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Március 15.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére

rendezett ünnepi program

2017. március 15-én 10 órától

a Civil-ház falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával
kezdődik.

(Civil-ház, Kistarcsa, Széchenyi u 33.)

Programok a Civil-háznál:

- Himnusz
(Simándy JózsefÁltalános Iskola fúvós zenekara)

- Történelmi visszaemlékezés

- Koszorúzás

- Szózat

Programok a Csigaházban:

- Himnusz
(Simándy JózsefÁltalános Iskola fúvós zenekara)

- Ünnepi beszéd: Solymosi Sándor polgármester

- Irodalmi játék
(A Simándy JózsefÁltalános Iskola tanulóinak
előadásában)

- Szózat

Mindenkit szeretettel vár
Kistarcsa Város Önkormányzata!
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Segítsen Ön is!

Tudomásunkra jutott, hogy Fekete Gábor kistarcsai
fiatalember is a veronai busztragédia elszenvedője volt.
Fizikailag jól van, azonban a ruhái odavesztek a tűzben.
A Bonum Publicum Egyesület gyűjtésbe kezdett a
fiatalember javára.
A 65100266-11412034-es számlaszámra várják az
pénzadományokat Fekete Gábor megjelöléssel.

Ezen felül az Ökumenikus Segélyszervezet továbbra is fogad
pénzadományokat a www.segelyszervezet.hu honlapon és a
11705008-20464565 számlaszámon a veronai buszbalesetben
érintett családok, sérültek és az elhunytak hozzátartozói
részére. Az utaláskor a közlemény rovatba feltétlenül írják be
“Buszbaleset”.

Közterület használatát érintő
változás

Módosult a közterületek rendjéről szóló önkormányzati

rendelet, mely szerint a jövőben bármilyen jellegű műtárgy

- szikla, autógumi, pózna stb. -, vagy növényzet

elhelyezése az úttest széle és az árok közötti területen, árok

hiányában az úttest szélétől mért 1 méter távolságon belül

tilos.

Továbbá kiegészült a közterület-használati megállapodás

alapján folytatható közterület-igénybevételek köre az eddig

meghatározott tevékenységek között nem szereplő, attól

eltérő, egyéb magáncélú területhasználattal. Ennek egységnyi

díj tétele 160,- Ft/ m2/hó.

A közterület-használati megállapodás megkötésére

irányuló kérelmet pedig február 1 -jétől a közterület-

használat tervezett kezdetét megelőzően legalább 5 nappal

korábban kell kezdeményezni.

Városüzemeltetési Iroda



Az Oázis Üzletházba költözött a járási
kirendeltség

A város vezetői és a járási hivatalvezetés, ill. kormányhivatal a

tavalyi év végén megállapodott arról, hogy 2017. január 2-tól a

Gödöllői Járási Kirendeltsége nem a Polgármesteri Hivatal

földszintjén fog működni, hanem átköltözik az önkormányzat

tulajdonában lévő Oázis Üzletház első emeleti helyiségébe.

Így az év elejétől már ott működik a járási ügyintézés.

Telefon: 28/746-838
Kistarcsa Város Önkormányzata

Előzetes tervek szerint
2017. május 1. és 2017. június 15.

között lesz Kistarcsán kéményseprés

A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015.évi CCXI.

törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának

szakmai szabályairól szóló 21 /2016. (VI.9.) BM rendeletben

meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági

Ellátó Központ, mint a kéményseprőipari szerv a 2017. évi

kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban

elkészítette. A kéményseprés előzetes tervek szerint 2017.

május 1 . és 2017. junius 15. között várható Kistarcsán.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Kamionmentés összefogással

Január 1 3-án a közterületi kamerarendszer figyelése közös

összefogással azt eredményezte, hogy sikerült egy elakadt

kamiont kivezetni a Zsálya utcából. Történt ugyanis, hogy a

kamera képeket elemző közterület-felügyelőnek feltűnt egy

jármű, ami nem nagyon akar mozdulni az említett helyről.

Vélhetően eltévedt vagy elakadt. Ezért a járőrszolgálat

kiment a helyszínre, és megállapították, hogy jól érzékelték

az eseményeket.

A helyszínen egyértelművé vállt, hogy segítség nélkül nem

fog tudni kijutni a kamion a jeges úton, úgyhogy riasztották a

KÖFE Kft.-t, akik 2 perc alatt kint voltak a helyszínen és

sózással járhatóvá tették az utat, a közterület-felügyelők

forgalomirányítása mellett. Így a kamion el tudott indulni és

meg fordulnia is sikerült.

Tanulság, a közterület-felügyelők nem csak bírságolni

tudnak, hanem segíteni is. A KÖFE Kft. bebizonyította, hogy

gyorsan tud intézkedni. A mentéshez szükséges eszközökkel

is rendelkeznek és lehet rájuk számítani.

A kamionmentés óta közös munkával egy újabb járművet is

sikerült kimenteni a közelmúltban.
Forrás: Kistarcsa.hu



Adófizetési kötelezettségek
2017. március hónapban

Felhívjuk Tisztelt adózóink figyelmét a 2017. március hónap-
ban esedékes befizetési és bevallási kötelezettségükre!

Megnevezés Befizetési határidő

2017. I. félévi iparűzési adóelőleg 2017.03.1 5.

2017. I. félévi gépjárműadó 2017.03.1 5.

2017. I. félévi telekadó 2017.03.1 5.

2016. évi talajterhelési díj 2017.03.31 .
(adóbevallás és befizetés)

További felvilágosítással az adóügyi ügyintézők ügyfél-
fogadási időben (hétfő: 8.00-1 8.00 óráig, szerda: 8.00-16.00
óráig) készséggel állnak rendelkezésükre.

KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ADÓCSOPORT

Kóbor kutyák befogása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata a közterületen lévő kóbor kutyák befogására
megállapodást kötött a Kutyamentsvár Alapítvánnyal.

Amennyiben városunk illetékességi területén a közterületen
felügyelet nélkül, kóbor, gazdátlan kutyát észlel, kérjük
jelezze az alapítvány felé a nap 24 órájában a 06-20 964-
3025 telefonszámon, akik gondoskodnak az állat befogásáról,
elszállításáról.

A jelzéseket munkaidőben a Kistarcsai Polgármesteri
Hivatalban is fogadjuk a 06-28 470-711 -es telefonszámon.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Fatolvajokat fogtak a Kistarcsai
Polgárőrök

Február 14-én a polgárőrség járőrözés során arra lett
figyelmes, hogy egy önkormányzati területen illegális
fakivágás zajlik. A polgárőrök értesítették a közterület-
felügyelőket. Az érkezésükig a polgárőrök a helyszínen
tartottàk az elkövetőt.

