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Utat a dolgozónak!
Hadd haladjon a sószóró Unimog...

A Kistarcsai KÖFE Kft. teherautó flottájának egy tekintélyt
parancsoló tagja egy Mercedes Benz Unimog. Ez a 6000 cm.
diesel motorral szerelt, tíz tonna össztömegű munkagép fő
feladata a téli síkosság mentesítés és hó eltakarítása az
utakról. A hótoló lapja 3 méter széles, 6 m felületű, az autó
orrától két méterre található, egy minden irányba állítható
szerkezeten. A szóró berendezésben 5 tonna síkosság-
mentesítő anyagot tud szállítani és egy hidraulikus hajtású
szórófej jel az útra teríteni, melynek szóróképe és mennyisége
is állítható. Ez a munkagép közel 10 éve áll a város
szolgálatában.

(Fotók: Jakab Krisztián)

Szeretnénk kérni a lakosságot, hogy amennyiben a
közútjainkon látja dolgozni ezt a robosztus, nehéz és lassú
mozgású munkagépet, akkor ne akadályozza a munka-
végzésben. Legyenek vele előzékenyek és adjanak
elsőbbséget, mivel nem egy városi kompakt méretű járműről
van szó. Kerüljék az úttesten való parkolást.

A kollégáink hóhelyzet esetén késő estébe nyúlóan vagy
hajnalban is dolgoznak, hogy a téli útviszonyok okozta
nehézséget megelőzzék vagy elhárítsák. Az utcán rossz
helyen parkoló autó vagy figyelmetlen autós akár fél órára is
megállíthatja, ellehetetlenítheti a munkavégzést.

Kérjük, hogy ezt is vegyék figyelembe, hogy kellő mértékű
legyen a téli útviszonyokra való megfelelő felkészülés.

Előre is köszönjük!
Kistarcsai KÖFE Kft.

Emlékezzünk közösen a
kommunizmus áldozataira!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával egy
egésznapos programsorozat keretében emlékezzünk együtt a
kommunizmus áldozataira!

Időpont: 2017. február 24. péntek
Helyszín: Csigaház, Október 23-a tér.

Tervezett program:

- Megemlékező műsor
- Ismeretterjesztő előadások
- Filmvetítés
- Kiállítás
- Gyertyagyújtás
- Koszorúzás

A részletes programról a februári újságban olvashat.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Könyvtár és emlékhely épül a volt
internálótábor területén

A Magyar Kormány elkötelezett a kommunista diktatúra
idején internáló- és kényszermunkatáborként, működtetett
létesítmények és emlékhelyek létrehozásának tekintetében,
ezért kiemelten támogatja a Kistarcsai Emlékhely és
Könyvtár létrehozását.
A létesítmény 100%-os Állami forrásból épülhet fel, a
beruházás összköltsége pedig eléri az 500 millió forintot.
Kistarcsa Város Önkormányzata már kész építési tervekkel is
rendelkezett, ami elősegíti és felgyorsítja a kivetelezési
folyamatokat. A létesítmény építése már várhatóan 2017
őszén elkezdődhet.
Kistarcsa már régóta várt egy olyan lehetőségre, hogy méltó
emléket állíthasson az áldozatok számára és bemutathassa a
fiatalabb generáció számára a kommunista diktatúra ezen
időszakát.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Az Oázis Üzletházba költözött a járási
kirendeltség

A város vezetői és a járási hivatalvezetés, ill. kormányhivatal a
tavalyi év végén megállapodott arról, hogy 2017. január 2-tól a
Gödöllői Járási Kirendeltsége nem a Polgármesteri Hivatal
földszintjén fog működni, hanem átköltözik az önkormányzat
tulajdonában lévő Oázis Üzletház első emeleti helyiségébe.
Így az év elejétől már ott működik a járási ügyintézés.
Telefon: 28/746-838

Kistarcsa Város Önkormányzata

Előzetes tervek szerint
2017. május 1. és 2017. június 15.

között lesz Kistarcsán kéményseprés

A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015.évi CCXI.
törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának
szakmai szabályairól szóló 21 /2016. (VI.9.) BM rendeletben
meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központ, mint a kéményseprőipari szerv a 2017. évi
kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban
elkészítette. A kéményseprés előzetes tervek szerint 2017.
május 1 . és 2017. junius 15. között várható Kistarcsán.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Elindult a
Kistarcsai

BabaMama Klub

Mit is takar ez a klub?

Bánhidi Ildikó vagyok, kistarcsai védőnő. Azért szerveztem
ezt a klubot, hogy legyen lehetősége a kisgyermekes
anyukáknak rendszeres találkozókra és beszélgetésre.
Ismerkedhetnek egymással, barátságok szövődhetnek.
Megbeszélhetik azokat a problémákat, amik foglalkoztatják
őket, segítséget, tanácsokat kérhetnek a jelenlévő védőnőtől.

Helyszín: Kistarcsai Csigaház.
Időpont: keddenként 9:30-11 :00

A kúszó-mászó gyermekek számára egy nagy szőnyeg lesz
leterítve, sok játékkal. A nagyobbak élvezhetik futkározva,
motorozva a hatalmas teret.
Havonta 1 alkalommal szakembereket hívok meg, akikhez
kérdésekkel fordulhatnak az anyukák.
Többek között szoptatási tanácsadó, hordozási tanácsadó,
gyógytornász, pszichológus stb.
Több gyógyszercég orvoslátogatóját is vendégül látnám,
akik termékmintákkal és ismertetőkkel készülnek majd.
Szeretnék 1 -1 hétvégén olyan nagyszabású programokat is
szervezni, mint például február 12-én vasárnap 10 és 14 óra
között a Farsangi mulatság. A részletekről a hirdetési
oldalon olvashatnak.
A programokról folyamatos tájékoztatás lesz a Baba-mama
klub facebook oldalán illetve a helyi hírmondóban.
Szeretettel várok Mindenkit, aki kimozdulna otthonról és
kikapcsolódna egy kicsit.

Bánhidi Ildikó

Kóbor kutyák befogása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata a közterületen lévő kóbor kutyák befogására
megállapodást kötött a Kutyamentsvár Alapítvánnyal.

Amennyiben városunk illetékességi területén a közterületen
felügyelet nélkül, kóbor, gazdátlan kutyát észlel, kérjük
jelezze az alapítvány felé a nap 24 órájában a 06-20 964-
3025 telefonszámon, akik gondoskodnak az állat befogásáról,
elszállításáról.

A jelzéseket munkaidőben a Kistarcsai Polgármesteri
Hivatalban is fogadjuk a 06-28 470-711 -es telefonszámon.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
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FELHÍVÁS  Elhagyott hulladékok
közterületen és magánterületen

A hatályos jogszabályok szerint az elhagyott hulladékok
eltakarításáról, elszállításáról annak az ingatlannak a
tulajdonosa köteles gondoskodni, amelyen elhagyták,
amennyiben nem ismert a hulladék eredeti tulajdonosa vagy
korábbi birtokosa. Közterület esetén ez az Önkormányzat
kötelessége, ami jelentős anyagi terhet ró a költségvetésre.

Alapesetben a hulladékok kezeléséről (elszállíttatásáról)
annak eredeti tulajdonosa, birtokosa köteles gondoskodni.
Azonban a közterület-felügyelet kollégáinak járőrzésük során
sok olyan beépítetlen területet találtak (és nem csak
közterületen), ahol a telken nagy mennyiségű elhagyott
hulladék van. A Hatóság hulladékgazdálkodási bírságot szab
ki (akár több százezer forint összegben), ha ismert a hulladék
elhagyója, ezért nagyon fontos, hogy amennyiben bárki azt
látja, hogy illegális hulladék-elhelyezés történik, azonnal
értesítse a hatóságokat (közterület-felügyelők, rendőrség).

Városüzemeltétési Iroda

Fűtésszezon = levegő
szennyezettségének fokozódása

Felhívjuk Kistarcsa város lakosságának figyelmét, hogy a
fűtési szezonban fokozottan szíveskedjenek betartani a
tüzelőberendezések üzemeltetésére, a fűtésre és az
alkalmazható tüzelőanyagra vonatkozó levegő-
tisztaságvédelmi előírásokat. A levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, valamint a
levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget
okoz.

A Rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében hulladék nyílt
téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben
történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási
berendezésben történő égetése kivételével tilos.

E rendelkezés alapján tilos többek között műanyagok, gumik,
sprays dobozok, háztartási hulladék tüzelőberendezésben
történő égetése, de ezeket az anyagokat udvaron,
közterületen vagy egyéb nyílt területen sem szabad égetni!
Fentiek alapján kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a tüzelő
berendezésben csak hatóságilag is engedélyezett
fűtőanyagokat szíveskedjenek felhasználni (pl. tűzifa, szén,
gáz, fűtőolaj , tiszta papír).

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendeletben foglaltak
szerint bármely anyagnak a jogszabályi előírásokat
megszegve, illetve engedély nélkül háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése esetén 300.000,- Ft,
nyílt téren történő égetése esetén pedig 100.000,- Ft
levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a környezetvédelmi
hatóság (jelen esetben pest megyei kormányhivatal
környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala).

