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Járdafelújítás kezdődött az
Eperjesi úton

A Stop Shop építésével egyidejűleg elkezdődött a település-
rendezési szerződésben vállalt feladatok megvalósítása. Az
önkormányzat még a CBA-val kötötte meg a szerződést, amit
a földhivatalban kötelezettségként be is jegyeztettek. A CBA-
tól a Buono Mercato Ingatlan-beruházó Kft. vette meg az
ingatlant és a projektet (terveket), így rá szállt át a szerződés
teljesítése. Az általa választott kivitelező kezdte meg most a
munkát az Eperjesi úton. Itt a Szabadság úttól a lakótelep
kezdetéig (a kórház kerítésével átellenes oldalon) kerül
kijavításra és felülaszfaltozásra a járda. Ezt követően majd a
Szabadság út elejétől a Vas-Műszaki üzletig épül térkőből
járda. A szerződés további pontjainak végrehajtása már Stop
Shop bevásárlóközpont megépítésével válhat valósággá.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Elindult a zöldhulladék gyűjtés
Kéthetente szállítja el a szolgáltató a

lakosságtól a zöldhulladékot

Kistarcsán, 2017. május 1 -től a Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft. vette át a hulladékok elszállítását, kezelését.
Az új közszolgáltató kérésére pár fontos információt
szeretnénk megosztani Önnel a ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTÉSRŐL.

A zöldhulladékok szelektív begyűjtése 2017. május 23-án
megkezdődött. A zöldhulladékok szelektív gyűjtése május
23-tól kezdve KÉTHETENTE, KEDDI (HÉV-TŐL
ÉSZAKRA) ÉS CSÜTÖRTÖKI (HÉV-TŐL DÉLRE)
NAPOKON történik. A gyűjtési naptárban tudják nyomon
követni a napokat.

FIGYELEM! Zöldhulladéknak minősül a zöldfelületeken,

kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék pl.:

falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak,

nyesedékek, fűkaszálék. A zöldhulladék gyűjtése, a Zöld

Híd által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag

lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő

zsák alkalmazásával vagy kötegeléssel történik. A kötegelés

azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó a zöldhulladékot nem

ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve helyezi

ki. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm,

hossza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 köbméter

lehet.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a 110 literes zsákba csak és
kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki zöldhulladékait
az ingatlanja elé!

Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő
hulladékelszállítás rendjére!

Zöldhulladék-gyűjtő zsákok beszerzési helyei Kistarcsán

A gyűtjéshez használható zsákokat 39 Ft + áfa áron
vásárolhatják meg az alábbi üzletekben:
- Gyöngy Vegyeskereskedés (Móra Ferenc utca 48.)
- Éden ABC (Komáromi utca 7.)
- Fenyves Vegyeskereskedés (Raktár körút 5.)
- Csavarkirály Kft. (Szabadság út 44.)

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon +36 40 201 026
Postafiók: 2101 Gödöllő, Pf.:75
Személyesen: Gödöllő, Dózsa György út 69.

VÜSZI Irodaház, hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Megkezdődött a csatorna kiváltás
a bölcsőde leendő helyszínén

A Gesztenyés Óvoda mögötti önkormányzati területen jelölte
ki a képviselő-testület a kistarcsai bölcsőde helyét. Itt
azonban jelenleg egy nyílt csapadékvíz gyűjtő medence
található, ami akadályozná és veszélyeztetné a leendő
intézmény működését, ezért szükséges kiváltani, azaz a
betonmedencébe befutó esővíz csöveket ki kell kötni, egy új
nyomvonalon zárt csőrendszerbe kell terelni, majd a nyitott
medencét el kell bontani, a terepet meg rendezni kell. Ehhez
kezdett most hozzá a kivitelező. A kiváltás még nem jelenti a
bölcsőde megépítését, arra ugyanis egy éve pályázik az
önkormányzat, és csak a közeljövőben várható döntés, amit
kedvező elbírálás esetén közbeszerzésnek kell követnie.
Viszont a kiváltás nélkül biztosan nem épülhetne meg az
épület. Amint hírt kapunk a pályázat állásáról, úgy
tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

Kistarcsa Város Önkormányzata



Gyalogos átkelő épül a Deák
Ferenc utcánál

Megkezdődött a zebra építése a Deák Ferenc utca sarkánál.
Először a lámpatestet tartó oszlopot helyezték el (külön meg
kell világítani a gyalogos átkelőket), majd a kiemelt
szegélykövek betonozása következik, és burkolással
folytatódik a beruházás. A végén pedig felfestésre és
kitáblázásra kerül a sokak által várt zebra.

Szervezési Iroda

VI. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál
VERSENYKIÍRÁS

A nevezési díj 5500 Ft. ami tartalmazza: 2 db kb. 3 kg
súlyú főzéshez szükséges kakast, a fát, a székeket, sátort és
az asztalokat, a víz és áramvételi lehetőség biztosítását.
A további nyersanyagokat, eszközöket, a jelentkezőknek kell
hozniuk. A kakasokból bográcsban bármilyen étel készíthető,
amit a nevezők a helyszínen tetszés szerint szétmérhetnek.
Több kakasból is készülhet az étel, amit a versenyzőknek kell
hozniuk. Tűzgyújtás: 13.00-tól, ételek elkészítése 17.00-ig
lehetséges.
Az ételt pénzért árulni TILOS! Elektromos sütő-főzőeszköz
használata TILOS!

A készétel osztása kóstolójegy leadását követően történhet
meg. A kóstolójegy ára 500,- Ft, amiért egy tál ételt és a
szükséges műanyag étkészletet biztosítjuk.
A csapatoknak a rendezvény vendégei részére minimum 10
adag ételt kell felajánlaniuk. Kóstolójegyet csak korlátozott
számban árulunk!

A megfőzendő hús és az egyéb hozzávalók csak kereske-
delmi, forgalmazási engedéllyel rendelkező üzletből
származhat. A jó hangulatot és a talpalávaló zenét a
szervezők biztosítják!

Jelentkezni 2017. augusztus 07-ig a következő
telefonszámon lehet 20-568-7656.
A részletes program: www.kistarcsamuvhaz.hu -n érhető el.

A kakasok 2017. augusztus 18-án a Kossuth Lajos u. 23.
szám alatt (Kistarcsai VMSK Kft.) 9-1 5 óráig vehetők át!
Összesen 20 csapat nevezését tudjuk fogadni!

Igazgatási szünet lesz
a Polgármesteri

Hivatalban
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatalban 2017. július 24. napjától 2017.
augusztus 4. napjáig igazgatási szünet lesz.

