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Hasznos információk a TIGÁZtól
érkezett részszámlás FŐGÁZ

ügyfeleknek

A TIGÁZ-tól a FŐGÁZ-hoz érkezett fogyasztók közel fele
havonta közel azonos összeget fizet a földgázért, mert a
kiegyenlített részszámlázást választotta. A szolgáltatóváltás
miatt azonban átmeneti változás áll be a részszámlák
összegében. Ennek oka, hogy a fűtési szezon magasabb
fogyasztására előre befizetett többletet a TIGÁZ a
végelszámoláskor visszafizette, mivel a fűtési szezonban már
nem a TIGÁZ lesz a gázszolgáltató. Az előttünk álló
időszakban azonban a téli hónapok túlsúlya miatt a
következő éves gázmérő-leolvasásig a megszokottnál
magasabb összegű részszámlák várhatók.

Fontos tehát, hogy a fogyasztók a végelszámoláskor a
TIGÁZ-tól visszakapott pénzüket tartalékolják a következő
hónapok várhatóan magasabb részszámláira.

Korcsolyázzon Kistarcsán!
December 2től január 29ig a Csigaház előtti területen

Az ötletgazda Juhász István alpolgármester elmondta, hogy
egy tavalyi adventi budapesti élménye után gondolkozott el
azon, hogy műanyag jégpályát csak a fővárosban, csak
adventkor, csak a legnagyobb karácsonyi vásár idején lehet
használni vagy ez elhozható vidékre is, egy fejlődő
kisvárosba is?

Természetes igen a válasz, ma nincs akadálya az ilyesminek,
csak kellő időben – még a nyáron le kell foglalni, le kell
szerződni egy ilyen attrakcióra. Így tehát idén először
Kistarcsán is lesz 4 évszakos jégpálya, méghozzá 211
négyzetméteren, azaz 10,3 x 20,5 méteren. A csomag része
az is, hogy 50 pár bérelhető Rocca korcsolyát is biztosítanak,
sőt ehhez (illetve minden életlen korcsolyához) a korcsolya
élezést is megoldják (Wissota Skate Sharpener
korcsolyaélezővel). A szolgáltatás része lesz, hogy büfé is
fog működni a pálya mellett. A pályát fa palánkkal határolják
le, ami még hangulatosabb, mint az eredeti műanyag
palánkos rendszer.

De nézzük részletesebben: a SummericeTM műanyag vagy
szintetikus jégpálya a világ piacvezető műanyagjég-pályája
(www.summerice.hu). A pályarendszer az EZ Glide 350TM
technológiára épül. A „jeget” galambfarok formájú
kapcsokkal (DoveTail rendszer) óriási kirakódarabokból
(1 ,1 4 m x 2,28 m) rakják össze, és növényi glicerinből,
illetve vízből álló síkosítóval kell naponta egyszer
permetezni. A pálya fokozott igénybevétele – szemben a
hagyományos korcsolyapályával – csak növeli a siklási
élményt, a korcsolyázás sebességét. A pályát tehát bármilyen
hagyományos és hoki korcsolyával lehet használni. Minél
többet használják, annál jobban csúszik!
Kistarcsai lakosok kedvezményesen vehetik igénybe, az
iskolások és óvodások délelőttönként tanári, illetve óvónői
felügyelettel szervezett formában ingyenesen használhatják.

Belépti díjak:
Kistarcsai lakosoknak: 300,-Ft/óra,
nem kistarcsaiaknak: 800,-Ft/óra
Korcsolya bérlés: 500,-Ft/alkalom

Nyitva tartás:
December 2 - 21 . 1 3:00 – 21 :00
December 22- 31 . 1 2:00 – 22:00
December 24. 1 0:00 – 16:00
December 25-26. ZÁRVA
Január 1 -2. ZÁRVA
Januárban hétfőnként ZÁRVA!
Január 3-29. 1 3:00 – 21 :00

Cím: Csigaház, 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 1 .

Még komfortosabbak lettek
a játszóterek

Kerékpár tárolókat kaptak a kétkerekűvel közlekedők

Az Arany János utcai, a Simándy-ligeti és Csallóközi

játszótéren a kerítésen belülre került a hagyományos,

körívekből álló kerékpár tároló.

Az utóbbi helyszínen a homokozó fölé még került egy

dizájnos árnyékoló ponyva is.

Az Eperjesi úti lakótelep játszóterére egy másfajta

kerékpártartó került kiépítésre. Olyan, amivel a Csigaháznál

és a BMX pályánál is találkozhattak. Mivel ezen a

helyszínen sportpálya is van, ezért itt a játszótéren kívülre

került a biciklik letámasztására tervezett eszköz.

Szervezési Iroda
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Megújult a Fitos Sándor utca

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben tervezett
forrást az utca aszfaltozására azzal, hogy a munka
kivitelezését a harmadik negyedévre ütemezte. Augusztus
végén megtörtént a kivitelező kiválasztása, majd a
szerződéskötés, ill. a munka megkezdése. Az út egyik
oldalon süllyesztett betonszegélyt, a másik oldalon K
szegélyt kapott úgy, hogy Balczó utcai kereszteződésben
megfordultak a dőlési irányok. Ezzel párhuzamosan
surrantók és víznyelő is épült. Az aknafedlapok is
megemelésre kerültek az AC-11 -es aszfaltréteg magasságáig.

Szervezési Iroda

2016. november 24.
Kovács Zoltán: Az írótollak története
Hogyan válik az ember tollgyűjtővé? Az írószerek változása
a lúdtolltól a golyóstollig. Töltőtollak típusai és a híres
márkák. A golyóstoll és annak magyar vonatkozása. A
kézírás hatása a gyermek fejlődésére. Az írószerek jövője. Az
írószerek eltűnésének káros következményei.

2016. december 1.
Oláh Csaba: Vadászati kultúra
A vadászati kultúra és etika jelentősége. A Vadászati
Kulturális Egyesület és tagszervezeteinek tevékenysége. A
vadászati hagyományok ápolása. A vadászati alkotások
értékelése és díjazása. Konferenciák, kiállítások.

2016. december 8.
Sápi Csaba: Kézműves gyümölcsborok
Európában egyedüli tevékenység. Négy kiló gyümölcsből
készül egy liter bor, mely semmilyen adalékot nem tartalmaz.
Megkapták a Prémium Hungaricum elismerést, és mindegyik
boruk elnyerte az év terméke díjat.

2016. december 15.
Sváb Kata: Nemcsak szegénység van Indiában
Huszonegy hónap élményei Mumbay-ban. Hogyan lehet
elviselni a monszunt? Riksák az utcán. Bollywood és a sok-
sok indiai film. Maszala, a számos alapanyag keverékéből
készült fűszer. Milyen az indiai curry?

2016. december 22.
KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
Azt szeretnénk, ha mindenki hozna magával olyan ajándékot
a többieknek, aminek értékét nem pénzben mérik: egy kedves
verset, egy szép dalt, egy szívhez szóló idézetet…, vagy egy
tál süteményt, egy üveg bort…

2016. december 29.
Hermányos Mária: Virágszőnyeggel Olaszországban
Csömörön 300 éve készítenek – a három nemzetiség
hagyományaként – úrnapi virágszőnyeget. Az egész falu
csinálja, igazi közösségi tevékenység.
Meghívás egy olasz virágfesztiválra. A nyugat-európai képek
furcsasága.

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.

