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Megkezdődött a Tipegő Bölcsőde
kivitelezése

A vízben tocsogós idő és a hosszúra nyúlt tél elmúlásával
elkezdődhetett a kistarcsai bölcsőde építése az Eperjesi út
1 /A szám alatt. Az elnyert 400 millió Ft-os pályázatból önálló
főzőkonyhával és 2 gondozási egységgel (4 csoportszobával)
48 férőhelyes bölcsőde épül, egyben 12 új munkahelyet is
létrehoz az önkormányzat. Ahhoz, hogy idáig eljussunk,
hosszú, göröngyös úton kellett végigmenni. A munka még
2013-ban kezdődött, amikor is a Széchenyi 2020 előkészítése
zajlott még az előző EU-s finanszírozási időszakban. Ekkor
kellett projekteket generálni a megyei fejlesztési tervbe. A
város vezetése, Solymosi Sándor polgármester és Juhász
István alpolgármester ragaszkodott hozzá, hogy a kistarcsai
bölcsőde kerüljön be 350-400 millió Ft-os nagyságrendben
az agglomerációs projektek közé, a 2014-2020 időszakra
vonatkozóan. A soron következő helyi költségvetésekben
pedig gondoskodtak arról, hogy az engedélyes tervekre, majd
később a kiviteli tervekre jusson forrás. Természetesen az
elvégzett munkák közül nem hagyható ki Vécsey László
országgyűlési képviselő lobbi tevékenysége sem, aki elérte,
hogy a győztes pályázatok közé kerüljön a bölcsődei
projektünk. (Neki is van elég települése, ahova fejlesztési
forrásokat kell szereznie; s az agglomerációban is van sok
település, aki bölcsődét szeretne építeni Széchenyi-terves
forrásból.)

Most tehát a terület körbekerítésével, az óvoda kerítése
mellett kialakított ideiglenes bejárattal a területre, illetve a
földmunkák, tereprendezés elkezdésével megindult a
tényleges kivitelezés. Az építkezés során kialakítják a
játszóudvart, a parkolókat. Az épület korszerű építőanyag
felhasználásával alacsony energia igényű, azaz „A”
energetikai besorolású lesz. Megjelenésében egy esztétikus,
részben kétszintes, magas tetős, akadálymentesített épület
keletkezik, amely az épített környezetet kedvezően
befolyásolja. A mellékelt képeken látszik, hogy a tervet úgy
készíttette el az önkormányzat, hogy a későbbiekben még
egy gondozási egységgel (2 csoportszobával), azaz további
24 fővel bővíthető legyen. (Akkor és amennyiben, ha az
önkormányzatnak rendelkezésre fog állni valamilyen
forrásból a bővítéshez szükséges pénz.) A bölcsőde
kialakításával elérhetővé válik a városban a 3 év alatti
gyermekek napközbeni ellátása, ezáltal a projekt közvetve
hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növeléséhez.

Hamarosan elkészül az iskola
hőszigetelése

Tavaly év végén kezdődött a kivitelezés, és az április 30-i

véghatáridőhöz még pár nap van hátra, de az eredmények jól

látszanak a képeken: az energetikai korszerűsítés során az

épület lapos tetős szárnyában homlokzati hőszigetelés,

lábazat hőszigetelés és hozzá kapcsolódó járda felújítás

valósul meg (mivel itt már korábban volt nyílászáró csere). A

magas tetős részen ugyanezeket a feladatokat elvégezték,

azzal a különbséggel, hogy itt hőszigetelt műanyag ablakokra

cserélték az elavult, régi fa nyílászárókat. Mivel itt a tetősík

alatt tantermek vannak, ezért sor került beépített tetőtér ferde

és mennyezeti síkjának hőszigetelésére, és annak tűzgátló

gipszkartonnal történő beburkolására is. Az elkészült

részeken jól látszik a homlokzat új színezése.

Szervezési Iroda

Elkezdődtek a gréderezési munkák

A tél végére, a hóolvadás és a rendkívül csapadékos időszak
miatt, a földutak minősége jelentősen romlott.
Mivel az Önkormányzat aszfalt utat csak pályázati úton nyert
támogatás igénybevételével tud építeni, ezért a pénzügyi
lehetőségeket figyelembe véve, a rendeltetésszerű, zavartalan
és biztonságos üzemeltetés érdekében a földutak
karbantartását murvázással és gréderezéssel próbálja meg-
oldani.
A rendkívüli időjárási viszonyok miatt az idei első
gréderezési munka 2018. március 27-én indult és három nap
alatt a város összes földútját érintette. A gréderezést a
jövőben többször megismételjük, amellett, hogy a kisebb
úthibákat továbbra is zúzott kő szórással javítjuk. Bízunk
benne, hogy a tervezett munkák rendszeres elvégzését
követően a földutak állapota tartósan javulni fog.

Városüzemeltetési Iroda
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Fúrt és ásott kutak
fennmaradásának engedélyezése

Továbbra is 2018. december 31. a határidő

2016 nyarán hatályba lépett egy új szabályozás, miszerint

engedélyeztetni kell azon ásott és fúrt kutak fennmaradását,

amelyeket létesítésükkor nem engedélyeztettek.

Időközben módosultak ugyan a vonatkozó jogszabályok,

azonban továbbra is fennáll a kutak fennmaradásának en-

gedélyezési kötelezettsége, amelynek határideje 2018.

december 31 .

A települési jegyző hatáskörébe tartozó kutak létesítésének,

fennmaradásának, megszűntetésének engedélyezésére irá-

nyuló kérelmek formanyomtatványai megtalálhatóak a hon-

lapunkon.

https://kistarcsa.asp.lgov.hu/letoltheto-nyomtatvanyok

Harmadszor is Vécsey László lesz
a gödöllői körzet parlamenti

képviselője

A Fidesz-KDNP jelöltje Vécsey László nyerte el a Pest

megye 6. számú, gödöllői központú választókerület egyéni

országgyűlési képviselői mandátumát, így ő lesz tagja a

következő négy évben a 199 főt számláló magyar

parlamentnek. Mind a 17 településen Vécsey László nyerte a

voksolást. A Fidesz-KDNP jelöltje szavazatok 46,3%

százalékát szerezte meg, őt követte 22,6%-al Lengyel Szilvia

az LMP jelöltje, harmadik a Jobbik színeiben Vig János lett,

1 9,1 3%-os szavazati aránnyal a 18 induló közül.

