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Befejeződött a Simándy tér
megújítása

A tavaly elkészült BMX pálya és díszpark mellett az ősz
során megrongálódott fák kivágásra kerültek, helyükre új
csemetéket ültettek. A tavasz során felfestették a parkolókat
határoló vonalakat, kikátyúzták a viacolort, és az orvosok
parkolóhelyét.

Két új mozgássérült parkoló került kialakításra, szabványos
(sárga farkasfogas) lett a buszmegálló. A virágosításra
áthelyezték a Csigaház oldalából a virágládákat, hogy a
parkoló autók ne tudjanak a gyalogosok számára fenntartott
helyen közlekedni. A sétány eleje és vége is virágládás
lezárást kapott. Végül, de nem utolsó sorban két padot és egy
kulturált vízelvezető rendszert kapott az extrém biciklis
pálya.

Városüzemeltetési Iroda

Adományokat szállítottunk kárpátaljai
testvérvárosunknak, Fancsikának

Kárpátalján (Ukrajnában) a magyar közösségekben gazdasági
vészhelyzet alakult ki. A pénzügyi válság miatt kétszázezer
magyar ember komoly megélhetési gondokkal küzd.
Kárpátalján olyan mértékű az árak és a közüzemi díjak
emelkedése, a fizetőeszköz romlása (az amúgy is alacsony
fizetések mellett), hogy ez akár szociális katasztrófahelyzet
kialakulásával is járhat. A kisebb boltokban sok áru
hiánycikk, holott eddig az árubőség volt jellemző. 8000
forintnak megfelelő értékű a minimál nyugdíj , 9000 forintot
ér a minimálbér. Eközben az árak a magyarországi szinthez
közel vannak, sőt, a gyógyszerek és a hús drágább, mint
Magyarországon.

Kistarcsa Város testvérvárosi megállapodást kötött a
kárpátaljai Fancsikával. Célunk amellett, hogy megismerjük
egymás kultúráját, segítsük testvérvárosunkat. Ennek
érdekében felhívást intéztünk a helyi és a környékbeli
vállalkozókhoz, támogassák kezdeményezésünket. A
támogatások folyamatosan gyűltek, így 2015. július 7-én
elindíthattuk adományunkat a kárpátaljai Fancsikára.

A felajánlott és összegyűjtött adományokat a KIVÜ Kft.
telephelyéről a Magyar Református Szeretetszolgálat
raktárába továbbítottuk, ahonnan a jövő hét folyamán
Fancsikára, a testvérvárosunkba szállítják őket.

A szállítmányban főleg tartós élelmiszerek szerepelnek, de
található még benne tisztítószer, egészségügyi felszerelés és
műszaki cikk is.

Adományozóink: Kerepes Város Önkormányzata, Molnár
Illés Egyéni Vállalkozó, Szilasfood Kft., Dymol Kft., Copy
and More Kft., KIVÜ Kft., Delta Országos Katasztrófa
Mentő Csoport, Balt-Service Kft.

Megkezdődött az iskola
karbantartása

Külső vállalkozók és a KIVÜ Kft. bevonásával
iskolakezdésre elkészülnek a terv szerinti munkák

Június végén megkezdte az önkormányzat az épületek
karbantartását. Először a zongora szoba kapott egy klímát,
hogy az ott található hangszer folyamatosan azonos
hőmérséklet és páratartalom mellett töltse el a nyári oktatási
holt szezont. E mellett egy műköves szakember újra
érdesítette az iskola lépcsőit a bejárattól a hátsó lépcsőig, így
növelve meg a biztonságot, csökkentve a csúszás veszélyt.

Július elejére pedig elkészült a kis épületben az elsősöknek
otthont adó termekben a világítás cseréje, táblavilágítással.
Az armatúrákban ledes meleg fényű fénycsöveket helyeztek
el. Nemsokára a KIVÜ Kft. kezdi meg a festést, illetve egy
vállalkozó a második emeleten a folyosói védőburkolat
felhelyezésének lát neki.

Városüzemeltetési Iroda

Lakossági tájékoztató
kamerarendszer elhelyezéséről

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
BKK vonalán, a Kistarcsa-Kórház
HÉV-megállónál található aluljáróba új
kame-rarendszer lett felszerelve. A

felvételek rögzítésre kerülnek.

Városüzemeltetési Iroda



2015. augusztus 6.
Stern Gabriella: A több ezer éves társadalom – India
Milyennek látszik az élet, ha valaki Indiába születik? A
vidéki India, ahol az emberek örömtelinek érzik
életüket, ahol jó akár gyereknek, akár öregnek lenni. Itt a
szegénység nem tragédia, és istenek vigyázzák a
halandók minden lépését. Boldogság, biztonság. A
szexualitás furcsaságai.

2015. augusztus 13.
Alexa (Kelemen) Zsuzsanna: A néptánc jelentősége
A magyar néptánc hasznossága a mai iskolai és
közösségi nevelésben Milyen rejtett pszichológiával
rendelkezik a magyar népi gyermekjáték gyűjtemény –
és gazdag néptánckincsünk? Táncok kottája – hogyan
írjuk és olvassuk táncainkat?

2015. augusztus 20.
Országh Péter: A fő nemzeti ünnepünk
Nemzeti ünnepeink változásai az aktuális politikai
helyzet tükrében. Idegen hatalmak által ránk
kényszerített ünnepi megemlékezések. Szent István
ünnepének története az Árpád-kortól napjainkig. Az új
kenyér az államalapítás, az alkotmány ünneplése
augusztus 20-án.

2015. augusztus 27.
Fekete Dániel és János: Járműmodellek
Hogyan lesz valaki járműmodellező? A járműmodellek
kategorizálása: vonat, repülőgép, hajó, gépjármű. A
makettek elemeinek megvásárlásától a modell elké-
szültéig. Részvétel és sikerek hazai illetve külföldi
megmérettetéseken. A versenyek hangulata és a kísérő
rendezvények.

ADeáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u. 33.)
termében tartjuk.

A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor

kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. A Deáktanya
ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki

térítésmentesen látogathatja.

A Deáktanya augusztusi
programja

Teljesítette ígéretét a BKV
Minden vállalását megvalósította a kistarcsai HÉV megállóval

kapcsolatban

A megálló épületének felújítása után a HÉV megállóhoz vezető
járdát is elkészítette a közlekedési vállalat. Ugyancsak teljesítette
azt a korábbi vállalását, hogy kifesti és takarítja a kórházi HÉV
megállót. Itt kamerát is kiépítettek a vandálok ellen. Az
önkormányzat tervezi - az iskolások bevonásával - a falak tematikus
kifestését a következő tanév során, ahogy Gödöllőn a művelődési
ház előtti aluljárónál már megvalósult.

Városüzemeltetési Iroda

Elkezdődött a parlagfű szezonja!
A földhasználó köteles ingatlanán a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni.

A parlagfű az allergiás emberek mindennapi
életét nehezíti meg, ezért folyamatosan
szükséges gondoskodni irtásáról. Ezúton
hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét az
alábbi kötelezettségekre.
A vonatkozó jogszabály szerint a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, akinek a telkén megjelenik a
parlagfű, nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, közérdekű
védekezést (kaszálást) kell elrendelni. A közérdekű védekezést
belterületi ingatlan esetében a jegyző rendeli el.

A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek tizenöt
napon belüli megtérítésére kell kötelezni a mulasztás elkövetőjét.
Amennyiben a kötelezett nem fizeti ki a költségeket, azok adók
módjára kerülnek behajtásra, amely behajtásról az állami
adóhatóság gondoskodik.

