúság
védőszentje volt. Ezeket figyelembe véve a testület döntése
alapján az ingatlan a „Szent Imre park”-nevet kapta. A 1287/1
helyrajzi számú ingatlan köti össze a Batthyány utcát a Thököly
utcával, illetve ez az út halad el a tér mellett, így a közterület a
„Szent Imre köz” elnevezést kapta.

16 helyen módosul a forgalmi rend
A Közlekedési és Közbiztonsági Munkacsoport a forgalmi
rend változással kapcsolatban beérkezett észrevételeket és a
forgalmi rendet áttekintette és 16 helyen módosítást javasolt.
A legtöbb esetben figyelemfelkeltő és forgalomlassító
célzattal.
Az érintett útszakaszok:
1. A Bocskai utcában forgalomlassító eszköz (virágláda) kerül
elhelyezésre.
2. A Pozsonyi köz Széchenyi utca és Fasor utca közötti
szakaszán visszaáll a kétirányú forgalom.
3. A Móra Ferenc utcában 4 helyen kerül forgalomlassító
eszköz (virágláda) kihelyezésre.
4. A Honvéd utcába visszahelyezésre kerül a 30 km/óra
sebességkorlátozó tábla.
5. A Thököly utcában a Honvéd utcától számított 10 méteres
szakaszra vonatkozó várakozni tilos tábla kerül elhelyezésre
6. A Körösi Csoma Sándor utca forgalma ismét kétirányú lesz.
7. A Dériné utcába nem kerül elhelyezésre forgalomlassító
eszköz (virágláda)
8. A Kölcsey Ferenc utcába a két forgalomlassító eszköz közé
egy harmadik is elhelyezésre kerül.
9. A Kórházi körforgalomnál a Hyginet telephelyét jelző
(útbaigazító) tábla kerül elhelyezésre.
10. A Raktár körúton a súlykorlátozó tábla kerül elhelyezésre a
Villért bejáró után.
11. Az Óvoda u. és az Árpád vezér u. kereszteződésébe
elhelyezésre kerül egy zsákutca tábla.
12. A Kassai utcába a Lőcsei utca és a Határ út közé
forgalomlassító eszköz (virágláda) kerül elhelyezésre.
13. A Borostyán utca elején a Kántor u. és a Fenyves út
között közé forgalomlassító eszköz (virágláda) kerül
elhelyezésre.
14. A Tűzoltó utca – amely zsákutca- végén jobbra nyíló
földút virágládákkal kerül lezárásra.
15. A Rákóczi krt. elején az üzletsor irányába elhelyezésre
kerül egy "behajtani tilos kivéve áruszállítás"
közlekedési tábla.
16. A Csalóköz utcánál levő játszótérnél elhelyezésre kerül
1-1 db "vigyázz gyerekek” közlekedési tábla.
Az új forgalmi rendet 2015. december 15-i hatálybalépéssel a
testület elfogadta és felkérte a polgármestert, hogy az új
forgalmi rend bevezetéséhez szükséges forgalomtechnikai
eszközbeszerzéséről a 2015. évi költségvetés terhére
gondoskodjon.
H. SZ.
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Közmeghallgatás
Kistarcsa Város Önkormányzata november 12-én este hat
órai kezdettel tartotta nyilvános testületi ülését a
Csigaházban. Az önkormányzati törvény szerint a
közmeghallgatás olyan nyílt önkormányzati fórum, amit
kötelező évente minimum egy alkalommal megtartani.
A közmeghallgatás kezdetén Solymosi Sándor polgármester
egy prezentáció keretében bemutatta az elmúlt év
legfontosabb fejlesztéseit, beruházásait, a jövőbeli pályázati
terveket és városfejlesztési elképzeléseket.
Idén a
legnagyobb lélegzetvételű projektek közé tartozott a nyáron
átadásra került milliárdos ivóvízminőség-javító beruházás, a
Hunyadi út felújítása és több mint 10000 közvilágítási
lámpatest cseréje a településen. Mindezek mellett idén
tavasszal befejeződött a Simándy tér felújítása, a Gesztenyés
Óvoda homlokzati hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, és
ősszel az Alapszolgáltatási Központ is új tetőhéjazatot kapott.
Október 15-én kiírták a tornacsarnok építésére vonatkozó
nyílt közbeszerzési eljárást, és decemberi 1-jén átadásra
kerül az új rendőrőrs is.
Ismertetésre kerültek, a jövőbeli fejlesztési tervek és a már
meglévő pályázati lehetőségek is. Például a lakosság
bevonásával, közösségi tervezéssel kerül majd megújításra a
jövőben az Ifjúság tér.
A Város folyamatosan pályázik, több nyertes Európai Uniós
pályázatnak köszönhetően idén még színvonalasabb
programokkal sikerült megrendezni a Böllérfesztivált, a
jubileumi Kistarcsai Napokat és a Kakasfőző Fesztivált.
Solymosi Sándor előadása után, Csampa Zsolt a
Humánpolitikai Bizottság elnöke is készült egy rövid
prezentációval, amely keretében ismertette a bizottság
tevékenységét, tagjait és eddig elért eredményeit. Az elnök
úr kitért a civil szervezetek számára nyújtandó
támogatásokra és a szociális ellátásokról szóló rendelet

kiegészítésére is, melyben kibővítésre került a támogatásra
jogosultak köre.
Az előadások után először az előre, írásban feltett kérdések
megválaszolására került sor. Hét kérdés érkezett, szakmai
kérdésekben a polgármester mellett Juhász István
alpolgármester, Villám Péter műszaki referens és a KIVÜ
ügyvezetője is a válaszadók között volt.

Természetesen a jelenlévők is kérdezhettek, minden előzetes
egyeztetés nélkül. Többen éltek is a lehetőséggel. A parkolási
helyzettől, a veszélyes hulladék elszállításának módjain
keresztül, a postabővítés lehetőségéig, sokféle kérdés
érkezett.
A közmeghallgatás az összes, helyszínen feltett kérdés
megválaszolásával zárult.
A testületi ülés teljes
jegyzőkönyve elérhető a Város weboldaláról, a
www.kistarcsa.hu-ról is.
H. SZ.

