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A Magyar Közút megkezdte a
Széchenyi utca kátyúzását

Többszöri polgármesteri kérés után nagy erőkkel folyik az
úthibák kijavítása.
Sajnos többször kellett kérni az út üzemeltetőjét, hogy
nekilásson a feladatnak, mivel ez az útszakasz országos út,
így az önkormányzat nem végezhet rajta semmit, csak kérheti
a Magyar Közutat, hogy ezt tegye meg. A május elején
küldött levél gyorsan célba ért, és hamar reagáltak a város
kérésére, elkezdődhetett a javítás. Reméljük, hogy a jó
kapcsolat a továbbiakban már így fog működni!

Városüzemeltetési Iroda

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUSAN
INTÉZHETŐ ADÓÜGYEKRŐL A KISTARCSAI

POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzatának az egyes adókötelezettségek elektronikus
úton történő teljesíthetőségéről szóló 29/2015. (VI.25.)
számú rendelete szerint az adószámmal rendelkező adózók az
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
fizetendő helyi iparűzési adó bevallást 2016.02.01 -től
kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Az elektronikus ügyintézés keretében a magánszemélyek az
önkormányzati hivatali portálon történő előzetes regisztrációt
követően, ügyfélkapus hozzáféréssel lekérdezhetik
adófolyószámla egyenlegüket, amennyiben az önkor-
mányzati adóhatóságnál nyilvántartott magánszemély adatai
megegyeznek az ügyfélkapu nyitás során megadott és a
hivatali portálon regisztrált adatokkal. Adateltérés esetén
kérjük, keresse fel az adócsoport munkatársait, illetve a
honlapról letölthető az adategyeztetéshez szükséges adatlap,
melyet személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az
adóhatóság részére. A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/
adocsoport-formanyomtatvanyai menüpontból: Adatlap az
önkormányzati adóhatósági nyilvántartás egyeztetése, rende-
zése céljából elnevezésű nyomtatvány letölthető.

A vállalkozók esetében előzetes elektronikus ügyintézésre
vonatkozó képviselői bejelentés, illetve meghatalmazás papír
alapon történő benyújtása után lehetőség nyílik a gazdasági
társaság adófolyószámlájának lekérdezésére és ügyindítás
keretében az iparűzési adó bevallás benyújtására, valamint
ügykövetésre. A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/adocsoport-
formanyomtatvanyai menüpontból Állandó meghatalmazás
elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges
könyvelők, könyvvizsgálók, egyéb meghatalmazottak részé-
re, valamint Képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén 2016
elnevezésű nyomtatvány, ha egyéni vállalkozó saját maga
illetve gazdasági társaság képviselője szeretne az e-
ügyintézésben részt venni. A honlapról letöltött nyomtat-
ványokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az
adóhatóság részére.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A 2015. ÉVI
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSA CSAK
ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNHET, EZÉRT 2016. MÁJUS
31 -E ELŐTT EL KELL VÉGEZNI A BEJELENTÉSEKET,
MERT CSAK ÉRVÉNYES REGISZTRÁCIÓ UTÁN
NYÍLIK LEHETŐSÉG A 2015. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓ-
BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA!

További részletes tájékoztató olvasható a
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/ önkormányzati elektronikus
ügyintézés menüpontban.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
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Az Önkormányzat által
adományozható elismerő címek

Tisztelt Kistarcsai Lakosok!

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/2009. (V.
25.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakosság is
javaslatot tehet az alábbi címek tekintetében:

• Kistarcsa Város Díszpolgára
A rendelet szerint: A Képviselőtestület „Kistarcsa Város
Díszpolgára” címet adományozza annak a magyar, vagy
külföldi, nagykorú állampolgárnak, aki egész életművével
mind a városon belül, mind országosan, vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez,
tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása
miatt köztiszteletben áll.

• Kistarcsa Városért
A rendelet szerint: „Kistarcsa Városért” elismerés bármely

területen végzett kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi
közéleti munka elismerésére szolgál. Adományozható
bármely személynek, közösségnek, szervezetnek.

• „Kistarcsa Város Év sportolója/ Év sportcsapata”
A rendelet szerint: Kistarcsai lakóhellyel rendelkező
sportolók vagy kistarcsai székhellyel rendelkező
sportszervezetekhez tartozó sportcsapatok részére a város
sportélete érdekében kifejtett munkájuk, teljesítményük
elismeréseként és megbecsüléseként adományozható cím.

Amennyiben fenti címek valamelyikére javaslatot kíván
tenni, legkésőbb 2016. május 31-ig írásban, indoklással
adhatja le a Polgármesteri Hivatal recepcióján, vagy postai
úton küldheti el a 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. címre,
vagy e-mailben a hivatal@kistarcsa.hu-ra.

A Képviselő-testület a 2016. júniusi rendes ülésén dönt a
címek odaítéléséről. Az elismerések átadására ünnepélyes
keretek között kerül sor a település várossá avatásának
évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.

Tisztelettel:
Solymosi Sándor

polgármester

Megkezdődött a tornacsarnok
építése

Április végén felvonult a Nemzeti Sportközpontok (NSK)
által közbeszerzésen kiválasztott konzorcium (E-Builder Kft.
– Laterex Építő Kft.), és az aszfaltos pálya elbontásával
megkezdte a sportcsarnok építését.

Azóta kiásták a sávalapokat és a tartószerkezet alapját.
Jelenleg a betonvasakat szerelik megfelelő formákba. Az
NSK a beruházás folyamatos videókamerázását is előírta,
ami kialakításra is került a konténeriroda tetején.

Városüzemeltetési Iroda

Egyhetes napközis tábor
Július 4. és július 8. között Az Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálata meghirdeti nyári napközis táborát
912 év közötti hátrányos, vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek számára.
A programokon való részvétel ingyenes! Naponta 12 gyer-
meket tudunk fogadni.
Jelentkezni személyesen lehet a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainál június 15.-ig. A programokról részletesebben
a honlapunkon a www.alapszolg2143.hu címen vagy az
Alapszolgáltatási Központban (Kistarcsa, Batthyány u.2/A)
tájékozódhatnak május 15-től.

Várjuk jelentkezésüket!

Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Alapszolgáltatási Központ
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2016. április 1től csökkent a szociális
étkeztetés szállítási díja!

Tájékoztatjuk meglévő és leendő igénybevevőinket, hogy
2016. április 1től csökkentve lett a szociális étkeztetés ki
szállításának térítési díja.
A fizetendő térítési díj mértéke a jövedelem függvényében,
sávosan emelkedő formában került megállapításra az
alábbiak szerint:

Jövedelem Ft Étkezés, bruttó Ft/adag Szállítás/cím

0-37.000,- Ft-ig térítésmentes térítésmentes

37.001 - 42.000,- Ft-ig 149,- Ft 19.- Ft

42.001 - 45.000,- Ft-ig 209.- Ft 26.- Ft

45.001 - 55.000,- Ft ig 239,- Ft 30,- Ft

55.001 - 70.000,- Ft-ig 298.- Ft 38.- Ft

70.001 - 95.000,- Ft-ig 358,- Ft 45.- Ft

95.001 - 120.000,- Ft-ig 418.- Ft 53.- Ft

120.001 - 1 30.000,- Ft-ig 507.- Ft 64.- Ft

1 30.001 - 142.500,- Ft-ig 597.- Ft 75.- Ft

Igénybevétel feltételei:

Étkeztetés keretében az Alapszolgáltatási Központ azoknak a
szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen:

• a 60 év feletti életkorúak, vagy

• az átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott

egészségi állapotúak, vagy

• a fogyatékossággal élők, vagy

• a pszichiátriai betegségben szenvedők, vagy

• a szenvedélybetegségben szenvedők részére.