Forrás: Kistarcsai Polgárőr Egyesület
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Ünnepi kommunális
hulladékszállítás

2017. március 15.

Eredeti időpont: Ünnep miatti szállítási időpont:

2017. március 15. szerda 2017. március 16. csütörtök

Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a
hulladékgyűjtő edényeket.

Köszönjük megértő együttműködésüket!

KIVÜ Kft.

Álláslehetőség a
Polgármesteri
Hivatalban

Kistarcsa Város Jegyzője pályázatot hirdet jogi- és
vagyongazdálkodási referens munkakör betöltésére.
Határozott idejű (Gyes alatti helyettesítés), előreláthatóan
2019. június 30-ig tartó közszolgálati jogviszony.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, illetve szervezeti
egységeik részére jogi tanácsadás, támogatás nyújtása,
felmerülő jogi feladatok ellátása, vagyongazdálkodási
ügyintézés, közreműködés közbeszerzési eljárások lebonyo-
lításában.

Részletes pályázati feltételek a www.kistarcsa.hu honlapon
megtekinthetőek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A munkakör betölthető: 2017. április 3.

Az elbírálás határideje: 2017. március 15.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.

Jelige: „jogi- és vagyongazdálkodási referens pályázat”. Az
álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)507-
148-as telefonszámon kapható.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Eladó egy 2000 mes ipari
telephely

Kistarcsa Város Önkormányzata pályázat útján értékesíteni
kívánja Kistarcsa 0261 /1 8 helyrajziszámú „ipari telephely”
rendeltetésmódú 2004 m nagyságú ingatlant.

A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő
megfizetését, de a fizetés ütemezése Kistarcsa Város
Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott
időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától
számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő
leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a
pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban
közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa,
Szabadság út 48. szám alatt, 2017. március 16. 13.00 óráig
az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott
pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: 2017.
március 29.

A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A
pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével
megvalósuló versenyeztetése, mely során a pályázati eljárás
nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek
teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot
tette.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület a 2017. március 29-i ülésén dönt
a pályázatokról.

A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést
követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a
résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.

A teljes pályázati felhívás elérhető Kistarcsa Város
Önkormányzatának weboldaláról, a www.kistarcsa.hu-
ról.

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

dr. Varga Ágnes, jogi és vagyongazdálkodási referens

Telefon: 06 28/507-142, 06 20/568-7001 ,

E-mail: agnes.varga@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügy-

félfogadási időben

Kistarcsa Város Önkormányzata

Pályázat az Eperjes út 19. szám
alatti ingatlan eladására

Kistarcsa Város Önkormányzata pályázat útján értékesíteni
kívánja Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa,
Eperjesi u. 1 9. sz. alatt található, „kivett általános iskola”
rendeltetésmódú 11 101 m nagyságú ingatlant.
A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő
megfizetését, de a fizetés ütemezése (rendelkezésre bocsátás
határideje, módja) Kistarcsa Város Önkormányzata bírálati
szempontjait képezik.
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott
időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától
számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő
leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a
pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban
közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.
Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Kistarcsa Város
Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP
Bank Nyrt. 11 742324-1 5565804). Az Ingatlan becsült
forgalmi értéke bruttó 205 200 000 Ft. A pályázati biztosíték
összege a megajánlott bruttó vételár 10%-a, azaz 20 520 000
Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltüntetni „Pályázati
biztosíték a 3144/6 hrsz.-ú ingatlan megvételére”, továbbá a
pályázó megnevezését.
A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést
igazoló okiratot mellékelni kell az ajánlat leadásakor. A
nyertes pályázó által befizetett biztosíték a megkötött
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy a
vételárba beszámít.
A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek
nyilvánítja.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa,
Szabadság út 48. szám alatt, 2017. március 16. 13.00 óráig
az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott
pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: 2017.
március 29.
A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A
pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével
megvalósuló versenyeztetés, mely során a pályázati eljárás
nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek
teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot
tette.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján
a Képviselő-testület a 2017. március 29-i ülésén dönt a
pályázatokról.
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést
követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a
résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.

A teljes pályázati felhívás elérhető Kistarcsa Város
Önkormányzatának weboldaláról, a www.kistarcsa.hu-
ról.
Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
dr. Varga Ágnes, jogi és vagyongazdálkodási referens
Telefon: 06 28/507-142, 06 20/568-7001 ,
E-mail: agnes.varga@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügy-
félfogadási időben

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Szervezési ügyintézőt keres a
Polgármesteri Hivatal

Kistarcsa Város Jegyzője pályázatot hirdet szervezési
ügyintéző munkakör betöltésére.
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
önkormányzat működésével kapcsolatos kommunikációs,
szervezési, pályáztatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Kommunikációs referensi feladatok
• Nemzetközi pályázatokhoz kötődő feladatok
• Folyamatos kapcsolattartás testvértelepülésekkel
• Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok
• Helyi önkormányzati rendeletek és szabályzatok előké-
szítésében, szerkesztésében közreműködés, koncepciók
felülvizsgálata

Részletes pályázati feltételek a www.kistarcsa.hu honlapon
megtekinthetőek. A munkakör az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.
Jelige: „szervezési ügyintéző pályázat”. Az álláshellyel
kapcsolatban további felvilágosítás a (28)507-148-as
telefonszámon kapható.

Kistarcsa Város Önkormányzata

2017. február 23.
Takács Ferenc: Irodalom és testkultúra
Testkultúráról nemcsak a sport szempontjából beszélhetünk.
Ide tartoznak a testgyakorlási es szellemi tevékenységek, sőt,
a játék is. Az előadó egy kötetbe gyűjtötte össze neves íróink
és költőink - akik nem voltak sportemberek - ilyen
vonatkozású írásait.

2017. március 2.
Németh András: Élőhely helyreállítás Kistarcsa és
Kerepes között
A Küdői-hegy oldalában a legeltetés megszüntetése
következtében elszaporodtak a galagonyacserjék. A védett
növényeknek és állatoknak otthont adó gyeptársulások
visszaállításához önkéntesek is szükségesek.

2017. március 9.
Tomor Dávid: 1848 és a forradalmak tavasza
Miért 1 848. március 15-én kezdődött a magyar forradalom?
Mi történt eközben Párizsban és Bécsben? Mit tudhatott
Nyugat-Európa lakossága a magyar forradalomról? Az 1848-
as év legfontosabb történelmi eseményei.

2017. március 16.
Pénzes Gábor: Tehetséggondozás
A tudatosság elvének érvényesítése. A gyerekek
képességfejlesztése három területen folyik párhuzamosan:
sportmozgások, művészetek, kutatások. A bal és a jobb
félteke tevékenységének összehangolása. Csoportmunkák.