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a rendezett
környezet megteremtése, és az allergiás emberek életének
megkönnyítése érdekében, gondoskodjanak a zöld területek
rendszeres kaszálásáról, gyommentesítéséről.

Városüzemeltetési Iroda
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ÜNNEPI
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

ÁLLAMALAPÍTÁS
ÜNNEPÉN

Eredeti időpont: 2015. augusztus 20. csütörtök

Ünnep miatti szállítási időpont:
2015. augusztus 19. szerda

A pénteki körzetben nincs változás, az eredeti időpont
szerint 2015. augusztus 21 -én történik a szállítás!

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

Köszönjük megértő együttműködésüket!
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Közvilágítási hibabejelentés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy közvilágítással kapcsolatos

hibabejelentésüket ezentúl már nem

az ELMŰ-nél kell bejelenteni, ha-

nem az alábbi elérhetőségek vala-

melyikén tehetik meg.

JUKO Kft. 2112 Veresegyház, Lévai u. 46.
Tel.: 06-30-685-9865 06-28-589-020

06-28-589-021 06-28-558-1 35
Fax: 06-28-384-982 E-mail: juko@juko.hu

Amennyiben a hibabejelentéssel vagy ellátással kapcsolatban
problémájuk merül fel, kérjük azt jelezzék a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetés Iroda felé a 06-28-507-1 39-es
telefonszámon.

Szervezési Iroda

Újhartyán Önkormányzat és
konzorciális partnereinek ASPhez

való csatlakozása
Az Európai Unió által társfinanszírozott támogatást nyert
el Újhartyán Város Önkormányzata és konzorciális
partnerei (Kistarcsa Város Önkormányzata, Nyár-
egyháza Község Önkormányzata) az ún. ASP-hez való
csatlakozás megvalósítására. A projekt keretében az
önkormányzatok 100%-os mértékű, 35 975 780 forint
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A
konzorcium a KMOP-4.7.1-13-2014-es pályázati
konstrukcióban nyújtotta be támogatási igényét, mely
program a közép-magyarországi régióban, az elektro-
nikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztését
támogatta.

Újhartyán Város Önkormányzata által vezetett konzorcium,
melynek tagjai Kistarcsa Város Önkormányzata és
Nyáregyháza Község Önkormányzata azzal a céllal hozták
létre az elektronikus helyi közigazgatási infra-
struktúrafejlesztésre vonatkozó pályázati projektjüket, hogy
csatlakozhassanak a nagy teljesítményű és kapacitású, magas
biztonságú és rendelkezésre állású, valamint korszerű
informatikai eszközökből kiépített IT önkormányzati ASP
központhoz.
Az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás által a 3
település lakosai, 1 8.446 fő, elektronikus úton, ügyfélbarát
szolgáltatás révén intézhetik közügyeiket. Továbbá az
önkormányzatok és intézményeik közigazgatási és
közszolgáltatási rendszereinek belső munkafolyamatai,
beszámolási-, adatszolgáltatási folyamatai is hatékonyabbá
váltak a támogatott 6 szakrendszer által.
Projektünk rövid távú célja az volt, hogy alkalmassá tegyük
önkormányzatainkat a központi ASP-hez való csatla-
kozásához a szükséges eszköz- és szoftverbeszerzések, a
kapcsolódó igazgatásszervezési, képzési és informatikai
szolgáltatások igénybevétele által. Fejlesztéseink a 6
szakrendszerre (önkormányzati adó, gazdálkodás,
ingatlanvagyon kataszter, iratkezelés, ipar- és kereskedelem,
település portál), az azokat működtető munkaállomásokra
fokuszáltak.
Az ASP által létrehozott rendszer bevezetésével megterem-
tettük a működőképes programok csomagját. Ezek
egyszerűen képesek ugyanazon adatbázisból dolgozni,
egyszerűen képesek statisztikai adatokat kinyerni, a
Hivatalok dolgozói konzekvens fejlesztés eredményeképpen
könnyen el tudják sajátítani annak használatát egy
modulonkénti egységes környezetben. A fejlesztés során
elértük, hogy az egyszerűbb és hatékonyabb kezelés és
karbantartás, valamint a fokozott biztonság miatt a géppark
homogén legyen az érintett irodákon. A fejlesztéssel elértük,
hogy az érintett irodákon korszerű számítógépekkel és
hasonlóan korszerű szoftverekkel dolgozhassanak
ügyintézőink.

Befejeződött az uszoda energetikai
beruházás második üteme

2015. június 28-án tartottuk meg az uszodai kondenzációs
kazánok beszerelésének műszaki átadását, melyen Vécsey
László országgyűlési képviselő is részt vett. A kazánok
automatikusan működnek, igazodnak a külső környezeti
hőingadozáshoz. A korszerű technikának köszönhetően akár
15%-os energia megtakarítás is elérhető a gázfogyasztás
tekintetében.

A beruházást a TAO pályázat és önkormányzati támogatás
segítségével finanszíroztuk.
Az energetikai project önkormányzati és civil szervezeti
összefogással valósult meg. A TAO pályázati eljárást a
Vízilabda és Úszó Klub bonyolította. A támogatások
gyűjtésében a Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club,
Kistarcsa Város Önkormányzata és a Vízilabda és Úszó Klub
segített. A project keretén belül az uszoda bejárati ajtaja is
cserére került.
A beruházás teljes összege: 1 6.255.740 Ft + Áfa volt.
Köszönjük a cégeknek és a vállalkozóknak, hogy társasági
adójukkal támogatták a beruházást.

Szilárdi László intézményvezető



Város NapjaGörhönyfesztivál
A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár és a
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szerve-
zésében 2015. szeptember 19-én kerül megrendezésre a
Város Napja.

Előzetes programok:

10.00-15.00 Görhönyfesztivál, Országos Szlovák

Nemzetiségi Találkozó

16.00-17.00 2015. évi önkormányzati kitüntetések

átadása gálaműsorral egybekötve

17.00-18.00 Koncert

18.00-22.00 Utcabál

A város napja és a Görhönyfesztivál keretein belül az ország
számos pontjáról érkeznek különböző tánc-és énekcsoportok,
akik otthonuk színpompás népviseletében, zenés-táncos
felvonulással és szabadtéri színpadi műsorral várják a kedves
érdeklődőket. A meghívott közösségek tagjai közt zenekarok,
énekkarok és táncegyüttesek szerepelnek, hogy az egyes
csoportok minél átfogóbb képet adhassanak saját településük
kultúrájáról. A folklórtalálkozó mellett – kóstolási
lehetősséggel – gasztronómiai fesztivál valamint népi és
iparművészeti vásár is zajlik a kistarcsai Simándy téren.

További információ és jelentkezési lehetőség a görhöny sütésre:
www.kistarcsamuvhaz.hu, kistarcsamuvhaz1@apmail.hu vagy
a 06-28-507-147 telefonszámon lehetséges.

Tájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,

hogy Kistarcsa Város
Önkormányzatának Polgármesteri

Hivatalában

2015. július 27. napjától 2015. augusztus 8. napjáig
igazgatási szünet lesz.

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

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

Felhívás
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Megkezdődött az új rendőrörs építése
Aki arra jár már abból is észlelheti, hogy valami elkezdődött,
hogy a gépek elbontották a volt internáló tábor téglafal
kerítését. Ezt követően a bontási munkák következtek. A
területen lévő beton objektum felszámolásra került. Május
végén megkezdődött az alapozás. Mostanra már a falak is
állnak. A fővállalkozó a E-builder Kft., a munkákat az őszre
tervezik befejezni.



