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Elkészült a Raktár körút szélesítése

A városi középiskolák újabb tanéve

Most már a Fenyvesnél is olyan széles az út, mint a kórház
melletti szakaszon

Noha kedves Olvasónk még
bizonyára teljesen nyári hangulatában vette kezébe ezt az
újságot, a Kistarcsán működő
középiskolák már javában
készülnek az ősszel induló,
újabb tanévre.
Nagy örömünkre a 2014/2015-ös tanévben is sok diák
szerzett városunkban érettségi, illetve szakmai képesítő
bizonyítványt.
Lassan egy évtizede várja a Budakalász Gimnázium
kistarcsai tagiskolája az érettségi bizonyítvány megszerzésére
áhítozó diákok jelentkezését éppúgy, mint a színes szakmakínálattal rendelkező Mihály Dénes Szakképző Iskola helyi
tagozata. Mihály Dénes Szakképző Iskola ebben a tanévben
mind a tandíjmentesen, mind a díjkötelesen elsajátítható
szakmák körét bővítette, melyekről részletesebben
tájékozódhat az iskola honlapján.
A mai világban nagy szükség van a folyamatos önképzésre,
továbbtanulásra, hiszen a munkavállalás világa folyamatosan
változik, s újabb és újabb kihívásokat, elvárásokat támaszt
felénk. A szakmatanulás vagy az érettségi bizonyítvány
megszerzése jó esélyt ad a munkavállalónak jövője biztosabbá tételére.
Fontos tudni, hogy mindkét intézmény fogadja a 16.
életévüket betöltött jelentkezőket, legyenek ők akár
kamaszok, akár már munkavállaló felnőttek, családanyák,
családapák.
A képzések tandíjmentesek, s ami emellett további vonzerőt
szokott jelenteni, az a számtalan kedvezményre jogosító
diákigazolvány megigénylése.
Kevesen tudják, hogy a 20. életévét még be nem töltött,
középfokú oktatásban részesülő diákok után még a családi
pótlék is megigényelhető.
Reméljük, hogy a közel jövőben az esti tagozatos képzéseknek helyet adó iskolaépület igazi oktatás
A beiratkozás időpontjai a gimnáziumba:
augusztus 24-28., 31., szeptember 02., 07., 09., 14., 16.
hétköznap 16-19.00 óra között.
A beiratkozás időpontjai a szakképző iskolába:
augusztus 24., 25., 27., szeptember 01., 02., 03., 08., 10.
17:00-19:00 óra között
A beiratkozás helye: Simándy József Általános Iskola, 2.
em., tanári szoba. A beiratkozáshoz a tanuló személyes
okmányaira és korábbi, iskolai végzettségét igazoló irataira
van szükség.
Elérhetőségeink:
Esti gimnázium: 06-30-637-9756, komlosia@citromail.hu,
info@kalaszestigimi.hu
Szakképző iskola: 06-70-933-6307, kistarcsa@mdiskola.hu,
www.mdiskola.hu/kistarcsa
Mindenkit szeretettel várunk!
Komlósi Ákos
tagintézmény-vezető

Elsősorban baleset megelőzési okokból döntött úgy az
önkormányzat, hogy a nyáron megcsináltatja a Raktár körút
végén a beton út szélesítését, ami augusztus elejére elkészült.
A szélesítéssel egyidőben kátyúzást is végrehajtott az
önkormányzat. Ennek ellenére tovább sem ajánljuk, hogy
versenypályának használják az autósok, mert a betonkockás
múlt századi technológiájú út így is döccenős a dilatációk,
repedések miatt.
Városüzemeltetési Iroda

Folyik a Gesztenyés Óvoda
ablakcseréje

Ezen felül még 30 milliót nyert az önkormányzat a külső
hőszigetelésre

Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a nagyobbik
óvoda nyílászáróinak cseréjét, ami a végéhez közeledik. A
beruházás nem tartalmazta a hőszigetelést, új homlokzati
színek, felület kialakítását, mert arra már nem futotta, de
pályázatot nyújtott még be tavasszal az önkormányzat erre is.
A héten kapta az önkormányzat a jó hírt, hogy a
Belügyminiszter döntése alapján 30 millió forintot nyert az
önkormányzat az épület utólagos hőszigetelésére,
könyöklőkkel, bádogozással, és Dryvit vakolat képzéssel. A
beruházást - közbeszerzés után - októberben lehet
megkezdeni és december végére be kell fejezni. Így külsőleg
is megújul az óvoda.
Egyben a várható nehézségek miatt a szülők, gyerekek és ott
dolgozók türelmét, megértését kérjük.
Városüzemeltetési Iroda
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Felújítások sorát hajtotta végre a BKV Kistarcsán
Solymosi Sándor polgármester tavaly decemberben levelet írt
a BKV Zrt.-nek a Kistarcsa HÉV-megálló leromlott állapota
ügyében, amiben az épület felújítását, illetve a HÉV
nyomvonalának takarítását kérte. Januárban pozitív válasz
érkezett Bolla Tibor vezérigazgatótól, és tavasszal 3 ütemben
elkezdődött a felújítás.

Ezen felül a Kistarcsa Kórház HÉV-állomás aluljárójának takarítása mellett a falakat és a feljárót is kifestették. A
rongálások visszaszorítása érdekében biztonsági kamera is
kiépítésre került.

Márciusban a Kistarcsa HÉV-állomás épületének felújításával megkezdődtek a munkálatok. Először leszedték a
cserepeket, elbontották a régi tetőléceket, fóliát, új lécet és új
cserepet raktak fel. Ezután új esővíz csatornát készítettek,
leszigetelték a kéményeket és újra színezték őket. A
nyílászárok cseréjét követően elkészült az új padlásfeljáró, és
annak teljes festése is.
Május közepén a második ütemben az épülethomlokzat
vakolását javították ki, megcsinálták a lábazatot, újravakolták
az épületet és lemázolták a nyílászárókat.
Az Önkormányzat ezúton is köszönetét fejezi ki dr. Rohrbeck
A fejlesztés utolsó fázisában, június végére a Kistarcsa HÉV- István Ügyvéd Úrnak, hogy segített példaértékű kapcsolatot
kialakítani a BKV Zrt.-vel.
megállóhoz vezető járda is elkészült.