Kedvezményes étkeztetés azon személyek részére bizto-
sítható, akik a felsorolásban meghatározott feltételek közül
legalább két pontban foglaltaknak megfelelnek. Az
egészségügyi állapotra és az ebéd házhozszállításának
szükségességére vonatkozóan a kérelmező háziorvosának
igazolása szükséges az intézményvezető által rendszeresített
nyomtatványon.

Az étel általában 3 fogásos (leves, főétel, gyümölcs, süte-
mény vagy csoki), s a Városi Konyhán készítik el.
Bővebb felvilágosításért, nyomtatványért, ügyintézésért
keressék kollégáinkat az Alapszolgáltatási Központban (2143
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a., Csigaházzal szemben)
nyitvatartási időben.
Várjuk jelentkezésüket!

Alapszolgáltatási Központ

2016. május 26.
Nagy László József: Orchideák
Az orchidea fajok sokszínűsége. Miért vált legismertebbé a
lepkeorchidea? A virág tartásával járó gondok: öntözés,
átültetés. Titkok a múltból. A növénnyel kapcsolatos téves
elképzelések. Az orchidea kultusz kezdete a világháború
előtti időkben. Orchidea tartása a vasfüggöny mögött.

2016. június 2.
Péterfi Ferenc: Közbizalom Magyarországon
A politikusok és a hivatalos intézmények dolgozóinak
magatartása miatt nagyon alacsony szinten áll. Képes-e a
civil társadalom változtatni ezen, és ha igen, milyen
eszközökkel? A helyi közösségek esélyei a változtatásokra.

2016. június 9.
Halmos Mónika: Kínai konyha
Xiamen, város a Tajvani öbölben. Lenyűgöző technikai
fejlődés. Az ízletes streetfood, a min konyha jellegzetes forró
fazeka. Étkezés kínaiakkal luxus módon, villányi borral. Egy
kistarcsai vonatkozású magyar étterem ételei.

2016. június 16.
Gergely Vera: Világos beszéd
Miért bonyolultak, érthetetlenek a jogszabályok és a
hivatalos levelek? Jogunk van megérteni, amit közölni
akarnak velünk. Az államnak egyértelműen kell
kommunikálnia. Könnyebb bonyolultan fogalmazni.

2016. június 23.
Deák Judit: Stressz-kezelés
Az állandó feszültség kiváltó tényezői. A stressz egészségre
káros hatásai. A helytelen stressz-kezelés következményei.
Az orvosi kutatások eredményei. A stressz által fellépő
hatások az agyra és más testrészekre.

2016. június 30.
Tőkéczki Richárd: Az internet előnyei és veszélyei
Hogyan válasszunk jelszavakat? Hogyan védjük gépünket
vírusok és egyéb támadások ellen? Óvatosság a pénzügyi
tranzakciók terén. A közösségi média elterjedése.
Kellemetlenségek a facebook használatánál.

ADeáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
közösségi termében tartjuk.

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

időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kultúrális Egyesület

A Deáktanya aktuális
programja

Alapszolgáltatási Központ
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IDŐSEK KLUBJA
Szeretettel várunk minden kedves kistarcsai nyugdíjast
az Alapszolgáltatási Központban már működő Idősek
Klubjába!

Jelen pillanatban 13 nyugdíjas tagunk van, akik közül sokan
rendszeresen jönnek hozzánk, s hasznosan töltik a
délelőttjeiket. A csapat nagyon hamar összeszokott, jó a
hangulat a klubban. A klubtagok segítik egymást,
odafigyelnek egymásra.

Amit biztosítunk:

• kedves, barátságos, nyitott intézményt
• kreatív, csupa szív klubvezetőt
• nyitott, befogadó, vidám nyugdíjas társakat
• támogató környezetet
• családias hangulatot
• kötetlen beszélgetést
• segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében
• nevetést
• foglalkozásokat
• közös programokat
• közös élményeket

Alacsony napí díjak a jövedelem függvényében:

Jövedelem Térítési díj

0 - 37.000,- Ft 0,-
37.001 - 55.000,- Ft 50,-
55.001 - 95.000,- Ft 70,-
95.001 - 120.000,- Ft 100,-
1 20.001 - 140.000- Ft 120,-
1 40.001 - 160.000,- Ft 400,-
1 60.001 - 1000,-

Ingyenes tematikus foglalkozások a klubtagok igényeinek
figyelembe vételével:

- Kézműves foglalkozás,
- zenehallgatás,
- filmklub,
- egyéb szabadidős és memóriafejlesztő tevékenységek és

vetélkedők,
- társasjáték,
- segítő beszélgetés.

A szolgáltatást minden munkanapon 8-14 óráig lehet igénybe
venni. Érdeklődni Farkas Katalin klubvezetőnél lehet
személyesen az intézményben (érdemes bejönni,
„kipróbálni” a klubozást) vagy 06-28-742-083-as és 06-20-
568-7627-es telefonszámon lehet.

Alapszolgáltatási Központ

DPMV Zrt. tájékoztató a csecsemővíz
osztásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kerepes és Kistarcsa
városok területén 2016. május 31-ével megszüntetésre
kerül a csecsemővíz osztás.

Az elmúlt év során Kerepes és Kistarcsa városok terültén
végrehajtott ivóvízminőség-javító program keretében
megvalósult fej lesztés eredményeként a szolgáltatott ivóvíz
megfelel a jelenleg hatályban lévő, az ivóvíz minőségi
követelményiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201 /2001 .
(X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértékeknek.

Csecsemővíz biztosításra elsődlegesen a vízműkutak által
kezelés nélkül szolgáltatott magas nitrát-tartalmú víz miatt
volt szükség. A hivatkozott kormányrendelet értelmében a
szolgáltatott ivóvíz nitrát tartalma nem haladhatja meg az
50mg/l értéket. Az új vízkezelési technológia segítségével a
szolgáltatott vezetékes vízben ez a komponens folyamatosan
határérték alatt tartható, amit az eltelt időben akkreditált
laboratóriumi mérések is igazoltak. Így a szolgáltatott ivóvíz
a veszélyeztetett felhasználók (egy évnél fiatalabb csecsemők
és a várandós anyák) részére is biztonsággal fogyasztható.

A szolgáltatott ivóvíz minőségét a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv és Társaságunk is, ütemterv szerinti és
eseti akkreditált laboratóriumi vizsgálatok végzésével
folyamatosan ellenőrzi. Az akkreditált laboratórium által
végzett vizsgálatok eredményei ügyfélszolgálatunkon
(Kerepes, Szabadság út 100.) is megtekinthetőek.

DPMV Zrt.

