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Megváltozott a megállás, várakozás rendje
az Eperjesi úton és a Raktár körúton

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakos-
ságot és felhívjuk a figyelmét, hogy a
megnövekedett gépjárműforgalom, vala-
mint a parkoló autók nagy száma miatt
új forgalmi rend került kialakításra az
Eperjesi út valamint a Raktár körút egy
szakaszán.
Az Eperjesi úton, a Szabadság út és az

Aradi utca közötti szakaszon, az úttest mindkét oldalán,
valamint a padkán ezentúl várakozni tilos!
A Raktár körúton a körforgalom kihajtójától szintén az úttest
mindkét oldalán, valamint a padkán várakozni tilos!
Felhívjuk az autósok figyelmét, hogy a fenti közlekedési
szabályok megsértése esetén 10.000,- forint helyszíni, ill.
20.000,- forint pénzbírság szabható ki.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Új kazánház épül az Uszodában
A Vizilabda és Úszó Klub az Önkormányzat anyagi
támogatásával, a TAO pályázaton keresztül folytatja a
korábban megkezdett uszoda felújítást. Tavalyi évben az
uszoda ponyvaszerkezete került kicserélésre, idei évben
pedig a fűtéskorszerűsítés és a bejárati ajtó csere valósul
meg.A munkát a vállalkozó ütemesen végzi, a konténerkazán

a kazánokkal együtt már a helyére került, csővezeték építési,
gázvezeték szerelési munkák vannak folyamatban. A
beruházás a hónap végére befejeződik. A fűtéskorszerűsítés
alatt az uszoda zavartalanul üzemel. A 16.256 ezer Ft+ ÁFA
összegű fejlesztéstől az önkormányzat a fenntartási költségek
csökkenését várja, miközben az új kazánokkal való
üzemeltetés zökkenőmentesebb lesz a jelenleginél. Az uszoda
melegvíz ellátása is javul, mivel nagyobb méretű bojler kerül
elhelyezésre.
Ezzel az uszoda felújítás nem ér véget, hiszen a Vizilabda és
Úszó Klub már benyújtotta az újabb pályázatát új öltözők
kialakítása tekintetében.

Városüzemeltetési Iroda

Megkezdődött az idei járdafelújítási
program

A település több frekventált pontján folytatódik az
Önkormányzat évek óta tartó járdafelújítási beruházása.

Ebben az évben az Aradi utcában, az Árpád vezér utca
elején, a Rákóczi körút elején, a Széchenyi utcában egy
helyen, az Ifjúság téren és a Szabadság úton készülnek
járdaszakaszok. A járdák a környezethez igazodva aszfaltból
vagy térkőből készülnek. A vállalkozó a munkák befejezését

július végére vállalta. A beruházás következtében az
útszakaszok megszépülnek, a vízelvezetés megoldódik és a
balesetveszélyes járdaszakaszok biztonságosak lesznek. A
munkák elvégzésének ideje alatt kérjük a gyalogosok és az
ingatlantulajdonosok türelmét.

Városüzemeltetési Iroda Felújította a BKV a Kistarcsa HÉV
megállót

A második ütemben a homlokzat újult meg

A polgármesteri és
vezérigazgatói levélvál-
tás után a terv szerint
megvalósította a BKV a
HÉV megálló felújítását.
Első ütemben, még kora
tavasszal a tetőszerke-
zetet cserélték le és
cserepezték újra. Most a
második ütemben a

homlokzat vakolását javították ki, megcsinálták a lábazatot,
újraszínezték az épületet és lemázolták a nyílászárókat.
Ezzel még nincs vége a fejlesztésnek, mert a III. ütemben
egy másik brigád betonjárdát készít a peronig. Ennek
felmérése már megtörtént, csak a kivitelezés hiányzik, amit a
nyár elejére ígértek.

Városüzemeltetési Iroda



2015. július 2.

Herbély Istvánné: A fjordok országa, Norvégia

A vikingek kalandozásai. Norvégia rövid történelme.

Európa legészakibb pontja, Nordcap. A Világörökség

részét képező, 1 5 kilométer hosszú Geiranger fjord és

vízesései. A ritkán előforduló fehér rénszarvasok.

2015. július 9.

Máté Imre: Az idegenek biológiai beavatkozásai az

emberiség történetében

Egy szunnyadó rendszer az emberi szervezetben,

melynek segítségével lehetséges a fiatalos élet

megtartása. Vajon mitől vesztette el az ember a

folyamatos élethez való jogot? Személyes UFO

élmények.

2015. július 16.

Petrovics Gabriella: Textilszobrászat

A neve miért paverpol? Egy művészeti ág, ahol a

kidobásra szánt anyagok újrahasznosítása történik. A

szükséges segédanyagok. Már gyerekkorban is

élvezhető az alkotás öröme. Egy műtárgy elkészítése

az est során.

2015. július 23.

Kiss Péter: Színes világegyetem

Mi található és ebből mit láthatunk a világ-

egyetemben? Mi mindennel találkozunk, míg a

Naprendszerből kiindulva eljutunk a látható

univerzum pereméig? A napjainkban virágkorát élő

csillagászati kutatás eredményei.

2015. július 30.

Nyári Attila: Az evangélium új környezetben

Miért népszerűek az új keletű evangéliumi

mozgalmak, melyek létszáma egyre növekszik, míg a

hagyományos egyházak látogatottsága folyamatosan

csökken? Az emberek megszólítása a kultúrán és a

modern technikai eszközökön keresztül

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u.

33.) termében tartjuk. A klubestek ideje:

csütörtökön este 7-10 óráig.

Az előadások csütörtökönként este 7 órakor

kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. A Deáktanya

ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki

térítésmentesen látogathatja.

A Deáktanya júliusi
programja

Figyelem! Csaló csatornatisztítók!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra,
hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a helyi
víz és csatornaszolgáltatón, a DPMV Zrt.-n
kívül nem bízott meg semmiféle céget
csatornatisztítással. A csalók "cég" és
gépkocsi adatai már a rendőrség birtokában
vannak. Kérjük, tanúsítsanak fokozott

elővigyázatosságot abban az esetben, ha csatornatisztítási ajánlattal
keresik fel Önöket.

Városüzemeltetés Iroda

Tájékoztatás Hivatali munkaszüneti
napokról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. július 1-jén (szerdán) a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi
CXCIX. törvény 93.§ (2) bekezdése
alapján, a Közszolgálati Tisztviselők
Napja alkalmából, munkaszüneti nap lesz
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivata-
lában.

2015. június 30-án (kedden) technikai okok miatt zárva lesz
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala.

Megértésüket megköszönve:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
Jegyző

Tájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,

hogy Kistarcsa Város
Önkormányzatának Polgármesteri

Hivatalában
2015. július 27. napjától 2015.

augusztus 8. napjáig
i gazgatási szünet lesz.

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

A hivatal működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset,
elemi csapás, életveszély, súlyos kár esetére telefonos ügyeletet
biztosítunk. A bejelentések fogadása 08.00-12.00 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

Felhívás

Felhívás
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A Képviselő-testület a soron következő ülését május 27-én
tartotta.

Természetbeni támogatások civilszervezeteknek
A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár minden
évben természetbeni támogatást nyújt a helyi
civilszervezeteknek. Ennek elosztása és mértéke a helyi
igények felmérésével történik. A testület egyöntetűen
elfogadta a 2014. évben nyújtott természetbeni
támogatásokról szóló éves beszámolót.