Kistarcsa mind a 8 választókerületében az országos csaknem

70%-os részvételi arány fölött volt a voksolók száma.

A városban a Csigaházban, a 005. számú szavazókörben volt

a legmagasabb a részvétel, itt a szavazásra jogosultak 81%-a

voksolt.

Országos szinten a Fidesz-KDNP 134 mandátumot szerzett,

91 -et egyéni választókerületben, 43-at pedig országos listán

keresztül.

A kormányon lévő pártszövetségnek az országos listán ösz-

szesen 2 637 436-an szavaztak bizalmat.

H.SZ.

Nyert az Önkormányzat a
csapadékvízgazdálkodás

fejlesztésre kiírt pályázaton
Kistarcsa Város Önkormányzata 79,5 millió Ft-ot nyert a
településen történő csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztésre.

A csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztésre vonatkozó, Nemzet-
gazdasági Minisztérium által hirdetett pályázat keretén belül
26 Pest megyei település nyert a több mint 4 milliárd forint
támogatási keretösszegből.
A nyertes települések listája Pest Megye Lapja honlapján
olvasható.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” címmel.
A testület döntése értelmében Kistarcsa Város Önkormány-
zata támogatási kérelmet nyújtott be Kistarcsa, Rozmaring
utca, Kántor utca, Holló utca egy szakasza, valamint az Alig
utca nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetésének fej-
lesztésére vonatkozóan.
A projekt összköltsége bruttó 83,7 millió Ft, melyből 4 millió
Ft önrészt az Önkormányzat saját forrása terhére biztosítja.

Forrás és fotó: Nemzeti Választási I roda
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Álhír terjed a lakossági
energetikai beruházások kapcsán

Hetek óta álhír terjed olyan hiteltelen internetes oldalakon és
közösségi média profilokon lakossági energetikai támoga-
tások kapcsán, melyek sem impresszummal, sem kapcsolati
információval nem rendelkeznek.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet elhatárolódik a
tartalomtól és azt javasolja mindenkinek, hogy ellenőrizze az
információ forrását, mielőtt tovább terjeszti a hírt.

Hosszabb idő óta újra és újra használják különböző, hitel-
telen portálok saját tartalmuk olvasottságának növelése
érdekében azt a hírt, mely szerint lakossági korszerűsítési
támogatást lehetne igényelni.
A hír alapjaként a Hazai Hatékonyság programcsomagot
jelölik meg.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet elhatárolódik a hír
terjesztőitől, és felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy álhír.
A hírt terjesztő internetes oldalak és közösségi profilok
tudatosan ferdítik el az eredeti információt saját olvasott-
ságuk és népszerűségük növelése érdekében.

Kérjük jelentsék az illetékes hatóságoknak mind az álhírt
terjesztő portálokat, mind a közösségi oldalak profiljait.

Megkezdődött a tavaszi kátyúzás

A város több pontján megkezdték a kátyúk kivágását, amit a
helyreállítás követ. Kérjük, hogy viseljék türelemmel a mun-
kálatokat.

Idén két technológiával készülhetnek el a javítások: a
nagyobb kátyúk hengerelt, helyben újrahasznosított aszfalt-
tal, illetve az utóbbi években megszokott öntött aszfalttal
apró kavicsos szórással.

Szervezési Iroda

2018. április 26.
Bihari László: A közösségi élet jelentősége
A civilizáció által felhalmozott problémák nagy részére a
segítő közösségek keresnek megoldást. Egy dokumentum-
film, amely ezt a különleges zónát mint eszközt vizsgálja. A
közösség tevékenységének célja, hogy visszakapják emberi
méltóságukat a mélyszegénységben

2018. május 3.
Borbényi Endre: Malajziai emlékek
Kuala Lumpur, a főváros. Nevezetességek és érdekességek
Melakában, Malajzia legkisebb államában. A Langkawi
szigetcsoport 104 szigetből áll az Andamán tengerben. Séta
egy hatalmas, üvegpadlózatú függőhídon.

2018. május 10.
Gyuricza László: Bozótmívesség
A vészhelyzet kezelése nemcsak tudást, szemléletet is
igényel. Önbizalmat ad a tapasztalat, ami lehetővé teszi a
boldogulást. Felismerni egy értéket, megoldani egy
nehézséget, élvezni a lehetőséget, kipihenni a feszültséget.

2018. május 17.
Stencinger Norbert: Az első világháború lelkisége
Milyen szerepe volt a vallási életnek a frontokon? A tábori
lelkészek tevékenysége. A misék. Hogyan elégítették ki a
különböző egyházakhoz tartozó katonák igényeit? Kápolnák
építése. Az elesettek iránti kegyelet.

2018. május 24.
Fenyő Ervin: Tisztánlátás a magyar irodalomban
A nemzetiségek nemzetállammá válásának igénye
következtében sokan eufórikusan fogadták a nagy háború
kitörését. A reálisan gondolkodó emberek hamar meglátták a
veszélyeket, ami az irodalomban tükröződött.

2018. május 31.
Péter László: Az áltudományok veszélyei
A tudomány beépülése a mindennapokba – az átláthatóság
csökkenése. A manipulatív szándékok. Tudományos
félreértelmezések. Mi a hiteles hírforrás? A közösségi média
lerombolja a médiafogyasztási szokásokat.

Deáktanya 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



KISTARCSAI HÍRADÓ A VÁROS HÍREI 5

Gyermekek napközbeni – bölcsődei –
ellátásának támogatása

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. április 1 .-2018.

december 31 . közötti időtartamra az 1 -3 év közötti kistarcsai

lakóhellyel rendelkező gyermekek napközbeni – bölcsődei –

ellátására az alábbi családi bölcsődékkel/napközbeni gyer-

mekfelügyelettel kötött ellátási szerződést:

- Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft.
(2143 Kistarcsa, Fitos Sándor u. 5/1 .) 6 férőhelyre,

- Kópé Kölyök Nonprofit Kft.
(Kistarcsa, Ifjúság tér 1 .) 1 0 férőhelyre,

- Kisfelhő Családi Napközi Kft.
(Kistarcsa, Raktár krt. 5.) 7 férőhelyre,

- Tündérkuckó Kft.
(2143 Kistarcsa, Toldi u. 2.) 8 férőhelyre,

- Remes Éva ev. – Mosolyka Családi Napközi

(2143 Kistarcsa, Brassói u. 44.) 5 férőhelyre.