Kistarcsai Kultúrális Egyesület

A Deáktanya aktuális
programja

Helyreállítják a csapadékvíz elvezető
csatornát

A Széchenyi és Kölcsey utca sarkán található vízelvezetőt
újra bekötik a patakba

Tavasszal a Széchenyi utca – Aradi utca sarkánál beszakadt
az út egy vízmosás miatt, amit akkor néhány napon belül
elhárítottak. A helyreállítás során ún. Womázással
(nagynyomású víz átmosással) kitisztították az ott talált
járatokat, de már akkor látszott, hogy az út túloldalán, a
Kölcsey utca bevezető szakaszán valami eltömedékelte a
lefolyót, sőt valószínűleg összetört, beszakadt a csatorna, így
nem jutott el víz a patakba. Most ezt a szakaszt bontották fel
az önkormányzat megrendelésére, és egy teljesen új
betoncsatorna szakaszt építenek ki. Itt is lesz még mosatás,
hogy az út túloldaláról (a dombról) jövő csapadékvíz akadály
nélkül eljusson a patakba.

Szervezési Iroda



Készüljünk fel együtt a télre!
A télre úgysem lehet felkészülni…

2013. március 15.-i ünnep óta gúnyos szleng jár az emberek
között, hogy ’’felkészültünk a télre, csak a hóra nem’’ , és
hogy ki kinek az autójába üljön át.

A téli útviszonyok beköszöntével, úgy döntöttünk, hogy
rövid ismertetőt készítünk a síkosság -mentesítés menetéről a
lakosság tájékoztatására, és nem titkoltan a lakosság
feladatairól.

Kistarcsa város közútjain besorolásuk alapján a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. és a Kistarcsai KÖFE Kft végzi a
csúszásmentesitést. A 3. sz főút (Szabadság út) és a
Széchenyi út és Kossuth L. u. (3101 . számú út Nagytarcsa
felé) Magyar Közút feladata. A többi utca a Kistarcsai KÖFE
Kft. kezelésében áll.
A takarítás megkezdése is szabályozva van a rendeletben,
ami egy ajánlás. A KÖFE Kft. által kezelt, legmagasabb
besorolású utaknál az ajánlott kezdési idő 2-3 óra, a
befejezéshez szükséges időtartam 8 óra, de kezdés például
havazás esetén minimum 3 cm esetében indokolt.
Természetesen a célunk nem az, hogy a jogszabálynak,
hanem a lakosság igényeinek feleljünk meg.

A síkosság-mentesítés rendelet szerinti besorolás alapján
végezzük. A sorban első a busz útvonala, ezután következnek
a gyűjtő út besorolású utak (Aradi utca, Árpád vezér Attila
utca, Aulich Lajos utca, Burillák utca, Deák Ferenc utca,
Eperjesi út, Fenyves út, Hunyadi utca, Kápolna utca,
Késmárki utca, Kölcsey Ferenc utca, Lőcsei utca, Móra
Ferenc utca, Rákóczi körút, Szent László út, Thököly út), és a
lakosság által kiemelten fontos közintézmények és fontos
szolgáltatást végző központok (iskola, óvoda, hivatal,
egészségház, élelmiszer bolt, benzinkút). Osztályozás szerint
vannak olyan utcák, melyekben csak a személyautóval való
közlekedést kell biztosítani. A lakossági bejelentéseket akkor
várunk, ha balesetveszélyes, lefagyott útszakasz észlelnek,
ezt megtehetik az önkormányzatnál vagy a KÖFE Kft.
28/470-119 telefonszámán.

A járdák takarításánál is a fenti sorrendiség és fontosság
alapján végezzük a feladatunkat, a takarítást az utakkal
nagyjából együtt kezdjük kézi erővel.
A lakosságtól kérnénk, hogy a kötelességét azaz ingatlanok
előtti hó eltakarítást végezze el:
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondos
kodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m
széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz
melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról”
A kérésünk pedig az lenne, hogy a balesetek megelőzése
miatt a gépjárműveink felkészítése mellett gondolatban is
készüljünk fel a téli útviszonyokra. Szánjunk 20 % hosszabb
időt az utazásra, induljunk előbb ennyivel. Kérjük, figyeljék
az országos médiában az útviszonyokra vonatkozó
figyelmeztetéseket és javaslatokat.

KÖFE Kft.
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Bérelhető lesz az új Városi
Sportközpont

Hamarosan befejeződik az utóbbi
évek legnagyobb beruházása Kis-
tarcsán. A Városi Sportközpont a
december 5-én történő műszaki
átadást követően, várhatóan január
2-án megnyitja kapuit, és várja a
sportolni, kikapcsolódni vágyókat.

A bérleti díjak a közeljövőben kerülnek meghatározásra.

Tervezett nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 1 6:30 – 23:00 óráig
Szombat – Vasárnap: 08:00 – 23:00 óráig

További információ: 20/ 568-7358, 20/ 216-8532

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

Diákok látogattak el a volt internáló
táborba

Szeptember 22-én a Kaszap Nagy István Református
Általános Iskola kétpói és túrkevei 7. és 8. osztályos tanulói
Kistarcsára utaztak, hogy megtekintsék a volt internálótábort
és az emlékmúzeumot.

A diákokat, valamint az iskola igazgatóját, Nagy Rózát és
kísérőtanárukat, Horváth Viktort a Kistarcsai Városi
Művelődési, Sportközpont és Könyvtár részéről Szilárdi
László, Turi Irén és Tóth Borbála alapítványi kuratóriumi tag
fogadta a Csigaházban. A program filmvetítéssel kezdődött,
majd Szilárdi László előadását hallgathatták meg a látogatók.
Végezetül az emlékmúzeum és a tábor épületeinek
megtekintésére került sor.

A látogatást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
támogatta, a GULAG-GUPVI emlékév „Elhallgatott
történelem” című program keretében, amely a GUL-15-A-
2016-00187 számú pályázat részeként valósulhatott meg.



Tüdőszűrés Kistarcsán
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 40 éven felüliek
számára 2017. január 2-től – január 9-ig tüdőszűrést szer-
vezünk.

A vizsgálat ideje:

Hétfő: 08.00 - 18.00 óráig
Kedd: 08.00 - 18.00 óráig
Szerda: 08.00 - 18.00 óráig
Csütörtök: 08.00 - 18.00 óráig
Péntek: 08.00 - 18.00 óráig

A tüdőszűrés helye:
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. CIVIL HÁZ

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

KÉRJÜK, HOGY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT,
LAKCÍMKÁRTYÁT, TAJ KÁRTYÁT, VALAMINT AZ
ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST
HOZZAMAGÁVAL!

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

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 foglalkozta-
tottai;

c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőrségi fogdák,
közösségi szállások dolgozói;

e) bizonyos egészségügyi dolgozók;

1 8 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 nyilat-
kozattal
- 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 TAJ-
kártyával 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

Téli igazgatási szünet
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatalban 2016. december 27. napjától
2016. december 30. napjáig igazgatási szünet lesz.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – a halaszthatatlan
ügyek intézése kivételével – zárva tart.

2016. december 27. napjától 2016. december 30. 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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Két temető, egy üzemeltető
Majd 15 éve üzemelteti a kistarcsai temetőt a vecsési SZIGÜ
Pest Megyei Temetkezési Zrt. (www.szigu.hu), az ország
második legnagyobb szakmai cége. Pontosabban mindkét
temetőt. Talán nem mindenki tudja, hogy az Aulich utcában
egyszerre két temető is található. Az egyik a Római
Katolikus Egyházé, a másik az önkormányzat tulajdonában
van. Nem egyforma a méretük, az egyházi temető lényegesen
nagyobb, mint az önkormányzati. Kerítés nem jelzi a határt,
de a jobboldali gépkocsibejáró útja mellett balra található
kripták mögött húzódik az igazi telekhatár, közel az új
ravatalozóhoz. Az előbbi tényből fakad, hogy nem egy,
hanem két üzemeltetői szerződése van a SZIGÜ-nek: egy
egyházi és egy önkormányzati. S mivel a Római Katolikus
Egyház temetője a nagyobb, így az úgynevezett régi
temetőben van több sírból is.
Maga az önkormányzati temető üzemeltetés nem hoz
nyereséget, sőt veszteséges, de ezt kompenzálják az egyéb
szolgáltatások. Ezt nem értette a képviselő-testület, de ennek
megvilágítására dr. Gerencsér Balázs cégvezető bejárással
egybekötött tájékoztatót tartott, ahol minden kérdésre választ
kaptak az érdeklődő képviselők.