XVI. Kistarcsai Amatőr Vízilabdatorna

November 14-én került megrendezésre, a mára már nagy
hagyományokkal rendelkező Kistarcsai Amatőr Vízilabdatorna. Az indulók között több,
évről-évre visszatérő csapat is volt.
5 fős csapatokkal lehetett nevezni
felnőtt és gyermek kategóriában, és
a vegyes formációk indulása is
megengedett volt.
Idén a tavalyinál is többen jelentkeztek. 9 felnőtt és 6
gyermek csapat mérte össze tudását. A legnagyobb
küzdelem a felnőttek mezőnyében alakult ki. Ebben a
kategóriában a dobogó harmadik fokára az ”Öregdiák”
nevű csapat állhatott. Ezüstérmes a ”Fröccs” csapata lett, az
első helyen pedig a ”Faterock” formáció végzett. A
gyermekeknél a ”Redbull” csapat lett a bronzérmes, a
”Szivacs” csapat a második, és az élen a
”Kapufarombolók” diadalmaskodtak.
A játékosokat, valamint a szurkolókat a mérkőzések után

bográcsételek és üdítő várta. A jól megszokott módon a
bográcsgulyást Máthé Attila, míg a pörköltet Szilárdi
László készítette.

A tornát Kistarcsa Város Önkormányzata, a Napról-Napra
reklámújság, a Régió Plusz Televízió és a Cibere Hús Kft.
támogatta.
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Október 23.

és az önkormányzatiság
25. évfordulójának ünnepe
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján a
megemlékezésre idén is a volt internálótábor emlékfalánál és a
Csigaházban került sor. Az esemény délelőtt 10 órakor a Himnusz közös
eléneklésével kezdődött a Simándy József Általános Iskola
fúvószenekarának közreműködésével. Ezt követően vitéz lovag Dömötör
Zoltán, az 1956-os Nemzetőrség parancsnokának megemlékező beszédére
került sor, melyet a koszorúzás követett. Elsőként Kistarcsa Város
Önkormányzatának polgármestere Solymosi Sándor, és alpolgármestere
Juhász István helyeztek el koszorút. Majd a Gödöllői Járási Hivatal és
Kistarcsa Város intézményeinek vezetői rótták le kegyeletüket.
Koszorút helyezett el a Simándy József Általános Iskola vezetője, a
Politikai Elitéltek Közössége, az 56-os Szövetség, az 1956-os
Nemzetőrség, a Recski Szövetség Egyesület, a Politikai Foglyok Országos
Szövetsége, a FIDESZ-KDNP kistarcsai csoportjának képviselői, a Jobbik
Kistarcsai Szervezete, az MSZP Kistarcsai Szervezete, a Demokratikus
Koalíció Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsai Internáltak Emlékéért
Alapítvány, a Vállalkozók Baráti Köre, a Fenyves Liget Egyesület és a
Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. képviselői is.
A koszorúzást követően az ünnepség rendhagyó módon folytatódott a
Csigaházban. Az önkormányzatiság 25 éves évfordulója alkalmából a
képviselők köszöntésére került sor. Szinte napra pontosan, 1990. október
20-án volt az akkori testület alakuló ülése. A magyar rendszerváltás
alapvető pillére volt az önkormányzatiság kialakítása. Ezen jeles évforduló
alkalmából emléklapot vehetett át minden egykori és jelenlegi képviselő
tisztelettel adózva munkájukért. A negyed évszázad alatt 49 személy kapta
meg a bizalmat a választóktól, hogy építse, szépítse és képviselje a város
érdekeit. Természetesen minden képviselő meghívást kapott az
ünnepségre. A megjelentek Solymosi Sándor polgármestertől, és Juhász
István alpolgármestertől vehették át az elismeréseket.
Elismerésben részesültek:
Rapai István
Babarczi József
ifj. Juhász István
Rapavi Sándor
Bergán János
Juhász István
Rimóczi Erzsébet Irma
Csampa Zsolt
Juhász József
Csonkáné Kisréti Boglárka Juhászné Csorba Ilona Solymosi Sándor
Szemán Gergely
Dolhai János
Juszkó Ferenc
Szemán József
Dőringer Károly
Kedves Károly
Tóth Szabolcs
Dr. Hatvani Szabolcs
Klacsán Lajos
Tóthné Müller Gabriella
Dr. Ilkei Csaba
Kohajda István
Török Mihály
Dr. Kovács András
Kovács György
Uvacsek Csaba
Dr. Loján András József Légrády László
Vágány János
Dr. Molnár Csaba
Major László
Windberger Lajos
Dulna Tibor
Majsai Sándor
Zsiák Balázs
Galántai Viktor
Malina Ferenc
Zsiák Péter Pál
Galántai Viktorné
Márkus József
Gerencsér József
Méhesné Horváth Erika
Hirmann Márton
Pelyvás Dániel
A jelenlévők egyperces néma felállással adóztak az elhunyt képviselők
előtt is. Az ünnepségen szót kért Juszkó Ferenc egykori képviselő, aki
külön megköszönte Kistarcsa Város Önkormányzatának, hogy
megrendezésre került ez a köszöntés.