A belélegzett szennyezett levegő többek között szív- és
érrendszeri betegségeket, daganatos elváltozásokat, a
gyermekekben fejlődési rendellenességet okozhat.

Háztartási tüzelőberendezéssel, illetve annak füstkibo-
csátásával kapcsolatos bejelentéseikkel, panaszaikkal az
illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatalához (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3 . , tel. : 28/512-
440) fordulhatnak.

Forgalmi rend változás a
Csigaháznál!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2017. február
2-án 08:00 óráig a Szent Imre köz (Csigaház előtti parkoló)
a gépjármű forgalom elől lezárásra kerül a korcsolyapálya
üzemeltetése miatt. A megváltozott forgalmi rend miatt az
Egészségház a Batthyány utca felől közelíthető meg
gépjárművel. A forgalmi rend változás a gyalogos forgalmat
nem érinti.

Köszönjük megértésüket, és türelmüket!

Polgármesteri Hivatal
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Szelektív zsákos hulladék
szállítási időpontok 2017ben
HÉV vonalától északra HÉV vonalától délre

(Csömör felé) (Nagytarcsa felé)
minden hónap első minden hónap első

keddjén csütörtökén

január 3. január 5.

február 7. február 2.

március 7. március 2.

április 4. április 6.

május 2. május 4.

június 7. szerda (Pünkösd miatt) június 1 .

július 4. július 6.

augusztus 1 . augusztus 3.

szeptember 5. szeptember 7.

október 3. október 5.

november 7. november 2.

december 5. december 7.

Külön gyűjtött papírhulladék
szállítási időpontok 2017ben
HÉV vonalától északra HÉV vonalától délre
(Csömör felé) (Nagytarcsa felé)

minden hónap második minden hónap második
keddjén csütörtökén

január 10. január 12.

február 14. február 9.

március 14. március 9.

április 11 . április 1 3.

május 9. május 11 .

június 1 3. június 8.

július 11 . július 1 3.

augusztus 8. augusztus 10.

szeptember 12. szeptember 14.

október 10. október 12.

november 14. november 9.

december 12. december 14.

KIVÜ Kft.

2017. január 26.
Cser Gábor: Dél-amerikai körkép
Brazília város – egy betartott kampányígéret. Brazília, ahol
leginkább az ösztönök diktálnak. Patagónia, ahol a szél
mindig egy irányba fúj . Az Indiók, avagy a nagylábúak
földje. Buenos Aires a tangó fővárosa. Dél-Amerika ahol
minden egy kicsit színesebb.

2017. február 2.
Fert Mónika: Önbecsülés
Mely életszakaszban és hogyan alakul ki az önbecsülés?
Milyen módon határozza meg kapcsolatainkat, munkánkat,
betegségeinket. .? Mennyire válhatunk manipulálhatóvá
általa? Az ego és a lélek. Az önbecsülés spirituális hatása. Mi
a különbség az önbecsülés és az önbizalom között.

2017. február 9.
Balogh Alexandra: Távol-keleti kultúrák
A számunkra egzotikus távol-keleti országok – Fülöp-
szigetek, Japán, Korea, Vietnam – földrajzi helyzete, és
történelmük rövid áttekintése. Kultúráik sajátosságai és
hasonlóságai. Az országok egymás közti kapcsolatai. Jelen
gondok az országok vezetőivel – drog, befolyásoltság.. .

2017. február 16.
Ferdinándy Sándor: Cserediákként Dominikában
A cserediák program működése. Egy közép-amerikai ország
a Karib-tenger Hispaniola nevű szigetén. A Haitivel
szomszédos ország természeti adottságai. Betekintés
Dominika kultúrájába és az ott élők szokásaiba. Történetek a
karibi életről és lakosság mindennapjairól.

2017. február 23.
Takács Ferenc: Irodalom és testkultúra
Testkultúráról nemcsak a sport szempontjából beszélhetünk.
Ide tartoznak a testgyakorlási és szellemei tevékenységek,
sőt, a játék is. Az előadó egy kötetbe gyűjtötte össze neves
íróink és költőink – akik nem voltak kifejezetten
sportemberek – ilyen vonatkozású írásait.

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.

A Deáktanya aktuális
programja
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Módosult Kistarcsa Város Önkormányzatának Sportkon-
cepciója
A Szervezési Iroda és a Városi Művelődési, Sportközpont és
Könyvtár közösen áttekintette a 2012-ben elfogadott
Sportkoncepciót. A koncepció szövegében módosításra került
minden olyan rész, amely időközben hatályon kívül helyezett
jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott. Aktualizálásra került
az Önkormányzat tulajdonában levő sportlétesítmény
állományra vonatkozó rész is, mert időközben az újabb
sportobjektumokkal bővült (Városi Sportközpont, műfüves
pálya, kültéri sportpark, BMX pálya). Ugyanakkor kikerültek
a koncepcióból a Sportiskolára vonatkozó részek. Miután a
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Intézmény fenntartói feladatait átvette a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ a sportiskolai osztályok
megszűntek. 2017. január 1 -től már az iskola fenntartása
mellett a működtetését is a KLIK Dunakeszi Tankerületi
Központja látja el.

Megújult Kistarcsa Város Önkormányzat Kommu-
nikációs Terve
Az Önkormányzat kommunikációs tevékenységét eddig egy
polgármesteri utasítás formájában 2013-ban kiadott
szabályanyag tartalmazta. Azóta nagymértékben változott az
önkormányzati kommunikáció tartalma, újabb, hatékonyabb
eszközök is rendelkezésre állnak, ezért célszerűvé vált a
dokumentum felülvizsgálata és önkormányzati szinten
történő kezelése.
Az alapvető, átfogó és specifikus célok aktualizálásával
együtt, a Kommunikációs Tervbe belekerültek SWOT-
elemzés módszerére utaló belső és külső tényezők, melyek
befolyásolják, hogy a lakosság felé történő tájékoztatás
milyen tartalommal és milyen csatornán jelentkezzen. Belső
tényezőként az erősségek listája, külső tényezőként pedig a
lehetőségek listája került bele a dokumentumba. A külső
kommunikáció mellett, a Terv kitér a belső kommunikáció
részfeladataira is. A Kommunikációs Terv módosítását a
testület elfogadta.

Módosításra került a helyi autóbusz-közlekedés
viteldíjáról szóló rendelet, de nem drágul a helyi
közlekedés
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. törvény
értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása az
Önkormányzat feladata. Az Önkormányzat a kistarcsai helyi
közforgalmú közlekedés feladatainak ellátására 2010. április
1 3. napján közszolgáltatási szerződést a Szekér-Transz 99
Bt.-vel kötött, amely szerződés 2020. április 30-ig tartó
határozott időre jött létre. A menetrendszerinti helyi
autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló önkormányzati
rendelet és a vonatkozó közszolgáltatási szerződés
rendelkezései alapján a szolgáltató a város lakói
megelégedésére dolgozik a településen, a lakossági
igényeket, észrevételeket mind a menetrendben mind a
szolgáltatásban messzemenően törekszik kielégíteni. Az
alkalmazott viteldíjak módosítása a szolgáltatóval
egyeztetettek szerint jelenleg nem szükséges, azonban
indokolt a rendeletet néhány ponton módosítani, annak
érdekében, hogy a rendelkezések megfeleljenek a magasabb
rendű jogszabályok rendelkezéseinek. A rendeletmódosítást a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadta.

Elfogadásra került a 2017. évi belső ellenőrzési terv
A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló kormányrendelet valamint az
önkormányzatokról szóló törvény alapján a helyi
önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a

Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31 -ig
hagyja jóvá. 2017. évtől a belső ellenőrzési feladatok
végrehajtásával a Négy-S-Nagy Kft. lett megbízva, aki a
vonatkozó jogszabályok alapján készítette el a 2017. évi
belső ellenőrzési munkatervet. Az ellenőrzési terv
összeállításakor a kockázatelemzés alapján felállított
prioritásokat, valamint a belső ellenőrzés számára
rendelkezésre álló erőforrásokat kell elsősorban figyelembe
venni. A testület elfogadta a belső ellenőrzési tervet.
Tájékoztató a 2016-évi döntésre váró, benyújtott
pályázatokról

Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal
épületeinek energetikai korszerűsítése
A projekt összköltsége 199 577 000 Ft, az igényelt támogatás
összege 131 257 295 Ft. A támogatás felhasználásának célja
a Simándy József Általános Iskola főépületének
hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a Polgármesteri
Hivatal épületének hőszigetelése. Pozitív döntés esetén, a
projekt megvalósításához szükséges önrészt Kistarcsa Város
Önkormányzata hitel felvételével kívánja biztosítani.
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése
A projekt összköltsége 400 millió Ft az igényelt támogatás
összege 400 millió Ft. A pályázat keretein belül 2 gondozási
egységből (48 férőhely) álló bölcsőde kerül kialakításra,
önálló főzőkonyhával és játszóudvarral. Pozitív döntés
esetén, a projekt konzorciumi formában valósulna meg.
Közlekedésbiztonsági beruházások mellett P+R és B+R
parkoló létesítése Kistarcsa HÉV megállóhelyen
A projekt összköltsége 100 millió Ft, igényelt támogatás
szintén 100 millió Ft. A pályázat keretein belül Kistarcsa Hév
megállóhelyen 44 db új P+R parkoló, 20 db B+R parkoló
fedett kerékpár tárolóval, gyalogátkelő valamint buszöböl
kerül megépítésre.
Közlekedésbiztonsági beruházások mellett P+R és B+R
parkoló létesítése Zsófialiget és Kistarcsa Kórház HÉV
megállóhelyeken
A projekt összköltsége 80 600 000 Ft, az igényelt támogatás
összege 80 600 000 Ft. A pályázat keretein belül Zsófialiget
Hév megállóhelyen 13 db új P+R parkoló, 20 db felújított
parkoló, 40 db B+R parkoló fedett kerékpár tárolóval,
gyalogátkelő kerül megépítésre. Kórház HÉV megállóhelyen
16 db felújított parkoló, 29 db új P+R parkoló, valamint az
akadálymentes közlekedés érdekében rámpa kerül
megépítésre. Pozitív döntés esetén mindkét projekt
konzorciumi formában valósulna meg, a BKV Zrt-vel
szorosan együttműködve. H.SZ.

