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PÓTDÍJAT KELL FIZETNI AZ ENGEDÉLY
NÉLKÜL KIHELYEZETT KONTÉNEREK,
ÉPÍTŐANYAGOK UTÁN
Először a kérelem, aztán a konténer kihelyezés. Ha ez
fordítva történik, akkor 10 ezer Ftos pótdíjat kell fizetni.
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FELHÍVÁS A MAGÁNFŐZÉS SZABÁLYAINAK
VÁLTOZÁSÁRÓL
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Hivatal Jövedéki Főosztálya
a magánfőzés szabályainak 2016.
január 1-jét követő változásaira hívja
fel a figyelmet. A jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó
szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A
változásokról és a fontos tudnivalókról a www.kistarcsa.hu
weboldalon találnak bővebb információt.

A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet
határozza meg - többek között - a közterület-használati
kérelem benyújtásának módját és a közterület-használati díj
mértékét, amely előírások évek óta hatályban vannak, több
alkalommal is felhívtuk rá a lakosság figyelmét.
Ennek ellenére számos esetben észlelik a közterületfelügyelők, hogy közterület-használati hozzájárulás nélkül
kerülnek kihelyezésre pl. építési konténerek, építőanyagok.
Több alkalommal az is előfordult, hogy a kihelyezett konKISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓCSOPORT
téner vagy építőanyag a forgalmat is zavarta (járdán, úttest
szélén).
A fenti tapasztalatok miatt november elsejétől bevezetésre Elszállításra kerülnek a közterületről
került egy ún. pótdíjfizetési kötelezettség ezen esetekre, így
az engedély nélkül parkoló,
aki hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően, esetleg a
hozzájárulásban meghatározott időtartamon túl használja
üzemképtelen gépjárművek
rendeltetéstől eltérően – a rendeletben foglalt módokon – a
közterületet, a rendeletben foglalt, vonatkozó díjtételen felül A közelmúltban elszállításra került a Kistarcsa, Eperjesi út 1.
egyúttal 10.000,- forint pótdíjat is köteles megfizetni. A szám (Gesztenyés Óvoda) előtti közterületi parkolóból egy
engedély nélkül ott tárolt, forgalomból kivont gépjármű.
közterület-használat időpontját 15 nappal a megkezdés előtt
kell bejelenteni az erre rendszeresített nyomtatványon, amely
személyesen, postán és akár e-mailen is benyújtható
(hivatal@kistarcsa.hu). 2016. január elsejétől a szokásos
életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl.: tüzelőanyag,
tüzifa) ideiglenes tárolása 300,- Ft/m2/nap díjjal számolandó,
míg az építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék, termőföld, építési engedélyhez nem kötött
létesítmények elhelyezése esetén 500,- Ft/m2/hét a díjtétel, de
a minimálisan fizetendő díj mértéke: 3.000,- Ft. Az építési
konténer elhelyezése továbbra is 1.500,- Ft/db/hét.
Felhívjuk tehát a Lakosság figyelmét, hogy a rendeletben
foglaltak szerint járjanak el a közterület használata
során, elkerülendő a többletköltségeket!
Város Önkormányzatának a közterületek rendjéről
Városüzemeltetési Iroda Kistarcsa
szóló 24/2012. (VI. 27.) önk. rendelete szerint üzemképtelen,
és/vagy hatósági engedéllyel (érvényes forgalmival) nem
Közvilágítással
rendelkező jármű közterületen, közterület használati
hozzájárulás birtokában legfeljebb 30 napig tárolható.
kapcsolatos lakossági
Továbbá hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
hibabejelentés
együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében meghatározott
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jobb és gyorsabb időtartamon túl közterületen, közterület használati
birtokában legfeljebb 20 napig tárolható. A
ellátás érdekében a közvilágítással kapcsolatos hibabeje- hozzájárulás
határidő
(összesen
30 nap) lejárta után az
lentését a https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes weboldalon üzembentartó vagy a legfeljebb
tulajdonos a járművet saját költségén
vagy a 06-30-685-9865 telefonszámon teheti meg.
köteles haladéktalanul a közterületről eltávolítani.
A hibával kapcsolatos bejelentés rögzítéséhez feltétlenül Amennyiben a fenti kötelezettségnek nem tesz(nek) eleget, a
a járművet a közterület-felügyeletről
szükséges a hiba helyén az utca és házszám ismerete, közterület-felügyelő
szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) és (3) bekezdése
továbbá a hiba darabszámának megadása. A lámpatestek szerint, a járművön hagyott értesítés elhelyezésétől számított
karbantartását nem az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport végzi. 30 napot követően elszállítással eltávolíthatja a közterületről.
A karbantartási szerződésben vállalt hibaelhárítási idők: A fenti jogszabályi felhatalmazás alapján került elszállításra a
jelzett gépjármű.
- Nagy forgalmú csomópont, kijelölt gyalogátkelőhely:
Ezúton kérjük a Lakosságot, hogy az üzemképtelen és/vagy
48 óra
hatósági engedéllyel (érvényes forgalmival) nem rendelkező
- Országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák: 3 nap járműveket ne tárolják a közterületeken!
- Egyéb helyeken fellépő egyedi hibák: 10 nap
Városüzemeltetési Iroda
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SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK 2016.

HÉV vonalától északra
(Csömör felé)
minden hónap
első keddjén
január 5.
február 2.
március 1.
április 5.
május 3.
június 7.
július 5.
augusztus 2.
szeptember 6.
október 4.
november 8.
december 6.

A Deáktanya februári
programja

HÉV vonalától délre
(Nagytarcsa felé)
minden hónap
első csütörtökén
január 7.
február 4.
március 3.
április 7.
május 5.
június 2.
július 7.
augusztus 4.
szeptember 1.
október 6.
november 3.
december 1.