Alapszolgáltatási Központ



HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Otthonában segítünk!

Tájékoztatjuk meglévő és leendő igénybevevőinket, hogy
szabad kapacitásunk erejéig még 3 időskorú kistarcsai lakos
számára tudunk szociális segítést, vagy személyi gondozást
biztosítani.
A fizetendő térítési díj mértéke a jövedelem függvényében,
sávosan emelkedő formában került megállapításra az
alábbiak szerint:

Jövedelem Házi Segítségnyújtás díja

0 - 37.000,- Ft 0,-
37.001 - 42.000,- Ft 325,-
42.001 - 45.000,- Ft 390,-
45.001 - 55.000,- Ft 520,-
55.001 - 70.000- Ft 585,-
70.001 - 95.000,- Ft 780,-
95.001 - 120.000,- Ft 845,-

1 20.001 - 1 30.000,- Ft 975,-
1 30.001 - 140.000,- Ft 1170,-
1 40.001 - 1 300,-

Igénybevétel feltételei:

• Elsősorban azon személyek számára nyújtunk segítséget,
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és a családtagok nem tudnak róluk napközben
gondoskodni, vagy

• egyedül élnek, hozzátartozójuk nincs vagy távol él.
• ha három vagy annál nagyobb számú ikrek születnek a

családban, a gyermekek 1 hónapos korától 12 hónap
időtartamra, munkanapokon napi 4 órában biztosítunk
gondozónőt, térítésmentesen a család számára.

Gondozási tevékenység fajtái:

• Szociális segítés:

1) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való
közreműködés körében

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
(hálószoba, fürdőszoba, illemhely, konyha)

- mosás,
- vasalás

2) A háztartási tevékenységben való közreműködés
körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékéig)
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésé-

ben
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása
(kivéve. ha ez a tevékenység egyedi kompetenciát igényel)

- télen hó eltakarítása és síkosság mentesítés a lakás
bejárata előtt

- kísérés

3) Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának meg-
előzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

4) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe
történő beköltözés segítése

• Személyi gondozás:

1. Az ellátott igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítá-
sa és fenntartása körében

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal és ismerősükkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevé-

kenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

2. Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- ínkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj , arcszőrzet ápolás
- száj , fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében

való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának

betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése

(a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A házi segítségnyújtás ezen tevékenységeit a megállapított
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában biztosítjuk.
A tevékenységek között van díjmentes és térítésköteles
szolgáltatás is.
Bővebb felvilágosításért, nyomtatványért, ügyintézésért
keressék kollégáinkat az Alapszolgáltatási Központban (2143
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a., a Csigaházzal szemben)
nyitvatartási időben. Telefon 06-28-742-083.

Alapszolgáltatási Központ
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Emelkedett a felvehető diákok száma a művészeti iskolába
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Simándy József
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője
kérelmezte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, a
művészeti iskolába felvehető diákok számának növelését.
Ennek hatására a fenntartó kezdeményezte a létszámbővítést
eddig felvehető 200-ról 250 tanulóra. A testület egyetértett a
létszámemeléssel, és mivel ez nem jár többletköltséggel az
Önkormányzat számára, a határozat egyhangúlag elfogadásra
került.

Pályázat a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésére
2016. március 3-án a Kormány a „Kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának növelése” címmel
pályázati felhívást tett közzé a gyermekellátási szolgáltatások
fejlesztésének megvalósítására, mely Kistarcsa Város
Önkormányzata számára is lehetőséget kínál bölcsőde
építésre. Az Önkormányzat már 2015-ben megindította a
tervezési előkészületeket, annak érdekében, hogy a
megjelenő pályázati kiírásra minél jobban előkészített
projekttel tudjon pályázni. A bírálatnál ugyanis plusz pontot
jelent, ha építési engedéllyel és kiviteli tervdokumentációval
rendelkezik a pályázó. A pályázat maximum 400 milliós
támogatást biztosít 1 00%-os támogatási intenzitás mellett. A
Képviselő-testület döntött, hogy kérelmet nyújt be és
felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.

Változás a KIVÜ Felügyelő Bizottságában
A KIVÜ Kft. működése jelentősen átalakult a 2016. április 1 .
napján megvalósult üzletág átruházás következtében,
melynek keretében a városüzemeltetési tevékenység kikerült
a kft. feladati közül. A kft. eddigi működése alatt zajlott
változások során észlelhető volt, hogy kiemelten fontos,
hogy a társaság Felügyelő Bizottsága megfelelően lássa el
feladatát, ténylegesen betöltse ellenőrző szerepét, hogy a
társasági és a tulajdonosi érdekek minél hatékonyabban
képviselhetőek legyenek.
A testülete úgy döntött, hogy Nagy Árpádot a KIVÜ Kft.-nél
fennálló Felügyelő Bizottsági tagsági megbízásából
visszahívja, és helyette Zsiák Balázst bízza meg a KIVÜ
Kft.-nél végzendő Felügyelő Bizottsági tagsági feladatok
ellátásával.

Tao támogatásból újulhat meg a Városi Uszoda
Döntés született arról a szándékról, hogy a Városi Uszoda
hő- lég- és vízhőcserélő rendszer cseréje, felújítása TAO
támogatásból finanszírozható legyen.
A testület először 2013-ban kötött együttműködési
megállapodást a V.U.K Vízilabda és Úszó Club Sport
Egyesülettel látvány csapatsport támogatás keretében
megvalósuló, az Uszoda felújítását, fej lesztését érintő
beruházásra. A megállapodás kapcsán TAO támogatásból
valósult meg az Uszoda ponyvacseréje, kazáncseréje és a
nyílászárók cseréje.
Újból felmerült annak a lehetősége, hogy a halaszthatatlanná
vált uszodai hő- lég- és vízhőcserélő rendszer felújítására az
Egyesület sportfejlesztési programot nyújtson be a Magyar
Vízilabda Szövetség felé. Így a fejlesztés a látvány
csapatsport támogatás keretében, az erre a célra nyújtott
társasági adókedvezmény kihasználásával valósulhatna meg.
Az Uszoda felújítása a helyi V.U.K Vízilabda és Úszó Klub
SE érdeke is, hiszen a tervezett beruházással, a tehetséges
vízilabdázó gyermekek helyben tartásával, a technikai,
létesítményi, szakmai feltételek megteremtésével az
Egyesület jelentős szerepet érhet el a kistérségben az
utánpótlás nevelésben is.

Pályázat P+R parkolók építésére
A Képviselő-testület támogatási igényt kíván benyújtani a
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében" meg-

nevezésű pályázati felhívásra „P+R parkolók építése
Kistarcsán” címmel, 1 00%-os támogatási intenzitás mellett.
A pályázat előkészítéséhez szükséges szolgáltatási kiadások
finanszírozására a testület 2,5 millió forint összeg
felhasználását hagyta jóvá Kistarcsa Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésben elkülönített általános tartalék
előirányzat terhére. A testület felkérte a polgármestert, hogy a
támogatási igény előkészítését kezdje meg.
A keret összegből a BKV Zrt-vel együttműködési
megállapodás került előkészítésre, valamint április 1 0-re
elkészült a projekt Megvalósíthatósági tanulmánya, mely a
támogatási igény mellékletét képezi majd. A pályázat
bírálatakor plusz pontot ér, ha a pályázó rendelkezik
Megvalósíthatósági tanulmánnyal.