A Képviselő-testület a soron következő ülését június 24-én
tartotta.

Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására
A nemzeti fejlesztési miniszter 2015. június 1 -jén pályázatot
hirdetett a „Települési Önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatására”.
Kistarcsán 2010. óta a SZEKÉR-TRANSZ 99 Bt. látja el a
helyi közforgalmú közlekedési feladatokat. A társaság 2014.
évi mérlege alapján Kistarcsa Város Önkormányzata 1 140
000 Ft támogatási igény benyújtására jogosult. A testület a
pályázaton történő indulást egyhangúan megszavazta. Döntés
2015. augusztus 25-én várható.

Csatlakozás csoportos közbeszerzési eljáráshoz villamos
energia beszerzésére
A testület, felismerve a piac által nyújtott előnyöket 2012.
szeptemberében döntött először arról, hogy villamos energia
beszerzésére nem egyetemes szolgáltatónál marad, hanem
kilép a piacra.
Az Önkormányzat már több alkalommal csatlakozott
csoportos közbeszerzési eljárásokhoz, mind földgáz-, mind
villamos energia beszerzés tekintetében. Ennek legfőbb oka,
hogy ez további árkedvezményt és megtakarítást jelenthet a
város számára.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata az intézményeit, a saját tulajdonában lévő
gazdasági társaságát, valamint a város közvilágítását és
térfigyelő rendszerét kiszolgáló villamos energia
beszerzésére a 2016. évet érintő időszakra, csatlakozni kíván
a Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett csoportos
közbeszerzési eljáráshoz.

Elkészült Kistarcsa Város Környezetvédelmi Programja
(2014-2019) és a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
A környezetvédelmi programot a települési önkor-
mányzatoknak hat éves időszakra kell elkészíttetniük. Ez a
program bemutatja Kistarcsa alapadatait, épített környezetét,
infrastruktúráját és közlekedését. Kitér a jelenlegi környezeti
helyzet elemzésére: levegőminőség, zaj és rezgés, földtani
jellemzők, talajtani adottságok, mezőgazdaság, felszíni és
felszín alatti vizek és az élővilág bemutatására.
Bővebb tájékoztatást ad a város hulladékgazdálkodásáról, a
közterületek tisztántartási feladatairól. A program többek
között tartalmaz általános és részletes intézkedési
javaslatokat is.

A „Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város ivóvízminőség-
javító programja” projekthez kapcsolódóan, fenntarthatósági
vállalás teljesítéseként elkészült Kistarcsa Város Fenntartható
Fejlődés Helyi Programja is. A testület mind a két programot
elfogadta.

Döntés született a Városi Óvoda vezetőjének személyéről
A Városi Óvoda vezetőjének megbízása 2015. július 31 -én
lejár. A Képviselő-testület pályázatot írt ki a Városi Óvoda
intézményvezetésére. A pályázat benyújtásának határidejéig
1 pályázat érkezett. A pályázó Ratimovszky Tiborné a
jelenlegi óvodavezető volt. Pályázata a kiírásban szereplő
szakmai és formai feltételeknek megfelelt. Kistarcsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Óvoda
intézményvezetőjének Ratimovszky Tibornét bízta meg
2015. augusztus 1 -től 2020. július 31 -ig terjedő időszakra.

Elfogadásra került a Városi Óvoda beszámolója
A Képviselő-testület elfogadta a Városi Óvoda a 2014/2015-
ös nevelési évről benyújtott beszámolóját. A beszámoló kitért
a Gesztenyés Óvoda szükséges felújításának szükségességére
és az intézmény több csoporttal való bővítésének ellenére a
gyermekcsoportok magas létszámára.

Beszámolt az Alapszolgáltatási Központ is
Az Alapszolgáltatási Központ többcélú integrált szociális,
gyermekjóléti és egészségügyi intézmény. Tekintettel arra,
hogy komplex intézmény, szociális és gyermekjóléti
feladatokat is ellát, így mindkét területre vonatkozó
jogszabályok alapján évente beszámolót kell készítenie. A
beszámoló kitért az Alapszolgáltatási Központ
intézményegységeinek tevékenységére. Statisztikai adatokon
keresztül bemutatta a szolgáltatások igénybevételét, az
intézmény által szervezett programokat. A Képviselő-testület
az intézmény beszámolóját elfogadta.

Módosult a Helyi Esélyegyenlőségi Program
Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. június 19-én fogadta
el Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) és Intézkedési
Tervét (IT). Az Önkormányzat a HEP-ben vállalta, hogy
annak megvalósítását évente felülvizsgálja. Új feladatként
többek között bekerült a HEP Intézkedési Tervébe a Városi
Óvoda két csoporttal történő bővítése, a Simándy József
Általános Iskola tornateremmel történő kibővítése és a
bölcsőde építés is a településen. A módosítást a Képviselő-
testület elfogadta.

Beszámoló a júniusi testületi ülésről
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Átadásra került a Kistarcsát és Kerepest kiszolgáló közös vízmű
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Ilyen volt... Ilyen lett...

Július 15-én a két település közös ivóvízminőség-javító programjának ünnepélyes zárórendezvényét tartották a
DPMV Zrt. kerepesi telephelyén. A több mint 1 milliárd forintos beruházás 85 százaléka Európai Uniós forrásból,
15 százaléka pedig kormányzati támogatás segítségével valósulhatott meg. A program segítségével megoldódtak az
évtizedek óta fennálló vízminőségi és karbantartási problémák és felújítási és fejlesztési hiányosságok is. Az
eseményen részt vett és beszédet mondott Vécsey László országgyűlési képviselő, Tarnai Richárd Pest megyei
kormánymegbízott, Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere, Franka Tibor Kerepes polgármestere és Zsiák
Péter a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnöke.

A kezdetek

A lakosság ivóvízzel való ellátása a
legfontosabb közszolgáltatások egyike és
egyben az önkormányzatok kötelező
feladata.
Kerepes és Kistarcsa várost kiszolgáló közös
vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium és
nitrát tartalma meghaladta az előírt határ-
értéket. Mivel az ÁNTSZ kötelezte az
önkormányzatokat a megfelelő minőségű
közüzemi ivóvíz biztosítására, a két
önkormányzat ezt a kötelező feladatát, a
kiskorú gyermekek számára csecsemővíz
biztosításával oldotta meg.
Mindezek mellett ez a projekt lehetőséget
biztosított arra, hogy az elavult vízvezeték
rendszer megújuljon, és pótolva legyenk az
elmúlt 30-40 évben szükségessé vált
karbantartási és felújítási munkák. A két
település lélekszáma megduplázódott, ami
vízellátási szempontból ismét a projekt
szükségességét támasztotta alá.

Fontos dátumok a projekt életében:

A program előkészítésének kezdete:
2010. március 2.

A pályázat benyújtásának időpontja:
2011. november 17.

Az Európai Uniós forrás elnyerése:
2012. június 26.

Belügyminisztériumi önerő támogatás:
2012. november 6.
A projekt kezdete:
2012. július 25.

Kivitelezői szerződés megkötése:
2013. szeptember 12.