Pályázatok infrastruktúra és gyermekétkeztetési létesít-
mények fejlesztésére
Két kiemelt, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt
pályázaton indult Kistarcsa Város Önkormányzata.
Az egyik pályázat esetében 65 millió forint erejéig lehetett
pályázni 3 különböző típusú Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésre. Sikeres pályázat esetén, a Gesztenyés
Óvoda homlokzata, az Aulich utca és a Simándy József
Általános iskola tornatermének felújítására kerül sor. Döntés
augusztus 6-ig várható.
A másik pályázati kiírás a gyermekétkeztetési létesítmények
fejlesztésére vonatkozott. Nyertes pályázat esetén vissza nem
térítendő támogatást nyújt a központi költségvetés a
gyermekétkeztetést szolgáló létesítmények korszerűsítéséhez,
melyhez 5% önrész szükséges. A döntés határideje július 1 5.

Elfogadásra került a Szilasvíz Kft. és a KIVÜ Kft. éves
beszámolója
A testület elfogadta a Szilasvíz Kft. tavalyi évi beszámolóját.
A Képviselő-testület, mint a KIVŰ Kft kizárólagos
tulajdonosa, elfogadta a 2014-i évi beszámolót, a 2015. év I.
negyedéves pénzügyi jelentést, és a KIVŰ Felügyelő
Bizottságának tavalyi évi beszámolóját.

Költségvetés módosítása, zárszámadás, belsőellenőrzés
A testület megszavazta a 2015.évi költségvetés módosítását,
melyre az első negyedévben szükségessé vált állami
támogatások átvezetése, a fejlesztési igények és pályázati
lehetőségek kihasználása miatt volt szükség. A Képviselő-
testület Kistarcsa Város Önkormányzat 2014. évi
zárszámadását és éves összefoglaló belső ellenőrzési
jelentését is elfogadta.

Pályázat nyári gyermekétkeztetésre
Kistarcsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Gyermekszegénység elleni
program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására.
A pályázat keretében a központi költségvetés forrást biztosít
a települési önkormányzat által 2015. június 16-ától 2015.
augusztus 28-áig terjedő időszakban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
részére biztosított napi egyszeri meleg étkeztetéshez.
Sikeres pályázat esetén 59 gyermek élhet a támogatással. Az
étkeztetést a Városi Óvoda konyhája fogja biztosítani, a
lebonyolításban az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálatának munkatársai fognak közreműködni.

Csoportlétszám bővítés az Óvodában
A Városi Óvoda 2015 szeptemberében induló egyes
csoportjainak átlag gyermeklétszáma meghaladja a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális
csoportlétszámokat.
Az óvodai csoport átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma
25 fő, melyet a fenntartó engedélyével a nevelési év
indításakor legfeljebb 20 %-kal lehet átlépni. A testület
megszavazta az emelést.

A két óvodába így összesen 158 gyermek felvételére kerülhet
sor.

Fancsika is Kistarcsa testvértelepülése lesz
Mint köztudott, az ukrán – orosz viszonyok miatt Kárpátalján
a magyar közösségekben gazdasági vészhelyzet alakult ki. A
pénzügyi válság, rendkívül súlyos helyzete miatt kétszázezer
magyar ember komoly megélhetési gondokkal küzd. A
Kistarcsai Református Egyházközösség hívei a kárpátaljai
magyarság, illetve közvetlenül Fancsika település
megsegítésére 300.000,- Ft összegű adományt gyűjtöttek. A
társadalmi szolidaritás és a külhoni magyarság iránti
felelősségvállalás tudatában Kistarcsa Város Önkormányzata
is felvette a kapcsolatot a településsel. A faluban
túlnyomórészt ukránok élnek, így még nagyobb szükség van
az ott élő magyarok megsegítésére. A testület megszavazta,
hogy a város 200.000 Ft adományt biztosítson a településnek,
és azt is, hogy testvérvárosi együttműködési megállapodást
kössön az ukrajnai Fancsikával. A testvérvárosi kapcsolat
kialakításával, pályázatokba való bevonással is
támogathatóvá válhat a település.
Az Ukrajnához tartozó Fancsika település Nagyszőlőstől 7
kmre délnyugatra fekszik, a Tisza jobb partján. Az első
történeti adatok Fancsikáról 1356ból származnak Fanchyka
néven. A község a századok folyamán többször elpusztult és
épült újjá. Még a XX. század elején is "csonka községként"
emlegették.

3 cég pályázhat a Hunyadi út felújítására
A testület a „Hunyadi út útépítése 748 fm hosszúságban”
megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás
megindításához elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi
cégeknek küldte meg: Vianova 87 Zrt. , Penta Kft., Puhi-
Tárnok Kft.

A Véptech Kft. végzi a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak
cseréjét
A testület úgy döntött, hogy a „Gesztenyés Óvoda
nyílászáróinak cseréje” megnevezéssel kiírt közbeszerzési
eljárás nyertesének a Véptech Kft.-t nyilvánítja nettó 30 707
484 Ft ajánlata alapján és felkérte a polgármestert a
szerződés megkötésére.

Rendeletben szabályozták a reklámok és a hirdetések
elhelyezését
Annak érdekében, hogy a település központi részein a
reklámozási tevékenység ne rontsa a városképet, önálló
rendelet megalkotására volt szükség. Szabályozásra kerültek
a reklámok, reklámhordozók és a hirdetmények kihelyezési
feltételei.

Beszámoló a májusi testületi ülésről
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Pályázati pavilon
Európa a polgárokért – Városok hálózatai

2015. május 21 -23. között került sor Kistarcsán az
Interkulturális dimenzió az aktív európai polgárságért /
Inter-cultural Dimension for European Active Citizenship
(IDEA-C) címet viselő uniós kezdeményezés második
projekt találkozójára. Az IDEA C projekt az Európai
Bizottság Európa a polgárokért program keretében (a
Városok hálózatai intézkedés) valósul meg, amelynek célja,
hogy ösztönözze a polgárok aktív részvételét a közös Európa
építésében.

A megvalósításban a Város
Önkormányzata partnerként
vesz részt a 1 3 uniós tagál-
lamból érkező önkormány-
zatot és civil szervezetet
tömörítő konzorciumban. A
konzorcium vezetője és a

projekt koordinátora egy szicíliai kis-község - Geraci Siculo
– önkormányzata, amely - annak érdekében, hogy helyi
projekt tevékenységeken keresztül minél hatékonyabban
elérjék az IDEA-C célkitűzéseit - a közel 123 ezer eurós

támogatást szétosztotta a partnerek között. Így az olyan
célkitűzések, mint az európai polgárok uniós szintű
demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel
ösztönzése, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali
folyamatok jobb megértésének elősegítése, valamint az
interkulturális és önkéntes programokban való részvétel
népszerűsítése helyi szintű kezdeményezések során
valósulnak meg, de nemzetközi dimenziót kapnak attól, hogy
a tudástranszfer nemzetközi találkozókon történik. A projekt
hozadéka, hogy a megvalósítás közben lehetőség nyílik az
Önkormányzat számára a tapasztalatcserére: bővíti
módszertani eszköztárát az IDEA C témáinak feldolgozását
illetően, valamint hasznos ötleteket, tippeket szerez a
projektek logisztikai feladatainak ellátásáról, melyeket
később saját projektjeinek megvalósítása során alkalmazhat.
Az Önkormányzat 100%-osan kihasználja a partnerek által

nyújtott segítséget és erőforrásokat - bővíti, építi
kapcsolatrendszerét más országokból érkező szervezetek
képviselőivel, melyek további, hosszabb távú együttműködés
lehetőségeket is biztosítanak számára.