Az üzemeltető az évek során felújította, átépítette a régi
ravatalozót, ami most a cég irodája. De kisebb fejlesztéseket
is végeztek: berendezték, felszerelték az új ravatalozót;
elhelyeztek egy kegyeleti hűtőt a meglévő kapacitásának
növelésére; több urnafalat is építettek; pihenő padokat
helyeztek ki; saját tulajdonú szeméttárolóról is
gondoskodtak; folyamatosan javítják a kerítést és a
ravatalozó tetejét, ha szükséges. Tevékenységük
következményeként nincsenek komoly problémák a
kistarcsai temető üzemeltetéssel, rendezett kulturált temetőt
tartanak fenn, ahova akár csak sétálni is jó kimenni.

A temetkezési cégcsoport a helyi cégeknek is megrendelője,
mert bár a temető kerítésén belül ők nyírják a füvet, illetve
van szemétszállító autójuk is, de a kerítésen kívül a fűnyírást
a KÖFE Kft-re bízták, míg a szemétszállítást a város másik
cégével, a hulladékszállítással foglalkozó KIVÜ Kft-vel
végeztetik el.
Mint az a cikk elején kiderült, a katolikus temetőben
található a sírok nagy többsége, s az önkormányzati részen
vannak kevesebben eltemetve. Ebből viszont következik,
hogy az önkormányzati részen még rengeteg az egybefüggő
zöldfelület, amit nyírni kell. Ezért idén úgy döntött a SZIGÜ,
hogy a hatalmas kaszálandó területek miatt egy fűnyíró
traktort is beszereznek.

De nem csak erre büszkék, hanem arra is, hogy a SZIGÜ
Temetkezés Cégcsoport rendelkezik a legnagyobb
autóflottával az országban, és flottán belül a legtöbb
gépjármű a Mercedes típushoz tartozik, ezzel is a minőségi
kegyeleti szolgáltatást megcélozva. Saját fejlesztésük is van
ezen a területen: három darab pompaautót is épített a cég.
(Továbbiakat megtekinthetik a www.rubicontrade.hu
oldalon.) Ez kell is a folyamatosan magasan tartott színvonal
miatt.
Azt mondják, hogy két nagy elvárás volt eddig az
üzemeltetési idejük alatt. Az egyik, hogy Mindenszentekre,
Halottak Napjára minden évben elő legyen készítve a temető,
illetve a másik, egy közelmúltbeli esemény volt: Cipő
temetésénél is maradéktalanul meg tudtak felelni a fokozott
elvárásoknak, pedig a gyászolók száma minden képzeletet
meghaladt.

Vallják, hogy a lakosság, az egyház és az önkormányzat
igényeit is egyaránt folyamatosan figyelemmel kísérik és
szem előtt tartják. Így mindenkivel, minden érintett
szereplővel jó kapcsolatot ápolnak, hogy a reális igényeket ki
tudják szolgálni.

Szervezési Iroda

Udvarrendezés a Tölgyfa
Óvodában

Október elsején szombaton, különleges nap köszöntött a
Tölgyfa Óvoda „ötös-hatos” udvarára. A lelkes szülők,
édesapák reggel fél 9-től érkeztek meg az óvodába, és az óvó
nénikkel és az óvodavezetővel együtt megkezdtük az udvar
tisztítását, rendbe tételét.

Az udvarrendezés keretében a játékokat kiástük, a bokrok,
fenyőfák kivágásra kerültek, és az új terasz, illetve a felújított
kerítés körül a földet elegyengettük.
A segítőkész szülők munkájának köszönhetően alig pár óra
alatt teljesen megtisztult az udvarunk.
A munkálatok során a fáradságot pogácsával, frissítő itallal
enyhítettük, közben jó hangulatban ötleteltünk, beszélgettünk
az udvar további megújításáról.

Nagyon köszönjük segítségét és munkáját Balogh Gábornak,
Baricz Leventének, Diczkó Attilának, Hirmann Attilának,
Hoffmann Mihálynak, Nagy Mártonnak, Potó Tibornak,
Takács Krisztiánnak, Tóth Tamásnak, Urbán Istvánnak és
Wágner Péternek.

Tölgyfa Óvoda
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KISTARCSAI ADVENTI PROGRAMOK

2016. december 2. – 2017. január 29.
Jégpálya a Csigaháznál

2016. december 3.
Retró Buli - Csigaház

Mikulás úszókupa - Uszoda

2016. december 10.
14:00-1 5:00 Óperenciás Bábszínház bemutatja:

Misi Mókus kalandja báb – mesejáték
belépő: 800.- Ft, helyszín: Csigaház

1 5:00 – 17:00 Pannónia Zsibongó
17:00 – 21 :00 Tea - Táncház a Pannóniával
A város és a környékbeli vállalkozók

kirakodóvásárral várják az érdeklődőket.

2016. december 15.
16:00 – 20:00 Nyugdíjas Karácsony, Csigaház

2016. december 17.

10:00 – 11 :00 Bíró Kriszti interaktív gyermek koncertje
belépő: 500.- Ft, helyszín: Csigaház
17:00 – 21 :00 Hütte a KIKE-vel

A város és a környékbeli vállalkozók
kirakodóvásárral várják az érdeklődőket.

2016. december 20.
18:00 Simándy JózsefÁltalános Iskola és AMI

Zeneiskolai koncertje, Csigaház

.

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. novembertől a
kihelyezett újrahasznosítható szelektív hulladékgyűjtő zsák
esetében minden ingatlanhoz maximum 2 db cserezsákot
biztosítunk havonta a gyűjtés napján, amennyiben ennél
több szelektív hulladéka keletkezik úgy azt, bármilyen
áttetsző zsákba kihelyezhetik.
A kihelyezésre kerülő zsákok lehetnek színesek és átlátszóak,
fekete kivételével. Bármilyen méretű és áttetsző színű zsák
beszerezhető minden helyi kereskedelmi egységnél, mint pl. :
Coop, Penny, Auchan, Lidl, Aldi Zöld ABC, Óázis Üzletház,
Gazdabolt, Festékbolt, és a kisebb helyi vegyesboltokban.
A KIVÜ Kft. Ügyfélszolgáltatán megszűnt a szelektív zsák
biztosítása a lakosok részére, kivétel az új beköltöző, új
kommunális hulladékszállítási szerződést kötő ügyfelek.
Fekete színű zsákokban kihelyezett hulladék nem kerül
elszállításra!
Tapasztalataink alapján egyértelműen megállapítható, hogy
továbbra is rengeteg olyan anyag kerül a szelektív
gyűjtőzsákokba, melyek nem újrahasznosíthatók pl: főként
kommunális-, elektronikai-, üveghulladék, hungarocell,
kemény műanyag, építési törmelék stb. A zsákok
nagyrészében kihelyezett szelektív hulladék nincs
összetaposva (PET palack, tetrapak, italos dobozok stb.), így
egy zsákba jóval kevesebb hulladék kerül kihelyezésre, mint
amennyi egyébként beleférhetne.
Ismételten kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív
gyűjtőzsákba kizárólag az alábbi hulladékokat helyezzék ki
LAPOSRATAPOSVA:
- műanyag (PET palack, fólia, PP+HDPE jelzésű flakonok)
- alumínium és fém italos dobozok
- fém konzervdobozok
A papír hulladékot (újságpapír, kartondobozok összehajtva,
tiszta csomagolópapírok, szórólapok, reklámkiadványok)
pedig továbbra is kérjük, hogy külön gyűjtve, összekötve
helyezzék ki a papír gyűjtési napokon.
NE KERÜLJENEK A SZELEKTÍV ZSÁKBA AZ ALÁBBI
ANYAGOK:
- Ételmaradékos poharak (tejföl, joghurt, vajkrém stb.)
- Gyümölcsös és egyéb tálcák
- Étolajos, fagyállós, gázos –és motorolajos flakonok, festék
- Kemény műanyag (pl: gyerekjátékok)
- Fából készült játékok, eszközök
- Élelmiszer maradvány
- Kommunális-, elektronikai-, zöld- és üveghulladék
- Eü. betétek, injekciós fecskendők, tűk stb.
Amennyiben a fent felsorolt hulladékok kerülnek
kihelyezésre a szelektív hulladékgyűjtő zsákba, akkor a zsák
nem kerül elszállításra, mivel ezek az anyagok nem
újrahasznosíthatók, hanem a kommunális hulladékgyűjtőbe
helyezendők.
Amennyiben a gyűjtési nap ünnepnapra, pihenőnapra
esik, akkor az érintett körzetben a hónap első keddi, vagy
csütörtöki munkanapján szállítjuk el a szelektív
hulladékot!
Üveghulladékot a fokozott balesetveszély miatt kizárólag a
város területén elhelyezett üveggyűjtő konténerekbe lehet
kihelyezni:
- Rákóczi krt. – Thököly u. parkoló (Zsófialiget HÉV)
- Hunyadi utca - Arany János utca (piactér)
- Síp utca – Sportpálya
- Fenyves utca – Raktár krt.
- Ifjúság tér (gázfogadó)

