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TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUSAN
INTÉZHETŐ ADÓÜGYEKRŐL A KISTARCSAI
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzatának az egyes adókötelezettségek elektronikus
úton történő teljesíthetőségéről szóló 29/2015. (VI.25.)
számú rendelete szerint az adószámmal rendelkező adózók az
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
fizetendő helyi iparűzési adó bevallást 2016.02.01-től
kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.
Az elektronikus ügyintézés keretében a magánszemélyek az
önkormányzati hivatali portálon történő előzetes regisztrációt
követően, ügyfélkapus hozzáféréssel lekérdezhetik
adófolyószámla egyenlegüket, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott magánszemély adatai
megegyeznek az ügyfélkapu nyitás során megadott és a
hivatali portálon regisztrált adatokkal. Adateltérés esetén
kérjük, keresse fel az adócsoport munkatársait, illetve a
honlapról letölthető az adategyeztetéshez szükséges adatlap,
melyet személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az
adóhatóság részére. A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/
adocsoport-formanyomtatvanyai menüpontból: Adatlap az
önkormányzati adóhatósági nyilvántartás egyeztetése,
rende2
zése céljából elnevezésű nyomtatvány letölthető.
A vállalkozók esetében előzetes elektronikus ügyintézésre
vonatkozó képviselői bejelentés, illetve meghatalmazás papír
alapon történő benyújtása után lehetőség nyílik a gazdasági
társaság adófolyószámlájának lekérdezésére és ügyindítás
keretében az iparűzési adó bevallás benyújtására, valamint
ügykövetésre. A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/adocsoportformanyomtatvanyai menüpontból Állandó meghatalmazás
elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges
könyvelők, könyvvizsgálók, egyéb meghatalmazottak részére, valamint Képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén 2016
elnevezésű nyomtatvány, ha egyéni vállalkozó saját maga
illetve gazdasági társaság képviselője szeretne az eügyintézésben részt venni. A honlapról letöltött nyomtatványokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az
adóhatóság részére.
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A 2015. ÉVI
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSA CSAK
ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNHET, EZÉRT 2016. MÁJUS
31-E ELŐTT EL KELL VÉGEZNI A BEJELENTÉSEKET,
MERT CSAK ÉRVÉNYES REGISZTRÁCIÓ UTÁN
NYÍLIK LEHETŐSÉG A 2015. ÉVI IPARŰZÉSI
ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA!
További
részletes
tájékoztató
olvasható
a
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/ önkormányzati elektronikus
ügyintézés menüpontban.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
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Hirdetmény

Bérbeadó két üzlethelyiség az Oázis
Üzletházban!

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
39/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének 28. §
(2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi
bérleményére:
Kistarcsa, Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis Üzletház
I. emeletén található a
1393/6/A/13 hrsz.-ú 29,25 m2 és2 a
1393/6/A/14 hrsz.-ú 19,52 m
alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség.
A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díj
megfizetésére tesz ajánlatot.
A bérleti szerződés határozatlan időre szól. Ha a meghirdetett
bérleményre mindössze egy ajánlat érkezik, akkor szerződés
köthető ezzel az ajánlattevővel is, amennyiben a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság által megállapított bérleti díj
fizetését vállalja, és elfogadja a szerződéskötés egyéb
feltételeit.
A bérleti díjon felüli egyéb fizetendő költség: közüzemi
költség, közös költség és 30.000 Ft óvadék.
A bérleményre 2016. március 19. 12:00 óráig lehet pályázni
a bérlet tárgyának, a bérleti díj összegének megjelölésével.
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné
nyilvánítsa.
A pályázatot zárt
borítékban,
„Pályázat 29,25 m2-es
helyiségre” és
„Pályázat 19,52 m2-es helyiségre”
jeligével ellátva Kistarcsa Város Önkormányzatának címezve
2143 Kistarcsa Szabadság u. 48. számra lehet személyesen
vagy postai úton benyújtani úgy, hogy az a jelzett időpontig
megérkezzen.
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal
vagyongazdálkodási ügyintézőjétől (2143 Kistarcsa
Szabadság u. 48.) illetve telefonon: 28/507-142
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
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FIGYELEM!!!
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI REND
MÓDOSULÁSA
2016. ÁPRILIS HÓNAPTÓL
Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. áprilistól módosul a
szelektív hulladékgyűjtés rendszere Kistarcsán. A szelektív
gyűjtőzsákokat a közszolgáltató KIVÜ Kft. továbbra is a
hónap első keddjén és csütörtökén szállítja el az ingatlanok
elől az eddig megszokott rend szerint.
A külön gyűjtött papír hulladékot áprilistól minden hónap
második keddjén és csütörtökén szállítja el a szolgáltató.
Kérjük a T. Lakosokat, hogy ezen túl papírhulladékot ne
helyezzenek a szelektív gyűjtőzsákokba, kizárólag a
papírgyűjtési napon összekötegelve, vagy kartondobozba
gyűjtve helyezzék ki ingatlanjaik elé.