A Kistarcsán megrendezésre kerülő második találkozón a
konzorcium egész napos konferenciát szervezett a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, melyet a
kistarcsai volt internálótáborban és gödöllői kastélyban tett
látogatás követett. Az estét a Csigaházban megrendezett
fogadás zárta, amelyen a külföldi résztvevők, magyar
táncokkal, magyar és szlovák népdalokkal ismerkedtek a
Pannónia Néptáncegyüttes és a Kéknefelejcs csoport
jóvoltából.

A projektről, annak célkitűzéseiről és eddigi eredményeiről a
http://idea-c.weebly.com címen érhető el bővebb információ.

Visegrádi Alap – Extended Standard Grants

Az Önkormányzat az 5 Európa a polgárokért program alatt
futó projektje mellett a Visegrádi Alap nem visszatérítendő
támogatásából megvalósuló RESOURCE (Raising
awarEneSs of the EU through familiaRisation with its
finanCial instrumEnts) című projektben is részt vesz
partnerként. A RESOURCE célkitűzése a V4 országok
demokratikus átalakulásának, uniós integrációjának és civil
társadalmának építésével kapcsolatos tapasztalatainak
átadása a keleti partnerségi országok csoportjába tartozó
Ukrajnának.

A projekt öt műhelymunkát, tanulmányutakat és egyéb
szakmai rendezvényeket magába foglaló találkozót ír elő,
amelyekből a prágai előkészítő találkozó és a
besztercebányai workshop már 2015 első hónapjaiban
lezajlott.

Június 5-9. között Kistarcsa adott helyet a harmadik projekt
meetingnek, amelynek során a Csehországból, Szlovákiából,
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Lengyelországból és Ukrajnából érkező 11 résztvevőnek az
Önkormányzat Európa a polgárokért programban szerzett
pályázási (konzorciumépítés, témák kidolgozása, stb.) és
projektmegvalósítási (projektmenedzsment, együtt-működés,
módszertan, pénzügyi elszámolás, stb.) tapasztalatait adta át
egy egész napos pályázatírói szemináriumon, illetve a 2
tanulmányúton keresztül.

A pályázatírói szeminárium mellett a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében, egy egész napos konferenciára
került sor, ahova előadókként a Hivatal meghívta a
Külgazdasági és Külügyminisztérium Duna Régió Stratégia
programért felelős államtitkárság és a Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal DUNA 2014-2020 Transznacionális
Együttműködési Programért felelős osztály képviselőit.
A RESOURCE lebonyolítása során az Önkormányzat is
sokat tanult és sok hasznos tanácsot kapott a Visegrádi
Négyek másik három tagországbeli képviselőitől, főleg a
Visegrádi Alap pályázati konstrukcióinak keretében
megvalósítható projekt témákról. Az újonnan szerzett tudását
az Önkormányzat már kamatoztatta is, hiszen segítségével és
közreműködésével egy újabb sikeres pályázat került
benyújtásra a Visegrádi Alaphoz. Ezúttal, az International
Folklore FestiV4all – integrative power of folklore nevet
viselő Oleśnica-i folklórfesztivál valósulhat meg nem
visszatérítendő támogatásból 2015. augusztus 28-30 között,
amelyen a Pannónia Néptáncegyüttes képviselheti Kistarcsát.
Az együttes úti- és szállásköltségét, valamint teljes ellátását a
fesztivál alatt támogatásból fedezik a szervezők.
A projekt honlapját ezen a címen lehet elérni:
http://resource.iregio.org/

Volt internálótábor

Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a nemzetközi
projektek kapcsán, valamennyi résztvevő állam képviselőivel
megismertesse a volt Kistarcsai Internálótábor történetét,
bemutassa jelenlegi állapotát.
Kistarcsa vezetőinek, képviselőinek, több civil szervezetnek,
alapítványnak eltökélt célja egy olyan emlékhely kialakítása,
mely méltó emléket állít annak a több ezer embernek, akik
ártatlanul raboskodtak településünkön. Ez a Város szűkös
költségvetése miatt saját forrásból nem megvalósítható, ezért

nemzetközi szinten is figyeljük a pályázati lehetőségeket.
Az Önkormányzat már leszerződött a volt parancsnoki

épületben kialakítandó emlékhely és könyvtár engedélyes
tervdokumentációjának elkészítésére.
A tervezett emlékhelyen a látogatók korhűen „berendezett”
cellákba tekinthetnek majd be, valamint levéltári doku-
mentumok alapján megismerhetik az itt raboskodottak
történetét, az akkori politikai miliőt. A közelmúltban a KIVÜ
Kft. látogathatóvá tette a parancsnoki épület pincehelyiségét.

Az épület körüli területet megtisztították a burjánzó növény-
zettől, a pincét zárhatóvá, biztonságosan megközelíthetővé
tették. Kitakarították, kimeszelték az évek óta üresen álló
helyiséget, elektromos áramot vezettek be. Ez volt az első
lépés volt ahhoz, hogy méltó emlékhely kerüljön kialakításra
Kistarcsa ezen gyászos jelképén. A rendbe hozott,
látogathatóvá tett boltíves teremben kiállítást rendezett be a
Művelődési Ház az évek során összegyűjtött írásos (levéltári
dokumentumok és a táborról készült fotográfiák) és tárgyi
emlékekből. A pincében lehetőség van a táborról eddig
elkészült média anyagok levetítésére is. Az Önkormányzat
tervei között szerepel, hogy iskolás csoportok és egyéni
érdeklődők számára megnyitjuk a tábor kapuit.

Az azóta is érintetlen állapotú, félelmet parancsoló épületeket
idegenvezetéssel járhatják majd végig, valamint megte-
kinthetik a látogathatóvá tett boltíves pincehelyiségben
kialakított ideiglenes kiállítást is.

Gergely Béla Zsolt
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Május 23-án és 24-én, immáron 20. alkalommal került megrendezésre Kistarcsa
legnagyobb rendezvénye a Kistarcsai Napok fesztivál. A szervezők, Szilárdi László és
Juhász István mindig nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a népszerű sztárzenekarok és
előadóművészek mellett a helyi kulturális- és sportélet kiemelkedő szereplői is
megmutatkozhassanak. A zenei programokon túl, kirakodóvásár, sportprogramok,
bemutatók, kiállítások, egészségügyi szűrések is várták a kilátogatókat. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is Európai Uniós pályázati források segítségével sikerült még
színvonalasabbá tenni a fesztivált.

20 évvel ezelőtt…
1995-ben Kereszti Ferenc vezetésével, a Kistarcsai Kulturális Egyesület hívta először életre ezt
az eseményt. Évről-évre növekedett a rendezvény, azóta már Kistarcsa Város Önkormányzata
szervezésében kerül megrendezésre, de a KIKE tagjainak segítsége nélkül korántsem lenne
ilyen népszerű. A KIKE 1993-ben alakult, 2001 -től pedig kiemelten közhasznú szervezetként
működik. Az egyesület elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a város programjainak
változatosabbá tételéhez.