TÁJÉKOZTATÓ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
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Szelektív zsákos hulladék
szállítási időpontok 2017ben
HÉV vonalától északra HÉV vonalától délre

(Csömör felé) (Nagytarcsa felé)
minden hónap első minden hónap első

keddjén csütörtökén

január 3. január 5.

február 7. február 2.

március 7. március 2.

április 4. április 6.

május 2. május 4.

június 7. szerda (Pünkösd miatt) június 1 .

július 4. július 6.

augusztus 1 . augusztus 3.

szeptember 5. szeptember 7.

október 3. október 5.

november 7. november 2.

december 5. december 7.

Külön gyűjtött papírhulladék
szállítási időpontok 2017ben
HÉV vonalától északra HÉV vonalától délre
(Csömör felé) (Nagytarcsa felé)

minden hónap második minden hónap második
keddjén csütörtökén

január 10. január 12.

február 14. február 9.

március 14. március 9.

április 11 . április 1 3.

május 9. május 11 .

június 1 3. június 8.

július 11 . július 1 3.

augusztus 8. augusztus 10.

szeptember 12. szeptember 14.

október 10. október 12.

november 14. november 9.

december 12. december 14.

KIVÜ Kft.

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Eredeti időpont: Ünnep miatti szállítási időpont:
2016. december 26. hétfő 2016. december 27. kedd

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜNNEPI
NYITVATARTÁSA

2016. december 19. hétfő 8:00 – 12:00
2016. december 21 . szerda 8:00 – 12:00

Ügyfélszolgálat szünetel:
2016. december 22-től 2017. január 2-ig

Köszönjük szíves megértésüket!

LAKOSSÁGI FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁSA
AZ ÜNNEPEK UTÁN

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2017. évben a karácsonyi
ünnepeket követően az ingatlan elé kihelyezett fenyőfák
elszállítása csak az alábbi időpontokban történik:

HÉV vonalától északra HÉV vonalától délre
(Csömör felé) (Nagytarcsa)

2017. január 9. hétfő 2017. január 11 . szerda
2017. január 16. hétfő 2017. január 18. szerda

Kérjük, hogy a város tisztaságának megóvása, illetve a
balesetek elkerülése érdekében a fenyőfákat ne dobják az
úttestre, a parkokba, a zöldterületekre, hanem a
meghatározott napon helyezzék azokat az ingatlanok elé.

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!

A nem meghatározott időben kihelyezett fenyőfák
elszállítására nincs lehetőség, azt az ingatlantulajdonos
köteles közterületről eltávolítani.

KIVÜ Kft.



Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a

hősök tiszteletére országszerte nagyszabású megemlékezéseket tartottak. Az

50. évfordulót a fővárosban történt zavargások teljesen beárnyékolták, így

az 56-os emlékév keretében kiemelkedő fontosságúvá vált méltósággal

emlékezni a forradalom áldozataira.

Városunkban október 23-án 10 órakor kezdődtek a megemlékezések, a volt

internálótábor emlékfalánál. A Simándy József Általános Iskola

fúvószenekarának kíséretében a Himnusz közös eléneklése után Várkuti

Melinda, Tóth Bálint: Vigyázzatok az éjszakára című versét szavalta el. Ezt

követően a megemlékező koszorúk elhelyezésére került sor. A Magyar

Országgyűlés nevében először Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési

képviselő rótta le kegyeletét, melyet Kistarcsa Város polgármestere, Solymosi

Sándor és Juhász István alpolgármester követett.

Az áldozatok tiszteletére koszorút helyezett el a drezdai Ifjúsági és Kulturális

Projekt Egyesület, Kistarcsa Város intézményei, a Simándy József Általános

Iskola képviselői, a Recski Szövetség, a Politikai Elitéltek Közössége, az 56-os

Szövetség, az 1956 Magyar Nemzetőrség tagjai, A Fidesz-KDNP Kistarcsai

Csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, az MSZP Kistarcsai Szervezete, a DK

Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány, a Kistarcsai

Vállalkozók Baráti Köre, a Kistarcsa Városért Egyesület, a Fenyves Liget

Egyesület, a Torony Lakópark Egyesület, a KIVÜ Kft. és a KÖFE Kft.

munkatársai.

A koszorúzást követően Vécsey László emlékező beszédével folytatódott az

ünnepség a Csigaházban.

„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem

produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük,

gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük

elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A

kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs

arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult

lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan

vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne

mondana, ha azt a mozgalom érdeke, vagy az elvtársak személyes boldogulása

így kívánja. Alekszandr Szolzsenyicin orosz Nobel-díjas író közismert szavai

ezek. Nála pontosabban, máig ható érvénnyel senki sem fogalmazta meg a XX.

század vörös pestisének emberi hátterét.

Itt Kistarcsán, mindig különös ereje van az 1956-os megemlékezéseknek, hiszen

történelmi helyen, rendre az egykori internáló tábor tövében tartjuk

ünnepségeinket.”

A beszéd után a Monori Színház jóvoltából egy látványos vidám színdarab került

bemutatásra. A „Hová tegyük Rákosi elvtársat” című bohózat, amatőr színészek

mellett profi előadóművészek bevonásával került színpadra. Pelsőczy László és

Október 23.
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Bessenyei Emma mellett Kistarcsa elismert színésze, Medve József is helyet

kapott a darabban Rákosi Mátyás személyében.

Az előadást, Mizsei Bernadett forgatókönyve alapján dr. Patkós József, a Monori

Jászai Mari Általános Iskola igazgatója rendezte. A darab előtt a direktor

bemutatta a társulatot és elárulta, hogy olyan megtiszteltetésben lehetett része

Kistarcsának, hogy a közönség premier előtt tekinthette meg a műsort, melynek

bemutatójára ugyanezen a napon, este került sor a Monori Vígadó dísztermében.

Az 50 perces komoly díszleteket felvonultató vígjáték osztatlan sikert aratott.

Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult. A Csigaház ezen a napon két

kiállításnak is otthont adott. Az „Európa a polgárokért” program

társfinanszírozásában megvalósuló „Emlékezzünk a múltra, építsük a jövőt”

elnevezésű (angolul: Remembering the Past – Building the Future) Európai Uniós

pályázat részeként, a forradalom két hetének, eseményeit követhették nyomon

plakátok formájában a résztvevők. A kiállítás a Kistarcsai Internáltakért

Alapítvány támogatásával jött létre. A szervezet jóvoltából, Tóth Borbála újonnan

megválasztott alapítványi elnök közreműködésével kerültek a plakátok

kinyomtatásra.