Az Önkormányzat 40.000,- Ft/fő/hónap/gyermek támogatást

nyújt az igénybevevő, igazoltan munkahellyel rendelkező

szülők részére, hiányzástól függetlenül. A támogatás

nyújtásának további feltétele, hogy a szülő heti 5 napra

kössön megállapodást a családi bölcsődével/napközbeni

gyermekfelügyelettel.

A nem teljes hónapot igénybe vevő gyermekek esetében, akik

a tárgyhónap közben kerülnek beíratásra, vagy a tárgyhónap

közben töltik be 3. életévüket, a támogatás időarányosan jár.

Amennyiben a gyermek egymást követő 30 napon túl –

bármilyen ok miatt – nem veszi igénybe az ellátást, a 30

napon túli hiányzás napjaira nem jár a támogatás.

A családi bölcsőde/napközbeni gyermekfelügyelet a támoga-

tási időszakban a térítési díjat nem emelheti meg.

KSH önkéntes adatgyűjtés
Kistarcsán

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, 2018-ban
településünkön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által
megbízott gazdálkodó szervezet, önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, melyet
kizárólag a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott összeírói végez-
nek.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program –
OSAP – szerinti nyilvántartási száma és megnevezése:

• 1 539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
• 1 942 A lakosság utazási szokásai

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a válaszadás
önkéntes, nem kötelező, az egyedi adatokat bizalmasan
kezelik, mások számára nem hozzáférhetőek.
Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, s az adatok
kizárólag összesített formában kerülnek nyilvánosságra. A
mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű
kiválasztással hajtotta végre a KSH.
Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. törvénynek
megfelelően járnak el.

A KSH munkatársai a lakosság számára munkanapokon
hétfőtől - csütörtökig 8.00-16:00 óra között, pénteken 8.00 és
14.00 óra között a +36 80 200 766-os telefonszámon vagy a
lakinfo@ksh.hu e-mail címen adnak további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoz-
tatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hoz-
zájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Sikeres volt a lomtalanítás
Köszönjük a lakosság együttműködését!

A lomtalanítás immár második alkalommal került gyűjtő-
pontos rendszerben lebonyolításra, amely az idei évben
zökkenőmentesen zajlott le a Rendőrség, a Polgár-őrség és a
Közterület-felügyelet hatékony közreműködésével. Ezúton
köszönjük munkájukat, valamint a lakosság együttműkö-
dését, amelynek eredményeként sikerült megőrizni a város
tisztaságát!

Városüzemeltetési iroda

KIKE híreiVilágháborús bemutató lesz a
Csigaházban

Az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkal-

mából bemutatót tartunk a Csigaházban.

Katonai hagyományőrzők kiállítják a háborúban használt

harci eszközöket és tárgyakat – ruházat, fegyverzet…

A program május 19-én, szombaton délután 2 és 5 óra között

ingyenesen látogatható. 3 órakor bemutatóval egybekötött

ismertetőt is tartunk.

Kistarcsai Kulturális Egyesület



Óvodai beiratkozás
a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába

a 2018/2019. nevelési évre

2018. május 2-4. között,
szerdán és csütörtökön 8.00-17.00 óráig,

pénteken 8.00-1 5.00 óráig lesz
a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1 .)

Tisztelt Szülők!

Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2018. augusztus 31 -
ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke
2018. augusztus 31 . után tölti be a 3. életévét, óvodai
felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az
óvodai felvételükről a 2018/2019. nevelési évben a
jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre
vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31-ig 3. életévét betölti
a 2018/2019. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól. Felmentési kérelem
nyomtatványt a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában és a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal portáján lehet besze-
rezni.

Az a szülő, akinek gyermeke 2018. augusztus 31-ig betölti
a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az
szabálysértést követ el és a szabálysértésről, a
szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján
szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény,
felvételi körzete Kistarcsa Város település.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb
2018. június 5-ig.
A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított
1 5 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez
lehet.

A beiratkozáshoz szükséges:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• oltási könyve,
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, va-

lamint lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet

igazoló hatósági igazolvány.

Intézményvezetőt keres az
Önkormányzat

Kistarcsa Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján
pályázatot hirdet a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézmény-
vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zott időre, 2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1 /a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Az újonnan alapított intézmény szakmai dokumentumainak
elkészítése, dolgozói létszám felvétele, a szakmai munka
előkészítése és megszervezése, az intézmény berendezése.
Az intézményben folyó munka irányítása és a jogszerű
működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az
alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai
irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására meg-

bízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg köz-
alkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

- a 1 5/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott felső-
fokú végzettség

A munkakör betölthető: A munkakör legkorábban 2018.
október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

Elbírálás határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Tomeczné Brancs Katalin nyújt a 28/507-149-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város
Önkormányzata címére történő megküldésével (2143
Kistarcsa, Szabadság út 48.), vagy személyesen ugyanezen
címen. Kérjük a borítékon feltüntetni „Kistarcsai Tipegő
Bölcsőde intézményvezetői pályázat”.
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Beszámoló a márciusi testületi ülésről
Megtörtént a szerződéskötés a gyermekek napközbeni el-
látására
A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátása, mint
kötelező önkormányzati feladat ellátására 2018. április 1 -től
2018. december 31 -ig szóló szerződéseket kötött a
Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft.-vel 6
férőhelyre, a Kópé Kölyök Nonprofit Kft.-vel 10 férőhelyre,
a Kisfelhő Családi Napközi Kft.-vel 7 férőhelyre, a
Tündérkuckó Kft.-vel 8 férőhelyre, Remes Éva Mária egyéni
vállalkozóval pedig Mosolyka Családi Bölcsőde néven 5
férőhelyre 40.000,- Ft/hó/fő támogatás ellenében.