Beszámoló a decemberi testületi ülésről
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Eseménydús éven van túl a Város. Juhász István alpolgár-
mestert egy rövid évértékelő kapcsán, a 2017-es tervekről is
kérdeztük.

Sok-sok újítás és változás történt tavaly. A KÖFE
megalakulásától a jégpályán keresztül a tornacsarnokig.
Belülről hogyan látta, milyen volt a 2016-os év?

Úgy érzem, hogy a lehetőségeinkhez képest tavaly is sikerült
lényegesen több beruházást eszközölni a tervezettnél.
Kistarcsán korábban belterületek lettek létrehozva
iparterületek helyett, emiatt elég alacsony az iparűzési
adóból származó bevételünk. Inkább a pályázati
tevékenységeinkkel próbáljuk a beruházások fedezetét
előteremteni. Ez évről évre sikeres tud lenni, ahogy a 2016os
évben is az volt.

Vannak kisebb horderejű beruházásaink is, mint például a
minden évben megvalósuló járdaépítés és a kátyúzás,
valamint a karbantartási munkálatok, melyek fedezetét
minden évben a költségvetésünkből ki tudjuk gazdálkodni.
Tavaly számos útépítésre is sor került, több helyen lakossági
összefogással, amire szintén büszkék vagyunk. Sikerült egy
régiúj mentalitást is meghonosítani, a lakók bevonásával. A
fejlesztések nagy részét így is az Önkormányzat állta, de nagy
segítség és motivációs erő tud lenni, hogy a lakosok is
elszánják magukat, hogy részt vegyenek az adott projektben.

Több mint 9 hónapja működik a KÖFE. Milyenek a
visszajelzések?

Alapvetően jók. Szükséges volt a hulladékgazdálkodási
ágazatot teljesen különválasztanunk cég szinten is a
városüzemeltetéstől. Részben az országos holding létrejötte
miatt, másrészt azért, mert nem láttuk előre, hogy az
elszámolási és a támogatási rendszer hogyan fog működni.
Nem szerettük volna, hogy esetlegesen a
hulladékgazdálkodási ágazat veszélyeztesse a városüze
meltetési feladatok ellátását.
A félig meddig új, félig meddig régi menedzsment nagyon
hatékonyan működik. Nagyon jó a munkaszervezés, jó a
hangulat és funkcionálisan is jól működik. Bővítettük az
eszközöket, ezen felül a dolgozók folyamatosan
tanfolyamokon is részt vesznek.

A tavalyi év legnagyobb beruházása a Nemzeti
Sportközpontok által a Sportközpont volt. Hol tart most
ez a folyamat?

Elkészült a sportcsarnok, már a vége felé tart a műszaki
átadási folyamat. A használatba vétel akár már március
elején megtörténhet. Ez sajnos már tőlünk független
folyamat, meg kell várni, hogy a különböző hatóságoktól és
felettes szervektől minden papír megérkezzen, és utána lehet
csak használatba venni a sportcsarnokot. Amit a 21.
században egy létesítménytől elvárható, azt sikerült
beépíteni. A Polgármester úrral nem győzzük hagsúlyozni,
hogy a létesítmény 100%os kormányzati támogatásból való

sult meg. Gyakorlatilag a kormány és az állam ajándéka a
Város számára ez az épület.

December elején megnyitott a jégpálya. Mennyire nép-
szerű?

Ez az első év egy tesztüzem volt, de alapvetően pozitív a
fogadtatása. Természetesen voltak olyan visszajelzések, hogy
a pálya nem teljesen úgy viselkedik, mint egy hagyományos
műjégpálya, mivel ez egy speciális technikával készült
műanyag borítású pálya. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy
vane igény egy ilyen jellegű szolgáltatásra.

A válasz egyértelműen igen volt. Én szeretném, hogy
bekerüljön a 2017es költségvetésbe egy nagyobb keret erre a
célra, hogy rendes műjégpályát tudjunk bérelni, akár egy
kisebb gépházzal. Természetesen van hova fejlődnünk. Jövőre
szeretném, ha már lenne egy pihenősátor hőgombákkal,
mobil wckkel. Ez olyan, mint a Böllérfesztivál vagy a
Kakasfőző Fesztivál. Elindultunk egy úton, és ha kellő
támogatottságra talál a lakosság körében, akkor évről évre
tudunk fejlődni és fejleszteni.

Hamarosan Böllérfesztivál. A lebonyolítás tekintetében
lesz-e valami változás?

Alapvetően az összes fesztiválunkra az a jellemző, hogy évről
évre próbálunk fejlődni. A csapatok számában már nem
igazán tudunk, a tér befogadóképessége véges, elértük a
maximális létszámot, egyszerűen nem férünk el többen.
Minden évben igyekszünk a legnépszerűbb sztárfellépőket
hívni ezekre az ingyenes rendezvényekre. A szolgáltatásokat
próbáljuk tovább fejleszteni. Gondolok itt a
színpadtechnikára, vagy akár az árusítóhelyekre Tavaly
vásároltunk egyen árusító pavilonokat is, hogy egy még
profibb rendezvény arcát mutassuk.

Ezen felül, most indul az Ifjúság tér tervezése, aminek a
kivitelezését a lehetőségeinkhez mérten még ebben a
ciklusban szeretnénk megvalósítani. Ha végig nézünk a
főtereinken, a Hősök terén, a Szent Imre téren kezdenek szép,
városias képet mutatni, a játszóterekkel együtt. A Városi
Uszoda előtti rész is egyre szebb. Az Ifjúsági tér nagyobbik

„2017ben több százmillió forintnyi beruházás fog megtörténni
állami forrásból és még várunk további pályázatokat”

Interjú Juhász István alpolgármesterrel
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leejtős részét is szeretnénk egy városhoz méltóan kialakítani.
Ez komoly forrásokat igényel, bízunk benne, hogy idén a
tervezés elkészül, és reméljük, akár már 2018ban
megvalósulhat a kivitelezés.

A legnagyobb érdeklődést kísérő rendezvény a Kistarcsai
Napok. Kik lesznek a májusi két napos fesztivál fellépői?

Minden évben igyekszünk úgy összerakni a programokat,
hogy mind a feltörekvő fiatal együtteseknek, mind a nagy
ikonikus zenekaroknak is teret biztosítsunk. Annyit már
elárulhatok, hogy fellép a Soul Surge hiphop együttes, és két
legendás zenekart, a Deák Bill Blues Bandet és a Neoton
Famíliát is köszönthetjük majd a Kistarcsai Napok
színpadán.

Az elmúlt 6-7 évben jól érzékelhető, hogy a város
költségvetése igen stabil. Ha visszagondolunk, 2013-ban
sem volt szükség adósság konszolidációra az állam
részéről. Jól érzékelem, hogy a legfőbb szempont a
biztonságos, kiegyensúlyozott működtetés?

Igen, de ezt két oldalról közelíteném meg. A költségvetés
egyik fele a gazdálkodás, a működtetés. 2010óta mi arra
törekszünk, hogy a költségvetésben csak olyan visszatérő
elemek legyenek, amik finanszírozhatóak az állandó
bevételeinkből. Gyakorlatilag a működést, ebbe beleértve a
javításokat, karbantartásokat, próbáljuk az állandó
bevételeinkből finanszírozni és létrehozni pár tízmilliós
fejlesztési tartalékot.

A költségvetés másik fele a beruházások. Mindig próbálunk
pályázni. Ezek lehetnek EUs pályázatok, kormányzati
pályázatok illetve külön kormányzati támogatások. Ezeknek
az önerejét próbáljuk biztosítani a fejlesztési tartalékból, de
sok esetben ezt is megkapjuk az államtól. Ha megnézzük a
2017es évet, már most olyan mértékű beruházások vannak
kilátásban, amik a költségvetésünkhöz képest igen
meghatározó tételek lesznek. A folyamatosan stabil likviditás
az elsődleges cél, és emellett igyekszünk olyan tartalékot
képezni, amivel utána tudunk pályázni és 50 millióból
tudunk 500 milliót vagy akár 1 milliárdot csinálni minden
egyes évben.
Ezt a mentalitást követve, valamint annak köszönhetően,
hogy nem voltunk eladósodott önkormányzat, minden évben
több százmilliós beruházásokat tudunk végrehajtani. Ezért
érzem azt, hogy ez egy jó irány, hiszen azt, hogy a
gazdálkodásunk stabil, és a fejlesztéseink megfelelő célokat
szolgálnak, mi se bizonyítja jobban, hogy jutalmul az állam,
illetve a kiíró szervezetek folyamatosan támogatnak minket
kormányzati és Európai Uniós támogatásokon keresztül. A
két ünnep között 200 millió forintot kaptunk az államtól
útépítésre úgy, hogy még véglegesen meg sem alkottuk a
2017es költségvetést.