KISTARCSAI HÍRADÓ

Ezután folytatódott az 1956-os megemlékezés. Klacsán Anett
felkérte Solymosi Sándort, hogy mondja el ünnepi beszédét. A
polgármester a forradalom 13 napjának eseményei mellett kitért
napjaink kihívásaira is.
„1956. október 23-án a hosszú, csendes félelemben töltött idő után a
sokáig tűrő tömegekből elemi erővel tört fel a szabadságvágy.
Tőlünk nyugatra sokan azt sem tudták hol van Magyarország.
Azokban a napokban megrendülten álltak a rádiókészülékek mellett.
Sokak számára akkor vált világossá mit is jelent a szovjet
megszállás. Egy kis ország nekitámadt a világ egyik legnagyobb
hadseregének. A magyar nemzet nem csak beszélt a szabadságról.
Mi magyarok harcoltunk a szabadságért.”
„Az elmúlt 500 év nem szólt másról, mint a szabadságért való
küzdelemről. Mi magyarok 1956 óta tudjuk, hogy nem csak az
idegen megszállók és gyilkosok okozhatják egy nemzet vesztét,
hanem a tehetetlenek, a gyengék és alkalmatlanok is. Európa
szerencsésebb részén ezt gyakran nem értik, mert nem kellett
küzdeniük a szabadságért.
Eddig. Ez a szerencsés időszak lehet, hogy most véget ért. A
történelem során idegenek soha ilyen könnyen nem jutottak be
Európába. ”
Az ünnepségre elfogadta a meghívást Baranyi László színművész is.
Vitéz Baranyi László szabadságharcosként és az 1956-os
Nemzetőrség tábornokaként élte át testközelből az eseményeket.
Az akkor 30 éves ifjú házas fiatalember felidézte október 23-i
emlékeit. Az olykor megható és fájdalmas gondolatokat Tamási
Lajos: Piros a vér, a pesti utcán című versével zárta az idén 88 éves
színművész. Ezután egyperces néma felállással emlékeztek meg a
szabadságharc áldozatairól.
Végezetül a fiataloké volt a főszerep. Irodalmi játék következett a
Simándy József Általános Iskola tanulóinak előadásában. Egy nép
és egy csapat a történelem viharában – Puskák és Puskásék címmel,
a magyar válogatott labdarúgóiként idézték meg az akkori
közhangulatot.
A megemlékezés a Simándy József Általános Iskola fúvószenekarának előadásában a Szózat eléneklésével zárult. Az ünnepség
után a volt internálótábor területén működő emlékhelyet is
megtekinthették az érdeklődők.
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A Pannóniánál is elindult az évad
Az ősz első hónapjával nem csak az iskolákban csöngettek be,
hanem az együttes élete is felpezsdült az eseménytelennek
egyáltalán nem nevezhető nyári hónapok után.
Néhány összerázó próbát követően máris fellépések,
meghívások, fesztiválok vártak a csapatra.
Szeptember közepén a Kistarcsai Görhönyfesztiválon – mialatt a
Pannóniás szülőkből összeállt csapat finomabbnál finomabb
görhöny költeményeket alkotott – a táncosok minden
korosztályban műsorral szórakoztatták a lelkes és igen nagy
létszámú közönséget. Felléptek a Barkócák, a Berkenyék, az ifi
és a felnőtt csapat, és természetesen a szlovák fesztiválról nem
maradhattak el a hagyományőrzők sem.
Szeptember 26-ra a felnőtt és az ifi vegyes csapat meghívást
kapott Celldömölkre a helyi szüreti bálba, amely magába
foglalta a nélkülözhetetlen szüreti felvonulást, az utcatáncot,
valamint a város központjában felállított nagyszínpadon a fél
órás önálló műsort. Ezen a napon bepillantást kaptunk a város és
környéke történelmébe és természeti szépségeibe is.
Természetesen nem maradhatott el a helyi színvonalas borok
kóstolója sem.
Ezzel egy időben a Berkenye és a Barkóca csoport sem
tétlenkedett, sőt… A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes
szervezésében megrendezett III. Gyermek- és Ifjúsági Szólótánc
Fesztiválon mutatkozott be sikeresen! 8 egyéni indulóból Jakab
Anna „Aranykeszkenős”, Tóth Levente „Aranypaszományos”
táncos címet, Balog Enikő és Burillák Bianka pedig Különdíjat
nyert.
Tatabányán a felnőtt csoport mérette meg magát egy igazán
magas színvonalú koreográfus versenyen. Ebben az igen rangos,
néhol profinak tekinthető szakmai mezőnyben újoncként díjat
nem kaptunk, de igen sok hasznos tapasztalattal gyarapodott az
együttes. A zsűri részletes, mindenre kiterjedő elemzése sok
kapaszkodót adhat a további munkában.
A néptáncos élete nagy része nem csak a rivaldafényben

játszódik, hanem kemény, szorgos munkát kell befektetni a siker
megéléséhez. Ehhez nyújtanak otthont az alábbi próbahelyek és
időpontok, amelyek egyeztetésében az önkormányzat ebben az
évben is készségesnek és rugalmasnak bizonyult, amelyet
ezúton is köszönünk!
Pöttöm csoport
Civil ház szerda 17:30-18:30
(óvodás korosztály)
Barkóca csoport
Csigaház hétfő
17:30-19:00
(alsó tagozatosok) Csigaház szerda
17:30-19:00
Berkenye csoport Civil ház kedd
17:30-19:00
(felső tagozatosok) Civil ház péntek
17:30-19:00
Ifi csoport
Csigaház kedd
17:30-19:00
(8. oszt. – középisk,) Csigaház péntek 17:30-19:00
Felnőtt csoport
Csigaház kedd
19:00-22:00
Csigaház péntek 19:00-22:00
Hagyomány őrzők Civil ház szerda 20:00-22:00
Amennyiben szeretne valaki csatlakozni valamelyik csoporthoz,
a fenti helyszíneken a próba időpontokban szeretettel várjuk!
Kiemelt jelentőségű az utánpótlás nevelés szempontjából a
legkisebbekkel való foglalkozás.
A Pannónia Néptáncegyüttes tudatosan felvállalta, hogy már az
óvodás korban elkezdi megismertetni a kicsikkel a népi
játékokat, mondókákat, énekeket és a táncokat. Erre nyújt
lehetőséget a havonta megrendezésre kerülő nyílt nap, az
úgynevezett ZSIBONGÓ.
Képzett pedagógusaink élő zene kíséretében koruknak
megfelelően foglalják le a gyerekeket, felkeltve érdeklődésüket
a néphagyomány iránt. Következő két rendezvény az alábbi
időpontokban lesz:
2015. december 12-én és 2016. január 09-én 9:30-12:30-ig a
Csigaházban, melyekre minden kisgyermekes családot szertettel
várunk!
Tóth Pál

Kézimunka a Polgármesteri Hivatalban

A beszámoló pályáztató szervezet általi elfogadásával lezárult a
Kistarcsai Kulturális Egyesület által vezetett nemzetközi
projekt, mely két éven keresztül sok tapasztalattal és még több
kellemes élménnyel gazdagította nemcsak a mi aktív
közreműködőinket, hanem a benne résztvevő litván, olasz és
szlovákiai magyar szervezetek tagjait is.
Mint a korábbi hasonló programban – kerámia és
mozaikkészítés – itt is elhatároztuk, hogy a hímző és
csipkekészítő tanfolyamok felnőtt tanulói készítenek egy-egy
közös alkotást, mellyel megajándékozzuk Kistarcsa lakosságát.
Jellegüknél fogva ezeket nem célszerű köztéren elhelyezni, ezért
döntöttünk úgy, hogy a polgármesteri hivatal díszítését fogják
szolgálni, ahol bárki megtekintheti.
Mindegyik tanuló kivette részét a közös alkotásból, mégpedig
azon felület kidolgozásával, melyet az oktatók határoztak meg
számukra, a tanulók képességeinek ismeretében. A folyamatos
szemmel tartás és tanácsadás mellett az egyes részek
összeállítását, egységes képpé alakítását is az oktatók vállalták
magukra.
A kézimunka területén végzett kutatás eredményeként a hímzés
autentikus kistarcsai motívumokat láttat, az eredeti színek
felhasználásával. Mivel csipke terén nem találtunk jellegzetesen
kistarcsai mintát, itt a különböző csipkekészítési technikákat