Meghatározásra került az óvodai beiratkozások időpont-
ja és a csoportok létszáma
A testület úgy döntött, hogy a 2018/2019. nevelési évre az
óvodai beiratkozás időpontja: 2018. május 2-4-ig, szerdától
csütörtökig 8-17 óráig, pénteken 8-14 óráig lesz, és
ugyanezen nevelési évre vonatkozóan a Kistarcsai
Gesztenyés Óvodában 21 csoport indítása került engedé-
lyezésre, melynek fedezete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésében áll rendelkezésre.

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde alapítása
A VEKOP-6.1 .1 -1 5 pályázat keretében a Kistarcsai Tipegő
Bölcsőde építése elkezdődött. A tervek szerint az épület
kivitelezése szeptember közepére készül el. A használatba
vételi kérelem előreláthatólag 2018. október elején lesz
benyújtva, majd ezt követően lehet benyújtani a működési
engedély kérelmet, melynek egyik melléklete a törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett alapító okirat. A testület a
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde alapító okiratát jóváhagyta, és
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. A
Bölcsőde indulásának tervezett időpontja 2019. január 1 .

Intézményvezetőt keres a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
A Bölcsőde épületének kivitelezése szeptember közepére
készül el. A működési engedély kérelem benyújtásának
feltétele, hogy a létesítmény már intézményvezetővel
rendelkezzen. Ezért a testület úgy döntött, hogy pályázatot ír
ki a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetésére 2018.
október 1 -től 2023. szeptember 30-ig és az intézményvezetői
álláshelyet a hatályos jogszabályok alapján, pályázati felhí-
vással meghirdeti.

Júniustól az iskolai védőnő vállalkozási formában látja el
a feladatait
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője azzal kereste meg az
Önkormányzatot, hogy az iskolai védőnői ellátást jelenleg
helyettesítéssel oldják meg. Az egyik területi védőnő,
Benkovics Mónika az iskola védőnői feladatok ellátását
vállalkozási formában, egyéni vállalkozóként szeretné ellátni
2018. június 1 . napjától. A testület ezt a változtatást
támogatta, ezért felkérte a polgármestert a feladatellátási
szerződés megkötésére.

Ezek a járdaszakaszok kerülnek megépítésre vagy felújí-
tásra 2018-ban
Kistarcsa Város Önkormányzata a település járdasza-
kaszainak felújítására keretszerződést kötött a közbeszerzési
eljárás nyertes vállalkozójával és a felújítási munkákra 20

millió Ft került betervezésre a 2018.évi költségvetés terhére.
Ebben az évben, a meghatározott keretösszeg terhére az
alábbi munkák elvégzésére kerülhet sor:
1 . Kőrösi Cs. S. utcában ameglévő járdaszakaszok közott

hiányzó járdaburkolatok építése.
2. Vasút utcában a Móra Ferenc utca és a Homok dűlő

között térköves járda építése.
3 . Hunyadi utcai üzletsor és felújított parkoló között járda

építése.
4. Széchenyi utcában meglévő járda felújítása a 53-59. szám

közötti szakaszon.
5. Illés Bálint téren 2 db tér-negyeden (keleti és nyugati)

járda építése.

Elfogadásra került a közbeszerzési terv
A Képviselő-testület elfogadta az alábbi, 2018. évi összesített
közbeszerzési tervet:

Döntés született a pályázott alapítványok támogatásáról
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizot-
tsága az önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendelet
alapján a civil szervezetek támogatására 2018. február 26-án
pályázatot írt ki, amelyre 2018. március 12-i beadási
határidővel 1 3 pályázat érkezett be, amelyből 4 alapítványi.
A „Közösen Értük” Alapítvány 2018. évi tervezett
programok megvalósítására 400.000 Ft támogatást kapott. A
Dömötör Alapítvány a gyermekek komplex személyiség-
fejlesztését elősegítő mozgásos, értelmi és szerepjáték
fejlesztő eszközök beszerzésére 1 .026.660,- Ft támoga-tásban
részesült.
A Nektár Alapítvány - a Simándy József Általános Iskola
Zeneiskolájának támogatása céljából 374 595,- Ft, illetve az
iskola egyéb programjainak megvalósítására pedig 698 745,-
Ft támogatásba részesült, ami összesen 1 .073.340,- Ft.
A Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítványt az interná-
lótábor és Kistarcsa népszerűsítésének támogatása céljából
300.000,- Ft támogatás illeti meg.

H.SZ.
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Rekordközeli részvétel volt a XXVI. Nyuszikupán

Több mint negyed évszázada Kistarcsán a Húsvét szorosan összefügg egy
igazán népszerű sporteseménnyel, a Nyuszi Kupával. Mindent elárul,
hogy már az Ifjúság tér környékén sem volt könnyű március 25-én
napközben parkolóhelyet találni. Ezen a vasárnapon került megrendezésre
a 26. Nyuszi Kupa Úszóverseny a Kistarcsai VMSK szervezésében több
mint 250 indulóval.

Idén is 6 korcsoportban mérhették össze a gyerekek a tudásukat. A 2009-
2012 közötti korosztály 25 méteres távon indulhatott, gyors- hát- és
mellúszás számokban. A 2007—2008 korosztály 50 méteres távon és 100
méteres vegyesúszás formájában is kipróbálhatta magát.

Minden évben különleges hangulat övezi a gyermek-szülő váltóver-
senyeket is. Ilyenkor az apukák is megmutathatják, nem csak a
szurkolásban erősek.

A különböző versenyszámok 9 órától fél 1 -ig, három időpontban kerültek
megrendezésre. Az első eredményhirdetésen Murvai Ervin a csömöri
Decathlon Sportáruház vezetője adta át az érmeket, azután Csampa Zsolt
önkormányzati képviselő, és a 2007-2008-as korosztály legjobbjainak
Juhász István alpolgármester gratulált.

Minden induló emlékpólót és édességcsomagot is kapott a Húsvét és a
sikeres versenyzés alkalmából.

A sportesemény támogatói voltak:
Kistarcsa Város Önkormányzata, Kistarcsai VMSK, Decathlon
Sportáruház, Edit Nyomda, Illés Cukrászda, JUKA Bt., Kalmár Állvány,
Napról-Napra Reklámújság, Nova-Bau Hungary Kft.