Pályázat a Simándy József Általános Iskola, valamint a
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítására
A testület kinyilvánította előzetes szándékát, hogy támogatási
igényt kíván benyújtani a KEHOP-5.2.9 kódszámú,
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-
magyarországi régió települési önkormányzatai számára"
megnevezésű pályázati felhívásra a Simándy József
Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása vonatkozásában. A Képviselő-testület
felkérte a polgármestert, hogy a támogatási igény
előkészítését kezdje meg. A támogatási igény benyújtásáról a
Képviselő-testület következő rendes testületi ülésén dönt.

Lakossági kérelem közutak elnevezésére
Két lakos azzal a kéréssel fordult Kistarcsa Város
Önkormányzatához, hogy egyes külterületi, közutakat
nevezze el a Képviselő-testület, mert az utcanév hiányában
nem tudnak bejelentkezni az ingatlanba (zárkert). A
kérelemben szereplő közutak földutak, és mezőgazdasági
művelési ágú ingatlanok határolják.
Ezeken a külterületi ingatlanokon mezőgazdasági
tevékenység folytatható, életvitelszerű tartózkodás céljára
szolgáló lakóház nem építhető. Az Önkormányzatnak ezért
nem célja, hogy külterületi (zártkerti) ingatlanokon
lakóterületek alakuljanak ki, hiszen erre a célra a belterület
alkalmas, mind az infrastruktúra, mind pedig a szociális
ellátó rendszer rendelkezésre állása miatt.

Eladó két üzlethelyiség az Oázis Üzletházban
A testület az önkormányzati tulajdonú Oázis Üzletház
emeletén lévő 29,25 m - es és a 19,52 m -es üzlethelyiségeket
nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja. A Képviselő-
testület felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázati hirdetmények az önkormányzati honlapon, a helyi
újságban, az önkormányzat hirdetőtábláján továbbá a Régió
Plusz TV-n és Szilas TV-n képújságban történő
megjelentetéséről.

H. SZ.

Beszámoló az áprilisi testületi ülésről

2 2
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A hulladékgazdálkodási törvény módosulásával áprilistól a Nemzeti
Hulladék-gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV)
felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében
gyűjtött hulladékok kezelése. A holding fő feladata a közszolgáltatók
működésének optimalizálása. Ennek okán Kistarcsa Város
Önkormányzata úgy döntött új Kft.-t alapít. Április 1-jétől a Kistarcsai
KÖFE közterület-fenntartó Kft. feladata a városüzemeltetési
tevékenység ellátása. Ezt a feladatkört eddig a KIVÜ Kft., látta el ami
ezentúl kizárólag a hulladékgyűjtésre összpontosít. A pontos részletekről
Juhász István alpolgármestert és Mira Lászlót, a KÖFE Kft.
ügyvezetőjét kérdeztük:

Miért volt szükség a tevékenységek szétválasztására?
J.I.: Alapvetően az említett törvényi változások indították el ezt a folyamatot,
hiszen az új hulladékgazdálkodási törvény új helyzetet teremtett. Április 1
jétől megkezdte működését a holding. Mostantól a fennmaradó
hulladékgazdálkodási cégek finanszírozása is a holdingon keresztül fog
működni.
Ezért úgy gondoltuk, és több forrásból is azt a megerősítést kaptuk, hogy az
a jó irány, ha lenne egy cég, amelyik csak és kizárólag a
hulladékgazdálkodással foglalkozna Kistarcsán. Hiszen az így keletkező
költségek tisztán elszámolható kiadások lesznek. Így nincs vita abból mi az
amit a városnak, és mi az amit a holdingnak kell finanszíroznia. Másodlagos
szempont volt még, hogy mind a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatok mind a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok száma megnőtt,
mivel egyre több parkunk, járdánk intézményünk lett városszerte. Már
önmagában ez is indokolttá tette volna a szétválasztást a hatékonyság
növelése és az ellátás minőségének növelése érdekében.

Mennyiben érintik a lakosságot a változások?
J.I.: Az első negyedévben még a KIVÜ Kft, a második negyedévtől már a
holding fogja kiküldeni a számlákat a lakosság részére. A városüzemeltetés
tekintetében a KÖFE megnövekedett lehetőségeivel reméljük, még többet tud
letenni a város asztalára.

Bármilyen többletköltséget eredményezhet-e a városlakóknak?
J.I.: A hulladékdíj úgy tudom, nem változik. Az új cég létrehozásával
merülnek fel többletköltségek, két cégvezető két pénzügyivezető stb. amit
természetesen a költségvetésből kell kigazdálkodni. Alapvetően a
költségvetésünk stabil, folyamatosan tudunk tartalékot képezni mind kisebb
projektek saját finanszírozására mind önerő képzésre a pályázatokhoz.
Összességében megvolt az átalakításhoz szükséges keret a költségvetésben.
Mindezek mellett tervezünk létszámbővítést és béremelést a még
színvonalasabb szolgáltatások biztosítására. Fontos kiemelni, hogy kizárólag
csak a kezdeti időszakban keletkezett többletköltség az új cég létrehozásával
kapcsolatosan. Így április 1jétől nem beszélhetünk a szétválasztásból adódó
érdemi hosszú távú többletköltséggel. Kizárólag a törvényben előírt
Felügyelő Bizottság működtetése jelent némi plusz költséget.
Az új cég megalakításához közel 15 fős csapatra volt szükség beleértve
jogászokat, önkormányzati és pénzügyi szakembereket. A tevékenységi körök

Bemutatkozik a KÖFE
Új céget alapított az Önkormányzat
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és támogatások szétválasztása rövid idő alatt, körülbelül másfél hónap alatt
sikerült a testület minősített támogatásával. Fontosnak tartottuk a szigorú
ellenőrzés céljából, hogy a KÖFE Felügyelő Bizottságába ellenzéki
képviselők is helyet kapjanak. A polgármester a helyi MSZP részéről Juhász
Józsefet és a helyi Jobbik részéről Dőringer Károlyt jelölte. A cég működése
teljesen nyitott, a tagok bármikor betekinthetnek a működés egyes
részleteibe, és jelezhetik észrevételeiket az ügyvezetőnek.
A KIVÜ Kft. pedig innentől kezdve a holdingon keresztül lesz finanszírozva.
Ha a holding betartja azon finanszírozási ígéreteit, amit több fórumon is
nyilvánosságra hozott, akkor Kistarcsa Város Önkormányzatának nem
keletkezik költsége a KIVÜ Kft.vel kapcsolatban. A KÖFE Kfthez került el a
korábbi támogatási összeg a KIVÜ Kft.től, mert régen ugyebár ők látták el a
városüzemeltetési feladatokat. Ezt az összeget megemeltük azokkal a
tételekkel, amik a létszámemeléssel és a béremeléssel jártak.
Eszközbeszerzésre is biztosítottunk egy nagyobb keretet, mellyel a testület
legtöbb képviselője egyetértett. Egyszeri költséget jelentett az irodák
kialakítása, de az új infrastruktúra kiépítésével a telephely értéke is
növekedett.