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

2017. július 24. napjától 2017. augusztus 4. napjáig a hivatal
működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset, elemi
csapás, életveszély, súlyos kár esetére telefonos ügyeletet
biztosítunk. A bejelentés fogadása 08.00 és 12.00 óra között a
hivatal központi telefonszámán keresztül, azt követően pedig
a 06-20-426-5976 mobil számon történik.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

4 A VÁROS HÍREI KISTARCSAI HÍRADÓ

Szeptemberben lesz a lomtalanítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei
évben a lomtalanítást 2017. szeptember 9-én végzi el
a Közszolgáltató.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Munkatársat keresünk az iktatóba
Kistarcsa Város Jegyzője szervezési ügykezelő munkakör
betöltésére pályázatot hirdet.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő. Próbaidő: 6 hónap. A munkavégzés helye: 2143
Kistarcsa, Szabadság út 48.

Ellátandó feladatkörök:
Iktatási és irattározási munkák: A Polgármesteri Hivatalba
érkező iratok számítógépes érkeztetése, iktatása az ASP
iratkezelő szakrendszerben. Ügyiratok irattározása, határidő
nyilvántartása. Kézi és központi irattár kezelése.

Illetmény és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló.
törvényben meghatározottak szerint történik.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja. A munkakör betölthető: 2017. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.
Elbírálás határideje: 2017. június 30.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást
kap.A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére kell
eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „szervezési ügykezelő
pályázat”. További felvilágosítás a (28)-470-711/129-es
telefonszámon kapható.

Kistarcsa Város Önkormányzata



Befejeződött a Rákóczi körúti
járdafelújítás

Az Orgona sétány után idén másodikként a Rákóczi körút

járdáinak több szakasza újult meg. A kivitelező már befejezte a

munkálatokat. Itt – szemben az Orgona sétány öntött aszfaltos

technológiájával – térköves (viacolor) burkolás valósult meg,

szegélykővel. Az úttal érintkező részek K szegélyt és vakok, ill.

gyengén látók által is jól érzékelhető burkolatot kaptak.

Szervezési Iroda

2017. július 6.
Márton Péter: A drogfüggőségről
A drogok hatása a testre, a gondolkodásra és a személyiségre.
A drogfüggőség kialakulása. A szülők felelőssége. Mi az, ami
a droghoz vezet egy fiatalt? Mire kell odafigyelni? A kezdeti
függőség jelei. Mi a teendő a gyógyítás érdekében? Miért
térnek vissza a tisztulás után?

2017. július 13.
Tóth György: 150 éves a kiegyezés
A szabadságharc utáni önkényuralom rendszere. A
kiegyezésre való törekvés magyar és osztrák részről. A
Habsburgok októberi diplomájának elutasítása. Deák húsvéti
cikke. A vesztes königgrätzi csata. A megbékélés osztrákok
általi két lehetséges útja. A kiegyezés előnyei és hátrányai.

2017. július 20.
Venance Wapokurwa: Hazám, Uganda
A békés, intenzíven fejlődő afrikai ország földrajzi
elhelyezkedése. Közkedveltsége a turisták körében. A
Viktória-tó sajátosságai és a Nílus eredete. A lakosság
összetétele és az általuk beszélt nyelvek. Kampala, a főváros.
Az élet vidéken. Kapcsolat a szomszédos országokkal.

2017. július 27.
Fábri György: Protestáns zarándoklat
A kevésbé ismert németországi zarándokút útvonala. A
zarándoklat igen kedvező a mindennapi élethelyzetből való
kilépés szempontjából. A fizikai erőpróbával járó élmény
hatással van értékrendünkre. Igen fontos a zarándoklat
időpontjának életvitelünk megfelelő szakaszába illesztése.

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 Kulturális Egyesület

A Deáktanya aktuális
programja

Megkezdődött a Gesztenyés Óvoda
játszó udvarának bővítése

Az óvoda két csoport szobával történő bővítése egyben azt is

jelenti, hogy az addig játszóudvarként funkcionáló parkoló

mögötti részt meg kellett szűntetni – mivel oda épül az új

rész – és új udvart kell kialakítani, kicsit arrébb. A KÖFE

Kft. már elkészítette a kerítés egy részét, a Miraber Bt. pedig

elvégezte a földmunkák nagy részét, illetve kialakította a

térkő járdát és játszó felületet. A KÖFE Kft. még elkészíti a

kiskaput, illetve ha az időjárás engedi, akkor befejezi a

kerítés építését. Ezután fog következni a játékok

vissza/újratelepítése, pályázati forrásból új játékok

beszerzése, amire a Dömötör Alapítvány pénzt is nyert az

önkormányzattól.

Szervezési Iroda

Lakossági fórum
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. június 28. napján
tartandó rendes testületi ülésének Egyebek napirendi
pontjában lakossági fórumot hirdet a Településképi arculati
kézikönyv készítésével és az M31 -es autópálya 3+197 kmsz-
ben lévő áteresz alvizi oldalán létesítendő záportározó
megvalósításának érdekében a hatályos településrendezési
eszközeinek eseti módosításával kapcsolatosan a Képviselő-
testület 2017. július 12.-i nyílt ülésére.
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Beszámoló a májusi testületi ülésről
Pályázat közösségi közlekedésre
A Képviselő-testület döntése értelmében, Kistarcsa Város
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a nemzeti
fej lesztési miniszter által kiírt, a „Települési Önkormány-
zatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című
felhívásra.
A kiírás értelmében olyan Önkormányzat igényelheti a vissza
nem térítendő támogatást, amely a helyi közforgalmú
közlekedés lebonyolítására önkormányzati, állami és egyéb
szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést
kötött, továbbá a helyi személyszállítási közszolgáltatást
folyamatosan fenntartja.
Az Önkormányzat 2010-ben közszolgáltatási szerződést
kötött a SZEKÉR-TRANSZ 99 Bt.-vel a helyi közforgalmú
közlekedési feladatok ellátására, a közszolgáltatást azóta is
folyamatosan fenntartja A Bt. 2016. évi mérlege alapján
Kistarcsa Város Önkormányzata 1 510 000 Ft támogatási
igény benyújtására volt jogosult.