H.SZ.
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25m fiú gyors 2009
1 . Zsolnai Péter
2. Schönek Lukács
3. Horváth Hunor
3. I l ly Botond

25m fiú gyors 201 0
1 . Varga Zsombor
1 . Schönek Kolos
2. Goda-Bendek Ábel
3. Mizséry Márton

25m fiú gyors 201 1
1 . Sessler Dávid
2. Kovács Nimród
3. Maczó Barnabás

25m fiú gyors 201 2
1 . Schönek Zétény
2. Varga-Sziráki Zsombor
3. Kátai Flórián

50m fiú gyors 2007
1 . Strigens Arnold
2. Kendeh Sebestyén
3. Deák Gergő

50m fiú gyors 2008
1 . Vida Zalán
2. Hortobágyi Bence
3. Szántó Brunó

25m lány gyors 2009
1 . Novák Amira
2. Virányi Dóra
3. Bodnár Janka

25m lány gyors 201 0
1 . Dobra Kata
1 . Mészáros Boglárka
2. Kis-Fleischmann Flóra
3. Bíró Viktória
3. Pincési Szonja

25m lány gyors 201 1
1 . Kriston Hegedűs Luca
2. Várszegi Zoé
3. Maczó Noémi

25m lány gyors 201 2
1 . Tóth Kinga
2. Lintner Flóra
3. Pásztor Nanda

50m lány gyors 2007
1 . Kákai Anna
2. Vámos-Hegyi Enikő
3. Nagy Dorina

50m lány gyors 2008
1 . Király Kitti
2. Horváth Milvich Borbála
3. Borszéki Boglárka

25m fiú hát 2009
1 . Zsolnai Péter
2. Mauer Olivér
3. Horváth Hunor

25m fiú hát 201 0
1 . Szabó-Dudás Bulcsú
2. Rosta Balázs
3. Mizséry Márton

25m fiú hát 201 1
1 . Sessler Dávid
1 . Bálint Keve
2. Deák Olivér
3. Kovács Nimród

25m fiú hát 201 2
1 . Schönek Zétény
2. Varga Sziráki Zsombor
3. Ladányi-Gannoruwa Samu

50m fiú hát 2007
1 . Strigens Arnold
2. Kendeh Sebestyén
3. Bobola Balázs

50m fiú hát 2008
1 . Vida Zalán
2. Szántó Brunó
3. Gajdics Balázs

25m lány hát 2009
1 . Novák Amira
2. Virányi Dóra
3. Cseke Borbála
3. Schmidt Kata

25m lány hát 201 0
1 . Dobra Kata
2. Kis Fleischmann Flóra
3. Furák Flóra

25m lány hát 201 1
1 . Mikó Vil lő
2. Várszegi Zoé
3. Kővári Diána

25m lány hát 201 2
1 . Németh Miklós Cecíl ia
2. Tóth Kinga
3. Gubcsó Lara
3. Lindtner Flóra

50m lány hát 2007
1 . Kákai Anna
2. Rácz Panka Sára
2.Gacsáy Orsi

50m lány hát 2008
1 . Király Kitti
2. Böröcz Fédra
2. Borszéki Boglárka
3. Horváth Milvicz Borbála

25m fiú mell 2009
1 . Zsolnai Péter
2. Schönek Lukács
3. Horváth Hunor
3. Horváth Márk

25m fiú mell 201 0
1 . Homonyik Patrik
2. Szabó Domonkos
3. Schönek Kolos
3. Varga Zsombor

25m fiú mell 201 1
1 . Kéri Atti la
2. Kovács Nimród
3. Deák Olivér

25m fiú mell 201 2
1 . Schönek Zétény

50m fiú mell 2007
1 . Strigens Arnold
2. Bobola Balázs
3. Kendeh Sebestyén

50m fiú mell 2008
1 . Gajdics Balázs
2. Vida Zalán
3. Szántó Brúnó

EREDMÉNYEK

25m lány mell 2009
1 . Novák Amira
2. Virányi Dóra
3. Libscher Júl ia

25m lány mell 201 0
1 . Kiss - Fleischmann Flóra
2. Pincési Szonja
3. Dobra Kata

25m lány mell 201 1
1 . Tűzkő Linda
2. Kriston -Hegedűs Luca
3. Várszegi Zoé

25m lány mell 201 2
1 . Pincési Dalma
2. Tóth Kinga
3. Lindtner Flóra

50m lány mell 2007
1 . Kákai Anna
2. Berente Korina
3. Nagy Borbála

50m lány mell 2008
1 . Király Kitti
2. Borszéki Boglárka
3. Bárány Zsófia

1 00m fiú vegyes 2007
1 . Strigens Arnold
2. Kendeh Sebestyén
3, Szabó Örs

1 00m fiú vegyes 2008
1 . Vida Zalán
2. Kovács Gellért
3. Szántó Brúnó

1 00m lány vegyes 2007
1 . Kákai Anna
1 . Gacsáy Orsi

1 00m lány vegyes 2008
1 . Király Kitti
2. Borszéki Boglárka
3. Horváth Milvich Borbála
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Tradicionális Hapkido
Szeminárium volt Kistarcsán

Március 17-én Kistarcsán Tradicionális Hapkido Szemi-

náriumot tartottak a Sentinel S.E. és a Tradicionális Hapkido

Szövetség szervezésében. A helyszín a régi Forfa Általános

Iskola tornaterme volt.

Az alábbi meghívott mesterek mutatták be programjaikat:

Hegyes Imre 2.Dan KHF Hapkido
Bemelegítés, Dan Gun Ho Hup (légzéstechnikák) Nakbob
alapszíntű eséstechnikák, Kwon Sul Kéztechnikák alapállá
sokban, Balchagi Sul Rúgás technikák kombinációk pont
kesztyűre.

Kispál László 2.Dan KHF Hapkido
Esés technikák, haladó szintű esések, eséskombinációk, Bang
Chong Kown Sul/ pisztoly elleni védekezés.

Ébend Gábor 2.Dan JJK Hapkido
Koreai Nunchaku technikák, Bang Kal Sul/ védekezés kés
ellen.

Kopasz Attila 5.Dan KHF Hapkido
Rövid Hapkido Bemutató, Hapkido technikák alkalmazása
utca küzdelemben.

A Sentinel S.E. Hapkido szakosztálya továbbra is vár egy

tavaszhívogató közös edzésre minden korosztályt!