SZÁLLÍTÁSI NAPOK 2016. áprilistól

SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁK SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK

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

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

KÜLÖN GYŰJTÖTT PAPÍR SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK:

HÉV vonalától északra
(Csömör felé)
minden hónap
második keddjén
április 12.
május 10.
június 14.
július 12.
augusztus 9.
szeptember 13.
október 11.
november 15.
december 13.

HÉV vonalától délre
(Nagytarcsa felé)
minden hónap
második csütörtökén
április 14.
május 12.
június 9.
július 14.
augusztus 11.
szeptember 8.
október 13.
november 10.
december 8.

Kérjük, hogy a szállítási napokon reggel 7:00 óráig
szíveskedjenek kihelyezni a szelektív gyűjtőzsákokat, illetve
a papírhulladékot.

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

2016. március 15-én

Eredeti időpont:
Ünnep miatti szállítási időpont:
2016. március 14. hétfő 2016. március 11. péntek
2016. március 15. kedd 2016. március 16. szerda

Húsvéti ünnepi szállítás

Eredeti időpont:
Ünnep miatti szállítási időpont:
2016. március 28. hétfő 2016. március 29. kedd
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a
hulladékgyűjtő edényeket.

Köszönjük megértő együttműködésüket!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZÜNET
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a KIVÜ Kft.
ügyfélszolgálata 2016. március 24-től április 3-ig zárva tart
átalakítási munkálatok miatt. Nyitás: 2016. április 4-én,
hétfőn.

Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat címe: 2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23.
Telefon: 06-28-470-440
Email: info@kivu.hu
Web: www.kivu.hu, www.gyujtelek.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje
2016. április 4-től:
Hétfő: 8:00 – 17:30
Szerda: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 13:00
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Tájékoztatás
a kistarcsai Alapszolgáltatási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységeiről
A Kistarcsán élő egyének és családok részére szakembereink
segítséget nyújtanak szociális, életvezetési és lelki
problémák megoldásához.
Szeretnénk hozzájárulni a gyermekek, az idősek és a
fogyatékkal élők életminőségének javulásához és
fenntartásához, ezért különös hangsúlyt fektetünk ezen
csoportokra preventív szolgáltatásainkkal.
Adományokat gyűjtünk (kapcsolatban vagyunk helyi
szervezetekkel és az Élelmiszerbankkal) és közvetítünk.
Közösségi programokat szervezünk (serdülőkorú
fiataloknak szóló Én-klub vezetése, nyári táboroztatás, Ki
mit tud? - vetélkedő megrendezése)
Információt és segítséget nyújtunk hivatalos (szociális,
családtámogatási, társadalombiztosítási stb.) ügyek
intézéséhez.
A gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, folyamatos
kapcsolatban állunk a helyi jelzőrendszer tagjaival
(iskola, óvoda, gyermekorvos, védőnő).
Ha szükséges közvetítjük az illetőt egy másik szolgáltatásba. (pl. a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaiba)
A családgondozás során a munkatársaink meghallgatják az
egyén ill. család nehézségét. Ezután megpróbálnak együtt
ránézni, ami által az ügyfeleink jobban megértik magukat és
a helyzetet, amiben vannak. Egy gondozási tervben célokat
tűznek ki, felkutatják együtt az egyén vagy a család meglévő
erőforrásait és a lehetőségeket, amivel a megoldás felé
mozdulhatnak el.
Szolgáltatásaink önkéntes együttműködésen alapulnak és
térítésmentesek.
Alapszolgáltatási Központ
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A Deáktanya márciusi
programja
2016. március 3.
Almási Attila – Végh Tibor: Kerékpárral Gödöllő és Vác
testvérvárosainál
3230 km megtétele 17 nap alatt. Kerékpározás napokig tartó
esőben. A különböző szálláshelyek. Nehéz terep
emelkedőkkel. Kitérők Prágába, Dachauba és a Duna
eredetéhez a Fekete erdőben. A kedves vendéglátók.
2016. március 10.
Gazsó László: 1848-as fegyverek
Az 1848-49-es szabadságharc magyar és német katonáinak
fegyverei. Szúró-, vágó- és lőfegyverek. Az 1837 mintájú
gyalogos tiszti szablya és a Kossuth szablya. A gyalogosok, a
műszakiak és a lovasok fegyverei.
2016. március 17.
Farkas Lőrinc Imre: Keleti filozófiák
A hatásukat napjainkig éreztető jelentős ókori filozófiák. A
hinduizmus, a buddhizmus, a taoizmus és a konfucianizmus
legfontosabb jellemzői. Személyek, akik emblematikus
képviselői az egyes irányzatoknak.
2016. március 24.
Jurth Ildikó: A húsvét üzenete a XXI. század emberének
A vallásokban jelentős szerepe van a megtisztulásnak. A
húsvét előtti 40 napos felkészülési időszak – nagyböjt – is ezt
a célt szolgálja. Jó alkalom arra, hogy átgondoljuk korábbi
tetteinket. Testi és lelki megtisztulások.
2016. március 31.
Moór Anikó: Környékünk régészeti leletei
Régészeti feltárások a nagy beruházások kapcsán – M0 és
M4 autópálya, MOL vezeték. Együttműködés a fémkeresővel
rendelkező amatőrökkel. Látványraktár a Gödöllőn működő
Pest Megyei Régészeti Raktárbázison.
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
közösségi termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,
időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki.

KIEMELT RENDEZVÉNYEK TERVEZETT IDŐPONTJAI
2016
Február 6.
Február 25.
Március 15.
Április 9.
Május 7.
Május 21-22.
Június 4.
Augusztus 20.

Kistarcsai Böllér Fesztivál
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Nemzeti Ünnep
Nyuszi kupa
Kistarcsa túra
Kistarcsai Napok
Trianoni Megemlékezés
Állami Ünnep és Kakasfőző Fesztivál

Szeptember 17.
Október 15.
Október 6.
Október 13.
Október 23.
November 19.
December 9.
December 10.

Görhöny Fesztivál-Város Napja
Vízilabda torna
Idősek Világnapja
Idősek Világnapja
Nemzeti Ünnep
Erzsébet-Katalin bál
Mindenki karácsonya
Mikuláskupa
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V. Böllérfesztivál
Immáron ötödik alkalommal került megrendezésre a Kistarcsai
Böllérfesztivál. A rendezvény az elmúlt évek alatt országos szinten is egy
igen rangos gasztronómiai versennyé nőtte ki magát. Rekordszámú
induló, évről-évre fejlődő csapatok, hagyományőrző műsorok, zenéshumoros produkciók, koncertek, családi programok és kirakodóvásár
várta a kilátogatókat. Az időjárás idén is a szervezők mellé állt, a tiszta
napsütéses idő nagyon sok családot kicsalogatott a szabadba.

