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Elkezdődött a Hunyadi utca
központi részén a parkoló és

útfelújítás

A Magyar Államtól nyert 200 millió Ft-os támogatásból és 8

millió Ft-os önkormányzati kiegészítésből 2017. évi útépítési

és felújítási programot fogadott el a testület, ami több utca

aszfaltozását jelenti, melyről előző lapszámunkban

részletesen olvashatott. Ennek keretében kezdődött meg

november 10-én a kivitelezés.

A régi, elfáradt burkolat bontása zajlik jelenleg, a szegélykö-

vek lerakásával. A parkoló el fog érni a református

templomig is, bővítve a kulturált parkolási lehetőséget. A

beruházás része az is, hogy az aszfaltburkolat is megújításra

kerül ezen a szakaszon.

Ugyancsak örvendetes hír, hogy a fent említett idei útépítési

program első utcája, a Megyeri Margit utca november 14-én

kedden kapta meg végleges aszfaltburkolatát.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Befejezéshez közeledik az idei
járdaépítési program

Nemsokára átadásra kerül az idei járda felújítási és építési

program utolsó eleme, ahol a Kölcsey utcában, új nyomvonal

vezetéssel alakítottak ki térköves járdát a kivitelezők. Ennek

a programnak a keretében készült el a Szabadság úti

járdaszakasz is, mely az új bevásárló központ megközelítését

segíti elő. Ezt a szakaszt a járókelők már birtokba is vehették

november elején.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Beüzemelték az új közlekedési
lámpákat

A Szabadság út – Eperjesi út kereszteződésében lévő
csomópontban már folyamatosan működnek a lámpák

Október 27-én délelőtt megtörtént a műszaki átadás-átvételi

eljárás, és a szakemberek nemcsak megtekintették az

elkészült lámparendszert, hanem azonnal be is üzemelték. A

közlekedési lámpák egyébként úgy lettek kiépítve a leendő

üzletház előtt, hogy mind a Szabadság úti, mind az Eperjesi

úti burkolat alá bekerültek a forgalomérzékelő műszerek.

Vagyis feleslegesen nem fog pirosra váltani a lámpa, hogy

haladni tudjon a 3-as út forgalma. Nyilván, ha lesz be- vagy

kikanyarodó forgalom az Eperjesi úton, akkor annak zöld

utat fog adni.

Kistarcsa Város Önkormányzata



NAV  Megkezdődött a
pálinkaszezon

Magánfőzés és bérfőzés keretében is lehetőség van pálinka

előállításra, azonban a szabályok betartására mindkét esetben

figyelni kell. Már a pálinkafőzés megkezdése előtt párlat

adójegyet kell igényelnie annak, aki pálinkát akar házilag

előállítani.

Mind a bejelentett főzőkészülékek számában, mind pedig a

kiadott adójegyek esetében Pest megye van az országos lista

élén, így a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának

munkatársai folyamatosan ellenőrzik a megyében található

szeszfőzdéket.

Párlat adójegyet az igényelhet, aki rendelkezik desztilláló

berendezéssel és ezt a lakóhely szerint illetékes

önkormányzatnak is bejelentette. Az igénylés során a

„NAV_J27 – Magánfőzők párlat adójegy megrendelése”

nyomtatványt kell kitölteni és elektronikusan, vagy papír

alapon eljuttatni a NAV részére, már a párlat előállítását

megelőzően. A párlat adójegyhez csak az ellenérték

befizetése után lehet hozzájutni.

A párlat adójegy az 1 liter magánfőzött párlat után a 700

forint jövedéki adó megfizetését, illetve az 1 liter pálinka

eredetét igazolja. Első alkalommal 5 párlat adójegyet kell

igényelni, éves szinten viszont maximum 86 igényelhető.

Amennyiben egy háztartásban több magánfőző él, úgy az

általuk előállított mennyiségek egybeszámítandók és nem

haladhatják meg a 86 litert.

Bérfőzetésként is lehet pálinkát főzni, de nyilatkozni kell,

hogy az adott évben az egy háztartásban élő bérfőzetővel

együttesen mekkora mennyiségű párlatot állított elő az

adózó, illetve arról is, hogy egyikük sem állít elő párlatot

magánfőzés keretében.

Bérfőzés esetén hektoliterfokban van meghatározva az

előállítható mennyiség. 43 hlf mennyiségig 1 670 forint, míg

az e feletti mennyiségre 3 330 forint a jövedéki adó. A

hatályos jogszabály nem korlátozza a maximálisan

előállítható mennyiséget, azonban a 43 hlf felett már

magasabb jövedéki adót kell fizetni.

Forrás: NAV
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Elkészült Kistarcsa Arculati
Kézikönyve

Kistarcsa a főváros tőszomszédságában fekvő folyamatosan
bővülő, dinamikusan fejlődő város. Nekünk, az itt élőknek,
fontos a nagyváros közelsége és a városunkban biztosított
egészséges életminőség is, a kisvárosi élet bensőséges
hangulata, a sok zöldfelület, a rendezett kertváros.

A 2016. évi LXXIV . törvénynek eleget téve városunk
polgáraival és szakemberekkel együttműködve megalkottuk
Kistarcsa Város Településképi Arculati Kézikönyvét, melyet
most Ön a kezében tart. A kézikönyv célja, hogy bemutassa
és rögzítse városunk sajátosságait, karakterét, építészeti
értékeit, illetve a jelenlegi változó világban segítséget
nyújtson az építtetőknek, a tervezőknek és nekünk, a
döntéshozóknak is ahhoz, hogy tudatosan úgy alakítsuk
városunkat, hogy megóvjuk és továbbfejlesszük közös
otthonunkat.