vonultattuk fel. Az elkészült darabokat bekereteztettük, és 2015.
november 9-én egy – a csipkekép és a hímzéskép leleplezését is
magába foglaló – kedves ünnepség keretében adtuk át az
önkormányzatnak.
Mindkét kép – melyek paszpartujában feltüntettük az alkotók
neveit is – a polgármesteri hivatal első emeleti folyosóján
tekinthető meg.
Köszönjük az alkotók fáradságot nem kímélő, sok szabadidőt
igénybe vevő munkáját.
Kereszti Ferenc
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Simándy Családi Nap
Október első hétvégéjén még a nap is mosolyogva ébredt.
Családi napra gyülekezett iskolánk apraja-nagyja.
Már szeptemberben elkezdődtek az előkészületek. Az
osztályok kitalálták mit fognak főzni és beszerezték a
hozzávalókat. A szervezőcsapat felkereste azokat a
csoportokat, akik Kistarcsán tevékenykednek és
programjukkal színesíthetik a rendezvényt.
A főzőhelyek kijelölése, elosztása a Szülői Munkaközösség
segítségével történt. A helyek elfoglalása után szorgosan
sürögtek-forogtak a „kis” kukták, hogy időben tálalhassák a
zsűrinek az elkészült finomságokat.
A rendezvényt iskolánk igazgatónője – Jutasi-Varró Diána
Ildikó – nyitotta meg, majd Vali néni vezetésével közös
éneklés kezdődött, melyen a héten tanult dalok csendültek
ki a „depózást”. A Triatlon Egyesület a legjobbakat kulaccsal
fel.
és kupával jutalmazta.
Lehetőség nyílt az íjászkodás kipróbálására is.
Idén is, mint minden évben vendégül láttuk a Pannónia
Néptáncegyüttest, akik kiállítással, néptáncbemutatóval és
táncházzal készültek. Eljöttek hozzánk a katolikus hitoktatók
is, akiknél termésfigurát készítettek a gyerekek. A védőnők
egészségügyi szűréseket végeztek.
Major Laci bácsi műveltségi vetélkedőt szervezett, melyen a
gyerekek szüleikkel együtt vettek részt.
De a gépek szerelmesei sem maradtak program nélkül, hiszen
a Via Nova 87 jóvoltából a gyerekek beülhettek egy igazi
nagy markolóautóba. A rendőrautó is sokak kedvencévé
vált.
Ezután a színpadon egymást váltották a fellépő csoportok,
így a Harmónia Tánccsoport, Négy Muskétás Tánccsoport,
Bléro System hip-hop csoport.
A zeneiskola koncertet adott, ahol tanulóink mutatták be
tudásukat. Hegyes Imre vezetésével taekwondo bemutatót
láttak az érdeklődők. Délután pedig a Marcipán Fitness
Egyesület tornászai kápráztatták el a közönséget akrobatikus
táncelemeikkel.

Nagy érdeklődés fogadta a könyvtár javára rendezett
könyvárusítást. A bevételből Réka néni új olvasnivalókkal
gazdagítja a könyvtárat. Köszönjük a támogatásként
beküldött könyveket.
Tanítóink kézműves foglalkozásokkal vártak kicsiket és
nagyokat. Vasaltak gyöngyöt, állatfigurát készítettek
műanyag pohárból.
A zsűri az elkészült finomságokat arany-, bronz- és natúr
fakanállal jutalmazta.
A sportolni vágyók is találtak maguknak elfoglaltságot. A Délután közös erővel összepakoltunk, és kellemesen
műfüves pályán ügyességi- és sportvetélkedőn vettek részt a elfáradva, sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
gyerekek. Az ebédlőben ping-pongoztak, a kis épület előtti
Simándy József Általános Iskola
területen, a mini triatlonon több mint 200 gyermek próbálta
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Tradicionális íjászat indul Kistarcsán!

És máris jött a kérdés: miért tradicionális? Milyen a
tradicionális és milyen, ami nem az?
Erre a kérdésre kellett egy mondatban válaszolni
bemutatkozáskor a szülőknek. Nem volt könnyű, mert
számomra az íjászat sokkal többet jelent, mint egy „tanítás
utáni foglalkozás gyerekeknek”.
Nagyjából tíz éve kerültem be mélyebben hagyományőrző
emberek közé, és ahogy mondani szoktam: aki ezt a ruhát
felveszi, egy kicsit örökre rajta marad.
Amikor őseink viseletét veszem magamra, számomra olyan
érzés, mint amikor egy ember hosszú vándorlás után
hazatalál. Ugyanígy érzek az íjászattal kapcsolatban is.
Amikor íjamat felajzom, számomra olyan, mintha egy
szertartás venné kezdetét, és azt mindvégig olyan alázattal
használom, mint ahogy illik Őseink hagyatékát továbbadni.
Mindig bosszantott, ha valaki az íjászatot sportnak vagy
hobbinak nevezte, mert számomra teljesen mást jelent: egy
életérzés, amitől teljesnek érzem az életemet. Tényleg van az
íjászatnak egy sport formája is, amit már technikai
segédeszközökkel kiegészített íjakkal űznek, és számukra a
legfontosabb a minél pontosabb célzás. Ezzel ellentétben mi
a valódi harcszerű íjászatot szeretnénk minél magasabb
szinten űzni, ahol természetesen fontos a jó célzás, de ennél
még fontosabb a gyors töltés, meglepetésszerű gyors lövés,
minden elképzelhető helyzetből. (térdelve, hason, háton
fekve, esetleg bukfencből.) Tudjuk, hogy a harctéren az
ellenfél nem állt meg előttünk, hogy nyugodtan rácélozzunk,
hanem igencsak vágtatott felénk, és nem sok idő lehetett a
körülményes célzásra. Az élhette túl, aki nagyon gyors volt,