Közvéleménykutatás a magyarok európai
identitástudatáról
Tisztelt Lakosság!
Kistarcsa Város Önkormányzata egy uniós projekt keretében
közvélemény kutatást végez a magyar állampolgárok európai
identitástudatával kapcsolatban. Kérem, hogy az alábbi internetcímen
elérhető online, anonim kérdőív kitöltésével legyen szíves segíteni a
munkánkat.

https://www.1ka.si/a/69376

Válaszukat előre is köszönjük!
A Democratic Ownership and Civic Participation in Europe
(DOCPIE) címet viselő projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európa a polgárokért program társfinanszírozásával valósul meg.
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Új szolgáltatás a kistarcsai postán!
A Magyar Posta az elmúlt két
évben teljesen megújította
pénzügyi portfólióját. Ennek
köszönhetően Kistarcsa lakosai is
igénybe vehetik a posta modern
pénzügyi szolgáltatásait. Már igényelhető a Posta Személyi Kölcsön is, amely ingatlanfedezet
nélkül, szabadon, bármire felhasználható, egyszerűen
igényelhető, és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező
ügyfelek számára is elérhető, hiszen nettó havi 100.000 Ft
jövedelmet kell hozzá igazolni.
A Magyar Posta az elmúlt időszakban olyan versenyképes
pénzügyi termékekkel lépett piacra, amelyek megteremtették
annak feltételeit, hogy szolgáltatási portfóliójában – igazodva
a nemzetközi trendekhez – egyre nagyobb szerepet kapjanak
a pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatások. Posta
Számlacsomaggal már több mint 40.000 ügyfél rendelkezik,
a Magyar Posta Befektetési Zrt. pedig 30.000 befektetési
számlát kezel.
A Magyar Posta 2700 fiókjával a kistelepüléseken is jelen
van, számos helyen az egyetlen pénzügyi szolgáltató. A posta
biztosítja a modern pénzügyi termékekhez való hozzáférést a
nagyvárosokon túl a kisebb vidéki településeken élők
számára is.
Már 345 postán – köztük a kistarcsai postán is elérhető a
posta legújabb pénzügyi terméke, a Posta Személyi Kölcsön.
A Posta Személyi Kölcsön ingatlanfedezet nélkül, szabadon,
bármire felhasználható (pl.: tartós fogyasztási cikk, gépkocsi
vásárlás, lakásfelújítás, stb). A futamidő során nem kell
árfolyam különbözettel számolni, hiszen kizárólag forint
alapon igényelhető. A kamat a teljes futamidő alatt fix, előre
kiszámítható, tervezhető változatlan mértékű törlesztőrészletet biztosít.
A Magyar Posta széles ügyfélkört szeretne elérni, így a
termék fejlesztésekor és a kondíciók meghatározásakor is ez
vezérelte. A cél egy versenyképes kondíciókkal és egyszerű
folyamatokkal igényelhető, fogyasztási kölcsön tömeges
kihelyezése.
A kölcsön paraméterei teljesen megfelelnek egy átlagos
család és a Magyar Posta ügyfélköre igényeinek: 2-4 év
közötti futamidőt és 200-500 ezer forint között igénybe
vehető kölcsönösszeget biztosít, kedvező kamatozás mellett.
A Posta Személyi Kölcsön az alacsonyabb jövedelemmel
rendelkező ügyfeleknek is elérhető, hiszen nettó havi
100.000 Ft jövedelmet kell hozzá igazolni.
Az ügyfelek két terméktípus közül választhatnak:
- igényelhető a kölcsön, akár Posta Számlacsomag megnyitása nélküli konstrukcióban, vagy
- elérhető lesz az újonnan nyitott, vagy meglévő PostaSzámlacsomagra legalább havi 100 ezer forint jövedelem
átutalás vállalásához kötött konstrukció, amiért az ügyfelek kamatkedvezményben részesülnek a teljes futamidő
alatt.
Bővebb információ az alábbi webcímről érhető el:
www.posta.hu/penzugyi_szolgaltatasok/posta_szemelyi_kolcson
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Irodalmi pályázat
A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi
pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
a. Zenét hallgatok, amikor…
b. Ettől változik meg a világ körülöttem

A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint a
Kistarcsán dolgozó, illetve tanuló személyek. A legjobb
pályázatokat két kategóriában – felnőtt és gyerek (14 éves korig)
– díjazzuk, és megjelentetjük a Kistarcsai Kalendárium 2016
című kiadványban.
A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. díj: 5 000 Ft, a
gyerek kategória helyezettjei értékes könyvjutalomban
részesülnek. A pályázat jeligés. A pályaműveket postai úton
kérjük eljuttatni a következő címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
Beküldési határidő: 2015. szeptember 7.
Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható. Bővebb
információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon, vagy a
kike@kike.hu emailcímen.