2017. március 23.
Kuthi István: Amerika magyar szemmel
Látogatások az Egyesület Államok keleti partvidékének
néhány városában: Boston, New York, Washington. A vártnál
is nagyobb a Niagara vízesés – amerikai léptékek. Az ott
lakók barátságosak, de vannak furcsaságok.

2017. március 30.
Lipp Mónika: Szervátültetés
Tények és tévhitek a szervátültetés kapcsán. Mikor adhat
valaki szervet? Hogyan működik a rendszer
Magyarországon? Mennyire sikeres jelenleg a
transzplantáció? Az Eurotransplant hét országra kiterjedő
működése.

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 Deáktanya aktuális
programja
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A Unique együttes énekesnője szép
emlékekkel távozott a Böllérfesztiválról

Völgyesi Gabi a Facebook-on köszönte meg a meghívást az

idei Böllérfesztiválra. A zenekar közösségi oldalán február

4-én este az alábbi bejegyzés jelent meg.

"Egy nagyon jóízű fellépésen vagyunk túl... ;) Köszönjük

Kistarcsa Böllérfesztivál a meghívást, vérpezsdítőek

voltatok!!! Én nem vagyok egy nagy hurkakolbász fogyasztó,

de amit itt kínáltak nekünk, olyat még soha, sehol nem

ettünk..."

(Forrás: www.facebook.com/uniquemusichu)



Február 4-én immáron 6. alkalommal került megrendezésre a
Kistarcsai Böllérfesztivál. 19 induló csapat, még több határon túli
résztvevő és a kellemes időnek köszönhetően rendkívül sok látogatót
vonzott ez a télűző, gasztronómiai rendezvény.

Az eseményt megelőző napon a balesetmentes lebonyolítása érdekében a
KÖFE Kft. részéről komoly jégmentesítésre került sor a fesztivál
területén.
A hagyományokhoz híven, reggel 7 órakor Solymosi Sándor
polgármester nyitotta meg a fesztivált, ezután az esemény házigazdája,
Klacsán Lajos bemutatta a zsűritagokat és ismertette a szabályokat.
A bírák csapatát Herczku János életműdíjas mesterszakács vezette,
kiegészülve Juhász Istvánnal a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének
elnökével, Daragus Attilával az erdélyi Torja település polgármesterével,
Antal Tamással a Szabadtűzi Lovagrend tagjával és Jurcsi Lajos
mesterszakáccsal.

A sertések szúrására már ilyen korán is több százan voltak kíváncsiak az
Ifjúság tér erre kijelölt, jól elkerített részén. A szúrást követően minden
csapat saját hagyományai szerint végezte a pörzsölést és a bontást. A
leglátványosabbnak a szalmás perzselés bizonyult. A 19 csapat számára
összesen tíz sertés került levágásra, a kartali csapat pedig saját
mangalicával érkezett.

A zsűri kevesebb kategóriában hirdetett idén győztest, fokozva a versenyt
a csapatok között. A határon túlról Erdélyt Torja és Előpatak,
Horvátországot Kopács, Ukrajnát pedig Fancsika település képviselte.
A rendezvény egyre népszerűbb, idén Szlovákiából egy utazási iroda
külön utat is szervezett a fesztiválra, melyre az Országgyűlés Jobbikos
alelnöke, Sneider Tamás is kilátogatott.

A bírák folyamatosan járták a sátrakat, kiemelten figyelve a tisztaságra, a
díszítésre, a csapategységre és a hangulatra. Ezzel párhuzamosan,
megkezdődtek a folklór programok a színpadon. A Kék Nefelejcs
Népdalkör és a Szeretet Népdalkör is külön műsorral készült erre a
fellépésre. Kedvcsinálóként a 24. éves gálaműsorukra készülő Pannónia
Néptánc együttes is képviseltette magát, a népzenei programokat pedig a
kartali asszonykórus zárta.

Délre hatalmas tömeg gyűlt össze a színpadi sátornál. Kaczor Feri
mulatós énekes fellépése következett. 3 évvel ezelőtt járt már a
Böllérfesztiválon a zenész, közkívánatra ismét fellépett és hatalmas sikert
aratott.
Ezután ebédhez egy kis humor is társult, a Showder Klub-ból jól ismert
humorista és hangutánzó művész, Somogyi András szórakoztatta a
közönséget.

A szervezők tekintettel voltak a gyermekekre is, népi játékok,
állatsimogató is várta a kisebbeket. Az egésznapos kirakodóvásárban
minden korosztály megtalálható a kedvére valót.

VI. Kistarcsai Böllérfesztivál
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A színpadon a programok egy percre sem álltak le, a meghívott fellépők
között a Prestige Band szolgáltatta a talpalávalót. Kaczor Feri után a
lakodalmas zene királyaként is ismert Kadlott Karcsi lépett a színpadra.
A több mint 40 éve pályán lévő énekes csaknem 50 nagylemezének
slágereiből válogatott.

Nem sokkal fél 5 után az eredményhirdetés következett, ahol a zsűri 1 3
kategóriában díjazta a csapatokat. Összesítésben a harmadik helyet a
Baráti Kör csapata szerezte meg, a dobogó második fokára a
Polgármesteri Hivatal csapata állhatott, míg 2017-ben a győztes a
Mulatós Barátok lettek.

A Szabadtűzi Lovagrend különdíját immáron sorozatban harmadszor
Torja csapata nyerte el, így a vándorserleget megtarthatták, véglegesen
hozzájuk került.
A Kistarcsai Roma Önkormányzat és a Mulatós Barátok csapata 30 ezer
forintos különdíjban is részesült Juhász István, a Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Körének elnöke jóvoltából.

A díjkiosztót követően az 2000-es évek egyik legnépszerűbb zenekara, a
Unique lépett a színpadra. A Völgyesi Gabi vezette formáció, az elmúlt
1 5 év legnagyobb slágereit hozta el Kistarcsára, belecsempészve a
műsorba egy-egy új dalt is. A fellépést követően a Prestige Band
jóvoltából utcabállal zárult a késő estig tartó mulattság.

Eredmények:
A legszebben megjelenített étel: Kopács csapata

A legjobb vendéglátó: Előpatak csapata
A legjobban összedolgozó csapat: Auchan Liget csapata

A legszakszerűbb feldolgozás: Fancsika csapata
A legszebb megjelenés: Jobbik csapata

A legtisztábban dolgozó csapat: Fidesz csapata
A legfinomabb disznótoros étel: Pannónia Néptáncegyüttes

A legjobb májas hurka: Delta Mentők csapata
A legízletesebb kolbász: Hyginett - Bökő team
A legjobb pálinka: Aljas hatos meg a Béla

A legjobb magyaros étel: Szegedi Gábor és csapata
A legjobb sütemény: Kartal csapata

A legszakszerűbb szúrás és pörkölés: A Góbék csapata

Összesített végeredmény:
1 . Mulatós Barátok

2. A Polgármesteri Hivatal csapata
3. Baráti kör csapata

A Szabadtűzi Lovagrend különdíj:
Torja csapata

Kistarcsa Város Önkormányzata ezúton is köszöni a támogatásokat és a
felajánlásokat.