Hogyan állt fel a KÖFE, létesültek-e már új munkahelyek?
M.L.: Jogfolytonossággal átvettük a KIVÜ Kft. munkavállalóit, változatlan
feltételekkel biztosítjuk nekik továbbra is a munkát, és a 2016os
bérfejlesztéseket is már mi hajtottuk végre. A cég létszáma jelenleg 20 fő
plusz a 3 felügyelő bizottsági tag. Szeretnénk új munkavállalókat
részmunkaidőben vagy teljes munkaidőben foglalkoztatni, elsőként
takarítószemélyzet formájában. További terveink, hogy szakképzett
munkaerőt is szeretnénk felvenni. Jelen pillanatban a meglévő állomány
képzése folyik. Lesz egy új belső takarítói képzés is, ahol egy új technológia
és új professzionális tisztítószerek használatával szeretnénk a hatékonyságot
növelni. Ezek a szerek ár érték arányban jóval kedvezőbbek, mint a
kiskereskedelemben kapható tisztítószerek, mivel ezek koncentrátum
formájában állnak rendelkezésre.
Kicsit a szervezeti felépítés is megváltozott. Két csoportvezető lett, egy
tisztítástechnológiai és egy műszaki csoportvezető személyében. Irányításuk
alá tartoznak mostantól a két szakirány munkavállalói.
A kötelező munkahelyi elsősegély nyújtó tanfolyam mellett minden
munkavállaló egy képzés keretében elsajátíthatta a sebellátást, a
végtagtörések ellátását, a stroke felismerhetőségét és a félautomata
defibrillátor használatát. Mivel a munkavállalók egy része az iskolákban,
vagy közterületen dolgozik így probléma esetén nagyobb eséllyel tudnak
segítséget nyújtani, köszönhetően a képzésnek.

Pontosan hol kezdte meg a működését a KÖFE?
M.L.: Ugyanúgy a Kossuth Lajos u 23. szám alatt ahol eddig is a KIVÜ Kft.
telephelye volt. Annyiban változott a telephely felépítése, hogy a KIVÜ
helyett a KÖFE lett a telephely üzembentartója. A költségeket megosztva
került sor az új iroda kialakítására.

Közbeszerzési eljáráson keresztül a KÖFE Kft.-nek sikerült a járműparkot is
bővíteni. Két új Mercedes haszongépjárművel gyarapodott a flotta, mely
nagy segítség a városüzemeltetési feladatok ellátásában.
Április 20-án a KÖFE ügyvezetője a testületi-képviselőknek bemutatta a
megújult telephelyet és az új gépjárműveket.
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A Kistarcsai Teljesítménytúrával egy napon került megrendezésre az idei

városi virágosítás. Sokan a szép időnek köszönhetően mind a két programhoz

csatlakoztak. Az esemény idén is Kistarcsa Város Önkormányzata és a

Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének összefogásával jöhetett létre. A tavaly

november 21 -én megrendezett jótékonysági Erzsébet-Katalin bál több mint

500 ezer forintos bevételének egy része a Közösen Értük Alapítvány

támogatására lett fordítva, de 180 ezer forint elkülönítésre került a

virágosításra is. A vállalkozók ezt az összeget még kiegészítették, így 300 ezer

forint állt rendelkezésre a város további szépítésére. Ez a kezdeményezés

évről évre nem csak szebbé teszi a várost, de nagy közösségteremtő ereje is

van. A Gesztenyés Óvodában az óvónők vezetésével már pénteken délelőtt

elkezdődött az virágültetés, amely másnap az iskola előtt a Kölcsey utcában

folytatódott a tanárok és a diákok segítségével.

A virágosításban a lakosság és az önkormányzati intézmények munkatársai

mellett a Hősök terén Solymosi Sándor polgármester és Juhász István

alpolgármester is részt vett. A Polgármesteri Hivatal környéke is megszépült,

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyzőasszony, Hadnagy Zsolt aljegyző és

Juhász József képviselő vezetésével.

A Csigaház, az Egészségház, a Szent Imre tér és a Simándy szobor környékét

Kereszti Ferenc irányításával a KIKE tagjai, Tóth Pál vezetésével a Pannónia

Néptáncegyüttes táncosai és az Alapszolgáltatási Központ dolgozói tették

szebbé. Az Uszoda előtt Juhász István a Kistarcsai Vállalkozók Baráti körének

elnöke és a kistarcsai triatlonosok virágosítottak.

A Civil-ház udvarát és a Katolikus templomhoz vezető sétányt a Közösen

Értük Alapítvány közössége díszítette virágokkal. Az Eperjesi úti lakótelepen a

házak között és a játszótéren Uvacsek Csaba képviselő segítségével

virágosítottak. A Fenyvesligetben a játszótéri padok festésével is kiegészült a

virágültetés, sok kisgyermekes család és a Fenyvesliget Egyesület tagjainak

aktív részvételével. Az Illés Bálint téren Dőringer Károly képviselő és barátai

vették ki részüket a munkából. Csampa Zsolt és Majsai Sándor képviselők az

Árpád vezér út és az Ungvári utca keresztezésénél és a Rákóczi körút végén

ültettek el virágokat. A szervezők ezúton is köszönik a részvételt mindenkinek.

VÁROSI VIRÁGOSÍTÁS
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Hatodik alkalommal került megrendezésre május 7-én a Kistarcsai
Teljesítménytúra. A túra tavaly került át először ősz helyett egy tavaszi
időpontra a sorozatos rossz időjárás miatt. Jó döntés volt idén is májusban
rendezni meg a természetjárást, csodaszép napsütés várta az indulókat. A
rendezvény főszervezője idén is Valkai Ferencné volt, a túra útvonalát
pedig a legsportosabb testületi-képviselő, Szemán Gergely jelölte ki.

A rekordszámú 750 induló 5 különböző hosszúságú táv közül választhatott.
Elég volt a helyszínen nevezni és ott eldönteni kinek melyik táv a
legteljesíthetőbb. Reggel 7-től kezdődtek a nevezések, a leghosszabb
távokra érkezők indultak legkorábban, azért, hogy a célba érkezések is
közel azonos időben történjenek. Legtöbben idén is a 6 és a 14 kilométeres
távot választották. 1 35-en vágtak neki a 20 km-es útvonalnak, de akadt
szép számmal jelentkező a 28 kilométeres útra is. 1 7-en teljesítették a
legnehezebb 42 kilométeres túrát.

Az ellenőrzőpontokon frissítőket és nápolyi szeletet kaptak az indulók.
Beérkezéskor pedig a már jól megszokott hagymás-zsíros kenyér várta a
célba érkezőket. Több mint 20 településről érkeztek kirándulni vágyók.
Közel 300 kisiskolás vett részt a túrán a helyi Simándy Általános Iskolából
is.

Mindenki, aki teljesítette a kiválasztott távot, a szép emlékek mellett egy
oklevéllel és egy kitűzővel is gazdagodott.

Az esemény támogatói voltak: Kistarcsa Város Önkormányzata és a
Decathlon sportáruház.