A Deáktanya szeptemberi
programja
2015. szeptember 3.
Lőcsei Erika: A lélek rejtelmei
Türelem! A Föld eseményei menetrend szerint haladnak. Ha
minden földi lélek csak a saját háza táján söprögetne, rend
lenne a világban. Saját magunknak kell megtalálni a földi
létben való feladatunkat – ha ez nem megy, segít a látó
ember. Fontos az önmagunkba vetett hit.
2015. szeptember 10.
Takács Tímea: Belfast, Észak-Írország fővárosa
Ízelítő egy meglepően különös ország, és annak fővárosa
mindennapjaiból, ahol a jelenben él a több évszázados múlt.
Ahol testközelből figyelhető a gazdag kulturális örökség és
sokféleség, illetve a történelmi traumákkal való megküzdés
folyamata. A katolikus – protestáns ellentét nyomai.
2015. szeptember 17.
Földiák András: A kultúra dilemmája
Friedrich Schiller írta: „a szükséglet zsarnoki igába hajtja a
lesüllyedt emberiséget és minden a haszon nagy bálványát
szolgálja.” Ennek ellensúlyozására és „a társadalom
fennmaradása végett támaszt kell keresni”. Mi lehet ez a
támasz, és miért nem találjuk?
2015. szeptember 24.
Grósz József – Hartmann Béla: Az ásványok világa
Az ásványok keletkezése, képződése. Drágakövek és
féldrágakövek. A Magyarországon leggyakrabban előforduló
ásvány, a kalcit tulajdonságai. Külön-legességek hazánkban.
Gyűjtési lehetőségek. Az ásványbörzék hangulata. Az
ásványok hasznosítása – ékszerek. Van-e gyógyító hatásuk?
A Deáktanya 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. Ezen alkalmakon és a KIKE más
rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
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DPMV Zrt. közleménye
Tisztelt Lakosok, Vállalkozások, Intézmények!
A Kerepes és Kistarcsa Város K.E.O.P. 3.1.0/09-11-2011-0040
Ivóvízminőség-javító projektje hamarosan a végére ér. Fel
szeretnénk hívni a szíves figyelmüket az új vízvezeték-rendszer
működésében beálló változásokra kérjük, figyelmesen olvassák az
alábbiakat.
Az elmúlt másfél év alatt a szükségszerű tolózár és tűzcsap
beépítések miatti vízhiányokon kívül sikerült biztosítanunk a
folyamatos vízellátást, amely a kánikulai időszakban is zavartalanul
üzemelt. Ezt annak ellenére teljesítettük, hogy a vízműtelepi tározó
kapacitását nem tudtuk teljes mértékben kihasználni. Szíves
türelmüket és megértésüket köszönjük, mind a magunk, mind a
kivitelezői konzorcium nevében.
Az elkészült új vízvezetékek, vízműtelepi víztisztító technológia és
nyomásfokozó, valamint a kerepesi Látóhegyen lévő víztoronynál
megépült nyomásfokozó beüzemelése folyamatosan történik. A
teljesen automatizált víztisztító technológia a vízből a vas- és
mangán tartalmat szabályozottan adagolt klór segítségével oxidálja
és úgynevezett, zeolitos és zöld homokos töltetű szűrőtartályokon
átvezetve, azt eltávolítja. Törésponti klórozással és aktív szenes
szűrőtartályokon keresztül, az ammónia tartalmat és a maradék
klórt távolítja el a vízből. Ezen technológia az eddigi
vízmintavételek eredményei szerint, teljesíti az elvárt vízminőségi
adatokat.
A közeljövőben várható nyomásfokozók beindítása után Kerepes
magasan fekvő, és viszonylag kis nyomású területein a nyomás
szintet fokozatosan emelni fogjuk a tervezett mértékre. A
fokozatosság indoka, hogy a jelenlegi és megszokott alacsony
nyomás érték mellett a háztartásukban lévő vizes szerelvények
(csapok, vezetékkötések, boyler nyomáscsökkentők, stb.) jelenleg
hibátlanul üzemelnek, de az új rendszernek megfelelő nyomás
mellett, elképzelhető, hogy azok elkezdenek könnyezni, folyni,
esetlegesen meghibásodni. Ezért kérjük a tisztelt felhasználókat,

hogy vízvezeték rendszerükre, szerelvényeikre fokozott figyelmet fordítsanak! A boyler nyomás csökkentőjének erre a célra

kiképzett csövén kifolyó víz természetes jelenség. A vízmérő utáni
házi vízvezeték hálózaton előforduló esetleges hibák kijavításához,
viszont kérjék vízvezeték szerelő szakember segítségét.

A pályázat nem adott lehetőséget a meglévő gerinchálózat cseréjére,
így azok ugyanolyan érzékenyek maradtak a nyomás növekedése
által okozott terhelésre. A gyengébb szakaszok kiszűrése és javítása
folyamatos lesz az általunk üzemeltetett rendszerben.
Nyomásfokozók elindulása egyben új üzemrendet is jelent a
gerincvezetékekben. A meglévő vezetékekben a hosszú évek alatt
leülepedő vas- és mangán iszap a víz áramlási irányának
megváltozása miatt a leülepedett anyagot felkavarja, amely a
nyáron elvégzett hálózatmosatás ellenére zavaros víz megjelenését okozhatja. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy
ez minél kevesebb kellemetlenséget okozzon az Önök számára. Az
esetek nagy részében ez a sárgás-barnás víz nem káros
egészségügyi szempontból, de elővigyázatosságból, amennyiben
lehetséges, csak a vízcsap 12 perces kifolyatását követően
fogyasszák az ivóvizet. Mosásra is csak ezt követően használják,
mivel ez a sárgás-barnás víz nyomot hagyhat a ruhán. A víz
elszíneződését megelőzendően rendszeresen öblítjük a hálózatot a
végtűzcsapokon. Egy esetleges csőtörést követően rendkívüli
öblítéseket hajtunk végre az érintett területen. Ezen esetben a
megfelelő tűzcsapon keresztül nagy áramlási sebességgel rövid
ideig (10-30 percig) vizet engedünk ki a hálózatból.
A vízszolgáltatás színvonala emelkedik a beruházásnak köszönhetően, mely mind a lakosság, mind az üzemeltető részére
kedvező hatásokkal jár. Ezúton köszönjük meg a Szilas-Menti
Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás és a kivitelező
Vianova ’87 Zrt., Hajdú és Társai Kft. és Tementrade Kft. odaadó
munkáját.
DPMV Zrt. kerepesi üzemegysége

Triatlon: Szezonzárás

Hosszú, fárasztó út, nehéz és még nehezebb edzések,
edzőtáborok, kemény munka után lassan elérkeztünk az év
legfontosabb versenyeihez.
Kilenc kistarcsai felnőttnek ez nem jelentett mást, mint a
nagyatádi hosszútavú triatlon országos bajnokságot. 3,8 km
úszás, 180 km kerékpár és 42 km futás alatt nem csak
önmagukkal és versenytársaikkal, de a fullasztó hőséggel is
meg kellett küzdeniük a versenyzőknek, mire 10-14 óra alatt
megérkeztek a célegyenesbe.
Augusztus első hétvégéjén került megrendezésre az Országos
Triatlon Bajnokság az utánpótlás korú gyermekek részére,
valamimt az Triatlon Váltó Orszagos Bajnokság is itt zajlott
le, Fadd Domboriban. Elégedettek lehetünk az
eredmenyekkel, jól sikerült a formába hozás időzítése,
számos országos dobogós helyet csíptünk el.
Szezonzáró versenyünk a tiszaùjvárosi utánpótlás gála volt,
ahol a világkupa versenyzőinek járó körülmények között
versenyezhettek a meghívott gyerekek. 7 kistarcsai közül 4
versenyző is a TOP10-ben végzett és értékes ajándékokat
vehetett àt a világkupa dobogóján.