Solymosi Sándor, polgármester

Ismét diákok látogattak el a volt
internálótáborba

2017. október 16-án a Horváth Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium budapesti, 8. és 12. osztályos
tanulói látogattak el Kistarcsára, hogy megtekintsék a volt
internáló tábort és emlékmúzeumot.
A diákokat, az iskola történelem tanárait és Veres Ildikó
tanárt Gacsályi Ádám (Simándy József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, igazgatóhelyettes) és Tóth
Borbála (alapítványi kuratóriumi tag) fogadta a Csigaházban.
A program filmvetítéssel kezdődött, majd Gacsályi Ádám
előadását hallgathatták meg a látogatók, végezetül
megtekintették az emlékmúzeumot és a tábor épületeit.



Szervezési ügykezelőt keres
a Polgármesteri Hivatal

Kistarcsa Város Jegyzője pályázatot hirdet szervezési ügyke-
zelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.

Ellátandó feladatkörök:
Iktatási és irattározási munkák: A Polgármesteri Hivatalba
érkező iratok számítógépes érkeztetése, iktatása az ASP
iratkezelő szakrendszerben. Ügyiratok irattározása, határidő
nyilvántartása. Kézi és központi irattár kezelése.

Feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképes-
ség,

- 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1 . sz. Melléklet 27. pontja
szerinti középiskolai végzettség II. besorolási osztályban.

Előnyt jelent:
- magas szintű számítógépes ismeretek (Microsoft office,

Internetes böngészők teljes körű ismerete),
- önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat
- ügykezelői/közigazgatási alapvizsga

A jelentkezéshez csatolni kell:
- 45/2012. Korm. Rendelet 1 . sz. mellékletében meghatáro-
zott önéletrajzot,

- képesítést tanúsító okiratok másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy
igényléséről szóló postai feladóvevényt

- nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a beadott
iratokat megismerhetik.

Illetmény és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011 . évi CXCIX. törvényben és a köztisztviselőknek adható
egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21 /2011 . (V. 20.)
számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint
történik.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja.
Amunkakör betölthető: 2018. január 1 .
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.
Elbírálás határideje: 2017. december 15.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást
kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.
Jelige: „szervezési ügykezelő pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-
470-711 /129-es telefonszámon kapható.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Egyre több eseménynek ad otthont
az új Sportcsarnok

.

November 11 -én az országosan elismert Mega Játszoház
bérelte ki a Városi Sportközpontot. Ez a fedett utazó játszótér
több mint száz városba látogat el évente. A megváltott
belépőért cserébe ugrálóvárak, elektromos autók, felfújható
mászófal és különböző ügyességi játékok várták a kicsiket.
Három alkalommal bohócműsor is színesítette a progra-
mokat. Sokan egésznapos jegyet vásároltak, hogy mindent
akár többször is kipróbálhassanak. A szervezők a biztonságra
is nagy hangsúlyt fektettek.

H.SZ.

Ebédbefizetés  változnak az
elérhetőségek

Új e-mail címeket kell majd használniuk a szülőknek 2018.

január 1-től. Az óvodában (mindkettőben! ) Szöllős Csilla új

e-mail címe ebedbefizetes.ovoda@kistarcsa.hu lesz.

Az iskolai befizetéssel kapcsolatos kommunikációt (számla

kiállítás, stb.) továbbra is Barátiné Geszten Beáta intézi,

akinek az új e-mail címe: ebedbefizetes.iskola@kistarcsa.hu.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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2017. november 30.
Ujvári Veronika: Diákként Kínában
Nyelvtanulás anyanyelvi környezetben, avagy nagy falat-e a
kínai? A modern Kína testközelből: ételek, szokások,
furcsaságok. Egy év élményei és tapasztalatai az országról,
emberekről, kultúráról és a nemzet múltjáról.

2017. december 7.
Kiszel Mihály: Reformáció és a Katolikus Egyház
Reform és reformáció. A reform szükségessége és gyakorlata
az egyházban. Az ötszáz éve kezdődött reformáció háttere és
okai. A Katolikus Egyházra gyakorolt hatása és következmé-
nyei. A reformáció beteljesedése: a keresztények egysége?!

2017. december 14.
Farkas József: A mogyoródi csata
Az Árpád-házi hercegek közötti trónviszály a XI. század
második felében. Sűrű változás a trónon. I. Béla fiainak –
Géza és László – fellépése unokatestvérük, Salamon ellen, a
német befolyás kiküszöbölése érdekében. Szent László a
magyarok nagy királya, a magyarság megmentője.

2017. december 21.
KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
Szeretnénk, ha mindenki hozna valami olyan ajándékot,
aminek értékét nem pénzben mérik, amit nem lehet
megvásárolni: egy kedves verset, egy szép dalt, egy szívhez
szóló idézetet… Vagy egy tál süteményt, egy üveg saját
termésű bort, vagy bármi mást, amivel megkínálhatja a
többieket.

2017. december 28.
Kereszti Ferenc: Jubileumi zarándoklatok
Protestáns zarándokút Magyarországon. Kirándulás Német-
országban, Luther nyomdokain. Eisleben, a szülőváros.
Magdeburg, a reformáció fellegvára. A vártemplom kapuja
Wittenbergben. Szent Erzsébet és Luther emlékei
Wartburgban. Eisenach és Erfurt nevezetességei. Drezdai
képek.