Alapkőletétel:
2013. november 8.
Zárórendezvény:
2015. július 15.
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A program előkészítése 2010. március 2-án indult, magába foglalta egy részletes
megvalósíthatósági tanulmány előkészítését.
Négy műszaki változat került bemutatásra, ebből szakmai és költségvetési
szempontból a leghatékonyabb került kiválasztásra. Ebben teljes mértékben
kihasználható volt a jelenleg rendelkezésre álló helyi vízbázis kapacitás, és a
kiépített víztisztító működésével hosszú távon biztosítani lehet az előírt
határértékeket.
A pályázat megvalósításának céljából a két önkormányzat 2009 decemberében
létrehozta a Szilas-menti ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulást, Zsiák
Péter kistarcsai képviselő elnökletével. A pályázat és a beruházás lebonyolítója
Kistarcsa Város Önkormányzata volt.
A projektben 9 partner vett részt, a kivitelező, VIANOVA87 Zrt. – Hajdú és Társai
Kft. – Temen Trade Kft. konzorcium végezte el az építést és rekonstrukciós
munkálatokat.
8881 méter vezeték került kiépítésre, 9 régi kút felújításra, 1 új kút üzembe
helyezésre. A rekonstrukciós munkálatok során kiszakaszolták a vízhálózatot,
nitrát, nitritmentesítésre alkalmas szűrők kerültek kialakításra, nyomásfokozók
kerültek beépítésre. A próbaüzem után mindkét településen megszűnik a
csacsemővíz osztás, mert a csapból is kiváló minőségű víz fog folyni. 85
tűzcsapot, 1 50 tolózárat építettek. Az Eperjesi úti lakótelepen új elosztóhálózat
került kiépítésre, mely 210 lakást érint. Hálózatmosatás 119 000 méteren,
próbaüzem 5 hónapon keresztül folyt.
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban a jegyző vezetésével 9 hivatalnok dolgozott
a projekt megvalósulásán 21 projektértekezlet tartottak.
Időközben megváltozott az üzemeltető is, 2014 januárja óta a Szilasvíz Kft.
helyett az üzemeltetést a DPMV Zrt. látja el.
A projekt folyamán 120 nap alatt 40 alkalommal volt szükség víznyomás-
csökkentésre vagy vízelzárása. A két önkormányzat ezúton is köszönni a lakosság
türelmét.

A projekt összköltsége: nettó 1 142 339 000 Ft
Európai Uniós támogatás: nettó 897,65 millió Ft

BM Önerő támogatás: nettó 244, 69 millió Ft
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Aki június utolsó hétvégéjén az uszoda környékén járt, az
bizonyára figyelmes lett arra, hogy az uszoda előtti tér és a
környező utcák egészen átalakultak. 28-án vasárnap néhány
órára a triatlon fővárosává varázsoltuk Kistarcsát. Az uszoda
parkolóját ellepték a pálmafák, kerékpárok, versenyzők és a
közönség, a hangfalakból zene és a verseny közvetítése szólt,
az ifjúság tér megtelt autókkal. 250 versenyző és több mint
500 néző érkezett hozzánk az ország minden tájáról, hogy
részt vegyenek a megrendezésre kerülő futamok valame-
lyikén.

Délelőtt a pénzdíjas verseny előfutamai zajlottak, az ország
legjobb ELIT versenyzői küzdöttek meg a délutáni döntőn
való indulási jogért, köztük Pocsai Balázs Magyarország
egyik legeredményesebb triatlonistája, akinek sport-
pályafutása itt, Kistarcsán kezdődött (és útja talán egyszer
ide is vezet vissza). Ezután a legfiatalabb, újonc versenyzők
tették próbára magukat, néhányan életük első versenyén
vettek rész, majd a gyermekek és serdülők versenyeztek
országos ranglista pontokért. Az amatőr versenyzőkről sem
feledkeztünk meg, szép számmal jelentkeztek versenyzők
erre a futamra is, köztük Szemán Gergely kistarcsai
képviselő is sikeresen teljesítette a távot, ahogyan az előző
évben is.

A rendezők (vagyis a triatlonos szülők és edzők) kitettek
magukért, hogy országos, sőt világviszonylatba illő
színvonalú rendezést biztosítsanak a versenyzőknek. A
tereprendezés már szombaton megkezdődött: lebontottuk az
uszoda hátsó teraszának kerítését és a Kalmár Állvány
segítségével egy rámpát építettünk, melyen a versenyzők
elhagyhatták az uszodát és a parkolóban lévő depó felé
futhattak. Az indulók biztonsága és kényelme érdekében
több, mint 200 négyzetméter szőnyeget borítottunk le ezen a
területen. A parkolóban lévő depó egyszerre 80 kerékpár
elhelyezését biztosította. A kerékpáros pályát 4 rendőr, a
kistarcsai polgárőrség tagjai, 6 motoros kísérő, a triatlonos
szülők, és a Kistarcsai nagycsaládos Egyesület biztosította, a
verseny szabályosságát pedig 12 hivatalos versenybíró
ellenőrizte. A kerékpáros és futópálya Kistarcsa utcáin haladt
keresztül, többször visszatérve az Ifjúság térre. A versenyzők
végül a versenyre készült egyedi célkapun keresztül átfutva
fejezték be a versenyt.

A nevezéshez járó értékes ajándékok mellett, a helyezetteket
is bőkezűen jutalmaztuk. A díjak átadásában a főtámogató
Release Industries Kft. vezérigazgatója mellett Solymosi
Sándor polgármester úr, Szemán Gergely képviselő és
Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke
segédkeztek.
Ez a néhány sor csupán ízelítőül szolgál minden olvasónak, a
nap hangulatába további betekintést a már jól ismert
oldalainkon nyerhet mindenki:
www.facebook.com/triatlonkistarcsa
www.kistarcsaivsrc.hu

Végül néhány személyes gondolat:

Rengeteg munka, szervezés, hónapokig tartó előkészület,
nehéz hetek és csupán néhány órás alvás után fáradtan
pakoltam a célegyenes kordonjait, amikor egy kisebb
csoportra lettem figyelmes akik dobogón fényképezkedtek.
Ahogy közelebb léptem, láttam, hogy néhány idősebb és 2-3
fiatalabb férfi és nő beszélgetnek, köztük Solymosi Sándor
is. Kiderült, hogy ők mindannyian a „régi kistarcsai
triatlonos nemzedék” tagjai voltak, akik hallottak a
rendezvényünkről és örömmel látogattak ki drukkolni, régi és
új barátokkal találkozni. Egy pillanatra megálltam és
elgondolkodtam, milyen nagyszerű pillanat is volt ez, hiszen
egyikünk se állhatott volna ott a másik nélkül: Ha ŐK, régiek
nincsenek akkor mi sem vezetünk ma triatlon klubot
Kistarcsán. És ha Mi, újak nem vagyunk, ki tudja, viszont
látják-e egymást sok év után, 2015. június 28-án, Kistarcsán?

A verseny szervezője: Kistarcsai Vízisport és Rekreációs
Club

Rendezők: Triatlonos szülők és barátok, Kistarcsai Nagy-
családos Egyesület, Kistarcsai Polgárőrség

Támogatók: Release Industries Kft., Lavet Kft., Kistarcsa
Város Önkormányzata, Hyginett Kft., Decathlon Csömör,
Auchan Csömör, Kalmár Állvány, Compressport, Bio Life,
Ironman Budapest, Penco

A fotókat a triatlonos szülőktől kaptuk. Ezúton is köszönünk
minden segítséget és támogatás!