Előző nap pedig Derczbach Dóra és Jenes Zoltán remekelt a
Junior Európa kupán, egyesületünkben első alkalommal.
Egy ilyen eredményes szezon után, a jól megérdemelt pihenő
következik. Persze az aktívan pihenők még felbukkanhatnak
az Ironman Budapest versenyein augusztusban
Szeptemberben pedig újra indul a triatlon élet a kistarcsai
uszodában. Várunk mindenkit szeretettel, gyermeket és
felnőttet, bárkit, aki kedvet kapott és csatlakozni szeretne a
csapatunkhoz, vagy csak bepillantást nyerne az életünkbe.

KISTARCSAI HÍRADÓ
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KIKE  Külföldiekkel a környéken

A hímzésre és csipkekészítésre vonatkozó európai uniós –
felnőtt tanulási kapcsolatok (Grundtvig) – pályázatunk első
nemzetközi, azaz projektindító megbeszélésére a külföldi
partnerektől csak a vezetők jöttek el. Tavaly már viszont
nagyobb csoportokat fogadtunk Litvániából, Olaszországból
és Szlovákiából, akik megismerhették Kistarcsát.
Idén is megtisztelt minket mind a három ország küldöttsége,
akik közt tanulók, oktatók és vezetők is voltak. A program
összeállítása során egy kis gondot okozott, hogy olyan
elfoglaltságokat találjunk nekik, ami feltehetően érdekes lesz
a más-más kulturális háttérrel érkezők számára. Mindezt
persze annak figyelembe vételével, hogy vannak köztük, akik
már harmadszori vendégeink, tehát volt alkalmuk sok
mindent látni és megtapasztalni.
Első utunk a tőlünk nem is oly messze található Palócföldre
vezetett. Ez a földrajzi fogalom nehezen egyértelműsíthető,
mivel kiterjedését a néprajzkutatók különbözőképpen jelölték
meg. Nógrád megye azonban mindegyik meghatározás
szerint a palócok földje.
Minket a Palóc út elnevezésű turisztikai kínálat ragadott
meg. Ennek keretén belül ugyanis igen változatos szabadidő
eltöltési lehetőségeket ajánlanak. Vannak a természeti és az
épített örökséghez tartozó látnivalók egyaránt. Gyakoriak az
egyes települések múltját bemutató tájházak, és különböző
kézműves foglalkozásokra is lehet jelentkezni.