Elfogadásra került a KÖFE beszámolója
A Képviselő-testület elfogadta a Kistarcsai KÖFE Kft. első
negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó beszámolóját és
hozzájárult ahhoz, hogy a Kft. 2017-ben összesen
8.500.000,- Ft értékű eszközfejlesztést és beruházást
valósítson meg. Döntés született arról is, hogy az álláshelyek
száma 1 fővel növekedjen a közterületi gyűjtőedényekből
történő hulladékgyűjtés és szállítás megoldhatósága
érdekében. A testület figyelembe véve a létszámbővítést úgy
határozott, hogy a Kft. számára 2017. június 1 -től emelt
összegű működési támogatást nyújt.

Tájékoztatás a DPMV Zrt. 2016-os beszámolójáról és a
2017. évi üzleti tervéről
A működtetés Kistarcsa tekintetében is nyereséges volt 2016-
ban, amely előremutatást jelent az előző évhez képest,
amikor még a településre –56.532 ezer Ft (mínusz) adózott
eredmény került kimutatásra. A DPMV Zrt. eljuttatta az
Önkormányzat számára a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét
is. A beszámoló és az üzleti terv elfogadásáról a DPMV Zrt.
közgyűlése a 2017. április 6. napján megtartott ülésén
döntött. Mivel a tárgyalt kérdéskörökben történő
döntéshozatalhoz nem szükséges a Képviselő-testület
előzetes jóváhagyása, így a Képviselő-testület részére a
beszámoló és az üzleti terv csak tájékoztató jelleggel,
tudomásulvétel céljából került beterjesztésre.

Ingatlan vásárlási kezdeményezés a Szlovák Néprajzi
Gyűjteményének befogadására
A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a
Széchenyi utca 19. szám alatti ingatlan eladó, melynek
irányára 12 millió Ft. A Nemzetiségi Önkormányzat
álláspontja szerint az ingatlan alkalmas Kistarcsa Város
Szlovák Néprajzi Gyűjteményének befogadására, valamint
előnye, hogy a régi falu központi részén helyezkedik el és a
helyi építkezési tradíciók szerint épült. A testület az ingatlant

költségvetési fedezet hiányában nem kívánja megvásárolni.
Amennyiben Kistarcsa Város Önkormányzata ingatlan érté-
kesítési tevékenységéből a jövőben megfelelő összegű
bevételhez jut, a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat beadványát újra megvitatja. Felmerült, hogy az
ingatlan közös összefogás eredményeként esetleg
megvásárolható, ezért a polgármester levelében erre irányuló
kéréssel fordult a Kistarcsai Római Katolikus
Egyházközséghez, a Kistarcsai Református Egyházközséghez
és a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzathoz.

Adóhatósági beszámoló
A 2016. évi beszámoló az első olyan teljes év, amikor az ASP
rendszerével az adóztatási folyamat kizárólag már ezen az
egységes felületen került rögzítésre. Az ASP szolgáltatás
számos fejlesztésen esett át. A szolgáltató a háttér-
infrastruktúra üzemeltetés és rendszerfelügyelet mellett
„felhasználó-barát” újításokkal követi nyomon a napi
operatív munkában felmerülő folyamatokat.
2016. évben az adóbevételek 455.639 ezer Ft összegben
realizálódtak, százalékos arányban az eredeti előírás 110%-
ban teljesült. Az adóbevételek többségét jelentő iparűzési adó
teljesülése csak az év végével realizálódik. Azoknál az
adónemeknél, ahol jellemzően két egyenlő részletben
történik az adófizetés a teljesülési arány már meghaladta az
éves tervezett előirányzat 50%-át. Az előző évekről származó
hátralékok behajtásából 5727 eFt bevétel realizálódott.
Összességében megállapítható, hogy a kitartó, folyamatos,
rendszeres odafigyelést, rengeteg munkát igénylő és egyre
több eszközt igénybe vevő ellenőrzési és végrehajtási
tevékenység igen pozitív eredményt jelent.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
A testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadta, mely 2016-ban is eleget tett a vele
szemben támasztott lakossági és önkormányzati
elvárásoknak. Megfelelő partner volt az önkormányzati
elképzelések megvalósításában, feladatok ellátásában és az
ügyek intézésében. A beszámoló 12 oldalban részletezi 2016-
ra vonatkozó tevékenységeket részletesen, irodákra és
feladatkörökre bontva.

H.SZ.
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Ha május, akkor Kistarcsai Napok. Idén május 20-án és 21-én, immáron
22. alkalommal került megrendezésre Kistarcsa Város Önkormány-
zatának legnagyobb rendezvénye. A minden korosztály számára fontos és
érdekes fesztivált szerencsére az eső is elkerülte, így ezen a hétvégén is
több ezren kilátogattak az Ifjúság térre. A helyi szervezetek fellépése
mellett, koncertek. gyermekprogramok, bemutatók, finom ételek, és
kiállítások várták a kilátogatókat.

A hagyományokhoz híven, a fesztivál már pénteken a Városi Uszodában
elkezdődött, a Simándy Kupával, ahol az iskolások mérhették össze
úszótudásukat.

A hivatalos megnyitóra, szombat reggel 10 órakor került sor. Solymosi Sándor
polgármester beszédét követően a 7. Kistarcsai Teljesítménytúra legtöbb
indulóját nevező iskola nyereményének átadására került sor. A csömöri
Decathlon sportáruház vásárlási utalványa idén a Simándy József Általános
Iskolához került, melyet Szemán Gergely önkormányzati képviselő adott át az
intézmény számára.

Ezután az Ifjúság téren is megkezdődtek a programok. Arany János
születésének 200. évfordulója alkalmából vetélkedők, és kézműves
foglalkozások várták a kisebbeket a Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület
és a Közösen Értük Alapítvány jóvoltából.

A tavaszi EU-roadshow keretében a Europe Direct iroda munkatársai is
szeretettel vártak mindenkit azzal a céllal, hogy játékos feladatokon keresztül
még közelebb hozzák az Európai Uniót a fiatalokhoz. A környezetvédelem
jegyében a Magyar Villanyautó Klub bemutatta elektromos meghajtású
járműveit, köztük a Tesla Model S-t is.

A fesztivál részeként a Nagytarcsai úton szintén ingyenesen a Deres
Lovasudvar egész nap amatőr házi lovasversenyekkel és bemutatókkal várta a
látogatókat.

Az egészségügyi szűrések mellett a kiállításoknak a Kistarcsai Kulturális
Egyesület szervezésében idén is a Simándy József Általános Iskola adott
otthont. A tojásfaragás, az üvegfestés, a makettezés, a gyöngy és textiltárgyak
bemutatása mellett építmény makettek, vadásztárgyak és kisállat-bemutató is
várta az érdeklődőket. Fotókiállítás formájában megelevenedett Kistarcsa és az
Internáló tábor története is.