Tóvári Dóra

A triatlon napja Kistarcsán
2015. Június 28. II. Release Triatlon Ranglista Utánpótlás Verseny és

Last Man Standing Kieséses Szupersprint Triatlon Verseny



A hazai szlovákság legnagyobb ünnepén, a Magyarországi
Szlovákok Napján, városunk képviselte a Pestvidéki
Szlovákok Régióját.
Ilyenkor helyi ételspecialitásokkal, a településre jellemző
tárgyak kiállításával, szóróanyagokkal, műsorral készülnek a
kiválasztott települések. Megtiszteltetésnek éreztük, hogy
ránk esett a választás, nagy gonddal készültünk a
bemutatkozásra.
Örültünk, hogy utunkra elkísért minket Csampa Zsolt
képviselő úr és Kereszti Ferenc a Kistarcsai Kulturális
Egyesület elnöke és felesége is. Mindhárman hathatós
segítséget nyújtottak számunkra, ezúton mondunk köszönetet
érte. A képviselő úr megismerkedett az Országos Szlovák
Önkormányzat elnökasszonyával, Hollerné Racskó
Erzsébettel, akinek átadta polgármesterünk, Solymosi Sándor
üdvözletét és ajándékát. Az elnökasszony más települések
megjelent polgármestereivel együtt köszöntötte Csampa
Zsolt képviselő urat is és megköszönte nekik, hogy
jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt.
Belusai testvértelepülésünk volt képviselője, Frantisek Salaj
feleségével és a barátaival is részt vett az eseményen.
A sátrat a kistarcsai viselet darabjaival, ill. népviseletbe
öltöztetett bábukkal díszítettük. Kiállítottunk egy farost-

lemezből kivágott, beöltöztetett bábut is, amely mögé állva a
látogatók fényképeket készíthettek. Az ötletet a Kereszti
házaspártól kaptuk. Itt helyeztük el a városunkról szóló
különböző szóróanyagot is, melyeket Csampa képviselő úr
szerzett be, illetve a Városi Művelődési, Sportközpont és
Könyvtártól kapott ismertetőket, térképeket, valamint a
Kohajda Péter és Péterné által fenntartott „Deres
Lovasudvar” szórólapjait, melyek érdekessége az, hogy
szlovák nyelven is olvashatók voltak. Ezen kívül a régióról
megjelent könyvek voltak elérhetők.
A sátrak mögött lett felállítva a rögtönzött konyha. Olyan
ételeket választottunk gasztronómiai örökségünkből,
melyeket szabadtéren is könnyen el lehet készíteni. A
választás a Krumpligombóc levesre (gelediňová poljouka) és
a Görhönyre (gerheň) esett. Az előbbi a régió ételeit magába
foglaló Aszódi Csaba András-Katarína Királyová:
„Nagyanyáink konyhájából” (Takto varila starká)
szakácskönyvben, Kohajda Istvánné, utóbbi, Pintér Istvánné
receptje. A levesfőzést Kohajda Istvánné és Orlik Károlyné
„vezényelte”, a görhönysütést Csaja Mihályné és Jakab
Sándorné. Rajtuk kívül köszönjük még a sok segítő kéz
munkáját: Antal Péter, Bollog Mihályné, Bontó Istvánné,
Csendes István, Istvánné, Doricsák György, Gromolya
Ferencné, Jakab Sándor, Kisrétiné Fogd Éva, Kohajda Máté,
Kupcsik Ferencné, Martin Miklós, Oláhné Nagy Erzsébet,

Pozsonyi György Lászlóné, Prieglné Pécsy Klára, Rapai
István, Szilágyi Zsolt, Szilágyiné Suba Éva, Ulakics
Lászlóné résztvevőknek.
Nagy sikert arattunk mindkét étellel, valamint a rengeteg
süteménnyel, melyet asszonyaink sütöttek. Odaadó munkájuk
példaértékű!
Az egyes települések műsorai az „Áldd meg Uram, dolgos
népedet” mottóval az egyes évszakokhoz kötődő mező-

gazdasági munka jegyében zajlottak. A kistarcsaiak együtt az
acsai és a szarvasi együttesekkel az aratás utáni mulatságot
mutatták be. Az aratást végzők a jól sikerült munka után Isten
áldását kérik egy rövid fohász formájában, majd köszöntik a
gazdát és gazdasszonyt egy összekötött és átfont
búzakévével. A gazda megköszöni, áldást mond a munkára,
kenyeret szeg, rákarcolt kereszttel áldva meg azt, és
kenyérszelettel, borral megkínálja a napszámosokat. Ezután
engedélyt ad a mulatság megkezdésére.
A Pannónia Néptánc Együttes Hagyományőrző Csoportja
erre az alkalomra két, már nem aktív párral kibővülve adta
elő Szengyel István: Kistarcsai mulatós című táncát. A
csoport vezetője Szilágyi Zsolt, a betanítást segítette és az
áldás szövegét felkutatta Szilágyiné Suba Éva.

Talán a nagyszabású rendezvény is inspirálta az együttest, de
a fellépés nagy tetszést aratott a közönség soraiban, valóban
jól sikerült, élményt adó fellépés volt. Köszönet érte a
Hagyományőrző Csoport jelenlegi és régi tagjainak,
vezetőinek is. Tájékoztatásul közlöm, hogy 2015. augusztus
8-án 15-1 8 óráig az „Elődeink nyomában” program utolsó
rendezvényét tartjuk a Civil-házban. Ezúttal is a már említett
szakácskönyvből sütünk Török rétest (Ťurecký rejteš),
megtekinthető lesz a néprajzi gyűjtemény és táncház is lesz.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Szabóné Tóth Katalin

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat életéből

KISTARCSAI HÍRADÓ KULTÚRA 11



Kézimunkával a Felvidéken
Egy európai uniós Grundtvig projekt keretében – mely a
felnőttek nem formális képzésére biztosít lehetőséget –
indítottuk 2014 elején a hímző és a csipkekészítő
tanfolyamainkat. A kétéves program keretében külföldi
tanulmányutakra is van lehetőség, mégpedig a különböző
országokban működő partnerszervezetek meglátogatása
révén. Idei első utunk a szlovákiai Ipolyszalkára (Salka)
vezetett, a már évek óta velünk együttműködő magyar
szervezethez.
Vendéglátóink igyekeztek a lehető legtöbbet bemutatni a
környék kulturális hagyományaiból – ami számunkra a
legapróbb részletekig érdekes és kézzelfogható volt –, de
előfordult, hogy a társaságunkban lévő litván és olasz csoport
tagjai csak kevésbé tudtak elmélyedni a rájuk zúduló
információhalmazban.
Első utunk Bénybe vezetett, hogy megnézzük a XIII.
századból származó apátsági templomot. Odaérkezésünkkor
épp misére gyülekeztek a hívek. Az idők során többször is
átépített templom közelében áll az a XII. századi
körtemplom, melyet a tizenkét apostol tiszteletére szenteltek.
Búcsújáróhely a település szélén található római-avar eredetű
sáncok közötti kegykápolna. A kézművesházban szép
hímzéseket és népviseleti ruhákat, köztük a környékre
jellemző kurtaszoknyákat is őriznek. A szoknya egyébként
valóban rövid, de mivel a csípőtől indul, majdnem térdig ér.
Bucsban egy magángyűjteményt néztünk meg, ahol a
felvidéki népviseletekbe öltöztetett babák láthatók,
családonkénti összeállításban.
Mivel egy bényi tojásfaragó kiállítása nemrég nyílt meg a
komáromi múzeumban, oda is ellátogattunk, és ha már ott
jártunk, tettünk egy sétát a különböző építészet stílusokat
bemutató Európa-udvarban is.
Ezen a napon még egy kiállítás megtekintése volt a
programban, mégpedig a felújítás után teljes pompájában
tündöklő bélai kastélyban, mely wellness szálloda,
konferencia- és rendezvényközpontként is működik. Az
említett kiállítás pedig csipkéből készült képeket és
merevítés eredményeként képzett kis szobrokat mutatott be.