A programok már korán reggel elkezdődtek. 7 órakor Klacsán Lajos, a
rendezvény házigazdája bemutatta a zsűrit. A bírák csapatát idén Herczku
János életműdíjas mesterszakács, Juhász István a Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Körének elnöke, Ország Tibor hentes-mészáros, Kovács Géza
mesterszakács és Dr. Gotthard Gábor a 7. kerület jegyzője alkotta. Idén,
meghívott vendégként Benke Laci bácsi szakácsolimpia győztes
mesterszakács és mestercukrász segítette a zsűri munkáját. Solymosi Sándor
polgármester és Laci bácsi rövid köszöntője után, az Ifjúság téren egy
elkerített területen megkezdődött a vágás. A kordonon kívüli terület teljesen
megtelt érdeklődőkkel. Idén 18 csapat nevezett, ami önmagában már
rekordnak számít. A sertéseket egy jászárokszállási gazdaság biztosította.
A szabályoknak megfelelően a böllérek most is elektromos sokkolóval
kábították el a disznókat. A kivéreztetést követően pedig saját szokásuk és
hagyományuk szerint kezdték meg a perzselést. Most sem maradhatott el az
igen látványos szalmás perzselés sem. Eközben Laci bácsi humoros
anekdotákkal szórakoztatta a közönséget.
Nem volt hiány idén sem határon túli csapatokból. Erdélyből két csapat
érkezett és idén először Kistarcsa legújabb testvértelepülése, az ukrajnai
Fancsika is képviseltette magát. A kárpátaljai településről a Bethlen Gábor
Alapítvány támogatásával negyvenen látogathattak el a fesztiválra. 8 óra után
már minden csapat a sátránál folytatta a feldolgozást.
Jó vendéglátóhoz híven, Solymosi Sándor polgármester minden csapat
sátrához ellátogatott, és pálinkával kínálta a résztvevőket és az érdeklődőket.
A színpadon, a műsorok között egész nap a Prestige Band gondoskodott a
kiváló hangulatról. Kicsivel 10 óra után a Kéknefelejcs Népdalkör és a
Szeretet Népdalkör műsora következett. Ezután jó ebédhez szólt a nóta, Bagdi
Erzsi lyradíjas dal- és nótaénekes magyar nótákkal színesítette a fesztivált.
Mindeközben a zsűri folyamatosan nyomon követte a csapatok munkáját a
sátraknál. Az ebédet követően a humoré volt a főszerep. A Rádiókabaréból és
a Showder klubból jól ismert páros, Varga Ferenc József és Aradi Tibor zenés
és egyben humoros műsora csalt mosolyt a kilátogató arcokra. A humor után
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vidám mulatozás vette kezdetét. A fesztivál fő fellépője Bunyós Pityu,
a boksz és a mulatós zene bajnoka lépett a színpadra a csordultig
megtelt rendezvénysátorban. A sikeres fellépést csaknem egy órás
dedikálás és közös fotózás követte. A gyermekek sem unatkozhattak,
egész nap állatsimogató, pónilovaglás, népi játékok, dodzsem és
céllövölde is várta őket.
Kora délutántól folyamatosan érkeztek a szebbnél szebb disznótoros
tálak a zsűri asztalára. Nem sokkal fél 5 után megszületett a végső
döntés, és kezdetét vette az eredményhirdetés a színpadon. Minden
induló csapat részesült valamilyen díjazásban, de a fődíj elnyerése
évről-évre egyre fontosabb a csapatoknak. Idén a harmadik helyet a
Kistarcsai Fidesz csapata szerezte meg, ezüstérmes lett a gádorosi
csapat, az első helyen pedig Szegedi Gábor és barátai végeztek. Idén a
vándorserleg nem vándorolt tovább, mivel ismét a torjai csapat kapta
meg ezt az elismerést, így még egy évig biztosan birtokolhatják a
kupát. Mindezeken felül Benke Laci bácsi, aki többek között az Első
Magyar Fehérasztal Lovagrend alapítója, a lovagrend kupáját
ajándékozta különdíj formájában az általa kiválasztott három legjobb
csapatnak. Harmadik helyezést ért el ebben a kategóriában a Jobbik
csapata, a második helyen végzett Fancsika település válogatottja, az
első helyezett pedig Gádoros csapata lett. A fesztivál zárásaként az
ünneplés a Prestige Band jóvoltából utcabáli táncmulatsággal
folytatódott.