Sportprogramok
A jubileumi fesztiválhétvége igazából már csütörtökön elkezdődött a Városi Uszodában, ahol
az iskolák közötti vízilabdakupát rendezték. A versenyen 4 általános iskola csapata vett részt,
ahol 8-10 év közötti gyerekek mérték össze tudásukat. Első helyen Az isaszegi Gábor Dénes
Általános Iskola (SZISZI) csapata végzett, és a gólkirály is ebből a csapatból került ki, Ragács
Benedek személyében, aki összesen tízszer talált a hálóba.

Vízilabdakupa eredmények:
1 . Gábor Dénes Általános Iskola (SZISZI), Isaszeg
2. Csömöri Mátyás Király Általános Iskola
3. Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola
4. Simándy JózsefÁltalános Iskola, Kistarcsa

Pénteken a Simándy József Általános Iskola házi úszóversenyével folytatódott a Városi
Uszoda sportprogramja, melyen mind a 8 évfolyam, összesen csaknem 200 induló vett részt.
Az érmeket Solymosi Sándor polgármester adta át.

Szombaton került megrendezésre a kispályás labdarúgó torna mely az esőzések miatt igen
megkeserítette a csapatok dolgát. Természetesen a meccsek idén sem maradtak el. Elsöprő
kistarcsai siker született. A döntőt Csütör-Töki Boys csapata nyerte, a kerepesi Barcelona
csapatával szemben.

Kispályás labdarugó torna eredmények:
1 . Csütör-Töki Boys (Kistarcsa)
2. Barcelona (Kerepes)
3. Spíler (Kistarcsa)
4. U21 (Kistarcsa)

A képzeletbeli fairplay-díjat pedig a Hun-Sün csapatának lehetne odaítélni, akik egy elhunyt
társuk tiszteletére léptek pályára.
A nap folyamán egy különleges barátságos meccsre is sor került, ahol a Képviselő-testület
csapata mérkőzött meg a Budapesti Közlekedési Vállalat együttesével.

A labdarúgás mellett a nagyszínpadnál közös testmozgásra is volt lehetőség. Sajnos az időjárás
miatt Katus Attilának le kellett rövidítenie aerobikprogramját, de kárpótlásul életmódtanácsait
is megosztotta a jelenlévőkkel.

Kiállítások
Már hagyománnyá vált, hogy a KIKE szervezésében kiállítások is várják az érdeklődőket a
fesztivál idején a Simándy JózsefÁltalános Iskola épületében.
A kiállítást péntek este Solymosi Sándor polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében a
kiállítók mellett a KIKE tagjainak is köszönetet mondott kiemelkedő munkájukért.

Az iskola tantermeiben 13 kiállítást rendeztek be. Belépve az épületbe helyi kertészek
virágkompozíciója fogadta a látogatókat. Régi írószerek, pántlikák, ásványékszerek, szlovák
blúzok, európai kézimunkák, is bemutatásra kerültek. Vörös Ákos faszobrász ”Fába vésett
hangulatok” című tárlata és Petrovics Gabriella textilszobrász bemutatója igazi kuriózumnak
számított.

A gyermekek körében nagy sikert aratott Kiss Péter nyugdíjas pedagógus tojásfaragó kiállítása,
Fekete Dániel járműmodellei és a helyi tenyésztők által bemutatott élő kisállatok is.
Az iskolában a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezete és az Őszülő Világ Alapítvány
ingyenes szűrőprogramokat szervezett, és önkéntes véradásra is volt lehetőség.

XX. Kistarcsai Napok
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Bemutatók
A fesztivál hivatalos megnyitójára szombaton reggel 9 órakor került sor. Elfogadta
Solymosi Sándor polgármester meghívását Vécsey László (Fidesz-KDNP)
országgyűlési képviselő, így közösen nyitották meg a jubileumi rendezvényt. A
rendezvény műsorvezetői és egyben házigazdái Krisztik József és Polgár Gyula
voltak.
Sajnos a szombat koradélutánig tartó eső nem kedvezett a sport- és táncegyesületek
bemutatójának. Fellépés nem maradt el, csak a csapatok változtattak néhol
műsoraikon, mivel a színpad a folytonos takarítás ellenére is igen csúszóssá vált. A
táncbemutatók sorát, Bedő Gábor vezetésével a Black Time Hip-Hop Tánciskola
nyitotta, őket követte Benedek Gábor és a Salsa Mojito Tánciskola. Utána két
produkció erejéig a sporté volt a főszerep. A Sentinel Taekwondo SE ifjú és felnőtt
sportolói mutatkoztak be Hegyes Imre vezetésével. Ezt követően táncos fitnesz-
aerobik műsorukkal Cservenyák Gabriella büszkeségei, a Marcipán Sportegyesület
gyermekei vették át a színpadot. A szombat délelőtti bemutatókat a kistarcsai
Harmónia Táncklub energikus fellépése zárta. A délután végleg meghozta a napsütést.
Szmatana Andi és a Hétköznapi Broadway Hősök performansza után, ZumbaJucus
csapata pörgette fel a közönséget.
Hogy a koncertek közötti átállás se teljen el látványos programok nélkül, közvetlenül
a színpad előtt két különleges bemutatót is láthatott a közönség. A Bajvívó Magyarok
Hagyományőrző Sport Egyesület a Végvári Vitézek mindennapjaiba engedett
betekintést, míg a Hestia tűzzsonglőrei kellően felforrósították a hangulatot Punnany
Massif koncertje előtt.
A szombat éj jeli esőzések után, vasárnap már napsütésben kezdődhettek a bemutatók.
Az Ifjúság téren a Best Kutyaiskola kiképzői közel 30 kutyával mutatták meg, hogyan
történik a kutyák oktatása. Ezután a színpadon a Harmónia Táncklub második
fellépése következett. Koradélután a kistarcsai K3 Fitness oktatói tartottak kangoo és
aerobik bemutatót. Egy különleges divatbemutatóra is sorkerült a SzilKa Szalon
szervezésében, ahol alkalmi- és menyasszonyi ruhákban gyönyörködhetett a
közönség.
Minden évben elengedhetetlen része a Kistarcsai Napoknak a Pannónia
Néptáncegyüttes fellépése. Az együttes gyermek csoportja idén már Törökországban
is fellépett, míg a Barkóca csoport májusban arany minősítést szerzett egy rangos
néptáncfesztiválon.
A Magna Cum Laude koncertje előtt, az Uszoda előtti téren, a tavalyi évhez hasonlóan
ismét kerékpáros triál bemutatóra került sor. A közönség kedvencévé vált fiatalok
lélegzetelállító trükköket mutattak be.