Másnap Besztercebányára utaztunk, hogy egy európai uniós
találkozón – melyen Kistarcsa önkormányzata is kép-
viseltette magát – bemutassuk kézimunkával kapcsolatos
nemzetközi tevékenységünket. A vezetett városnézést
követően Korponára, Szlovákia egyik legrégebbi városába
látogattunk. Az itteni múzeumban folklór műsorral és
kézműves kiállítással – mely tartalmazta az unyadi
csipkekészítők darabjait is – fogadtak minket. A népi zenekar
idős hegedűse örült, hogy adódott lehetősége magyarul
beszélgetni. Alkonyatkor még látogatást tettünk a lenyűgöző
látványt nyújtó bozóki erődben, mely a XII. században

román stílusú ciszterci apátságnak épült, majd premontrei
prépostságként Hont legnagyobb uradalmává vált. 1 530-ban
Balassa Zsigmond kiűzte a szerzeteseket és gótikus-
reneszánsz várrá alakította át.
A harmadik napot vendéglátóink háza táján, többnyire az ő
általuk kezelt tájházban töltöttük. Megmutatták, hogy az
Ipoly túloldalán elterülő sík vidékről milyen szokatlan
látvány nyílik a Börzsönyre. Sokszínű hagyományőrző
tevékenységükből merítve tartottak nekünk különböző
kézműves foglalkozásokat, úgymint vertcsipke-készítést,
csuhézást, szövést, kötélverést és nemezelést. Az ellátásunkat
szolgáló étel és ital is saját készítésű volt, közülük különösen
büszkék a bodzaszörpre és az udvaron felépített kemencében
sült – szalonnás-hagymás, illetve szilvalekváros – kenyér-
lángosra.
Külföldön voltunk, mégis részben itthoni környezetben. Az
északabbi részeken is találkoztunk magyar emlékekkel, de
már kevesen beszélik nyelvünket.
Sok kellemes élménnyel gazdagodtunk a hozzánk közel eső
határon túli területen.

Kié lett idén az Aranykavics?
A Kistarcsai Kulturális Egyesület évente odaítélésre kerülő
díjat alapított, melynek elnyerésére az adott évben érettségiző
diákok pályázhatnak. A díj átadására annak az iskolának
évzáró ünnepségén kerül sor, ahol a nyertes általános iskolai
tanulmányait végezte.

A díj neve: ARANYKAVICS.
A díj jal járó pénzjutalom: a mindenkori minimálbérnek
megfelelő összeg, idén tehát 105.000 Ft.
Az Aranykavics Díj nyertese 2015-ben: VASS VIRÁG.
Vass Virág tanulmányit a Kölcsey Ferenc Általános
Iskolában kezdte meg, majd a Patrona Hungariae
Gimnáziumban folytatta.
Három éves kora óta táncol a Pannónia Néptáncegyüttesben,
mellyel külföldön is többször képviselte Kistarcsát. Évente
szerepelt a Kistarcsai Kiscsillagok műsorán valamint a
Kistarcsai Napokon és más fesztiválokon. 2013-ban egy
szólótáncversenyen az Aranykeszkenős táncos címet nyerte
el. Gimnáziumi évei alatt tanulmányi eredményeiért és
közösségi munkájáért kétszer is elnyerte a Szent Imre
ösztöndíjat. Végzős diákként megkapta a Patrona Hungariae
Gimnázium legrangosabb elismerését jelentő Balogh
Dorottya-díjat.
A helyi katolikus egyháznál havonta tart gyerekfoglal-
kozásokat és tagja a gitáros zenekarnak valamint a Vivace
kórusnak.
A Kistarcsai Kulturális Egyesületben gyerekkora óta aktívan
tevékenykedik.
Felsőfokú tanulmányait a mozgássérültekkel foglalkozó Pető
Intézet által működtetett Pető András Főiskolán szeretné
folytatni.
Gratulálunk Vass Virágnak, és jövőbeli tevékenységéhez,
tanulmányaihoz további sikereket kívánunk!

Kereszti Ferenc
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A Pannónia Néptáncegyüttes elmúlt hónapban elért sikerei
után újabb megtisztelő fellépésre kapott felkérést.
Június 14-én indult útjára Budapest belvárosában a 20. Duna
Karnevál. A nemzetközi fesztiválon bemutatkozott többek
között Bulgária, Görögország - két együttessel, Len-
gyelország, Kína, Szerbia, Grúzia és Magyarország 4
tánccsoporttal.

A nyár eddig legmelegebb napján a táncosok beöltözve
vonultak végig a Pesti Vigadótól, a szálloda soron és a Váci
utcán át a Vörösmarty téren felállított színpadhoz. A
megnyitó után több nemzet produkcióját követően kerültek
színpadra a mieink. Három korosztály mutatkozott be az
időközben jelentősen megduzzadt közönség előtt. A kis-

iskolás Barkócák moldvai táncokat mutattak be - olyan
meggyőzően, hogy a nézők egy része próbálta utánozni a
lépéseket. A gyermekcsoport tyukodi táncokkal rukkolt elő, a
végén a felnőtt csoport Maros menti táncokkal tette forróbbá
az amúgy sem hűvös hangulatot. Az egész csapat fergeteges
sikert aratott a többnyire külföldiekből verbuválódott
közönség előtt.

Másnap, már az eső fenyegetésében ugyanitt adott önálló
műsort a Barkóca és a gyermekcsoport a hétköznap és az
időjárás fenyegetése ellenére - hatalmas sikerrel.
A csapat ismét gazdagabb lett egy fesztiválélménnyel, de
egyúttal maximális elismerés illeti őket az időjárás gyötrelme
miatt is!

Tóth Pál
Pannónia Néptáncegyüttes elnöke

A fesztiválszezon még mindig nem ért véget...

Bemutatkozik a kistarcsai Sentinel SE
Hegyes Imre 1992 őszén kezdett Taekwondozni, addig az
atlétikában jeleskedett 1 0x-es Budapesti Sprint Bajnokként
és többszörös váltó és ötpróba Országos Bajnokként
ismerték.

1 998-őszén kezdett el edzősködni Mestere mellett, majd
2002-ben megalapította a Sentinel Olimpiai Taekwondo
Sportegyesületet.

A Mester célja, hogy itt Kis-
tarcsán is megszerettesse a
Taekwondot és a Hapkidot.

TAE-KWON-DO:
Láb-Kéz-Útja, Művészete...

HAP-KI-DO:
Harmónia-Életenergia,
Erő-Ősvény,út...

Programjaiban szerepel az
óvodások oktatása, az után-
pótlás nevelés, az iskolás
gyerekeknek a fegyelem és
tisztelet megtanítása, külön-
böző programokkal, mint a

balatoni edzőtáborok, bemutatók, országos, illetve
nemzetközi versenyek, övvizsgák, személyi és úszó edzések.

Az edzésekhez ősztől lehet csatlakozni mindkét szakosz-
tályba!

Az edzések a Simándy József Általános Iskolában kezdődnek
minden korosztály számára! Korhatár: 5-60 év

Hétfőn és szerdán: Taekwondo
Csütörtökön és szombaton: Hapkido

Az első edzés mindkét szakosztályban, Ingyenes!