A színpadon a helyi sport- és civilszervezetek bemutatói követték egymást. A
Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület produkciója után
Gymstick Csilla testedzése következett. A Marcipán Sport Egyesület és a
Palota Dance Sport Egyesület bemutatója előtt a Sentinel Olimpiai Taekwondo
SE harcművészei elevenítették fel a küzdősportok világát. Ezt követően
Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő köszöntötte a
fesztiválra érkezőket. A bemutatók a Blero System Hip Hop Tánciskola
produkciójával zárultak.

Jó pár éve nincsen már Kistarcsai Napok labdarugó gálameccs nélkül.
Immáron harmadik éve látogat el a BKV Manager Team, Bolla Tibor
vezetésével a fesztiválra, hogy megmérkőzzön az Önkormányzat csapatával.
Egy lendületes és szoros első félidő után 8-2-re a vendégek győztek.
Aggodalomra semmi ok, jövőre jöhet a régóta várt revans.

Délután 14 órakor minden szem az Ifjúság tér közepére szegeződött.
Következett a kutyás ügyességi bemutató a Best Kutyaiskola jóvoltából. A
nagy meleg ellenére gazdáik segítségével, több mint 30 kutya hajtotta végre az

XXII. Kistarcsai Napok
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olykor játékos, olykor igazán nehéz feladatokat. A kutyák után ismét a színpad
felé összpontosult a figyelem. Megkezdődött az éjszakába nyúló szombati
koncertsorozat.
Fél 4-től a hamarosan negyven éves Kugli Zenekar állt a színpadra, és
bemutatta milyen is az őszinte rockzene. Utána egy éles váltással a fiatalok
körében igen népszerű Soul Sourge formáció következett. A dél-afrikai
énekessel felálló magyar funk-hip-hop zenekar rendkívül jó hangulatot
teremtett. A műfaj határain belül maradva a szájdobolás nagymestere Basslime
vette át a színpadot. A lélegzetelállító produkció után Henderson Dávid,
amerikai származású énekes szerelmes dalaival csalt könnyeket a kilátogató
tinédzserek szemébe. Egy rövid átállást követően szinte teljesen megtelt a
színpad előtti tér. Közkívánatra, a nap legjobban várt eseménye a Deák Bill
Blues Band koncertje következett. A több mint másfél órás koncertre
legnagyobb blues nótáit válogatta össze Deák Bill Gyula, hatalmas sikerrel.
Tűzzsonglőröket követően, a fesztivál első napját a New Level Empire zenekar
zárta. Nagy sikerrel mutatták meg, milyen is az elektronikus zene élőben,
zenekari felállással.

A vasárnap délelőtt a hagyományokhoz híven most is a gyermekekről szólt a
színpadon. Sajnos a Zabszalma együttes koncertje, az énekesnő váratlan
betegsége miatt, elmaradt, de a MiaManó Színház kibővített előadása teljesen
lenyűgözte a kicsiket.
Ezután Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának műsora
következett, melyben tehetséges fiatalok mutatták meg tánc és énektudásukat.
Ezután a Simándy József Általános Iskola fúvós zenekarának koncertjén
keresztül nyerhettünk betekintést a komolyzene világába, mindezt könnyeden,
filmzenékkel színesítve.

Kora délután a színpadon elsőként a sporté volt a főszerep, a Sárkánykard
Egyesület jóvoltából kung-fu bemutatóra került sor, melyet a Villámtánc
Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület műsora követett. A
táncprodukciók után gyönyörű hölgyek csodaszép ruhákban léptek a pódiumra,
a Szilka Szalon divatbemutatójának keretében, ahol megmutatták legújabb
alkalmi, menyasszonyi és koszorúslány ruháikat. Ezután az operett
kedvelőinek kedveztek a szervezők. A Tihanyi Vándorszínpad műsora
következett. A Barátok közt című tévésorozatból is jól ismert Tihanyi Tóth
Csaba és felesége Bognár Rita táncosokkal kiegészülve operett és magyar
nótákat énekelt az idősebb korosztály legnagyobb örömére. Ha már
hagyományőrzés, akkor a népdalok és a néptánc sem hiányozhat egyetlen
Kistarcsai Napok program-sorozatból sem. A Pannónia Néptáncegyüttes egy
különleges műsorral készült, az összes korcsoport bevonásával. A több mint
egy órás folklórprodukciót idén is hatalmas érdeklődés övezte. Az Ifjúság téren
stílusosan népi ügyességi játékok várták a gyerekeket.

Este 18 órától a várva várt két koncert következett. Napjaink egyik legnép-
szerűbb rapper párosa az AK26 formáció teljesen megtöltötte a színpad előtti
teret. A szókimondó srácok egy rögtönzött közönségtalálkozót is tartottak a
fellépést követően. Ezután megkezdődött a színpad teljes átépítése, a két napos
fesztivál legjobban várt zenekarának fellépése előtt. Amíg az előkészületek
zajlottak, cheerleader bemutatóra és Akrobatikus kosárlabda showra került sor.
Fél 9 előtt néhány perccel már egy talpalatnyi hely sem volt, megkezdődött a
Neoton Família koncertje. A hetvenes-nyolcvanas évek legnépszerűbb magyar
együttese, csaknem 30 nagylemezzel büszkélkedhet, és a legnagyobb
slágerparádéval érkezett Kistarcsára. A közönség hatalmas ovációval fogadta a
legendás zenekart, a csaknem 2 órás koncertnek köszönhetően igazán
felejthetetlen estében volt részük, a záró tűzijáték előtt, a rajongóknak.

A rendezvény támogatói voltak: Lavet Kft., Europe Direct, Exim Kábel Kft.,
Kópé Kölyök Családi Bölcsőde, Kistarcsai KÖFE Kft., Drei-Vet Kft., JUKA
Bt., Deres Lovasudvar, Ritecz László vállalkozó és a Budapest Security.

H.SZ.
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A kormány 2014-ben döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program elindításáról, amelynek első ütemében folyamatosan épülnek a XXI.
századi körülményeket biztosító új létesítmények. Kistarcsán összesen 404
millió forintból készült el a tornaterem. A kivitelezés költségeit teljes
egészében központi költségvetési forrás fedezte, tehermentesítve a helyi
önkormányzatot a fejlesztéssel járó terhek alól.