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 Kulturális Egyesület

A Deáktanya aktuális
programja

Közterületfelügyelőt keres az
Önkormányzat

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.,
illetve Kistarcsa Város közterületei

Ellátandó feladatkörök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen

folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerű-

ségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára

vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység

megakadályozása, megszakítása, megszűntetése, illetve

szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez

kapcsolódó szabályainak betartása. Közreműködés a köz-

terület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a

közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a

köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának

ellenőrzésében.

Feltételek:

- magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

- középiskolai végzettség

- közterület-felügyelői vizsga, vagy vállalás annak meg-

szerzésére

Illetmény és juttatások megállapítása az önkormányzati

rendeletben meghatározottak szerint történik.

A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
Elbírálás határideje: 2017. december 5.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást

kap. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú

felhasználásának költségeit térítjük.

A közterület-felügyelői tanfolyam - tanulmányi szerződés

kötés mellett – a próbaidő letelte után is elvégezhető.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,

Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige:

„közterület-felügyelő pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-

470-711 /290-es telefonszámon kapható.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Beszámoló az októberi testületi ülésről
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítására vonatkozó
pályázat került benyújtásra
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett az

„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”

címmel. A testület döntése értelmében Kistarcsa Város

Önkormányzata benyújtotta pályázatát a Kistarcsai

Gesztenyés Óvoda felújítására az óvodai ellátás infrastruk-

turális színvonalának fejlesztése céljából. Az Eperjesi úti

feladatellátási helyen a kazánház komplett felújítása mellett,

tetőszigetelés, vizesblokk felújítás, terasz felújítás, udvarfej-

lesztés, valamint eszközbeszerzés valósul meg. A projekt

összköltsége 132 millió Ft, melyből a 7 millió Ft önrészt az

Önkormányzat saját forrás terhére biztosítja.

Elfogadásra került a Szilasvíz közbenső éves beszámolója
Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város

Önkormányzata 50-50%-os tulajdonában álló Szilasvíz Kft.

2016. augusztus 31 -én tartott taggyűlésén a két tulajdonos

önkormányzat a Kft. végelszámolásának megindításáról

döntött mindkét önkormányzat Képviselő testületének

felhatalmazásával. A végelszámolás kezdetétől számított első

üzleti év 2017. augusztus 31 . napjával járt le, a Szilasvíz Kft.

végelszámolója ezen időponttal bezárólag közbenső éves

beszámolót volt köteles készíttetni. Kistarcsa Város

Önkormányzata a beszámolóval kapcsolatos tájékoztatást

tudomásul vette, és a közbenső éves beszámolóban

foglaltakat jóváhagyta.

Döntés fejlesztési hitel felvételéről
A testület határozatban hagyta jóvá, a 2015-2019 –ig terjedő

időszakra vonatkozó gazdasági programjában az Ifjúság tér-

közösségi tér fejlesztését. A fejlesztés megvalósulását

hitelből kívánja finanszírozni az Önkormányzat. A beruházás

forrásigénye 300 millió forint. A Képviselő-testület az OTP

Bank Nyrt-vel kötendő hitel szerződés alapján

kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel visszafizetés

időtartama alatt a hitel tőkeösszegét és járulékait a

mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,

illetve költségvetési előirányzat módosításai során

figyelembe veszi. A testület felhatalmazta a polgármestert a

határozatban rögzített feltételekkel történő hitelfelvételre.

Kiválasztásra került a Tipegő Bölcsöde építtetője
A Képviselő-testület „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése”

tárgyban közbeszerzési eljárást indított. A felhívásban

megjelölt ajánlattételi határidőre négy cég küldte meg

ajánlatát. A Bíráló Bizottság 2017. október 27-én megtartott

ülésén értékelte az érvényes ajánlatokat és megállapította,

hogy a Boros Építőipari és Szolgáltató Kft tette a legjobb ár-

érték arányú érvényes ajánlatot, az ajánlati ár azonban a
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rendelkezésre álló fedezeten felül volt. A Képviselő-testület

úgy döntött, hogy a támogatás költségeinek átcsoporto-

sításával és a 2017. évi tartalékkeretből 2.758.642 Ft

felhasználásával, saját forrásból biztosítja a hiányzó

fedezetet. A szerződés 2017. november 15-én aláírásra került,

a beruházás 2018. szeptember 18-ra megvalósul. 2019. évtől

birtokba vehetik a gyerekek a Kistarcsai Tipegő Bölcsődét.

Ismét ingatlant értékesített az Önkormányzat
A testület nyilvános pályázatot hirdetett Kistarcsa, 0261 /1 8

hrsz-ú, 2004 m2 területű kivett telephely ingatlan-

nyilvántartásbeli megnevezésű ingatlan értékesítése céljából.

A meghosszabbított határidőben három pályázat érkezett. A

legmagasabb érvényes árajánlat bruttó 8.500.000 Ft- volt. A

testület a pályázatot érvényesnek minősítette, és az ingatlant

a legmagasabb érvényes árajánlatot tevő vevő számára

értékesítette, felhatalmazta a polgármestert az adás-vételi

szerződés megkötésére.

Közbeszerzési eljárás került kiírása orvosi ügyelet ellátá-
sára
Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény alapján a

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében

gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi

gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról.

Kistarcsa Város közigazgatási területén az orvosi ügyelettel

kapcsolatos feladatokat ellátó szolgáltató, a DELTA Országos

Katasztrófa Mentő Csoport feladatellátásra vonatkozó

szerződése 2018. február 16-án megszűnik, ezért nyílt

közbeszerzési eljárás kiírása szükséges.

