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Kistarcsa Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját
az 1 956-os forradalom évfordulójának
megemlékezésére

Időpont: 2015. október 23. 10.00 óra

Programok a volt internáló tábor emlékfalánál:
Himnusz

A Simándy József Általános Iskola fúvós zenekarának közreműködésével

Vers
Koszorúzás

Programok a Csigaházban
Megemlékező beszédet mond

:

:

Solymosi Sándor, Kistarcsa Város polgármestere

Irodalmi játék

A Simándy József Általános Iskola tanulóinak előadásában

Az önkormányzatiság 25. évének megünneplése
Szózat

A Simándy József Általános Iskola fúvós zenekarának közreműködésével
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Megkezdődött a Hunyadi utca
hiányzó 750 méter hosszú
szakaszának kiépítése
A munka augusztus 24-én kezdődött az alépítményi feladatok
elkészítésével és a szükséges közmű átépítési munkák
elvégzésével. Ez azt is jelenti, hogy aki eddig a kórházi HÉV
megálló körül parkolt, az hétfőtől ezt nem tudja megtenni.
Első ütemben az út melletti szikkasztó mezők kerülnek
kiépítésre, majd az utak alatti közművek, átereszek, aknák
építése fog következni. Ezt követi majd az útalap és szegély
építés. Az útépítés két rétegű aszfaltozással zárul. A
burkolatban a gyorshajtás megakadályozása érdekében
fekvőrendőrök kerülnek beépítésre. Az út mentén a
belterületi szakaszon a közvilágítás is bővítésre kerül.

Az útépítés ideje alatt szeptember elejétől teljes útzár kerül
bevezetésre, mivel az útépítés technológiája ezt megköveteli.
Az elkerülő útnak a Határ út lesz kijelölve.
Kérjük, hogy az útépítés ideje alatt fokozott figyelemmel
közlekedjenek az útszakaszon, illetve az út átadásáig, bő
másfél hónapig, kérjük a lakosság és az ott üzemelő
vállalkozások és a közlekedők türelmét.
Városüzemeltetési Iroda

Mart aszfalt került a Kántor és
Rozmaring utcára

Az előbbit az önkormányzat, az utóbbit az utca lakói készíttették el. Az önkormányzat és a lakossági elképzeléseket a
térség önkormányzati képviselője, Zsiák Péter simította
egybe, hogy a terepviszonyokhoz alkalmazkodó, olcsó, de
viszonylag strapabíró burkolat kerüljön a földútra. A
vállalkozó finisherrel feltöltötte az utat, simította, hengerelte,
majd emulzióval látta el. A csapadék elvezető és szikkasztó
árkok előtte mélyítésre kerültek és ki lettek tisztítva.
Városüzemeltetési Iroda
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Felhívás talajterhelési díj bevallására
Az önkormányzati adóhatóság által kimutatásra került a
talajterhelési díj bevallási kötelezettségét nem teljesítők köre.
Felhívjuk a Tisztelt Érintett Lakosság figyelmét, hogy aki a
bevallási határidő elmulasztása ellenére sem nyújtja be a
talajterhelési díjról az elmúlt öt évre vonatkozó bevallását az
még 2015.10.31-ig szankció nélkül teljesítheti.
E határidőig be nem nyújtott bevallások tekintetében az
adóhatóság széles körű átfogó ellenőrzést indít a 2010-2014.
évekre vonatkozóan. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. 172. § (1) bekezdése alapján a bevallást elmulasztó
magánszemély 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
A jogkövetkezmények tekintetében felhívjuk minden érintett
figyelmét, hogy a kiszabott bírság kétszeresét kell újabb
határidő kitűzésével megállapítani, ha az előző határozatban
előírt határidőt az adózó elmulasztotta.
A talajterhelési díj bevallására szolgáló nyomtatvány
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve
letölthető honlapról az alábbi elérési útvonal szerint:
http://www.kistarcsa.hu/polgarmesteri_hivatal/elektronik
usan_kitolthet_adougyi_nyomtatvanyok
A felmerülő adózási kérdésekben a Polgármesteri Hivatal
adóügyi munkatársai állnak rendelkezésükre.
Ügyfélfogadási időben: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Bővülnek a játszóterek
Idén a Fenyvesligeti, a Csallóközi és Arany János utcai
játszóhelyek kapnak új játékokokat

Elkezdődtek a játszóterek fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok. A héten a Fenyvesligeti játszótér játékait, a jövő hét
folyamán a Csallóközi és az Arany János utcai játszóterek új
játékait telepíti a Játéknap Kft. Hamarosan minden játszótérre kerül ivókút is, növelve a felhasználók komfortérzetét.
Ősszel fák telepítésére is sor kerül.
A telepítendő játékok:

Fenyvesliget: Torony függeszkedővel, Háromállású hinta 2
normál és egy fészekhintával, Picurka mászóka, Rugós játék
Csallóközi u.: Kéttornyú vár II., Láncos és lépegető
egyensúlyozó
Arany János u.: Kéttornyú vár III.
Városüzemeltetési Iroda
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Idősek Világnapja
Az ,,Idősek Világnapja” című rendezvényünk 2015.
október 8.-án és 15-én 16.00
órától kerül megrendezésre a
Csigaházban.
Kérjük Önöket, hogy ha
szeretnének részt venni a programon, jelezzék azt intézményünk munkatársánál, Páli Valéria klubvezetőnél 2015.
szeptember 25-től október 5-ig. Belépés ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz és a belépőjegy átvételéhez
kötött.
Alapszolgáltatási Központ
Felhívás

Együnk együtt ismét a Magyar
Élelmiszerbank Egyesületért!
Az Alapszolgáltatási Központ tisztelettel meghívja Önöket
2015. október 22-én csütörtökön, egy fergeteges
gulyáspartira, hogy adományt gyűjtsünk a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület számára.
2014-ben 63.000,- Ft gyűlt össze az Önök jóvoltából. A

befolyt összeget a szervezet megharmincszorozva juttatta
vissza a rászorulóknak 1.890.000,- Ft értékben.
Idén szeretnénk elérni a bűvös 100.000,- Ft-os határt, hogy
még több adományt juttathassunk vissza kistarcsai
rászorulóknak, és segítsük a szervezet ez évi céljainak
elérését ( hűtődobozok pótlását).
Kérjük a Tisztelt lakosságot, a helyi vállalkozókat, hogy
támogassák a rendezvényt jelenlétükkel és a támogatójegy
megvásárlásával.
A támogatójegy ára: 500,- Ft (egy tányér gulyásleves, házi
kenyér, 2 db palacsinta), de ennél nagyobb adományokat is
szívesen fogadunk.
Az ételt helyben elfogyasztással 12.00-15.00 óra között,
(2143 Kistarcsa, Batthyány u 2/a) és kiszállítással is kérhetik.
Kérjük, hogy előzetes igényüket 2015. október 1-20. között
az intézményben jelezzék, hogy megfelelő adag étellel
készülhessük.
Támogatásukat előre is köszönjük:
Pálfi Kálmánné
intézményvezető
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Közösségi tervezés

Merre tovább Ifjúság tér?
Egy város fejlesztésének szempontjából, az egyik
legfontosabb területe a városközpont, és abból is a
legmeghatározóbb mindig a főtere. Az Ifjúság tér egy olyan
akupunktúrás pont Kistarcsa városszövetében, amely ugyan
összetett urbanisztikai problémákat hordoz, de rendezése
mégis a legnagyobb hatással bíró beavatkozás.