Az ünnepélyes átadóra május 31 -én, 1 4 órától került sor. Solymosi Sándor
köszöntőjét követően meglepetés érte a résztvevőket: a város polgármestere,
mint volt tornász, néhány gyakorlatot hajtott végre az antwerpeni 1920-as
olimpiát megjárt tornász lovon. (Anno megígérte, hogy bemutat egy lólengést,
ha Kistarcsának lesz egy sportcsarnoka.) A bemutatót követően a Simándy
József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárának, Torkosné
Sárközi Enikőnek külön erre az alkalomra írott versét adta elő Liber Dominika,
majd Baranovszky Henrietta és Balogh Eszter, a Marcipán SE sportolóinak
akrobatikus tornabemutatóját láthatták a meghívottak, akik szintén az iskola
tanulói. Bartus Emese felső tagozatos tanuló pedig Karinthy Frigyes Lógok a
szeren című művét mondta el.

Ezután Vécsey László, a körzet országgyűlési képviselője, majd Sárfalvy Péter
utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, őt
követően pedig dr. Boros Anita vagyongazdálkodásért felelős helyettes
államtitkár tartotta meg ünnepi beszédét. Ezután Solymosi Sándor
polgármesterrel kiegészülve együtt vágták át az átadást jelképező nemzeti
színű szalagot.

Görbe József atya, a Római Katolikus Egyház nevében felszentelte és
megáldotta a Városi Sportközpontot. Riskó János lelkész, a Református
Egyház hívei nevében pedig áldását adta a sportcsarnokra.

Az ünnepség végén Solymosi Sándor polgármester a projekt minden
résztvevőjének megköszönte a munkáját.

Köszönetét fejezte ki:
• dr. Boros Anita vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkárnak,
• Sipos Juditnak, az NSK projektvezetőjének áldozatkész közreműködéséért,
• Scheiber Ágnesnek, a Kiszugló Kft. ügyvezetőjének a jól átgondolt tervezé-

sért,
• Türkné Tóth Beátának, a BMSK Zrt. műszaki ellenőrének mindenre kiter-

jedő figyelméért, gondos munkájáért,
• Kovács Norbertnek, az NSK főigazgatójának együttműködő munkájáért,
• Esze Györgynek, az E-Builder Kft. ügyvezetőjének, Gerencsér Andrásnak,

a Laterex Építő Zrt. elnök–vezérigazgatójának és Baranyai Zoltánnak, a
Laterex Építő Zrt. általános termelési igazgatójának az első osztályú kivite-
lezésért,

• Asztalos Béla és Kálmánchei Zoltán építésvezetőknek, hogy télen-nyáron, a
szélsőséges időjárás ellenére is kitartottak és helytálltak.

A rendezvény végén az iskola tanulói – lufieső közepette – birtokba is vették a
létesítményt. Júliusi számunkban további érdekességeket olvashat a frissen
átadott Városi Sportcsarnokról.

Hadnagy Zsolt / Kormany.hu

Ünnepélyesen átadták a Sportközpontot
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Országos konferencia színhelye volt Kistarcsa
A Magyar Államkincstár tartott bemutatót az ASP Önkormányzati Alkalmazásközpont adó

szakrendszeréből a Megyei Jogú Városok adóigazgatatási szakembereinek

Miért éppen Kistarcsa? Azért, mert a tízezernél nagyobb

önkormányzatok közül elsőként vezette be 2015. július

elsején az ASP Önkormányzati Alkalmazásközpont összes

szakrendszerét (honlap, gazdálkodás, adó, ipar-

kereskedelem, ügyiratkezelés, vagyonkataszter). Ezt abban

az időben csak 55 önkormányzat vállalta a majd 3200 közül,

s ők se mind az összes szakrendszerre vonatkozóan. Azóta,

idén január elsejétől újabb 1500 településnek kellett

csatlakoznia a fejlesztéshez. Ők a legkisebb települések.

2018. január elsejével a közepes méretű önkormányzatok,

majd 2019. januárjában a legnagyobbak, a megyei jogú

városok és kerületek fognak a rendszerhez csatlakozni.

Természetesen az első vagy más néven ASP 1 .0 és a második

ASP 2.0 projekt is a Széchenyi 2020, vagyis Európai Uniós

pályázatból valósul meg. (KÖFOp-1 .0.0-VEKOP-15-2016-

00008.)

Mivel a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban már jó két éves

tapasztalat áll rendelkezésre, s mi vagyunk a legnagyobb

ASP-t alkalmazó önkormányzat, (s még e

megközelíthetőségünk is kiváló! ) ezért nem volt vitás, hogy

minket választ ki az Államkincstár arra, hogy az adózási

szakmai bemutatót megtartsuk azoknak a nagyvárosi

szakembereknek, akik még nem látták a rendszert, és csak

2019-ben kell bevezetniük. Így jutottunk el 2017. május 25-

éhez, amikor a Csigaházban egész napos szakmai bemutatóra

került sor.

Solymosi Sándor polgármester, mint a ki nem taposott úton

járó bátor önkormányzat vezetője köszöntötte a résztvevőket,

nem rejtve véka alá, hogy sokszor meg kellett kínlódni az

újdonságként bevezetett szakrendszerekkel, de mára profin

alkalmazzák a munkatársak, akik erről a nap során

bizonyságot is adnak.

Dr. Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke arról

beszélt, hogy milyen fontos fejlesztések állnak a

közigazgatási infrastruktúra előtt, amivel az önkormányzatok

munkáját tudják úgy segíteni, hogy közben a lakossági

elektronikus ügyintézés is megvalósul.

Ezt követően a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Adó

Csoportjának munkatársai (Bartha Tiborné csoportvezető,

Karácsony Márta, Kissné Zsoldos Orsolya, Varga Krisztina

és Tordasi Ildikó) mutatták be két kivetítőn azokat a

feladatokat, amikkel naponta foglalkoznak: egy adózó

törzsadatainak módosítása, egy KATÁ-s bejelentkezés

feldolgozása, egy változás bejelentés feldolgozása,

gépjárműadó, majd telekadó bevallás feldolgozása, fizetési

könnyítés, értesítés készítése, adózói egyenleg lekérdezése,

számlakivonat feldolgozása, túlfizetés (visszautalás)

rendezése.

A bemutatók után kérdések feltevésére is volt lehetőség.

Másfél órán keresztül Krucsó Balázs projektvezető és

Kovács Róbert fejlesztő fogadta és válaszolta meg az

észrevételeket. A bemutató eredményességét mutatja, hogy

délután 4 órakor ugyanannyian voltak a teremben, mint a

délelőtti kezdéskor, és büszkén mondhatjuk, hogy „adós

lányaink” kiválóan megállták a helyüket a legnagyobb

városaink adós szakemberei előtt.