2016. február 4.
Kiss Attila: Ősmagyar lovas hadviselés – a kísérleti
régészet tükrében
Kiket tartunk ősmagyaroknak? A lovas hadviseléssel
kapcsolatos régészeti leletek. A lovasíjászat mint sport. A
szablya és a kopja használata. Újonnan előkerült történeti
források és ép leletek. Íj és tegez rekonstrukciók. A korabeli
fegyverek használata a lovas gyakorlatban.
2016. február 11.
Kereszti Ferenc – Kohajda Márton – Nádasi Ádám: A
csizma sarkában
Egy este Bari ezeréves óvárosában. Parkok és szökőkutak a
központi városrészben. Lecce római kori és barokk
építményei. Magyar prezentáció – kolbásszal és pálinkával
fűszerezve. Látnivalók egy dél-olaszországi szegény faluban
– Taurisano. Több ezer éves barlanglakások Materában.
2016. február 18.
Zabodál Imre: Biotermesztés és -tartósítás
Túl a hagyományos termesztési módszereken. Az ökológiai
KOMMUNÁLIS
egyensúly lényege. A szuper intenzív gyümölcstermesztés. A
HULLADÉKSZÁLLÍTÁST ÉRINTŐ
föld beltartalmi értéke csökkenésének hatása a gyümölcsre. A
szerves anyag visszatáplálásának fontossága. A biotartósítás
VÁLTOZÁSOK 2016. januártól
csak pasztörizálással és aszalással oldható meg.
2016. február 25.
Tisztelt Lakosok!
Lányi Attila: Néptánc a színházban
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. januártól a A néptánc történelmi áttekintése – a karikázótól a
385/2014 (XII.31.) Kormányrendelet értelmében bevezetésre verbunkosig és a csárdásig. A néptánc színpadi megjelenése.
kerül az igény szerinti 60 – 80 l-es hulladékgyűjtő edény A volt Honvéd Együttesből lett a Magyar Nemzeti
használata.
Táncegyüttes. 30 év a Honvéd Táncszínház színpadán.
Novák
Ferenc (Tata) és Zsuráfszky Zoltán koreográfiája és
Az igénybevétel feltétele:
szellemisége.
• Kizárólag lakossági szolgáltatást igénylők részére alkalA Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
mazható.
közösségi termében tartjuk.
• 60 l-es gyűjtőedényt csak abban az esetben lehet igényelni,
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
hogyha az ingatlantulajdonos egyedül él az ingatlanban, és Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,
ezt az Önkormányzat által kiadott igazolással tudja bizoidőtartamuk 1 óra körüli.
nyítani, mely igazolást be kell nyújtani Közszolgáltatónak. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki.
• Új szolgáltatási szerződés megkötése a Közszolgáltatóval.
Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet
• A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges edényzetet az
belépni az egyesületbe.
igénybevevő lakosnak kell beszereznie.
Díjszabás (2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései
alapján) lakossági ügyfeleink részére 2016. január 1től:

Edényméret

Díjtétel, Rezsicsökkentett díjtétel
amiből a 10%-os
(nettó)
csökkentést számoljuk
110/120 l-es
1.059 Ft/hó
953 Ft/hó
80 l-es gyűjtő
706 Ft/hó
635 Ft/hó
60 l-es gyűjtő
530 Ft/hó
477 Ft/hó
A számlázás továbbra is negyedévente történik, a tárgy
negyedévet követő hónapban.

GYŰJTS VELEM
MINDENNAP!

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékozatjuk Önöket, hogy bővítettük internetes
elérhetőségünket. A www.gyujtelek.hu oldalon minden
információt megtalálnak a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban.
Keressék fel oldalunkat! Jó böngészést kívánunk!
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FŰTÉSSZEZON = levegő
szennyezettségének fokozódása
Tegyünk ellene!
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Kérjük, segítsen szavazatával, hogy az
Alapszolgáltatási Központ visszanyerje új
tetőfedésének árát!

Felhívjuk Kistarcsa város lakosságának figyelmét, hogy a
fűtési szezonban fokozottan szíveskedjenek betartani a
tüzelőberendezések üzemeltetésére, a fűtésre és az
alkalmazható tüzelőanyagra vonatkozó levegő-tisztaságvédelmi előírásokat.

Az épületen levő műpala fedés elhasználódott, a tető több
helyen beázott, ezért októberben az Alapszolgáltatási központ
új tetőfedést kapott.
Kérjük segítsen internetes szavazatával abban, hogy az
Önkormányzat visszanyerje az Alapszolgáltatási Központ
tetejének árát! Azonos IP címről minden nap egyszer lehet
szavazni 2016. január 31-ig.
A szavazás az alábbi webcímről érhető el:
http://www.gerard.hu/hu/projekt-133
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a alapján tilos a
légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel
való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.
A Rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében hulladék nyílt
téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben
történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási
berendezésben történő égetése kivételével tilos.
E rendelkezés alapján tilos többek között műanyagok, gumik,
sprays dobozok, háztartási hulladék tüzelőberendezésben
történő égetése, de ezeket az anyagokat udvaron,
közterületen vagy egyéb nyílt területen sem szabad égetni!
Fentiek alapján kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a tüzelő
berendezésben csak hatóságilag is engedélyezett
fűtőanyagokat szíveskedjenek felhasználni (pl. tűzifa, szén,
gáz, fűtőolaj, tiszta papír).
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendeletben foglaltak
szerint bármely anyagnak a jogszabályi előírásokat
megszegve, illetve engedély nélkül háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése esetén 300.000,- Ft,
nyílt téren történő égetése esetén pedig 100.000,- Ft
levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a környezetvédelmi
hatóság (jelen esetben a Pest Megyei Kormányhivatal
környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala).
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Termékbemutatók  kevesebb idős
embert csaphatnak be az idén

Vége lehet annak, hogy idős, beteg emberekre sózzanak rá
méregdrága és sok esetben teljesen hatástalan termékeket
különböző vállalkozások. Egy már elfogadott KDNP-s
törvénymódosítás értelmében januártól az ilyen cégeknek
kötelező lesz ügyfélszolgálati irodát működtetniük, amelynek
minden héten legalább egy napon nyitva kell lennie. Ez azért
fontos változás, mert a törvény szerint eddig is vissza lehetett
adni a termékeket két héten belül, ha a vásárló meggondolta
magát, de erre tényleges telephely vagy ügyfélszolgálati
iroda hiányában nem mindig volt lehetőség. A legtöbben
éppen erre, azaz az elállási jog teljesíthetetlenségére
panaszkodtak. Előfordult olyan eset, hogy az érintettek
keresték a vállalkozást, de sehol sem találtak kapcsolatot a
céghez. Az új szabályozás telefonos és e-mail elérhetőséget is
előír az irodáknak.
Az is fontos változás, hogy a cégek a jövőben nem
küldhetnek olyan meghívókat, amelyekben nyereményeket
ígérnek. Ez eddig mindennapos volt. Januártól már arra sem
lesz mód, hogy a bemutató helyszínén pénzt kérjenek, így a
vásárló otthon még egyszer átgondolhatja, biztosan szüksége
van-e a termékre, továbbá tilos lesz a hitelnyújtás is a
termékbemutatókon. Változnak a szerződések formai
feltételei is. A dokumentumban mindenképp szerepelniük
kell a fizetési, szállítási, teljesítési feltételeknek, valamint az
összes díjnak, amely vásárláskor felmerülhet.
A termékbemutatókra évek óta rengeteg a panasz,
legtöbbször idős, beteg emberek keresik meg a hatóságokat.
A bemutatót tartók gyakran állították, hogy egy-egy termék
gyógyhatású, sőt olyan eset is előfordult, hogy orvosnak
adták ki magukat. Azért, hogy ezeket a változásokat be is
tartsák a vállalkozások, a fogyasztóvédelmi hatóság januártól
kiemelten ellenőrzi az árubemutatókon értékesítő cégeket.
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Beszámoló a decemberi testületi ülésről

A Képviselő-testület soron következő ülését december 16-án
tartotta.