A bírálati szempontok az 1 fő után fizetendő nettó díj , a

szolgáltatás minőségének, illetőleg a tárgyi feltételek

színvonalának emelésére fordított összeg (nettó Ft/évente) és

a meghiúsulásból adódó kötbér mértéke. Ajánlattételi

határidő 2017 november 20., az eredményhirdetés tervezett

időpontja pedig 2017 december 14. A testület a kiírandó

közbeszerzési eljárás megindításához az ajánlati felhívást

elfogadta. H.SZ.
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Az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatá-
rozóbb eseménye volt, ahol kezdetben bátor fiatalok szálltak szembe a
kommunista diktatúrával. Ez a nap békés tüntetésnek indult és fegyveres
felkelésbe torkollott.

Az aránytalan túlerővel szemben országunk nem kapott nyugati segítséget, így
a több napon át tartó szabadságharc végül elbukott. Méltán lehetünk büszkék
hőseinkre és emlékezhetünk meg az áldozatokról, akik hősiesen vették fel a
harcot az elnyomó rendszerrel.

Október 23-án 10 órától a Csigaházban is méltóképpen emlékeztek meg a
forradalom hőseiről. A rossz időjárásnak köszönhetően az eredeti műsorrendtől
eltérően először a Csigaházban megrendezett programokra került sor, és csak
utána következett a szabadtéri koszorúzás.

A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével kezdődött a Simándy József
Általános Iskola fúvószenekarának kíséretében. Ezután Skultéti Petra szavalta
el Kenneth Klára: Anya tüntetni megyek című versét. Az eseményen részt vett
vitéz lovag Dömötör Zoltán 56-os forradalmár is.
Folytatásként Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő
megemlékező beszéde következett. Szavai kifejezték azt a büszkeséget és
fájdalmat, melyet minden magyar embernek éreznie kell.

„Kistarcsán, az egykori internálótábor területén mindig tisztábban zengenek a
szavak, amikor a diktatúrák áldozatairól, vagy 56 heroizmusáról emlékezünk.
Nyilasok, ávósok, Kádárpribékek kegyetlenkedései nyomán halál és kínok,
megaláztatás és emberi szenvedés itatta át ezeket a falakat. Tavaly, a
forradalom 60. évfordulóján Kistarcsa városának részvételével folytatódott az
Európa a Polgárokért program, hogy a Gulág emlékév tematikájával is
erősítve még teljesebben felelhessünk meg az emlékezés erkölcsi
parancsolatának. A Gulág emlékév keretében a magyar kormány 500 millió
forintot ajánlott meg egy emlékhely létrehozására, melyet itt, Kistarcsán, az
egykori táborparancsnoki épületben fognak berendezni.
Ezzel Kistarcsa a nemzeti emlékhelyek sorában az Andrássy út 60, Recsk és
Hortobágy megrendítő méltóságára emelkedik. Múzeum, állandó tematikus
kiállítás és a városi könyvtár fogja itt méltó módon dokumentálni és őrizni a hit
és a hitért vállalt szenvedés emlékeit.
Persze jól tudjuk: egy valami biztosan nem kerül be az emlékhelyre, és ezt a
valamit nem is kell, nem is szabad és nem is lehet múzeumba zárni. Ez a
valami, pedig a magyar szabadságvágy”

Ezután a Simándy JózsefÁltalános Iskola növendékei magyar költők műveiből
összeállított irodalmi játékot adtak elő. A látványos, szívbemarkoló és megható
darab nagy sikert aratott. A szerepekre Nagy Ildikó és Nyikos Edit tanárnő
készítette fel a diákokat.

A Csigaházban a műsor a Szózat közös eléneklésével zárult, és következett a
koszorúzás a volt internálótábor falánál.
Megemlékező koszorút helyezett el a Kistarcsai Internáltakért Emlékéért
Alapítvány képviseletében Tóth Borbála, az 56-os Szövetség, az 1956 Magyar
Nemzetőrség, a Recski Szövetség Egyesület, Vécsey László országgyűlési
képviselő, Kistarcsa Város Önkormányzata nevében Solymosi Sándor
polgármester és Juhász István alpolgármester, a Fidesz-KDNP Kistarcsai
Szervezete, a Fidelitas Kistarcsai Szervezete, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, a
Kistarcsa Városért Egyesület, az MSZP helyi szervezete, a Demokratikus
Koalíció helyi szervezete, Kistarcsa Város Intézményei nevében a Simándy
József Általános Iskola munkatársai, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a
Fenyvesliget Egyesület, a Kistarcsai KÖFE Kft, és a Kistarcsai VMSK
munkatársai. H.SZ.

1956. október 23.



Dinamikus fejlesztés előtt áll a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
A megye történetének legnagyobb kórház- és szakren-

delőfejlesztési programja indul el idén, ez az Egészséges

Budapest Program – tudtuk meg október 25-én a kistar-

csai Flór Ferenc Megyei Kórházban tartott sajtótá-

jékoztatón. A részletekről és a kistarcsai kórházfejlesz-

tésről Vécsey Lászlót, Pest Megye 6-os számú választóke-

rületének országgyűlési képviselőjét kérdeztük.

Miből áll az Egészséges Budapest Program?

A következő 10 évben összesen 700 milliárdos fejlesztést

hajtunk végre a fővárost és az agglomerációt is kiszolgáló

kórházakban és szakrendelőkben. A program keretében már

idén 40 milliárd forintot fordítunk fejlesztésekre. Ebből 21,7

milliárd forintot szánunk orvostechnológiai beruházásokra,

18,3 milliárdot pedig az építészeti tervezések megkezdésére.