Támogatók voltak:

Agro-Szilas Kft., Auchan Magyarország Kft., Delta Mentő-szolgálat,
Exim Kábel Kft., IIS Group, Juka Járműjavító Bt., Kisgömböc Étterem,
Kohajda Péter, Neda-Bau Kft., Szablya Étterem, Szilas Food Kft.



Kft. működtetheti július 1-jétől a Városi Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár létesítményeit
A testület határozatai értelmében kibővítésre került a Városi
Művelődési, Sportközpont és Könyvtár (VMSK) mint
költségvetési szerv feladatköre, mivel a kistarcsai
sportlétesítmények hasznosítása és üzemeltetése 2017. január
1 -jétől a közeljövőben átadásra kerülő Városi
Sportközponttal együtt a VMSK tevékenységi körébe került.
Az újonnan kezelésbe került létesítmények új feladatként
bérbeadási, hasznosítási, rendezvényszervezői tevékenységet
igényelnek majd így a VMSK által végzendő tevékenység
jellege a kötelezően ellátandó kulturális, közművelődési
feladatoktól inkább az üzletszerű üzemeltetési, gazdasági,
vállalkozási tevékenységek felé tolódik el, amely
tevékenység már a túlszabályozott költségvetési szervi
intézményi formában nehézkesebben kezelhető. Az
átalakítását indokolná az is, hogy a végzendő tevékenység és
szolgáltatások nemcsak a helyi igényekre építenek, hanem
térségi vonzással is bírnak, így a tevékenység meghaladja
Kistarcsa Város közigazgatási határait.
Emellett a VMSK tevékenységi köre már most előre
láthatóan további tevékenységekkel is bővül, mivel még idén
elkezdődik az internáló tábor területén lévő emlékhely
kialakításának tervezése, és jövőre megépül az új emlékhely
és könyvtár létesítménye is, amely szintén a VMSK
üzemeltetésébe kerülne.
A testület döntése értelmében a Városi Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár intézménye által ellátandó
feladatokat 2017. július 1 . napjától gazdasági társasági
formában kívánja ellátni, vagyis a Városi Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár intézményét, mint költségvetési
szervet meg kívánja szüntetni, és az általa végzett
tevékenység ellátására új gazdasági társaságot kíván
alapítani.
Döntés született a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda bőví-
téséről
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete y a
„Kistarcsai Gesztenyés Óvoda két csoportszobával történő
bővítésének kivitelezése” megnevezéssel kiírt közbeszerzési
eljárás nyertesének a közös ajánlatot tett JUKO Építőipari és
Szolgáltató Kft.-t és a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft.-t
nyilvánította az összességében legelőnyösebb ajánlat
alapján., A testület felhatalmazta a polgármestert, a nyertes
ajánlat szerinti szerződés megkötésére nettó 79 600 000 Ft +
Áfa, azaz bruttó 101 092 000 Ft összegben. A beruházás
teljesítési határideje 2017. augusztus 31 . napja, tehát
szeptembertől már az új csoportokat is használhatják a
gyermekek, megszűnik a csoportszobák zsúfoltságának
problémája.
Elvi döntések telekhasználattal és telekhatár rendezéssel
kapcsolatosan
Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő, KÖFE
Kft.-nek és KIVÜ Kft-nek helyt adó, Kossuth Lajos utca 23.
szám alatt lévő telephely, kivett telephely és 2 gazdasági
épület megnevezésű ingatlan kerítéssel elkerített területe 295
m2-rel meghaladja az ingatlan nyilvántartás szerinti
területnagyságot a szomszédos, kivett beépítetlen területű
ingatlan terhére.
Az ingatlan egyetlen közúti kapcsolata a Kistarcsa Rigómező

utca, azonban a telephely túlterjeszkedése miatt nem
biztosított az ingatlan megközelítését szolgáló út minimális
szélessége. A tulajdonos kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy visszahelyezésre kerüljön a
Telephely kerítése az ingatlan nyilvántartás szerinti vonalra-
Az Önkormányzati cégek a szomszédos ingatlanból használt
295 m2 területet hasznosítják, működésükhöz szükséges ez a
terület, emiatt célszerű olyan megoldást találni, amely a
kerítés jelenlegi nyomvonalát megtartva, az ingatlan
megfelelő megközelítését is biztosítja.
A Kistarcsa 0248/29 hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonosa,
hajlandó eladni az ingatlan tulajdonosának egy akkora
ingatlan részt, amennyi biztosítja az ingatlan megfelelő
megközelíthetőségét, abban az esetben, ha az az ingatlan
területéből nem veszít, így kérte az Önkormányzatot, hogy a
Rigómező utcából ugyanakkora területrészt kapjon.
A testület döntése alapján, a telekalakításokat és a
fekvéshatár változásokat Kistarcsa Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének terhére biztosítja és a földhivatali
bejegyzéseket követően, az adás-vétel létrejöttével a 295 m2
területet a Kistarcsa 3146/9 hrsz-ú ingatlanhoz kívánja
csatolni.
Ezen felül a felmérés vázlatból az is kiderült, hogy a
Rigómező utca 2. szám, a Kossuth Lajos utca 19. szám, a
Kossuth Lajos utca 21 . szám alatti ingatlanok ingatlan-
nyilvántartás szerinti telekhatára nem egyezik meg a jelenlegi
tényleges állapottal. A valóságban az ingatlanok telekhatára a
Rigómező utca megnevezésű Önkormányzati tulajdonú helyi
közúton húzódik, a felmérési vázlaton feltüntetett
területekkel túlhasználják a földterületet.
Az Önkormányzat felszólította a tulajdonosokat, hogy az
ingatlanok tényleges telekhatárait az ingatlan nyilvántartás
szerinti állapotra állítsák vissza, mire válaszul a tulajdonosok
jelezték, hogy az érintett területek megvásárlásával szeretnék
a területhasználatot legalizálni.
Amennyiben az érintett ingatlanok tulajdonosai a
szabályozási terv módosításából adódó, és a telekalakítással
járó költségeket vállalják, továbbá a képviselő–testület által
–ingatlan értékbecslésen alapuló- meghatározott árat
megfizetik, az érintett feleknek minderről településrendezési
szerződést kell kötniük. Amennyiben a szerződés a felek
között nem jön létre, a tulajdonosok az ingatlanok tényleges
telekhatárait az ingatlan nyilvántartás szerinti állapotra
kötelesek visszaállítani.