Polgármesteri Hivatal
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Június 4., Trianon emléknapja. Pünkösdre való tekintettel, városunkban június

6-án délután 17 órától került sor a megemlékezésre a Városi Uszoda előtti

téren. Lelkében mély fájdalommal gondol vissza minden magyar ember erre a

napra. A 4 éves háborúskodás félmillió magyar áldozatot követelt. 1 920. június

4-én, végleg lezárult az I. világháború. Mindennemű előzetes tárgyalás nélkül,

igazságtalanul, országunk kapta a legnagyobb büntetést. 97 évvel ezelőtt

nemzetünk területének csaknem kétharmadát és több mint 3 millió lakosát

veszítette el. Kijelenthető, ez nem békeszerződés, hanem békediktátum volt

hazánk számára.

Kistarcsán a megemlékezés a Simándy József Általános Iskola fúvószene-

karának kíséretében a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Ezt követően

Solymosi Sándor polgármester beszéde következett:

„97 esztendővel ezelőtt a győztesek Trianonban ítéletet hirdettek. Darabokra

tépték az ezeréves Magyarország testét. Minden környező állam részt vett a

nagy osztozkodásban. Még Ausztriának is adtak belőle, hogy ne legyen

egyetlen egy olyan szomszédunk se, akire elkeseredés nélkül gondolhassunk.

Irgalmatlanok voltak a győztesek és rettenetesek a feltételek, melyeket

megszabtak, régi szövetségeseinkkel szemben is kemények voltak, de

hasonlíthatatlanul szörnyű volt az a sors, amellyel bennünket sújtottak. A

győztesek felszámolták az ezer éves magyar királyság minden elemét. A

legfájóbb az, hogy kisebbségi és jogfosztott sorba kényszerítettek 3 millió

magyart, ezzel gyógyíthatatlan sebet ejtettek 3 millió magyar lelkén.”

Az emlékező szavak után, Szarvas Attila színművész, Juhász Gyula: Trianon

című versét adta elő. Ezután a trianoni emlékmű koszorúzására került sor.

Elsőként helyezett el koszorút Kistarcsa Város Önkormányzata nevében

Solymosi Sándor polgármester és Juhász István alpolgármester. Ezután a

Simándy József Általános Iskola munkatársai, az Alapszolgáltatási Központ

vezetője, a Városi Óvoda munkatársai, a Fidesz-KDNP Kistarcsai Csoportja, a

Jobbik Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsa Városért Egyesület és a KÖFE Kft.

Az ünnepség a Szózat és a Székely Himnusz közös eléneklésével zárult.
H.SZ.

Nemzeti Összetartozás Napja
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Június első vasárnapja pedagógusnap. 1 952 óta köszöntik ezen a jeles napon a

tanárokat és pedagógusokat hazánkban. Kistarcsa Város Önkormányzata

szervezésében nem csak a gyermekek köszöntik oktatóikat és nevelőiket,

hanem Solymosi Sándor polgármester is minden évben vendégül látja a város

pedagógusait.

Idén június 1 -jén, csütörtökön került sor a pedagógusnap megünneplésére a

Csigaházban. Minden meghívottnak idén a programok és a vacsora mellett egy

finom desszerttel is kedveskedtek a szervezők. A polgármester nyitóbe-

szédében megköszönte az iskola és az óvodák dolgozóinak áldozatos és kitartó

munkáját, melyet Kis Pál István költeményének részletével zárt.

„Ha kagyló vagyok, Ők az igazgyöngyök,

ha a figyelmes szem…úgy Ők a csillagok,

s ha majd a kedvükért ércharangot öntök,

Ők lesznek a zengés, én pedig hallgatok…”

A köszöntő után az oklevelek átadására került sor, Ratimovszky Tiborné, a

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője és Jutasi-Varró Diána, a Simándy József

Általános Iskola igazgató asszonyának jóvoltából.

A Városi Óvoda munkatársai közül Klotz Györgyi 40 éves, Vámosiné Sólyom

Gabriella óvodapedagógus és Kovácsné Hollós Krisztina dajka pedig 25 éves

kitartó áldozatos munkájáért részesült elismerésben.

Az óvodapedagógusok mellett a tanárok és tanítók kiemelkedő munkáját is

értékelték. 40 éves példamutató és kitartó munkájáért Major László András és

Horváthné Müller Ágnes vehetett át elismerő oklevelet. Torkosné Sárközi

Enikő Lea 30 éves, Harcsa Andrea Zsuzsánna, Krajcs Anna, Szelekovszky

Noémi és Vargáné Faragó Anikó 25-25 éves kiemelkedő pedagógusi

tevékenységéért kapott elismerést.

Az átadót követően a meglepetésvendég következett. A szervezők évről-évre

igyekeznek különböző szórakoztató műsorokat szervezni. Két évvel ezelőtt

operett műsor, tavaly humorest, idén pedig Sipos F. Tamás popénekes volt a

sztárvendég.

Az Exotic együttes frontembere a legnagyobb slágereiből szemezgetve,

humoros átkötéseivel mosolyt csalt a pedagógusok arcára. A fellépést hosszan

tartó vastaps zárta, az énekes meghívása igazán jó választásnak tűnt.

A pedagógusok ünnepe egy kellemes vacsorával zárult az önkormányzat

szervezésében.

H.SZ.

Éljenek a pedagógusok!



Szent László király
(Nyitra, 1046 körül – 1095. VII. 29.)

1946-ban Pesten, a ferencvárosi, Bakáts téri templomban
voltam elsőáldozó, ahová azóta is visszajárok megcsodálni
a „Szent László vizet fakaszt” című festményt, azért is, mert
őseim a pesti nagy árvíz óta laktak a templom közelében,
iskolába is oda jártunk (valamikor Templom térnek hívták).
Aztán sokat olvastam azokról a falfestményekről, amelyek
Kárpát-medence-szerte nagyon sok középkori templom falán
őrzik a szent király egyik hőstettének emlékét, azt a jelenetet,
amikor a besenyők által elrabolt leányt kiszabadította. Ezek
az alkotások gyakran évszázadok múltán, a rájuk festett
rétegek alól kerültek napvilágra, különösen Erdélyben,
legutóbb egy protestáns szász közösség kihalása után
elárvult, düledező templomban.

Nem csak hatalmas termete, daliás megjelenése miatt
nevezzük lovagkirálynak, hanem mint Dümmert Dezső
megállapítja, teljesen új uralkodó-típust jelenített meg
Európában, megelőlegezve a nyugati királyokat, akik a
lovagias erényeiken kívül élen jártak a pogány ellenség elleni
hősies küzdelemben, például a Szentföld felszabadításáért
folytatott harcban - de ennek az ő esetében különleges
rendeltetése volt: a haza védelme az ellenséges behatolókkal
szemben.