Kozárd egy élő kis falu. A helyiek rendezett körülmények
közt élik életüket, és nincs okuk aggódni az elnéptelenedés
miatt.
Csapatunkat a Palócföldi Népi Iparművészeti Egyesület
elnöke fogadta. A hímzései révén népi iparművész címet
kapott hölgy először végigkísért a tájház szobáin, majd
bemutatott jó néhányat a saját maga készítette, és hímzésével
ellátott használati és dísztárgyak közül. Végül mindenki
választhatott a kitett előrajzolt mintákból és a
legkülönbözőbb színű fonalakból, hogy egy kis
műhelymunka keretében hímző gyakorlatot végezhessen.
A palóc népi kultúra hagyományai szerint díszített
étteremben elfogyasztott ebéd után Terénybe vitt az utunk,
ahol megnéztük a csipkemúzeumot, és bemutatóval
egybekötött előadást hallgattunk a helyi sajátosságként
nyilvántartott Hunnia csipkéről.
A nap zárásaként a civilház KIKE pincéjébe invitáltuk
vendégeinket, ahol minden elemében Kistarcsán –
legfőképpen disznóból – készült hideg vacsorával kínáltuk
őket.
Bár elsődleges célunk a vidéki környezet megismertetése
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volt, úgy gondoltuk, legyen egy fővárosi nap is, mivel
néhány vendégünk először járt Magyarországon. Így aztán a
következő napot Európa legnagyobb zsidó templomában a
Dohány utcai Zsinagógában kezdtük. A XIX. század közepe
táján mór stílusban épült templomhoz sok emlékezetes
esemény fűződik. Ezek közül a legszomorúbb, hogy a II.
világháború idején itt alakították ki a budapesti gettót, ahova
– a környező épületeket is bevonva – közel 70 000 embert
zsúfoltak. A templom kertjében sok holttestet temettek el.
Ezek egy részét később exhumálták és városi temetőkben
helyezték örök nyugalomra, de még így is mintegy 7 000
ember maradványait takarja itt a föld.
A Budapest egyik leglátogatottabb turisztikai látnivalójaként
is nyilvántartott épület – a legutóbbi rendszerváltás utáni –
felújításához a kozmetikumok világában jól ismert, magyar
zsidó gyökerekkel rendelkező Estéé Lauder biztosította az
anyagi hátteret. Az épületen kívül álló, szomorúfüzet mintázó
holokauszt emlékmű megvalósításához pedig a szintén
magyar származású amerikai zsidó, Tony Curtis filmszínész
által létrehozott alapítvány adta a pénzt.
A következő program helyszíne a budai oldalon volt – és ott
is közel a Dunához – ezért úgy döntöttünk, sétálva tesszük
meg ezt az utat, hisz útközben van látnivaló bőven.
Megnéztük a Károly krt. felújított közlekedő részét, a Deák
teret, az Erzsébet teret – Akvárium Klub és környezete,
óriáskerék – betértünk a Bazilikába (a korábban már ott járt
látogatók kérésére), végigmentünk az éttermekben bővelkedő
Zrínyi utcán, a Széchenyi téren megcsodáltuk a Gresham
palotát és a Magyar Tudományos Akadémiát. A Lánchídon
átsétálva gyönyörködtünk a Budai Vár panorámájában, és
tekintetünkkel követtük az alattunk elsuhanó sétahajókat.
Amint átértünk a budai oldalra, a Clark Ádám téren is
időztünk még egy kicsit, majd egy közeli vendéglőben
megebédelve átmentünk az ugyancsak közeli Népi
Iparművészeti Múzeumba. Megnéztük az aktuális kiállítást,
aztán részt vettünk egy – az előző napitól eltérő technikai
fogások gyakorlását szolgáló – hímző foglalkozáson.
A Várbazár megtekintése után a külföldi turisták körében
igen népszerű romkocsmák egyikébe mentünk vacsorázni. A
hely kiválasztása nem volt egyszerű, mert a régi miliő mellett
a komfortosságra is figyeltünk, így végül egy, a mai
igényeket kielégítő, de régi stílusban kialakított vendéglő
mellett döntöttünk.
Az utolsó napot egy kicsit könnyedebbnek, szakmai és
hivatalos teendők nélkülinek szántuk. A Gödöllői Kastély
angol nyelvű vezetéssel történt bejárása után Vácrátótra
látogattunk, ahol a színpompás virágokkal tarkított
környezetben igazi kikapcsolódásra leltek vendégeink.
Eredetileg a Veresegyházi medvefarm is szerepelt a
programban, de a botanikus kertben elhúzódott séta miatt
kihagytuk, hisz a külföldieknek még ajándékvásárlásra is
kellett időt szakítaniuk.
Ezen három nap programjának szervezése során kiderült
számunkra, hogy mennyi lehetőség adódik környezetünkben
a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére. Bár tudtunk
ezekről a helyekről, és jártunk is ott korábban, de most
megállapíthattuk, hogy így, egy csokorba fogva még
jelentősebb értéket képviselnek. Ajánljuk is mindenkinek
meglátogatásukat.
Kereszti Ferenc
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„Elődeink nyomában"
A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat augusztus
8-án tartotta az „Elődeink nyomában” című programsorozat
utolsó rendezvényét.
A három részből álló programnak az volt a célja, hogy
közelebb hozza Kistarcsa lakosaihoz a Szlovák Néprajzi
Gyűjteményt, a közösség szokásait, gasztronómiáját, dalait,
táncait. Első alkalommal amellett, hogy megtekinthették a
gyűjteményt, a csigatészta (brdovce) készítésével és a sárosi
(šariši) szlovák tánc alaplépéseivel ismerkedhettek meg az
érdeklődők. Rendezvényünket megtisztelte Solymosi Sándor
polgármester úr és kedves felesége, valamint nagytarcsai
vendégeink is voltak. Második alkalommal a TótkomlósSlovenský Komlóš Barátainak Körével együtt (velük
együttműködési megállapodást kötöttünk) főztünk, ki-ki a
maga ételét, megtanultuk egymás mars-lépéseit és
természetesen a gyűjteményt is megtekintettük. A baráti kör
tagjain kívül voltak vendégeink Nagytarcsáról, Cinkotáról és
Kerepesről is. Birkakáposzta és görhöny volt az étlapon,
mindenkinek ízlettek az ételek. Harmadszorra egy süteményt,
Török rétest (Ťurecký rejteš) sütöttünk.
Íme a recept:
Hozzávalók:
- 1 kg liszt
- 20 dkg burgonya
- 10 dkg zsír
- 7 dkg élesztő
- 5 kanál cukor
- 2 dl tej
- 3 tojás
- csipet só
- fahéj
A lisztet, az összetört főtt krumplit és a zsírt lazán
összedolgozzuk, közepébe mélyedést csinálunk. Beletesszük
az édes tejben felfuttatott élesztőt, megszórjuk liszttel és
megvárjuk, míg feljön az egész. Hozzáadjuk a tojást, kevés
sót és cukrot. Addig gyúrjuk a tésztát, míg a kézről leválik.
Kétszer akkorára kelesztjük, mint előtte volt, majd lisztezett
abroszra borítjuk és lassan, vékonyra, asztalméretűre
nyújtjuk. Jól belocsoljuk zsírral, majd gazdagon megszórjuk
cukorral és fahéjjal. Feltekerjük mint a rétest,
meggömbölyítjük és tepsibe borítjuk. A tepsiben jól
megzsírozzuk a rétes tetejét. Megvárjuk, míg jól megkel,
utána sütőbe tesszük lassan sülni. Mi káposztával is
kipróbáltuk, az is nagyon ízlett. Régi recept, újragondolva.
Ezúttal Csömörről voltak vendégeink, ők azokkal együtt,
akik még nem látták a gyűjteményt, megtekintették azt.
Megnéztük a Telekgerendáson készült szlovák nyelvű TV
műsort, szlovák dalokat énekeltünk, megkóstoltuk a rétest,
azt is, amit ajándékba kaptunk, és folytattuk a šariši polka
tanulását. A nagy hőség dacára nagyon jól éreztük magunkat.
A táncházat minden alkalommal Szilágyiné Suba Éva, és a
Pannónia Hagyományőrző Csoportjának vezetője, Szilágyi
Zsolt tartotta.

Minden alkalommal megjelentek új látogatók, jól érezték
magukat, de főként a nemzetiségünkhöz közel állók vettek
részt a programon. Kistarcsaiak! Mindenkihez szól a
Kistarcsa múltját, az egyik alapító nemzetiség életmódját
bemutató gyűjtemény.

Együtt alkotjuk városunk lakosságát, tekintsék meg Önök is a
Szlovák Néprajzi Gyűjteményt a Civil-házban!
Köszönetünket fejezzük ki a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtárnak, amiért a Civil-ház nagytermét
rendelkezésünkre bocsájtotta, a helyi sajtónak és a Szilas TVnek a program népszerűsítésért. A programsorozatot az
Országos Szlovák Önkormányzat támogatta.
Szabóné Tóth Katalin
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Fenyvesligeti kerékpártúra