A tér fejlesztése igencsak nagy kihívás a városnak, amely
már régóta várat magár. A tér fejlesztésében előre lépni,
mivel az jelentős beruházásokat is feltételez, csak lépésről
lépésre, és csak közösen, a potenciális térhasználókkal,
vállalkozókkal, területtulajdonosokkal lehet. Ahhoz, hogy a
tér végleges formájában egy nyüzsgő városi élet színtere
legyen, sok mindenre szükség lesz, de mindenek előtt meg
kell ismernünk a „térhasználók” valódi igényeit, motivációit
is, amiért majd szívesen idejön, és itt időt tölt el, hiszen
valóban sikeres egy városi tér csak akkor lesz, ha ezeket
kellően alaposan feltérképezzük, és figyelembe vesszük.
A tértervezés során tehát, első lépésként nem a burkolatok és
a zöldfelületek esztétikai tervezésével kell kezdenünk, hanem
a tervezési program pontos meghatározásával. Mi az, ami a
leginkább megfelel a városlakóknak, amely miatt idejönnek
és tovább is elidőznek, mert ügyet lehet intézni, vásárolni, jó
itt találkozni, beszélgetni, pihenni, nézelődni, és mert eléggé
vonzó ahhoz, hogy ezt pont itt tegyék meg. Emellett még a
legnagyobb rugalmasságot is kell mutatnia, hogy a sokféle
használati célnak megfeleljen, és tisztázni kell azt is, mely
területek kialakítását lehet véglegesíteni, és melyeket kell
egyelőre átmeneti jelleggel kezelni vagy szabályozni.
Most a tér alulhasznosított, beépítése kissé kaotikus, és a
funkcionális hasznosíthatóság köre is igen széles:
rendezvények, közösségi programok, játszótér, pihenés,
vásárlás, vendéglátás, parkolás.
Keressük tehát azt, amitől ez a tér valóban a város
„nappalija” lesz, a jobb hasznosíthatóságot felismerve, annak
érdekében a határoló ingatlanok funkcióváltása is
bekövetkezhet. Ennek segítése a közlekedés- és
közműfejlesztés területén is adhat feladatot. Érdemes abban
is gondolkodni, hogy milyen olyan funkciók idevonzásával
vagy idetelepítésével lehet fokozni a hatást, ami növeli a tér
népszerűségét és sikerét, amellyel a kistarcsaiak kedvelt
találkozópontjává válhat az Ifjuság tér.
Ennek érdekében a Képviselő-testület támogatta azt a célt,
hogy a tér fejlesztése sok helyi polgár, vállalkozó
bevonásával történjen, egy úgy nevezett „közösségi
tervezési” módszer bevezetésével, amelynek levezetésére a
Budapest Műszaki Egyetem Urbanisztikai Tanszékét kérték
fel, akiknek ebben nagy tapasztalatuk van. Tehát az Ön
véleményére is szükségünk van, de ahhoz, hogy
elmondhassa, keresse a híradásainkat ebben a témában, és
jöjjön el a meghirdetett rendezvényeinkre, kövesse a
munkát az erre kialakított felületeken, az önkormányzati
honlapon és a közösségi médiában!
Folytatása következik…
Marthi Zsuzsanna
az önkormányzat főépítésze
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Új tetőfedést kap az
Alapszolgáltatási Központ
A város központjában levő Alapszolgáltatási Központ
felújításának újabb ütemeként a tetőhéjazat kerül
lecserélésre.

Az elmúlt évben ez a munka a tároló épület felett már
elvégzésre került, azonban a teljes épületet érintő
héjazatcsere jelenleg folyik. Az épületen levő műpala fedés
elhasználódott a tető több helyen beázik, így a cseréje tovább
már nem tűrt halasztást. Az új héjazat alá tetőfólia kerül és új
lécezésen egy korszerű GERARD típusú fedés készül a már
tavaly a kisépületen kipróbált vörösesbarna színben és
struktúrában. A központi helyen levő épület ezáltal már
nemcsak hibátlan tetőfedést kap, hanem esztétikailag is
hozzájárul a tér megjelenéséhez.

Elszállíttatja az Önkormányzat a
közterületeken parkoló, üzemképtelen,
rendszám nélküli gépjárműveket
Az első autókra már rákerült a sárga figyelemfelhívó
cédula

Kistarcsa közterületein, parkolókban, vagy az útpadkán több
olyan gépjármű is parkol - közterület-használati hozzájárulás
nélkül -, amelyek üzemképtelenek, nem rendelkeznek
érvényes forgalmival (műszaki vizsgával), vagy
rendszámmal.
A közterület-felügyelet működését szabályozó, magasabb
rendű jogszabályok lehetővé teszik a fenti járművek
eltávolítását (elszállítását) a közterületekről. Ezen
tevékenység elvégzésére Kistarcsa Város Önkormányzata
közreműködő szervezetet vesz igénybe.

Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét, hogy a közterületfelügyelők megkezdték ezen gépjárművek felkutatását,
valamint azokon tájékoztató, figyelemfelhívó értesítések
kihelyezését. Amennyiben a gépjárműveket a
tulajdonosok/üzembentartók nem távolítják el határidőre, az
értesítések kihelyezését követő 30 napot követően - az
üzembentartó értesítése mellett - a közterület-felügyelők a
gépjárműveket elszállíttatják!
Kistarcsa Város Önkormányzata

A tetőhéjazat cserével egyidejűleg az ereszcsatornák és a
látszó faszerkezetek, lambériák is megújulnak. A munkák
szeptember folyamán elkészülnek, így a csapadékosra váló
őszi időjárás már további beázásokat nem okoz az épületen.
Városüzemeltetési Iroda

A Deáktanya októberi
programja
2015. október 1.
Kerecseny Csaba: Két keréken a Dolomitokban
Az Alpok egyik – észak-olaszországi – hegycsoportjaként
a Világörökség részét képező Dolomitok. Nyolc hágó
kerékpáros bejárása hat nap alatt. Kis kitekintés Svájcba.
2000 m feletti víztározók gyalogos meglátogatása.
2015. október 8.
Csepregi Márta: Finnugor nyelvrokonság
A finnugor őshaza elmélete. A nyelvcsalád egyes ágai. A
nyelvrokonság hangtani, jelentéstani és mondattani
bizonyítékai. A finnugor népek kultúráinak rokonsága. A
nyelvek változása. A finnugor rokonság kritikái.
2015. október 15.
Katona Krisztina: Szélerőmű a háztetőn
A megújuló energiák használata közintézményekben és
családi házaknál. A sűrűn lakott környezetben is
alkalmazható városi szélgenerátor működése. A találmány
története és a szabadalmaztatási nehézségek.
2015. október 22.
Kádár Zsolt: Egyházi élet a kommunista érában
Történések és azok következményei a magyarországi
egyházakban, majd lecsapódásuk a hívők, a papok és azok
hozzátartozói magánéletében. Lehet-e objektíven beszélni
az átélt eseményekről, megtapasztalásokról?
2015 október 29.
Halmos Monika: Virágkonyha
Egy kis virág-történelem. Virágünnepek, fesztiválok,
virágos helyek hazánkban. Organikus kertfenntartás az
apró virágcsodák érdekében. Ételkészítés az ehető
virágokból. Kedvezményes könyvvásárlási lehetőség.
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