H.SZ.

Beszámoló a januári testületi ülésről
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KIKE  Kistarcsai Kiscsillagok és Kisalkotók
Minden évben – a Kölcsey Ferenc által írt Himnusz
születésének napján – január 22-én ünnepeljük a Magyar
Kultúra Napját.
A Kistarcsai Kulturális Egyesület ebből az alkalomból 1994
óta biztosít bemutatkozási lehetőséget a Kistarcsán lakó,
illetve az itt tanuló tehetséges gyerekeknek. Ügyességi és
művészi produkciókkal lehet jelentkezni a fellépésre. Egyéni
szereplők és csoportok is részt vehetnek.

Az idén január 29-én, szokásosan a Csigaházban megtartott
műsorban összesen 85 gyerek lépett fel. Mivel ezúttal
hangszeres előadók nem jelentkeztek, a program színesítése
érdekében vendég fellépőket hívtunk meg, olyan zenészeket,
akik korábban kiscsillagos szereplők voltak.

Az egyéni szereplők a fellépés sorrendjében: Gál Eszter,
Szabó Blanka, Vankó Zia Csengele, Sidó Ádám, Zentai Kíra,
Bóné Botond és Saja Rózsa. A meghívott vendégek: Dicső
Attila, Druzsin Barnabás és Druzsin Benedek. A csoportos
fellépők a táncot képviselték.
A modern tánc oldaláról a Villámtánc Egyesületből a
Kiscsoport és a Középhaladók, a néptáncosok részéről a
Pannónia Pöttöm, Barkóca és Berkenye kápráztatta el a szép
számú közönséget.
A műsor végén minden fellépő kapott emléklapot, és

választhatott egy-egy ajándékkönyvet.
Annak érdekében, hogy ne csak az előadó műfajban
tehetséges gyerekek lépjenek nyilvánosságra, képzőművé-
szeti pályázatot hirdettünk, évente két témakörben. Most a
Vásári forgatag, és Az én példaképem című kiírásra lehetett
pályázni.
Idén a beérkezett 21 alkotás mindegyikét alsó tagozatos
gyerekek készítették. Mivel a műfaji lehetőségek széles
skálán mozognak, a KIKE kuratóriuma úgy döntött, hogy
külön díjazza a képeket, és a maketteket.

Makett kategóiában a helyezések: I. Vass Bertalan, II. Farkas
Gréta, III. Filep Maja. A képek készítő közt I. Gerencsér
Hanga és Vankó Zia Csengele közös műve, II. Balog Enikő,
III. Balaci Esztella, Szerekován Gyopár és Varga Dániel
közös alkotása. A díjazottak emléklapot, könyvet, KIKE
relikviákat, az I. helyezettek pénzjutalmai is kaptak.

Kereszti Ferenc

Üvegfestő tanfolyam indul

A Kistarcsai Kulturális Egyesület üvegfestő tanfolyamot

indít. A képzés az alapoktól kezdődik. A 10 x 3 órás

foglalkozások a tavasz folyamán kerülnek sorra.

Érdeklődni és jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:

28/470-926, kike@kike.hu (Kereszti Ferenc).

Jelentkezési határidő: 2017. március 4.

Kistarcsai Kulturális Egyesület
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Kistarcsai VSRC  Triatlon hírek
Miközben már javában zajlik az alapozás klubunkban, az

újév kezdetén mindig egy kicsit megállunk és

visszagondolunk az elmúlt év eseményeire, eredményeire.

2015 után 2016-ban ismét a Kistarcsai VSRC lett

Magyarország 6. legeredményesebb triatlon egyesülete.

Közel húsz országos dobogós helyezett, több mint tíz

ironman, öt aranyjelvényes, illetve első osztályú mínősítést

szerzett sportoló és számos egyéb kíváló eredmény segített

ennek elérésében.

Öttusa sportágban is előbbre lépett egyesületünk, hiszen idén

4 sportolónk is kiérdemelte az Elit Országos Bajnokságon

való indulás jogát. Sportolóink képzését immáron 2 lövő

edző is segíti, tavasztól pedig már vívó edzéseken való

részvételre is lesz lehetőség.

Nem kisebb siker, hogy csoportjainkat folyamatosan bővítve

nap, mint nap több száz amatőr sportolónak biztosítunk

edzéslehetőséget, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.

Kistarcsán és Gödöllőn kívül immáron Budapesten is várják

edzőink és oktatóink a csapatunkhoz csatlakozni kívánó

sportolók jelentkezését. Fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget

biztosítsunk a testmozgásra, edzésre azok számára is, akik

nem a versenysportban lelik meg a mozgás örömét. A nagy

érdeklődés miatt folyamatosan bővitjük csoportjainkat,

edzéslehetőségeinket.

2017-ben sportágaink palettáját is bővíteni kívánjuk, az új

tornaterem átadását követően kézilabda szakosztályt indítunk

egyesületünkben, edzéseinkbe hétköznap délutánonként,

tanítás után lehet majd becsatlakozni. Az edzések

időpontjáról és a jelentkezésről információkat egyesületünk

honlapján, facebook oldalán, illetve az iskolai faliujságokon

találhatnak majd az érdeklődők.

Két év után pedig, újra aquatlon versenynek ad otthon

uszodánk és városunk. Április 29-én Sport XXI. Regionális

Aquatlon Döntőt rendez egyesületünk. Az úszó és futó

számokból álló versenyen bárki, amatőr és igazolt sportoló is

részt minden korosztályban. A versenyen való részvétel

feltételei szintén a fent említett hírközlő felületeken lesznek

megtalálhatók.

Köszönjük minden támogatónknak, követőnknek, olva-

sónknak, hogy figyelemmel kísérték munkásságunkat és

eredményeinket 2016-ban, és reméljük, hogy idén is hasonló

szép eredményekkel öregbíthetjük városunk hírnevét.

Tóvári Dóra
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Villámtánc Kulturális Művészeti Sport
és Tánc Egyesület aktuális hírei

Mint azt korábban olvashatták, a Harmónia Tánc Klub,

Egyesületté alakult, itt Kistarcsán. Az eltelt időszakban, az

Egyesület tevékenységi körei bővültek, viszont szemléletünk,

hozzáállásunk nem változott, nem a gyors sikerre alapul,

hanem a tudatos munkával elért eredményekre. Ezt a célt, a

megfelelő szakemberek részvételével kívánjuk meg-

valósítani.

