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TÁJÉKOZTATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG
BEVALLÁSÁNAK ÉS BEFIZETÉSÉNEK

HATÁRIDEJÉRŐL
Azon iparűzési adóalanyok, amelyek iparűzési adóelőleg

kiegészítésre kötelezettek, egyúttal kötelezettek annak

bevallására is. Az illetékes önkormányzat, vagy több

önkormányzati telephellyel rendelkezőknek önkormányza-

tonként kell az önkormányzatok által közzétett nyomtat-

ványon a bevallási kötelezettségüket teljesíteni.

2015. december 20-ig

Kistarcsa Város Önkormányzat

11742324-15565804-03540000

iparűzési adó beszedési számlájára

befizetni.

Az adóbevallás nyomtatványa letölthető Kistarcsa Város

Önkormányzat honlapjáról.

További információval, az adókötelezettséggel kapcsolatos

további felvilágosítással az adócsoport munkatársai

ügyfélfogadási időben állnak rendelkezésre. Félfogadás:

hétfő 8.00-1 8.00 óráig, szerda 8.00-16.00 óráig.

KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓCSOPORT
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Újabb fejlesztések a játszótereken
Kerítés csere, gumipadló kihelyezés, hintaállvány csere,

táblakihelyezés

A Csallóköz utcai játszótéren az elfáradt, eltört beton-
oszlopos kerítést kellett lecserélni egy szép és korszerű
védőeszközre, hogy ne tudjanak a gyerekek kiszaladni. A
kapuk is a kerítés színére lettek lefestve. A beruházás után
erre a játszótérre is kikerült a használatot szabályozó tábla.

Az Arany János utcai játszótéren az elkorhadt (és ezzel
méhcsaládok beköltözését lehetővé tevő) fagerendákat
cserélik ki úgy, hogy egyben a homok aljzatot korszerű
gumis ütéscsillapító felületre cserélik. Ugyanakkor új
homokozó is létesül.
Az Eperjes utcai játszótéren a hintaállványok cseréje történik
meg.

Városüzemeltetési Iroda

Befejeződött az Alapszolgáltatási
Központ parkolójának építése

a Lavet Kft. beruházásában

A Lavet Kft. településrendezési szerződésben vállalt
kötelezettségét teljesítette azzal, hogy megépített az
Alapszolgáltatási Központ mellett egy 10 állásos viacolor
burkolatú parkolót.
A beruházás mindkét félnek előnyös, mivel a gazdasági
társaság pénzén bővül a központ parkoló állománya, ami
egyben a kft. partnereinek megállását is kényelmessé teszi, s
egyben javít a parkolási gondokon is. Az építés december 5-
én fejeződött be.

Városüzemeltetési Iroda

TÁJÉKOZTATÓ A
PÁLINKAFŐZÉS

BEVALLÁSI
KÖTELEZETTSÉGÉRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a magánfőzésben
előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a
magánfőzőnek kell megfizetnie a magánfőző lakóhelye
szerinti önkormányzat jövedéki adó számlájára. A
magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni
adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő
év január 15-ig, első alkalommal 2016. január 15-ig együtt
kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.

Kistarcsa Város Önkormányzat jövedéki adó számlaszáma:
11742324-15565804-10100194

Az adóbevallás nyomtatványa személyesen átvehető a
recepción, valamint letölthető Kistarcsa Város
Önkormányzat honlapjáról.
További információval, az adókötelezettséggel kapcsolatos
további felvilágosítással az adócsoport munkatársai
ügyfélfogadási időben állnak rendelkezésre. Félfogadás:
hétfő 8.00-1 8.00 óráig, szerda 8.00-16.00 óráig.

KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓCSOPORT
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ÜNNEPI
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Eredeti időpont: Ünnep miatti szállítási időpont:
2015. december 25. péntek 2015. december 24. csütörtök
2016. január 1 . péntek 2015. december 31 . csütörtök
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott
napokon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni a
hulladékgyűjtő edényeket.

LAKOSSÁGI FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁSA
AZ ÜNNEPEK UTÁN

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2016. évben a karácsonyi
ünnepeket követően a kidobott fenyőfák elszállítása 2016.
január 11-től január 15-ig tart. Kérjük, hogy a város
tisztaságának megóvása, illetve a balesetek elkerülése
érdekében a fenyőfákat ne dobják az úttestre, a parkokba, a
zöldterületekre, hanem a kommunális hulladék szállítási
napján helyezzék azokat az ingatlanoknál a hulladékgyűjtő
edények mellé.

A fenyőfák begyűjtését csak a heti aktuális
hulladékszállítási napon tudjuk elszállítani, a következők

szerint:

Hétfői szállítási napon 2016. január 11 -én hétfőn
Keddi szállítási napon 2016. január 12-én kedden
Szerdai szállítási napon 2016. január 1 3-án szerdán
Csütörtöki szállítási napon 2016. január 14-én csütörtökön
Pénteki szállítási napon 2016. január 15-én pénteken

Kérjük, hogy a fenyőfát az adott napon reggel 7 óráig
kihelyezni szíveskedjenek, mert a gyűjtő gépjármű
elhaladása esetén a később kihelyezett fenyőfát nem áll
módunkban elszállítani. Pótnap biztosítására nincs
lehetőség!

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK 2016.

HÉV vonalától északra HÉV vonalától délre
(Csömör felé) (Nagytarcsa felé)
minden hónap minden hónap
első keddjén első csütörtökén

január 5. január 7.
február 2. február 4.
március 1 . március 3.
április 5. április 7.
május 3. május 5.
június 7. június 2.
július 5. július 7.
augusztus 2. augusztus 4.
szeptember 6. szeptember 1 .
október 4. október 6.
november 8. november 3.
december 6. december 1 .

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜNNEPI
NYITVATARTÁSA

Az ünnepek alatt az alábbi időpontokban a KIVÜ Kft.
ügyfélszolgálata zárva tart:

• 2015. december 12. szombat
• 2015. december 22-től 2016. január 4-ig

Ezen időszak alatt telefonon ügyeletet tartunk!

A többi munkanapon a rendes ügyfélszolgálati rend szerint
tart nyitva az ügyfélszolgálat:

Hétfő: 8:00 – 17:30
Kedd: 1 3:00 – 15:30
Szerda: 8:00 – 15:30
Csütörtök: 1 3:00 – 15:30
Péntek 8:00 – 13:00

Köszönjük szíves megértésüket!

KOMMUNÁLIS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁST
ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

2016. januártól
Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. januártól a
385/2014 (XII.31 .) Kormányrendelet értelmében bevezetésre
kerül az igény szerinti 60 – 80 l-es hulladékgyűjtő edény
használata.

Az igénybevétel feltétele:

• Kizárólag lakossági szolgáltatást igénylők részére alkal-
mazható.