Csatlakozz, védd meg magad! Az első edzés ingyenes!

EDZÉSEINK:
Csütörtök: gyerek-felnőtt: 1 9.00-20.00
Helyszín: Simándy Általános Iskola tornaterme

Szombat: gyerek-felnőtt: 9.45-11 .00
Helyszín: volt Forfa Általános Iskola tornaterme

Bővebb információ:
Telefon: Hegyes Imre Mester T:0620/551 -0919

Web: www.sentinselse.hu

Kistarcsai siker a Tollaslabda
Diákolimpián

Március 23-25. között került megrendezésre Kiskunfél-
egyházán a Tollaslabda Diákolimpia országos döntője. A
rangos sportesemény fővédnöke Áder János köztársasági
elnök volt.

Takács Tünde a Simándy József Általános Iskola 7/c
osztályos tanulója Kistarcsát is képviselte ezen a
megmérettetésen. Sőt, nem csak képviselte, hanem
egyszerűen a 2005-2006-os korosztályban indulva, a dobogó
legfelső fokára állhatott, aranyérmes lett.

Már maga a kvalifikáció is igen komoly eredmény. A
Diákolimpiáig egy érdi megyei válogatót és egy ceglédi
regionális versenyt is meg kellett nyerni a részvételért.
Tünde mindössze 2 éve kezdett komolyan foglalkozni a
tollaslabdával, igen rövid idő alatt, de kőkemény munkával
sikert sikerre halmozott. A Honvéd Zrínyi SE tollaslabda
szakosztályánál nagyon hamar felfigyeltek a tehetségére, az
örökös országos bajnok Vörös György és Kis László szenior
országos bajnok vették edzőként a szárnyaik alá.

Mint minden sportban, a tollaslabdára is igaz, hogy a
versenyek egyre kiélezettebbek, minden sikerért kőkeményen
meg kell dolgozni. Heti 6 edzés 12 évesen igazán elismerésre
méltó.

Tünde édesapjától megtudtuk, hogy a felkészülés sem volt
igazán zökkenőmentes, mivel a tavaly őszi viharok
megbontották a Takács Károly Sportcsarnok tetőszerkezetét,
mely Tünde edzéshelyéül szolgált. Az edzések és a gyakorlás
nem állhatott meg egy diákolimpia előtt, így az átmeneti
segítség Kistarcsáról érkezett. Jutasi-Varró Diána a Simándy
József Általános Iskola intézményvezetője lehetőséget
biztosított az iskola kis tornatermében a gyakorlásra. Tünde
és szülei ezúton is köszönik az igazgatóasszony segítségét,
hogy esténként a felkészülés zavartalanul folytatódhatott
helyben, Kistarcsán.

Takács Tünde nem csak a saját korosztályában kiemelkedő,
igazán ígéretes tehetség, méltán lehet rá büszke a Város és
lassan az egész ország.

H.SZ.
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Házaspár találkozó
„Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak,

ami ma van” Wass Albert

A Római Katolikus Egyházközösségben már hagyománnyá
vált, hogy évente egy alkalommal lelki napot szervezünk a
házas- és jegyespároknak. Idén már a nyolcadik Házaspár
Találkozót tartottuk, április 7-én, szombaton a plébánián. 23
pár gondolta úgy, hogy ezt a napot a TALÁLKOZÁSRA
szánja, Istennel, a közösséggel és egymással. A gyerekeink
felügyeletének megoldása sem volt ok a távolmaradásra,
hiszen a Tanúságtevő csoport tagjai idén is nagymamai
szeretettel terelgették egész nap a gyerekeinket a
„megőrzőben”. Hálás köszönet érte!

A Szentlélek hívásával és közös imával kezdtük a napot,
aztán délelőtt Görbe József plébános atya előadását
hallgathattuk meg, amiben arról beszélt, hogy bármi történik
az életünkben, Isten mindenben, s mindenhol jelen van, de az
összefüggéseket nem mindig értjük, s gyakran csak utólag
világosodnak meg számunkra a dolgok, semmi sem történik
véletlenül. Hangsúlyozta, hogy az is fontos, hogy esténként a
nap végén imában tudjunk Isten elé állni és együtt kérni,
majd hálát adni az egész napért. Merjünk hinni abban, hogy a
nehézségek, a sebek, a fájdalmak is hozzájárulnak az egyéni
és a házassági épülésünkhöz, és ahogy a búzamag elhalva
bőséges termést hoz, úgy próbáljunk mi is az önzésünknek
meghalni és krisztusi emberré formálódva boldog házaséletet
élni.

Ebéd előtt megnéztük az „Isten nem halott” című filmet,
amiben egy elsőéves egyetemista nem hajlandó Istent
halottnak nevezni az első filozófia órán. Ateista professzora
arra hívja ki, hogy bizonyítsa be, Isten létezik. A családja és a
barátnője is próbálja lebeszélni az egészről, a fiú azonban
úgy érzi, helyt kell állnia. Ahogy idézi is: „csak egy valódi
kockázat próbálhatja meg a valódi hitet.” (C.S. Lewis) A
filmben különböző hátterű emberek életébe is bepillantást
nyerhettünk. Egy közös van bennük: mindegyikőjüknek nagy
szüksége van hitre, reményre, Isten kegyelmére.

Aki tehát megvall engem az emberek előtt, azt én is
megvallom mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem
az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám
előtt. (Mt 10,32-33) Ez a bibliai idézet volt a film
kulcsmondata, azt gondolom, ez lehet földi életünk
vezérfonala is.

Délután külön férfi és női csoportban, hosszasan
beszélgettünk a film ránk gyakorolt hatásáról. Nagy értéknek
tartjuk, hogy a csoportok őszintén tudták megfogalmazni
érzéseiket és egymás legfontosabb érintődésein is el tudtunk
gondolkodni.

A nap végén Uzsalyné dr. Pécsi Rita „Érzelmi intelligencia
a házasságban” című előadását hallgattuk meg a temp-

lomban, de ezt már a nagy közösségünkkel együtt. Rita lelkes
előadásában az alábbi kérdésekre adott nekünk válaszokat,
sok-sok humorral és hétköznapi példával alátámasztva: Mit
kezdhetünk az öröklött adottságokkal? Miért nem működik,
pedig százszor is elmondjuk? Mekkora az IQ szerepe az
életben való boldogulásban? Hogyan fejleszthető az érzelmi
intelligencia? Mindezt hitelesen és nagyon eleven stílusban
hallgathattuk meg.