Egyre többen fizetik be bankkártyával a csekkeket

A Magyar Posta 2015 nyarán lecserélte
5000 POS terminálját (ez csaknem a
teljes postai hálózatot jelenti), ezzel
párhuzamosan megteremtette a bankkártyás csekkbefizetés lehetőségét. Így a
korábbi, költséges készpénzfelvételi tranzakció helyett a
csekkeket ma már kártyás vásárlási tranzakcióként fizethetik
be az ügyfelek. Az ügyfelek élnek a felkínált lehetőséggel,
ugyanis egyre többen egyenlítik ki így számláikat a
postákon.
Az elmúlt három hónapban – a csekkbefizetés során
használható kártyás vásárlási tranzakció bevezetése óta –
összesen 2.7 millió darab csekket fizettek be így az ügyfelek,
25 milliárd forint értékben. Egy ügyfél átlagosan 3 csekket
fizet be egyszerre, csekkenként átlagosan 10 ezer forint
értékben.
Jelenleg az összes csekk csaknem 10 százalékát fizetik be
bankkártyával az ügyfelek a postákon, de ez az arány
fokozatosan emelkedik. Ez jelentős eredmény, hiszen a
bankkártyás vásárlási tranzakció bevezetése előtt fél év alatt
fizettek be 2.7 millió darab csekket bankkártya használattal
(ami készpénzfelvételnek számított). A számokból tehát

kiderül, hogy a csekkbefizetéshez igénybe vett bankkártya
használat intenzitása megduplázódott.
A Magyar Posta 2015-ben megújította csekk termékét. Év
elején kötelezővé tette a csekk QR-kód feltüntetését,
februárban pedig bevezette a csekkbefizető automatákat.
Mindkét újítás népszerű. Csekk QR-kód beolvasásával a
Magyar Posta Mobil Applikációján keresztül eddig több mint
200 ezer csekket fizettek be az ügyfelek csaknem 2 milliárd
forint értékben.
Hasonlóan sikeresek a csekkbefizető automaták is, eddig
szintén 200 ezer csekket fizettek be az automatákon keresztül
az ügyfelek, szintén több mint 2 milliárd forint értékben.
A Magyar Posta stratégiai célja, hogy a pénzügyi,
pénzforgalmi tevékenységből fakadó bevételeit folyamatosan
növelje. Ennek érdekében az elmúlt két évben megújította
pénzügyi portfólióját, amelynek köszönhetően ma már 46
ezer ügyfél rendelkezik Posta Bankszámlával, több mint 35
ezer ügyfél pedig Befektetési Számlával. A Magyar Posta
által közvetített megtakarítási állomány 540 milliárd forint,
amelynek csaknem háromnegyedét állampapírban helyezték
el az ügyfelek.
Magyar Posta Zrt.
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Beszámoló a szeptemberi testületi ülésről
A Képviselő-testület a soron következő ülését szeptember
2-án tartotta.
Közösségi tervezéssel újulhat meg az Ifjúság tér
Kistarcsa fejlesztésének egyik legmeghatározóbb része az
Ifjúság tér, amely városközponti területként összetett
városrendezési és városépítészeti problémákat is hordoz. A
tér fejlesztésében előre lépni csak közösen, potenciális
partnerek bevonásával lehet, mely jelentős beruházásokat
feltételez. A közösségi terület végső kialakítását sokféle
életmódbeli szokás, igény és érdek befolyásolhatja. A teret
használók, a vállalkozók, a lakók, és a lehetséges jövőbeni
fejlesztők is mind szereplői és megvalósítói lehetnek a
fejlesztési folyamatnak.
Jelenleg a tér alulhasznosított, beépítése kissé kaotikus, de a
funkcionális hasznosíthatóságának köre igen széles és
kibővíthető lehetne.
Első lépésben kidolgozásra kerültek a közösségi tervezési
folyamat lépései. Az Önkormányzat a tervezési program
elvégzésére három cégtől kért árajánlatot. Szakmai és
költségvetési szempontból a Budapesti Műszaki Egyetem
Urbanisztikai Tanszéke nyújtotta a legjobb ajánlatot. A
testület elfogadta a tájékoztatót, és felkérte a polgármestert a
szerződéskötésre.
Játszóteret fog üzemeltetni Kistarcsa Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata
A Forfa iskola udvaráról leszerelt játszótéri eszközök a
Bartók B. u. elején, a volt Fésűsfonó használaton kívüli
kútjánál található közterületen kerülnek újra letelepítésre.
Mivel ez a településrész nagyrészt a roma nemzetiség által
lakott, döntés született arról, hogy a játszótér Kistarcsa Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata (RNÖ) üzemeltetésébe
kerüljön. Az augusztusi ülésén az RNÖ el is fogadta a
javaslatot és az üzemeltetési szerződést.
A szerződés szerint a játszótéri eszközök Kistarcsa Város
Önkormányzata tulajdonában maradnak. A kialakítást
követően a játszótér Kistarcsa Város lakossága számára
szabadon igénybe vehető. A játszótéri eszközök felújítását és
felszerelését a helyszínen a KIVÜ Kft. fogja elvégezni.
Elkészült a gördülő fejlesztési terv
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra
gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, és azt minden év
szeptember 15-ig be kell nyújtani a Magyar Energetikai és
Közmű- Szabályozási Hivatal számára.
A legfontosabb változás a felülvizsgált tervben a korábbihoz
képest, hogy a felülvizsgált terv már tartalmazza a régóta
rossz állapotban lévő házi szennyvízátemelőkkel
kapcsolatban elvégzendő javítási munkálatokat is.
A testület felkérte a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési

tervet véleményezésre küldje meg a DPMV Zrt. számára, és
a tervet az Energia Hivatal részére legkésőbb 2015.
szeptember 15-ig nyújtsa be.
Kiírták a közbeszerzést a Gesztenyés Óvoda hőszigetelésére
Májusban a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter közösen pályázatot
hirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására”. A testület határozata alapján 3
felújításra nyújtott be pályázatot az Önkormányzat.
A szűkös költségvetése miatt, a pályázat összeállításánál
kiindulási szempont volt, hogy a maximális támogatási keret
kihasználásával, a maximális támogatáshoz szükséges
önrészen felül, többlet fedezetet ne kelljen az
Önkormányzatnak biztosítania.
Pogácsás Tibor, önkormányzati államtitkár augusztus
közepén értesítette az Önkormányzatot, hogy a benyújtott
pályázat részben támogatásra került. Így felújításra kerülhet
a Gesztenyés Óvoda hőszigetelése. A több mint 30 millió
forint értékű beruházás 95%-os támogatással mindössze 5%os önrész hozzáadásával valósulhat meg.
A tervezett beruházás értékhatár tekintetében közbeszerzés
köteles. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 2015.
október 1-je.
Településrendezési eszközök elfogadása
A testület elfogadta a város új településfejlesztési
koncepcióját, jóváhagyta Kistarcsa új településszerkezeti
tervét, és megalkotta a város új helyi építési szabályzatról
szóló rendeletét.
Mindhárom esetben az eddig érvényes koncepciót, tervet és
rendeletet hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület. Az új
településrendezési eszközök 2015. október 3-tól hatályosak.
Az új szabályzat meghatározza a város területeinek,
ingatlanjainak az övezeti besorolását, beépítésének,
használatának feltételeit. Ezek sok tekintetben nem hoztak
változást a korábbiakhoz képest. További információt, a
besorolásokról térképet, a www.kistarcsa.hu weboldalon talál
az Önkormányzati hírek rovatban, a főoldalon.
H. SZ.
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IV. Kistarcsai
Kakasfőző
Fesztivál
A Kistarcsai Napok és a Böllérfesztivál után idén a Kakasfőző
Fesztivál is nemzetközivé, európai uniós rendezvénnyé vált. Az
immáron negyedik alkalommal megrendezésre kerülő gasztró-zenei
fesztivál az ”Európa a polgárokért” program keretében,
Magyarország mellett 11 ország bevonásával, konferenciákkal és
szakmai rendezvényekkel egészült ki.
A Fesztivált délután 2 órakor Solymosi Sándor polgármesterrel
egyetemben Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő
nyitotta meg. Ezt követően a hivatalos tűzgyújtással kezdetét vette a
főzőverseny. Idén rekordszámú, 24 csapat nevezett. A versenykiírás
szerint a kakasokból bográcsban bármilyen ételt el lehetett készíteni. A
szervezők a főzéshez két kakast, kellékként fát, sátrat, székeket, asztalt,
víz- és áramfelvételi lehetőséget biztosítottak az indulók számára. Az
elkészült étkeket kóstolójegyek ellenében kínálhatták a csapatok a
sátraiknál. Az ételeket szigorú szempontok szerint a Böllérfesztiválhoz
hasonlóan egy öt fős zsűri bírálta el, Herczku János életműdíjas szakács
és Bede Róbert séf vezetésével.
A főzéssel párhuzamosan a zenei színpadon is elkezdődtek a programok.
A rendezvény házigazdája idén is a Prestige Band volt. Délután 3 órakor
Bogi lépett a színpadra zenekarával. Könnyed populáris hangzásvilága
hamar megnyerte a közönséget. Ezt követően az erdélyi, lengyel és
horvát testvértelepülések műsora következett. Voltak akik néptánc
produkcióval, volt aki autentikus élőzenével készült.
17 óra magasságában, mikor már javában rotyogtak a bográcsokban a
finomabbnál finomabb ételek, a színpadon nagy érdeklődés előzte meg
Horváth Tamás & Raul fellépését. A Csillag Születik tehetségkutatóból
jól ismert duó slágereit több százan együtt énekelték a fellépőkkel.
Mindeközben a zsűrinek sem volt könnyű dolga, 24 csapat ételeit
végigkóstolni hosszú időt vett igénybe, így a meghirdetett
eredményhirdetésre nem este 6 órakor, hanem a retró-koncertek után,
nem sokkal 21 óra előtt került sor.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel, idén is elfogadta a meghívást a
Kozmix együttes, akik az Animal Cannibals rapduóval és az UFO Update
zenekarral kiegészülve fergeteges hangulatot teremtettek, megidézve a
90-es éveket.
A koncertek után elérkezett a várva várt eredményhirdetés. 10
kategóriában hirdettek győztest, így egyik csapat sem távozott üres
kézzel. A fődíjért idén is komoly verseny alakult ki. Első helyén Gádoros
nagyközség csapata végzett. Második helyen a Fidesz és a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a horvát Kopácsról érkező horvát csapat
állhatott.
Zárásképpen a felhős és kissé szeles időjárás sem zavarhatta meg az este
egyik fénypontját a tűzijátékot, melyet több ezren néztek végig az Ifjúság
térről. Ezután a Prestige band jóvoltából este 11-ig tartó utcabállal zárult
a IV. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál.
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Juhász István alpolgármestert, a Fesztivál egyik főszervezőjét kérdeztük
a fesztiválról.
Évről évre egyre népszerűbb a lakosság körében a
rendezvény, mi lehet a siker titka?
Úgy érzem, azzal, hogy augusztus 20-án van helyi
program, amire kijöhetnek a Kistarcsán és a környéken
lakók, sikerült egy igen nagy igényt kielégíteni, hiszen
nem kell dugóban, autópályán ülni, vagy hatalmas
tömegeken átverekedni magukat. Igyekszünk olyan
programot összeállítani minden évben, hogy minél
többen jól érezzék itt magukat.
Egy ilyen sokszínű fesztivál nagyon sok szervezést
igényel. Mikor kezdődtek az előkészületek?
Nagyjából már márciusban elindultak az előkészületek, ami a fellépőket
illeti, hiszen egy népszerű időpontról van szó. Az európai uniós pályázat
benyújtása is már hónapokkal megelőzi a rendezvényt, de az igazi "pörgés" a
Kistarcsai Napok után kezdődik.
A programok nagyon változatosak. Milyen szempontok szerint lettek
kiválasztva a fellépők?
Igyekszünk meglovagolni az adott időszak trendjeit, de ugyanakkor
próbálunk minél szélesebb rétegeket elérni. Volt olyan fellépő, aki most
számít "menő"-nek a fiatalok között, de ugyanakkor a 90-es évek nagy
sztárjai a kicsiktől az idősebbekig mindenkit a színpad elé vonzottak.
Mik voltak a legfontosabb újítások az idén?
Egyrészt a rendezvény nemzetközivé vált, valamint elkezdtük a rendezvény
eszköztárát is bővíteni. Ilyen a fából készült árusítóasztalok megvétele, véget
vetve a sátortábornak, valamint a kis faház, ahol mostantól kóstolójegyeket
áruljuk, valamint információs központként is üzemel.
Jövőre lesz 5 éves a Fesztivál. Vannak már elképzelések, mivel lehetne
még kibővíteni a rendezvényt?
Szeretnénk minél több köré épülő szolgáltatást idevonzani, hiszen nagy
tömegek látogatják már ezt a rendezvényt. Valamint most indult el az Ifjúság
tér közösségi tervezése, amibe a lakosság is be lesz vonva. Így remélhetőleg
egy-két éven belül a tér megépülésével még komfortosabban fogjuk
magunkat érezni. Miután ez megvalósult, a nagy célom az, hogy támogatók
bevonásával egyszer nemzetközi sztárfellépőt is köszönthessünk a
rendezvényen.
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Legjobb leves:
1. Rendőrség-Polgárörség csapata
2. Olesnica csapata
3. Ellenlábasok
Legötletesebb étel:
1. Kistarcsai Csibék
2. KVSC
3. Kukorikonyec
Legszebb külső megjelenés:
1. Torja (Erdély)
2. Mulatós barátok
3. Polgármesteri Hivatal
Legegyedibb étel:
1. Alapszolgáltatási Központ
2. Független Harci Kakasok
3. MSZP
Legízletesebb étel:
1. Városi Óvoda Konyhája
2. Pannónia Néptáncegyüttes
3. Kistarcsai Roma Nemzetiség Önkormányzat
Legjobb csapat:
1. Polgármesteri Hivatal
2. Sebészeti Osztály
3. Napos Csibék
Legjobb Hagyományos recept:
1. Mulatós barátok
2. Kápolna utca csapata
3. Közösen értük
Legszebben megjelenített étel:
1. Pannónia Néptáncegyüttes
2. Torja (Erdély)
Legnehezebben elkészíthető étel különdíja:
1. Sebészeti osztály
Legjobb vendéglátó csapat:
1. Radomisl nad Sanem (Lengyelország)
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Augusztus 20.
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnepünk, Szent István
király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam fennállásának emléknapja. Ez a jeles nap az új
kenyér ünnepe is egyben, melyet 1949 óta ünnepelünk, jelképe a
nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér.