• 60 l-es gyűjtőedényt csak abban az esetben lehet igényelni,
hogyha az ingatlantulajdonos egyedül él az ingatlanban és
ezt az Önkormányzat által kiadott igazolással tudja bizo-
nyítani, mely igazolást be kell nyújtani Közszolgáltatónak.

• Új szolgáltatási szerződés megkötése a Közszolgáltatóval.

• A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges edényzetet az
igénybevevő lakosnak kell beszereznie.

Díjszabás (2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései
alapján) lakossági ügyfeleink részére 2016. január 1től:

Edényméret Díjtétel, Rezsicsökentett díjtétel
amiből a 10%-os (nettó)

csökkentést számoljuk

110/120 l-es 1 .059 Ft/hó 953 Ft/hó
80 l-es gyűjtő 706 Ft/hó 635 Ft/hó
60 l-es gyűjtő 530 Ft/hó 477 Ft/hó

A számlázás továbbra is negyedévente történik, a tárgy
negyedévet követő hónapban.
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V. Kistarcsai Böllérfesztivál
előzetes program

Helyszín: Ifjúság tér, Uszoda melletti terület

2016.02.06. szombat

Program:
7:00 - Megnyitó

Sertések szúrása, vágása, feldolgozása

Kistarcsai hagyományőrző csoportok fel lépése

1 2:00-1 3:00 - Jó ebédhez szól a nóta! Fel lép Bagdi Erzsi

lyradíjas dal- és nótaénekes

1 3:00-1 4:00 - Varga Ferenc József és Aradi Tibor

zenés humor produkció

1 4:00-1 5:00 - Bunyós Pityu mulatós énekes

Utcabál a Prestige Band jóvoltából. Lesz kirakodóvásár

és pálinkakóstolás is. Hagyományosan elkészített hurka,

kolbász, disznótoros ételek vásárlására is lesz lehetőség.

A zsüri elnöke: Benke László

A programok ingyenesen látogathatók!
Mindenkit szeretettel vár Kistarcsa Város

Önkormányzata!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 40 éven felüliek
részére:

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

ATÜDŐSZŰRÉS 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 14-
18 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

Tüdőszűrés a Civilházban

Kérjük segítsen szavazatával, hogy az
Alapszolgáltatási Központ visszanyerje új

tetőfedésének az árát!

Az épületen levő műpala fedés elhasználódott, a tető több
helyen beázott, ezért októberben az Alapszolgáltatási központ
új tetőfedést kapott.
Kérjük segítsen internetes szavazatával abban, hogy az
Önkormányzat visszanyerje az Alapszolgáltatási Központ
tetejének árát! Azonos IP címről minden nap egyszer lehet
szavazni 2016. január 31-ig.
A szavazás az alábbi webcímről érhető el:
http://www.gerard.hu/hu/projekt-133

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
ügyek intézése kivételével – zárva tart.

2015. december 28. napjától 2015. december 31 . napjáig a
hivatal működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset,

elemi csapás, életveszély, súlyos kár esetére telefonos
ügyeletet biztosítunk. A bejelentések fogadása 08.00-12.00
óra között a Hivatal központi telefonszámán keresztül, azt
követően pedig a 06-20-426-5976 mobil számon történik.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző
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Felülvizsgálatra kerülnek a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás lehetőségei
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felkérte a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás működtetésének lehetőségeit

vizsgálja felül az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének

segítségével. A felülvizsgálat határideje 2016. március,

melynek felelőse Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság

elnöke lett.

Jövőre is a Kutyamentsvár Alapítvány végzi az ebek
befogását
Kistarcsa területén a kóbor ebek befogását évek óta a

Kutyamentsvár Alapítvány végzi. Az összekötő feladatokat a

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői látják el. Hozzájuk

érkeznek a bejelentések és továbbítják az alapítvány felé az

igényeket. Az alapítvány képviselője jelezte, hogy a 2016.

évben tevékenységét a 2015. évre megkötött megál-

lapodásban rögzített feltételekkel látná el továbbra is. Az

alapítvány munkájával kapcsolatban mindezidáig nem merült

fel kifogás. Az ajánlat szerint a Kutyamentsvár Alapítvány az

idei megállapodás feltételei szerint 300.000,- Ft/év összegért

végezné a szolgáltatást jövőre is. Kistarcsán jellemzően

kóbor ebek befogása szükséges. Egyéb kóbor állat (pl. róka)

befogására külön megrendelés szükséges, a megállapodásban

foglalt költségen felüli összegért.

A Képviselő-testület egyhangú döntése alapján a testület

kötelezettséget vállalt arra, hogy a feladatellátásra 300.000,-

Ft-ot a 2016. évi költségvetésébe betervezi.

Nyertest hirdettek a Bölcsőde kiviteli tervének elkészí-
tésére
A „Bölcsőde kiviteli tervének (szakági kiviteli tervekkel)

elkészítése” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás során,

három cég nyújtott be érvényes ajánlatot. A testület

megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt.

A VÉPTERV Kft. tette a legalacsonyabb összegű érvényes

végleges ajánlatot, mely összeg a rendelkezésre álló

fedezeten belül van. Ezért a testület úgy döntött, hogy a

közbeszerzési eljárás nyertesének a VÉPTERV Kft.-t

nyilvánítja, nettó 1 3 600 000 Ft-os ajánlata alapján. A

Képviselő-testület felkérte a polgármestert a nyertes ajánlat

szerinti szerződés megkötésére.

Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válása
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése arra kérte fel a

Pest megyei települési önkormányzatokat, hogy Pest megye

társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló

NUTS 2-es régióvá válásának támogatását képviselő-testületi

határozattal fejezzék ki.

A NUTS egy francia elnevezés rövidítése, és az Európai

Unió (EU) által kidolgozott földrajzi alapú kódolási rendszert

jelent. A rendszert statisztikai célból, az EU tagországok

adminisztratív egységeinek azonosítása miatt hozták létre.

Annak növekvő igénye miatt, hogy az információk regionális

szinten álljanak rendelkezésre nem csak az EU tagországok,

hanem a jelölt országok és a tagországok tekintetében is.

Megállapodás született arról, hogy mindegyik ország a

NUTS rendszert használja közös statisztikai tevékeny-

ségükhöz.

A NUTS rendszer hierarchikus besorolási rendszer, melyben

jelenleg 3 szint van definiálva. NUTS 1 -es szinten

Magyarország három országrészre oszlik. A NUTS 2 hét

tervezési-statisztikai régióból áll, a NUTS 3-as szint pedig

Budapestnek és a megyéknek felel meg.