Rekordszámú résztvevo volt az idei
Teljesítménytúrán
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Egy nem mindennapi rendezvényre került sor április 30-án Kistarcsán.
Villanyautós családi napot tartottak a Csigaháznál a Magyar Villanyautó
Klub Egyesület közreműködésével. Sosem volt még ilyen értékes a
művelődési ház parkolója, mint ezen a napon.

Több mint 200 millió forint értékben érkeztek villanymotorral meghajtott
autók. Délelőtt 11 órától mindenki testközelből is megismerkedhetett a
kipufogó nélküli járművekkel. Igazi különlegességek is várták a
kilátogatókat. Bemutatkozott a Tesla S Modell, a Tesla Roadster és a BMW
i3 is. A jogosítvánnyal rendelkező látogatók tesztvezetésen is részt
vehettek.

A négykerekű járművek mellett, lehetőség volt elektromos kerékpár, roller
és elektromos gördeszka, úgynevezett swagboard kipróbálására is. A
legkisebbek sem maradtak programok nélkül, arcfestés és autós kvízek is
vártak a kicsiket.

Az ingyenes rendezvényen több előadás is várta az érdeklődőket a
Csigaházban. A gyakorlati tapasztalatok megosztása mellett kiemelt téma
volt az elektromos autók hatótávolsága, üzemeltetése és a jövőbeli
fej lesztések iránya is.

Tavaly Európában csaknem 200 ezer hibrid vagy teljesen elektromos autót
értékesítettek. A villanyautók ára jelenleg sajnos még csak nagyon lassan
közelít a hagyományos autókéhoz, de kétségtelenül ez a jövő mind a
környezetvédelem, mind a gazdaságos üzemeltetés tekintetében. Budapest
mellett számos hazai nagyvárosban az elektromos autók számára
kiváltható zöld rendszámtábla ingyenes parkolást biztosít és a fővárosban
több helyen is ingyenes gyorstöltési pontokat is kialakítottak.

Az elektromos autóké a jövo



KISTARCSAI HÍRADÓ SPORT 13

A Sentinel SE Taekwondosai 8 aranyéremmel, 8 ezüst-
éremmel és 7 bronzéremmel tértek haza a XIV. WTF
Taekwondo Országos Formagyakorlat Bajnokságról. Az
április 23-án Nagykátán megrendezett Országos Forma-
gyakorlat Bajnokságon közel 11 klub képviseltette magát.

A SENTINEL SE tanítványai fantasztikus eredménnyel
zárták a versenyt. A Koreai Nagykövet Vándor Kupáját a
legeredményesebb csapatkupa 1 . helyezését és a legtöbb
versenyzőt indító csapat kupáját is elnyerte a csapat.
A csapatunk rekordnak is nevezhető teljesítményt ért el a
versenyen a 24 indulóból 20-an éremmel tértek haza.

Eredményeink:

Aranyérmesek egyéniben "B" kategóriában:
9-11 korcsoport fiú: Neller Ábel
9-11 korcsoport lány: Csomós Csenge
12-14 korcsoport fiú: Bozóki Márk
12-14 korcsoport lány: Kohl Kinga
15-17 korcsoport lány: Oláh Adrienn

Ezüstérmesek egyéniben "A" kategóriában:
12-14 korcsoport: Törőcsik Bálint

Ezüstérmesek egyéniben "B" kategóriában:
12-14 korcsoport lány: Fehér Ilona
15-17 korcsoport fiú: Barna Bálint
1 5-17 korcsoport lány: Baré Bianka
31 -40 korcsoport fiú: Dr. Kuti Gábor

Bronzérmesek egyéniben:
6-8 korcsoport fiú: Fodor Péter
9-11 korcsoport fiú: Baré Botond
12-14 korcsoport fiú: Bucsi Levente

Páros kategóriában:
9-11 korcsoport ezüstérmesei Pallai Dávid-Tóth Péter,
bronzérmesei pedig Csökönyi Norbert-Varga Balázs lettek.
1 2-14 korcsoportban aranyérmes lett Csomós Csenge és

Fehér Ilona, ezüstérmesek Bozóki Márk-Neller Ábel.
1 5-30 korcsoportban Nickl Dávid és Törőcsik Bálint
ezüstérmes, míg Oláh Adrienn és Szopcsák Nikolett
bronzérmesek lettek.
31 -40 korcsoportban Dr. Kuti Gábor és Barna Bálint
bronzérmet szerezett.

Csapat kategóriában:
6-14 korcsoportban: Bozóki Márk-Neller Ábel-Kohl Kinga
aranyérmesek lettek.
1 5-30 korcsoportban: Nickl Dávid-Törőcsik Bálint-Fehér
Ilona aranyérmet szereztek.
31 -40 korcsoportban: Dr. Kuti Gábor-Barna Bálint-Baré
Bianka bronzérmesek lettek.

Döntősök lettek egyéniben: Csökönyi Norbert, Nickl Dávid,
Magyari Zoltán, Deli Krisztián és Tóth Péter.
Összesen a csapat mérlege: 8 aranyérem, 8 ezüstérem, 7
bronzérem és rengeteg döntős helyezés.

2016 Legeredményesebb Országos Formabajnokság csapata
idén a Sentinel S.E lett!
A nagyszerű eredményhez gratulálunk és köszönjük a
segítőknek és Hegyes Imre Mesternek a felkészítést!
A tagfelvétel nyáron is folyamatos, minden korosztályt
várunk a Simándy Általános Iskolában!
Érdeklődni lehet Hegyes Imre 3.danos Taekwondo
Mesternél. Bővebb információ a 0620/551 -0919-es
telefonszámon vagy az egyesület weboldalán a
www.sentinelse.hu címen érhető el.

Fantasztikus eredmény a Taekwondo Országos Formabajnokságon



Édesanyák az élet hőseiKatolikus

Egy mélyen gondolkodó ember, aki a bölcsesség útját

megjárta, egy alkalommal így nyilatkozott: „Az emberiség

nagy kultúrértékeit nem a nők alkották, nagy katonai

győzelmeket nem arattak, az államok megszervezését nem ők

dolgozták ki, a hatalmas székesegyházakat nem ők építették,

a repülés technikáját nem ők hozták létre, a magasra nyúló

felhőkarcolókat nem ők terveztek, a gépóriásokat nem ők

szerkesztették, mégis a nők erősebbek, befolyásosabbak,

mint a férfiak, mert ők hordják keblükön a jövő férfiait, ők az

édesanyák alakítják nevelés közben a férfiaknak egész

jellemét, természetét.” Íme, a gondolkodó ember, igaz mély

értelmű szavai.

Mi a megbecsülés zászlaját hajtjuk meg e szép

nyilatkozat előtt, hiszen az édesanyai méltóságot minden más

méltóság fölé helyezzük. Nem csupán anyák napján, hanem

más alkalommal is, vagyis mindig. Ne csak anyák napján

adjunk ajándékot, hanem máskor is. Nem kötelező látható

ajándékot adni, adjuk a megbecsülés, az értékelés, a tisztelet,

a szeretet ajándékát. Ezek a virágnál sokkal többet érnek.

Nem kerül pénzbe, csak jóakaratba és egy kis erőlködésbe.