A korábbi évekhez hasonlóan a fenyvesligeti lakók egy lelkes
csapata idén is elhatározta, hogy bicikli túrát szervez
kicsiknek és nagyoknak. A 2015. évi úticél a Tisza-tó volt.
Június 25-én este a sportcsarnoknál tartottunk egy
gyülekezőt, ahol a kerékpárokat beraktuk Diriczi Petiék
kisbuszába és egy gyors eligazítás mellett a még fennmaradt
kérdéseket is átbeszéltük. A biciklik rakodásánál előnyt
jelentett a Lego és Tetris tapasztalat.
A nagy csapat másnap indult a Tisza-tóhoz. Az első úticél
Tiszafüred Albatros Kemping volt. Mivel nem egyszerre
indultunk, így a kempinget is folyamatosan leptük el,
azonban kora délutánra már a fenyvesliget lakók uralták a

kempinget. Kör alakzatban felállítottuk sátrainkat, majd
középre, a kör közepén állok dalra felhúztuk a Vass család
stadion méretű családi sátrát. A gyerekek közben bicikliztek
és játszottak. Este tábortűz mellett elfogyasztottuk a
vacsoránkat, felkészültünk a másnapi túrára és megtörténtek
a "taktikai megbeszélések" is, melyhez nagyban hozzájárult a
Fenyvesliget napról megmaradr sör, amit Piti Robi (2015. évi
sörivó bajnok) mentett meg nekünk. Bár a kempingben
erőfölényben voltunk, az éjszakát mégis egy lelkes fiatal
csapat nyerte, akiknek sikerült non-stop bulit tartani hangos
zeneszó mellett, ezzel is elősegítve a nyugodt pihenésünket.
Szombat reggel a sátrak lebontása, kerékpárok beállítása,
utánfutók felszerelése és a gumik fújása után menetkészen
vágtunk neki az első etapnak. A csapat nagy lelkesedéssel
indult együtt meghódítani a Tisza-tavat, de az első étterem
kettészakított minket. A csapat egy része a reggeli kávé miatt
állt ki a box utcába, de volt olyan is, akit a harcsa gyros
vonzotta be az étterembe. A csapat maradék tagja megállás
nélkül tekert a szombati úticél, vagyis Kisköre felé. Mivel a
sátrakat és csomagokat reggel átvittük kisbusszal a kiskörei
strand kempingbe, így már pakkok nélkül tudtunk haladni.
Voltak szóló kerékpárosok, kicsik és nagyok saját biciklivel,
picik utánfutóval a szülők mögé kötve, vagy kerékpáros
vonóruddal. A lényeg, hogy a családok együtt tegyék meg a
teljes távot. Az utat meg-meg szakítottuk kisebb nagyobb
pihenőkkel, ahol minden korosztály elfogyaszthatta a saját
kedvencét (sör, üdítő, jégkrém).
A nagy csapat több hullámban foglalta el kora délutántól a
kiskörei strandkempinget. Rövid pihenő után elfogyasztottuk

a késői ebédünket, majd felállítottuk a sátortáborunkat. A
gyerekek a felesleges energiájukat a játszótéren, míg a
felnőttek a gáton vezették le, illetve fel, mert kitaláltunk egy
lazító gyakorlatot. A gátra merőlegesen kellett kis lendülettel

úgy feltekerni, hogy nem lehetett megállni és ülve kellett
végig hajtani a bringát. A feladat egyszerűnek tűnt, de nem
sikerült mindenkinek. A végeredmény egy elszakdt lánc lett,
így késő délután megvolt a láncszerelés és a menetközben
szerzett defekt javítása is. A gát próba nyertese Lovicska
Kriszta lett. Este ismét tábortűz mellett vacsoráztunk, majd
átbeszéltük a napi élményeket.
Vasárnap már rutinosabbak voltunk és viszonylag hamar
összepakoltunk. A csomagokat kisbusszal elvittük
Poroszlóra, a csapat pedig elindult a csomagok után. Kicsik
és nagyok kisebb pihenők mellett lelkesen tekerték le a távot,
majd Poroszlón mindenki megkapta a saját csomagját, a
kerékpárok ismét bekerültek a kisbuszba és elindultunk
hazafelé. A két nap alatt közel 70 kilómétert tettünk meg két
keréken. Voltak azonban olyanok akik keveselték ezt a távot,
és ráhúztak még egy tókört, mint Zöld Attila vagy Diriczi
Peti, aki a kisbusszal vitte egyik helyről a másikra a
csomagokat. Ilyenkor visszaindult a kiindulási helyre és
menetközben csatlakozott hozzánk.

A 2016. évi kerékpártúra úticélja még nincs meg, de az
biztos, hogy az idei és a korábbi évek résztvevői jövőre is ott
lesznek, hogy jó hangulatban hódolhassanak kerékpáros
szenvedélyüknek.
Osztrogonácz Ivó
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A magyarok apostola Szent István király

Géza fejedelem és felesége, Sarolta ünnepélyesen fogadták
Esztergomba érkező Adalbert püspököt. Mellettük állt Vajk, a
fejedelmi pár tizenkét éves fia, aki nagy tisztelettel nézte a főpapot.
Adalbert átutazóban van Magyarországon, de vállalta hogy
megkereszteli a szülőket és gyermeküket.
A pogány papok mindent elkövettek, hogy lebeszéljék Géza
fejedelmet e lépéséről. E választ adta nekik: „Elég gazdag vagyok,
hogy két istent szolgáljak.” Felesége Sarolta sokkal komolyabban
gondolkodott a kereszténységről. Vajkot kiskora óta távol tartotta a
pogány szokásoktól. Egy német lelkiatya tanította a hit igazságaira és
sikerült a kisfiú szívében igazi hitet ébreszteni. Kereszteléskor
dobogó szívvel állt a keresztkút elé, ahol Adalbert püspök e
szavakkal keresztelte meg: „István, én megkeresztellek téged az
Atya, a Fiú és a Szentlélek, nevében.” Így lett a pogány Vajkból
keresztény István.
A következő évek tanulással, imádsággal teltek el és lassan
mindenki tisztelni kezdte a fiatalembert, aki különös szeretettel
fordult a szegények és elesettek felé. Járta az országot, megismerte a
síkságot és a hegyek szépségét. Csak az bántotta, hogy sokan még a
pogány isteneket imádják. Országjáró útján gyakran látta, amint fehér
lovat áldoznak a pogány istennek, Hadúrnak. Valószínű élt benne az a
gondolat, ha ő lesz az ország fejedelme, mindent elkövet, hogy
Jézushoz vezesse a pogány magyarokat.
Huszonnégy éves korában megházasodott, a mélyen vallásos
bajor hercegnőt, Gizellát vette feleségül. Hamarosan meghalt
édesapja, Géza fejedelem, és ő lett az utódja. Ezzel ütött a pogányság
végórája a magyar földön. Igaz később is felütötte fejét, de nem sok
eredménnyel. István papokat hívott az országba, hogy tanításukkal
egyengessék a hit útját magyarjai szívében. Nem erőszakkal, hanem
meggyőződéssel és szeretettel térítgette őket. Minden tíz falunak
templomot kellett építenie és ott szentmisével megszentelni a
vasárnapot. Szigorú törvényeket hozott, hogy a lopáshoz, rabláshoz
szokott magyarokat a tízparancsolat megtartására nevelje. Mindez
természetesen nem tetszett a pogányoknak és áskálódni kezdtek
István ellen. Koppány lázadását leverte.
Asztrik pécsváradi apátot küldte Rómába. Ismertesse a pápával
apostoli munkáját. II. Szilveszter pápa már más forrásokból értesült
István fejedelem apostoli munkájáról. Elismerésének jeléül koronát
küldött István fejedelemnek. Ezzel Nyugat előtt is igazolta a
magyarok fejedelmének apostoli munkáját. 1001 karácsonyán
királlyá koronázták Istvánt.
István elsősorban nem díszt, nem kitüntetést látott királyi
méltóságában, hanem szolgálatot, népének szolgálatát. Sajnos a
pogány élethez szokott magyarokkal sok baja volt és szinte élete
végéig nagy türelemmel és szeretettel térítette őket. Sokkal több
szelídséggel, mint a környező országok fejedelmei. Nagy reményeket
fűzött Imre fiához, akit gondos nevelésben részesített. Mint a