Minek köszönhető ennek a nagyvolumenű egészségügyi
fejlesztéscsomagnak a bejelentése?

Hosszú út vezetett eddig az örömteli pillanatig. Szerintem

emlékeznek a kedves olvasók, hogy a baloldal kormányzása

alatt 600 milliárdot vont ki az egészségügyből, aminek

köszönhetően a fővárosi betegellátás és a kórházak teljesen

leépültek, eladósodtak, a beszerzések elmaradtak, az orvosi

eszközök leamortizálódtak, az egészségügyi dolgozók pedig

elmenekültek a pályáról  és sajnos sokan az országból is. A

Fideszkormány 2010től kezdődően folyamatosan pótolja

vissza az egészségügyből kivont forrásokat és a

rendszerváltozás óta a legnagyobb összeget, 500 milliárd

forintot fordított országszerte az egészségügyi ellátás

fejlesztésére. 77 kórházat, 54 rendelőintézetet és 97

mentőállomást újítottunk fel. 23 új rendelőintézetet és 30 új

mentőállomást építettünk országszerte. A vidéki kórházak és

szakrendelők fejlesztését követően minden idők legnagyobb

egészségügyi fejlesztése indul meg Budapesten és környékén,

ez az Egészséges Budapest Program.

Mennyi jut ebből a kistarcsai kórházra?

A Flór Ferenc Kórház összesen 17,7 milliárd forintból újul

meg, aminek első lépéseként kétmilliárd forintos fejlesztés in
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dul idén. 1,2 milliárd forintot a diagnosztikai és a terápiás

orvostechnológiai eszközpark megújítására és az informa

tikai háttér kialakítására fordítunk. A belső fejlesztések

mellett 718 millió forintból megkezdődik az építészeti

fejlesztések tervezése is, amely magában foglalja a kórház

épületeinek energetikai korszerűsítését, a tető és a homlokzat

szigetelését, a nyílászárók cseréjét és a fűtés korszerűsítését

is. De megújulnak a liftek, a konyha, valamint a közúti

úthálózat is. A továbbiakban létrehozzuk a járóbetegellátást

végző rendelőintézetet és a belgyógyászati ellátást biztosító

épületet, továbbá fejlesztjük a sürgősségi osztályt.

Az egészségügyben dolgozók a jobb munkafeltételeken túl

mire számíthatnak?

A fejlesztések mellett ugyanilyen fontos, hogy az egészségügyi

munkaerőhiányt is orvosoljuk. A betegellátás javítása

érdekében fontos az is, hogy legyen több és jobban

megbecsült egészségügyi dolgozó. A kormány erre is jelentős

energiát és pénzt fordít. 2012 óta 400 milliárdot fordítottunk

az egészségügyi dolgozók béremelésére. 2016ban pedig egy

több éves béremelési programot indítottunk az ápolóknak,

szakorvosoknak és szakgyógyszerészeknek. Két év alatt az

ápolóknak átlagosan 65%kal, a mentőké 67 %kal, a

szakorvosoknak és szakgyógyszerészeknek 207 ezer forinttal

nő a bére. Eközben a fiatalokat ösztöndíjakkal ösztönözzük az

egészségügyi pálya választására. Ebből is látható, hogy a

Fideszkormány kiemelten kezeli és támogatja az egészség

ügy minden szegmensét.
F.D.

Fotó: Máthé Zoltán (MTI)



Közmeghallgatás volt a
Csigaházban

November 9-én este 6 órától került megrendezésre a
Csigaházban az idei közmeghallgatás. Magyarország helyi
önkormányzati törvényébe foglaltak szerint évente egyszer
ilyen formában is lehetősége van a lakosságnak helyi
közügyekkel kapcsolatos kérdéseiket feltenni Kistarcsa
Város Képviselő-testülete számára. A válaszadás azonnali,
amennyiben ez a helyszínen lehetséges, ha komolyabb
előkészületet igényel a részletes válasz, ez 15 napon belül
történik meg írásban.

A közmeghallgatás egyben a testület rendhagyó ülése is,
mely három prezentációval kezdődött. Elsőként Juhász
István alpolgármester mutatta be az elmúlt 1 év fejlesztéseit,
a jövőbeli elképzeléseket és a pályázati lehetőségeket.
Visszatekintésként részletesen kitért a májusban átadott új
Sportcsarnokra, a járda és útfelújítási programra és az egyre
népszerűbb városi rendezvényekre is. Kiemelte, hogy
októberben elkezdődött a Simándy József Általános Iskola
energetikai felújítása és hamarosan épülhet a Tipegő
Bölcsőde is. Az alpolgármester ismertette, hogy hamarosan
kizárólag kormányzati támogatásból valósulhat meg a volt
internáló tábor felújítása, melyben emlékhely és a Városi
Könyvtár kap majd helyet.

Ezután Zsiák Balázs a pénzügyi bizottság elnöke következett,
aki közérthetően szemléltette az éves költségvetés alakulását,
milyen elemekből tevődik össze mind bevételi mind kiadási

oldalon. Folytatásként Csampa Zsolt a humánpolitikai bizott-
ság elnöke következett, aki prezentációjában bemutatta a
bizottság tagjait és feladatait. Kitért arra, hogy milyen támo-
gatások biztosítására van lehetősége a bizottságnak akár a
helyi szervezetek, a diákok vagy akár rászorultsági alapon, a
lakosság számára.