de egyben pontos is.
Az íjászattal párhuzamosan rendszeresen részt szoktam venni
haditornákon, ahol honfoglaláskori harci viseletben nagyon
élethű csatarekonstrukciókat szoktunk bemutatni. Páncélunk,
sisakunk, fegyvereink teljesen megegyeznek őseink által
viselt felszereléssel, sőt lelet
alapján készülnek, annyi
különbséggel, hogy fegyvereink
nem élezettek a súlyos sérülések
elkerülése végett. Ez nem azt
jelenti, hogy veszélytelen, de aki
így tiszteleg ősei előtt még egyet
sem láttam közülük, aki
meghátrálna vagy panaszkodna.
Visszatérve az íjászatra, idén
iskolakezdéssel párhuzamosan
indítottam az íjászoktatást az
egykori Forfa iskola épületében,
egyelőre heti egy alkalommal,
keddenként 16-18 óráig. Ez a
két óra elegendő arra, hogy a
gyakorlás mellett legyen időnk egy kis elméleti részre is. Ez
alatt beszélgetünk elsősorban az íjászattal kapcsolatos
kérdésekről, őseink kultúrájáról, szokásairól, harci
taktikákról és a későbbiekben meg fogunk ismerkedni az
összes honfoglaláskori fegyverrel és védőfelszereléssel. Ha
az eddigi nagy érdeklődés megmarad, esetleg fokozódik,
akkor jövőre szándékomban áll heti két alkalommal is
foglalkozást tartani.

Iskolai projekthét: A víz

Pataki András

Az idei tanévben hagyományteremtő céllal indítottuk útjára meglévő képességeik, viselkedési formáik kipróbálása melaz első projektoktatási módszerű hetünket, melynek témája a lett új utak kialakítására is kaphattak lehetőséget.
víz volt.
Az alkotó jellegű hét zárásaként tárgyi produktumok
készültek, melyekből kiállítást rendeztünk iskolánk fő
épületének aulájában és földszinti folyosóján.

Az egész iskolát megmozgató munkaforma lehetőséget adott
mind tanulóink, mind pedagógusaink számára, hogy az
oktatás menetét, a tantárgyi tananyagot gyakorlati problémák
megoldása köré csoportosíthassa.
A projektmódszer fő értéke a speciális munkafolyamat, ahol
előtérbe kerül a gondolkodási folyamat, a gyakorlati
tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok,
élmények szellemi és érzelmi hatása. Tehát a passzív
befogadó és feldolgozó magatartás helyett a gyerekek a saját

Köszönöm szépen kollégáim munkáját, ami már a tavalyi
tanévben elindulva több hónapot átívelt!
A Víz Témahetünk alkalmával 4.-8. évfolyamaink meglátogatták a vízmű telephelyét.
Köszönöm minden kollégám és tanítványaink nevében a DélPest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. Munkatársainak
segítségét és élményszerű bemutató előadásait!
Jutasi-Varró Diána Ildikó, iskolaigazgató
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Kistarcsai VSRC  A megújulás éve
A 2015-ös évet így tudnánk legegyszerűbben jellemezni,
ugyanis egyesületünk jelentős átalakulásokon megy keresztül
jelenleg.
Új sportággal bővült egyesületünk palettája. 2015-ben
beindítottuk öttusa szakosztályunkat. 14 leigazolt
versenyzővel jártuk az öttusa szövetség által rendezett két
tusa versenyeket (úszás, futás), ősszel pedig már a lövészettel
is barátkozni kezdtek a gyerekek. Már az első szezont is
elégedetten, eredményesen zártuk, 3 versenyzőnk is indulási
jogot szerzett az októberben megrendezésre került Elit
Országos Bajnokságra.
Új szakosztályt indítottunk ez év márciusában Gödöllőn,
azzal a céllal, hogy jelenlegi bázisunkat kiterjesztve, egy
egységes sportközpontot hozzunk létre a térségben. Gödöllői
szakosztályunk jelenleg 20 aktív taggal működik. A helyi
iskolákkal kialakított szoros kapcsolatnak köszönhetően,
reményeink szerint ez a létszám a közel jövőben bővülni fog.
Új arculat tervezése és bevezetése gyakorlatilag
elkerülhetetlen, ilyen nagyságrendű változások mellett.
Ötleteink és terveink 2016-tól lesznek láthatóak és
érzékelhetőek.
Új leigazolt sportolókból ugyan számtalan volt idén,
egyvalakit azonban kiemelnénk. Egyesületünk első
paratriatlonistája Lévay Petra, aki jelenleg a 2016-os Riói
Olimpiai játékokra való kijutásért küzd, és reméljük, hogy
ebben egyesületünk is segítségére lehet. A következő
hónapban vele is szeretnénk megismertetni olvasóinkat.
Új edzőnk, Pocsai Balázs az, aki kezébe vette a Gödöllői
szakosztály irányítását. Választásunk nem véletlenül esett rá,
hiszen kistarcsai gyökerei és múltja is ide kötik. Az alábbi
interjúból pedig sok érdekességre is fény derül, melyet
Tóvári Dóra készített.
Milyen kapcsolat fűz Kistarcsához?
Kerepestarcsán születtem és 18 éves koromig Kistarcsán
laktam. Ide jártam Általános iskolába és Gimnáziumba is. Az
összes gyerekkori élményem és barátom ide köt.
Mikor kezdtél el triatlonozni és miért?
1993-ban kezdtem el triatlonozni az akkori testnevelő
tanárom Solymosi Sándor hatására. Ő mondta, hogy szívesen
látna edzéseken. Mivel mozgékony, lelkes gyerek voltam, 10
évesen be is álltam a csapatba. Ügyes futó és kerékpáros
voltam, azonban nem tudtam, hogy egy triatlonistának úszni
is tudnia kell. Az elején az úszástanulás volt a legfontosabb
feladatom. A kezdő csoportból hamar átkerültem a
"nagyokhoz" ahol Zné. Verrasztó Gabriella vezetésével
elindult a pályafutásom.
Mikor mentél el Kistarcsáról és miért?
2003-ban már nemzetközi versenyekre jártunk Gabi nénivel
és jó pár csapattársammal. Az állandó utazás rengeteg pénzt
követelt, amit sajnos az egyesület egyre nehezebben tudott
előteremteni. Ekkor jött a gondolat, hogy edzővel és
csapattársakkal együtt a Debreceni Sportcentrum versenyzői
leszünk. Ott nem csak az anyagi körülmények voltak jobbak,
hanem az edzéskörülmények is.