A régióban elérhető források csökkenése elsősorban Pest

megyét érinti hátrányosan, mivel Pest megye Budapest

nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint

lenne támogatható. Ez a megye számára lényegesen több

forrást jelentene mind a gazdasági szereplők, mind a

közszféra fejlesztéseihez, ezeket a forrásokat kevesebb

tematikus korlátozás mentén és magasabb európai uniós

támogatási intenzitás mellett lehetne felhasználni. Közvetve

ez Budapestre is inkább pozitív, mint negatív hatással lenne,

hiszen a Pest megyével közös fejlesztésekre így több forrást

lehetne allokálni. A határozat tehát arra irányul, hogy

Budapest és Pest megye szétváljon, külön-külön alkossanak

egy-egy régiót, hogy az EU-s támogatások a nagyon fejlett

Budapest helyett a fejletlen Pest megyébe áramoljanak a

2020 utáni EU-s ciklusban.

Pest Megye önálló NUTS 2-es régióvá válása azért fontos,

mert az EU átlagának GDP/fő értéke szerint kerül

megállapításra az egyes régiók fejlettségbeli besorolása.

A Képviselő-testület egyöntetűen megszavazta Pest megye

önálló NUTS 2-es régióvá válásának támogatását, és felkérte

a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye

Önkormányzata részére.
H. SZ.

Beszámoló a novemberi testületi ülésről



November 21 -én került megrendezésre a Vállalkozók Baráti Köre és Kistarcsa
Város Önkormányzata által szervezett jótékonysági Erzsébet-Katalin bál a
Csigaházban. Idén a bevétel egyik része a Közösen Értük a Sérült Fiatalokért
Alapítvány számára lett felajánlva, a másik része pedig hagyományosan a
tavaszi virágosítást fogja segíteni.

Este 7 órától folyamatosan érkeztek a résztvevők. A bált 8 órakor Juhász
István a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének elnöke, Solymosi Sándor
polgármester és Rimóczi Erzsébet az alapítvány elnöke nyitotta meg. A
polgármester rövid köszöntőjében tréfásan elmondta, hogy ez a bál biztonsági
szempontból is igazán kiemelkedőnek ígérkezik, mivel a rendezvényre 1 3
rendőr is meghívást kapott. Ezt követően, Solymosi Sándor és Juhász István
rózsával köszöntötte a jelenlévő Erzsébeteket és Katalinokat.
Az eseményre elfogadta a meghívást dr. Gotthard Gábor, Erzsébetváros
jegyzője, Hadnagy Zsolt Kistarcsa Város aljegyzője is. A testület tagjai közül
Csampa Zsolt, Dőringer Károly, Szemán Gergely, és Uvacsek Csaba tisztelték
meg jelenlétükkel a rendezvényt.

Nem sokkal 8 óra után az ország egyik legismertebb Elvis imitátora lépett a
színpadra zenekarával, a Flying Times-szal. Bő egyórás koncertjükkel
hamisítatlan rock & roll hangulatot teremtettek, ahol természetesen az
amerikai dalok mellett jó pár magyar örökzöld sláger is felcsendült. Az első
pár számot követően, többen már a vacsora előtt táncra perdültek. Ezalatt a
Polgármesteri Hivatal munkatársai megkezdték a tombolajegyek árusítását.
Egy jegy 250 forintba került és negyed 10-re már az összes el is fogyott.
Idén a báli menü sajtos-baconos sertésszelet volt pároltzöldséggel és rizzsel. A
hagyományokhoz híven a szervezés mellett Juhász István alpolgármester és
édesapja az ételek felszolgálásában is segédkezett. A finom ételeket idén is a
Városi Óvoda konyhája biztosította.

A vacsora elfogyasztását követően az Online házibuli-zenekar szolgáltatta a
talpalávalót egészen hajnalig. Éjfélkor kicsit kifújhatták magukat a vendégek,
mert a táncos mulatságot megszakítva a tombola szelvények húzására került
sor. Rendkívül sok felajánlás érkezett, így nem sokan mentek haza üres kézzel.
A fődíjat, egy wellness hétvégét Juhász István és családja ajánlotta fel. Két
különleges palack borra is lehetett licitálni az alpolgármester jóvoltából,
melyek összesen 63.000 forintért keltek el.

A belépőjegyekből, a felajánlásokból és a tombolajegyekből összesen 514.450
Ft gyűlt össze. Ebből ünnepélyes keretek között december 4-én került átadásra
334.450 Ft a Közösen Értük Alapítvány számra. 1 80.000 Ft pedig a jövő évi
virágosítást hivatott szolgálni.
A helyi és a környékbeli cégek és magánszemélyek idén is nagy örömmel
adakoztak, és tombolanyereményeket ajánlottak fel. A szervezők ezúton is
köszönik a támogatásokat és a felajánlásokat.

Támogatók: Auchan, BicoMed, Bull's Gym, Dídó Grill, Dinax Kft., Dolhai
János, Dőringer Károly, Dymol Kft. Fenyvesliget Egyesület, Györgyi virág,
Herczku János, Illés cukrászda, Kabai Gyula, Kereszti György, Kohajda Péter,
Kis Joachim, Klacsán Lajos, Korona Rétesház, Neda Bau Kft., Nosztalgia
Étterem, Pestor Kft., Pizza Mare, Ritecz László, Szablya étterem, Szekeres
Piac, Szemán Gergely, Szilasfood Kft., Solymosi Sándor és Tomeczné Brancs
Katalin.

Több, mint félmillió forint gyűlt
össze a jótékonysági bálon
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December 1 -jén, 11 órakor került sor a Deák Ferenc utca 3/a szám alatt lévő új

rendőrőrs épületének ünnepélyes átadására. Az eseményre csaknem száz

meghívott vendég érkezett.

A rendezvényen részt vett dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, Szabó István

a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere,

Juhász István alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, Hadnagy

Zsolt aljegyző és Navratil István a Kistarcsai Polgárőr Egyesület elnöke.

A rendőrség képviseletében jelen volt Kovács István rendőr vezérőrnagy,

gazdasági főigazgató, országos rendőrfőkapitány-helyettes, dr. Mihály István

rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője,

helyettese dr. Németh Gyula rendőr ezredes, a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság kapitányságvezetői, dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok a

Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője, a Gödöllői Rendőrkapitányság

őrsparancsnokai és osztályvezetői, valamint a Kistarcsai Rendőrőrs állománya.

Továbbá Csömör, Kerepes, Nagytarcsa, Mogyoród polgármesterei,

alpolgármesterei, jegyzői, polgárőr egyesületeinek elnökei is részt vettek az

ünnepségen, mivel a felsorolt települések tartoznak még az új rendőrőrs

ellátási területéhez.

A Készenléti Rendőrség Fúvószenekarának közreműködésével az ünnepség a

Himnusz közös eléneklésével kezdődött.

Ezt követően dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott ünnepi beszédében

megköszönte a rendőrség eddigi munkáját, és elmondta, hogy az állam az

életpálya modell mellett további ösztönző intézkedéseket tervez a rendőrök

számára.