Bővítés céljából újabb ingatlant vásárol a Lavet Kft. az
Önkormányzattól
A LAVET Kft. 2014. decemberében kérelmet nyújtott be
Kistarcsa Város Önkormányzatának. A Kft. a további
fejlesztések megvalósulása érdekében az Önkormányzat
tulajdonában lévő 1238 hrsz-ú, 799 m2 nagyságú, kivett
közút megnevezésű ingatlanból telekmegosztási eljárás
megvalósítása után 78 m2 nagyságú területet szándékozik
megvásárolni.
A Képviselő-testület határozata alapján a polgármester
kérelmére az ingatlan telekmegosztására és az ingatlan
művelési ág változására a Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatal az engedélyt megadta.
A 1238/2 hrsz-ú ingatlan ingatlanbecslése az ingatlan értékét
2.000.000.- forintban állapította meg a 78 m2 vonatkozásában.
Az idevonatkozó önkormányzati rendelet szerint nem kell
versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati vagyon
elidegenítése esetén, ha a vagyon egyedi forgalmi értéke
ingatlanvagyon esetében a költségvetési törvényben
meghatározott 25 millió Ft-os értékhatárt nem haladja meg.
A nemzeti vagyonról szóló hatályos törvény szerint a Magyar
Államnak nincsen elővásárlási joga, mivel az adás-vételre
felkínált ingatlan nem éri el az 5 millió Ft-ot.
A Képviselő-testület az eladásról szóló határozatot elfogadta
és felkérte a polgármestert a szerződéskötésre.

érdeklődő nem jelentkezett.
A most hatályos Helyi Építési Szabályzat lehetővé teszi az
ingatlan felosztását, mely szerint a legkisebb kialakítható
telek méret 2000 m2 , legnagyobb beépíthetősége 30 %. A
felosztással egy magánút kialakítására is sor kerül.
A magánút létrehozása azért szükséges, mivel ingatlan
kialakítása csak közútról vagy magánútról megközelíthető
módon lehetséges.
Az így kialakított ingatlanok kisebb méreteikből adódóan
jobban értékesíthetők, mint az egyben eladásra kínált
nagyméretű ingatlan. Ugyanakkor az önkormányzat
ingatlanvagyonának értéke nem csökken, a megosztott
ingatlanok összforgalmi értéke eléri a jelenlegi ingatlan
forgalmi értékét.
A kialakuló új ingatlanon sportpálya, tornatermi gázkazánt
ellátó gázvezeték halad át melynek kiváltásáról az
Átalakulhat a KIVÜ Kft. tevékenységi köre, új Kft. értékesítést
megelőzően gondoskodni kell. A telekmegosztás
alakulhat
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kezdeményezésére vonatkozó határozatot a testület elfogadta.
KIVÜ Kft. kizárólagos tulajdonosa, úgy döntött, hogy a
H. SZ.
KIVÜ Kft. 2016. évi üzleti terv-koncepcióját nem fogadja el,
aminek az az oka, hogy a testületnek szándékában áll a
KIVÜ Kft. tevékenységét átalakítani oly módon, hogy a
KIVÜ kizárólag hulladékgazdálkodási feladatokat lásson el,
míg a városüzemeltetési feladatokat az Önkormányzat által
újonnan alapítandó Kft. végezze.
Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló KIVÜ Kft.
átalakítására azért van szükség, mivel a hulladékról szóló
törvény módosításának elfogadását követően életbe lépő
változások - az Állam hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban vállalt megnövekedett szerepe tekintetében semmiképpen ne jelenthessen komplikációt a KIVÜ Kft.
városüzemeltetési feladatainak ellátásában.
Ennek megfelelően felkéri a polgármestert, hogy a
városüzemeltetési feladatok ellátására létrehozandó Kft.
alapító okiratát készítse elő.
Telekmegosztás kezdeményezése a volt Szent István
Általános Iskola területén
Az Eperjesi út 19. szám alatti ingatlan (volt Szt. István
Általános Iskola) értékesítésre szánt forgalomképes ingatlana
az Önkormányzatnak. A magas ár miatt az ingatlanra komoly
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Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club évértékelője

Egyesületünk 2013-ban alakult, elsősorban triatlon, úszás és
2015-től öttusa sportágakkal foglalkozunk.
Mostanra Kistarcsa egyik legnépesebb (200 fő) és
legeredményesebb sportcsapatává váltunk. Teljes
taglétszámunk 90%-a kistarcsai lakos.
Az utánpótlás nevelést tartjuk fő feladatunknak, nap mint
nap közel 120, 4 és 18 év közötti gyerek választja a
testmozgást a mi segédletünkkel.

Néhányan persze már komoly versenysportolók. Idén
először, két versenyzőt is indítottunk Triatlon Európa Kupán,
9 felnőtt sportolónk IRONMAN versenyen ért célba,
országos versenyen pedig közel 30 dobogós helyezést értünk
el.
2015-ben az egyesületi ranglistán az előkelő 6. helyen
végeztünk, sok nagy múltú és jelenű klubot magunk mögé
utasítva, leigazolt versenyzőink létszáma 70 fő volt! Ez
évben 2 sportolónk is Héraklész válogatott tag lett, 6
versenyzőnk pedig aranyjelvényes minősítést vehetett át a
Magyar Triatlon Szövetség Díjátadó Gáláján.

Pocsai Balázs vette kézbe az irányítást, természetesen
egyesületünk égisze alatt.
A 2015-ös évben számos triatlonos választotta
egyesületünket, de az egyik legértékesebb igazolásunk a
Paralimpiára is nagy esélyes Lévay Petra.
A 12. Görhöny fesztiválon nyújtott remek teljesítményünket
a 3. helyre pontozta a zsűri, a nap fénypontja nekünk
azonban az ÉV SPORTCSAPATA díj elnyerése volt, amit
Kistarcsa Város adományozott nekünk.

Idén két rendezvénnyel is színesítettük városunk
mindennapjait. Áprilisban Regionális Aquatlon Döntőt
rendezhettünk, nyáron pedig Országos Ranglista Triatlon
versenyt. Mindkét rendezvény nagy érdeklődéssel, sikeresen
zajlott le, alkalmanként közel 800 sportoló és néző látogatott
Kistarcsára az ország minden pontjáról.