Az intézmények és az utak állapotának figyelem-
bevételével milyen feladatok és fejlesztések várhatóak
2017-ben?

Egy rövid visszatekintéssel kezdeném. Az intézményi
felújításokban nagyon jól állunk. A Tölgyfa Óvoda teljes
felújítása megtörtént az elmúlt években, a Gesztenyés
óvodával együtt. Az utóbbinál viszont létszámproblémák
léptek fel, amire szintén nyertünk egy pályázatot, így több

mint 100 millió forintból fog bővülni az Óvoda 2017ben.
Az Egészségház egy nagyon jó állapotban levő épület. A
Csigaház is megújult a térrel és a parkolóval együtt . Az
Alapszolgáltatási Központtal úgyszintén.

Kaptunk nemrég egy új rendőrőrsöt, ami által egy újabb
önkormányzati ingatlan szabadult fel. Tavaly az Uszodában
is sikerült több fejlesztést is végrehajtanunk, még az öltözők
felújítására szeretnénk a Polgármester úrral pályázati
forrásokat nyerni. A Simándy József Általános Iskolát is a
megfelelő állapotban sikerült átadni a KLIK számára,
minden sürgős beruházással együtt. A kisépület felújítása,
illetve újraépítése immár állami feladat, amiért szintén
lobbizunk.

A volt internálótábor 500 milliós forrásból kerül felújításra
könyvtár és emlékhely formájában, szintén kizárólag állami
forrásból az elkövetkező időszakban.
Vagyis 2017ben is több százmillió forintnyi beruházás fog
megtörténni, az utakkal együtt, Állami forrásból és még
várunk pályázatokat. Lesz még kiírva egy 150 milliós
útépítési pályázat, és még be van adva egy bölcsődeépítési
pályázat is, ahol szintén jó eséllyel indultunk. Ha sikerülne
ezt a kettőt megnyernünk, elmondhatjuk, hogy bőven milliárd
forint felett tartunk az idén megvalósuló, illetve elinduló
projektekben és elnyert pályázatokban.
Kijelenthetnénk, hogy a működési költségvetésünk főösszegét
megközelíti a beruházási költségvetésünk főösszege, ami egy
ekkora településnél, igen nagy dolog lenne. Itt van nagy
szerepe a stabil költségvetésnek Egy pályázat és támogatás
odaítélésénél, mindig megnézi a kiíró szervezet, hogy kik a
pályázók. 2010 óta semmilyen anomália, semmilyen
probléma sem volt, és minden kivitelezés szabályszerűen
történt. Hiszem, hogy ez lehet az, ami bevonzza a többi
támogatást is a jövőben.

Egy kicsit könnyedebb vizekre evezve, sokan tudják
Önről, hogy nagy sportkedvelő, de talán azt kevesebben,
hogy regényeket is ír. Hogyan kezdődött?

Nagyon szeretek scifi és fantasy könyveket olvasni. Már
általános iskolás korom óta nagy vágyam volt, hogy írjak
egyet. Pár évvel ezelőtt elkezdtem írni az első könyvemet,
amivel sikerült egy kiadót is megtalálnom, aki kiadásra
érdemesnek találta. Nagyon izgultam, mert az internet
világában elmondhatjuk, ami az embereknek a szívén, az a
száján, ezért ez nagy megfontolásra készteti az embert, hogy
mit publikáljon.

Mennyire merít a valóságból az író ilyenkor?

Szerettem volna egy könnyed regényt írni, amibe némi üzenet,
tartalom és érték is fellelhető. Ez a könyvírás is olyan, hogy
bele kell tanulni, mint minden szakmába. Az első könyvnél a
szórakoztató vonal volt az erősebb. A folytatásánál, ami
nemrég jelent meg, sikerült, úgy érzem az olvasókat
elgondolkodtatóbb irányba mozdítani.
Hála az égnek, mind az olvasók, mind a hivatalos kritikusok
részéről pozitívak a visszajelzések, és több építő kritikát is
kaptam. Szeretném folytatni, de alapvetően az
alpolgármesterség és Kistarcsa szolgálata az első. A család
mellett, ahogyan a szabadidőm engedi, 12 évente szeretnék
egy könyvvel jelentkezni

H.SZ.



FEBRUÁR
1 Sze Ignác
2 Cs Karolina, Aida
3 P Balázs
4 Szo Ráhel, Csenge
5 V Ágota, Ingrid
6 H Dorottya, Dóra
7 K Tódor, Rómeó
8 Sze Aranka
9 Cs Abigél, Alex
10 P Elvira
11 Szo Bertold, Marietta
12 V Livia, Lidia
13 H Ella, Linda
14 K Bálint, Valentin
15 Sze Kolos, Georgina
16 Cs Julianna Lil la
17 P Donát
18 Szo Bernadett
19 Vas Zsuzsanna
20 H Aladár, Álmos
21 K Eleonóra
22 Sze Gerzson
23 Cs Alfréd
24 P Elemér
25 Szo Mátyás
26 V Géza
27 H Edina
28 K Ákos, Bátor

JANUÁR
1 V Újév, Fruzsina
2 H Ábel
3 K Genovéva, Benjámin
4 Sze Titusz, Leóna
5 Cs Simon
6 P Boldizsár
7 Szo Atti la, Ramóna
8 V Gyöngyvér
9 H Marcell
1 0 K Melánia
11 Sze Ágota
1 2 Cs Ernő
1 3 P Veronika
1 4 Szo Bódog
1 5 V Lóránd, Lóránt
1 6 H Gusztáv
1 7 K Antal, Antónia
1 8 Sze Piroska
1 9 Cs Sára, Márió
20 P Fábián, Sebestyén
21 Szo Ágnes
22 V Vince, Artúr
23 H Zelma, Rajmund
24 K Timót
25 Sze Pál
26 Cs Vanda, Paula
27 P Angelika
28 Szo Károly Karola
29 V Adél
30 H Martina
31 K Marcella, Gerda

AUGUSZTUS
1 K Boglárka
2 Sze Lehel
3 Cs Hermina
4 P Domonkos, Dominika
5 Szo Krisztina
6 V Berta, bettina
7 H Ibolya
8 K László
9 Sze Emőd
10 Cs Lőrinc
11 P Zsuzsanna, Tiborc
12 Szo Klára
13 V Ipoly
14 H Marcell
15 K Mária
16 Sze Ábrahám
17 Cs Jácint
18 P Ilona
19 Szo Huba
20 V Ünnepnap, István
21 H Sámuel, Hajna
22 K Menyhért, Mirjam
23 Sze Bence
24 Cs Bertalan
25 P Lajos, Patrícia
26 Szo Izsó
27 V Gáspár
28 H Ágoston
29 K Beatrix, Erna
30 Sze Rózsa
31 Cs Erika, Bella

JÚLIUS
1 Szo Tihamér, Annamária
2 V Ottó
3 H Kornél, Soma
4 K Ulrik
5 Sze Emese, Sarolta
6 Cs Csaba
7 P Apollónia
8 Szo Ellák
9 V Lukrécia
10 H Amália
11 K Nóra, Lil i
12 Sze Izabella, Dalma
13 Cs Jenő
14 P Örs, Stel la
15 Szo Henrik, Roland
16 V Valter
17 H Endre, Elek
18 K Frigyes
19 Sze Emil ia
20 Cs Il lés
21 P Dániel, Daniel la
22 Szo Magdolna
23 V Lenke
24 H Kinga, Kincső
25 K Kristóf, Jakab
26 Sze Anna, Anikó
27 Cs Olga, Lil iána
28 P Szabolcs
29 Szo Márta, Flóra
30 V Judit, Xénia
31 H Oszkár

2017



JÚNIUS
1 Cs Tünde
2 P Kármen, Anita
3 Szo Klotild
4 V Pünkösd, Bulcsú
5 H Pünkösd, Fatime
6 K Norbert, Cintia
7 Sze Róbert
8 Cs Medárd
9 P Félix
10 Szo Margit, Gréta
11 V Barnabás
12 H Vil lő
13 K Antal, Anett
14 Sze Vazul
15 Cs Jolán, Vid
16 P Jusztin
17 Szo Laura, Alida
18 V Arnold, Levente
19 H Gyárfás
20 K Rafael
21 Sze Alajos, Leila
22 Cs Paulina
23 P Zoltán
24 Szo Iván
25 V Vilmos
26 H János, Pál
27 K László
28 Sze Levente, Irén
29 Cs Péter, Pál
30 P Pál