A 2016-os Böllérfesztivál támogatói:
Kohajda Péter és Legindi Gábor, akik a fődíjat ajánlották fel – egy
egész disznót –Agro-Szilas Kft., Lavet Kft., Neda-Bau Kft., Juka
Járműjavító Bt., Procter & Gamble, Delta Mentő-szolgálat, akik
vállalták a rendezvényen való mentőszolgálati tevékenységet, Szilas
Food Kft., Auchan Magyarország Kft., Exim Kábel Kft., IIS
Group, Kutro pálinkaház, Kiss László, aki a fa dísztárgyakat faragta
és a Bethlen Gábor Alap.
Íme a nyertesek:
Hagyományőrző csapat: Előpatak (Erdély)
Legjobban összedolgozó csapat: Polgármesteri Hivatal
Legjobb feldolgozás: Góbé Komák
Legszebb külső megjelenés: Fancsika (Kárpátalja)
Legízletesebb májas hurka: Bárdok
Legízletesebb véres hurka: Delta Mentők
Legízletesebb kolbász: Szegedi Gábor és barátai
Legjobb pálinka: Kistarcsai Fidesz
Legtisztábban dolgozó csapat: Auchan Liget
Legjobb abált szalonna: Pannónia Néptáncegyüttes
Legjobb bor: Kistarcsai Mulatós Barátok
Legötletesebb öltözék: FAN Eagles
Legszebb tálalás: Torja (Erdély)
Legkülönlegesebb toros étel: Jobbik
Leglelkesebb csapat: Profile csapata
Legszebben megjelenített étel: Gádoros
Legtürelmesebb, legvidámabb csapat: Bökő Team
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Beszámoló a januári testületi ülésről

A Képviselő-testület a soron következő ülését január 27-én
tartotta.
Nyilatkozat a kötelező betelepítési kvóta ellen
Az Európai Unió által meghatározott kötelező menekült
betelepítési kvóta ellen a Kormány aláírásgyűjtést
kezdeményezett 2015 novemberében. Az állampolgárok
részéről eddig több, mint 1 millió 800 ezer aláírás gyűlt
össze. Országszerte sok Önkormányzat is csatlakozott a
kezdeményezéshez, többek között Kistarcsa is. Juhász István
alpolgármester előterjesztésében részletesen összefoglalta a
kötelező betelepítési kvóta hazánkra vonatkozó veszélyeit. A
testületi ülésen Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési
képviselő is részt vett, elmondta, miért fontos Magyarország
számára a betelepítés kvóta
elleni határozott fellépés.
A testület elfogadta azt a
határozatot melyben Kistarcsa
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elutasítja
a kötelező betelepítési kvótát,
valamint visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok
befogadását. A kötelező betelepítési kvóta csakúgy, mint a
visszatoloncolás jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta és a visszatoloncolás
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és
oktatási rendszerünkre. Kérjük a Kormányt, hogy minden
lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja idegenrendészeti objektum (befogadó állomás,
hotspot, stb.) létesítését közigazgatási területén, s egyben
elutasítja, hogy harmadik országbeli állampolgárt kötelezően
alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban.
Új Kft. alapítása városüzemeltetési feladatok ellátására
A Képviselő-testület a 2015. decemberi testületi ülésén úgy
döntött, hogy szándékában áll a KIVÜ Kft. tevékenységét
átalakítani oly módon, hogy a Kft. kizárólag
hulladékgazdálkodási feladatokat lásson el, míg a
városüzemeltetési feladatokat az Önkormányzat által újonnan
alapítandó Kft. végezze.
A KIVÜ Kft. tevékenységei szétválasztásának kezdeményezését az indokolta, hogy tavaly novemberben az
országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló törvény
módosítását, amely jelentős változásokat irányozott elő a
hulladékgazdálkodási feladatok ellátása terén.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Kistarcsai KÖFE
Közterület-fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság néven
(röviden: Kistarcsai KÖFE Kft.), 3 millió forint jegyzett
tőkével új céget alapít. A cég székhelyeként a 2143 Kistarcsa,