A bemutatók után következtek a lakossági kérdések. Idén
kevesebb kérdés érkezett, nagyrészt a forgalmi rend és a
közlekedési szabályok megváltoztatásának lehetőségeire vo-
natkoztak. Érkezett kérdés a Bursa Hungarica ösztöndíj-
pályázat, a járdák állapota és a csatornafedelek cseréjével
kapcsolatosan is, amelyek helyben megválaszolásra kerültek.

H.SZ.

Felnőtt korba lépett a Kistarcsai
Vízilabdatorna!

Igazán izgalmas mérkőzéseket hozott a 18. Kistarcsai Amatőr
Vízilabdatorna a Városi Uszodában. A megmérettetésre ösz-
szesen 13 csapat nevezett, 8 felnőtt- és 5 gyerekformáció. A
felnőttek mezőnyében a dobogó harmadik fokára az
ÖregVUK csapata állhatott, második lett az apukákból álló
Faterok, és az első helyezést idén a Légiósok alakulata
nyerte. A gyermekek korosztályában harmadik lett a Nyerő
Csapat formáció, az ezüstérmet a Gólvágók csapata szerezte
meg és a győztes pedig, az ”A Csapat” néven induló együttes
volt. Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek. A mérkőzés
után a jól megérdemelt lazítás sem maradhatott el. A
hagyományokhoz híven energiapótlás gyanánt, egy hangula-
tos bográcsozás várt a résztvevőkre.

H.SZ.
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Isten elé állunkKatolikus

Advent, az egyházi év kezdete, alkalmat ad – fölszólít – arra,
hogy tisztázzuk magunkban a múltat és a jövőt: mi az, amit
tovább kell vinnünk, és mi az, amitől meg kell szabadulnunk.
Szem előtt tartva, hogy Istent nem lehet jól szolgálni, csak
úgy, ha mindent visszaadunk neki, amit tőle kaptunk.
Istennek a teljes ember kell (bűneivel együtt).

Tárjuk föl és nyújtsuk át a múltat mindenestől – bűn-
bánattal a szívünkben – Istennek. Erre szükségünk van, mert
a bűnöktől elnehezült lélek nem hajlandó igent mondani az új
egyházi év krisztusi kihívásaira. Csakis a megtisztult lélek
juttathat el bennünket oda, ahol Krisztus vár minket. A
próféták kihirdették ezeket a „találkozási pontokat” –
gondoljunk itt az irgalmasságra, a tökéletességre, vagy más
szóval a szentségre –, amelyekhez elérve találkozhatunk
Istennel.

A nép vénei, tanítómesterei – a próféták korában és
azóta is – mindezt elérhetetlennek minősítették. Ezáltal
számukra az egész Ószövetség az okoskodás és a vitatkozás
tárgyává lett. Csupán az eszével spekuláló ember számára
Isten „emberfölöttinek” látszik. Egy ilyen Isten – ígéreteivel
együtt – megfoghatatlanná, elérhetetlenné, érthetetlenné és
értelmetlenné lesz. A választott nép fiai várták ugyan a
megígért Messiást, de csak olyan megváltót voltak hajlandók
elfogadni, aki az isteni akarattal szemben az ő elképzelései-
ket, vágyálmaikat teljesíti be.

Isten ilyen szellemi atmoszférában készülődött arra,
hogy megvalósítsa szándékát, a megtestesülést. Megelégelve
az emberi méricskéléseket, a Szentlélek erejével Isten Igéje,
Isten Bölcsessége emberré lett, hogy ettől kezdve mindenki –
a Szentlélektől vezetve – megismerhesse az igazságot: Jézus
Krisztust, aki elénk tárta – életével, halálával és föltámadásá-
val – Isten életét, a szeretetet.

Advent elsődlegesen nem minket sarkall cselekede-
tekre. Az Atya kéri, hogy ő – az igazi szőlőműves – kezdhes-
se el bennünk szerető gondoskodását, hogy metszőkésével
megtisztítson minket. Ezeken a „metszéspontokon” Isten
láthatóvá teszi szeretetének áramlását, erejét és irányát is. Az
Atya metszőkése nyomán fölismerhetjük, hogy Krisztusból
élünk! Adventben tehát szeretetünkről – sokszor oly ellenő-
rizhetetlenül csapongó – vágyainkról kell számot adnunk.
Újjá kell születnünk, de csakis azokon a pontokon, ahol már
fölismertük, és igent mondtunk Isten akaratára – férjben,
feleségben, hivatásban –, ahol már nem mi, hanem az a
valaki akar növekedni bennünk, akinek születésére (készül-
ve) várakozunk.

A szőlőtő: Jézus Krisztus. Őt, és vele együtt a
gyökereinket nem tagadhatjuk meg. Más szóval, a múltunk-
ban minél mélyebbre ásunk, annál világosabban fog elénk
tárulni létünk isteni szépsége, annak fölismerése, hogy a szü-

leink Isten teremtő társai, akik az életünkre igent mondva,
megajándékoztak bennünket Isten képével. Ezért adventben
érzékenynek kell lennünk a szülők iránti szeretetre, hiszen
rajtuk keresztül, az ő szemükkel – ahogyan ők láttak minket
annak idején, születésünk pillanatában – ismerhetjük föl egy
jászolban fekvő kisgyermekben a világ értelmét és célját.
Igen, amikor egy gyermek fölvállalja társai előtt szüleit,
nagyszüleit és egész rokonságát – ahogyan azt Jézus az egész
Ószövetséggel tette –, akkor ez a fiatal tanúskodik arról,
hogy fölismerte: csakis a mélyből – a szőlőtőből, Jézus
Krisztusból – merítve lehet élni.