Mi a legjobb eredményed, melyikre vagy a legbüszkébb?
Nagyon örülök, hogy utánpótlás korcsoportban duatlon és
triatlon sportágban is állhattam Európa Bajnoki dobogón.
Országos bajnokságot fiatalon és felnőttként is sokat nyertem
a 22 év alatt. Világbajnokságon 10. voltam és rengeteg
Világkupán vehettem részt jó eredménnyel.
Nehéz volt a döntés (Kistarcsa-Debrecen)?
10 évet éltem Debrecenben, ami nem kevés idő. A szívemhez
nőtt a város, a munkatársaim és a csapattársaim. Sokat
gondolkoztam, hogy mit csináljak, de végül hazahúzott a
szívem.
Miért döntöttél Kistarcsa mellett?
A barátok, rokonság közelsége volt az egyik oka. A másik,
hogy a kistarcsai triatlon szépen fejlődik Tóvári Dórinak és
Gább Dávidnak köszönhetően. Hozzájuk csatlakozva
Gödöllőn erősítem az egyesületet. Közösen egy erős,
nemzetközi szintű triatlonos műhelyt építhetünk fel, ahol a
tömegsporton kívül talán olimpikonokkal is foglalkozhatunk.
Ez minden szempontból izgalmas feladat.
Jelenleg milyennek látod a lehetőségeket Gödöllőn?
A gyerekeket tekintve nagyon biztató a helyzet. Magam sem
értem, de sok gyerek tud úszni annak ellenére, hogy ennek a
nagyvárosnak egy uszodája van. Ez talán a jól működő
iskolai úszásnak köszönhető. Infrastruktúrát tekintve az
uszoda hiánya szinte érthetetlen, azonban a közeljövőben ez
is megoldódni látszik. A városvezetéssel jól együtt tudunk
dolgozni. Ha elkészül az új versenyuszoda, a város jó
környezeti adottságaival együtt fantasztikus lehetőségeink
lesznek.
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Legyen a halál, tanítótok!

A kereszténység egyik legmélyebben gondolkodó szentje a
negyedik században élt csodálatos lángelméjű Szent
Ágoston. Elég volt néhány egyszerű szó, és e szavakból
megdönthetetlen igazságokat fejezett ki. Milyen egyszerűnek
látszik az a pár szó, amit a halálról mondott: legyen a halál,
tanítótok. Egyszerű szavak, és mégis milyen sok
figyelmeztetés rejlik mögötte.

A halál második tanítása: milyen kincs az élet. Az élet
rövid, de egyben óriási kincs is. A múlt már nem a tiéd, a
jövő még nem a tied, használd fel, tehát azt, ami a tied:
használd fel a mai napot. A múlt már nem a tiéd. Nincs
ember, aki egy-egy év elmúltával el ne szomorodnék, ha
gyorsan elröppent eddigi életére visszatekint. Milyen gyorsan
repült tova egész eddig élete. Mint mosódik el azokból
minden öröm, keserűség, siker, sikertelenség. Egy hosszú
emberi életre visszagondolunk, és azt kell mondanunk köddé
foszlott ez élet. Milyen örömmel beszélgettünk a
közelmúltban egy-egy eseményről, de azután minden
süllyed, menthetetlenül feledésbe merül, azt sem tudhatjuk
már, hogy valóban megtörtént-e velünk, vagy csak álomban
láttunk mindent. Nagy titok az idő, mert a jövő még nem a
mienk. Mennyire bizakodnak az emberek. A múlt év ugyan
nehéz volt, de majd a jövő meghozza a sikert. A fiatalok
türelmetlenkedve mondják: hej, ha csak öt évvel idősebbek
lennénk, kezünkbe lenne a diplománk, állásunk lenne. Az
idősebbek keserűen mondják: hej, csak öt évvel fiatalabbak
lennénk, könnyebben járnánk, nem remegne a kezünk. Az idő
pedig mindezzel nem törődik, hanem rohan a maga útján.

Az elmúlást hirdető hónapban engedjük lelkünkhöz jutni
ezt az igazságot és kérdezzük meg magunktól: mire tanít Sokan vannak, akik többet szeretnének tudni a jövőből. Csak
bennünket a halál. Arra tanít, hogy milyen semmiség az élet, látnánk, mi vár ránk. Jó, ha nem látunk a jövőbe, mert
és arra is tanít, hogy milyen kincs az élet.
összetörnénk a keserűségek láttán, jó, ha nem látjuk a jövő
sikerét, mert elbizakodnánk. A múlt gyorsan röppen, a jövő
A halál legelső tanítása: milyen semmiség az élet. Régi nincs a kezemben, de enyém a ma, a jelen. Ma még szabad
sírköveken lehetett e felírást olvasni: „Föld vándora állj meg, szeretnem Istent és embereket, ma még szolgálhatom Istent,
jusson eszedbe mily múlandó az élet, egyedül örök az Isten.” és másokat. Ma még jóvátehetem a múltat, ma még
Rohan az élet és kicsúszik a kezedből. Nem használ a vezekelhetek a hibáimért. A halál megmutathatja milyen
leghíresebb orvos, és gyógyszer. Milyen érdekes lenne, ha a semmiség az élet, de ugyanakkor azt is, hogy milyen nagy
halottak beszélnének arról, hogy milyen semmiség az élet. kincs az élet.
Megszólalnának a fiatalon elhunytak, és mondanák: Rómában járt emberek sok szépet mondanak a város
mennyire csalódtunk, mikor hosszú életre számítottunk, és káprázatos szépségéről. Mikor azonban felmennek egy közeli
nem hittük el, ami a régi órákra volt felírva: ez az óra hozza magaslatra, akkor már nem látnak a város szépségéből
el számodra a halált. Megszólalnának az öreg korukban semmit sem. A házak, mint színes dobozkák húzódnak meg
elhunytak és mondanák: milyen semmiség volt egész földi egymás mellett, de a város felett megnyugtató méltósággal
életünk. Most látjuk, mennyire igaza van ennek a emelkedik ki a Szent Péter templom óriás kupolája. Ilyen
sírfeliratnak: az ember csak föld, a hírnév csak füst, és magaslatra emel bennünket is a halál tanítása. Erről a
mindennek vége a porladás. Megszólnának a szegénységben magaslatról nézzük végig az életet, és látjuk miként lapul
elhunytak: nekünk a halál megváltás volt, megszabadultunk a össze sírdombbá az emberi tülekedés, pénzszerzési
gazdagoktól. Megszólalnának a gazdagságban elhunytak: kegyetlenség. Oly jól esik ilyenkor észrevenni a mi szent
minden kincsünk nem volt képes megmenteni a haláltól. hitünk kupoláját, amely vigasztaló nyugalommal emelkedik a
Milyen jó lenne, ha a halál tanító szavát meghallanák azok is, halál fölé.
akik minden erejükkel a földhöz kötötték életüket. A halál
Az ember élete gyorsan tovaröppen, de óriási értékeket
sok mindenre megtanít minket. Többek között arra is, hogy rejt magában. Szeressünk ezekből az értékekből sokat
tudjunk alázatosnak lenni, de egyben bizakodóvá is tesz magunkévá tenni.
bennünket. Megtanít arra, hogy semmiség az életünk, de
ugyanakkor arra is tanít, milyen kincs az életünk.
Somlai József,
nyugdíjas plébános
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Karácsony

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik
dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük
meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban
fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és
mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.” (Lukács, 2, 1018.)