Az ilyen ajándékot az édesanyák megérdemlik, mert ők az

élet hősei.

A hírközlő eszközök, újságok, képeslapok, rádió, TV

sok hírt közölnek. Írnak a kereskedelmi, a gazdasági életről,

a pénzvilágáról, a politikai életről, a filmcsillagokról, az

írókról, a sportról, a terroristákról. De keveset írnak az

édesanyákról, a mindennapi élet teherhordozóiról. Pedig ők

az élet igazi bajnokai, az élet igazi nagyjai, ezért tisztelet és

megbecsülés jár nekik.

A kereszténység hirdeti Isten Tízparancsolatát,

benne a negyediket is: Atyádat és anyádat tiszteljed. Mi

hirdetjük a keresztény életfelfogást, benne az édesanyák

szerepét, feladatát. A mi Urunk Jézus Krisztus földi

küldetésében családban nőtt fel, és tisztelte, szerette

édesanyját. A kétezer éves kereszténység hirdeti az

édesanyák feladatát, kötelességét. Ők az arany, ezüst,

bronzérmek nélkül is igazi győztesek, hősök, bajnokok.

Ha valaki megkérdőjelezné: miért az élet hősei? Így

válaszolnánk neki: mert a napi munkahelyi feladatuk után, a

családi otthon zárt falai mögött egy egész életen át végzik,

kevesek által észrevett munkájukat. Mert képesek arra, hogy

késő este, vagy éjszakába nyúló időben dolgozzanak, vagy

virrasszanak beteg gyermekük ágya mellett, mert kevés

pénzű özvegyen maradt édesanya, áldozatot vállal és neveli

gyermekeit.

Nem ijed meg a nehézségektől, mert az elválás után is

dolgozik gyermekeiért, mert felelősséget érez irántuk, és nem

hoz idegent a házba.

Sok a panaszkodó édesanya. Nem azt látják, amire nevelték

gyermekeiket. A vallásos élet szépsége elmarad, sőt a világi

élet helyes normáit sem akarják megtartani. Sokan, pedig így

panaszkodnak: házam, pénzem nincs, most már nem jönnek,

hiszen nincs mit elvinni. Az idősek otthonában így

panaszkodnak: mindenem meg van, csak egyet hiányolok,

sem gyermekeim, sem unokáim nem látogatnak meg. Az

anyai szeretetet meg kell(ene) köszönni és vissza kell(ene)

adni. E visszaadásról Petőfi Sándor „Szüleimhez” című

versében többek között ezeket írja:

1 . Lesz csinos ház, amiben 3. Szép kocsit csináltatok

Megvonulnak szépen; Éd s anyám számára;

Pince lesz a ház alatt, Nem kell, hogy templomot

Jó bor a pincében. Gyalogosan járja.

2. Meghíhatja éd s apám 4. Lesz aranyszegélyű

Minden jó barátját; Imádságos könyve,

Borozás közt lelköket Krisztus Urunk képe lesz

A jókedvbe mártják. Szépen metszve benne.

Íme a híres költő szép sorai az édesanyai és az édesapai

szeretetről.

Negyven évvel ezelőtt Fekete Gyula a Népszava

újságban „Édesanyám” cím alatt többek között ezeket írta:

„Elvonulóban, kiveszőben van e szó: Édesanyám. Pedig a

szónak melegsége, gyengesége van. Más nyelvre nehéz lenne

lefordítani. Angol, francia, német ismerőseim irigykednek

ránk. Sajnos ritkán halljuk e szót. Pedig e szónak más

csengése van, mint ennek: anyu. Az anyagi bőségre, a

fényűzésre, vagyonszerzésre beprogramozott világ nem ad

helyet az édesanyám szónak.”

Mit mondhatunk a valóság talaján álló cikk után?

Így van! És mit tehetünk e cikk ismerete után? A mi

életünkben továbbra is beprogramozzuk e szót, édesanyám.

Somlai József nyugdíjas plébános
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Pünkösd ünnepe
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz

hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg
előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken

kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor
Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és
nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták:

'Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóke?' Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga
anyanyelvén.... Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: 'Mi akar ez lenni?' Mások azonban

gúnyolódva mondták: 'Édes bortól részegedtek meg.' „ Apostolok cselekedetei 2, 113. 0.

Református

Pünkösdkor teljesítette be Jézus a tanítványoknak adott
ígéretét, és elküldte a Szentlelket. A Szentlélek nem fogalom,
hanem személy: a Szentháromság harmadik személye, akit
együtt kell imádunk az Atyával és Jézussal. Amikor Péter
apostol a pünkösdi eseményeket magyarázta az ünnepi
sokaságnak, Jóel próféciájára utalt: „. . .nem részegek ezek,
ahogyan ti gondoljátok,….Hanem ez az, amiről Jóel így
prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök
Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és
leányaitok, ….Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét,
üdvözül.”( 1 5-17.)
Azután Jézusról beszélt, akit megfeszítettek, de Isten
feltámasztott. „Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és
megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt,
amint látjátok is, halljátok is.” (33.) „Amikor ezt hallották,
mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a
többi apostoltól: ’Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?’ Péter így
válaszolt: ’Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára,
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.’ (37-38.) Azon a
napon megkeresztelkedtek mintegy háromezren, akik az
ünnep elmúltával visszatértek otthonaikba. Nemcsak
elmondták barátaiknak mindazokat az eseményeket,
amelyeket a hajdani aratási ünnepen láttak és átéltek, hanem
velük együtt imádták, magasztalták a feltámadott Jézust. Így
körülöttük gyülekezetek jöttek létre szerte a Római
Birodalom minden tartományában. Ezért is nevezik pünkösd
ünnepét az egyház születésnapjának.

Régi szokás egyházunkban, hogy pünkösdkor tartjuk
a konfirmációt, amely „megerősítést” jelent. A konfirmálók
ünnepi szertartás keretében magukra vállalják szüleik
ígéretét, amit keresztelésük alkalmával tettek. Vallást tesznek
hitükről, aminek az alapján a gyülekezet nagykorú tagjai
lesznek és vehetnek úrvacsorát.

Az ünnepen személyes vallomást mondtak el a
konfirmandusok, amelyek közül most kettőt közlünk, a
többit majd a következő számban.