Összességében nagyszerű évet tudhatunk magunk mögött,
köszönjük a támogatást minden szponzorunknak, az
Önkormányzatnak, a Simándy József Általános iskola
vezetésének és tanárainak, a szülőknek, versenyzőinknek, de
A kistarcsai uszoda adottságai miatt ez évben új szakosztályt elsősorban edzőinknek!
indítottunk Gödöllőn, ahol a régen kistarcsaiként versenyző
Kistarcsai VSRC sportolói, edzői, vezetői

8

SPORT

KISTARCSAI HÍRADÓ

Sikeres évet zárt a Kistarcsai Taekwondo és Hapkido Sportegyesület

A kitartó és felépített szakmai munka és a változatos Hegyes Imre Mester a fekete öv Dan fokozatára készültek.
programok, nagy előrelépést hoztak az egyesület életében. A A szemináriumot Mladen Kuznik 7.danos Hapkido Mester
2015-ös évben a Sentinel Sportegyesület sikeres hazai és irányította.
nemzetközi formaversenyeken közel összesen négy kupát
hozott el.
A Mester irányításával több helyszínen sikeres
Taekwondo-Hapkido bemutatókat tartottak. A gyerekek és a
felnőttek balatoni ezdőtáborokban készültek, hazai és
nemzetközi Hapkido szemináriumon vettek részt, valamint
sikeresen szerepeltek Taekwondo és Hapkido övvizsgákon.
Ezek a fontos események a következők voltak:
8. Hapkido Szeminárium a Sentinel Sportegyesület
szervezésében
Helyszín: Kistarcsa Simándy Általános Iskola

Az edzéseket Kopasz Attila 4.danos Hapkido Mester és
Hegyes Imre 3.danos Taekwondo Mester vezette. A
szeminárium végén kilenc kistarcsai hapkidos sikeres
övvizsgát tett.

2015. december 4-6. Zágráb
Horvátországban a 19. Nemzetközi Hapkido Szemináriumon
a kistarcsai tanítványok a magas öves technikákra, illetve

2015. december 16. Sentinel Taekwondo színes övvizsga
A színes övvizsgán 28 fő kistarcsai taekwondosnak sikerült
magasabb övfokozatba lépnie.

Januártól ismét lehet jelentkezni a Sentinel
Taekwondo és Hapkido Sportegyesületbe!
Januártól tagfelvételt hirdetünk a Simándy Általános
Iskolába! Korhatár 5-60 éves korig.
Taekwondo edzés:
Gyerek: 18.30-tól 19.20-ig hétfő, szerda
Felnőtt: 19.20-tól 20.20-ig hétfő, szerda
Hapkido edzés:
Gyerek és felnőtt: 19.00-20.00 csütörtök
Gyerek és felnőtt: 09.30-11.00 szombat
A jelentkezőknek mindkét szakosztályban az első edzés
ingyenes! Jelentkezni Hegyes Imre 3.danos Mesternél
lehet, telefonon a 0620/5510919es számon vagy az
interneten keresztül a www.sentinelse.hu oldalon.
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A Pannónia Néptáncegyüttes 2015ben is tartalmas évet hagyott maga mögött
Az Együttes fő tevékenysége a néphagyomány ápolása, a
magyar néptánc különböző tájegységek szerinti megtanulása,
bemutatása, felelevenítése, megőrzése és a nagyközönség
elé tárása. Fontosnak tartjuk, hogy a környezetünket olyan
közösséggé formáljuk, ahol megtaníthatjuk a hagyomány
tiszteletét, a szabadidő kulturált eltöltését, és nem utolsó
sorban a táncoktatáson keresztül a mozgás szeretetét.
Mindezt olyan elvek szerint végezzük, hogy ebben a
globalizálódó világban utat mutassunk az ifjúságnak, hogy
mi volt a múltunk, és megőrizzük szép hagyományainkat
a jövőben is.
A 2015. év kiemelt eseményei között külföldi turnék,
országos rendezvényeken való részvétel, szólótáncversenyek
szerepeltek.
2015. áprilisában vett részt ifjúsági csoportunk a törökországi
Sakaryában rendezett XI. Nemzetközi Néptáncfesztiválon.
A rangos megmérettetésen Magyarország mellett Albánia,
Azerbajdzsán, Bulgária, Románia, Ukrajna, Kirgizisztán,
Malajzia, Indonézia, Szerbia, Tatárföld és Törökország
gyermekcsoportjai szerepeltek. A versenysorozat végén
csoportunk elnyerte a „Legjobb színpadi előadásmód”
díját.

Felnőtt csoportunk augusztusban lengyelországi meghívásnak tehetett eleget.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvényének részét képezi
minden évben az Országos Táncháztalálkozó és
Kirakodóvásár. Ebben az évben a Hagyományok Háza
felkérésére, a Berka Együttes közreműködésével moldvai
táncokat tanítottak gyerekcsoportjaink Szengyel István
művészeti vezető irányításával.

A gyermek és ifjúsági korosztályos táncosoknak szervezett
szólótánc versenyen 8 versenyzőből 4 versenyzőnk is
elismerést kapott: Arany keszkenő, Arany Paszomány
díjban, illetve Különdíjban részesültek.

Idén is sikerrel szerepelt Barkóca csoportunk a Százhalombattán megrendezett, Budapesti és Pest megyei
Gyermek és Ifjúsági Néptáncosok Találkozója elnevezésű
rendezvényen. A rangos megmérettetésen, a szakmai zsűri
Arany minősítéssel értékelte Alexa Zsuzsanna és Máté
Móric kalocsai koreográfiáját. Az itt mutatott teljesítményük
alapján kapott a csoport meghívást a százhalombattai
Summerfest-re, az ország egyik legrangosabb nemzetközi
néptáncfesztiváljára.
A felnőtt csoportunk a rákospalotai Szilas Fesztiválon
szerepelt kimagasló sikerrel. A fesztivál különlegessége az
volt, hogy egy koreográfia mellett egy tánc improvizávióját
(rögtönzését) is be kellett mutatni. Ezen a megmérettetésen
az együttes különdíjban, Szengyel István művészeti vezető
pedagógiai elismerésben részesült.