A szakembergárda folyamatos bővülése illetve képzése, új

művészek munkába való bevonásával történik. A

táncművészet megismertetésén túl, foglalkoztunk a színházi

alapismeretek átadásával is, melynek sikerén felbuzdulva, az

idei évtől folyamatos színházi társulati jelenlétet kívánunk

megvalósítani Kistarcsán. Ehhez komoly segítséget

nyújtanak a helyi illetve meghívott művészek.

Elképzeléseink közé tartozik olyan produkciók

megvalósítása, melyben a táncosok és a prózai- illetve

énekes színészek együttműködése létrejöhet. Sikerességünket

mi sem bizonyítja jobban, hogy folyamatos azoknak a

gyermekeknek és fiataloknak a jelentkezése, akik csatlakozni

szeretnének hozzánk.

Egyesületünk keretein belül nemcsak a tánc, a színház,

hanem a művészetek egyéb megjelenítési formái is

megtalálhatóak. Ezt annak köszönhetjük, hogy csatlakoztak

hozzánk énekesek, zenészek, és a képzőművészet különböző

ágait képviselő személyek, csoportok, kiknek száma

folyamatosan nő. Éppen ezért, várjuk az újabb

művészetkedvelők jelentkezését.

Továbbra is célkitűzéseink közé tartozik, a testi-lelki

egészség megőrzése érdekében, a gyógytorna, a táncterápia,

a gyógytestnevelés és a fitnesz szerepének előremozdítása.

Szeretnénk a közösségi életben, a különböző rendezvényeken

való részvételünkkel, mindenkinek a megelégedésére

szolgálni. Törekvéseinkhez, mind az Önkormányzattól, mind

az együttműködő cégektől komoly támogatást kapunk,

melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Nem szeretnénk

kihagyni a szülők, hozzátartozók, rokonok áldozatos

munkáját sem, folyamatos segítségüket, ami lehetővé tette, és

reméljük ezután is, az Egyesület működését.

Az Egyesület alapítása óta sikeresen bevezettük a

működésünket segítő önkéntes munka lehetőségét. Ehhez a

munkához csatlakozók száma, az elmúlt időszakban

megduplázódott. Mivelhogy a feladatok növekednek,

folyamatosan várjuk a jelentkezést. Megalakulásunkkal

lehetőségünk nyílt arra, hogy a Kötelező Közösségi Szolgálat

(50 óra) elvégzését a diákok nálunk teljesíthessék.

Az idei évben, a tavalyihoz hasonlóan, szeretnénk meg-

rendezni a táborokat, melyekben az eddig megszokott

táncképzésen kívül, a becsatlakozott új művészeti ágakat is

bevonnánk, ezeknek a szervezése már az év elején elindult.

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének részt

venni Egyesületünk munkájában, az alábbi elérhetőségeken:

Email: villamegyesulet@gmail.com

Telefon: +36/20 367-9721

Facebook: Villámtánc Kulturális Egyesület

Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület
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Isten országaKatolikus

Mi az, ami több az életnél? Egyetlen valóság: az Isten
országa.
Ha az életedet önmagában szemléled, elkezdesz
aggodalmaskodni. Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy az
ember nem látja, mit fog hozni a holnap, és félni kezd attól,
hogy vajon talál-e megoldásokat, válaszokat, feleleteket
mindarra, ami elébe áll. Ebben az aggódásban morzsolódik.
Nem hogy az életét teljesebbé tenné, sokkal inkább beszűkül,
magára záródik. Meg kell értenünk: az életnek igazi
alternatíva kell, olyan lehetőség, ami tényleg értelmessé teszi
ezt az egészet, a szenvedéssel, a küzdelemmel és minden
mással együtt.
Jézus azt szeretné, hogy nézzünk körül, mert ebből a
beszűkültségből, ebből a magunkra zártságból csak ez
segíthet ki. Hiszen amit Istentől kaptunk, amit ránk bízott –
az életünk –, sok lehetőséget rejt magában.
Nem ad igazi távlatot az életünknek semmi, amit itt meg
akarunk szerezni, amit itt meg akarunk valósítani.
Egyetlenegy távlat létezik, és ezt Jézus Krisztus a maga
életével föltárta.
Az ember, amíg itt, a lehetőségek világában él, úgy érzi,
hogy mindent elérhet. Ám de egyszer csak Isten, mint
hatalmas ajándékként meglátogatja őt, és leszűkíti a
kereteket. Kézzel foghatóvá teszi a határokat. Egy betegség,
és az ember már nem is arra kíváncsi, hogy mit valósíthatna
még meg, hanem egy szempillantás alatt maga az élete lesz
kérdésessé. És a betegségben mire is vágyik? Nemde arra,
hogy meggyógyuljon? Krisztus szerint a gyógyulás nem azt
jelenti, hogy visszatérj abba az állapotba, ami megbetegített
téged, ami most olyan szűkösnek, annyira reménytelennek
látszik. Addig kell betegnek lenned, amíg nem találod meg az
újat, azt az újat, ami sokkalta tágasabb, nagyobb
lehetőségekkel bír, mint az, amit a világban eddig láttál, ami
után eddig epekedtél.
Jézus azért teszi kézzelfoghatóvá a határokat, azért szűkíti le,
mert ez Isten országának a lényege. Csak szűk körben
terjeszthető, embertől emberig. Olyan pici, mint a
mustármag, mint a kovász, mint a búzamag. Csak ebben a
szűkben tud életre kelni, növekedni. Jézus Krisztus azért
akarja, hogy a korlátainkat megérezzük, hogy keresni
kezdjük azt, amiről azt hittük, hogy nincs is.
Isten országa nem teljesítményt kér tőlünk, hanem törekvést,
hogy akarjuk: Isten élete járjon át minket, Isten országa
bennünk és a környezetünkben átalakítsa az életet.
Isten országában a Lélek teljesen másként vezethet téged,
mint a melletted lévőt. Teljesen más kegyelmekkel és
gondolatokkal látogathat meg, mint a férjedet vagy a
feleségedet, egészen odáig, hogy szinte nem is érted, hogy
most ő miért gondol erre. Mert nem együtt és nem egyszerre
kell lépnünk, hanem mindenkinek lépésről lépésre.
Isten beszűkít minket, hogy keressük őt, hogy nyitott
szemmel járjunk, és vele új távlatot kapjunk, amiben élni
lehet.