ÁPRILIS
1 Szo Hugó
2 V Áron
3 H Buda, Richard
4 K Izidor
5 Sze Vince
6 Cs Vilmos, Biborka
7 P Herman
8 Szo Dénes
9 V Erhard
10 H Zsolt
11 K Leó, Szaniszló
12 Sze Gyula
13 Cs Ida
14 P Tibor
15 Szo Anasztázia, Tas
16 V Húsvét, Csongor
17 H Húsvét, Rudolf
18 K Andrea, Ilma
19 Sze Emma
20 Cs Tivadar
21 P Konrád
22 Szo Csil la, Noémi
23 V Béla
24 H György
25 K Márk
26 Sze Ervin
27 Cs Zita
28 P Valéria
29 Szo Péter
30 V Katalin, Kitti

MÁJUS
1 H Ünnep, Fülöp, Jakab
2 K Zsigmond
3 Sze Timea Irma
4 Cs Mónika, Flórián
5 P Györgyi, Adrián
6 Szo Ivett, Frida
7 V Gizel la
8 H Mihály
9 K Gergely
10 Sze Ármin, Pálma
11 Cs Ferenc
12 P Pongrác
13 Szo Szervác, Imola
14 V Bonifác
15 H Zsófia, Szonja
16 K Mózes Botond
17 Sze Paszkál
18 CS Alexandra, Erik
19 P Ivó Milán
20 Szo Bernát, Felicia
21 V Konstantin
22 H Júlia, Rita
23 K Dezső
24 Sze Eszter, El iza
25 Cs Orbán
26 P Fülöp, Evelin
27 Szo Hella
28 V Emil, Csanád
29 H Magdolna
30 K Janka, Zsanett
31 Sze Angéla, Petronella

MÁRCIUS
1 Sze Albin
2 Cs Lujza
3 P Kornélia
4 Szo Kázmér
5 V Adorján, Adrián
6 H Leonóra, Inez
7 K Tamás
8 Sze Zoltán
9 Cs Franciska, Fanni
10 P Ildikó
11 Szo Szilárd
12 V Gergely
13 H Krisztián, Ajtony
14 K Matild
15 Sze Ünnepnap, Kristóf
16 Cs Henrietta
17 P Gertrúd, Patrik
18 Szo Sándor, Ede
19 V József, Bánk
20 H Klaudia
21 K Benedek
22 Sze Beáta, Izolda
23 Cs Emőke
24 P Gábor, Karina
25 Szo Irén, Irisz
26 V Emánuel
27 H Hajnalka
28 K Gedeon, Johanna
29 Sze Auguszta
30 Cs Zalán
31 P Árpád

SZEPTEMBER
1 P Egyed, Egon
2 Szo Rebeka, Dorina
3 V Hilda
4 H Rozália
5 K Viktor, Lőrinc
6 Sze Zakariás
7 Cs Regina
8 P Mária, Adrienn
9 Szo Ádám
10 V Nikolett, Hunor
11 H Teodóra
12 K Mária
13 Sze Kornél
14 Cs Szeréna, Roxána
15 P Enikő Melitta
16 Szo Edit
17 V Zsófia
18 H Diána
19 K Vilhelmina
20 Sze Friderika
21 Cs Máté Mirel la
22 P Móric
23 Szo Tekla
24 V Gellért, Mercédesz
25 H Eufrozina, Kende
26 K Jusztina, Pál
27 Sze Adalbert
28 Cs Vencel
29 P Mihály
30 Szo Jeromos

OKTÓBER
1 V Malvin
2 H Petra
3 K Helga
4 Sze Ferenc
5 Cs Aurél
6 P Brúnó, Renáta
7 Szo Amália
8 V Koppány
9 H Dénes
10 K Gedeon
11 Sze Brigitta
12 Cs Miksa
13 P Kálmán, Ede
14 Szo Helén
15 V Teréz
16 H Gál
17 K Hedvig
18 Sze Lukács
19 Cs Nándor
20 P Vendel
21 Szo Orsolya
22 V Előd
23 H Ünnepnap, Gyöngyi
24 K Salamon
25 Sze Blanka, Bianka
26 Cs Dömötör
27 P Szabina
28 Szo Simon, Szimonetta
29 V Nárcisz
30 H Alfonz
31 K Farkas

NOVEMBER
1 Sze Ünnepnap, Marianna
2 Cs Achil les
3 P Győző
4 Szo Károly
5 V Imre
6 H Lénárd
7 K Rezső
8 Sze Zsombor
9 Cs Tivadar
10 P Réka
11 Szo Márton
12 V Jónás, Renátó
13 H Szilvia
14 K Aliz
15 Sze Albert, Lipót
16 Cs Ödön
17 P Hortenzia, Gergő
18 Szo Jenő
19 V Erzsébet
20 H Jolán
21 K Olivér
22 Sze Cecil ia
23 Cs Kelemen, Klementina
24 P Emma
25 Szo Katalin
26 V Virág
27 H Virgil
28 K Stefánia
29 Sze Taksony
30 Cs András, Andor

DECEMBER
1 P Elza
2 Szo Melinda, Vivien
3 V Ferenc, Olivia
4 H Borbála, Barbara
5 K Vilma
6 Sze Miklós
7 Cs Ambrus
8 P Mária
9 Szo Natália
10 V Judit
11 H Árpád
12 K Gabriel la
13 Sze Luca, Otil ia
14 Csü Szilárda
15 P Valér
16 Szo Etelka, Aletta
17 V Lázár, Olimpia
18 H Auguszta
19 K Viola
20 Sze Teofil
21 Cs Tamás
22 P Zénó
23 Szo Viktória
24 V Ádám, Éva
25 H Karácsony, Eugénia
26 K Karácsony, István
27 Sze János
28 Cs Kamil la
29 P Tamás, Tamara
30 Szo Dávid
31 V Szilveszter

KISTARCSAI HÍRADÓ
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„Célom, hogy minél több ember rendszeressé tegye
az életében a mozgást"

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy a
Gesztenyés Óvoda Napocska csoportjának egyik anyukája
több alkalommal is jótékonysági edzéseket tartott, a helyi
általános iskola és az óvodák javára. Fera-Both Csilla
gymstick edzőként tevékenykedik Kistarcsán. Csilla a
karitatív tevékenységek mellett, aktívan részt vesz a helyi
sportéletben. A kezdetekről, az egészséges életmódról, a
gymstickről és a jövőbeli tervekről kérdeztük.

Honnan indultál, és hogyan jutottál el az edzői hivatásig?
Gyerekként mindenevő voltam a sportban: szertorna, RSG,
tenisz, atlétika, kosárlabda, karate.
A mozgás iránti szeretetem, szenvedélyem felnőtt koromra is
megmaradt, de csak hobbi szinten, egészen másfél évvel
ezelőttig. Ugyanis, az életem ekkor vett egy hatalmas
fordulatot munkaterén. Addig több mint 20 évig, íróasztal
mögött ülve töltöttem mindennapjaimat.
A fordulópont a második kislányom születése volt, amikor
elindultam hordozóval a karomon "visszanyerni az alakomat"
egy helyi fitneszterembe. Itt azonban átbillent a mérleg
nyelve, egy bizonyos idő után és a mozgás rabja lettem, és
úgy éreztem már nem elégít ki vendégként részt venni az
órákon. Most már kimondhatom, életem egyik legjobb
döntése volt, hogy edző lettem. Ez vagyok én, itt érzem
otthon magam, itt tudok kiteljesedni.

Mikor kerültél először kapcsolatba a Gymstick-el? Mi is
ez pontosan?
A Gymstick-kel egy szakmai nap alkalmával volt szerencsém
találkozni, és nekem szerelem volt első látásra, érzésre! Azt
éreztem, ez az edzésforma amit igazán nekem találtak ki.
7 bottal kezdtem, mondván, ha 6 vendégem lesz egy edzésen
már elégedett leszek. Alig több mint 1 év leforgása alatt 1 00
fölé emelkedetett a kistarcsai vendégeim száma, zömében
dolgozó nők, anyák, háziasszonyok. Néhány állandó
férfitagja is van a csapatomnak, ami remélhetőleg a jövőben
bővülni fog, hisz ezt a mozgásformát élsportolók
felkészítésére is rendszeresen alkalmazzák és nem csak nők
számára fejlesztették ki. Mivel több féle nehézségi foka van a
botoknak, mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.
A Gymstick Muscle egy nagyszerű funkcionális
edzéskoncepció, amely egy eszköz (1 30 cm-es üvegszálas
bot, két oldalon két gumikötéllel, a végén kengyelekkel)
segítségével teszi rendkívül hatékonnyá az edzéseket. A
funkcionális tréning lényege, hogy a testet egészként kezeli.
Nem külön izomcsoportokra fókuszál, hanem összetettebb
gyakorlatokkal egyszerre mindig több izomcsoportot
dolgoztat meg. Kortól, nemtől, edzettségi szinttől függetlenül
el lehet kezdeni. 11 éves kortól a 60 éves korig látogatják az
edzéseimet.
A rendszeres gymstick edzés tökéletes testtartást, feszes
izomzatot, egészséges és stabil gerincoszlopot, erőt és
állóképességet, fej lett egyensúlyérzéket, karcsú vonalakat
eredményez mellékhatásként! 2015 novemberétől tartok
edzéseket Kistarcsán és Kerepesen, és örömmel mondhatom,
rengetegen szeretik! Ezen kívül M.A.X. Training edzőként és
személyi edzőként is tevékenykedek.