Mivel még nagyon sok megosztanivalója lenne velünk, no
meg a hallgatóságot is magával ragadta az előadás, ezért
megbeszéltük Ritával, hogy ősszel egy előadás sorozatot
fogunk indítani, amire mindenkit szeretettel várunk majd.

A napot közös szentmisével zártunk, ahol Isten jelenlétében
megújítottuk a sok-sok évvel ezelőtt tett házassági eskünket a
párunknak. Ez volt a nap legmeghittebb pillanata, hiszen itt
már tudtuk mire is mondjuk ki újra az igent, szívünkben
végtelen hálával Isten felé, és örök szerelemmel a párunk
felé. Látszott a párok tekintetén, hogy mindenkit nagyon
megérintett, szinte megállt az idő, érezhető volt a szeretetet,
az ünnepélyes légkör, a meghatottság. Ahogy egymás
szemébe néztünk, könnyes volt nemcsak a feleségek, hanem
a férjek szeme is. Végül József atya megáldotta a
házaspárokat, Isten további kegyelmeit kérte a közös
életünkre.

Ebben a rohanó világban keveset foglalkozunk egymással,
és kevés időt fordítunk a házasságunkra, a párunkra.
Remélem, a résztvevő házaspárok sokat erősödtek ezen a
napon, és így a közösségünkben nekünk is sikerül ezen
változtatnunk. Istennek legyen ezért hála!

Csicsiri Kriszta
(Fotó: Méhes Krisztina)

Katolikus

Májusi események
Május 12-én Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
Május 13-án Urunk mennybemenetele
Május 20-21-én Pünkösd
Május 26-án Élő Rózsafüzér Zarándoklat
Május 27-én Szentháromság vasárnapján elsőáldozás

templomunkban.

Kistarcsai Plébánia
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Más övez fel tégedReformátus

Lukács evangéliuma 5. részében a nagy halfogás történetével
kezdődött Péter tanítványsága. A János evangélium végén
olvasható másik nagy halfogás történetét követi Péter újabb
találkozása a feltámadott Jézussal. Ez a két történet keretezi
Jézus és Péter földi kapcsolatát. Az első alkalommal is az
egész éjszakai, eredménytelen halászat után Jézus szavára
telt meg majdnem szakadozásig a háló. Péter ezt látva
leborult Jézus előtt és kérte: „menj el tőlem, Uram, mert én
bűnös ember vagyok”. Természetesen nem ment el tőle
Jézus, sőt éppen azokhoz akar a legközelebb lenni, akik azt
vallják, hogy méltatlanok hozzá. Őket hívja el és teszi
tanítvánnyá. Nagy ígéretet kapott: embereket fog halászni,
ami azt jelenti: embereket fog Jézushoz vezetni, tehát áldott
lesz a missziója!

Ezután eltelt 3 év Jézussal. Sok csodát látott, sok szép tanítás
hallott, és prédikálhatott is Jézus nevében. Majd
megszégyenült a nagypénteki háromszori tagadásakor. Péter
úgy érezte, hogy megbukott az emberhalászatban.
Elhatározta: visszamegy halászni. Egész éjszaka nem fogtak
semmit. Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták,
hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Fiaim, nincs
valami ennivalótok?” Így válaszoltak neki: „Nincs.”

Ebben a „nincs”-ben benne foglaltatik egész tanítványságuk
kudarca. Nincs haluk, elvesztek az álmaik, elvesztek az
ígéreteik. Amikor viszont Jézus szava szerint vetették ki a
hálót, megtelt halakkal.
Ezután kérdezte meg Jézus háromszor Pétert: „szeretsz e
engem?” Nem térek most erre ki részletesen, hiszen ez maga
is egy hosszabb magyarázatot igényelne.
Majd hangzott el: „amikor fiatalabb voltál, felövezted
magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor
megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda
visz, ahova nem akarod.”. Jézus szavait már az első időtől
kezdve úgy értelmezték, hogy Péter mártírhalált fog halni,
ezzel dicsőíti majd meg Istent. „Miután ezt mondta így szólt
hozzá: Kövess engem!”

De nemcsak Péterre vonatkozik, a „más övez fel téged”.
Ránk is. Minden embernek van egy nagy álma önmagáról,
amit szeretne megvalósítani, ahogy elképzeli a leendő
családját, ahogy elképzeli a tanítványságát. Ez egy ideális
kép, egy elgondolás magunkról: Így írta ezt Heine: „A hajad
olyan fekete, /a ruhád oly fehér: /az ifjúság ígérete / az élettel
felér. / Ó, csal az ember élete! / ki tudja, mi nem ér? / Ruhád
is lesz még fekete /hajad is lesz fehér. . .” (Babits M. fordítása)
Amikor az embernek fekete a haja, fehér a ruhája, nagyon

erősnek érzi magát, és azt véli, hogy neki kell mindent
megtennie Krisztusért. Neki kell felépíteni azt, amit mások
hagytak porba veszni, összegyűjtenie, amit mások
szétszéledni hagytak. Ezért ereje szerint, sőt erején felül veti
magát a szolgálatba. Közben nem veszi észre, hogy a maga
elképzeléséhez kéri Isten áldását, támogatását, segítségét.
Tulajdonképpen ebből a magunkról alkotott ideális álomból
kellene eljutnunk oda, hogy én sem vagyok jobb atyáimnál!
A magam erejéből nekem sem megy. Én is elbuktam, bennem
is csalódott az Úr Jézus. Én sem tudtam megtenni mindazt,
amit megígértem, egészen rá vagyok szorulva a kegyelemre.
Senki más nem tud segíteni rajtam, csak egyedül a kegyelem,
és enélkül az egész csak erőlködés, vergődés. Lehet, hogy
vannak eredményeim, lehet, hogy vannak sikereim, de nem
ez az, amire Isten engem teremtett.
Nem az a mindenkori Péter életének igazi értelme, amit ő
tesz Krisztusért, hanem az, amit Krisztus tesz érte és általa:
ez a kegyelem, ami csak azután bontakozik ki, ha ki tudja
mondani: „ ne az én akaratom legyen meg hanem a tiéd”.
„Uram, mutasd meg Te, hogy hol akarsz felhasználni. Mi a
terved az életemmel?” Én pedig lemondok az álmaimról, az
elképzeléseimről. Miután elfogadja, hogy Isten övezi fel,
láthatóvá válik életében a kegyelem.
Az a legfontosabb a tanítványságunkban, hogy felövez-e
vagy sem, megbíz-e, vagy sem. Elküld-e, vagy a magam
elképzelt álmai vezetnek?