Fotók és videók és minden információ az egyesületről elérhe-
tő a www.sentinelse.hu weboldalról. Érdeklődni telefonon a
06-20/551 -0919 -es számon lehet Hegyes Imre 3. danos
Mesternél!



Szent AnnaKatolikus

Az újszövetségi szent iratok semmit sem említenek a Boldogságos
Szűz Mária szüleiről, Szent Annáról és Szent Joachimról. Néhány
rokonát említi a Szentírás: Erzsébet, Zakariás, Szalóme, Zebedeus, de
Szűz Mária szüleiről nem említ semmit.

Egy legenda (félig igaz, félig kitalálás) szerint Szent Anna
szüleit Stolánusnak, Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek.
Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége. Húszévi
házasságuk után nem született gyermekük. Vagyonukat három részre
osztották. Egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a
templomnak és a papságnak adták, a harmadik részt, pedig
szétosztották a szegények között. Anna sokat imádkozott, hogy
gyermeke születhessen, sőt fogadalmat is tett, ha gyermeke lesz,
Isten szolgálatára adja.

Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset. A
templom szemtelés évfordulóján Jeruzsálembe mentek, és Joachim
áldozatot akart bemutatni. Egy Iszakár nevű zsidó pap
visszautasította a szándékát, mondván: bűnös ember kezéből nem
fogadja el az áldozatot. (Az akkori értelmetlen felfogás szerint a
gyermektelen személy bűnös volt.) Joachim a megszégyenítés után
elbujdosott az erdőkbe, majd a pásztorok közé állt. Látomásában egy
angyal megvigasztalta, és jelezte, hogy sok imádságáért és
alamizsnáért gyermekük fog születni. Valóban így történt. Lány
gyermeküket Máriának nevezték. Joachim ezután hamarosan
meghalt.

Anna másodszor is férjhez ment egy Kleofás nevű
emberhez, akitől lány gyermeke születet, őt is Máriának nevezték el.
Kleofás halála után, Anna harmadszor is férjhez ment egy Salamon
nevű emberhez. Harmadik lány gyermeke is megszületett, akit
szintén Máriának neveztek el. A legenda tovább részletei Jézus
rokonságát. Anna második házasságából született Mária később
Alfeus felesége lett, és négy fiú gyermeke született: a fiatalabb Jakab,
Júdás Tádé, Simon, (nem Simon Péter) akik Jézus apostolai lettek,
valamint Jusztunak nevezett József, aki Jézus tanítványa volt. A
harmadik Mária, Zebedeus felesége lett, két fia született, Jakab és
János, akik szintén Jézus apostolai lettek.

Ezek az adatok természetesen nem fedik a történelmi
valóságot, de azt a hívő és szeretettel teljes gondoskodást jelzik,
ahogy a hagyomány próbálta értelmezni az evangéliumokban is
előforduló „Úr rokonai” kifejezést. A legenda arról is ír, hogy Anna
még látta a kicsi Jézust, csak utána halt meg Augusztus császár
idejében.
Szent Anna ünnepének dátuma egy templom felszentelésének
évfordulójából alakult ki. Egy régi hagyomány szerint Szűz Mária
Jeruzsálemben született. A szülői ház, Anna asszony háza a Bethesda-
tó közelében állt. A szülői ház fölé az 5-6. században templomot
építettek, ennek felszentelése július 26-án volt.

Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor (1904-1980
néprajzkutató. Kutatási területe a vallásos néphagyomány, az egyházi
ünnepek) a következőket írja: A hazai Szent Anna tisztelet
gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűen
magyarázza. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyben-bajában
az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása
valamiképpen a gazdasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ
össze: a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők.

Barokk korban (1600-1780 között, stílustörténeti
és művelő-déstörténeti fogalom) Szent Annát a
haldoklók védőszentjeként tisztelték. A görög-
keletiek július 25-én tartják Szent Anna halálát. 550
körül Konstantinápolyban templomot építettek,
melynek szentelése július 25-én volt. A Nyugati
egyházban a 12. századtól terjedt el a Szent Anna
tisztelet, július 26-i dátummal. Szent Joachimot
1584-től kezdődően március 20-án ünnepelték.
1 969-ben egy napra tették Szent Annával.

Illyés András (17-1 8. század) legendájában ezt
olvashatjuk: Ily kedves lévén azért Szent Anna
asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószólónk ő
Szent Fölségénél, és minékünk nyerjen végig
megmaradó szent malasztot, hogy holtunk után
mindörökké örvendezvén dicsérhessük az Úristent a
mennyei boldogságban.

Somlai József nyugdíjas plébános
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A Biblia határozott tanítása szerint Jézus a világ világossága,
de Jézus azt az ígéretet tette, hogy aki őt követi, azé lesz az
élet világossága. Rámutatott a tanítványaira ezekkel a
szavakkal: „Ti vagytok a világ világossága.” Pedig nem
voltak koruk nagy gondolkodói, sem meghatározó
véleményformálói. Azért lehettek a világ világossága, mert
tovább ragyogták Jézus fényét az emberekre, tovább
sugarazták azt az áldást, amit ők is úgy kaptak.
Nem könnyű a mai világunkban Jézus világosságaként élni,
de bátran elhihetjük, hogy a gyülekezet esendőségei ellenére
is megkapja Jézustól ezt a nagy kiváltságot.
Korábban soha nem gondoltam volna, hogy egy hivatalban
lévő amerikai elnök prédikációját hosszan idézem majd egy
istentiszteleten. (Sokan nem is gondolják, hogy az óceán
túlpartján a hivatalban lévő elnökök gyakorló keresztyének,
volt, amelyik hivatali ideje alatt gyerekistentiszteletet tartott.)

Bizonyára mindenki emlékszik még, hogy az Egyesült
Államokban, Charlestonban a színesbőrüek által látogatott
egyik metodista templomba néhány hete az istentisztelet
végén egy fiatal lövöldözni kezdett és megölt 9 embert,
köztük a lelkészt is. A következőket mondta Barack Obama
Clementa Pinckley meggyilkolt metodista lelkész temetésén:

„Mit jelent a templom? Az amerikai nép életének a központi
helye. Olyan amerikaiak is ezt vallják, akik nem hívők. De
tisztelik, elismerik a templomokat és az egyházat.

A templomban fogadtak be minket Isten népébe. A
templomban nőttünk fel és tanultunk Istenről. A templomban
neveljük a gyermekeinket, hogy azon az úton járjanak, amin
nem mennek rosszfelé. A templomban pihen meg a lélek,
munka után az ember. Ezek az emberek is a munkájuk után
mentek lelkileg megpihenni és tanulni a Bibliát szerda este.

A „feketetemplomok” (a színesbőrüek templomai) különösen
is különleges helyek. A rabszolgák ott tudták kisírni magukat,
ott értették meg egymást, ott hallották Isten igéjét, ott
énekeltek és imádkoztak, hogy el tudják viselni a sorsukat. A
„feketetemplomok” ma is egész Amerikában a szabadságnak
és a békességnek a jelképei. A „feketetemplomok” ajtajai
mindig nyitva vannak a fehérek és mindenki előtt. A
„feketetemplomokban” több a fájdalom és több az öröm,
mint bárhol másutt. A „feketetemplomok” a mennyország
kapuja nekünk.