Koncertek
Idén igazi sztárfellépők fogadták el a meghívást a fesztiválra. Nem túlzás azt állítani,
hogy az ország legismertebb zenekarai látogattak el ebben a két napban Kistarcsára.
A fesztivál koncertprogramját szombat késő délután a Honeybeast nyitotta. Hernádi
Judit színművésznő lányának zenekara, a tavalyi Eurovíziós Dalfesztivál
magyarországi válogatójának szereplőiként szereztek országos ismertséget. Alternatív,
de egyben populáris hangzásviláguk sok fiatalt csábított ki a színpad elé.
A szombati nap fő fellépője a Punnany Massif volt, akik teljes nagyzenekari felállással
érkeztek. Koncertnaptáruk igen sűrű, de így sem vették félvállról a fellépést. A
csaknem 1 ,5 órás koncerten a legnagyobb slágerek mellett új dalok is elhangzottak.
A rap és a hip-hop kedvelői Majka és Curtis élő fellépését várták a legjobban, a késői
kezdés ellenére szintén teljesen megtelt a színpad előtti tér.
Vasárnap délelőtt a gyermekek sem maradtak maradandó koncertélmény nélkül. Az
Alma Együttes hozta meg végleg a jó időt és a jókedvet. A profi, de bohókás zenészek
egy órás műsorukkal vidámságot csaltak kicsik és nagyok arcára.
A szervezők a gyermekek mellett az idősebb korosztályról sem feledkeztek meg. A
tavaly díszpolgárrá választott Dolhai Attila énekes két művésztársával és egyben jó
barátjával, Janza Katával és Egyházi Gézával adott egy bő egyórás koncertet.
Műsoruk változatos volt, musical és operett slágerek mellett popslágerek is
felcsendültek.
Nagy várakozás előzte meg a zárónap főfellépőjének a Magna Cum Laude-nak a
koncertjét.
A zenekar külön látványelemekkel egészítette ki a színpadot a még nagyobb hatás
kedvéért. A zenekar frontembere Mező Misi, legnagyobb slágerüket, a Vidéki sanzont
a közönség soraiból énekelte. A zenekar közvetlenségét mi sem bizonyította jobban,
mint hogy a 1 ,5 órás koncert végén, közönségtalálkozóra is sor került, így a rajongók
találkozhattak az együttes tagjaival.
A Magna Cum Laude koncertjét követően a fesztivál látványos tűzijátékkal zárult.

Támogatók:
Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport, Deres Lovasudvar, Drei-Vet Kft. Dr.
Csizmadiné Fekete Zsuzsanna, Juka Járműjavító Bt., Julcsi csoda manoda családi
napközi, Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft., Kis Joachim egyéni vállalkozó,
Magyar Posta, Ritecz László Vállalkozó.
A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak a következő, augusztus 20-án
megrendezésre kerülő 4. Kakasfőző fesztiválon is!
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A nemzeti gyásznapon, június 4-én a Városi Uszoda előtti téren, a trianoni
emlékműnél, az Önkormányzatának szervezésében délután 5 órakor emlékeztek
meg a trianoni békediktátum aláírásának 95. évfordulójáról.
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött, melyet a Simándy József
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara kísért. Ezt
követően Solymosi Sándor polgármester emlékező beszédében elmondta:

„Egy nemzetet számos csapás érhet történelme során. Már sorolja is a kisdiák:
tatár, török, Habsburg. De Trianon nem egyszerűen csapás volt: tragédia. A
tragédiákat pedig nehéz kiheverni. Ha meghal egy hozzátartozónk elsiratjuk,
meggyászoljuk. Abba bele kell nyugodnunk. De akkor nem ez történt: akkor
nem pusztították el a magyar nemzetet, hanem lassú halálra ítélték.
Legalábbis azt gondolták hogy így lesz”
„95 évvel ezelőtt Magyarországot nem egyszerűen területének több mint 70
százalékától, lakosságának több mint kétharmadától fosztották meg, hanem
ennek következtében többszázezer honfitársunk került kisebbségbe”

A beszédet követően, Manninger Katica, a kistarcsai Pannónia Néptánc
Együttes tagja magyar népdalokat adott elő. Ezután a Trianoni emlékmű
megkoszorúzása következett.
Kistarcsa Város Önkormányzata nevében Solymosi Sándor polgármester
helyezett el koszorút, majd a Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, az Alapszolgáltatási Központ, a Városi Óvoda, a
Fidesz-KDNP Kistarcsai Csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsai
Vállalkozók Baráti Köre, a Toronylakópark Egyesület és a KIVÜ Kft.
képviselői helyezték el a megemlékezés virágait.
A koszorúzás után a fúvószenekar közreműködésével a megemlékezők
elénekelték a Szózatot és a Székely Himnuszt, mely egyben méltó lezárása is
volt a megemlékezésnek.

Trianoni megemlékezés
A Nemzeti Összetartozás Napja

Trianonról röviden:

A trianoni békediktátum (vagy békeszerződés pontatlanul, mivel a magyar
delegációt csak a békeokmányok aláírására hívták meg) az első világháborút lezáró
Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, a háborúban vesztes
Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a
háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés. A
diktátum többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt
meghatározta Magyarország, Ausztria és Románia, valamint az újonnan létrejött
Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait.
A trianoni békediktátum az 1 920 nyarán, a Horthy Miklós által kinevezett Simonyi-
Semadam Sándor kormányának két politikai lag súlytalan tagja, Benárd Ágost a
magyar kormány népjóléti és munkaügyi minisztere, a küldöttség vezetője és
Drasche-Lázár Alfréd rendkívül i követ és államtitkár írta alá.
A szerződés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett
35 000 főben korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megti ltotta légierő és
nehézfegyverek tartását.
Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1 920. június 4-én
budapesti idő szerint 1 6.32-kor írták alá a franciaországi Versail les-hoz tartozó
Nagy-Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a La galérie
des Cotel les-ben.
A szerződést nem írta alá a szintén az antanthoz tartozó Amerikai Egyesült
Államok, amely akkor nem lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és Magyarország
később Washingtonban kötött békét: ez a Népszövetségre vonatkozó cikkelyek
kivételével szó szerint megegyezik a trianonival.
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 201 0-ben a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
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Minden év május utolsó vasárnapja a gyermekeké, míg június első vasárnapja a
pedagógusoké. 1 952 óta köszöntik az utóbbi jeles napon az oktatókat, tanárokat,
óvónőket. Országos szinten a pedagógusnap megünneplése sokat veszített
hivatalos jellegéből, intézményi szinten elsősorban már csak a gyermekek
szokták köszönteni tanáraikat. Kistarcsán egészen más a helyzet. Immár
hagyománynak számít, hogy Solymosi Sándor polgármester, pedagógusnap
alkalmából vendégül látja, és elismerésben részesíti a város tanintézményeinek
dolgozóit.
Erre az ünnepélyes eseményre június 8-án került sor, a Csigaházban. A város
összes pedagógusa meghívást kapott és minden résztvevőnek egy cserepes
fuksziával kedveskedtek a szervezők.
A polgármester köszöntőjében elsőként a város minden lakója nevében
megköszönte mindazt a munkát, amit a nevelők és tanárok nap mint nap
elvégeznek a gyerekekért, diákokért. Köszönetet mondott az oktatók mellett
minden óvodai és iskolai dolgozónak, akik az intézmények sikeres és
eredményes működéséért dolgoznak.
Beszédében kiemelte a pedagógusok áldozatos munkáját, és azt, hogy szerinte
az elmúlt 20 évben az oktatás és a nevelés tekintetében nehezebbé vált az
oktatók munkája. Sok erőt, kitartást és örömet kívánt a tanításhoz.

Ezt követően a tanárok oklevélátadására került sor, melyet Jutasi-Varró Diána a
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-
asszonyától és a polgármestertől vehettek át a kitüntetettek.
25 éves kiemelkedő tanári munkájáért elismerésben részesült Nagyné Székely
Erika, Pethő Judit, Székely Andrea, Gacsályi Ádám és Tar Szilárd.
Munkájuk 30 éves jubileuma alkalmából oklevelet vehettek át Kunsztné Kiss
Katalin, Németh Jolán, Szabóné Csala Ildikó pedagógusok is.
Évtizedeken át tartó, becsületes munkájáért elismerő emléklapot kapott
Mudrisné Kubacsek Zsuzsanna.