Átadásra került az új rendőrőrs
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Ezután Solymosi Sándor polgármester megköszönte Dr. Pintér Sándor

belügyminiszter úrnak, az Országos és a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányságnak, hogy forrást biztosítottak a rendőrőrs

megépítéséhez. Továbbá köszönetet mondott minden közre-

működőnek, ezen felül dr. Naszvadi Györgynek, dr. Marjai Gyulának

és a kivitelező cégnek, az E-Builder Kft.-nek.

A polgármester elmondta, hogy az új rendőrőrs átadásával egy több

tízéves álom vált valóra.

„Az elmúlt évek statisztikái alapján, minden elismerést megérdemel

rendőrőrsünk. Mégis ki kell mondani, hogy az előző épület nem volt

ideális helyszíne a ”szolgálunk és védünk” szlogen minőségi

végrehajtásához.”

A polgármester szavai után Kovács István országos rendőrfőkapitány-

helyettes ismertette a beruházás legfőbb elemeit.

Az épület a volt internálótábor területén, a régi parancsnoki épület,

illetve a Csigaház és az Egészségház között helyezkedik el. A

munkálatok idén május 11 -én kezdődtek. 1 9 helyiség található az

épületben, az építésnél fontos szempont volt, hogy az épület

fenntartása hosszú távon is gazdaságos legyen. Ennek tükrében

megújuló energiaforrásokat is használtak. A tetőn elhelyezett

napelemek mellett, egy korszerű hőszivattyús fűtési rendszer is

kiépítésre került. Az épület így ma az ország egyik legkorszerűbb

rendőrségi intézményévé vált.

A beszédek után az épület hivatalos átadására került sor. A nemzeti

színű szalagot Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke és dr.

Mihály István rendőr dandártábornok vágta át.

Ezt követően Ignéczi József rendőr őrnagy, a Kistarcsai Rendőrőrs

parancsnoka átvette az új intézmény kulcsát és körbevezette a

vendégeket. 1 3 órától a lakosság számára is megtekinthető volt az

épület. Az ünnepség apropóján kiállításra került két oldtimer Lada

személygépkocsi is. Az egyik járőrautóként, a másik pedig

nyomozóautóként szolgált a 70-es években.
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December 4-én került megrendezésre Kistarcsa Város
Önkormányzatának jóvoltából a város legnagyobb karácsonyi
egynapos programsorozata a Mindenki Karácsonya. Kreatív gyer-
mekprogramokkal, koncertekkel, bábelőadással, helyi sport- és
táncegyesületek fellépéseivel, sztárvendégekkel és apró finomságokkal
is készültek a szervezők.

A programok a közös karácsonyfa állítással és díszítéssel, már délelőtt
elkezdődtek. Idén a fenyőt Szilárdi László, a Városi Művelődési Ház,
Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője ajánlotta fel. A szállításban
és a felállításban a KIVÜ Kft. dolgozói segédkeztek. Már kora délután
kirakodóvásár, játékos programok és egyedi készítésű Betlehem is várta a
kilátogatókat, melyet idén is dr. Sípos Bernadette Katalin álmodott meg.
Az Önkormányzat munkatársai süteménnyel, forró teával, forralt borral és
sült gesztenyével kedveskedtek a kilátogatóknak.
Természetesen a Mikulás is ellátogatott a rendezvényre, kicsik és nagyok
nagy örömére. Több száz gyermek arcára csalt mosolyt a télapó, aki
sokféle édességgel örvendeztette meg a kisebbeket. Immáron évről-évre
elengedhetetlen része a Mindenki Karácsonyának az adventi kisvonat. A
vonatozás idén is az egyik legnépszerűbb program volt. Folyamatosan tele
gyermekkel fordult a kisvonat, és kerülte meg a várost.

Többféle kézműves foglalkozás is várta az érdeklődőket. A gyerekek a
művelődési házban adventi koszorú és karácsonyfadísz készítésben
próbálhatták ki magukat, míg az Alapszolgáltatási központ épületében a
mézeskalácsfestés fortélyait sajátíthatták el.

A felnőttek sem maradtak program nélkül. Marthi Zsuzsanna, az
Önkormányzat főépítésze, közösen együtt gondolkodásra hívta a
kilátogatókat. A BME Urbanisztikai tanszékének bevonásával, játékos
keretek között várták az ötleteteket az Ifjúság tér fejlesztésének apropóján.

Mindenki Karácsonya
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A Csigaházban félháromtól a budapesti Portéka Színpad
előadásában a Decemberi csillagok című interaktív mesejátékot
nézhették meg az óvodások és kisiskolások. A bábelemekkel tűzdelt
előadás megidézte a télapó eljövetelét és a Karácsony ünnepét. Ezt
követően is a kisebbeké volt a főszerep. Gubás Gabi színművésznő
és zenekara egyórás élőkoncerttel szórakoztatta a zsúfolásig megtelt
művelődési ház közönségét. Ismert gyermekdalok mellett, a
napokban megjelenő ”Bergengóciából jöttünk!” című új lemezről is
hangzottak el dalok.
Délután öt órától a csemetéjükért szorító szülők kerültek
középpontba. A helyi tánc- és sportegyesületek bemutatói
következtek. A Harmónia Táncklub, a Négy Muskétás
Sportegyesület, a Marcipán Sportegyesület és a Manka Art Dance
Stúdió növendékei adták elő műsoraikat. Az énektől a táncon át a
ritmikus sportgimnasztikáig különféle produkciókat láthatott a
közönség.

A Mindenki Karácsonya programjainak zárásaként a tinédzserek
kedvence, az este sztárfellépője a Children of Distance lépett a
színpadra. A három fiatal rapper populáris dalaival hamar belopta
magát a közönség szívébe. A fellépés közben a zenészek
autogramkártyákat osztogattak a rajongóknak. Ahogy sötétedett, az
adventi fények igazi karácsonyi hangulatot teremtettek a téren.

Idén a Mindenki Karácsonyát a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
gesztenyével, az Európa Pékség és a Ropogós Sütőipari Bt.
pékáruval, az Illés Cukrászda és a Hungarostya Kft. süteményekkel,
Kalmár István borral, Szilárdi László a karácsonyfával és borral, dr.
Sípos Bernadette pedig, a betlehem elkészítésével támogatta.

Önkéntes munkájukkal segítették a rendezvényt a Városi
Művelődési, Sportközpont és Könyvtár dolgozói, a PESTOR
Biztonságtechnikai és Üzemeltető Kft., a Kistarcsai Polgárőr
Egyesület, a Kistarcsai Rendőrőrs, a Kistarcsai Csibék
Nagycsaládos Egyesület, a Városi Óvoda alkalmazottai, a KIVÜ
Kft. munkatársai, Szabó Imre és a Livesound Bt., a Városi Konyha
dolgozói, a Polgármesteri Hivatal munkatársai és Juhász István
alpolgármester.