Riskó János református lelkész

Konfirmációi bizonyságtételek
„Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és

széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak
akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út,

amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt
megtalálják.” Máté 7,13

"Isten kegyelmének ajándéka, hogy születésem óta, olyan
családban nőhettem fel, ahol a hit volt az alap. Minden
vasárnap templomba megyünk, és valami nagyon fontos

dolognak kell történnie, hogy mégis elmaradjunk onnan.
Mivel a családban mindenki konfirmált, ezért nem volt
kérdéses, hogy én is fogok, bár a világ azt sugallja, hogy a
széles úton, vagyis a könnyebben járjak, ne konfirmáljak, ne
járjak templomba, mert felesleges.
Jézus fel is teszi nekem minden nap azt a kérdést, hogy én
melyiket választom: a széles vagy a keskeny utat, és csak
rajtam múlik, hogy melyik mellett döntök. Én a keskeny utat
és a szoros kaput választom, mert ez az az út, amelyik az
életre visz, és amely mögött egy teljes élet és Isten vár.
A konfirmációval egy lépéssel közelebb kerülök a szoros
kapuhoz.
Isten és a családom segítségét kérem, hogy egyszer én is
átléphessem azt a kaput.” SH

„Harcold meg a hit nemes harcát, és ragadd meg az örök
életet, melyre elhívattál, amelyről vallást tettél. . .” I. Tim. 6,
1 2

,,Több okból akarok konfirmálni. Az egyik ok a
neveltetésem. Szüleim már kicsi korom óta vittek magukkal
templomba, hittanra járattak. Keresztanyukám szintén
református vallású, ő is jó példát mutatott nekem.
A másik ok az, hogy mindenképp meg szeretném erősíteni a
hitem. Isten végigkíséri az életem, és ez az alkalom fontos
mérföldkő lesz.
Hűséges szeretnék lenni Istenhez egész életem során, szeretni
őt, ahogy ő szeret engem, még ha nem is tudom meghálálni
azt a sok jót, amit tett és tenni fog értem.
Szeretnék többet járni templomba, többször olvasni a Bibliát,
többször figyelni Istenre és többet foglalkozni vele. Szeretnék
az Úr akarata szerint élni." SzZs
Ebben az esztendőben csak négy fiatal konfirmált a sokféle
elfoglaltságuk miatt, bár sokkal többen kezdték el a
felkészülést. Az a tapasztalat, hogy nem érett meg még
azoknak a szívében a döntés, akik nem akarnak eljárni az
órákra. Jobb kivárni, egy-két évet, hogy teljes odaadással
tudjanak részt venni a felkészülésen.
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Mátyás Anna harmincnégy éves budapesti
anyakönyvvezető egy átlagosnak tűnő
esküvői ceremóniát követően a násznép egyik
tagjának invitálására az ünneplőkkel tart.
Ahogy múlnak az órák, egyre félel-
metesebbnek érzi a társaság viselkedését, és
lassan az életveszély érzése keríti hatalmába.
Vajon a képzelete játszik vele, vagy valóban
gyilkosok közé került?

A főhősnő belső monológja segítségével
bekerülünk gondolatainak birodalmába, feli-
déződnek gyermekkorának traumái, az
apjához fűződő ambivalens viszony, az
elvesztett nagy szerelem napjai, a magány
kínjai, a kapcsolatteremtés problémái. Az
esküvői vacsoráról menekültében egy ködös

erdőbe kerül, ott várja rettegve a hajnalt. A történet végkifejlete aztán
meghökkentő fordulatot vesz. Pontosan megrajzolt, felejthetetlen alakok
bukkannak fel a szívszorító történetben, köztük a főhősnőnél bátrabb,
szabadabb, lazább világot képviselő és Annát önmagával szembesítő rejtélyes
Jócsajeszter.

Egressy Zoltán néhány óra alatt játszódó legújabb regényében a női lélek
aprólékos ismeretéről tesz tanúbizonyságot, műve egyszerre finom humorú,
borzongató és megrendítő.

Egressy Zoltán: Szarvas a ködben

Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be
a számokat 1 -9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzet-
rács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szere-
pelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Sodoku Recept

Könyvajánló

Citromos görög csirke
Hozzávalók:

- 60 dkg csirkemell
- 1 kg burgonya
- 50 dkg vöröshagyma
- 4 citrom
- 2 evőkanál olívaolaj
- bazsalikom
- só
- bors

Elkészítése:

A csirkemellet felkockázzuk. 3 citrom levét kifacsarjuk,
összekeverjük az olaj jal és a fűszerekkel, ebbe beleforgatjuk
a csirkehúst.
A meghámozott krumplit hasábokra vágjuk. A hagymát is
nagyobb darabokra aprítjuk. Tepsibe tesszük a krumplit és a
hagymát, a tetejére elrendezzük a húst.
A maradék citromos lével meglocsoljuk a krumplikat. A
maradék 1 citromot felkarikázzuk és az egész tetejére
tesszük. Alufóliával lefedjük a tepsit. 200 fokon előmelegített
sütőben kb. 45 percig sütjük. Ezután levesszük az alufóliát és
további kb. fél órát sütjük. A sült citromkarikákkal tálaljuk.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!

Radnóti Miklós: Június

Nézz csak körül, most dél van és csodát
látsz,

az ég derüs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,

a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő

gyémántos testü nagy szitakötő.

(1 941 )
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Fájó szívvel konstatáltam, hogy a közelmúlt hajnali kemény
mínuszai milyen pusztítást végeztek gyümölcsösömben,
szőlőmben. Csemegeszőlőm 10-15 centiméteres hajtásai
elfeketedtek, mára már le is száradtak. Szerencsére az alvó
rügyekből újra indul minden, de kevesebb terméssel kell
számolnunk. De nem csak a szőlő, hanem szinte minden
gyümölcs fagykárt szenvedett.

Kiemelkedő fontosságú a szőlőnél a fiatal új hajtások
védelme. Normál esetben már lassan virágoztak volna a
szőlők, és a molyok ellen kellett volna már védekeznünk, így
azonban a friss hajtásokat a lisztharmat és atkák károsításától
kell óvnunk.
Mivel az új hajtások még nem bontottak rendesen levelet, a
kis felület miatt mindenképpen kontakt készítményekkel
védekezzünk. Réz és kén kombinációi jöhetnek számításba.

Réz tartalmúak:
(Rézoxiklorid, Rézszulfát, Bordóilé Neo Sc, Bordói por,

Miltox Speciál, Nordox, Champion)

Kén tartalmúak:
(Thiovit, Microthiol Special)
A kénre bizonyos kékszőlő fajták érzékenyek lehetnek, ezért
ott a kénpótló KARATHANE STAR használható.

Őszibarackokon még mindig tombol a tafrina, nem árt
védekezni ellene, mielőtt a fák lombját a betegség elviszi.

A SCORE 250 EC és ALFA SOLO megbízható védelmet
biztosítanak ez ellen a betegség ellen. A már megbetegedett,
bepirosodott, befodrosodott levelek már nem simulnak ki, de
a friss levelek már egészségesek lesznek. A melegedő
időjárás elindította a levéltetvek felszaporodását.

Amikor látjuk a levéltetveket, viszonylag könnyű dolgunk
van. Ellenük a választék viszonylag bőséges. Cyperkill 25
Ec, Decis, Karate, Full, Sherpa, Pirimor használható.

A levéltetvek szívogatásától bepöndörödött leveleknél
azonban már nehezebb dolgunk van, ellenük csak felszívódó
készítményekkel tudjuk kerti kedvenceinket megvédeni. A
kontakt készítmények nem jutnak a levél belső felén
szívogató levéltetvekhez, így elpusztítani sem tudják azokat.
Mospilan SG, Spilan, Teppeki használható eredményesen.

A fagyoktól meggyöngült növényeink meghálálják, ha
permetezéskor a permetléhez WUXAL SUPER tápoldatot
adunk. A felsorolt készítmények megvásárolhatóak
gazdaboltunkban. (2143 Kistarcsa, Széchenyi út 88.)

Tavaszi növényvédelem
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