Az óvodapedagógusoknak járó elismeréseket a Városi Óvoda vezetője,
Ratimovszky Tiborné adta át.
25 éves kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült Liptayné Bojtor Katalin
óvodapedagógus, eddigi 30 éves szolgálatáért pedig Tóthné Strausz Mária
Zsuzsanna óvodapedagógus és Kun Tiborné dajka 40 éve töretlen, kiemelkedő
munkájáért Pundzsin Zsuzsanna óvodapedagógus és Zatureczki Tiborné dajka
kapott elismerést.
Az elismerő oklevelek mellett, a hölgyeknek külön virágcsokorral, a férfiaknak
pedig egy üveg borral is kedveskedtek emlékül.

Az est további része idén sem maradhatott el zenés és táncos mulatság nélkül.
Míg tavaly Dolhai Attila, idén az est sztárvendégei Pohly Boglárka és Laki Péter
voltak. A fiatal operett énekesek csaknem egy órás élő műsorral készültek. A
legnagyobb operett slágerek mellett egy szórakoztató táncos műsort is láthattak
a jelenlévő pedagógusok. Zárásképpen egy kellemes vacsora várta a meghí-
vottakat.

Éljenek a pedagógusok!



Június 6-án a Raktár körúti Fenyves Sportcsarnok környéke
gyerek zsivajtól, lelkes szurkolói drukkolástól volt hangos,
jókedv és felhőtlen vidámság sugárzott a jelenlévők arcáról.
Ezen a napon került megrendezésre az V. Fenyvesliget Nap.
A rendezvény reggel nyolc órakor két helyszínen kezdődött.
Elindult a II. Szabó Bertalan Emlékkupa, ahol öt focicsapat
indult a kupáért, miközben a sportcsarnok előtt lelkes lakók
késekkel, vágódeszkákkal felszerelkezve nekiláttak az ebéd
előkészítéséhez. Nem sokkal később már két bográcsban főtt
a marhagulyás, és a műfüves focipályán egymást követték a
meccsek.

Kilenc órától egyre több kisgyermek jelent meg a szüleivel.
Tíz órára megérkezett Zotyó bohóc, aki vidám műsorával
megnevettette a nézősereg apraját-nagyját. A lurkók aktív
részesei lettek az előadásnak, ők is varázsoltak és szerepeltek
Zotyó bohóc előadásában, melyet lufi hajtogatás követett, és
11 órától arcfestéssel záródott a show.
Ez idő alatt kicsik és nagyok elfoglalták az ugrálóvárat, ami
délután négyig várta a lelkes vendégeket. Közben
megérkeztek az állatsimogató állatai is, ahol a gyereksereg
kecskéket, juhokat, szamarat és pónilovat simogathatott. A
lovaskocsi folyamatosan szállította a vendégeket sétakocsi-
kázni a Fenyvesliget területén.

Fél egyre befejeződött a focikupa, amit egy eredmény-
hirdetés és díjkiosztó „gála” követett. Itt került kiosztásra az
első helyezett csapatnak a vándorserleg, érem és oklevél.
2015. évben a II. Szabó Bertalan Emlékkupát a Borostyán
utca csapata nyert, míg a gólkirály az Alig utca csapatából
Dobosi Norbert lett.
Egy órára elkészült az ebéd, melyet a gyermek ásványvízzel,
míg a felnőttek frissen csapolt kézműves sörökkel jóízűen

fogyasztottak el. Ekkorra már közel 100-110 fő gyűlt össze a
Sportcsarnok előtti sörpadoknál. Az ebéd fénypontja a 120
szeletes Fenyvesliget Egyesület lógóval ellátott csoki torta
volt, ami az öt éves jubileumnak szólt.

Az ebédet fafúvós zenekar bemutatója követte, majd egy
rövid szieszta után J&J (PSV) Magyarország Kft. jóvoltából
megtekinthettük, hogy egy gépjárműben keletkező tüzet
hogyan oltanak el a profik automata tűzoltó berendezés
segítségével, két liter víz felhasználásával.
1 6:30-tól családi vetélkedőn mérték össze erejüket a
fenyvesliget lakók, ahol számos ügyességi feladattal és egy
kistarcsai - fenyvesliget kvízzel kellett megküzdeniük. A
legkisebbek és legnagyobbak együtt hajtották végre a
feladatokat, miközben a család többi tagja hangos szur-
kolással biztatta őket. Itt az első helyet a Szécsényi család
vívta ki magának.
Hat óra körül az egyik legnehezebb erőpróbának, a SÖRIVÓ
versenynek jött el az ideje. Itt közel 20 ifjú titán vette kezébe
a sört. Idén a korábbi évektől eltérően nem korsóból, hanem
üvegből tüntette el a nedűt. A 2015. év nyertese Piti Róbert
lett, akinek teljesítményére családja mellett az egyesület is
büszke.

A napot este hét órától az ONline együttes fergeteges
koncertje zárta, ahol a jókedvű nézősereg az együttessel
együtt énekelte a slágereket, az első sorokban az aktív
vendégek táncra is perdültek. A koncert alatt egy újabb hordó
került csapra, ami a meleg, valamint a jó hangulat hatására
gyorsan fogyott.
A VI. Fenyvesliget nap 2016. június első hétvégéjén várható,
ahol a tartalmas programok, jó hangulat, felhőtlen szórakozás
és nagyszerű társaság már most garantált.

Osztrogonácz Ivó

V. Fenyvesliget nap
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Ez a fogalom egy triatlonistának egészen mást jelent, mint
egy átlagos diáknak. Június 15-én végre véget ért a tanév,
egy ideig nem kell az iskolapadot koptatni. Amit viszont
ennél is jobban értékelünk az, hogy ezzel együtt a hajnali
úszóedzéseknek, a koránkelésnek is búcsút mondhatunk
egészen szeptemberig. Az ébresztőt 5:1 5-ről átállítottuk 6:45-
re (ugye, milyen kegyesek az edzők), így minden reggel fél
8-kor csobbanunk a vízbe, hol második otthonunkban, a
kistarcsai uszodában, hol pedig a veresegyházi tóban, ahol a
triatlonos nyílt viszi úszás nehézségeit gyakoroljuk. A
délelőtti edzés(ek) után, egy kis pihenőt követően, sokszor
délután is folytatjuk a munkát.
A hét közben elvégzett kemény munkát aztán a hétvégék
során kamatoztatjuk. Sokszor több napos és sokszor többféle
versenyre utazunk az ország különböző pontjaiba.
Tiszaújváros, Keszthely, Balatonfüred, Fonyód, Baja,
Szeged, Székesfehérvár, Debrecen, Eger, Nyíregyháza, Fadd-
Dombori csak néhány város azok közül, ahogy egy nyár alatt
megfordulunk. A gyerekek és felnőttek gyűjtögetik a
helyezéseket, a ranglista pontokat. Nagy a tét, hiszen
sokaknak a válogatott versenyzői szerep és a szezonzáró
triatlon gálán való indulás joga múlik egy-egy helyezésen.
A kisebbeknek a már 5 éve nagy érdeklődéssel működő nyári
Sporttábor ad lehetőséget a mozgásra, ahol nem csak
egyesületünk tagjai, hanem külsős gyermekek is bátran
jelentkezhetnek.
Az elmúlt hónap eredményei közül büszkén emelem ki a
Szegeden megrendezett Triatlon Diákolimpiát, ahol a
Simándy József Általános Iskola színeiben versenyezve 16
fővel képviseltük Kistarcsát. A gyerekek sikereinek

köszönhetően újabb érmek és oklevelek díszítik az iskola
képzeletbeli eredményfalát. Bronzérmes lett Bende
Gyöngyvér egyéniben és a III. korcsoportos fiú csapat
(Juhász Áron, Kismarton János, Molnár Bálint). III.
korcsoportos lány csapatunk ismét a dobogó legfelső fokára
állhatott (Gubriánszky Réka, Busa Emma, Vágó Réka, Bende
Gyöngyvér).