Idén először vettünk részt a tatabányai Koreográfus
Versenyen, ahol Szengyel István – Máté Móric: Maros menti
képek című koreográfiájával indultunk.
Az Együttes munkájának jelentős részét képezi a Kistarcsa
város kulturális életében vállalt, betöltött szerep. A 2015-ös
évben is több olyan programot szerveztünk, amelyre
szeretettel vártuk a város lakosságát is. Nagyon sikeresnek
bizonyult a „Pannóniás Zsibongó” elnevezésű
rendezvényünk, ahol havonta egy szombat délelőttön a
Csigaházban a gyermekek és szüleik a tánc, illetve a játékok
mellett az aktuális időszak néphagyományával is
megismerkedhettek (kiszeégetés, szentiváni tűzugrás, szüreti
és Luca napi szokások, stb.). Emellett kézműves
foglalkozások is gazdagították a programot. Ilyen
rendezvények voltak még a különböző jeles napokhoz kötött
táncházaink, ahol a táncolni nem tudókat tánctanítás várta.
Természetesen a városi rendezvényeken is láthatta az
együttest a közönség: szerepeltünk az augusztus 20-i városi
ünnepségen, a Görhöny Fesztiválon, a várossá avatás
évfordulóján, illetve a Kistarcsai Napok keretében is
bemutattunk egy egyórás műsort.
A múltat követően essék szó a közeljövő legjelentősebb
rendezvényeiről is:
A Hagyományok Háza felkérésére 2016. februárjában
gyerekcsoportjaink a téli ünnepkörhöz kapcsolódóan moldvai
táncokat és szokásokat mutatnak be a Figurás Bérlet
keretében általános iskolás korú gyerekeknek.
A Pannónia Néptáncegyüttes hagyományos gálaműsora,
2016. február 6-án kerül megrendezésre a kőbányai Kőrösi
Csoma Sándor Művelődési Központban, melyre ezúton is
szeretettel várunk mindenkit.
Pannónia Néptáncegyüttes
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Közösen Értük Alapítvány  Most értünk szólt a zene

Néha egy jó szó, egy mosoly az egész nap hangulatát
meghatározza. A mai rohanó világunkban, amikor ezek a
gesztusok kihalóban vannak, még jobban örülünk egy kedves
szónak, egy gesztusnak.
Igaz semmibe nem kerül, de mégis úgy bánunk vele, mintha
fogyó eszköz lenne, pedig a legjobb esetben azonnal, de
általában hamar visszakapjuk, ezáltal saját hangulatunkat is
jobbá tesszük.
Alapítványunk majd 15 éves fennállása óta számtalan
programot szerveztünk, évi egy-egy buszkirándulás,
gyermeknap, adventi koszorú készítése, mikulás ünnepség,
stb. Elég szűkös anyagi keretek között működünk.
Ezért is örültünk nagyon, amikor megtudtuk, hogy a
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre az Erzsébet-Katalin bál Alapítványunk rendszeresen részt vesz a városban rendezett
eseményeken, akik még nem ismernek bennünket, ott is
megtalálnak.
Kívánunk minden kedves olvasónak boldog új évet!

bevételének egy részéből alapítványunkat fogja támogatni.
Minden évben jótékonysági célra ajánlják fel a bál bevételét.
Most a mi csillagunk ragyogott a legfényesebben. Köszönjük
TISZTELT ADÓZÓ!
szépen, hogy ránk gondoltak és köszönjük mindazoknak,
KEDVES SEGÍTŐ BARÁTUNK!
akik támogatták ezt a kezdeményezést. A felajánlott 334.500
Ft méltó helyre került.
Alapítványunkat 2001-ben jegyezték be, mely olyan családok
közössége, ahol értelmi sérült gyermekek vagy felnőttek
élnek. Programjaink ezeknek a fiataloknak és családtagjaiknak próbálnak kikapcsolódást, élményt nyújtani. Az
alapítványhoz bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, hogy
segítségre, emberi kapcsolatra vagy tanácsra van szüksége.

Az idei adventi megemlékezés rendhagyó volt, a
koszorúkészítés előtt a magunk készítette ebédet
fogyasztottuk el. A gyerekek/fiatalok kötényt kötve, örömmel
vettek részt az étel elkészítésében Dőringer Anyuka
irányításával.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának
felajánlásával segítse célkitűzéseinket!
Adószámunk: 18693104-1-13
Támogatását előre is köszönjük!
Rimóczi Erzsébet
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Világjáró KIKEsek

A Kistarcsai Kulturális Egyesület igen széleskörű
tevékenységének egyik ágát a nemzetközi kapcsolatok
képezik, amely tény maga után vonja a sok utazás igényét,
lehetőségét.
A 2015-ös évben 74 fő összesen 422 napot töltött külföldön,
a különböző országokban működő, és európai uniós
programokat szervező partnereink meghívására. Persze ezek
mind Európán belüli utakat jelentettek, de az egyesületi
tagok más szervezések keretében is aktívak voltak, így
eljutottak, magyarok által ritkábban látogatott országokba is,
mint például az Arab Emirátusok, Írország, Észak-Írország,
Izland, Kína, Malajzia. Vannak, akik hosszabb időt töltenek a
hazájuktól – és természetesen Kistarcsától – távol, például az
Amerikai Egyesült Államokban, Kínában, Németországban,
Új-Zélandon.
De maradjunk az egyesület által szervezett utaknál! A 16
közül ezúttal csak a földrajzilag érdekesebbeket említjük
meg.

A portugál Portó városában rendezték az Európa a
polgárokért program keretében megvalósuló kétéves projekt
egyik találkozóját, melynek keretében egy-egy alkalommal a
gazdasági élet egyes területeit veszik górcső alá a résztvevők.
A delegációk egyik tagja vállalkozó az adott területen. Ő
bemutatja tevékenységét, és felajánlja, hogy a jelenlévő
fiatalok közül mehetnek hozzá önkéntes munkát végezni. A
szakmai részen túlmenően a vendéglátók mindig szerveznek
kulturális programot is. Itt sétahajókáztunk a Douro folyón,
elvittek egy helyi borkombinátba, és megnéztük a barokk
fafaragásairól híres Szent Ferenc Templomot.
A Spanyolország déli részén fekvő Jerez de la Frontera
városban egy ifjúsági tréningen vettünk részt. A húsvét előtti
időszakban tanúi lehettünk a feltámadási körmenetekre való
készülődésnek. A körmenet útvonalának utcáin ideiglenes
tribünöket építettek, ahová az előre váltott jeggyel lehet
belépni. Koratavasz lévén, az időnkénti esővel fűszerezett

nyirkos időjárásban nagyon fáztunk – és meg is fáztunk.
Mivel az ember általában nyáron jár a mediterrán vidéken,
nem is gondolná, hogy mennyire lehet itt fázni. A plusz 1015 fok nagyon hideg, ha átnedvesedik a ruhánk, és nincs hol
megmelegedni. Merthogy nem fűtöttek sehol. Ennek oka
nem spórolás, hanem a tény, hogy az épületekben nincsenek
is beépítve fűtőtestek.
Elzászban, a jelenleg Franciaországhoz tartozó, de időnként
német Strasbourgban ifjúsági szervezetek hálózatának
közgyűlése volt.
A főleg nyugat-európai országokból érkezett résztvevők nem
értették Magyarország migrációs politikáját, egyre azt
hangoztatták – humanitárius szlogenek kíséretében –, hogy
szükség van a munkaerőre.
Dél-Olaszország szegény vidékként él a köztudatban, talán
ezért is jár erre kevés turista, és ők is inkább a nápolyi oldalt,
meg Szicíliát látogatják. Az adriai partvidék kevésbé
népszerű, a csizma sarka – amit hivatalosan Salentóifélszigetnek neveznek – meg még inkább. Pedig bővelkednek