Milyen visszajelzések érkeznek az edzéseidről?
Az egyik, számomra nagyon fontos pozitív visszajelzés a
folyamatosan bővülő vendégkör.
Rengeteg levelet is kapok, amiben köszönik, hogy amióta az
edzéseimre járnak a mozgás fontossága egyre nagyobb teret

nyer az életükben. Számos egészségügyi problémára gyógyír,
ezek közül talán a legfontosabb, amit kiemelnék a hátfájás
megszűnése. A feladatok helyes kivitelezésével gyönyörűen
erősödik a mélyizomzat is. Több sérves vendégem is van,
akiknél jótékony hatással van ez a fajta edzésforma.

Szívesen állsz jó ügyek mellé. Milyen kezdeményezéseid
voltak a tavalyi évben?
Úgy gondolom, hogy ha van lehetőségünk bármilyen
formában segítséget nyújtani, akkor azt tegyük meg. Hiszek
abban, hogy a sok kis apró megmozdulás is nagy dolgokat
képes eredményezni.
Az első ilyen jótékonysági kezdeményezésem a Simándy
József Általános Iskola számára volt márciusban, ahol bárki
részt vehetett az edzésemen, kipróbálhatta ezt az
edzésformát, és a bevétel teljes összege az iskola
alapítványához került.
Májusban, a helyi óvodáknak is tartottam egy jótékonysági
edzést, amelynek bevételéből az óvodák fejlesztő játékokat
vásároltak a csoportok számára.
Decemberben megszerveztem az első Gymstick Csilla
Mikulás Maratont, ahol adományokat is gyűjtöttem, és a
bevétel, illetve a ruha, cipő és játék adományok egy
gyermekotthonhoz, illetve egy helyi segélyszervezethez
kerültek.
Az év végén pedig egy bemutató edzés keretén belül a
Marcipán SE Kistarcsán sportoló gyermekei számára, a
versenyszőnyeg hiányzó darabjaira ajánlottam fel a teljes
bevételt.

Mik a 2017-es tervek és célok?
Nagy álmom, vágyam teljesülne, ha megtölthetném a
kistarcsai vadonatúj Sportcsarnokot mozogni vágyó lelkes
kistarcsaikkal. Célom, hogy minél több ember rendszeressé
tegye az életében a mozgást, megértse és megtapasztalja
annak fontosságát és hozzásegítsem a hosszú távú egészséges
életvitelhez.
Ezért tavaly októberben létrehoztam egy programot, aminek
a neve M.L.T. (Mozgás – Lélek – Táplálkozás) ahol együtt
dolgozok egy dietetikus szakemberrel Kőszegi Móni
személyében, illetve egy lifecoach-al, Horváth Dettivel.
Egy 3 hónapos program keretén belül nyújtunk segítséget,
mozgásban (csoportos és személyi edzések), táplálkozásban
(személyre szabott étrend) és lelki támaszban mindazoknak,
akik változtatni szeretnének az eddigi életvitelükön, de
egyedül nehéz elindulniuk, és hosszú távra tervezik az
életmódváltást.

V.F.
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Hegyes Imre 3. danos Taekwondo mester Hapkidoból is
1. danos övfokozatot ért el

Mi is az a Hapkido? A Hapkido egy koreai harcművészet.

Amíg a Taekwondo az ütő-rúgó iskolát, addig a Hapkido a
dobó-feszítő-csavaró iskolát képviseli, rengeteg rúgás-
technikával.

A Hapkidót Magyarországon 2001 óta gyakorolják,
Kistarcsán 2011 -ben indította be Hegyes Imre a Sentinel SE
vezető edzője. Azóta évente kétszer rendez hazai Hapkido
Szemináriumokat és színes övvizsgákat a Simándy
Általános Iskolában.

Hapkido mozgásanyaga:
Eséstechnika, légzéstechnika, önvédelem, csuklótámadások,
ruhafogások, fojtások, lefogások, ütések, rúgások, támadások
elleni védekezés, töréstechnika, illetve eszközhasználat.

A leggyakrabban oktatott eszközök a rövid bot, a hosszú bot,
a sétabot és a legyező.

Hegyes Imre a Sentinel SE Taekwondo mestere
Olaszországba, a Miláno melletti Oleggioba vitte csapatát,
ahol 8 fővel képviselte a magyar hapkido csapatot, ebből
öten a Sentinel SE hapkidosai voltak.

A 20. Nemzetközi Hapkido Szemináriumon és Kong-
resszuson 11 ország köztük Németország, Ausztria,
Olaszorzság, Portugália, Horvátország, Macedonia, Cseh-
ország, Oroszország, Szlovénia, Koszovó, Magyarország
képviseltette magát.

Az alábbi nagymesterek tartottak edzéseket:
Gerhard Angrinz (9. danos nagymester), Lorenzo Milano (5.
danos), Mladen Kužnik (8. danos mester az Európai
Hapkido Szövetség elnöke) és Kopasz Attila (4.danos
mester).

Az összejövetel mestervizsgákkal zárult. A magyar
küldöttség tagjai közül végül két versenyző, Kispál László és
Hegyes Imre is sikeres 1 . danos vizsgát tett. Felkészítőjük
Kopasz Attila 4. danos Hapkido mester, a vásárhelyi
Hwarang-do SE vezetője volt.
Kistarcsa polgármestere, Solymosi Sándor is gratulált
Hegyes Imre mesternek a dan diplomájához.

Szakosztályunkba folyamatos a tagfelvétel, szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!

Edzéseinket csütörtökön 19:00-20:00-ig és szombaton 9:30-
11 :00-ig próbálhatják ki.

Az első edzés ingyenes!

Bővebb információt a www.sentinelse.hu weboldalon vagy a
06-20-551 -0919-es telefonszámon kaphatnak!

H. I.
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Karitász beszámoló
„Ha szeretnéd megtalálni Istent, a rejtekben keresd:

a szükséget szenvedők, a betegek, az éhezők és a börtönben lévők között.”

Katolikus

Az elmúlt év eseménydúsan telt a Karitász Csoport életében.
Februárban nagy sikerrel zajlott le a Karitász Jótékonysági
bálja, amelynek bevétele a gazdálkodásunk alapját képezi.
Az itt befolyt összegből több mint hetven családot,
kisnyugdíjast támogathattunk az elmúlt hónapokban. Három
családnak tudtunk a hideg időre tűzifát biztosítani, több
súlyos betegnek vásároltunk drága gyógyszereket, táplálék
kiegészítőket, amelyeket az OEP nem támogat.
Húsvétkor a tartós élelmiszergyűjtés során kapott
felajánlásokat tudtuk kiegészíteni, sonkát, tojást, a
gyerekeknek édességet pakoltunk a csomagokba.
Gyermeknap alkalmából 1 3 rászoruló gyereket vittünk el
kisbusszal a Fővárosi Nagycirkusz Vízivilág című előadására
és egy-egy kis hátizsáknyi meglepetést is készítettünk
számukra.

Húsz gyermeknek segítettünk, hogy részt vehessen a nyári
hittanos táborokban, akiknek részvételi díját részben vagy
teljesen kifizettük.
A nyáron Krakkóban megrendezett Ifjúsági Világtalálkozóra,
három fiatal utazási költségeit is támogattuk.
Az iskolakezdésnél is próbáltunk segíteni a rászoruló
családoknak, füzeteket és különböző iskolaszereket
gyűjtöttünk, valamint új tanszereket is tudtunk vásárolni,
amit szétosztottunk a plébániára meghívott családok gyerekei
között. A tanév során, szükség esetén több gyermeknek
kifizetjük az étkezési díját, valamint anyagilag segítünk,
hogy a rászoruló gyerekek is részt vehessenek iskolán kívüli
osztályprogramokon.
A következő csomag, amit októberben a családokhoz
eljuttattunk, 500 kg szabolcsi alma volt, amit mi vásároltunk
és osztottunk szét a rászoruló családok között. A Váci
Egyházmegyei Karitásztól 1 5 kg majonézt is kaptunk, amit
befőttesüvegekbe raktunk szét, ezt is a gyermekes
családoknak adtuk át.
Az egyházközösségi évnyitón a Korhinta színház által
előadott „Szőlőkotoróka” című zenés mesejáték is a Karitász
által valósulhatott meg. Ennek az anyagi fedezetét a tavasszal
megrendezett Könyvbörzén befolyt adomány összegéből
tudtuk finanszírozni.
A plébánián idén két alkalommal, áprilisban és szep-