villámcsapás, úgy érte váratlan halála egy vadászat
alkalmával. Az idős király elgondolkodott, de talán
inkább gyötrődött, vajon ki legyen az utódja, ha
meghal. Mivel rokonai nagyrészt a pogányokkal
tartottak, nővére fiát, Pétert jelölte ki utódjául. Mikor
erről értesült Vászoly, haragra gerjedt, mert ő szeretett
volna király lenni. A harag gyűlöletté változott,
felbérelt egy orgyilkost, aki besurrant István
szobájába. Az idős, beteg király aludt. Mikor a
merénylő megpillantotta a király jóságos arcát, annyira
megrémült tett következményétől, hogy elejtette tőrét.
Erre a király felébredt és mindjárt átlátta milyen
veszélyben forgott élete. Az orgyilkos bocsánatért
esedezett, amit meg is kapott. A fejbujtójának,
Vászolynak az akkori törvényeknek megfelelően
halálbüntetést kellett volna kapnia. Büntetést kapott,
de életben maradt.
Halála közeledtekor magához hivatta az ország
vezetőit, világi és egyházi munkatársait. Arra kérte
őket, hogy minden igyekezetükkel védelmezzék meg a
keresztény hitet. Ezután a magyarok Nagyasszonyának, Máriának oltalmába ajánlotta szeretett
nemzetét. 1038. augusztus 15-én halt meg és
Székesfehérvárott temették el. Üres sírját ma is
láthatjuk a kiásott bazilika romjai között. Csak áldott
jobb keze maradt ránk, amit kegyelettel őrzünk. Ezzel
imádkozott népért, ezzel vezette népét Isten országa
felé.
Somlai József nyugdíjas plébános
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„Vele szentül élek”

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a
Krisztusban. Mert Őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek
legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése
szerint.” (Efézus 1,35)

„Vele szentül élek” hangzik el református szertartásunk
szerint a házasságkötéskor. Olyasmit szoktak gondolni: Nem
beszélek társam esetleges gyengeségeiről másoknak, „nem
adom ki” őt. Ez is nagyon helyes gondolat, de nem ez a
jelentése.
A „szent” szó a Bibliában nem valami erkölcsi
tökéletességet jelent. Pál apostol így szólította meg a
gyülekezeteket pl: „Efézusban élő szentek”.
Mit jelent az Újszövetségben a „szent”? Szent az Isten
számára fenntartott. Például szent hely egy templom. Nem az
anyagában, méretében, rendkívüliségében különbözik a többi
épülettől, hanem abban, hogy elsősorban istentisztelet céljára
tartják fenn.
Az él szentül, aki az életét Isten számára tartja fenn,
az Ő törvényeit követi. Tudatosan különbözni akar az őt
körülvevő világ gondolkozásától.
Aki a korszellem szerint gondolkozik, az korszerűen él.
Aki modernül gondolkozik, valamely divatot követve él.
Aki Isten szerint gondolkozik, szentül él.

A megszentelődést megelőzi a megigazulás. A megigazulás
azt jelenti, hogy valakit Jézus Krisztus érdeméért Isten
igaznak fogad el, és úgy is tekint rá. Ez egyszerre történik
meg, a mi közreműködésünk nélkül.
A megszentelődés viszont nem történik meg egyszerre,
hanem egy folyamat. Minden nap törekedni kell rá.
Növekedni kell benne. Egész életünkön át tart, és közben
„krisztusi arcúvá” formálódik a személyiség. Leginkább az
jellemzi a megszentelt életű embert, hogy szereti az Urat.
Ha a rendkívüli erővel megáldott gyermek nem
szentelődik meg Isten igéje által; erőszakossá lesz. „Hiába
van ereje, ha a mértéket átlépi, nem áldást hoz, hanem a
többiek vesztére válik.” (Hamvas Béla)
“Az az ember, aki szakadatlanul a maga kiválóságában
tetszeleg, a végén üressé és felfuvalkodottá lesz; a nagyság
volt a szenvedélye és törpeség lesz a tragikuma.” (Ravasz
László)
Ha a bátortalan gyermek nem szentelődik meg;
meghunyászkodó lesz. Nem az a baj, hogy gyenge. Erről sok
ember nem tehet. De ha a meghunyászkodást használja
eszközéül céljai eléréséhez, hogy a másikat rászedje,
szentségtelen lesz. Nem az a baj, ami az ember képessége,
hanem az, ami eszköze. Ebben lehet a legnagyobb a
különbség két ember között.
A lánglelkű, ha nem szentelődik meg, előbb utóbb
fantasztává válik és könnyen tűzbe borítja a maga
környezetét magvas eszméivel.
Az okos, ha nem szentelődik meg Isten igéje által;
ravasszá válik, de nem bölccsé.
“A legnagyobb rang, amit egy nép elérhet, hogy megszentelt
életet él. Az ember értékét attól függővé tenni, hogy milyen
látható tárgyakat alkotott, nem lehet. Az ember értéke
sorsának tisztaságában és az isteni erőktől való
megérintettségen múlik.”(Hamvas)