Kistarcsán a hagyományokhoz híven az augusztus 20-i ünnepség
idén is a Csigaházban került megrendezésre. A 1 0 órakor kezdődő
eseményt Klacsán Anett nyitotta meg bevezetőjével. A Himnusz
közös eléneklését követően, Solymosi Sándor polgármester ünnepi
beszéde következett. Beszédében bemutatta, milyen volt első
királyunk, milyen döntésekkel igazolta igaz magyarságát és hű
kereszténységét. Részletesen kitért arra, miként hasonlítható
egymáshoz az államalapítás és a családalapítás.
„A családok akkor maradnak fenn, ha a soron következő
nemzedékek újraalapítják azt, és a családtagok egymásban a jót
erősítik. A családalapítás felelősséggel jár. A család fenntartása
gond, munka és fáradtság. De a család a forrása a közösen megélt
örömnek, sikernek, boldogságnak is. Gondoskodni szeretteinkről,
leküzdeni a mindennapi problémákat: ez az ami értelmet ad
napjainknak. A család mindannyiunk számára az otthont jelenti. Azt,
hogy van hova hazatérnünk. Az Állam is ehhez hasonló. Azt jelenti,
hogy nemcsak otthonunk, hazánk is van a nagyvilágban.”

A polgármester szavait követően, Somlai József nyugalmazott
plébános és címzetes apát beszédében kiemelte, István király nem
csak hazát, hanem kenyeret is adott a népnek.
Ezt követően, a hagyományokhoz híven a kenyérszentelésre került
sor, mely régi himnuszunk, a Boldogasszony Anyánk közös
eléneklésével zárult.
Ezután a Pannónia Néptáncegyüttes hagyományőrző műsora
következett. A IV. Kakasfőző Fesztivál és a köré szervezett
nemzetközi konferencia apropóján több külföldi vendég is részt vett
az ünnepségen. Spanyolországból, Lengyelországból, Erdélyből és
Horvátországból is érkeztek meghívottak.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget és a hagyományoknak
megfelelően a megszentelt friss ropogós kenyér is szétosztásra
került.
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Ha szeptember, akkor évkezdés

A szeptember elsején nem csak az iskola nyitotta meg kapuit,
de az uszodai élet is beindult. Talán kicsit könnyebb a
medencébe visszaszokni, mint az iskolapadba. Egy hónap
pihenő után, már alig vártuk, hogy újra lássuk egymást, újra
csobbanhassunk, bringázzunk egyet az isaszegi emelkedőn,
futhassunk egy „Cuki-kört”. Ősszel a triatlon versenyeket
felváltják a helyi rendezvények, fesztiválok, futóversenyek,
csapatépítő programok. Néhány hét ráhangolódás után pedig
megkezdődik majd az alapozás, a felkészülés a következő
versenyszezonra.
A szeptember kicsit olyan, mint a január. Valaminek a
kezdete, ilyenkor mindenki tele van tervekkel,
fogadalmakkal. Lehet ez akár egy új sportág kipróbálása is.
Nagy örömünkre szolgál, hogy minket is sokan megkeresnek
ebben az időszakban, akik gyermekük vagy önmaguk
számára keresnek új sportot, hobbit, délutáni elfoglaltságot.
Mi sem tétlenkedünk, a helyi és környékbeli iskolákat,
óvodákat járva kutatunk újabb és újabb tehetségek után. A
hónap elején nyílt hetet tartottunk, munkánkba bárki
bepillantást nyerhetett, az edzéseinket bárki kipróbálhatta.
Ezzel természetesen nem zárult le a jelentkezés.
Csapatunkhoz egész évben bárki csatlakozhat, számos
sportágból és csoportból választhat.
Úszás – Triatlon – Öttusa
utánpótlás nevelés
Edzések hétköznap délutánonként valamint szombat délelőtt.
Csoportbeosztás úszás tudás szintje alapján.
Felnőtt rekreációs és hobbi sport, versenysport (úszás,
triatlon, futás)
Jó hangulatú, fiatalos csapat, szakszerűen szervezett és
felügyelt edzések munka előtt és munka után, hétvégén.
Úszás oktatás
Gyermek oktatás óvodás kortól: H-Sz-P 18:00-19:00
Felnőtt oktatás: H-Sz-P: 19:00-20:00

Jelentkezés és további információ:
Gább Dávid: 06 30 7474 095
Tóvári Dóra:06 30 841 5969

Országos hírű táncosok és koreográfusok tanították a gyerekeket
a Harmónia Táncklubban

Minden júniusban és augusztusban megrendezi nyári tánc és
művészeti táborait a Harmónia Táncklub, ahová nemcsak a
táncosok, hanem az új érdeklődők és az aktív
kikapcsolódásra vágyok is nagy létszámmal jelentkeztek.
Idén 68 fő, 4-24 közötti fiatal vett részt a kistarcsai és a
balatonföldvári táborban. Kistarcsán a különböző táncórákon
és az euritmián kívül lovaglás, úszás és különböző
sportedzések is színesítették a programot, melyet 9
pedagógus segítségével tartottak meg. Különlegessége volt a
tábornak, hogy a helyi elismert pedagógusok mellett
országos hírű táncosok is tanították a gyerekeket. Bakó
Gábor a Vidéki Nemzeti Színházak vezető koreográfusa, a
Magyar Állami Operaház és a Rock Színház szólistája és
más ismert TV műsorok koreográfusa már évek óta tanít a
Harmónia táncklub testvériskolájában Tatán is. Most először
a kistarcsai gyerekek is átérezhették egy kiváló táncművész
által azt, amit Gábor növendékei és a profi táncosok. A
modern jazz és a musical ereje, szabadsága, örökérvényűsége
nincs korhoz és nemhez kötve. A modern táncórákat a
kisebbeknek Bobák Ildikó, Bakó Gábor asszisztense, a fiú
táncosokat Nagy Zsolt többszörös országos bajnok,

társastánc pedagógus tanította. A könnyedebb műfajokat,
mint a hip-hop és happy dance a Csillag Születikből jól
ismert Bedő Gábor "Brattyó" a Quantum XXL tánciskola
tanára és Sindele Dóra táncos oktatta. A líraibb műfajokat,
mint a klasszikus balett és az euritmia, Szoboszlay Csilla
táncpedagógus a Magyar Állami Operaház és a Madách
színház volt táncosa és Gubóné Héregi Kata tánc és euritmia
pedagógus ismertette meg a fiatalokkal. Az akrobatika órákat
Némethné Rozi a Harmónia táncklub állandó tanára, sport- és
fitneszedzője tartotta. A Balatonparti Rivéra Hotel ad minden
évben otthont a kemény táncedzésnek és az önfeledt
kikapcsolódásnak. A 6 napos kikapcsolódást hajós kirándulás
és kalandpark színesítette. A tanárok pedig az idei tanév
kihívásaira készítették fel a gyerekeket. Mind a táborokat és
a 14. éve tartó folyamatos képzést Villámné Kun Veronika a
Harmónia táncklub alapítója és a Villámtánc kulturális,
művészeti, tánc-és sportegyesület elnöke szervezi. Várjuk az
új jelentkezőket folyamatosan ebben a tanévben is színpadimodern-, társas- és fiútánc órákra!
Telefonos elérhetőség: 06/20-367-9721
Órarend: www.prima-harmoniatanc.gportal.hu
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Sikeres éven van túl a kistarcsai VUK Vízilabda klub csapata