Kistarcsa Város Önkormányzata ezúton is köszöni a támogatást és
az önkéntes munkát!
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December 5-én került megrendezésre Kistarcsa Város Önkormányzatának
és a Városi Uszodának szervezésében a 24. Mikuláskupa úszóverseny. Az
óvodások és alsó tagozatos iskolás gyermekek számára rendezett
megmérettetésen hat korcsoportban, három úszásnemben és három
különböző távon mérhették össze tudásukat az indulók.
Idén is nagy népszerűségnek örvendett a szülő-gyermek váltóverseny.
Összesen 215 induló állt startkőre, legtöbben a 7-8 éves korosztályból
neveztek. Minden csapat maximum két váltót nevezhetett.

Idén a legtöbb versenyzőt indító csapatot a Simándy József Általános
Iskola állította ki 39 gyermekkel, megelőzve a veresegyházi csapatot.
A legeredményesebb versenyző a lányoknál Hertelendy Luca lett, míg a
fiúknál Juhász Áron zsebelhette be ezt a címet.

A legkisebbeknek személyesen a Mikulás, a középső korosztálynak
Solymosi Sándor polgármester, a legnagyobbaknak pedig Nagy Norbert a
Decathlon csömöri áruházának igazgatója adta át a díjakat.
Minden induló emlékpólót is kapott. A Mikulás pedig sok-sok gyermeket
örvendeztetett meg apró ajándékokkal.

Az úszóverseny támogatói voltak:
Trans-o-Flex Hungary Kft., Czibere Hús, Illés Cukrászda, Decathlon,
Kistarcsa Város Önkormányzata, Kalmárállvány Kft., Major Video Kft. és
a Napról Napra reklámújság.

XXIV. Mikuláskupa



KISTARCSAI HÍRADÓ SPORT 13

25m fiú gyors 2009
1 . Blednih Gábor
2. Jutasi Kolos
3. Gersényi Ármin

25m fiú gyors 201 0
1 . Szekeres Zsombor
2. Takács Máté
3. Huszár Marcell

25m lány gyors 2009
1 . Zobolyák Petra
2. Bosch Rebeka
3. Dávid Lil ien

25m lány gyors 201 0
1 . Juhász Emma
2. Bencsics Angéla
3. Baranyai Anna

25m fiú hát 2009
1 . Blednih Gábor
2. Gersényi Ármin
3. Kiss Barnabás

25m lány hát 2009
1 . Zobolyák Petra
2. Szüts Zil le Dóra
3. Bosch Rebeka

25m lány hát 201 0
1 . Bencsics Angéla
2. Bálványis Rita
3. Baranyai Anna

25m fiú mell 2009
1 . Blendik Gábor
1 . Jutasi Kolos

25m lány mell 2009
1 . Elekes Ajna
2. Bosch Rebeka
3. Szűts Zil le Dóra

Szülő - gyermek váltó
1 . Juhász Péter és Emma
2. Szűts Tamás és Zil le
3. Jutasi Miklós és Kolos

25m fiú gyors 2007
1 . Kendeh Sebestyén
2. Strigens Arnold
3. Baranyai Bence

25m fiú gyors 2008
1 . Kárpáti Máté
2. Vida Zoltán
3. Franta Milán

25m lány gyors 2007
1 . Elekes Tamara
2. Tiba Panna
3. Ruzsás Viktória

25m lány gyors 2008
1 . Hertelendi Jázmin
2. Nemes Zsófia
3. Juhász Zsófia

25m fiú hát 2007
1 . Kendeh Sebestyén
2. Baranyai Bence
3. Strigens Arnold

25m fiú hát 2008
1 . Vida Zalán
2. Kárpáti Máté
3. Nagy- Horváth András

25m lány hát 2007
1 . Elekes Tamara
2. Tiba Panna
3. Tordai Tamara

25m lány hát 2008
1 . Nemes Zsófia
2. Juhász Zsófia
3. Számadó Kinga
3. Sum Nikolett

25m fiú mell 2007
1 . Rajna János
2. Baranyai Bence
3. Kendeh Sebestyén

25m fiú mell 2008
1 . Kárpáti Máté
1 . Franta Milán
2. Szentgyörgyvölgyi Ábel
3. Vajda Csanád

25m lány mell 2007
1 . Elekes Tamara
2. Tordai Tamara
3. Tiba Panna

25m lány mell 2008
1 . Hertelendi Jázmin
2. Sum Nikolett
3. Számadó Kinga

4x25m váltó I.
1 . KVRSC "A" csapat
2. Veresegyház "A"

csapat
3. Uniqa "A" csapat

50m fiú gyors 2005
1 . Juhász Áron
2. Ragács Benedek
3. Piuk Márk

50m fiú gyors 2006
1 . Doroszlai Zalán
1 . Maczó Levente
2. Simon Balázs
3. Kecse Bence

50m lány gyors 2005
1 . Kovács Réka Antoniett
2. Kasper Anna
3. Kóta Dorottya

50m lány gyors 2006
1 . Hertelendi Luca
2. Cseh Zsófia
3. Kálmán Dóra

50m fiú hát 2005
1 . Juhász Áron
2. Piuk Márk
3. Radács Benedek

50m fiú hát 2006
1 . Doroszlai Zalán
2. Maczó Levente
3. Simon Balázs

50m lány hát 2005
1 . Kovács Réka Antoniett
2. Szász Anna
3.Kasper Anna

50m lány hát 2006
1 . Kálmán Dorka
2. Cseh Zsófia
3. Gubriánszky Petra

25m fiú mell 2005
1 . Juhász Áron
1 . Ragács Benedek
2. Pribelya Mihály
3. Kasper Miklós

25m fiú mell 2006
1 . Maczó Levente
2. Kecse Bence
3. Doroszlai Zalán

50m lány mell 2005
1 . Boros Bernadett
2. Kasper Anna
3. Batizi Emese

50m lány mell 2006
1 . Hertelendi Luca
2. Gerőcs Luca
3. Elekes Tamara

1 00m fiú vegyes 2005
1 . Juhász Áron
2. Radács Benedek
3. Piuk Márk
3. Kasper Miklós

1 00m fiú vegyes 2006
1 . Maczó Levente
2. Simon Balázs
3. Kecse Bence

1 00m lány vegyes 2005
1 . Kasper Anna
2. Kovács Réka Antoniett
3. Batizi Emese

1 00m lány vegyes 2006
1 . Hertelendi Luca
2. Cseh Zsófia
3. Kálmán Dorka

4x25m váltó II.
1 . KVRSC "A" csapat
2. Veresegyház "A" csapat
3. Aqua1 8 csapata

EREDMÉNYEK



A Kistarcsai Kultúrális Egyesület hírei

2016. január 7.