Jellemzi-e kapcsolatainkat a hétköznapokban a „vele
szentül élek...”? Legalább abban az értelemben: Nem
beszélek társam esetleges gyengeségeiről másoknak, „nem
adom ki” őt. Tudjak lemondani arról, hogy mindig a másik
fölé akarjak kerekedni, akár jóval, akár rosszal. Már ez is
nagy dolog.
De még boldogabbá lehetnek, akik életüket Isten számára
tartják fenn, az Ő törvényeit követik. Tudatosan különbözni
akarnak az körülvevő világ gondolkozásától. Törekszenek
arra, hogy Isten akarata szerint alakuljanak kapcsolataik.
Róluk mondható el: szentül élnek. Napjainkban is lehet Isten
akarata szerint élni több évtizedes házasságban is.
Riskó János

Református gyülekezetünk nagy
feladatai
Először is szeretném megköszönni azt a 450.000 Ft
adományt, amelyet a kistarcsai vállalkozóktól kapott
gyülekezetünk kerítés építése céljából.
Hosszú tervezés, előkészítés után úgy döntött
presbitériumunk, hogy egy hagyományos, kovácsoltvas
jellegű kerítést építünk a templom Hunyadi utcai oldalára a
lelkészlakás kapujáig. A kerítés nagyon egyszerű lesz. A
közintézményekre jellemző módon, alig kap díszítést. Teteje
sem lesz íves. Csak a templom kapuja kap nagyobb
hangsúlyt. A terveket Kovács Ervin építészmérnök készítette.
A kivitelezés pályáztatás után útján dőlt el. De a költségek
így is meghaladják anyagi teherbíró képességünket. A lábazat
megépül, de burkolására nem futja. Így is minden
tartalékunkat fel kell használnunk. Ezért a tervezett egyéb
munkálatokat nem tudjuk kiadni. Ezért egyrészt kérjük a
Testvérek céladományát a kerítés megvalósításához, amit a
Kistarcsai Református Gyülekezetünkben kérjük befizetni,
vagy a számlaszámunkra átutalni: 11742324-20008914,
valamint önkéntes munkát a területrendezésben.
Másrészt az emeleti ifjúsági terem festését társadalmi munkában szeretnénk megvalósítani és összegyűjteni a
berendezését, hogy ezzel is segítsük az ificsoport életét. A
templom déli ablakain is javítani kell a lazúrozást, mivel 7
évvel ezelőtt történt a festés. Ez igényes munkát és
szakértelmet igényel.
Szeretettel kéri a presbitériumunk szeptember 12-én,
szeptember 26-án és okt. 3-án a Testvérek segítségét az előbb
felsorolt munkákban, amelyeket délelőtt 9 órakor kezdünk.
Mindezzel együtt megköszönöm, hogy egy Testvérünk
felajánlotta a hirdetőtábla elkészíttetését.
Riskó János
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Sodoku

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 négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!
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Csirkés cukkini zöldséggel töltve
Hozzávalók:

- 1 cukkini
- 1 csirkemell
- 30 dkg vegyes zöldség
- 1 pohár tejföl
- só
- őrölt fekete bors
- 1 evőkanál snidling aprítva
- házi ételízesítő
- 1evőkanál teavaj / margarin
Elkészítése:

1. A cukkinit meghámozzuk, kivájjuk a közepét, és sós
vízben 3 percig főzzük.
2. A csirkemellet csíkokra vágjuk, ráhelyezzük az olvasztott
vajra, fűszerezzük, 1dl vízzel felöntjük, 10 percig pároljuk,
hozzáadjuk a zöldségeket, és még 5 percig pároljuk.
3.A masszával megtöltjük a cukkiniket, tejföllel megkenjük a
tetejüket.
4. 5 percig előmelegített sütőben 200 fokon megsütjük.
Könyvajánló

Czeizel Endre  Két életem, egy halálom (19352015)

Vers mindenkinek

Kányádi Sándor: Valami készül
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelõre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bõrét nem félti,
és a szellõ is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csõsz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen õszül.

A kötetben a szerző segítségével az óvatos fogalmazások és finomkodások helyett mellbevágóan
őszinte módon tárja elénk Czeizel doktor, életének
minden fontos részletét, ahogy az alcímben
olvassuk: „orvoslásról, vádakról, szerelemről,
halálról, életről”.
És, hogy valami tényleg eredeti is kiderüljön M.
Kiss Csaba könyvéről, íme: valódi titkokat is
elárul Czeizel Endréről. Titkokat, melyeket az
olvasók megismerve – remélve, hogy kifinomult
emberek – még inkább úgy érezhetik, hogy a
tudós, orvos zsenialitásánál csak életpályája, élete
volt kimagaslóbb. A kötet megjelenése előtt
néhány máris kiszivárgott ezekből a titkokból, így többek között a
bulvárlapok hasábjain landolt, hogy a nemzetközi hírű orvos, genetikus
eredetileg futballistának készült, vagy, hogy Czeizel Endrének két gyermeke
is született szeretőjétől, vagy, hogy a genetikai örökségére gondolva kivetette
prosztatáját vagy, hogy annyi DNS-t vetetett le magából, hogy ha eljön az
ideje, akkor „újjászülethessen” azokból. De persze a kötet ennél sokkal
mélyebbre mutat, s valóban a mottószerű alcímben olvashattuk, Czeizel élet a Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
tudományon, az orvosi hivatáson túl a szerelemről és az életről szólt eddig. S receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
most, hogy szembenézett a halállal, a küzdelemről is.
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Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
kistarcsaihirado@gmail.com
06/30-87231 32
Keressen minket bizalommal!
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