Ennek a templomnak is nyitva volt az ajtaja. A kamera
felvette, hogy belép rajta a egy fehér, bemegy és becsukja
maga mögött a kaput. Azt hinnénk, hogy bemegy imádkozni.
Végigülte a bibliaórát. Szeretettel fogadták, nem mondták,
hogy te fehér vagy. Úgy tett, mintha ő is azért lenne ott,
amiért a többiek. Ott volt, ahol a legjobb helyen lehetett.
De mi járt a fejében? Miközben azok a Királyság igéit
hallgatták, ő arra figyelt, hogy mikor vegye elő a fegyverét és
ölje meg őket. Nem tudjuk, hogy mi történt a fejében és főleg
a szívében. De megtette. Nem tántorodott el még ott sem
attól, amiért ment. Nem változtatta meg a gondolatát az,
amiről Clementa Pinckley lelkész beszélt, hanem pár perc
múlva őt is lelőtte.

Hol az igazság? Mindenki ezt kérdezi most az egész világon.
Hol van az igazság? És hol lesz az igazság? Miközben a
tettest elfogták, és el fogják ítélni, mégis ezt kérdezzük. Mi
az igazság? Az, hogy el fogják ítélni annak mértéke szerint,
amit tett? Ez az igazság? A bűnös viselni fogja bűnének
következményét. Ez az igazság?

Nem. Az igazság az, amit Clementa Pinckley is hirdetett. Az
igazság az, amit az áldozatok hozzátartozói másnap
megtettek, és bocsánatot adtak az elkövetőnek a maguk
részéről. Az igazság az, hogy nem gyűlöljük őt, hanem most
is imádkozunk érte. Az igazság az, ami azon a bibliaórán is
és mindegyiken hangzott: a megbocsátás. Ez az igazság. Az
Isten igazsága. A mi igazságunk. És a Kegyelem. Ez az Isten
igazsága. És a mi igazságunk. A Kegyelem. Ehhez nyitott
értelem, de főleg nyitott szív kell, hogy megértsük. Máshogy
nem lehet megérteni. Az igazság a Kegyelem. Csak a
Kegyelem.” …. Hosszú szünet után ezután elkezdte énekelni
a Csodálatos kegyelem kezdetű ismert evangéliumi
dicséretet. Néhány pillanat múlva bekapcsolódott a dicséret
éneklésébe az egész gyülekezet és a metodista egyház
vezetői.

„Csodálatos kegyelem, mily édes a hang,
mely megmentett egy olyan nyomorultat, mint én.

Már elvesztem, de most meglettem;
vak voltam, de most már látok.” …

(Érdemes ezt megnézni a youtube-on az elnök nevét és
Amazing grace szavakat beírva.)

Elgondolkoztató, hogy az elnök ezen az istentiszteleten a
Csodálatos kegyelem kezdetű éneket választotta, amelyik azt
a mondatot tartalmazza, hogy a csodálatos kegyelem .. .
„megmentett egy olyan nyomorultat, mint én”. Nem a vétkes
megbüntetéséről, nem a bűnüldözés szükségességéről
beszélt, hanem a kegyelemről.

Másrészt elgondolkodtató, hogy az áldozatok családtagjai
facebook üzeneteket küldtek, melyekben megbocsátottak a
gyilkosnak és imádkoznak érte. A vérengzés megtörténte
után, a megbocsátás által, ők lettek a világ világossága.
Méltók arra, hogy Jézus tanítványainak nevezzék őket.
Beteljesedett az életükben: „Úgy ragyogjon a ti
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat”.

Arra van szükség ehhez, hogy egészen belénk világítson
Jézus, ne csak a felszínig, hanem a szívünk mélyéig
engedjük, hogy világosságot teremtsen. Ekkor az ember
megkapja azt a békességet, amely minden értelmet felülhalad
és tökéletesen képes megbocsátani.
Nem tudom észrevettük-e, ha a keresztyének megnyi-
latkoznak, valamibe belekötnek, szavaikat kiforgatják,
nevetségessé teszik őket. Most a legszélsőségesebb média
sem merte ezt megtenni, mert meglátták a szavaikból
kiragyogó jézusi lelkületet.
Így ragyog-e a világosságunk az emberek előtt, dicsőítik-e
értünk mennyei Atyánkat?

Riskó János lelkész

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka

alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az

emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!” Máté 5, 1416
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„Nincs más. Vagy ő van, vagy meghalok.”

Svédország, 1 945. Országszerte koncentrációs
táborokból szabadult embereket ápolnak. A 25
éves Miklóst újra halálra ítélik: az orvos hat
hónapot ad neki. De Miklós hadat üzen a
sorsnak: levelet ír 117 magyar lánynak, akik
annak idején földijei voltak, s most itt vannak
valamelyik rehabilitációs táborban. Feleséget
keres, akivel odahaza újrakezdheti az életét. És a
válaszlevelek között hamarosan rátalál az
igazira: Lilire. A kezdetben még tapogatózó
levélváltás egyre intimebbé válik. Hőseink
elhatározzák, megpróbálják elintézni, hogy

láthassák egymást személyesen is. Mindenáron élni és szeretni akarnak.

A Hajnali láz az élet szerelmes regénye, amelyet öt évvel első magyarországi
megjelenése után a világ legfontosabb könyvkiadói is felfedeztek. A
Publishers Weekly és a Booktrade által az idei Londoni Könyvvásár
legfontosabb könyvének tartott Hajnali láz külföldi jogaiért a világ vezető
kiadói versengtek. Eddig 26 kiadó vette meg a fordítási jogokat, és a
kiemeltnek számító angol, német, francia, olasz, spanyol, nyelvterületeken 8-
10 jelentős kiadó versenyzett heteken át azért, hogy megszerezzék a könyv
kiadásának jogát. Szinte valamennyi európai nyelven hamarosan megjelenik a
Hajnali láz, emellett olyan országokban is saját nyelven olvashatják majd a
könyvszeretők, mint Brazília, Taiwan, Kína, Korea.

Gárdos Péter  Hajnali láz

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

Banános-málnás pohárkrém
Hozzávalók:

- 300 ml tejszín
- 250 g mascarpone
- 5 ek. porcukor
- 1 citrom reszelt héja
- 1 kk. vaníliakivonat (aroma)
- 2-3 banán
- 30 dkg málna
- 4 darab babapiskóta

Elkészítése:

1 . A tejszínt felverjük, a mascarponét, a porcukrot, a citromhéjat
és a vaníliát egy tálba összekeverjük.

2. Ezt követően összeforgatjuk a tejszínhabbal.
3 . A málnát egy kis lábasban közepes lángon kevergetve, a

málnaszemeket a kanállal szétnyomkodva néhány perc alatt
pépesítjük, majd hagyjuk kihűlni.

4. Pohárba rétegezzük az alapanyagokat: alulra kerül egy kis
krém, belenyomkodunk 1 -2 darabka babapiskótát,
meglocsoljuk a málnapéppel, ráhelyezünk pár szelet banánt,
majd jöhet megint a krém és sorban a többi réteg.

5. Pár órára hűtőbe tesszük, hogy jól összeérjenek az ízek.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
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Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,

csak nézd, csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,

ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.

Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.
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Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
kistarcsaihirado@gmail.com

06/30-87231 32
Keressen minket bizalommal!
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Éppen Családi napközit keresel?

Gyertek el a Mosolykába!

Mosolygós pillanatok kedvező árakkal.

Igazi családias környezet,
egész napos móka, fejlesztés,

és sok szeretet vár szemed fényére.
A moslygós és szeretettel teli

hétköznap garantált! ! !

Hívj bátran!
Remes Évi

21 43 Kistarcsa, Brassói u. 44.
06-20/599-64-74

www.mosolykabolcsi.hu