látnivalóban az itteni települések is. Lccében például római
kori és barokk emlékek is találhatók szép számmal.
Chalupy, a Lengyelország legészakibb részéből – túl
Gdanskon, Sopoton és Gdinián – kiinduló földnyelven
található üdülőfalu. Igazi turistaparadicsom, de elsősorban a
lengyeleknek, közülük is leginkább az ernyős szörfözés
kedvelőinek. Ez abból adódik, hogy itt állandóan fúj a szél,
ezért nem a fürdőzés az elsődleges szempont.
A litvániai Siauliai (ejtsd: solej) még Chalupynál is
északabbra fekszik, így aztán szokatlan volt számunkra a
júniusi igen rövid éjszaka. A helyiek persze együtt élnek a
számunkra furcsa helyzettel, például a gyerekek még este 11kor is fociznak az utcán.
Reméljük, 2016-os utazásaink során is sok különös és
kellemes élményben lesz részünk.
Kereszti Ferenc
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A Simándy József Általános Iskola diákjainak eredményei a XXIV. Mikulás Kupán
A 2015. december 5-én megrendezett kistarcsai úszóverseny
legeredményesebb fiú versenyzője Juhász Áron lett, aki a
2005-ös korosztályban 50 méteres gyors-, hát-, és
mellúszásban, illetve 100 méteres vegyes úszásban is nyerni
tudott.

2007es korosztály: Demény Áron, Kardos Csongor, Barta
Márk, Fehér Ferenc, Andrejkovics Attila, Éberling Dorka,
Bajkó Réka, Kristóf Emőke, Blahó Anna, Majerszki Zsófia,
Zentai Kíra, Huszti Ágnes
2006os korosztály: Regős Balázs, Vankó Cseke, Nagy
Adrienn, Nahalka Regina, Urbán Kinga, Varga Lili, Lock
Tamara, Molnár Noémi, Berta Maja, Vankó Zia, Rohcrbeck
Lilla, Kovács Léna
2005ös korosztály: Vajvoda Levente, Vereszki Melinda,
Nagy Adrienn, Pesztericz Nikolett

Nagy-nagy gratuláció Juhász Áronnak, a dobogósoknak,
a helyezetteknek és mindenkinek, aki részvételével,
lelkesedésével hozzáárult ahhoz, hogy ismét iskolánké
legyen a Mikulás Kupa!
Kiemelkedően szerepelt még Maczó Levente (2006), aki
mellúszásban és vegyes úszásban első, gyors- és hátúszásban
pedig második lett. Ebben a korosztályban a lányok közül
legeredményesebb Gubriánszky Petra, aki hátúszásban

Jávor Mária testnevelő
Református

Gyülekezeti bibliaóráink, hittanóráink
rendje 2016ban
Kedd:
4 hittanóra az iskolában.
Szerda:
16,30-17,15-ig konfirmációi előkészítés
Csütörtök: 3 hittanóra az iskolában.
Nyugdíjasok bibliaórája 15,00- 16,00
Gyászolók órája 17,00-18,00
Bibliaóra: 18,00-19,00
Péntek:
17,00-18,15-ig konfirmációi óra.
19 órától ifjúsági bibliaóra.
Vasárnap: 11,00-12,00-ig konfirmációi óra.

harmadik, gyorsúszásban pedig az ötödik helyen végzett.
A 2008-as korosztályban Vida Zalán hátúszásban első,
gyorsúszásban második, mellúszásban pedig hatodik lett. A
lányok közül Juhász Zsófia ért el kiemelkedő eredményt:
gyorsúszásban harmadik, hátúszásban második helyen
végzett, mellúszásban pedig negyedik lett.
Helyezettek még: Szécsény Keve (hát 6.), Török Hajnalka
(mell 4.), Dányi Enikő (hát 6.), Kismarton János (gyorshát- mell- és vegyes úszásban is 5.), Juhász Kamilla (mell
4., vegyes 6.)
A többi versenyző, akik közül jó néhányan ott voltak a
helyezettek nyomában:
2008as korosztály: VeszeliKis Máté, Gali Noel, Weisz
Dóra, Szerekován Gyopár

Gyerekkarácsonyi műsor ismétlése január 24-én
Az idei gyermekkarácsonyi műsor nagyon szépen sikerült,
ezért szeretnénk megismételni egy részét január 24-én,
vasárnap 10 órakor az istentisztelet keretében, hogy
mindenki láthassa. Azok is, akik a karácsonyt nem szokták
itthon tölteni.
Hivatali idő a Református Lelkészi Hivatalban
(Kistarcsa, Hunyadi u. 17. tel: 28/470 644; 30/638 47 37)
kedden 16-18 óráig,
szerdán 9-11-ig és csütörtökön 9-10.30 -ig, pénteken 14-16
óráig.
Hivatali időn kívül is, telefonon történt időpont-egyeztetés
után, szeretettel várjuk Testvéreinket!

KISTARCSAI HÍRADÓ
Katolikus
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A boldogsághajszolók

A keresztény ember átvirrasztott egy éjszakát, egy békés,
boldog éjszakát, és megünnepelte Jézus születését. Nyolc
nappal később az emberiség átvirrasztott egy másik éjszakát
és megünnepelte az újévet. Egyik éjszaka imádságos boldog
béke, a másik, pedig határt nem ismerő mulatozás, mámor.
Tudomásul kell vennünk, hogy az ember szeret
ünnepelni, mulatni. Vidáman elbúcsúztatta az ó évet, és
mámoros állapotban várta az újévet. Az elbúcsúztatott ó év
arcára a nagy művész, az IDŐ már a 2016-ik ráncot rajzolta
fel. Pezsgődurranás mellett éljent kiáltott az újévnek, de
ugyanazon nap este már kijózanodva, csendben feltette a
kérdést: mit hoz az újév? Aggodalmak, kérdőjelek tódultak
az ember elé. Talán a hideg földben már ott van az a mag,
mely virággá fejlődik, és a sírhantomra kerül. Az újév hozhat
keresztet, vagy talán boldogságot. Boldogság! Igen ez az
emberi szív vágya. Ez egy varázsszó, mely kielégíthetetlen
vágyakat, álmokat ébreszt az emberbe, de pusztulásba is
vezethet. A boldogság kék madarával úgy vagyunk, hogy felfeltűnik előttünk, mi hajszoljuk egy egész életen át. Már azt
hisszük, hogy megfogtuk, de kisiklik kezünkből, elröppen, és
kétségbe ejt bennünket.
Minden ember a boldogságot hajszolja életében. A
gyerek tudatlanul is, azzal, hogy jó bizonyítványt akar és sok
játékot. A felnőtt tudatosan keresi a boldogságot a jó
állásban, jó családi otthonban. A beteg boldogsága, hogy a
gyógyulás útján tudjon haladni. Az idős korosztály
boldogsága, hogy megbecsüljék. A szentek is boldogságra
törekedtek, azzal, hogy Istent szolgálták önmegtagadással,
imával. Az ember tragédiája, hogy a teljes boldogságát a
földön nem találhatja meg. A szent életű emberek ezt a
tragédiát nem érezték.
Valamikor boldogan élt a kis család. A családi otthon
volt a boldogság sziget. Az apa volt a boldogság királya, az
anya a boldogság királynője, a gyerekek, pedig a boldogság
hercegei. Az Isten iránti szeretet adta számukra az igazi
boldogságot. Annyira boldogok voltak, hogy nem is tudták
értékelni ezt a boldogságot, olyan természetesnek tartották.
Aztán a család felnőtt tagjai megunták ezt a boldogságot. Az
otthon már nem volt otthon, külön utakon keresték a
boldogságot. Napirenden voltak a veszekedések. A gyerekek
ijedten bújtak össze és kérdezték: mi történt? Ők még nem
tudták, hogy szüleik máshol keresték boldogságukat, ők
pedig már akadályok voltak a szülők boldogság keresése
előtt. Feltételezem, hogy olvasóim nem jártak így.
Valamikor boldogan élt az ember becsületes munkájából.
Megbecsülte, amit keresett, beosztotta pénzét. De egyszer
megfertőzte őt a pénz, a vagyon ördöge. Hajszolta a pénzt,
több kellett neki, mert ez teszi boldoggá. Gyűlt a vagyon,
szépült a ház, épült a nyaraló, a betétkönyv összege
emelkedett. Boldog volt, mert amit hajszolt azt megtalálta, de