Görbe József plébános

Idősek szeretetvendégsége
Immáron hatodik éve, hogy megrendezésre került az idősek
szeretetvendégsége.
Az időjárás nem volt éppen kegyes hozzánk azon a héten.
Esett a hó és erős fagyok voltak, az utak síkossá váltak.
Megszerveztük azok számára, akik nehezen közlekednek,
hogy autóval elhozzák őket. Ezzel az összefogással végül is
több mint 110 fő jött el.
Már pénteken este elkezdődtek az előkészületek. A menü
újházi tyúkhúsleves és töltött káposzta gazdagon volt.
Szombaton reggel 5 tyúk fortyogott az üstben és főtt a 300
gombócból készült töltött káposzta. Az első vendégek már
délelőtt tízkor érkeztek és aztán folyamatosan, szép lassan
megtelt a közösségi terem.

A vendégek finomabbnál finomabb, saját kezűleg sütött
süteményeket hoztak. Görbe József atya egyenként
személyesen köszöntötte az érkezőket. Kínálta jó kis
pálinkával a férfiakat és kissé gyengébb édes itallal a
hölgyeket. Déli harangszóra együtt imádkoztuk el az
Úrangyalát majd asztali áldást mondott az Atya.
Az ebéd után Kohajda Tamás zenélt. Az idősek beszélgettek
énekeltek és nem kevesen táncra is perdültek. Nagyon jó
hangulatban telt el a délután.
Köszönet a szervezőknek, az önkéntes segítőknek, a Vivace
énekkarosoknak, a Mária Légió tagjainak, Kohajda Péter és
Kohajda Tamás családjának.
Ismét bebizonyosodott, hogy a közösség szerepe mennyire
fontos, hogy Isten Országát sokféleképpen lehet és tudjuk
építeni.

Kistarcsa Plébánia (Fotó: Lauer Levente)

Felhívás
Kérjük azokat a fiatalokat, akik 2017-
ben terveznek összeházasodni, február
végéig jelentkezzenek a plébánián, hogy
megfelelően fel tudjanak készülni életük
egyik legnagyobb eseményére.

Kistarcsai Plébánia



Életek átalakulásaReformátus

1954 óta egy ENSZ-határozat alapján, Raoul Follereau
francia újságíró kezdeményezésére, minden év januárjának
utolsó vasárnapja világszerte a „Leprások Világnapja”. E
jeles nap alkalom volt idén is arra, hogy mi, a magyarországi
Lepramisszió is még erőteljesebben felhívjuk a figyelmet a
legnyomorultabbakra, akiknek sorsa segítségünkért kiált.
“Ez a nap kulcsfontosságú számunkra. Bár különféle módon
és eszközökkel, de szerte a világon megtartjuk a “Leprások
Világnapját”. E napra készülve missziónk kettős célkitűzésén
gondolkodtam el ismét: ‘A leprabetegség legyőzése, életek
átalakulása.’ Szervezetünk azon munkálkodik, hogy a
leprabetegség miatt szenvedő emberek, családok, közösségek
élete átalakuljon: megfelelő gyógyítást, gondoskodást és
emberi méltóságot kapjanak. A Leprások Világnapján azért
imádkozom, hogy miközben másokon segítünk és életek
alakulhatnak át segítségünkkel, aközben mi magunk is
engedjük, hogy Isten bennünk végezze el a maga átformáló
munkáját, és mélyüljön el kapcsolatunk és közösségünk a
Mindenhatóval! ” - Ezekkel a szavakkal köszöntötte Brent
Morgan, a Nemzetközi Lepramisszió vezérigazgatója a
Világnap alkalmából munkatársainkat, támogatóinkat, akik a
világ bármely pontján hozzájárulnak leprabeteg
embertársaink gyógyításához, rehabilitálásához, életüknek
átalakításához.
A Lepramisszió villágméretű szolgálata nem elsősorban egy
kórokozó legyőzésére vonatkozik. Tudósok ezrei keresik,
kutatják a megoldást, fáradoznak a kutatólaboratóriumokban
ezen. Azért imádkozunk, hogy bár sikerülne legyőzni ezt a
kórokozót, mely sok évezrede puszítja az embert, teszi tönkre
az életet, veti még nagyobb nyomorúságba áldozatait, mint
ahol azelőtt éltek. Minden törekvés, tudás és kutatás ellenére
még ma is, minden 2. percben megállapítják valakiről a
Földön, hogy leprás, és közülük minden 5. egy gyermek! És
ők csak azok, akik már eljutottak a diagnózisig! . . . Senki nem
tudja: hányan vannak, akik soha nem jutnak el az orvosig!
E megrendítő adat 2016-ban is sok-sok magyar ember szívét
remegtette meg.
Meghallották, hogy a számok mögött életek állnak, sorsok,
szívükkel meglátták, hogy ők ugyanolyan férfiak, nők,
gyermekek, családok, közösségek, amilyenek mi magunk is
vagyunk: vágyva szeretetre, örömre, egészségre, áldásra.
Őszinte hálára indít, hogy hány élet változhatott meg a világ
távoli pontjain 2016-ban is magyar honfitársaink
nagylelkűségének köszönhetően:
az indiai Shahdara lepramissziós kórház működését hosszú
évek óta egyenletesen támogathatjuk. Támogatóink lehetővé
tették, hogy ezen felül még néhány nagyon szükséges eszköz
beszerzését is adományozhattuk. A kórházhoz tartozó
nyomornegyedek ellátásához is hozzájárulunk ezáltal.
Szintén Indiában, a kalkuttai kórházban 300 betegre kiterjedő
szemműtét-kampányt finanszíroztunk. Támogatásunk nélkül
ők soha nem juthattak volna ehhez! Továbbá a kórház
néhány használhatatlanná öregedett laboratóriumi-, illetve
műtőeszközét cseréltük ki újra!

Dél-Kínában átfogó gyógyító-, rehabilitáló-,
mozgássérült gondozó-, oktató projektet működtetünk
támogatóink adományaiból. Nehéz szavakkal kifejezni
annak a 30 leprahátterű 7-18 éves fiatalnak, szüleiknek,

nagyszüleiknek és rokonaiknak háláját, akiket magyar
támogatóink adománya segít tanuláshoz, és nem koldusként,
hanem képzett felnőttként nézhetnek jövőjük elébe! Sőt, az ő
majdani gyermekeikre, családjukra is már előre jótékonyan
kihat az, hogy ma tudást, szakmát adunk a kezükbe!

Ilyen volt....

6 hónap múlva ilyen lett! Életek változnak meg!

A magyar Lepramisszió a Nemzetközi Lepramisszió
tagjaként folyamatosan és növekvő mértékben járul hozzá
ahhoz, hogy nagyon sok szenvedő embertársunk élete
alakulhasson maradandóan át testi, lelki, szellemi és
társadalmi értelemben!