A magyar nép akaratából – szinte erőszakkal – koronázták
meg, kultuszát nem kellett megteremteni, mert azt
századokon át a nemzet mondái éltették. A Képes Krónika
szerint „úgy ragyogott ő, mint a hajnali csillag a fellegek
között.” Vörösmarty Cserhalom című művében is
megemlékezik róla.

Tiszteletére nekünk kistarcsaiaknak különleges okunk is
van, mert 1074. III. 1 4-én tőlünk nem messze, Mogyoródon
fontos csatában győzte le a vele és Géza herceggel
leszámolni készülő Salamon királyt. Fogadalomból ide
templomot építtetett, a későbbi Szent György bencés
monostort, melynek romjaiból épült a váci székesegyház. (Az
1990-es években Szilasligeten egy Szent László kápolnát is
fölszenteltek.) Bátyja, Géza király halála után, 1077-ben
került a magyar trónra. Egész élete folyamatos harcokban telt
el (pogánylázadások, testvérháborúk, határaink védelme és
megerősítése), fontos püspökségeket alapított, szentté
avattatta István királyt és egyetlen fiát, Imrét, Gellért
püspököt, András és Benedek zoborhegyi remetéket.

Nevét rengeteg magyarországi község és helynév, sok
népmonda és csodálatos esemény őrzi, a fontos
határozatokat hozó szabolcsi zsinat is nevéhez fűződik.
Ő kezdte el a székelyek áttelepítését nyugatról Bihar
vármegyébe, majd a keleti határszélre, ők is máig nagy
tiszteletben tartják.

Szent Lászlót Somogyváron temették el, de koporsóját
Nagyváradra szállították. Sírját János Zsigmond hajdúi
elpusztították, de megmentett ereklyéjét a Szent László-
hermában helyezték el, rajta valószínűleg hiteles arcmása
látható. Ez a középkori magyar ötvösművészet egyik
csúcspontja, a sodronyzománc alkalmazásának legkorábbi
hazai példája. Viszontagságos útja során került mai helyére, a
győri székesegyházba.

(Főbb források: Magyar Katolikus Lexikon; Dümmert Dezső: Az
Árpádok nyomában, Panoráma, 1977; Nemeskürty István: Magyar
századok, Szabad tér; 2006)

Jézus Szentséges Szíve
Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet?

A Jézus Szíve tiszteletben magát

az Istenembert, magát Jézust

ünnepeljük, ebben az ünneplésben

különösen nagy hangsúlyt kap

Jézus szeretete, amelyet a szív

jelképez. A szívben nemcsak Jézus

emberi, hanem istenemberi szere-

tetének is jelképét látjuk, amely

egyszerre tükrözi az Atya iránti és

az emberek iránti szeretetét. A szív

Jézus valóságos emberségének

kifejezése is, melyet áldozatul adott értünk. A Jézus Szíve

tisztelet megnyilvánulási formái lehetnek például az

engesztelés, Krisztus követése, esetleg önmagunk felajánlása.

Önmagunk fölajánlása azt jelenti, hogy minden

fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket Jézus Szíve

iránti szeretetből tesszük, és ezért viseljük el türelemmel

mindazokat a nehézségeket, amelyek életünkben adódnak. .

Alacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században

felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve

tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik

kilenc egymást követő elsőpénteket gyónással, áldozással

megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak

Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki

nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az

Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája

lett.

Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív

különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást később

sokan mások is megtették. Legyen példa számunkra az Ő

személye a Jézus Szíve tiszteletben, és az elsőpénteki

nagykilenced kitartó végzésében.

Jézus Szíve ünnepét IX. Piusz terjesztette ki, az egész

egyházat Jézus oltalmába ajánlotta. A főünnep napja a

pünkösd utáni második vasárnapot, Úrnapját követő péntek.

Idén június 23.

Pio atya imája Jézus Szent Szívéhez:

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged,

hiszek Benned szeretlek Téged és bánom minden bűnömet.

Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd

alázatossá, tisztává és minden kívánságodnak megfelelővé.

Add jóságos Jézusom, hogy én Benned és Te énbennem élj .

Védj meg a veszélyben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg

testem egészségét, add áldásod minden cselekedetemre és a

szent halál kegyelmét add meg nekem. Ámen.

Összeállította: Rónai Krisztina

Katolikus
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K „A megfeszített Krisztust hirdetjük...” (1Kor 1,23)
„Karácsony Sándorral vallom, hogy rossz iskola az, amelyik mindent megtilt, s még rosszabb az, amelyik mindent
megenged. A jó iskola (és a jó család?) pontosan kicövekeli a „pálya” határait, megfogalmazza a „játékszabályokat”, és
leáll a gyerekkel „birkózni”. Miközben a határok és a játékszabályok betartására gondosan ügyelve mérkőznek
egymással, kialakulhatnak a növendékben azok az ösztönzések és fékek, amelyek ahhoz kellenek, hogy felnőttként helyesen
álljanak meg a saját lábukon. … A jó iskolához egyetértő, lelkes és szakszerű tanári, illetve felnőtt közösség kell.”

Református

Dr. Kálmán Attila ezen szavaival köszöntük meg a hittan-

évzáró istentiszteleten iskolánk tanítóinak, tanárainak, és a

fiataljainkat tanító egyházi és világi középiskolák tanárainak

odaadó és nagyon fáradtságos szolgálatát, amivel nevelik

gyermekeinket. Ez a nevelés több más mellett ösztönzésük és

nyesegetésük. Mind a kettő megfelelő mértékben szükséges,

egyik sem hanyagolható el.

Mi keresztyének azzal neveljük, ösztönözzük és

nyesegetjük a gyermekeinket, hogy a megfeszített Krisztust

hirdetjük nekik.

Miért emelte ki Pál apostol, hogy a megfeszített

Krisztust kell hirdetni, pedig a keresztyén igehirdetés

központi gondolata Jézus feltámadása volt? Más bibliai

helyeken is hasonlóan fogalmazott. Pl: „Nem akarok másról

tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről”

(1Kor 2,2).

Ennek kettős magyarázata lehet. Egyrészt az ókori

ember nem tudta elképzelni, hogy az Istent meg lehet ölni.

Őket erősítette az apostol Jézus Isten voltának a

megvallásával, de azonnal hozzá tette megváltói halálának

páratlanságát.