A másik tárlat keretében a Simándy József Általános Iskola tanulói saját

rajzaikkal elevenítették fel 1956 legjelentősebb momentumait. A résztvevő

osztályok a projekt jóvoltából ajándékutalványokban részesültek.

Az 1956-os szabadságharcnak világtörténeti jelentősége is van, Kistarcsán

különösképpen. Szintén az „Európa a polgárokért” projekt keretében a

projektvezető drezdai Ifjúsági és Kulturális Projekt Egyesület (Jugend- &

Kulturprojekt e.V.) képviselői is jelen voltak a megemlékezésen, mivel Kistarcsa

az egyik résztvevője a már említett „Emlékezzünk a múltra, építsük a jövőt”

elnevezésű Európai Uniós projektnek , melyben városunk mellett, lengyel, görög,

angol, makedón és német települések is részt vesznek.



Az október 26-i rendes képviselő-testületi ülés elején egy
rendhagyó köszönetnyilvánításra is sor került. A Gödöllői
Rendőrkapitányság élére október 16-i hatállyal Lajmer
György rendőr alezredest nevezték ki. A leköszönő
rendőrkapitány, dr. Bozsó Zoltán címzetes rendőr dandár
tábornok elfogadta a meghívást a a képviselő testület
októberi ülésére, így Solymosi Sándor polgármester és
Juhász István alpolgármester a testület nevében személyesen
is megköszönte az eddigi munkát mellyel biztonságosabbá
vált Kistarcsa.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2017-ben
A szolgáltatást az Önkormányzat 2010-től biztosítja
Kistarcsán, 40 készülékkel. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást az Önkormányzat a kezdetektől önként
vállalt feladatként működteti, 201 3. július 1 -től ez állami
feladat.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a
feladatellátást a jelenlegi fenntartók útján fogja biztosítani
2017-ben is, ezért a rövid határidőkre tekintettel az
Önkormányzat egy általános felhatalmazást adott a
polgármester részére a megállapodás megkötéséhez. A
lakosság változatlan feltételekkel veheti igénybe az ellátást.

Módosult 5 önkormányzati rendelet
A gyakorlati alkalmazás során és az Önkormányzathoz
érkezett javaslatok alapján szükségessé vált egyes
önkormányzati rendeletek módosítása, pontosítása.

A KIVÜ Kft., azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy a rendeletben szereplő, KIVÜ Kft. által
ingyen biztosított lakossági szelektív hulladékgyűjtő zsák
mennyiségét a jelenlegi 3db-ról maximum 2db-ra
csökkentse. Oka, hogy a NHKV Zrt. az elszámoláskor, a
KIVÜ Kft. részére fizetendő szolgáltatási díj
megállapításakor nem a ténylegesen begyűjtött szelektív
hulladék mennyiségét, hanem az uniós normatívákat veszi
figyelembe. Kistarcsán a begyűjtött szelektív hulladék
mennyisége meghaladja az országos átlagot, így a feladat
ellátása alulfinanszírozott.

A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendeletet a
mozgóképről szóló törvény változása miatt kellett
pontosítani.

A parkolómegváltás szabályait, eljárási rendjét tartalmazó
rendelet szerint jelenleg nincs lehetőség méltányosságra a
megváltási díj megfizetése tárgyában. Módosításra került,
hogy egy teleknek/telekrésznek az ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával teljesíthető legyen a megváltási díj
megfizetése.

A behajtási díjak késedelmes befizetésének megakadályozása
érdekében szükséges volt rögzíteni a rendeletben, hogy a
korlátozott zónába (3,5 tonna) történő behajtás csak úgy
engedélyezhető, ha a behajtási díjat még a kérelem
benyújtása előtt megfizeti a kérelmező, és ennek igazolását a
kérelemhez csatolja.
Számos bejelentés érkezik az Önkormányzathoz, hogy egyes
ingatlanokon nem helyezték ki a hatályos nyilvántartás
szerinti házszámot, ezért nehéz megtalálni a keresett
ingatlant. Felsőbb jogszabálynak megfelelően kiegészítésre
került a rendelet, mely szerint az ingatlan tulajdonosa köteles
kihelyezni az ingatlan házszámát jól látható helyre. Ennek
elmulasztása bírsággal sújtható.

A testület döntése értelmében, az 5 önkormányzati rendelet
módosításra került.

Eladásra kerül három zártkerti ingatlan és két garázs
AKépviselő-testület pályázat útján döntött a kizárólagos ön-
kormányzati tulajdonban lévő, Kistarcsa területén fekvő,
6819, 6821 , 6822-es hrsz.-ú zártkerti művelés alól kivett
ingatlanokról, melyeket Klinkáné Kucsma Katalin számára
összesen 5.633.000 Ft vételáron értékesíti.
A testület döntött a kizárólagos önkormányzati tulajdonban
lévő, Eperjesi út 1 3. szám alatti társasház alagsorában
található 20,8 m2-20,8 m2 alapterületű garázsok nyilvános
pályázat útján való elidegenítéséről is.
A garázsok megvételére 4 pályázat érkezett, mind a négy
pályázó a két garázsra tett együttesen ajánlatot. Albrecht
Lóránt Istvánné tette a legmagasabb érvényes ajánlatot, így
garázsonként 1 .400.000 Ft vételáron kerül értékesítésre
számára a két ingatlan.
Mindkét pályázat esetén a nyertes, az az ajánlattevő volt, aki
határidőben a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tett
ajánlatot, és elfogadta a szerződéskötés egyéb feltételeit.

Módosultak a védőnői körzetek
Az egyenlő munkamegosztás érdekében a védőnői körzetek
módosítása vált szükségessé. Az Alapszolgáltatási Központ
szakmai segítségével és a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet véleményezésével, a testület módosította az
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati
rendeletet.

Változás a civil szervezetek önkormányzati támogatá-
sában
A civil szervezetek az önkormányzati támogatások rendjéről
szóló önkormányzati rendelet alapján nyújthatnak be
pályázatot a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál, Kistarcsa
Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel
nyújtott támogatásokra. A kapott támogatásokkal a rendelet
alapján kötelesek elszámolni.
A szervezetek képviselői több pontban is észrevételt tettek és
javasolták a rendelet módosítását. A módosítás nélkül egyes
kedvezményezett szervezeteknek nem állna módjában
hatékonyan megvalósítani programjait, és pénzügyi terhet
jelentene számunkra a támogatás második részletének
megelőlegezése is. A módosítást követően várhatóan a
támogatások felhasználása és az elszámolási szabályok is
jobban igazodnak majd a támogatottak igényeihez. A
rendeletmódosítást a testület egyöntetűen elfogadta.

H.SZ.

Beszámoló az októberi testületi ülésről
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A Kistarcsai Önkormányzat az ASP Központ által biztosított
Önkormányzati Hivatali Portál felület alkalmazásával
lehetőséget biztosít az adózók számára, hogy elektronikus
formában kérdezzék le adófolyószámlájukat az önkor-
mányzathoz tartozó helyi adók tekintetében.

Az oldal megtekintéséhez internet hozzáférés, Chrome
böngészőprogram, valamint pdf-olvasó szoftver szükséges.

REGISZTRÁCIÓ,
A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásait az
állampolgárok a Portálon keresztül vehetik igénybe. Az
ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy KISTARCSA
településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe
az ügyintézési lehetőségeket.

A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/ honlap felkeresése után
kiválasztható az önkormányzati elektronikus ügyintézés. Az
ügyfélkapus belépési kóddal rendelkező magánszemélyek,
cégképviselők, meghatalmazottak az önkormányzati hivatali
portálon https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap regisztrálnak. (Itt
meg kell adni a személyes adatokat melyeknek meg kell
egyezniük a korábban ügyfélkapu nyitásakor megadott
adatokkal! ) „Szeretnék Regisztrálni” feliratra kattintva
elkészíthetik regisztrációjukat. Ezt követően visszaigazolást
kapnak a sikeres regisztrációról. A regisztrációt a folyamat
elején egyszer kell megtenni.

ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS

A szolgáltatás használatával a Portálon regisztrált Ügyfélnek
lehetősége van a saját, illetve a képviselt adózó kiválasztott
önkormányzathoz tartozó helyi adóegyenlegének
lekérdezésére. Az egyenleg lekérdezéséhez bejelentkezés és
Ügyfélkapus azonosítás után meg kell adnia saját
adóazonosító jelét, illetve amennyiben képviselőként jár el,
az általa képviselt adózó adóazonosító jelét vagy adószámát.
Amennyiben a felhasználó jogosult (előzetesen bejelentette
képviseleti, illetve meghatalmazotti státuszát) az egyenleg
lekérdezésére és a kiválasztott önkormányzatnál létezik
adóegyenlege, a Portál pdf dokumentumként megjeleníti a
felhasználó számára a kiválasztott önkormányzatnál lévő
saját vagy képviselt adózó helyi adóegyenlegét.

MAGÁNSZEMÉLY SAJÁT ADÓEGYENLEGÉNEK
LEKÉRDEZÉSE

Ebben az esetben nincs szükség előzetes képviselői vagy
meghatalmazotti bejelentésre. Magánszemélyeknél a
természetes azonosítók alapján történik a jogosultság
megállapítása, ezért nagyon fontos, hogy adóhatósági
nyilvántartásban szereplő adatok megegyezzenek a
magánszemély természetes azonosító adataival.

KÉPVISELT ADÓEGYENLEGÉNEK LEKÉRDEZÉSE

Az adóhatóság előtt az adózót – ha nem kíván személyesen
eljárni – képviseleti joggal rendelkező személy is
képviselheti. Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó
adóegyenlege elektronikus úton lekérdezhető legyen, az

szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló iratot aláírt
eredeti példányként postai úton, vagy személyesen
eljuttassák az önkormányzati adóhatósághoz. A nyomtatvány
minta megtalálható a http://kistarcsa.asp.lgov.hu/adocsoport-
formanyomtatvanyai linken.

Az Állandó meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez
elnevezésű nyomtatvány könyvelők, könyvvizsgálók egyéb
meghatalmazottak részére szükséges,vagy a

Képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén 2016 elnevezésű
nyomtatvány, kitöltése és beküldése szükséges, ha egyéni
vállalkozó saját maga, illetve gazdasági társaság képviselője
szeretne az e- ügyintézésben részt venni. (Igény szerint
mindkettő beküldhető.)

A kitöltött nyomtatványokat személyesen vagy postai úton
kell eljuttatni az adóhatóság részére. (Beérkezés után az
adóhatóság nyilvántartásba veszi a bejelentéseket és
meghatalmazásokat.)

Képviselt adóegyenlegének lekérdezéséhez először a
lekérdező tíz jegyű adóazonosító jelét kell megadni, majd
jelölni kell egy pipával, hogy a képviselt adóegyenlegét
szeretnénk lekérdezni. A lekérdezett adóazonosítójához
magánszemély esetén a tízjegyű adóazonosító jelet kell
feltüntetni, vállalkozás esetén a vállalkozás 11 jegyű
adószámát folyamatosan írva kötőjelek nélkül kell
feltüntetni.

LEKÉRDEZÉS SORÁN AZ ALÁBBI ÜZENETEK
JELENHETNEKMEG:

Adóegyenlegének letöltése folyamatban. Kérem várjon!
Rövid idő elteltével pdf formátumban megjelenik a kért
folyószámla, mely kinyomtatható, letölthető.

Nincs lekérdezhető adat Kistarcsa ADÓ nyilvántartásában!
Magánszemély nem szerepel az adóhatóság
nyilvántartásában, mert nincs helyi adót érintő
kötelezettsége, illetve lenne adó kötelezettsége, de nem
jelentkezett be az önkormányzati adóztatásba. Utóbbi esetben
haladéktalanul teljesítenie kell bejelentkezését, mert ha az
önkormányzati adóhatóság tárja fel a bejelentkezés hiányát, a
mulasztás bírsággal sújtható.

A lekérdező Ügyfél azonosító nem szerepel Kistarcsa ADÓ
nyilvántartásában! (nem megfelelő a lekérdező
adóazonosító jele, vagy a beírt adóazonosító jel nem szerepel
az adóhatósági nyilvántartásban) Ebben az esetben
kezdeményezni kell a hatósági nyilvántartásban szereplő
adatok egyeztetését.

A lekérdezett Ügyfél azonosító nem szerepel Kistarcsa ADÓ
nyilvántartásában! (lekérdezett ügyfél adószáma nem
megfelelő, vagy a beírt adószám nem szerepel az adóhatósági
nyilvántartásban) Ebben az esetben kezdeményezni kell a
hatósági nyilvántartásban szereplő vállalkozói adatok
egyeztetését.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Adófolyószámla elektronikus lekérdezése
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Szeptember 2-án nálunk is elindult a tanév, 6 csoportban,
több mint 1 30 táncossal kezdődött meg a munka. A
szeptemberi „bemelegítés” után Görhöny Fesztiválon
szerepeltünk először, az ifjúsági csoport tánc mellett a
görhönysütésből is kivette a részét.

Október 8-án a félév legnagyobb kihívása várt a felnőtt
csoportra. A múlt évi teljesítménye alapján meghívást kapott
a csapat a most már hagyományosnak tekinthető tatabányai
IV. Agora Koreográfus Versenyre. Már a felkészülés is
feszített tempóban folyt, melybe igen nagy energiát fektettek
a táncosok és a koreográfusok egyaránt. Két tánccal
neveztünk a programba.
A bogártelki táncokból készített „Le a kalappal” című
produkció ebben az évben többször is nagy sikert aratott a
mondanivalóval megtöltött, látványában pazar, hangulatában
fiatalos megjelenésével. A zsűri azonban mégis az autentikus,
gömöri táncokból szerkesztett koreográfiát díjazta harmadik
hellyel és pénzdíj jal egyaránt, emellett együttesi különdíjban
is részesült a csoport. Az említett mű kimondottan erre a
versenyre készült, és frissessége vitathatatlanul visszaköszönt
az előadás során. A zsűri értékelése is azt tükrözte, jó irányba
halad a csapat…

Programokban gazdag októbere volt a Berkenye csoportnak
is. Október 12-1 5-ig Szlovéniában vendégszerepelt, ahonnan
rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza, álljon itt egy
rövid összefoglaló utazásukról!

„20 gyermek és hat kísérő kapott meghívást a szlovéniai
Brežice városába. Nagy lelkesedéssel indultunk útnak szerda
reggel a Civil Ház elől, és 8 órás buszozás után érkeztünk
meg úticélunkhoz. Szlovén vendéglátóink nagy szeretettel
fogadtak bennünket. A fesztiválra rajtunk kívül még egy szerb
együttes volt hivatalos. Az ott töltött 4 nap alatt számos
fellépésen vettünk részt, csütörtökön kétszer, pénteken
egyszer mutattuk be koreográfiáinkat (somogyi és kalocsai
táncokat) a szlovén iskolásoknak, szombaton pedig egy
nagyszabású gálaműsorban szerepeltünk. De természetesen
jutott idő játékra, szórakozásra is: összemértük tudásunkat
sportvetélkedőn, doboltunk gimnasztikai labdán, festettünk a

fotográfia technikájára alapozva stb. Vendéglátóink nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy a gyerekek jobban
megismerkedhessenek egymás kultúrájával. Minden csoport
rövid táncházban adott ízelítőt táncaiból, ahol az
alaplépésekkel ismerkedhettünk, nyelvi műhelymunka
keretében elsajátíthattunk egykét kifejezést is. Talán a
legérdekesebb és egyben legnagyobb kihívást jelentő szelete
az útnak mégis az volt, hogy a gyerekek bepillantást
nyerhettek a szlovén gyerekek mindennapaiba is, hiszen egy
egy család látta őket vendégül. Nagy volt hát az izgalom,
hogyan is fogják megérteni egymást, hogy fogják elmondani,
ha valami nem ízlik vagy éppen nagyon finom. Az első este
után másnap már egymás szavába vágva mesélték
élményeiket. Minden utazó nevében kijelenthetjük: jól éreztük
magunkat!”