a Jóistent elvesztette, a nagy boldogság hajszolásban. És jött
az első megpróbáltatás, sorscsapás, betegség, összeomlott az
élete, mert nem volt Isten iránti szeretet. Bizakodom, hogy az
olvasók nem jártak így.

Egy időszak elmúltával az emberek számadást tartanak.
Felteszik a kérdést: meg lehetek elégedve a múltammal?
Valaki így válaszol: kaptam jobb állást, több lett a pénzem,
van új autóm. Ez még nem minden. Ez még nem a lélek
öröme. Vigyázz, ezt nem viheted magaddal. Egyszer kinyitod
a tenyeredet, mellyel mindent markoltál az életben, ez
egyszer üres lesz. A halálban üres lesz. Egyoldalú válasszal
nem lehetek elégedett. Mi lelki cselekedeteinkkel is
számadást tartunk. Az elmúlt időben, hogyan szolgáltam a
Jóistent, milyen volt a vallásos életem? Boldog az az ember,
aki a rossz szokásait a múltba hagyta, és az újében nyugodt
lelkiismerettel, alázatos lélekkel indul az Isten által kijelölt
úton.
Őseink szerették az elvont igazságokat szemléltető
formában elmondani. Így keletkezett az a régi elbeszélés,
legenda egy egyszerű emberről, aki egyedül töltötte a
Szilveszter estét. 12-t ütött az óra, megjelent előtte a
mesebeli angyal. Letett az asztalára egy kis zacskót, és ezt
mondta: ez a tied használd okosan, majd eltűnt. A szegény
ember megnézte a zacskót, aranypénz volt benne. Így
gondolkodott: kifizetem adósságomat, a maradékból, pedig
okosan gazdálkodom. A szegény ember mi vagyunk. Mi
kaptunk a Jóistentől Szilveszter estéjén, ajándékba egy évet.
Használjuk okosan, amíg életünk engedi. Gazdálkodjunk jól
az ajándék évvel.
Somlai József nyugdíjas plébános
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Ezért tehát, szeretteim...

"….. félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind
a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és
romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok
a világban, ha az élet igéjére figyeltek…..” Fil. 2, 1218."

Igénk a megelőző szakaszhoz, Megváltónk alázatosságáról és
felmagasztalásáról szóló Krisztus-himnuszhoz kapcsolódik,
két következtetéssel.
Egyik: „munkáljátok üdvösségeteket”! Nem csak immel
-ámmal, hanem „félelemmel és rettegéssel”, tehát egészen
komolyan.
A másik megállapítása igénknek: „Isten az, aki
munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést”
(13. vers).
Nem ellentmondás ez a kettősség, hiszen vagy én viszem
véghez, vagy Krisztus munkálja azt?
Két kegyességi irányzat vitázik azóta is ezen
szempontok alapján egymással. Az egyik szerint: az én
felelősségem, hogy az üdvösségemet elérjem, nekem kell
megtérnem és újjászületnem. A másik nézőpont, hogy
minden Krisztustól függ, még az akarásom is. Ha nem
munkálkodna bennem, akkor nem térhetnék meg.
Pál apostol ezt a két igazságot nem egyszerűen
egymás mellé állította (ravasz), pláne nem egymással
szemben, hanem egymással összekapcsolta. Azért
munkálhatjuk az üdvösségünket, mert Isten azt elvégezte.
Bele kell kapcsolódnunk abba, amit már elkezdett.
Különös, hogy az apostol nem egy felszólítást
mondott (ragyogjatok, mint a csillagok!), hanem egy
kijelentést ( ragyogtok). Mi felszólítanánk a ránk bízottakat:
„ragyogjatok, mint a csillagok, vezessétek Krisztushoz az
embereket, legyetek az otthonaitokban is misszionáriusok!”
Nem így tett Pál apostol ebben az igében, mivel azt akarta
aláhúzni, hogy nem a mi teljesítményünk, hitünk,
szolgálatunk eredménye „irány-fényünk” ebben a világban.
Vigasztalás és ígéret rejtőzködik igénkben. Egyrészt
vigasztalás, amikor nem érzem magam világító csillagnak,
nem tudom felsorolni, hogy kiket vezettem Krisztushoz.
Vigasztalás abban az értelemben: elég, ha hűséges vagyok,
mert a csillagok feladata csak az, hogy „iránymutatók”
legyenek a sötétben, függetlenül attól, hogy valaki figyel-e
rájuk. A vándorok felelőssége pedig, hogy hozzájuk
igazodjanak.
Másrészt ígéret is, hogy lesz áldása a keresztyénségemnek.
Az első szolgálati helyemen sokat panaszkodott egy
nagymama, hogy hiába szeretne este kis unokájának beszélni
Jézusról, vagy imádkozni vele, nem engedik a gyermekei. A
saját szobájában imádkozott unokájáért esténként, de az
unokájával soha nem tehette meg. Halála után a család a
gyülekezetnek akarta ajándékozni a nagymama
énekeskönyvét, Bibliáját. Nem fogadtam el. Kértem őket,
hogy őrizzék meg. Esztendők múlva megjelent a lelkészi
hivatalban az akkorra már felnőtté vált unoka, és jelentkezett
a konfirmációra. Kérdeztem, hogy ki küldte. „Isten hívott
engem.” - hangzott a válasza. E nagymama világító csillag
volt, bár nem látta meg, hogy unokája megtalálta az Isten felé
vezető utat.
Igénk egy példázat, amely csak egyetlen ponton
kapcsolódik az üzenethez, a többi részben „sántít”. Ezért