Ők nem tehetnek róla! Mi tehetünk értük! Életek
változhatnak meg!
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik január 29-én, a
„Leprások Világnapján” velünk együtt valamilyen módon
megemlékeztek a világ legnyomorultabbjairól és segítették a
közöttük végzett szolgálatunkat. Köszönjük a közösségek
vezetőinek: papoknak, lelkipásztoroknak, ha felhívták a
figyelmet szenvedő embertársaink ügyére. Köszönjük a
pedagógusoknak, akik felhasználva óravázlatainkat, a
gyermekek és fiatalok érzékenységét is felébresztették az
irgalmasságra. Köszönjük férfiaknak, nőknek, fiataloknak,
időseknek, egyedülállóknak és családoknak, akik
adományukkal járultak hozzá ahhoz, hogy emberéletek
változhassanak meg a világ számos pontján. A legnagyobb
dolgot tették! Köszönjük!

Riskóné Fazekas Márta
a Lepramisszió igazgatója

www.lepramisszio.hu
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A Katalin utca egyszerre valóság, egyszerre

jelkép, állítja művéről az írőnó. Egy csendes budai

utca, ahonnan a Dunára látni. Itt él három

szomszédos házban három baráti család: a

fogorvosék lányukkal, Henriettel, az özvegy

őrnagy házvezetőnőjével és fiával, Bálinttal, és a

kiváló tanár feleségével meg két lányával, Irénnel

és Blankával. A gyerekek nem csak játszótársak,

bonyolult és ellentmondásos szálak fűzik össze

őket.

Mint jelkép, a Katalin utca az ártatlan és romlatlan

gyermekkor, a bűntelen ifjúság szimbóluma. Ezt az idilli világot rombolja szét

a történelem, a Horthy-korszak, majd a háború durva valósága, amelyben

elsüllyed ház, utca, ország, minden nemes emberi érzés, még a szerelem is.

Akik mindezt túlélik, azok is kiűzetnek a Paradicsomból, mert vétkeztek, mert

nem álltak ellen a Gonosznak. Már csak álmaikban térhetnek vissza a Katalin

utcába, mert nem volt bátorságuk megtenni azt, amit meg kellett volna

tenniük.

A Katalin utcában már csak az élők közé vissza-visszalátogató halottak

vannak otthon, akik emlékeikből újraépítik a múltat, de boldogok ők sem

lehetnek, hiszen nincs átjárás az élők és a holtak világa között.

Várható megjelenés: 2017. február 28.

Szabó Magda: Katalin utca

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

Mogyorókrémes-mákos bögrés sütemény
Hozzávalók:

- 1 bögre cukor

- 1 bögre tejföl

- 1 bögre darált mák

- 1 bögre liszt

- 1 /2 csomag sütőpor

- 1 tojás

- 1 citrom reszelt héja

- 2 nagy evőkanál Nutella

Elkészítése:
A tojást keverjük habosra a cukorral és a sütőporral együtt.
Ezután adjuk hozzá apránként a többi hozzávalót is.
Öntsük zsírpapírral bélelt tepsibe, és forró sütőben süssük
tűpróbáig. A tetejére szórhatunk gyümölcsöket is,
készíthetünk mellé vaníliasodót vagy pudingot is, de
önmagában is nagyon finom. A szeleteléssel várjunk, amíg
kihűl, nehogy szétessen a süteményünk!
Jó étvágyat kívánunk!

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt

az újságot!

Petőfi Sándor: Ki a szabadba!

Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet szinpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát.

A természetnek pompás szinpadán
A primadonna a kis fülmile;
Ki volna, énekesnők! köztetek
Merész: versenyre kelni ővele?

Megannyi páholy mindenik bokor,
Amelyben űlnek ifju ibolyák,
Miként figyelmes hölgyek.. . hallgatván
A primadonna csattogó dalát.

És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem.. .
A kősziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.

16 KIKAPCSOLÓDÁS KISTARCSAI HÍRADÓ



Könnyű megoldás szorult helyzetben
A fogyasztói kölcsön segíthet az anyagi problémákon, feltéve, ha vissza tudjuk fizetni

A mai világban egyáltalán nem meglepő, és semmi
szégyellni való nincs abban, ha valaki pénzügyi
nehézségekkel találja szemben magát. Nem kell ahhoz
pazarló módon költekezni, hogy egy hirtelen jött fontos
dologra ne maradjon pénz a családi kasszában. Ilyen
esetben érdemes figyelembe venni a pénzintézetek által
kínált fogyasztási kölcsönöket, amelyek kedvező
konstrukcióban igényelhetők, szinte bárki számára
hozzáférhetők és bármire fordíthatók.

Nem kell lemondani néhány plusz szolgáltatásról például
egy esküvő esetén. Ha nem tudja saját zsebből
feledhetetlenné varázsolni a nagy napot, segítségül
hívhatja a fogyasztási kölcsönt, amelyből kifizetheti a jobb
zenekart, a nagyobb esküvői tortát vagy az ízletesebb
falatokat tartalmazó menüt.
Jönnek a zord téli hónapok, otthona nyílászárói pedig már
régen megérettek a cserére? Nem kell az utcát fűtenie,
vagy azon bosszankodnia, hogy húz a hideg az ablaknál és
az ajtónál. A fogyasztási hitelből korszerűsítheti
elhasználódott nyílászáróit. Nem csak a komfortérzete
növekszik, spórolhat is a beruházással. Az igényelt
kölcsön ára hamarosan megtérül, köszönhetően az
alacsonyabb fűtésszámláknak.
Felújította lakását, de a berendezésre már nem maradt
elegendő keret? A fogyasztási kölcsönből bútorokat,
konyhai eszközöket, szórakoztató elektronikai cikkeket
egyaránt vásárolhat, még pedig abban az üzletben,
amelyikben a kedve tartja. Az igényelt összeget megkötés
nélkül bárhol, bármire elköltheti.
Közeleg a húsvét és szeretné meglepni magát vagy
szeretteit egy nagyobb ajándékkal? Nincs akadálya az
örömteli meglepetésnek, ha fogyasztási kölcsönt igényel.
Televízió, számítógép, okostelefon, egy szép ruha, egy

mosógép, bármit megvehet, amire szüksége van önnek
vagy családjának.

A fogyasztási kölcsön sokféle élethelyzetre jelenthet
megoldást. Gyorsan és egyszerűen juthat pénzhez az
igénylő, éppen ezért fontos mérlegelni a lehetőségeket,
mielőtt betérünk a bankba, nehogy aztán a gyorsan jött
örömből nagy bánat legyen. Fontos, hogy a hitel felvétele
előtt gondosan mérlegeljük anyagi helyzetünket,
megtervezzük, hogy miből fizetjük vissza a kölcsönt, a
pénzt pedig szigorúan csak arra költsük, ami miatt
felvettük. Gondosan járjunk el, hogy akkor se érjen minket
kellemetlen meglepetés, amikor a kölcsön visszafizetésére
kerül a sor.
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