Tarcsai Szabó Tibor: Norvégia – fotós szemmel

Fjordok csipkézte tengerpartok, felhőkig érő hegyek és

vízesések minden száz méteren – ez Norvégia. A lenyűgöző

tájak, a színpompás növényzet és a ritka, északvidéki állatok

egzotikus emlékekkel gazdagítják az odautazókat.

Szórakoztató történetek és gyönyörű fotók az élményekről.

2016. január 14.

Várkonyi Bence: Mezőgazdasági gépek

A múlt század közepéig volt a traktor meg a cséplőgép.

Napjaink nagyüzemi növénytermesztése az egykori

téeszekben alkalmazott módszerektől is jelentősen eltér. A

manapság használatos modern gépek, eszközök és

technológiák a talajműveléstől a betakarításig.

2016. január 21.

Bugát-Mészáros Károly: A Kistarcsa környéki kastélyok

állapota

Fót, Magyarország legnagyobb – a Károlyi család által lakott

– klasszicista kastélya. Gödöllő, a hátralévő tennivalók és az

elhibázott részek. Gyömrő, a bejárat hátulról lett kialakítva.

Pécel, probléma a mögé épített iskola. Rákoskeresztúr, az

MTA hűtlen kezelése. A régi kistarcsai templom kövei.

2016. január 28.

Moldovánné Zsuzsanna: Egészséges desszertek

Reform édességek készítése – finomságok, torták a

reformkonyhában. Mit tehetünk annak érdekében, hogy

lelkiismeret-furdalás nélkül tálalhassunk és fogyaszthassunk?

Tisztító hatású, és mégis tápláló ételek. A betegségek

táplálkozással történő megelőzése. Receptek, ételkészítési

tanácsok.

ADeáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)

közösségi termében tartjuk.

A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.

Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,

időtartamuk 1 óra körüli.

A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat

térítésmentesen látogathatja bárki.

Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet

belépni az egyesületbe.

A 2016-os Magyar Kultúra Napja alkalmából alkotói
pályázatot hirdetünk kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló
gyerekek részére.
A pályázat témái:

a. Torony,
b. Közlekedés vízen.

A pályaművek tetszőleges technikával (rajz, festmény,
szobor, kézműves munka, számítógépes grafika…)
készülhetnek.
A beérkezett alkotásokból több helyszínen is kiállítást
rendezünk.
A pályaműveket a Kistarcsai Kiscsillagok meghallgatásának
helyszínén, a Simándy Iskolában lehet leadni, 2016. január
11-én, hétfőn 18 órától 1 8 óra 30 percig.
Információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon és a
kike@kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc).
A részletes kiírás a www.kike.hu oldalon olvasható.

Kistarcsai Kisalkotók

Városunk téli látványának a karácsonyi ünnepkör idejére
történő szebbé tétele érdekében meghirdetjük a Karácsonyi
Köntösben Kistarcsa pályázatot.
A karácsonyi díszítéssel három kategóriában lehet pályázni:
1 . Családi ház
2. Házcsoport, utcarészlet (több, egymás közelében álló

épület)
3 . Ablakok, bejáratok (lakótelepi, lakóparki lakások pályáz-

hatnak ebben a kategóriában. A pályázathoz mellékelje-
nek egy vázlatot az épületről, amelyen a pályázati részbe
van jelölve)

A jelentkezéseket december 26-án este 7-ig juttassák el a
címek egyikére:
1 . Kistarcsai Kulturális Egyesület,

2143 Kistarcsa, Bercsényi u.1 8.,
2. Kistarcsai Kulturális Egyesület, kike@kike.hu

A jelentkezési lapon szerepeljen a pályázó neve, pontos címe,
telefonszáma és e-mail címe!
A pályázat részletes kiírása a www.kike.hu honlapon
olvasható.
Információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon és a
kike@kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc).

A Deáktanya januári
programja

Karácsonyi Köntösben Kistarcsa

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2016-ban is
megrendezzük a Kistarcsai Kiscsillagok című előadóestet,
melyen tehetséges kistarcsai illetve Kistarcsán tanuló
gyerekeknek biztosítunk bemutatkozási lehetőséget.
A műsorra 2016. január 24-én, vasárnap délután 5 órai
kezdéssel kerül sor, a Csigaházban. Ezt megelőzően január
11-én, hétfőn este 6 órakor – a fellépni szándékozók részére
– meghallgatást tartunk a Simándy Iskolában.
Ügyességi és művészi bemutatókat egyaránt várunk.
Információ a kike@kike.hu e-mail címen és a 28/470-926-os
telefonszámon (Kereszti Ferenc) kérhető.

Kistarcsai Kiscsillagok
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Karácsony az emberek életébenKatolikus

Több, mint hetven évvel ezelőtt, amikor Budapesten tartották
az Eucharisztikus Kongresszust, - az Oltáriszentség ünnepét,
- a főváros utcáin körmenet vonult végig, Jézus Szent
testével, az Oltáriszentséggel. Százezrek vonultak
imádkozva, énekelve, alázattal, hódolattal az Oltáriszentség
után. A másik százezres tömeg az utca két oldalán állt, és
némán szemlélte a vallásos emberek hódolatát. Hogy a
járdán álló személyek között voltak közömbösek,
kényelmesek, hitetlenek, vagy kíváncsiak? Valószínű.

Ilyen és ehhez hasonló jelenségeket tapasztalhatunk
az egyház nagy ünnepein, rendezvényein, mint karácsonykor
is. A hívők sokasága imádságos ájtatosságokkal,
lelkigyakorlattal, lelki megtisztulással, szentáldozással készül
Jézus születésének évfordulójára. A hívő vallásos ember is
vásárolt, ajándékozott, náluk is volt ünnepi asztal, de a
vallásos életük megélése fontosabb volt minden külsőségnél.
A hitetlenek sokasága is vásárolt, ajándékozott, ott is volt
vendégeskedés, terülj asztalkám. Ezzel a karácsony
fontossága náluk kimerült, befejeződött. Ez nekik elég volt.
Ezek az emberek hitükbe meggyengültek, közömbösek,
kényelmesek lettek. Karácsony előtt vásárlási láz vesz erőt az
embereken. Ez világi jelenség. Miért? Mert jön a szeretet
ünnepe. Miért éppen a karácsony a szeretet ünnepe? Mert
ekkor ajándékozott meg bennünket Isten, a legnagyobb
ajándékával, Jézus Krisztussal. Az ember szívéből ki lehet
radírozni Jézust, de a naptárból nem. Mint egy elektromos
ütésre megmozdul az egész világ, akarva, nem akarva, hittel,
hitetlenül, hivalkodással, szerénységgel, de megünnepli a
karácsonyt, Jézust. Számunkra az a döntő kérdés, mit jelent
számunkra, keresztényeknek a karácsony? Ez a válaszunk:
Isten Fia emberré lett, mint kisgyermek született.