Nagyon büszkék vagyunk felnőtt és szenior sportolóinkra,
akik néha a gyerekeknél is nagyobb lelkesedéssel és
kitartással készülnek megvalósítani kitűzött céljaikat, legyen
az a 25m-es medence átúszása vagy egy Ironman verseny
teljesítése. Az ő képeik díszítik most a beszámolónkat.

Tóvári Dóra
Kistarcsai VSRC

Júniusi triatlon hírek: Nyári "szünet"

A BKVval játszott a Képviselő
testület csapata

A jubileumi Kistarcsai Napok keretén belül számos
sportrendezvény is volt. Az úszóverseny és a vízilabdakupa
mellett kispályás labdarúgótorna is megrendezésre került.

Ennek keretében egy barátságos mérkőzésre is sor került. A
város Képviselő-testületének csapata a Budapesti Köz-
lekedési Vállalat együttesével mérte össze a tudását. A BKV
játékosait Bolla Tibor elnök-vezérigazgató irányította, a
csapat többi tagját pedig a cég menedzsmentje alkotta. A
testület az első félidőben még győzelemre állt, de a második
félidőben fordított a BKV, így 7-4-es győzelmet aratott. A
meccset követően Solymosi Sándor polgármester és Juhász
István alpolgármester megvendégelte a két csapatot, és utána
körbevezette a fesztiválon a vendégcsapat részvevőit.



Keresztelő Szent JánosKatolikus

Született Krisztus előtt 7-ben, meghalt Krisztus után 29-ben.
Az idős házaspárnak, Zakeusnak és Erzsébetnek nem volt
gyermekük. Zakeus a zsidó pap, a jeruzsálemi templomban teljesített
szolgálatot, amikor Gábor főangyal megjelent neki, és közölte Isten
akaratát. Sokak örömére fia fog születni, akit Jánosnak kell hívni. Az
angyal szerint a fiú „nagy lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem
fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni. Ő
maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak."
(Lukács, 1 , 1 5.) Zakariás kételkedve fogadta az angyal szavait, ezért
büntetésként megnémult.

A gyermeket születése utána nyolcadik napon Zakariásnak
akarták elnevezni. Megkérdezték atyját, aki egy írótáblára a János
nevet írta fel. Erre megoldódott a nyelve, és dicsőítette Istent. „Áldott
az Úr, Izrael Istene.” (Luk. 1 , 68.) Júdea egész hegyvidékén híre
futott a csodálatos születésnek, és találgatták, hogy mi lesz ebből a
gyermekből. Miután János felnövekedett, pusztába vonult, és a régi
próféták szigorú életét élte. Öltözete teveszőrből volt, és bőrruhát
viselt. Eledele pedig sáska és erdei méz volt, lakása a puszta.
Megjelent a Jordán folyó partján és beszélt az emberekhez. Beszéde
rövid volt, de sokat mondó: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a
mennyek országa.” (Máté 3, 2.) Beszédei meghallgatására, és
keresztségének fölvételére odazarándokolt egész Jeruzsálem, Júdea
és a Jordán környékének népe. Mikor maga előtt látta a nép gonosz
vezetőit, szent haraggal rájuk támadt: „Viperák fajzata! Ki tanított
benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől?” (Máté 3, 7.)

A nép ennek hallatára azt gondolta, hogy ő a várva várt
Messiás. János azonban határozottan kijelentette: „Én csak vízzel
keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki
nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy
saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket
megkeresztelni. (Máté 3. 11 .) Maga az Úr Jézus is nyilvános
föllépése előtt elment hozzá, hogy fölvegye a keresztséget. Mikor
Jézus közeledett feléje, rámutatott és így szólt: „Nézzétek az Isten
Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. (János 1 , 29.)

Jézus első tanítványai János követőiből kerültek ki. Akik
Jánosnál maradtak, azok féltékenykedni kezdtek, hogy mindenki
Jézushoz csatlakozik. János ekkor kijelentette: „Neki növekednie
kell, nekem kisebbednem.” (János 4, 30.)

Ez a kisebbedés sajnos hamar bekövetkezett. Galilea királya,
Heródes Antipas elbocsátotta feleségét, és bűnös viszonyt kezdett
féltestvérének megszöktetett feleségével, Heródiással, aki neki
egyébként unokahúga volt. János nyíltan megmondta neki, nem
szabad e bűnös viszonyt tartani. A szenvedélytől elvakult király, noha
tiszteletet érzett a próféta iránt, meg akarta öletni, de félt a néptől és
megelégedett azzal, hogy a Holt-tenger melletti Machérus nevű
várban fogságba vetette. János kételkedő tanítványai miatt, két
tanítványát elküldte Jézushoz, kérdezzék meg: ő a Megváltó? Jézus
így válaszolt: „Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok, és
láttok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek
hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az
evangéliumot. (Máté 11 , 4.)

János fogága halállal végződött. Heródes születése napján
lakomát rendezett. Heródiás lánya, Szalóme tánccal szórakoztatta a
vendégeket. A királynak annyira megtetszett a tánc, hogy eskü alatt
kijelentette: „Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is.” (Márk
6, 23.) A lány, anyja tanácsára, János fejét kérte. A könnyelmű király
teljesítette a kérést és lefejeztette az Úr nagy előhírnökét. A fejet egy
tálon nyújtotta át Szalóménak. A tanítványok tisztelettel eltemették
mesterüket, a szomorú hírt pedig közölték Jézussal.

Az Úr Jézus legnagyobb tisztelettel adózott a nagy
útkészítőjének. Az egyház is ezt teszi. Jánost a
szentek sorában mindjárt Szűz Mária után a szentek
élére állítja. Külön megünnepli június 24-i
születését, amit pedig csak az Úr Jézus és Szűz
Mária esetében tesz meg. Megünnepli még János
vértanúságának napját, augusztus 29-ét. Minden
szentmisén az ő szavait ismétli: Íme az Isten
Báránya. Adventben pedig a vele kapcsolatos
evangéliumi részeket olvas fel.