A pásztorok az első karácsonyon angyali szózatot hallottak
Jézusról, látták Őt, majd beszéltek róla mindenkinek.
A Biblia tanítása szerint: „a hit hallásból van”. De senki sem
lesz élő hitű emberré a hit látása nélkül. Nagyon precíz a
Biblia eredeti görög nyelvének a szóhasználata. Nem az a szó
szerepel itt, aminek az a jelentése: valamit felszínesen nézni,
nem is az, hogy valamit értelemmel megtekinteni, hanem a
harmadik: a hit látása.
Aki csak hall Jézusról a hit látása nélkül, gyakran csak
ünnepi keresztyén marad egy szép karácsonyi romantikával.
De ez nem segíti a hétköznapjait, sem a bűnbocsánat
megtalálását. Betegségükben nem ad bátorítást, hogy az
irgalmas Jézushoz forduljanak, sem bizonyosságot a halál
félelmével szemben.
Tekintsünk Jézusra a hit látásával, amely képessé tette a
pásztorokat, hogy felismerjék a pólyásban az Üdvözítőt,
hogy mi is Istent dicsőítve és magasztalva járhassunk
életutunkon.
Aki odafigyel a Bibliára, észreveheti, hogy a pásztorok
amikor megtalálták Máriát és Józsefet az istállóban, nem
imádták a „jászolban fekvő kisgyermeket”. Az idegenből jött
napkeleti bölcsek viszont leborulva magasztalták őt! Ennek
oka, hogy abban a korban egyetlen zsidó sem fohászkodott
volna emberhez. Még akkor sem, ha angyalok hirdetik
megszületését. Ők csak Istent előtt borultak le. Ennek
ellenkezőjét el sem tudták volna képzelni.
Csak amikor Jézus feltámadt a halottak közül, csak húsvét
utántól imádták, mint valóságos Istent, aki üdvösséget ad, és
imádkoztak hozzá.
Ezután a pásztorok visszatértek oda, ahonnan elindultak.
Ugyanoda, csak nem ugyanúgy. Most már nem kérdőjel volt
a szívükben, hanem boldog bizonyosság. Amit mondaniuk
kellett, akarva sem tudták volna magukba fojtani. A
pásztorok karácsonykor elmondták, amit hallottak és láttak.
A tanítványok húsvét után még az életük feláldozása árán is
bizonyságot tettek arról, hogy Jézus az Üdvözítőjük.
Érdemes átgondolnunk, hogy miről szoktunk beszélni a
szentestén, amikor meggyújtjuk a gyertyákat. Csak a régi
karácsonyokról? Csak azokra gondolunk, akik tavaly még
velünk ünnepeltek? Pontosabban az a kérdés, hogy ilyenkor
szoktunk-e beszélni Jézus születéséről? Felolvassuk-e a
karácsonyi örömhírt Máté vagy Lukács evangéliumából?
Imádkozunk-e hozzá? Imádjuk-e Őt?
Legyen több a karácsonyunk romantikánál, a bölcsőnél,
egy kisgyermeknél! A szeretteinknek adott ajándék ne takarja
el Isten legnagyobb ajándékát: az Úr Jézust!
Riskó János lelkész

Református istentiszteletek Kistarcsán
December 8-11-ig minden este 6 órakor helyi és vendég
lelkészek szolgálatával bűnbánati hét.
December 20-án, vasárnap 10 órakor az istentiszteleten
legátus, 5. éves teológiai hallgató prédikál.
December 24-én, csütörtökön 2 órakor gyermekkarácsony!
Sokáig nem is tudtam, hogy milyen alkalmas időpont
szenteste délutánja a gyermekkarácsonyi műsorra! Otthon
délelőtt mindent elkészít a család. A gyermekkarácsonyról
hazaérve pedig éppen alkalmas az időpont a családban a
gyertyák meggyújtására. Örömmel látom, hogy minden
évben zsúfolásig megtelik a templom gyermekekkel,
szülőkkel, nagyszülőkkel, családtagokkal.
December 25-én és 26-án,
karácsony első és második napján 10 órakor ünnepi
istentisztelet, úrvacsoraosztás, gyermekistentisztelet
December 29.
vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermekistentisztelet
December 31.
Szilveszter délután 4 órakor évzáró hálaadó istentisztelet
Január 1.
Újév napján 10 órakor istentisztelet, gyermekistentisztelet.
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Sodoku
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Recept

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!

Téli török leves
Hozzávalók:

- 1 bögre vöröslencse
- 1/2 bögre rizs
- 1 nagy vöröshagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 2-3 paradicsom
- 1 doboz sűrített paradicsom
- 2 evőkanál mustár
- 1 marék petrezselyem
- pirospaprika
- só,bors étolaj
- kb. 8 dl víz
Elkészítése:

Olajon pirítsuk meg a kockára vágott hagymát, majd nyomjuk rá a fokhagymát. Öntsük hozzá a rizst, a lencsét, és
engedjük fel vízzel. Adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot, a sűrített paradicsomot, sót, borsot, végül főzzük a
levest, amíg a belevalók meg nem puhulnak. (kb. 20-30
perc.) Ha közben nagyon besűrűsödne, adjunk hozzá még
vizet. Ha már a rizs is megpuhult, tegyünk bele két evőkanál
mustárt és egy púpozott evőkanál pirospaprikát - ezzel
forraljuk fel még egyszer, végezetül pedig tegyük bele a
petrezselymet.
Könyvajánló

Köszönjük, Elnök Úr!