Gyermekkorom karácsonya élénken él bennem.
Akkor még csak egy testvéremmel „átmenekítettek”
bennünket a szomszédba, majd a csengő jelére mehettünk
haza. A szobában ott állt előttünk a fényes karácsonyfa, alatta
az ajándékokkal. A gyerekkori karácsony olyan, mint egy
fénysugár, mely beragyogja a Jézust váró család életét, ahol a
béke és a szeretet van a gyűlölködő világban. A karácsony a
szeretet ünnepe arról beszél, hogy minden értelmes ember
vágyódik egy olyan világ után, ahol megbízhatók az
emberek, ahol a mondott szónak van értéke. Ahol támogatják
a szegényt, az éhezőt, az egyedülállót. Hogy a világ szebb
legyen, ez gazdasági kérdés, ehhez pénz kell. A pénz meg
van, de értelmetlen kezekben, telhetetlen kezekben. A rossz
emberek kezében, akik nem széppé akarják tenni a világot,
hanem keserűbbé tenni az emberek életét. Hogy a világ jobb
legyen, ez erkölcsi kérdés, ehhez jobb emberek,
lelkiismeretes emberek kellenek, akiknél az élet szent, akik
értékelik egymást. Isten szándékosan rendeztet be
Betlehemet, úgy ahogy volt.
A barlangistállóval azt akarta igazolni, hogy az emberek szép
házakban, palotákban laknak, Isten Fiának azonban csak a
barlangistálló jutott. Az emberek drága süppedő szőnyegeken
járnak, itt a durva szalma zizegése hallatszik. Az emberek
ruganyos ágyakban fekszenek, Isten Fiának durva fekhely, a
jászol jutott. Az emberek csodálatos szép fényben élnek, az
istállóban csak olajmécses égett. Mindezek ellenére a
barlangistállóban öröm, boldogság volt, mert itt béke honolt

a lelkekben. A karácsonynak nagy jelentősége, hogy nem a
gazdagság, nem a pénz boldogít, hanem a jó emberek, a
szerető emberek.

A karácsony nagy titka a hitről beszél. Hinnem kell,
hogy a barlangistállóban Isten ereszkedett le. Hinnem kell,
hogy a szalmán szendergő Gyermek, Isten Fia. Hinnem kell,
hogy a pólyába takart csecsemő a világ Megváltója lesz. A
választott nép fiai várták a Megváltót, a Messiást, aki majd
király lesz, és Dávid trónján fog uralkodni. Amikor pedig
eljött, nem akartak benne hinni. Az egyszerű pásztorok
másként viselkedtek. Ők felismerik a Gyermekben a
megtestesült Isten Fiát. „Ez lesz a jel: gyermeket találtok
pólyába takarva jászolba fektetve.” A pásztorok hittek az
angyali szónak. A hit fontos tulajdonság életünkben. A hit
megtanít Istent imádni, embert szeretni. Megtanít
lelkiismeretes munkára, és ráhangol az élet nehéz
küzdelmeire, szenvedéseire is. A betlehemi Gyermek elhozta
a hitet, mely egyénnek, és a közösségnek erőforrás kell, hogy
legyen.

A karácsony megmozgatja az embereket. Sokan
vannak olyanok, akik a karácsony szent fényéből sokat
tudnak átmenteni a hétköznapokba. Ők a pásztorok örömével
mondhatják: megtaláltuk a Messiást. Életükben Jézus egy
állandó jelen, akár a templomban, akár a mindennapi vallásos
élet szolgálatában. Vannak olyanok, akik a karácsony
fényéből keveset tudnak átmenteni a hétköznapi életükbe.
Kiemeli ugyan őket az ünnep, elindulnak Jézus dicsőítésére,
de kevés lelkükben a karácsony fénye. Felsír bennük a
karácsonyi emléke, de jön a hétköznap lelket ölő munkája, és
lassan halvány lesz a fény. Vannak olyanok, akik a karácsony
fénye előtt közönyösen, hitetlenül állnak, és nem akarnak
megmozdulni. Nekik Jézus születése nem jelent semmit,
talán el sem hiszik, hogy megtörtént. Elég nekik a
munkaszünet, a pihenés, a világi szórakozás és néha talán az
önpusztító élet.
Karácsonyi időben többször ott állunk a csillogó karácsonyfa
közelében. Gondolkodunk-e azon, mi a karácsony? A
költekező, pazarló ajándékozás napja? Sajnos ez is. A
szeretet napja, amikor találkoznak a hazatérő családtagok,
amikor az elvált fagyos lelkű szülők találkoznak? Ez is. A
pihenő napok sorozata, a rokoni látogatások ideje? Ez is. De
elsősorban születésnap. A történelmi Jézus születés
évfordulója, amit Izajás próféta így jövendölt meg:
„Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk.”

Jézus Krisztus születése, az emberiség történetének
rendkívüli eseménye. A Római Birodalom, akarva,
akaratlanul, de előkészítette természetes módon a Megváltó
eljövetelét. Még a leigázott országokban is aránylag béke
volt. Vallástörténeti szempontból, pedig azt lássuk fontosnak,
hogy Isten az egyszerű embereket választotta ki tervének
megvalósítására, mint például Szűz Máriát, Szent Józsefet és
a pásztorokat. Istennek örök terve, hogy ezek a szent
emberek előrevigyék Jézus életét, ezzel, pedig Isten tervét.
Isten nemcsak a történelmi karácsony előtt, de minden
időben kiválaszt, és terveinek talál megfelelő személyeket.
Vegyem észre én is, kijelölt vagyok, Istennek velem is terve
van.

Somlai József nyugdíjas plébános
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Karácsony
Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz,

akit nevezz Jézusnak. ... Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a
trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."

Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" Az angyal így válaszolt neki: "A
Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten
Fiának. Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek

mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen." Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a
te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal."

Református

A legfontosabb a karácsonyi történetben, hogy Isten
emberré lett. Jézusban magára vette emberi sorsunkat,
mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Az emberi
személyben az isteni valóság jelent meg. Mivel a
Szentlélektől fogant, valóságos Isten. Mivel Máriától
született, így valóságos ember volt. Jézus egy időben két
természettel rendelkezett. Így vall erről a Biblia: „Mert benne
lakozik az istenség egész teljessége testileg" (Kol 2,9). Már
az ókorban megfogalmazták: Jézus nem félig Isten és félig
ember, hanem egészen Isten és egészen ember. Akkor még
nem ismerhettek ezt szemléltető földi példákat. Ma már
minden középiskolás tanult a fény kettős természetéről,
amely segít kézzelfoghatóvá tenni Jézus kettős természetének
megmagyarázhatatlanul nagy titkát, hogy egyszerre volt
valóságos Isten és valóságos ember.
Miért kellett egyszerre Istennek és embernek lennie? Hogy
valóságos emberként helytálljon az emberiség bűneiért, és
valóságos Istenként el tudja viselni bűneink büntetésének a
súlyát.