Október 16-án, vasárnap Kecskeméten rendezte meg az
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület a Tóth Ferenc
Koreográfusi Versenyt. A Szlovéniából hazatért Berkenye
csoport a „Ha elalszik a juhász” című somogyi
koreográfiával indult a megmérettetésen. A több mint 50
produkciót neves szakmai zsűri értékelte, a berkenyések
„Ezüst minősítést” szereztek.

Ebben a szezonban is beindult a Zsibongó, amely a kicsiknek
és a családoknak jelent tartalmas programot. Újításként
vezettük be, hogy minden második hónapban szombat
délután kezdődik a foglalkozás, majd az idő haladtával az
egyre nagyobb csoportok számára alakul át táncházzá.

Legközelebb november 26-án hagyományos időpontban
(10.30-tól 1 2 óráig) az ifjúsági csoport tanárai és táncosai
várják az érdeklődőket, azt követően pedig december 10-én,
délután lesz Zsibongó a kistarcsai adventi programok
keretében, amikor bábelőadással és az ádventi vásárral
karöltve éjszakába nyúló táncmulatság zárja az idei
programokat.

A fenti időpontokban, illetve próbáin mindenkit szeretettel
vár a Pannónia Néptáncegyüttes!

Urbán Barbara

Híradás a Pannónia életéből
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Szent Márton Ünnepe: november 11.Katolikus

Sabariában (a mai Szombathely) született 316 vagy 317- ben.
Életének nagysága nem szellemi tudásban csúcsosodott ki,
inkább gyakorlati jócselekedetekben, az irgalmas felebaráti
szeretetben. Így tudott a tanult emberekre, a kézműves
lakosságra és a falusi nép nagy tömegére hatást gyakorolni.
Így tudott tömegeket megnyerni Krisztus szándékára.
Pogány szülei voltak. Apja a római seregben szolgált tiszti
rangban, tribunus volt. (katonai, pénzügyi, bírói feladatokat
végző elöljáró az ókori Rómában)
Miután apja leszerelt, egy kis birtokot kapott észak
Olaszországban. Márton itt élte le gyermekkorát. Tíz éves
korában szülei akarata ellenére felvétette magát a hitjelöltek
(katechumenek) csoportjába. Ettől kezdve hűségesen
teljesítette a számára kijelölt vallási kötelezettséget. Apja
nem jó szemmel nézte fia életét, ezért már 15 éves korában
besoroltatta lovas katonának, talán így más meggyőződésre
bírja őt. Márton könnyű szívvel belenyugodott apja
szándékába. Szükséges katonai ismeretek után 19 éves
korában megkezdhette katonai szolgálatát, mint circuitor
(őrjárati tiszt). Ekkor történt vele az ismert köpeny jelenet.
Hidegben egy hiányos öltözetben lévő koldusnak katona
köpenyét kettévágta és felét a koldusnak adta. Ezt követő
éjszakán álmában Jézust látta vállán az ő fél köpenyével.
Mély hatással volt rá e jelenet és a hittanuló 22 évesen
megkeresztelkedett. Most már szeretett volna megszabadulni
a teherré vált katonai szolgálattól. Ez szerencsés
körülmények között sikerült.
Leszerelés után csendes visszavonultságban, remeteségben
élt, majd Szent Hilárius püspöknél jelentkezett, aki akkor
Gallia (mai Franciaország) legkiválóbb tudósa volt. Mártont
szerette volna diakónussá (szerpap) szentelni, ő azonban
alázatosságból nem fogadta el, ezért csak exorcistává
(ördögűzővé, a papszentelés kis fokozata, akkor még volt, sőt
még az én kispap koromban is volt) szentelte. Ezt már nem
utasíthatta vissza.
Márton álmában megint sugallatot kapott, térjen vissza
szüleihez és térítse meg őket. A szülők valamilyen oknál
fogva megint Szombathelyre költöztek. Apját nem tudta
megtéríteni. Édesanyját sikerült Krisztushoz vezetni, és sok
más pogányt is. Ezért az ariánusok (az egyház tanítását
támadták) meggyűlölték és menekülnie kellett. Szent
Hilárius püspököt kereste fel, aki engedély adott neki
kolostorépítéshez. Szerzetes társaival együtt szigorú
szabályok szerint éltek. Szellemi és fizikai munkák mellett
szigorú önmegtagadásban és töltötték napjaikat. E
közösségből sok szent életű püspök és hithirdető került ki.
Több mint tíz éve szorgoskodott a katonai tisztből lett
szerzetes, amikor a Jóisten más feladattal bízta meg. A Toursi
(turi) egyházmegye püspöke meghalt. A hívek Mártont
szemelték ki püspöknek. Ő tiltakozott, visszautasította a mél-

tóságot. A hívek cselhez folyamodtak. Beteghez hívták.
Útközben nagy csapat ember vette körül és tiltakozása
ellenére Toursba vitték. Itt a már összegyűlt hívek
egyhangúan püspökké kiáltották. Márton most már meghajolt
a nép akarata előtt.

Mint püspök mindenben hű maradt önmagához. Ugyanaz az
alázatosság, igénytelenség volt ezután élete. Tekintéllyel és
kedvességgel töltötte be püspöki hivatalát, anélkül, hogy
szerzetesi lelkületén és erényein változtatott volna.
A szerzetesi élet Márton szemében nem volt öncél, hanem
erőgyűjtés a maga elé tűzött nagy apostoli feladat
elvégzésére. Ő igehirdető püspöknek érezte magát.
Fáradhatatlanul járta először saját egyházmegyéjének, majd
Franciaország városait, falvait és mindenütt prédikált és
keresztelt. Életrajzírói szerint prédikációi nélkülözték a
csillogó ékesszólást, de bőven áradt belőlük a meggyőzés és
a szerető kérés. Márton inkább a tettek embere volt, nem a
szavak embere. Térítő útján nagy gondot fordított a pogány
babonák kiirtására. A pogány templomokat leromboltatta.
Keresztény templomokat, plébániákat, kolostorokat épített.
Apostolkodásában egyedül Isten ügyét tekintette és nem az
emberek személyét. Hatalmasokkal, előkelőkkel szemben is
olyan független maradt, mint beosztottjaival.
Közbenjárására történt csodák csak fokozták vele szemben a
tiszteletet.
Szigorú önmegtagadó életét püspök korában is gyakorolta.
Állandóan böjtölt, durva daróc ruhában járt, éj jel puszta
földön aludt. Ilyen kemény élet mellett is jó egészségnek
örvendett egész nyolcvan éves koráig. Ekkor beteg lett,
érezte halálát. Elbúcsúzott szerzetes testvéreitől. Napokon át
tartó magas láz felemésztette maradék erejét, 397 november.
8-án meghalt. Testét egyházmegyéjének főtemplomában
temették el. Tours azóta az egyik leglátogatottabb búcsújáró
hely lett. Szent Márton pedig a legismertebb szentek egyike.
Sok templomot építettek tiszteletére.

Somlai József nyugdíjas plébános
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Advent
„...az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak, És ezt mondják: Hol van az ő (Jézus)
eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva. ….Ez az
egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő
mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem

akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint
éjjeli tolvaj,...” II. Péter 3, 34. és 810.