Görbe József plébános

Információk a kistarcsai Rózsafüzér
Királynője Plébániáról

December
• 2-án adventi koszorúkészítés.
• 4-től kezdődnek az adventi hajnali misék, hétfőn, kedden
és pénteken reggel 6 órakor. Utána közös reggeli a plébánia
alagsorában.

• 8-9. péntek-szombat, lelkigyakorlat a 18 órás szentmise
keretében, Csiba Tibor esperes atya vezetésével.

• 1 0. 1 7 órakor, adventi gyertyagyújtás Nagytarcsán a köz-
ségháza előtt.

• 1 0. Adventi csodaélés a plébánián.
• 11 -1 3. (hétfő vacsorától-szerda ebédig) Adventi ingyenes
lelkigyakorlat a Váci Egyházmegye híveinek a máriabes-
nyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos házban.
Vezeti: Dr. Stella Leontin atya.

• 1 6. Adventi zenés áhítat a Vivace kórus vezetésével.
• 24-én 17 órától betlehemes műsort adnak elő a gyermekek
a templomban. 24 órakor éjféli mise.

• 25-én és 26-én vasárnapi miserend. 7.30-kor és 10.30-kor
lesz szentmise.

• 31 -én 17 órától év végi hálaadás.
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„Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük” I. Kor. 1,23.
Református

Igénkkel Pál apostol „az emberi istenkeresés csődjét és az
isteni emberkeresés: a kereszt evangéliuma győzelmét
hirdeti, szemléletes ellentétpárokat alkotva. Kétféle emberi
istenkeresésről szól: az egyik a bölcsesség, a másik …a
csodajelek.. . , de mindkettőnek meg kell szégyenülnie. Az
apostol tisztában van azzal, hogy a keresztről szóló beszéd,
vagyis az az örömhír, hogy a kereszten szenvedett Jézus, által
van a megtartatásunk, bűnbocsánatunk – a kívülálló számára
bolondságnak tűnik” (Dr. Bolyki János).

Miért a „megfeszített Krisztus” kifejezést használta
Pál apostol, és miért nem a „feltámadott Krisztust”? Hiszen a
feltámadás csodája áll a keresztyén igehirdetés középpont-
jában!

Ennek oka, hogy a „Krisztus” szó már önmagában is
a feltámadásra utal. Bár a szó csak azt jelenti, hogy „felkent”,
de minden akkor élt hívő tudta, hogy ez az isteni méltóság
kifejezése. Egy hitvallás volt ez. A keresztyének Jézus
feltámadása után bizonyosak voltak abban, hogy Jézus a
Krisztus. Sok mártír vallotta meg ezt a pogány bíróságok
előtt, még az élete árán is. Ebből a hitvallásból alakult ki,
hogy így is nevezték: a Jézus Krisztus. Azt vallották meg
ezzel, hogy Jézus Isten, azonos az Atyával. Tehát a testben
köztünk járt, keresztre feszített Jézus támadott fel, ment a
mennybe, ül az Atya jobbján, és jön majd el ítélni élőket és
holtakat. Amikor Pál apostol a „Krisztus” szót használja,
azzal kifejezi, hogy a Feltámadottról, az élő Úrról mondja el
vallomását. Ezért nem ismétli meg, hogy feltámadott, hiszen
az már benne van a Krisztus méltóságnévben.

Az ókori ember számára viszont az volt a nagy
botránkozás, szinte elképzelhetetlen, hogy az Istent megölhe-
tik, megfeszíthetik, fájdalmat okozhatnak neki. Rájuk
gondolva, kérdésükre felelve írta Pál. A megfeszített
Krisztust hirdetjük.

Több, mint 35 éve történt. Egy Duna-parti kicsiny
falu templomába iktattunk be egy szolgatársat. Ő arról
„elmélkedett” a beiktatási beszédében, hogy milyen gyakran
megy ki a folyó partjára, és keresi Istent a természet
csendjében. Az ünnepi köszöntések sorában felszólalt az itt
idézett professzor: „ hosszú prédikációdban egyszer sem
mondtad ki Krisztus nevét. Kívánom, hogy a Duna-parti
sétáidban találkozz vele, és a szolgálatod végén minden
vasárnap csak Róla szólj , mint élő Úrról! ” Kicsit
megdöbbentem akkor ezen a nyilvános intésen, de minden
készülésem közben eszembe jut. Legyen akár ószövetségi,
akár újszövetségi a textus, én is mindig a megfeszített
Krisztust hirdessem!

De nemcsak Krisztusról szólunk, hanem egyenesen
az a bizonyosságunk: ha a lelkész a szószéken Isten igéjét a
Bibliával összhangban magyarázza, akkor Krisztus szól az
igehirdetés által. Nagyon nagy alázattal szabad csak erre
gondolnunk. Borzasztó nagy hiba lenne, ha ez valamiféle
elbizakodottságra vezetne. Már az is nagy kegyelem, hogy

szólhatunk Róla minden alkalmatlanságunk ellenére, de a
legnagyobb kegyelem, hogy Ő szól az igehirdetés által.

Vajon mi lehet az oka, hogy vasárnaponként
eljönnek a templomba több, gyermeket nevelő szülők? Pedig
nem egy könnyű időben felkelniük, összekészülniük kisebb-
nagyobb gyerekkel együtt! A legvalószínűbbnek azt vélem,
hogy Krisztus szólt hozzájuk az igehirdetés által. Miután
felismerték az Ő szavát, szívesen keresik minden alkalom-
mal, hogy újra meghallják.