Kossuth Lajos utca 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan lett kijelölve. A testület a cég ügyvezetőjének Mira
Lászlót, a Felügyelő Bizottság elnökének Juhász Istvánt, a
Felügyelő Bizottság további tagjainak Juhász Józsefet és
Dőringer Károlyt választotta.
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek
2015. évi elszámolása I.
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében a képviselő-testületi
hatáskörben támogatott szervezetek részére 7 750 000 Ft-ot
különített el 2015. évben történő támogatásként.
A megkötött szerződések és megállapodások rögzítik az
elszámolások módját és határidejét. A szervezetek
beszámolóinak egy része a 2016. január 27-i testületi ülésen
került előterjesztésre, a fennmaradó beszámolók pedig a
márciusi testületi ülésen kerülnek majd előterjesztésre. A
2016. január 20. napjáig elszámolni köteles támogatott
szervezetek betartották a feltüntetett határidőt és
szerződésben leírtaknak megfelelően, pontosan számoltak el
3 950 000 Ft támogatással. Ezért a Képviselő-testület a
Katolikus Egyházközség, a Református Egyházközség, a
Kistarcsai Kulturális Egyesület, a Pannónia Néptáncegyüttes,
a Rendőrség, valamint a Magyar Református
Szeretetszolgálat Alapítvány éves beszámolóját elfogadta.
Átadásra került a Kistarcsai Polgárőr Egyesület részére a
volt mezőőri szolgálati autó
A Kistarcsai Polgárőr Egyesület elnöke kérelmet nyújtott be
a korábban mezőőri szolgálat által használt Lada Niva
gépjárműre vonatkozóan. A nemzeti vagyonról szóló törvény
értelmében a nemzeti vagyon ingyenesen átadható közfeladat
ellátása céljából. Az Önkormányzat a gépjármű tulajdonba
adásával segíti a Kistarcsai Polgárőr Egyesület munkáját,
illetve emeli az előírt helyi közbiztonsággal kapcsolatos
önkormányzati közfeladatok ellátásának minőségét. A
tulajdonátadás után a Kistarcsai Polgárőr Egyesületnek kell
gondoskodni a gépjármű további üzemeltetéséről és
karbantartásáról.
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Nagy siker volt a Pannónia Néptáncegyüttes idei gálaműsora
„Nem hajnalig, örökig
Szakadatlan örömig”

Ezt a Nagy László-idézetet választottuk mottóul a Pannónia
Néptáncegyüttes idei gálaműsorára, mellyel fennállásunk 23.
évfordulóját ünnepeltük.
A felkészülési időszak, mint minden évben, most is feszített
tempót jelentett a csapat számára. Ez az év azonban másnak
ígérkezett; számos olyan koreográfia volt készülőben,
melynek ősbemutatóját a gálaműsorra időzítettük. Az
izgalmakat még az is fokozta, hogy egyszerre három vendég
koreográfus dolgozott az együttesnél. A feszített tempó
viszont meghozta gyümölcsét.
A jegyeket rövid idő alatt elkapkodták, így teltházas
rendezvény ígérkezett. Nem is csalódtunk. A Kőrösi Csoma

Sándor Művelődési Központ nézőtere teljesen megtelt, mire
kezdetét vette a műsor.
Az est alaphangulatát a Hagyományőrzők adták meg ”István
napi köszöntő” című táncukkal, amely Kistarcsa és a

környező települések szlovák anyagából készült. A Pöttömök
népi játékukkal varázsolták el a közönséget. Újdonságként a
20. évfordulóját ünneplő Báló Lipót népdalkör tagjai
kapcsolódtak be a picik bemutatójába. Az őket követő ifi
csoport a fiatalság robbanékonyságával adta elő tyukodi
táncát. A pásztorember életébe kalauzolta el a nézőket a
Berkenye csoport koreográfiája, melyben Somogyország