Református

Az „advent” szavunk a latin 'adventus Domini': az 'Úr
eljövetele' kifejezésből ered. A karácsony előtti negyedik
vasárnap advent első vasárnapja, az egyházi év kezdete,
amelyen úrvacsorát osztunk a gyülekezetben. Igaz, hogy
Jézus egyszer már eljött kisgyermekként, 2000 éve. Magára
vette az embersorsunkat, mindenben hasonlóvá lett hozzánk,
kivéve a bűnt. Másodszor is eljön, de akkor már nem
gyermekként, hanem mennyei hatalommal, hogy ítéljen élők
és holtak fölött. Akkor minden szem meg fogja látni hatalmát
és dicsőségét. Adventkor erre a találkozásra készülünk.
Keresztyénként nem karácsonyt várjuk, nem is az ünnepet,
sem a családdal töltött meghitt órákat, hanem Jézust, aki
„lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat”. Advent így
egyszerre a bűnbánat és a reménység időszaka is. Bűnbánaté,
mert tudjuk, hogy mennyit vétettünk és mulasztottunk
Istennel és felebarátainkkal szemben, de a reménységgé is,
hogy Jézus eljövetelekor nem ennek büntetését fogjuk kapni,
amit megérdemelnénk, hanem a kegyelmet: ha hiszünk
Jézusban és igyekszünk akarata szerint élni.

Keresztelő János magát Jézus útkészítőjének
tekintette és arra tanított, hogyan kell helyesen várni a
Messiás eljövetelére. Hallgatóit az életük megtisztítására,
megreformálására a szegényekről való gondoskodásra, az
igazságosságra szólította fel.
Nemcsak a naptárban találjuk a reformáció napját és adventet
egymás szomszédságában, hanem a lényegük szerint is
közeliek egymáshoz. Az az ember készül helyesen Jézus
eljövetelére, aki megreformálja az életét, tehát az
evangéliumhoz igazítja, és Pál apostolhoz, Lutherhez és
Kálvinhoz hasonlóan Krisztusra tekint.

„A reformáció a Te szívedben kezdődik
el!….Könyörögjünk Istenhez, hogy mutassa meg, mi a
feladatunk! Lehet, hogy az imádság, lehet, hogy a hívogatás,
lehet, hogy valamilyen fizikai segítség? … A gyülekezet
reformációja mindenképpen a Te szívedben kell, hogy
kezdődjék: akkor nem elvárásaid lesznek, hanem szereteted,
amelyet tovább akarsz adni. Akkor nem csak a rosszat látod,
hanem a jót, az igyekezetet is! Akkor nem azt várod, hogy a
közösség téged vegyen körül, hanem Te lépsz oda
testvéredhez egy-egy kedves szóval.” (Kompán Zsoltné)
Nem véletlenül figyelmeztet a Biblia: „ Az Úr napja pedig
úgy jő majd el, mint éj jeli tolvaj” tehát váratlanul,
meglepetésszerűen. Ezért a leghelyesebben akkor
cselekszünk, ha minden nap úgy várjuk őt, mintha akkor
lenne életünk utolsó órája!

Református gyülekezetünk hírei
A koszorúkötést és karácsonyi ajándékkészítést november
20-án, vasárnap 10 órai kezdettel tarjuk. A részvétel
ingyenes. Tavaly már új formában tartottuk, vasárnap 10-12
óráig, a templomunk mögötti gyülekezeti házban. A
gyerekek az istentiszteletről az ének, imádság bibliaolvasás
után most kivételesen nem a gyermekistentiszteletre, hanem
a játszóházi foglalkozásra mentek az emeleti gyülekezeti
terembe. Az ifis nagylányok gófrit sütöttek a
kisebbeknek, játszottak velük. A helyszűke miatt a gófrit csak
a földszinti gyülekezeti teremben tudták elkészíteni, így a
gyerekek nem csak a felnőttek koszorúkötéséért jöttek le az
földszinti gyülekezeti terembe.. . A szülők az istentisztelet
után készíthették el közösen adventi koszorúikat. Köszönjük
gyülekezetünk nagyszámú önkéntesének rendkívül értékes
segítségét a színes forgatag megvalósításában!

Az evangélizációt december 13-16-ig, keddtől péntekig
tartjuk 18 órai kezdettel, vendég lelkészek szolgálatával.

December 18-án, vasárnap 10 órakor az istentiszteleten
legátus prédikál! A 'legátus' szó küldöttet jelent. A református
egyházban legátusnak nevezzük azt a teológiai hallgatót, aki
az ünnepi istentiszteleten prédikál. Kérjük, hogy minél
többen jöj jenek el, ezzel is segítve a lelkészképzés munkáját!

December 24-én, szombaton 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. (Idén december
11 -én kikérdezem minden, a műsorban részt vevő gyerektől a
szerepet. Csak az vehet részt a szentesti műsorban, aki
december 11 -re tökéletesen megtanulja! )

December 28-án, szerdán az ünnepi események torlódása
miatt a filmklubot nem tartjuk meg.

December 31-én, szilveszter délután 4 órakor óévzáró
hálaadó istentiszteletet tartunk.

Mindenkinek áldott ünnepeket kívánok! De ne
feledjük: áldott az ünnep akkor lesz, ha a külső készülésre,
vásárlásra, takarításra, stb. kevesebb erőt fordítunk, de a
lelkiekre többet! Ha a sportra igaz, hogy minden a fejben dől
el, akkor ez kétszeresen is az ünnepeinkre!

Riskó János
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Csaba testvér füves könyve a szeretetről, a

házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati

karambolokról.

Merj az élet mellett dönteni!

Az ember megszületik, megtanul járni, és

elindul hosszú vándorútján, hogy felnőjön

teremtő Istenéhez. Lassan megtanulunk

beszélni, írni, az élet ügyes-bajos dolgai

között kiigazodni, de ez még csak az út

kezdete. A szeretet Istene szeretné megízleltetni velünk, hogy milyen jó jónak

lenni, milyen jó szeretetben a másikra figyelni, magunkat elajándékozni,

társunknak önzetlenül a szolgálatára lenni, belőle, mint az áldott napfény a kis

magból, az érett kalászt kiszeretni. Nagyon sok szép élményem van ennek az

útnak az örömeiről, kihívásairól. A kötetet Karikó Éva állította össze.

"Ha azt látom, hogy sok házasság felbomlik, hogy a házastársak nem élnek

szépen, szeretetben együtt, akkor nem a házasság intézményét kell elvetnem,

hanem azt kell megállapítanom, hogy sajnos sokan naivan, vakon, túl gyorsan

rámentek a fekete pályára, és emiatt kisodródtak, összetörték magukat. Nem a

pálya rossz, egyszerűen nem tudnak bánni a felmerülő nehézségekkel."

Házasság - Böjte Csaba

Böjte Csaba  Arra születtél, hogy
ajándék legyél

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

Burgonyás spenótkrémleves

Hozzávalók:

- 2 db krumpli
- 30 dkg spenót
- 5 dkg vaj
- 6 dl húsleves alaplé
- 2 dl tejszín
- 10 dkg reszelt sajt
- só, bors
- 4 szelet toastkenyér
- 4 evőkanál olaj

Elkészítése:
Kockázzuk fel a burgonyát. Pirítsuk meg a vajon, majd
öntsük fel a húslevessel, és kis lángon főzzük puhára.
Mossuk meg a spenótot, tépkedjük kis darabokra.

Ha elkészült, szórjuk bele a spenótot. Főzzük további 5
percig. Pürésítsük, gazdagítsuk a tejszínnel, és keverjük bele
a reszelt sajtot. Sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint.

Kockázzuk fel a kenyérszeleteket, és pirítsuk meg az olajon.
Tálaljuk a levest forrón a kenyérkockákkal.

Vers mindenkinek

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

JózsefAttila: Tél

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új , meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek.. .
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj , meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

(1 922)
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FÜGGÖNY

Kartonok, vásznak
Ágyneműk, huzatok
Törölközök, terítők

Ágytakarók, díszpárnák
Rövidáru

Lakástextil

méteráru

Kistarcsa, Hunyadi u. 4.
Nyitva tartás: H-P 9-17

Szombat 9-12

Helen Textil
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