Miért a megfeszített Krisztust hirdette Pál? Mert
meg volt győződve arról, hogy Krisztus halála és feltámadása
nélkül nem lenne sem örök életünk és üdvösségünk, sem
örökkévaló értelme a földi életünknek.

Az előttünk álló ádventi gyülekezeti
alkalmaink

Meghívó a gyerekeknek játszóházba, a felnőtteknek ko-

szorúkötésre, amit 2017. november 26-án, vasárnap 11 órai

kezdettel tartunk. Mindent pontosan úgy szeretnénk intézni,

mint tavaly, amikor már új formában rendeztük a koszo-

rúkötést: a vasárnap a 10 órai istentisztelet után, 11 -1 2 óráig.

Miközben a szülők az istentiszteleten vesznek részt és utána

a koszorúkötésen, azalatt a gyerekeknek játékos foglalkozást

tartunk a gyerekistentisztelet után. A belépés ingyenes,

kivéve a koszorú alap, amit vagy otthonról hozunk, vagy itt

meg kell venni. Apróbb kézi szerszámokat és koszorúdísze-

ket hozzunk! Mindenkit nagy szeretettel várunk!

December 12 -15-ig (keddtől-péntekig) 1 8 órakor evangé-

lizációt tartunk vendég lelkészek szolgálatával

December 24-én, vasárnap 10 órakor legátus prédikál az

istentiszteleten. Segítsük azzal a lelkészképzés munkáját,

hogy minél többen részt veszünk az istentiszteleten!

A szokott rend szerint idén is megtartjuk a gyerekkará-

csonyi ünnepséget december 24-én 14 órai kezdettel.

Sokan nem is tudják, hogy a gyerekek milyen nagy

izgalommal készülnek az előadásra, hiszen sokakat egyéb

más rendezvényen nem kérnek fel, A mi református

felfogásunk szerint a leggyengébb gyermeknek is helyet

adunk a szolgálattevők között. Kérjük, hogy a szerepet

vállaló gyerekek szülei jelezzék ezt a szándékukat!

Segítséget szeretnénk kérni, hogy a húsvét előtti nagyhéten

egy műsort adhassunk elő a láthatatlan színház módján

végighaladva Jézus szenvedésén.

Riskó János református lelkész
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Darai Katalin, a Simándy József Általános Iskola

tanítója, gondolt egy merészet és írt egy játékos

készségfejlesztő könyvet gyermekek számára. A

könyv rövid ismertetőjében ez olvasható:

Hajni az agárcsikó fajtiszta, díjnyertes agárkutyák
gyermekeként születik meg. Egy napon eltűnik.
Hová tűnhetett? Vajon mi lesz a sorsa? Ám épp a
nemzetközi mentőkutya vizsgán megérzi gyermek
kora illatát, az otthon illatát. Vajon levizsgázike?
Mentőkutyává avatjáke, vagy visszatér szüleihez
a meleg otthonba? Méltó lesze meghalt
testvéréhez és nevéhez? Hajnicsikó, Kalandor,
Betti. Írd meg te a könyv végét! Ebből a könyvből

megtudhatod, hogyan legyél kutyakiképző! Minden fejezet titkot rejt! Jó
nyomozást!

Sok gyerek nem szeret olvasni, de itt a történet végét maga az olvasó írja és

határozza meg. A nagybetűs oldalakat diszlexiások is bátran forgathatják.

Minden fejezet végén feladatok és színező várja a gyerekeket, ami könnyen

megindítja a fantáziát és a képzelőerőt.

A könyv magánkiadásban fog megjelenni, 2017 decemberében.
Megrendelés és egyéb információk a könyvről: daraikati@gmail.com

Darai Katalin: Hajni, az agárcsikó

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

Téli zellerkrémleves
Hozzávalók:

- 1 nagy zellergumó
- 2 krumpli
- 1 hagyma
- 4 gerezd fokhagyma
- 1 liter víz
- 2 dl tejszín
- só, olívaolaj

Elkészítése:

A zöldségeket megtisztítjuk, felaprítjuk. Egy fazékba kevés
olívaolajat öntünk, üvegesre pirítjuk benne a hagymát,
rádobjuk az apróra vágott zellert és burgonyát.
A fokhagymagerezdeket is rápréseljük, megsózzuk. Addig
sütögetjük, amíg elkezd leragadni, ekkor felöntjük a vízzel,
közben felkaparjuk a rásült részeket az edény aljáról.
Nagyjából 1 5 perc alatt megfőnek a zöldségek. Ekkor óvato-
san, állandó keverés mellett felöntjük a tejszínnel, felforral-
juk, és rögtön levesszük a tűzről. Botmixerrel simára tur-
mixoljuk, és már tálalhatjuk is.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt

az újságot!

Áprily Lajos: Kerget az ősz

Kertünk felett felleg rohan,
szél rázza már a tört hidat.
Vizedről, játékos fiam,
hozd el már kis hajóidat.

Vitorláid gyanútlanul
vesztükbe mért indítanád?
Ártó, hideg viharba fúl
a sugaras robinzonád.

Szél fosztogatja holt nyarad.
Szabad fiam, szabad madár,
csukd össze könnyű szárnyadat:
jégfedeles kalitka vár.

Az erdőszél felé se menj ,
az északos oldal csupa dér.
Lejtőidet köd önti el,
zörgő, gonosz tüskéivel
megindul az ördögszekér.
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Bővebb információ:

kistarcsaihirado@gmail.com
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