temberben tartottunk ruhabörzét a hívek által felajánlott
ruhákból, ágyneműkből, cipőkből, edényekből,
gyermekjátékokból. Most nem csak a támogatott
családjainkat hívtuk meg, hanem a templomban is
meghirdettük a nem rászorulóknak is a börzét. Bár félve és
kevesen jöttek el, hogy a rengeteg jó minőségű ruhából
vigyenek, de itt is közel 20.000,- Ft-ot adakoztak azok, akik
találtak kedvükre való holmikat. A legnagyobb igény mindig
a csecsemő-, kisgyermek- és gyerekruhákra, játékokra van.
Nagyon sok hagyatékból megmaradt régi ruhát is kaptunk, de
ezeket sajnos már nem tudjuk hasznosítani, mert a sokszor
divatból kiment ruhákra már nincs kereslet, ezért a jövőben
ilyen ruhaneműket már nem tudunk elfogadni.
A nyár legnagyobb projektje a régi plébánia udvarában álló

káplánlak felújítása volt. Bár ennek anyagi költségeit Görbe
atya jóváhagyásával az Egyházközség finanszírozta, a
szükséges intézkedések, a felújítást végző mesterek
szervezése és a lakás berendezése a Karitász feladata volt.
Ebben is sok segítséget kaptunk a kistarcsai lakosoktól,
hiszen bútorokat, függönyöket, különböző berendezési
tárgyakat kértünk és kaptunk, amivel otthonosabbá tudtuk
tenni a beköltöző édesanya és négy gyermeke számára a
lakást.
Tavasszal hirdettük meg a kupakgyűjtést, amivel a stroke-on
és több agyműtéten átesett, huszonegy éves fiatalember,
Pásztor Zsolt felépülését segítjük. Novemberig több tucat
zsák telt meg a tisztára mosott kupakokkal, ám a gyűjtést
továbbra is folytatjuk, minden kupak számít!
A kupakokon felül októberben pénzadománygyűjtést is
hirdettünk Zsola számára. A kedves hívek 245.000,- Ft-ot
adakoztak és ezt az összeget a Karitász felkerekítette, így
összesen 300.000,- Ft-ot tudtunk átadni Zsolának, amivel egy
speciális ruha megvásárlását segítettük, ami a további
rehabilitációjához szükséges. Az adományt november 19-én,
a szombat esti szentmise végén adtuk át Zsolának, akit így a
templomban lévő hívek is személyesen megismerhettek.
November 19-e Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepnapja,
amikor megszentelt, úgynevezett „Erzsébet kenyeret”
szoktak osztani a rászorulóknak. Azonban idén a csoportunk
nem a rászorulóknak, hanem támogatóinknak adott „Erzsébet
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kalácsot” a vasárnapi szentmisék után, ezzel köszönve meg
az egész éves adományukat, támogatásukat. Mert hiába
szeretnénk mi bármit, ha az egyházközösség, az
adományozók nem támogatnának, a beszámolóban leírt
juttatások nem kerülhetnének a rászorulókhoz. Ezúton is
hálás szívvel köszönünk minden anyagi és tárgyi adományt!
Már tervezzük a következő jótékonysági bált, ami 2017.
február 25-én lesz a Csigaházban. Sok szeretettel hívjuk és
várjuk jótevőinket, akik a bálon való részvétellel is
támogathatják Kistarcsa nehéz körülmények között élő
családjait!
A következő megmozdulásunk, a most december elején zajló
tartós élelmiszergyűjtés, ez az alapja a karácsonyi
ajándékcsomagoknak, amivel 80 családnak tesszük majd
szebbé ezt az ünnepet. Ebbe a csomagba a tartós
élelmiszereken kívül más finomságok is kerülnek; egy
nagylelkű építési vállalkozótól már több éve mákos, diós
bejglit kapunk, valamint szaloncukrot és narancsot
vásárolunk a gyereknek. Ezen kívül minden évben
kiválasztunk egy igen rászoruló több gyermekes családot,
akiknek személyes ajándékokkal, fenyőfával, az ünnepi
vacsora alapanyagaival, betlehemező gyerekekkel
varázsoljuk csodálatos ünneppé a karácsonyt.
Csoportunk névadóját, Teréz anyát szeptember 4-én avatta
szentté Ferenc pápánk, ezért most már a nevünk: Kalkuttai
Szent Teréz Karitász Csoport. Csoportunkban jelenleg 10 fő
önkéntes végez tevékeny munkát, időt és anyagiakat is
áldozva arra, hogy segíthessünk a környezetünkben élő
rászorulókon. Egyre több mindennel tudnánk segíteni,
azonban ehhez már kevesen vagyunk, ezért lenne szükségünk
újabb önkéntes munkatársakra! Szeretettel várjuk az
érdeklődőket minden hónap első keddjén, 1 8 órától a
plébánián, ahol karitász-találkozónkat tartjuk!

Prohászka Ottokár idevágó szavaival zárnám a beszá-
molónkat:
„Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy
mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne legyen
abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások
lakmároznak, senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös
ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz.
Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is
szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt mint a
magunkét eloszlatni törekedjünk.”

Csicsiri Kriszta

Meghívó
Farsangi bált rendez a Kalkuttai Szent
Teréz Karitász Csoport és a kistarcsai
Római Katolikus Egyházközség 2017.
február 25-én 19 órai kezdettel a

Csigaházban. Sok szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és
nagyokat egyaránt, hogy egy feledhetetlen, szórakoztató
műsorszámokkal színesített estét tölthessünk együtt! A
vacsorával egybekötött estre szóló jegyek 3.800,-forintért
vásárolhatóak meg, a plébánián irodai órákban és a katolikus
templom sekrestyéjében a szentmisék után. Koccintásra büfé
áll majd rendelkezésre, de szívesen fogadunk sós és édes
süteményeket, valamint az éjféli tombolahúzásra fel-
ajánlásokat.
Amennyiben nem tud részt venni a bálon, de támogatni
szeretné a Karitász munkáját, támogató jegy vásárlására is
van lehetőség, 500,-forintos címletekben. A bál teljes
bevételét az előző évekhez hasonlóan, városunk
rászorulóinak támogatására fordítjuk.

Csicsiri Kriszta

„Menjünk mi is Betlehembe!”
Különleges volt a Vivace kórus számára ez a december, mert
már 15 éve, hogy megtartottuk első énekpróbánkat egy kicsi
szobában, de nagy lelkesedéssel. Fontos szerepet tölt be az
életünkben ez a közösség, ahol egymás barátai lettünk,
részesei lehettünk egymás életének örömökben és gondokban
egyaránt. Reméljük az egyházközség életébe is varázsoltunk
lelki feltöltődést dalainkkal, amikkel igyekszünk szebbé tenni
a templomi ünnepeinket. Ha egy közösség tagjai vagyunk,
akkor a legfontosabbat, az időnket, saját magunkat adjuk át a
közösség részére. A „Menjünk mi is Betlehembe” című
adventi zenés áhítat volt a mi ajándékunk a kistarcsai
híveknek, ahol együtt éltük meg a várakozás örömét, a
karácsony csodáját. Isten segítségével, reméljük, még sokáig
szolgálhatunk az egyházközségünkben. Áldott és békés
karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Tanács Emese

Felhívás

Kérjük azokat a fiatalokat, akik 2017-ben terveznek
összeházasodni, február végéig jelentkezzenek a plébánián,
hogy megfelelően fel tudjanak készülni életük egyik
legnagyobb eseményére.

Kistarcsai Plébánia



Hálaadás
„Keressétek először az ő országát, és igazságát. És ezek is mind, ráadásul, megadatnak néktek.”

Máté evangéliuma 6, 33.

Református

A hálaadás határozza meg az előttünk álló két esztendőt:
2017-et a reformáció 500 esztendővel ezelőtti elindulásáért.
A következőt pedig gyülekezetünk 100 esztendejéért!

A keresztyén embernek nincs más dolga, mint Isten
tanítása szerint élni, rábízni magát kegyelmére, hívő
döntéseket hozni, és megpróbálni ezeket következetesen
megvalósítani: tehát miközben az Ő országát keresi, aközben
elrendeződnek körülötte a dolgok!
Ez nem azt jelenti, hogy a hívő embernek mindig könnyű
napjai lesznek vergődés és szenvedés nélkül. Ilyet Jézus nem
ígért!
Amikor nehéz terheket hordoztam, mindig elkeserítettek a
könnyű, felelőtlen tanácsok. Ezek közben gyakran
gondoltam: ha olyan tanácsot tudnál adni, ami igazi
segítséget jelent, akkor elhinném, hogy a helyemben meg
tudnád oldani, amit én nem.
Ha tanácsolnunk kell valakit, akkor ne nagyon mondjunk el
mást, mint ahogyan rajtunk segített a Mindenható!
Legtöbbször elég ez a személyes bizonyságtétel. Vagy
bátorítsuk, hogy minden körülmények között egészen bízza
magát Isten kegyelmére.

Mindenkinek át kell élnie, hogy nem tudja megtartani saját
magát! A 100-as évek második felében élt Polükarposz, a
keresztyén egyház nagy tanítója, János apostol és Igantius
tanítványa. Gyönyörűen alakult az élete. Úgy tűnt, hogy
mindent megkapott, amit valaki abban az korszakban. „Idős
korában Kisázsiában is heves keresztyénüldözés tört ki. A
pogány helytartó a kihallgatás után azt mondta
Polükarposznak: ’Kíméld magadat! Mutass be áldozatot a
császárnak, káromold Krisztust, és szabadon engedlek! ’ Ő
így válaszolt: ’86 esztendeje szolgálok Neki, s Ő soha nem
bántott semmivel. Hogyan átkozhatnám meg az én
Királyomat, Aki megváltott engem?’ Így 156 január 26-án
máglyán halt meg Uráért.” (Szénási)
Akkor derült ki, hogy a mártíroknak eddig adott tanácsait a
saját életében hogyan tudja megvalósítani.