Sokan logikátlannak tartják, hogy az egyetlen Isten,
hogyan lehet egyszerre valóságos Atya Isten a mennyben, és
valóságos Isten karácsonykor a bölcsőben. Hogyan lehet az
egy Isten olyan valóságosan két személyben, hogy egymással
beszélnek: hiszen Jézus imádkozott az Atyához? Ezt a nagy
titkot legjobban a számítógépek winchestertével
példázhatom. A winchester is egyetlen egy kézzelfogható
eszköz, de mégis két önálló rész (C és D winchester),
amelyek egymással kommunikálni képesek. Mind a kettő
önálló teljes egész, de a kettő összehangolt működésére van
szükség ahhoz, hogy célját betöltse. Valahogy így érthetjük a
Szentháromság titkát is: egy az Isten, de mégis önálló
személy Jézus is, az Atya is és a Szentlélek is.

„Istennek semmi sem lehetetlen”. Mária életében ez
gyermeke fogantatására vonatkozott, aki Isten akaratából a
természet rendjétől eltérően.. . Mária nagy hite, alázata és
engedelmessége kellett ennek az elfogadásához.

„Istennek semmi sem lehetetlen” a mi életünkben
sem. De ennek az a feltétele, hogy ki kell tudnunk mondani
Máriával egyrészt azt: ezután Istennek akarok szolgálni.
Másrészt: átadom az uralmat az életem felett Istennek. Ehhez
le kellene szállnunk a trónunkról és át kellene azt adni annak,
akit megillet: Jézusnak. És el kell kezdeni imádni őt. Így
mondta Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a
te beszéded szerint! ".

Az, hogy „Istennek semmi sem lehetetlen”
elsősorban nem arra vonatkozik, hogy mulandó javakkal
halmoz el bennünket, bár mindenünket neki köszönhetjük.
Hanem arra, ami ennél még fontosabb, hogy Jézusért
gyermekévé fogad bennünket.
Mindnyájan Isten teremtményei vagyunk, de Isten
gyermekeivé csak Szentlelke és az Igéjének való
engedelmesség által lehetünk. Jézus azért született

karácsonykor, hogy megváltson minket, és ezáltal Isten
teremtményeivé legyünk. A megtérésünk előtt is segít
Teremtőnk, de ezután azzal a bizalommal fordulhatunk
hozzá, hogy Atyánk.

Három dologban tapasztalhatjuk meg különös-
képpen is, hogy segít, és a számára semmi sem lehetetlen a
mi életünk tekintetében sem.
1 . Megtérítsen, hogy ne csak magam és a mulandóság körül
forogjanak a gondolataim. Ne csak a saját szemüvegemen
keresztül lássam a életet. Amíg valaki meg nem tér, mindig
csak azt látja jónak, amit ő gondol. Saját magának a mércéje.
Számos meg nem tért embert ismerünk, aki erkölcsös,
segítőkész, becsületes, csak Istennel nem akar törődni.
Berendezkedett az Isten-nélküli életre.
2. Megváltoztasson és emberebb emberré tegyen.
Erről mondott el egy szép példát a magyar Parlamentben
Gulácsi Lajos kárpátaljai püspök, ami a youtube-ról
letölthető, és érdemes meghallgatni.
3 . Megváltson és üdvözítsen.
Ez a magunk erejéből nem megy. Ehhez Jézusnak kellett
megszületnie. Többször is felhangzott Jézus születésekor,
hogy Ő az Üdvözítő. Ezt hirdette az angyal a pásztoroknak:
„Üdvözítő született néktek!” Erről tett tanúságot az agg
Simeon és Anna.

Az Újszövetség legfontosabb üzenete: Jézus a Megváltónk!
Ezt jelenti a neve. Azért kellett karácsonykor megszületnie,
majd meghalnia és feltámadnia, hogy nekünk ne kelljen a
bűnben élnünk, és ne kelljen elkárhoznunk bűneink miatt.

Riskó János lelkész

16 HITÉLET KISTARCSAI HÍRADÓ



Volt egyszer egy sűrű, sötét erdő,

félelmetes lények lakóhelye. Volt egyszer

egy szépséges, hős királyfi, Tamino

herceg, aki nagy tettekre született.

Volt egyszer egy gyönyörű, szépséges

királylány, Pamina, aki addig olvasta a

meséket, míg ő is egy mese hőse nem lett.

Csak sajnos a királylányon összevesztek a

szülei, a Nap ura, Sarastro, és a Hold

úrnője, az Éj Királynője. Még szerencse,

hogy Tamino úgyis nagyon szeretett

volna megmenteni egy királylányt és

Pamina nagyon szeretett volna már

valami kalandba keveredni. A szerelem pedig, köztudomásúlag, minden

akadályt legyőz. A gyönyörű hősöké éppúgy, mint a bohókás ¬mindennapi

embereké, Papagenóé és Papagenáé.

Jeli Viktória meséjét mindenkinek olvasnia kell, mert egyszerre méltó a régi

mese emelkedett hangneméhez, mély és igaz, és szólal meg egy mai gyerek

számára is érthető, élvezhető, humoros hangon.

Rofusz Kinga képeit mindenkinek látnia kell, mert ez a világ legszebb

Varázsfuvolája.

Jeli Viktória: A varázsfuvola

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

Sodoku Recept

Könyvajánló

Újévi korhelyleves
Hozzávalók:

- 1 /2 kg marhalábszár
- 1 /2 kg vecsési káposzta
- 30 dkg bab
- 1 fej vöröshagyma
- 1 sárgarépa
- 3-4 gerezd fokhagyma
- babérlevél
- pirospaprika
- köménymag
- só
- bors

Elkészítése:

A babot legalább egy napig áztatjuk, mielőtt elkészítenénk.
Leszűrjük, majd egy nagy lábasba tesszük és felöntjük vízzel.
Ízlés szerint fűszerezzük, és addig főzzük, amíg egy kissé
megpuhul. Eközben a hagymát és a kockára vágott húst is
olajon megpirítjuk. Ha kész, akkor a babhoz adjuk, és együtt
továbbfőzzük. Készre főzés előtt, még a leveshez adjuk a
savanyú káposztát és a zöldségeket.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!

Tompa Mihály: Új évkor

Isten házába gyűl
A hívő nép új évnek ünnepén;

Holott forró imát
A buzgó néppel híven mondok én.

És a fohász imígy
Száll ég felé: ajándokozz nekünk

Az új év kezdetén
Új szívet, új lelket, jó Istenünk!

S mig érzeménye így
Felbuzdult lelkemnek mennyben mulat:

Ki nem feledhetem
Imámbul a lányt, imádottamat;

S imé nyilt ajkamon
Véletlenűl ez új fohászt lelem:

Maradjon, oh leány,
Kebledben a régi szív s érzelem!
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