Somlai József ny. plébános.
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Konfirmáció (folytatás)Református

Jézus így szólt Tamáshoz: „Mivel látsz engem, hiszel:
boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (János evangéliuma
20,29.)
Jézustól azért ezt az igét választottam a konfirmációmra,
mert ez az egyik kedvenc bibliai történetemben, Jézus és
Tamás történetében hangzik el. Nem is olyan rég még egy
szóbeli felvételi által is elmondtam, hogy talán ez a történet
áll a legközelebb a szívemhez, mire a felvételi biztos úgy
értelmezte, hogy azonosítani akarom magam Tamás
hitetlenségével. Fel is tette a nagy kérdést: „Te hitetlen
vagy?” Nos nem, mert amikor a történet végén Tamás
szembesült azzal, hogy a kereszt szenvedését megjárt Jézus
áll vele szemben, már hisz! Tamás szembesül Jézussal, a
hitetlenség szembesült a hittel benne. Bár, ahogy Jézus is
mondja: „Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.” Tamásnak
azonban látnia kellett a sebeket a saját szemével. Nekem
viszont úgy kell bíznom, hogy fizikailag nem láthattam Jézus
Krisztus csodatételeit, ám ott van számomra a Biblia,
amelyben minden le van írva.
Úgy gondolom, a történet azon részével azonosítom magam,
ahol Tamás megtalálta a hitet. És örömmel tölt el, hogy
érezhetem: megtaláltam a hitem, és bízni tudok Jézusban.
Mert a hit egyfajta segítség, egyfajta támasz az életemben,

amelyet ajándéknak tekintek, ha istenfélelemben élem le az
életem. S mert boldoggá tesz, hogy hihetek.” N.N.

„Aki hisz énbennem, ha meghal is él! ” (János 11 ,25.)
Hiszem, hogy Isten egész életemben és halálom után is
megőriz, örök életben részesít. Isten nem kívánja a bűnös
ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Vallásos
nevelést kaptam családomtól, így szinte természetes lehetne,
hogy jöttem konfirmálni.
Mégis személyes döntésem, hogy itt vagyok, ha nem is
kapcsolódik nagy és konkrét megtérésélményekhez.
Folytonosságot jelent, döntések sorozatának egy állomását.
Reményt és biztatást ad ez az ige életem minden napján,
hogy a hit törvénye szerint éljek. Tudom, hogy a
boldogsághoz nem sok pénzre, sem drága holmikra nincs
szükségem. Egyedül hitre, hogy Isten mindent megad, ami
kell.
Tudom, hogy nem várhatom tétlenül az Ő szeretetét, hanem a
mindennapjaimban élő istenkapcsolatot szeretnék ápolni:
imával, a gyülekezeti életben való részvétellel, a vasárnapi
istentiszteletekkel, az úrvacsora vételével, azzal, ahogyan a
családi, baráti kapcsolataimban jelen vagyok otthon és az
iskolában is.” B.T.

Adományokat kérünk a templom
kerítésének elkészítésére

Szeretnénk a Bem utca sarkától a lelkészlakás kapujáig
megcsinálni a református templom előtti kerítést, melynek
mérnöki terveit be fogjuk mutatni. A várható költség 2 millió
Ft, melyből 1 ,5 millió már rendelkezésre áll. Ezúton is
megköszönöm, hogy a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
450 000 Ft-tal támogatta kerítésünk építését. A még hiányzó
500 000 Ft-ra kérjük a Testvérek adományait.
Előre is köszönjük!

A Presbitérium

Adományok gyűjtése Kárpátaljára
"Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedeteiben 20,35b)

Miután szívszorító
képsorokat láttunk a
híradásokban a kár-
pátaljaiak drámai el-
szegényedéséről, a
nyugdíjak elérték-
telenedéséről és a
nélkülözésekről, el-
határozta egyház-
községünk presbi-

tériuma, hogy 2015. április 1 9-én a 10 órai istentiszteleten a
teljes perselyadományt a kárpátaljaiak megsegítésére
fordítjuk. Istennek legyen hála, hogy 300 000 Ft adomány
érkezett, amely összeget a Református Szeretetszolgálat által
tudtuk eljuttatni Fancsikára.
Nagy hálával köszönöm meg Testvéreink nagylelkű
adományát és erőn felüli segítségét.
Ezzel együtt nagyon sok jó állapotú ruhaneműt és használati
tárgyat is adományoztak a testvérek, amit az Önkormányzat
segítségével juttattunk el.
Reméljük, hogy nemcsak egyszeri alkalommal tudtunk
segíteni, hanem tartós kapcsolat alakul ki a kárpátaljai és az
itteni református gyülekezetek között.

„Konfirmandusainknak a gyülekezet előtt elmondott bizonyságtételei közül hármat az elmúlt alkalommal már
közzétettünk. Most folytatjuk! Isten áldását kérem a konfirmáltak életére!"

Riskó János református lelkész
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Csányi Vilmos tudományos pályafutásának legát-

fogóbb kötetében nem kevesebbre vállalkozik, mint

hogy megválaszolja a kérdést: mi teszi emberré az

embert.

Fajunkat a genetikai felépítése az állatvilághoz köti,

a maga módján azonban mindegyik faj különleges,

csak rá jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. És

mégis: a szabálykövetés és a nyelvhasználat, a

tárgyakhoz való vonzódás jellemző ember-

tulajdonság, ahogyan fajspecifikus jelleg az

engedelmesség és az alávetettség készségének

magas foka is az utóbbi kettő épp úgy velünk

született tulajdonság, mint a rangért folytatott küzdelem.

A szerző a legfontosabb emberi vonásnak azonban a rendszerszervező és

kultúraképző képességünket és tehetségünket tartja: a közösségek szervezését,

a szövetségek kötését, a (hiedelem)rendszerek kidolgozását és azok

átörökítését generációkról generációkra.

A szemléletes példákkal illusztrált könyv sorra veszi az emberi evolúció

legfontosabb állomásait nem csupán a biológiai és pszichológiai, hanem a

társadalmi és kulturális vonatkozásokat is közérthetően, de tudományos

alapossággal bemutatva.

Csányi Vilmos  Íme, az ember

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

Tejszínes málnaleves
Hozzávalók 3 főre:

- 70 dkg málna
- 1 5 dkg kristálycukor
- 5 dl víz
- 1 csomag vaníliás cukor
- 3 dl tejszín
- 1 db citrom
- 1 db narancs
- őrölt fahéj

Elkészítése:
Amálnát mossuk meg, és hagyjuk lecsepegni.
Szórjuk meg pici fahéjjal, a vaníliás cukorral és a kristály-
cukorral.
Reszeljük rá a narancs és a citrom héját, és a levüket is
facsarjuk rá a málnára.
Öntsük fel 5 dl vízzel, tegyük bele a tejszínt, és forraljuk fel.
Ezután az egészet turmixoljuk össze, és hűtsük le.
Ízlés szerint egész málnaszemekkel tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!

Balogh József: Vakáció

Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.

A csavargó szélben
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba!

Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes!

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
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Éppen Családi napközit keresel?

Gyertek el a Mosolykába!

Mosolygós pillanatok kedvező árakkal.

Igazi családias környezet,
egész napos móka, fejlesztés,

és sok szeretet vár szemed fényére.
A moslygós és szeretettel teli

hétköznap garantált! ! !

Hívj bátran!
Remes Évi

21 43 Kistarcsa, Brassói u. 44.
06-20/599-64-74

www.mosolykabolcsi.hu

A csömöri Auchan áruházba keresünk női és férfi

takarítókat az áruház belső területeinek és az áruház

parkolójának takarítására tel jes munkaidőben. Bérezés:

minimálbér felett + útiköltség térítéssel. Hosszú távra,

megbízható munkatársakat keresünk. Munkakezdés

azonnal. További információkat a következő

telefonszámon kaphatnak: 30/701 -4704