Mindenkinek egyszer el kell jutnia arra a holtpontra,
személyesen kell szembenéznie a veszedelemmel,
kísértéssel. Az egyik embernek kisebb, a másiknak nagyobb
próbát jelent ez!

Aki segíteni akar másoknak, csak olyasmit mondhat,
mint Polükarposz: ennyi, meg ennyi évig szolgáltam
Krisztusnak, ő soha nem tett nekem semmi rosszat, és akármi
történik körülöttem, én mindig Krisztusra bízom magam. És
bármi lesz is az életemben, azt a kezéből fogadom.

Amit Isten kezéből fogadok, ne feledjem hálával
megköszönni! Kálvinnal szólva: „szívem égő áldozatul az
Úrnak felajánlom”. A hívő ember hálából cselekszi a jó, nem
azért, hogy valamit kiérdemeljen.
Mit tegyen a háládatos ember?

Először: Úgy sűrítse össze az emlékeit egy
hitvallássá, hogy abban a mindenható Isten kegyelméről
emlékezzen meg! Az látja hálával az életét, aki ki tudja
mondani, hogy „mindeddig megsegített az Úr!”

Másodszor: ezt a hitvallást adja tovább a
gyermekeinknek! Nagyon sokan ott követik el a hibát, hogy
amikor összefoglalják az életüket a gyermekeik előtt, nem

azt mondják el, hogy „mindeddig megsegített engem az Úr”,
hanem azt, hogy „ezt meg ezt tettem, itt meg itt helyt tudtam
állni, ebben meg ebben okosabb voltam, mint a többi.” Lehet,
hogy ez igaz is! Csakhogy az embert a saját okossága nem
tarthatta meg, de a Megváltónk kegyelme igen! Aki igazán
hálás, annak erre kell megtanítani a gyermekét. Aki viszont a
maga sikeréről beszél, annak nem hiszem, hogy őszinte lenne
a hálaadása!

Ki a jó keresztyén szülő? Aki mindent megad a
gyermekének, ami szükséges? Ezt a nem hívők is megteszik!
A keresztyén szülő a gyermeke lelki növekedéséről is gondot
akar viselni! Ezért tanítja meg a keresztyén élet szabályaira
is.

Harmadsorban pedig a hálaadás úgy látszik meg az
életünkben, ha családi körülményeink között is ott van a
rendszeres, mindennapi imádság.
Azért imádkozik, mert tudja, hogy nemcsak a saját keze
teremti elő a mindennapit. Bár a tulajdon keze munkájával
kell megkeresnie a kenyerét, de az áldást Isten adja! Ezért
nem feledkezik meg naponta az imádságról. Úgy, ahogy nem
feledkezik meg a táplálkozásról, sem a napi pihenésről. Mert
aki nem táplálkozik, nem pihen, nem tudja a napi munkáját
végezni. Ugyanígy hozzátartozik az imádkozás is a hívő lelki
életéhez.

Sokan gondolják: ’Én még nem kaptam csak úgy
semmit senkitől, pláne nem Istentől! ’ Súlyos tévedés. Ma
már mindenki tudja, milyen meghatározó életünkben az első
három év. Ezt a szülői háznak, leginkább az édesanyánknak
köszönhetjük. Az oktatáshoz való viszonyunkat
meghatározza tanító nénink áldozatos munkája. Agyunk
képességeit is „örökségként” kaptuk. Inkább azt mondhatom:
„mid van, amit nem kaptál volna” Istentől? Ő adja, de
embereken keresztül.
Súlyosan téved, aki az anyagi előmenetele, a mindennapi élet
vagyoni helyzetén méri le az Isten kegyelmét! Ezek csak
eszközök! A jó, vagy a rossz felhasználásuk mutatja meg,
hogy értelmes, vagy értelmetlen életet élünk.

Súlyosan téved, aki csak ezeknek az anyagi javaknak
a megszerzését tekinti az élete céljának!
Ebben az Igében két gondolatot helyez egymás mellé a
szentíró: a gazdagok azzal tévednek, hogy vagyont akarnak
gyűjteni, és halmozzák a mammont. A szegények pedig azzal
tévednek, hogy aggodalmaskodnak a megélhetésért. Mind a
két tévedésnek ugyan az a lényege: figyelmüket a megélhetés
felé fordítják. Ez lesz a célja az életüknek! Ha viszont valaki
elkezd hálát adni Istennek, akkor a figyelmének a
középpontja az ég felé vetül. Szüntelenül mondjuk el a
Mindenhatónak, hogy mennyi jót kaptunk már a kezéből!

Jézus arra bátorít: „Keressétek először az ő országát,
és igazságát. És ezek is mind, ráadásul, megadatnak
néktek.”. De ha nem adná is, ha sok sok szomorú árny
kísérné is napjainkat, vagy a mártírium lesz is a részünk,
mint Polükarposzé volt: hűségesnek kell maradni, mert
hűeknek ígéri a győztesekkel együtt a mennyei koszorút!
Nem a sikereket, sem a győzelmeket, de az üdvösséget, örök
életet igen!

Riskó János református lelkész
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"Amikor útra keltünk, hogy felkeressük Lechner
Ödön épületeit határon innen és túl, tudtuk, hogy
az egyik legnagyobb magyar építőművész
nyomába szegődtünk. Nélküle nincs magyar
építészet, személye, művészete és hatása
megkerülhetetlen a századforduló világában,
nemzetközi mércével mérve is ragos életműve ma
is igazodási pont. A magyar formanyelvet, a
nemzeti stílust szerette volna megteremteni formai
újításaival, népművészeti motívumok
alkalmazásával és a Zsolnay-kerámiák
használatával, létrehozva a szecesszió magyaros,
népies irányzatát.

Megfordultunk mindazokon a tájakon, ahol ő maga is, megnéztük és bejártuk
egyedülálló alkotásait, amelyek mindenkit rabul ejtenek. Pozsonytól
Kolozsváron és Nagybecskereken át Zomborig követtük az útját, hogy
megörökítsük képben és szövegben ma meglévő összes épületének állapotát,
felkutattuk lebontott és megsemmisült műveit, összegeztünk meg nem
valósult terveit. Különleges barangolás volt ez a múltban, a kiegyezés korától
az első világháborúig tartó építészeti aranykorban, amelyet szintén
bemutatunk a könyvben.
Nem volt soha egyetlen építőművésze sem Magyarországnak, akinek ilyen
felmérhetetlen hatása lett volna kortársaira és az utókorra is, és nem volt még
magyar építész, akinek öt művét felterjesztették a világörökségi várományosi
listára. Kötetünkből az is kiderül, mit vettek át követői, tanítványai az általa
teremtett új stílusból és művészi formanyelvből. Lechner Ödön a nemzeti
építészet apostola volt, aki alkotásaival ma is hat. Aki kinyitja ezt a szép
albumot, megtapasztalja művészi erejét."

Halász, Ludmann, Viczián: Lechner összes

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

Sodoku Recept

Könyvajánló

Téli sült zöldségek
Hozzávalók 2 fő részére:
- 20 dkg apró burgonya
- 20 dkg sárgarépa
- 1 5 dkg cékla
- 1 5 dkg édeskömény
- 1 0 dkg li lahagyma
- 6 gerezd fokhagyma
- só,színes bors
- 2 ek. olívaolaj
- 1 ág rozmaring
- 1 dl víz

a szószhoz:
- 2 dl tejföl
- só, színes bors
- 1 csokor petrezselyem
- fél citrom reszelt héja

Elkészítése: A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk. Kivéve a
burgonyát, annak meghagyjuk a héját. Az összes zöldséget
csíkokra, cikkekre vágjuk. Sózzuk, borsozzuk, egy fedeles,
lehetőleg fém sütőtálba tesszük. Felöntjük a vízzel,
meglocsoljuk olaj jal, rátesszük az éppen csak megnyomott
fokhagymákat, és a rozmaring ágat. Lefedjük, és 200 fokos
sütőbe tesszük. 40 percig pároljuk, majd 10 percig fedő nélkül
pirítjuk. A mártogatóhoz felaprítjuk a petrezselymet, és
összekeverjük a tejföllel, a fűszerekkel. Frissen, forrón
fogyasszuk.

Vers mindenkinek

Saját karácsonyi versét, december 22-én
küldte el számunkra levél formájában egyik
kedves olvasónk. Ezúton is köszönjük!

V. Angéla: Karácsonyest

Este van már az égből
puha hópihék szállnak,
készítik a földnek a

jó meleg ágyat.

Ablakokban sorban
kigyúlnak a fények,

templomokból kiszűrődik
a karácsonyi ének.

Mennyből az angyal,
ha lejössz ma hozzánk,

ajándékok mellé
szeretetet hozzál!

Sokat, sokat mit
elbírnak a szárnyaid,

szeretetre, boldogságra
szomjaznak házaink.

(2016)
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