szakadjunk el a példázattól. Hiszen a csillagoknak van saját
fényük. Nekünk viszont nincs. Mi csak visszatükrözzük
Krisztus világosságát. Ilyen értelemben mi nem vagyunk
sztárok, nem a magunk fényét sugarazzuk tovább, hanem a
világ Világosságáét, Jézusét. Bár Ő azzal bátorított: „ti
vagytok a világ világossága”.
De van ennek egy feltétele a Biblia e részében: „ha
az élet igéjére figyeltek” (16. vers). Keresztyén hivatásunk:
Krisztusra figyelni, hogy ő megvilágosítson, őt ragyogni
tovább magunk körül. Aki Krisztusra figyelve tud eligazodni
ebben a világban, lesz eligazodási pont, tehát világító csillag
a többiek számára.
Türelmesen meg kell várnunk amíg megértjük a
mennyei eligazítást. Amíg nem világít meg a csillagok
Csillaga, jobb, ha hallgatunk. Nem megalkuvásból, vagy
sunyiságból, hanem mert figyelünk felfelé. Többen
türelmetlenségükben, indulatukban a világhoz igazodva
hangoskodnak. Ezzel inkább ártanak a misszió ügyének, nem
használnak.
Mi az előttünk álló esztendő feladata? Krisztusra
figyelni! Nem kilépnünk kell ebből a sötét világból, hanem
benne kell világítani: „a csillagok Csillagának” fényével…
Így általunk is oszlik majd a sötét… Egyszerűbb otthagyni a
sötét világot, mint ragyogni benne! Krisztus napján, tehát az
utolsó ítéletkor derül majd ki, hogy az ilyen ember élete
Krisztus szemében nem volt hiábavaló (18. vers), még akkor
sem, ha a sötétség a világosságot nem fogadja be. Krisztust, a
világ Világosságát sem fogadta be!

Gyászolók órája

Szeretettel várunk minden érdeklődőt gyászolók órájára
csütörtökönként 17 és 18 óra között a kistarcsai református
templom mögötti gyülekezeti házba. Egy rövid bevezetés
után a jelenlévők között kötetlen beszélgetés szokott
kialakulni: nem csak a gyászkönnyekkel, hanem a vigasztalás
segítségével. Nem tudjuk megmagyarázni, hogyan vigasztal
Isten, de azt világosan látjuk, hogy a megértő testvéri szívet
használja fel. Néhány esztendővel ezelőtt az egyik ilyen
alkalom nem úgy kezdődött, mint máskor. Talán valami
közös programot beszéltünk meg. Mindenki vidámnak,
mosolygósnak tünt. Negyedórával később megszólalt az
egyik résztvevő: „nem kezdjük el a gyászolók óráját?”
Meglepett a kérdése, és azzal mentegettem magam, hogy
mindenki olyan jókedvűnek tűnik. Azt felelték: mindenütt azt
várják el tőlünk, hogy mosolyogjunk, ezért azt tanácsolják a
munkahelyen is, a családban és a baráti körben, hogy ne sírj!
Csak itt engedem meg, hogy kiöntsék a szívüket. Egy
mosollyal megadtam magam. És nagy meglepetésemre egy
rövid kérdésem után újra megjelentek a könnyes szemek….
Én pedig meg kellett lássam, mennyi őszinte fájdalom
rejtezik a szívekben, amit nem tudnak megosztani a
legtöbbekkel.
Isten áldását kívánja ez új esztendőben mindenki életére:
Riskó János református lelkész.

KISTARCSAI HÍRADÓ
Sodoku

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 négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!
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Recept

Farsangi sajtos puffancs
Hozzávalók:

- 15 dkg liszt
- 2,5 dl tej
- 10 dkg vaj
- 10 dkg reszelt trappista sajt
- 4 db tojás
- só
- csipetnyi bors
A puffancs tetejére:

- 1 tojássárgája
- 5 dkg trappista sajt

Elkészítése:

A tejet a vajjal felforraljuk. Forrás közben tegyük bele a
lisztet és keverjük el csomómentesre. Ha kicsit kihűlt a
massza, tegyük bele a felvert tojásokat, a lereszelt sajtot
valamint a sót meg a borsot. Keverjük alaposan össze, míg
egy egynemű masszát nem kapunk.
Az egész tésztát tegyük egy habzsákba, vagy egy
nejlonzacskóba, aminek kicsit levágjuk az egyik sarkát és
mogyorónyi kupacokat készítünk egy sütőpapírral bélelt
tepsire. A tetejüket kenjük meg a tojássárgájával, tegyünk rá
egy kis reszelt sajtot, 180 fokos sütőbe helyezzük és
aranybarna színűre sütjük.
Könyvajánló

Ignácz Rózsa: Argentína viharszünetben

Vers mindenkinek

Csoóri Sándor: Farsang napi kutyabál

"Egy tavaszt és egy nyarat töltöttem
De érdekes volna,
Argentínában, 1968 októberétől 1969
ha kutyabál volna,
márciusáig. Úgy tetszett, hogy közéleti
s farsang napján
minden kutya
nyugalom, szemlélődésre alkalmas, békés
bálba
kutyagolna.
turisztikára jó csend honol Argentínában Nagy
kutya is,
legalábbis egy idegen látogató számára.
kis kutya is,
1971-ben, kéziratom befejezése után egy
kit csíp még a bolha is.
évvel, annak újraolvasása során fedezem
Komondor kényelmes,
fel, hogy azok az "utcai történelassú táncot ropta,
lemóráimon" szerzett értesüléseim és
Puli Pali csárdást,
élményeim, melyeket a könyvben
ahogy meg van írva;
sötét szőre, bozontja
megírtam, ha nem is jósolják meg
a szemébe lógna.
határozottan
az
ottlétem
óta
Csau
csacsacsázna,
bekövetkezett forrongó változásokat,
a foxi bokázna,
egyet kétségtelenül jeleznek. Azt, hogy az a szemlélődésre jó csend csak
a többi vén kutya meg
leülne a hóba.
viharszünet volt.
Szeretném az olvasótól azt a bírálatot hallani, hogy Argentína viharszünetben
című könyvemben sikerült valamennyire nemcsak állóképeket rajzolnom,
hanem embereket megszólaltatva, mozgást-változást jelezve, néhol Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
megközelíthettem a legnehezebbet: a folyamat ábrázolását. A nem receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
befejezhetőt." (Ignácz Rózsa)
az újságot!
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