A közel tíz éve működő vízilabda klub, ez elmúlt évig Júniusban egy magas színvonalú olaszországi gyermek
kizárólag edzés lehetőséget biztosított a sportolni vágyó vízilabdatornán vettünk részt. Korosztályunkban 16 csapat
gyerekeknek.
indult, a kistarcsai gyerekek öt győzelem, három vereséggel a
A 2013-as évben nagyot változott az egyesület lehetősége,
ami a gyermekeknek versenyzési lehetőséget, a Kistarcsai
Tanuszodának felújítást eredményezett. Most a gyerekekről
szólnék.

Idén második alkalommal indultunk a Vidék Bajnokságban.
A 2014-es év hatodik helye után, ez évben a 12 évnél
fiatalabb korosztályban csapatunk a második helyet szerezte
meg a bajnok Zemplén csapata mögött.
A bajnokság novembertől júniusig tartott, torna rendszerben
bonyolították a versenyt. Minden csapat három alkalommal
játszott egymással, és a csoportunkban nyolc csapat volt. A
hét forduló 28 mérkőzéséből a kistarcsai VUK Vízilabda
klub csapata 26 győzelem mellett összesen két vereséget
szerzett.

hetedik helyen végeztek. A tornán külön elismerést, Fair Play
díjat kapott Rajna Enikő, aki tudásával, szorgalmával, pozitív
egyéniségével a csapat szíve.
Ez annak tudatában, hogy a mi edzés körülményeink messze
elmaradnak a rivális csapatokénál, fantasztikus eredmény.
Ebben hatalmas szerepe van a klubban második éve edzőként
segítő, volt kistarcsai vízilabdás Schneider Krisztiánnak.
Köszönetet szeretnék mondani a Kistarcsa Város
Önkormányzatának, Trans-o-flex szállítmányozó cégnek és a
szülőknek a segítségért, amiért a gyerekeknek életre szóló
élményt tudtunk nyújtani a nápolyi úttal.
Valkai Ferencné, VUK Sportegyesület

Kistarcsai Taekwondosok a Balatonszentgyörgyi edzőtáborban

Hegyes Imre 3 danos mester immár a 9. alkalommal rendezte
meg a Balatonszentgyörgyi edzőtábort. Júliusban a
gyerekekkel, augusztusban a felnőttekkel indult el a balatoni
Taekwondos táborba.
A gyerekekkel napi 3, a felnőttekkel napi 4 edzés volt, ami-

A nyári edzések és az edzőtábor sikeres volt és reméljük,
hogy az őszi Nemzetközi formabajnokságon a csapat szép
eredményeket fog elérni.
Az edzőtábor képeit és videóit a www.sentinelse.hu-n a
galéria menüben találhatják meg!

nek köszönhetően óriási fejlődésen mentek keresztül. A
tábori ébresztő 6.30-kor keltette a csapatot. Gyors készülődés
után indult a reggeli futás és a medicin labdás erősítő edzés.
Délben pontkesztyűs, protektoros küzdő edzés, este bázis és
formagyakorlatok voltak. Emellett elméleti és video
oktatásban is részt vettek a gyerekek, ahol a Taekwondo
történelmét, versenyeit, bemutatóit nézték és elemezték.
Első alkalommal Hegyes Imre Mester Hapkido
szemináriumot is tartott, ahol a Sentinel S.E Hapkidosai is
részt vettek.

Szeptembertől 1-től tagfelvételt hirdetünk a Simándy
Általános Iskolában! Korhatár: 5-60 éves korig.
Taekwondo edzés:
gyerek: 18.30-19.20 hétfő-szerda
felnőtt: 19.20-20.20 hétfő-szerda
Hapkido Önvédelmi+erősítő edzés:
gyerek, felnőtt, szülő
19.00-20.00 csütörtök
9.30-11.00 szombat
Haladóknak protektoros
Haladóknak formagyakorlat edzés:
csütörtökönként 18.00-19.00
Taekwondo úszó edzés a Kistarcsai Uszodában
12.30-13.30 szombatonként
A jelentkezőknek az első edzés ingyenes! A családi
kedvezmény mellett, a felnőtt korosztálynak, az első
hónapban annyi százalékos kedvezményt ad az egyesület,
ahány éves a jelentkező!
Jelentkezni lehet Hegyes Imre 3 danos Mesternél:
Telefon: 0620/551-0919, Web: www.sentinelse.hu

Szeptembertől ismét lehet jelentkezni a
Sentinel Olimpiai Taekwondo SEbe!
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A Pannónia Néptáncegyüttes felnőtt csoportja a lengyelországi
Olesnicában járt
„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.”

Még fel sem ébredtünk a nyári pihenőből, máris két intenzív
próbával összeállítottuk a lengyelországi turnénk 30 perces
műsorát. Táncoltunk a Maros mentéről, Nyírségből,
Bodrogközből és Szilágyságból is táncokat. Az utolsó próba
után néhány órával (hajnali 5-kor) már indult is a buszunk.
Voltak karikás szemek bőven... Mindenesetre röpke 11 óra
feszített tempó után megérkeztünk Olesnicába, ahol már várt
minket Monika Malobecka kísérőnk. Nagyon sokat
köszönhetünk neki, mert mindenhol ott volt velünk és
mindenről tájékoztatott minket időben. Már aznap este fél
órás műsort adtunk Olesnicában, nagy sikerrel.
Maga a fesztivál, amire meghívást kaptunk a Visegrádi
négyek találkozójaként is volt hirdetve. Rajtunk kívül csak
Csehországból volt egy tánccsoport, mert a szlovákiai
beton színpad. Nem jöttünk zavarba, ezt is megoldottuk. Az
társulat sajnos nem tudott eljönni.
ebéd, a tűző nap, a kevés folyadék és a beton nem engedte.
hogy nagyot ugorjunk, ennek ellenére hősies műsort
csináltunk, sok párcserével, vidámsággal és kacagással. A
sátrak alatt hűsölő közönség elismerően tapsolt. Sajnos, Anna
és Timi nehezen viselte a hőséget, de a helyi erők (mentő
szolgálat, no meg 1,5 liter víz) segítségével újra pirosabb lett
az arcuk. Mielőtt elindultunk volna, megköszöntük