Egyszer egy lelkész hazatérve együttérzően sorolta fel
kollégájának, hogy közös barátjuk milyen nagy feladatokkal
küzd. Jól prédikál, még sincs népes gyülekezet a hatalmas
nagy templomban. Beázott a mennyezet, a több emelet
magasan lévő kitört ablakokon beköltöztek a galambok.
Egyszer csak ránézett, és így folytatta: „Ne gondold, hogy te
meg tudnád ezt oldani! ” Vajon mit olvasott ki a tekintetéből?
Téged felövezhet-e Jézus? Vagy még mindig az az
elképzelésed magadról, hogy jobb vagy, jobb leszel? Éppen
ez a legbiztosabb jele alkalmatlanságunknak.

Mindannyian nagyon nehezen tanuljuk meg a „más övez fel”
nagy leckéjét. Nagyon sok mai Péter éveken, évtizedeken
keresztül önmaga mércéje. Pedig az kellene, hogy
megkérdezze: „mit akarsz velem, Uram? Hova akarsz
vezetni? Hol akarsz megáldani?”

A magunk álmaira nézve pedig azt kellene mondanunk, „ne
az én akaratom legyen meg hanem a tiéd”.

Riskó János református lelkész

„Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.” Ők erre ezt mondták: „Mi is elmegyünk veled.” Elindultak, és
beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok

azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” Így válaszoltak neki:
„Nincs.” Ő pedig ezt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!” Kivetették tehát, de kivonni már

nem tudták a rengeteg hal miatt. ….. és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló.…...Miután ettek, így szólt Jézus Simon
Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsze engem, mint ezek?” Ő pedig így felelt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek
téged!” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én bárányaimat!” Másodszor is megszólította: „Simon, Jóna fia, szeretsze
engem?” Ő ismét így válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus erre ezt mondta neki: „Őrizd az én
juhaimat!” Harmadszor is szólt hozzá: „Simon, Jóna fia, szeretsze engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is

megkérdezte tőle: szeretsze engem? Ezért ezt mondta neki: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt
mondta neki: „Legeltesd az én juhaimat! Bizony, bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda
mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.”Ezt
azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: „Kövess engem!”

János 21, 26. és 1519.
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„Szülővé válni, szülőnek lenni sokszor
parás. Az anyáknak éppen úgy, mint az
apáknak, bár az apák félelmeiről a
legutóbbi időkig jóval kevesebbet tudtunk.
Az apák csak mostanában kezdték hallatni
a hangjukat, eddig nem volt menő
megszólalni ilyen „nőies témákban”, azt
pedig pláne nem volt menő bevallani,
hogy az apáknak is vannak félelmeik.
Szerencsére azonban sokasodnak a han-
gok, s Szél Dávid hangjára különösen
érdemes figyelni. Több okból. Egyrészt,
mert szórakoztató: vicces, önironikus és
kedvesen csapongó. Másrészt az írásain
keresztül bepillantást nyerhetünk valaki
más gondolatvilágába és érzéseibe. Amit
látunk, az pedig izgalmas és elgondol-

kodtató: hiszen Szél Dávid nem csak egy jó tollú, GYED-et is megjárt apuka,
hanem – sok egyéb, az identitását meghatározó szerepe mellett – pszichológus
is, azaz szakember, így mindarra, ami vele és körülötte történik, egy
különleges szemüvegen keresztül tekint.
A Túl a parán így nem pusztán élet- és aparajz, hanem társadalomrajz és
pszichológiai kézikönyv is egyben, amelyben szinte minden előkerül, ami a
szülőség, a szülői lét kapcsán foglalkoztat bennünket.

Szél Dávid  Túl a parán

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

Különleges limonádé receptek

Áfonyás Limonádé
Hozzávalók: 2 csésze víz, egy csésze cukor, 2,5 csésze frissen
facsart citromlé, hét csésze ásványvíz, 3/4 csésze áfonya
Elkészítés: A vizet a cukorral felforral juk. Ha a cukor felolvadt, a
tűzről levesszük és hozzáadjuk a friss citromlevet. Nagy
kancsóba öntjük a jéghideg ásványvizet, hozzáadjuk a cukor-
szirupot és az áfonyával alaposan összekeverjük.

Gyömbéres limonádé
Hozzávalók: 1 0-1 5 szelet, hajszálvékonyra gyalult gyömbér, 2
pohár cukor, 2 pohár víz, 5-6 citrom, szénsavmentes ásványvíz
Elkészítés: A legyalult gyömbérszeleteket a cukorral és vízzel
lassú tűzön felfőzzük. A kész szirupot a kifacsart citromok levével
ízesítjük. Negyed órát hűlni hagyjuk, az italt kancsóba töltjük,
majd felöntjük a jéghideg szénsavmentes ásványvízzel.

Őszibarackos limonádé
Hozzávalók: 1 csésze cukor, 2 csésze víz, 4 őszibarack, 2
evőkanál porcukor, ásványvíz
Elkészítés: Főzzünk szirupot a csésze cukorból és vízből. A
barackot összemixeljük a porcukorral, majd hozzáadjuk a lehű-
tött cukorszirupot. Limonádés poharakba töltjük harmadrészig,
és ásványvízzel hígítjuk.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt

az újságot!

JózsefAttila - Május

A rengő lomb virágban ég

és készül a gyümölcsre,

a nyilt uccára lép a nép,

hogy végzetét betöltse.

Iramlanak a bogarak,

friss jelszavak repülnek.

S az aranyba vont ég alatt,

- mert beköszönt az ünnep -

a szabadság sétára megy.

Hős népe ágat lenget,

s ő kézenfogva vezeti

szép gyermekét, a rendet!

(1 935 vége)
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