Másrészt ez egy hosszabb hitvallásos gondolat

felsorolásának a kezdete. A hallgatók tudták és vallották a

folytatását: „. . .feltámadt a harmadik napon, és megjelent

Kéfásnak ( Péter apostol másik neve), majd a tizenkettőnek.

Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre,

akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban

elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi

apostolnak” (I. Kor. 1 5. 4-7.). Tehát a folytatást olyan

természetesnek vették, hogy elég volt csak az első szóra

mutatni, és mindenki értett mindent.

Lehet, hogy úgy érezzük: a Krisztusról szóló

prédikáció olyan, mint a falra hányt borsó, de ne feledjük,

amit Babits adott Jónás könyvében az Úr szájába: "A szó

tiéd, a fegyver az enyém. / Te csak prédikálj , Jónás, én

cselekszem." Bármily feleslegesnek tűnik is szavunk, Isten

mégis megcselekszi általa, amit akar.

Arra kell megtanítani szerettünket, hogy Krisztus

után vágyakozzon! Ennek a legjobb módja, ha a mi

életünkből látja meg, hogy milyen áldást ad Krisztus az

övéinek.

Milyenné lesz gyermekeink élete, ha Krisztust
hirdetjük a számukra? Krisztus arcúvá válnak. Sok dolgot

jelenthet ez. Egyet emelek ki ebből: a hálát!

Arról beszélgettünk az egyik lelkésszel az evangélizáció

után, meg lehet-e tanítani egy felnőttet arra, hogy meg tudja

köszönni, amit az elődétől kapott. Szerinte ez egy olyan fokú

lelki érettséget feltételez, amit hiába is tanítanának. Én pedig

azt gondolom, hogy a Szentlélek munkájára érik, fej lődik,

növekszik a hívő ember.

Nehéz dolog a hála. Hogyan vagyunk ezzel? A

legtöbbször csak azt látjuk, amit mi teszünk a másikért, és

sérelmezzük, a köszönet hiányát, de ritkán gondoljuk végig

amiért a hétköznapokban is hálásaknak kellene lennünk. Egy

adományozótól tanultam, aki ezzel a mondattal hozta

adományát: „Köszönöm, hogy tehettem”.

Vajon amikor mi nagyon sokat teszünk a másikért, ki

tudjuk-e mondani: „Köszönöm, hogy tehettem”? Pl egy

hosszú lelkészi szolgálat végén?

Valaki beteg férjét ápolta éveken át. A temetést

bejelentve, ha más szavakkal is, de ezt mondta: „Köszönöm,

hogy tehettem”, és őszintén beszélt arról, hogy bár csak

ápolhatná még, hogy a betegápolás alatt mennyire összenőtt a

lelkük.

Isten áldja meg mindazokat, akik helyes arányban

ösztönzik és nyesegetik a gyermekeinket nagyon sok

fáradtságot igénylő munkával! Kívánom, hogy megbecsülés

és tisztelet övezze mindezért őket!

Június 25-én a délelőtti istentiszteleten köszönjük meg

adományozóinknak, a tervezőnek és a kivitelezőknek, hogy

elkészült a templomunk előtti kerítés. Isten áldja meg

kivitelező és az adakozó testvéreket! (Fotó: dr Juhász Péter)

Riskó János
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Buda egyik csendes utcájában áll egy omladozó ház.
A homlokzati nagy erkély két oldalán egy-egy
szépséges angyal magasodik, kezükben leeresztett
pallos - mintha csak a házat vigyáznák mindenfajta
veszedelemtől. Bizony, van is mitől óvni-védeni,
mert le akarják bontani, hogy szállodát építsenek a
helyére. A lakók azonban mozgalmat indítanak a
patinás épület megmentésére, vezetőjüket, Zsuzsát
pedig szoros szálak és emlékek fűzik a házhoz:
annak idején, egyetemista korában rendszeresen
látogatta ott a csaknem százéves Hilda nénit, aki
elmesélte neki az életét.
Paál Hildának szavai életre keltik az 1910-es éveket,
amikor az angyalos ház a fénykorát élte. Hilda,

Klári, Manci és Lina, a négy barátnő együtt élik át a századelőn a felnőtté
válás, és persze a szerelem, valamint az elkerülhetetlen csalódások édes-
fájdalmas élményeit. Az angyalos ház azonban titkokat is rejt: az egyik
emeleti lakásba rejtélyes új lakó költözik, és esténként különös vendégek
fordulnak meg nála. A lányokat furdalja a kíváncsiság, és amikor nyomozni
kezdenek, akaratukon kívül még a kor politikai cselszövéseibe is
belekeverednek.
A ház története ezzel nem ér véget, tovább folytatódik-bonyolódik a kötet
végére beillesztett két novellában. A Karácsony a ligetben egy félszeg, édes-
bús, tragédiába torkolló szerelmet idéz, a Rozmaring pedig a némafilm
korának Amerikájába, a Broadway színpadjaira és a New York-i
filmstúdiókba vezeti a regény egyik szereplőjét és az olvasót.

Fábián Janka: Az angyalos ház  és más történetek

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

Gyömbéres-boros eperleves
Hozzávalók:
- 1 /4 kg eper

- 1 ,25 dl félédes fehérbor

- 1 ,25 dl l víz

- 1 5 g barna cukor

- 1 kis kanál reszelt gyömbér

- 1 db vaníl iarúd

- 7 db borsmentalevél

Elkészítése:
Hámozzuk meg a gyömbért, és reszeljük finomra. A
mentaleveleket szedjük le a szárról, és a vaníliarudat vágjuk
hosszában félbe.
A bort és a vizet mérjük egy lábasba, és adjuk hozzá a barna
cukrot, a vaníliarudat, a mentaleveleket és a reszelt
gyömbért. Ezután melegítsük forróra, de fontos, hogy ne
forraljuk fel!
Amíg melegszik, addig kockázzuk fel az epret. A forró boros
részt még melegen szűrjük le, és adjuk hozzá az epreket.
Fedjük le fóliával, és tegyük a hűtőbe egy órára, hogy az ízek
összeérjenek. Hidegen tálaljuk.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt

az újságot!

Weöres Sándor: Kánikula

Szikrázó az égbolt

aranyfüst a lég,

eltörpül láng-űrben a

tarka vidék.

Olvadtan a tarló

hullámzik, remeg,

domb fölött utaznak

izzó gyöngyszemek.

Ragyogó kékségen

sötét pihe-szál:

óriás magányban

egy pacsirta száll.

(1 955)
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