A kiadós vacsora után nem kellett minket álomba ringatni,
hiszen teli hassal és finom vodkával tettünk az ügy
érdekében, hogy rémálmaink ne legyenek. (bár amikor a 3
fős szobában kb. 10-en énekeltünk és beszélgettünk
lábujjhegyen, akkor hamar jött a recepciós hölgy...)
Másnap Wroclaw nevezetességeit néztük meg Monikával,
persze gyors tempóban, mert ezen a napon két műsort is
adtunk, egyet a néprajzi múzeumnál és egy másikat egy
Wroclaw melletti kis faluban, ahol nagyon hálás és elismerő
közönségre találtunk. Kicsit nehéz volt a füvön táncolni, de
hát egy Pannóniásnak nincs lehetetlen. Mivel rövid turnénk
búcsú estéje volt ez, ezért a szervezők megleptek minket egy
grill vacsorával, ahol mindannyian együtt ehettünk, ihattunk,
mulathattunk.
A vasárnapi búcsú fellépésünk ideje is eljött. Nem gondoltuk
volna, hogy a füves színpadnál jöhet nehezebb... Jött,
mégpedig egy 40 Celsius fokos szabadtéri piknik hangulatú

Monikának a sok-sok segítséget, illetve Piotr Mihalowskinak
a meghívást. A nagy sikerre tekintettel szeretnének minket
máskor is látni. Azt gondolom részünkről semmi akadálya.
Mielőtt befejezem beszámolómat, megragadnám az alkalmat,
hogy külön megköszönjem Solymosi Sándor polgármester
úrnak, hogy támogatta utazásunkat.
Szengyel István
Művészeti vezető
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Szent Máté apostol és evangélista

Ünnepe: szeptember 21.
Máté apostolt, Márk és Lukács evangélisták Lévinek is nevezik.
Tehát neki is, mint sok kortársának két neve volt, a zsidó Lévi név és
az elgörögösített Máté név. Az első név volt az eredeti neve, a Máté
nevet valószínű az Úr Jézustól kapta, amikor meghívta őt apostolai
közé. Máté az arám nyelvet beszélte, mint az Úr Jézus is, de jól
tudott görögül is. Valószínű jómódú családból származott, és ő is
gazdagabb ember lehetett. Az evangélium tanúsága szerint
pénzbeszedő volt, amit akkor vámos névvel neveztek.
Jézus korában a Zsidó-országot megszálló római hatalom
fizetett pénzbeszedőket alkalmazott, ők szedték be az adót. Máténak
egyáltalán nem volt jó hírneve honfitársai előtt. Az adófizetés akkor
sem volt népszerű kötelesség. A zsidók többsége gyűlölte a
pénzbeszedőket. A római államhatalom képviselőit látták bennük,
megvetették őket. Jézus azonban nem a foglalkozást, hanem a
jóakaratot nézte, ezért hívta meg őt apostolai közé. Máté egyedül volt
az apostolok között, aki nem munkásember, halászember, hanem
tanult ember volt. A mai nyelven talán azt mondanánk, irodai
alkalmazott volt.
Máté meghívása egy beteg meggyógyítása után történt.
Jézus látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki:
„Kövess engem!” Ő felállt és követte. Máté valószínű hallott már
Jézusról és érezte, nagy kitüntetést kapott. Örömében vendégséget
adott Jézus tiszteletére. Máté házában sok vendég volt, ott voltak
vámos barátai is. A farizeusok, - vagyis a képmutatók, akik Jézus
ellenségei voltak, - amikor látták, hogy Jézus vámosokkal és
bűnösökkel egy asztalnál ül, megkérdezték a tanítványokat: „Miért
eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta és
így válaszolt: „Nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a
betegnek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a
bűnösöket.”
Máté nem tagadta meg, hogy a bűnös vámosok közé
tartozott, de Jézus végtelen jósága kiemelte e bűnös állapotból. Mint
apostol hűségesen kitartott Mestere mellett. A húsvéti események
után ott volt a többi apostollal együtt a feltámadt Jézusnál, látták,
beszéltek vele. Ő is megkapta Jézus parancsát: „Elmenvén tanítsatok
minden embert, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében!”
A Szentlélek eljövetele után, először Zsidó-országban a zsidó
honfitársainak hirdette Jézus tanítását. Igen szigorú életet élt. A
húseledeltől állandóan tartózkodott. Amikor Jeruzsálemben
elkezdődött a keresztények üldözése, az apostolok szétszéledtek. Ő a
hagyomány szerint Etiópiába ment. A Szentléleknek más szándéka
volt vele. Az apostoli korig visszamenőleg ő az első evangélium
emberi szerzője. Hazájától távollevő vidékeken folytatott apostoli
munka nem szakította őt el zsidó honfitársaitól.

Evangéliumában igazolni akarta, hogy Jézus az
ószövetségben megígért Messiás. Ezért olvassuk az
evangéliumában többször: „beteljesedett az Írás.”
Könyvét arám nyelven írta, ez volt az anyanyelve.
Jézus is arám nyelven beszélt. Ezt az arám nyelvű
evangéliumot valószínű Máté fordította le görög
nyelvre, hiszen ő görögül is tudott.
A hagyomány igazolja, hogy vértanúságot
szenvedett. Ennek idejéről nincsenek megbízható
adatok. Egy régebbi írás alapján az ő prédikálása után
az Etióp király lánya szűzi tisztaságot fogadott, és
semmi áron nem akart a szomszéd ország királyának
felesége lenni. Ezért a lány apja katonáival halálra
kínoztatta.
Isten útjai kifürkészhetetlenek. Máté életét a
sokak által megvetett pénzbeszedő asztalnál kezdte.
De Isten céljainak megvalósításához sokszor a
megvetetteket, a lenézett embereket jelölte ki.
Szószékeinken, az egész világon a többi evangélista
mellett az ő evangéliumát is hallhatják, mint „jó hírt.”
Somlai József, nyugdíjas plébános
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Bibliaórák
„...Isten igéje élő és ható, ” Zsidókhoz írt levél 4,12.