Vers mindenkinek

Gazdag Erzsi: Megjött a télapó

A kötetben szereplő írások 2000-ben születtek.
Akkor, amikor Göncz Árpád, a III. Magyar
Szánon jött. A hegyeken
Köztársaság első elnöke befejezte második
fenyők búcsúztatták.
elnöki ciklusát. A magyar művészeti,
Zsákját
tükrös hegyi tón
tudományos világ kiválóságai személyes hangú
vízi
lányok
varrták.
levelekben, versekben, tárcákban, novellákban
köszönték meg a demokrácia és a humánum
Medvék mézet gyűjtöttek
alapértékeit személyes hitelével megtestesítő
nyár derekán néki.
államférfinak, a rendszerváltás utáni politikai
S egy kosárban áfonyát
élet legszerethetőbb személyiségének mindazt,
küldött az ősz néni.
amit tett és képviselt a köz érdekében.
A szerzők közül sokan már nincsenek
Piros szemű mókusok
közöttünk, de a papírra vetett gondolataik
mogyorója csörren.
örökérvényűek maradnak. Az írások hajdanán
S megcsendül a kicsi szán
háromszáz darab, számozott példányban
csengője a csöndben.
jelentek meg, és bolti forgalomba nem
Itt van már az udvaron.
kerültek. Most közkinccsé válik!
A szerzők: Csányi Vilmos, Darvas Iván, Eörsi
Toporog a hóban.
István, Esterházy Péter, Fejtő Ferenc, Gombár Csaba, Gönczöl Katalin,
Teli zsákja a tiéd,
Grendel Lajos, Hankiss Elemér, Jancsó Miklós, Juhász Ferenc, Kányádi
dúskálhatsz a jóban.
Sándor, Kende Péter, Konrád György, Kosáry Domokos, Kovács András
Ferenc, Kurtág György, Lator László, Lázár Ervin, Lengyel László, Litván
György, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Orbán Ottó, Parti Nagy Lajos, Petri
György, Pomogáts Béla, Poszler György, Romsics Ignác, Surányi György, Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
Szabó István, Szilágyi Ákos, Tandori Dezső, John Updike, Vajda Mihály, receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
Várszegi Asztrik, Vásárhelyi Miklós.
az újságot!
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V. Kistarcsai Böllérfesztivál  Versenyfelhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata szeretettel meghívja a
település lakosságát a Kistarcsai Böllér Fesztiválra.
Időpont: 2016. február 6. 7 órai kezdettel
Helyszín: Kistarcsa Uszoda melletti terület (Ifjúság tér 3.)
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Csapatlétszám: 4-6 fő
1 fő böllér, (csapatvezető)
Maximum 14 csapat nevezését tudjuk fogadni, csapatonként
fél disznó feldolgozására (kb. 60 kg élősúly)
Nevezési díj: 35.000,- Ft csapatonként, ezért a csapatok 60
kilós fél sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat,
kóstoláshoz 2 kg kenyeret, 50 db egyszer használatos
kanalat, kést, villát, tányért, 1 db 2,5x0,8 m asztalt és 8 db
széket kapnak.
Áram, meleg és hideg víz vételi lehetőség megoldott.
A hangosítást, világítást és a szórakoztató programokat a
szervezők biztosítják.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült vagy főtt termékek
készítéséig tart.

A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a
csapatok tevékenységét:
- Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót,
a belsőséget megosztják egymás között),
- Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása
- Tepertő elkészítése
- Abált szalonna formája, íze
- Hurka, kolbász elkészítése, íze
- A bírák külön értékelik a pálinkát és a bort, valamint az
asztalok díszítését, tisztaságát.
- Disznósajt készítése tilos!
Zsűrizésre 1kg sült, vagy főtt készterméket kell beadni. A
csapattagok nyershúst és a többi elkészített terméket
hazaviszik, melynek további felhasználásáról kötelesek
nyilatkozni, továbbá tetszés szerinti mennyiségben sült és
főtt termékeket kínálhatnak ismerőseiknek, meghívott
vendégeiknek a zsűrizés folyamata után.
A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően
pontozás alapján állapítja meg a győztest.
A csapatok maguk gondoskodnak a fent felsoroltakon kívül
minden disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerről, mint pl:
- kések, bárd, egyéb kézi eszközök, daráló, töltő, üstház,
üst, vágódeszka

- sütő és főző eszközök
- a fél sertés feldolgozásához szükséges fűszerek
- teknők, ládák, tároló edények
(hagyományos edények használata előny!)
- tisztított sertésbél, hurkának való gabonaféle (rizs,
zsömle),hagyma
- szükséges mennyiségű edény, keverő kanál, gázpalack,
gázrózsa, gyújtó eszköz, asztaldísz, balta, lapát,
kaparókés, vödör, kefe
- pálinka, bor
- Csak kézi daráló használható!
A nevezési díjat 2016. január 15-ig kell befizetni a
Polgármesteri Hivatal pénztárába.
Cím: Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Nevezni és felvilágosítást kérni lehet: Szilárdi László
intézményvezetőnél tel: 06-28-507-147, 06-30-972-6608
E-mail: kistarcsamuvhaz1@apmail.hu
A versenyfelhívás elektronikus formában megtalálható az
alábbi címeken:
www.kistarcsamuvhaz.hu
www.kistarcsa.hu
A nevezés érkezési sorrendben történik, 14 csapatnál többet
nem tudunk fogadni.
A verseny folyamán a hagyományos disznótorra jellemző
házias ételeket vásárolhatnak az érdeklődők.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű
berendezések őrzéséről a szervezők gondoskodnak.
Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A
csapatok – kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után – kóstoló
céljából adhatják saját csapattagjaiknak, vagy meghívott
vendégeiknek.
Minden csapatnak egy kiló hurkát és egy kiló kolbászt
kell adnia a szervezői személyzet és a fellépők ellátása
céljából (pl. zenekar, zsűri, fellépők, technikai személyzet,
szervezők stb.)
A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után!
Sapka, fejkendő használata kötelező!
A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított
zöldségeket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb.
használhatnak fel sütésre-főzésre, helyszíni tisztogatás nem
megengedett.
A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. A
csúszásmentesítést, esetleges sáreltakarítást a csapatok
végzik. A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a
szervezők végzik. Az állati maradványokat külön erre a célra
rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákba kell tárolni.
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a
verseny megkezdése előtt hallgathatják meg.
A rendezvény várhatóan 21 óráig tart. Az eredményhirdetést
követően a vendégek és a csapattagok utcabálon
szórakozhatnak.
A nap folyamán látványos programok várják az
érdeklődőket!
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
szervezők
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