Sokan szeretnék megtudni: ha valaki a Biblia szerint
gondolkozik, megtalálja-e élete értelmét? Lehet-e a
Bibliában foglaltak szerint élni napjainkban is? Akiket nem
neveltek a Szentírás ismeretére, egyáltalán nem értik, hogyan
hihetnek őszinte bizalommal Istenben a Biblia alapján:
sportolók, tudósok, egyetemi oktatók, kétkezi munkások és
mérnökök.
A legtöbbek válasza, hogy ők is hisznek valamiben, a
maguk elképzelése szerint. Alkalmakként pedig imádkoznak
is. Közülük a legtöbben a Biblia tanításával nem is
foglalkoztak, hallomások vagy évtizedekkel korábbi
gyermekkori emlékek alapján mondanak elmarasztaló ítéletet
a Szentírásról, vagy a mesék világába utasítják. Amikor
megkérdezem a velem vitázókat, hogy önmaguk szerint,
hány éves tanuló szintjén ismerik a Bibliát: a legtöbbek
válasza, „ahhoz hasonlóan, ahogyan egy alsós kapiskálja a
matematikát”. Elfogadnánk-e egy harmadikostól, hogy
butaságnak nevezze, amit a matematika tanára mond, csak
azért, mert ő soha sem szerette az iskolában ezt a tantárgyat,
vagy mert egy tanítója kinevette őt? Nagyon nehéz megértő
bibliaolvasóvá tenni azt, aki kialakított magának egy egyéni
„hitet”.
A napokban egy rádiós műsort hallgattam az öngyilkosságról. A riporter a Szentírásra tévesen hivatkozva egy
teljesen torz állítást fogalmazott meg. Betelefonáltam.
Elmondtam, hogy református lelkész vagyok, ezért tudom,
hogy a Bibliában nincs ilyen mondat. Nagy meglepetésemre
beolvasták szavaimat, amihez a műsorvezető hozzátette,
biztosan nem a református Bibliában szerepel állítása.
Hallottam, hogy a szerkesztő a háttérből kijavította, hogy
nincs református meg katolikus Biblia. Erre azzal akarta
menteni helyzetét, hogy ő ezzel nem foglalkozik és ehhez
nem is ért. Ez ki is tűnt a szavaiból. Csak azt nem értem, ha
valaki nem olvasta a Bibliát, miért kérkedik is szinte ezzel, és
azt sem, miért hivatkozik rá a nyilvánosság előtt?
Némelyek azt vélik, hogy a Biblia tanítása szemben áll a
mai modern természettudománnyal, elavult és maradi. Sőt
azt hiszik, hogy középkori szellemet terjeszt, aki a Bibliára
hivatkozik. Igaz, eltűnődnek azon, hogyan lehet vallásos a
természettudósok majd' fele. Meglepődnek, hogy a Bibliát
nem állítjuk szembe a tudománnyal, nem akarjuk a
szakemberek, kutatók gondolkozását megkötni, pláne nem a
„szemüket bekötni”. Hittanosainknak is azt tanítjuk erről: a
tudomány arra a kérdésre felel, hogyan lett a világ, az élet és
az ember, a Biblia pedig arra: kitől lett a világ, az élet és az
ember. Egy hívő ember azt vallja, hogy Istentől, aki előtt
egyszer majd el kell elszámolnia azzal, ami tett. A hit és a
tudás nem ellentétei egymásnak, hanem a hit ellentéte a
hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság. Igaz, hogy a
megelőző évszázadokban néhány fanatikus szembefordult a
józan ésszel, de ilyen fanatikusok minden korban és minden
eszméhez tartozók között is voltak. Sajnos így a
keresztyének között is pozícióba jutottak néha ilyen
fanatikusok, de számukat és ártalmasságukat nagyon
eltúlozzák. A középkori egyház minden gyarlósága ellenére

is a tudományt ápolta, oktatta, sőt a legfőbb mecénása is volt
a gondolkozóknak.
A Bibliával szembeni sok előítéletet azzal lehetne
szétoszlatni, ha felnőttként a felnőttekre jellemző alapos és
részletes bibliaismeretre jutnának el, akik azt
gyerekkorukban nem tanulták. A Bibliában nincsenek
ellentmondások, azok állítják az ellenkezőjét, akik nem a
Biblia saját logikája szerint értelmezik azt, hanem bele
akarják erőltetni a maguk elképzelését.

A Bibliát úgy kell értelmezni, ahogyan Jézus Krisztus és az
apostolok. Ennél nincs jobb, nincs érvényesebb magyarázat.
A „Biblia szíve” a Jézus életéről, haláláról és feltámadásáról
szóló üzenet, ennek az alapján kell értelmezni minden lapját.
Vajon, ha nem hitték volna az apostolok, hogy Jézus
valóságosan meghalt és feltámadott, vállalták volna a
mártíriumot egy látomásért, vagy egy szép eszméért? Ők a
Bibliát nem gyermekiesen ismerték, nem is felületesen, nem
a maguk elképzelése szerint, hanem az életüket tették rá,
hogy Jézus feltámadásának a tanúi legyenek. Megváltozott
életük bizonyítja, hogy a Isten igéje élő és ható, életnek
beszéde származik belőle.
Soha nincs késő tanulmányozni a Könyvek Könyvét. Lehet
felnőtt korban is megismerkedni tanaival, kortörténetével, a
régészeti leletekkel. Ezért szervezünk bibliaórákat. A
bibliaóra célja, hogy részletes bibliaismeretre segítsen el. Az
idei bibliaiskolát október közepétől indítjuk el. Bárki részt
vehet ezeken felekezeti hovatartozástól függetlenül. Jöhet
valaki úgy is, ha nem hisz, de nyitott a tanításunk meghallgatására.
Gyülekezeti bibliaiskolánkat a csütörtöki bibliaórák
keretében tartjuk.
Felnőttek és fiatalok számára csütörtökön 6 órakor
tartunk bibliaiskolát.
Nyugdíjasok számára pedig csütörtök délután 15 órai
kezdettel. A belépés ingyenes.
Középiskolás fiataljaink számára pénteken 19 órakor
tartunk ifjúsági órát. Mindenkit szeretettel várunk!
Riskó János református lelkész
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Sodoku

Recept

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!

Oszi vitaminsaláta
Hozzávalók:

-

6 dkg sárgarépa
4 dkg cékla
2 dkg petrezselyemgyökér
1 csokor petrezselyem
4 dkg vöröshagyma
3 dkg alma
3 dkg szeletelt fehérkáposzta
1 dkg torma
5 dkg durvára tört dió
1,5 dl joghurt vagy 1 citrom
só, ízélés szerint

Elkészítése:

A megmosott zöldségeket, az almát és a tormát megtisztítjuk,
majd lereszeljük, vagy nagyon vékony csíkokra vágjuk.
Üvegtálba tesszük, hozzáadjuk a durvára tört diót és a
finomra vágott petrezselymet. Ízlés szerint sózzuk,
összekeverjük, és ráfacsarjuk a citromot, vagy meglocsoljuk
joghurttal. Ezután körülbelül 1 órára hűtőszekrényben állni
hagyjuk.
Könyvajánló

Huszti Péter: Srác a kakasülőn

Vers mindenkinek

Zelk Zoltán: Október

Nosztalgikus és mulatságos, olykor
Kisöccsétől, Szeptembertől
megható emlékek váltogatják egymást
búcsút vesz és útra kél,
Huszti Péter legújabb kötetének lapjain. Az
paripája sűrű felhő,
a hintója őszi szél.
immár több mint öt évtizede töretlen
népszerűségnek örvendő színművész megSárga levél hull eléje,
kapó egyszerűséggel és őszinteséggel,
amerre vágtatva jár,
félve
nézi erdő, liget,
irigylésre méltó derűvel és bölcsességgel
de ő vágtat, meg se áll.
mesél a szüleiről, gyermek- és ifjúkoráról,
Hová, hová oly sietve,
az általános iskolában, illetve az otthoni
felhőlovas szélszekér?
„szekrény-színházban” kezdődő, majd a
Azt hiszed tán, aki siet,
főiskolai évek alatt hirtelen felívelő karaki vágtat, messze ér?
rierjéről, illetve azokról a pályatársairól,
Dehogy hiszi, dehogy hiszi
akik első lépéseit
hiszen nem megyen ő messze,
egyengették, irányítgatcsak addig fut, míg rátalál,
a bátyjára, Novemberre.
ták a világot jelentő
deszkákon. Az anekdoták szereplőinek többsége a
magyar színháztörténet ikonikus alakja, és bár
felsorolásukra – helyhiány miatt – nem vállalkozunk,
biztosítjuk az Olvasót, hogy Huszti Péter önéletrajzi
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
trilógiájának első kötetét lapozgatva a legnagyobb
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
kedvenceivel fog találkozni.
az újságot!
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Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
kistarcsaihirado@gmail.com
06/30-87231 32
Keressen minket bizalommal!
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