táncaival ismerkedhetett meg a közönség. Az új vezetéssel
működő Barkóca csoport teljesen friss Galga menti
koreográfiával mutatkozott be, nem kis sikerrel.
Az első félidő zárásaként egy biztos tutti szám: Maros-menti
képek elevenedtek meg a színpadon a felnőtt csoport
tolmácsolásában. A közönség nem kímélte a tenyerét… A
felfokozott hangulat a második félidőre robbanásszerű
élményt ígért.
A felnőtt csapat itt mutatta be előszőr két vendég alkotó –
Gyémánt-Csontos Lívia és Gyémánt Ádám – alkotását „Le a
kalappal” címmel. Ez a koreográfia a gyönyörű Kalotaszegre,
közelebbről Bogártelkére kalauzolta el a nézőket. A viselet
páratlansága, a legényes virtuozitása, a játék öröme és a
muzsika szépsége minket is elvarázsolt.
A hosszan tartó taps csak fokozta az ifik vágyát, hogy ők is
odategyék magukat. A szintén itt debütáló szilágysági
koreográfia – melynek vendég koreográfusa Sikentáncz
Szilveszter – erre alkalmat is adott. Az a frisség és
robbanékonyság, amely jellemzi ezt a csoportot,
maradéktalanul visszaköszönt előadásukban.
A felnőtt lányok képzeletben elrepíttek bennünket
Mezőföldre, és megmutatták, hogy lehet incselkedve mulatni
egy szál citera mellett.
A gálaműsor előtt két nappal a Berkenye és az ifi csoport
nagy sikerű műsort adott több száz kisiskolás néző előtt a
népművészet szentélyében, a Hagyományok Házában.
Műsorukban moldvai csángó szokásokat mutattak be virtuóz
tánccal ötvözve.
A szombati gála zárásaként ez a nagy lélegzetvételű alkotás
került bemutatásra. Aki ott volt, elmondhatja, hogy bizony
borsózott az ember bőre a dallamok és táncok hatására, a
végső katarzist pedig az utolsó ének jelentette.
A Pannónia számára minden évben ez a gála jelenti az évad
csúcsát, hiszen itt van alkalom arra, hogy egy egész estés
műsorban minden csoport megmutassa tudását. Azt hiszem,
nem kell szégyenkezni. Az azonnali visszajelzések azt
igazolták, hogy jó úton jár az együttes és az ilyen színvonalú
műsorok tovább erősítik a csapatot.
A csoportok vezetői:
Hagyományőrzők: Suba Éva, Szilágyi Zsolt
Pöttömök: Liska Zsófia
Barkóca: Szengyel István
Berkenye: Urbán Barbara, Máté Móric
Ifi: VadászBibók Anett, Vadász Dániel
Felnőtt: Urbán Barbara, Szengyel István
A gálaműsorról a Régió plusz TV felvételt készített.
A műsorról készülő DVD megvásárolható a csoportoknál,
valamint megrendelhető a pannoniafolk.nte@gmail.com-on.
A cikkben szereplő első fotót Benkovics Mónika, a második
képet Pusztay Gábor készítette. Ezúton is köszönjük!
Tóth Pál
Pannónia Néptáncegyüttes
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Egyesületté alakult a Harmónia Táncklub

A harmónia táncklub 2002-ben indította első
csoportjait azzal a céllal, hogy azt a mozgás és zenei
kultúrát, melyet eddig Budapesten ismert tánciskolák és
színházi táncosok, táncpedagógusok prezentálnak gyerekek
és felnőttek részére, azt itt helyben is megkaphassák, akik
erre nyitottak. A klub az eltelt 14 évben több száz kistarcsai
gyermeket tanított meg az igényes mozgáskultúra alapjaira.
Az évek alatt a világ sokat változott, a trendek a divatok
követik egymást, de a mi céljaink nem változtak. Óvodás
korban a zenei nevelés és az esztétikus mozgás fejlesztés
adja az alapokat. Alsó tagozatban a táncelőkészítő
gimnasztika és balett (amely nem más, mint egy erős erőnléti
és hajlékonysági edzés) jelenti a minőségi változást a
mozgásban. Az erre épülő koreográfia és zene adja meg a
tánc élményét és azt a mozgáskoordinációt mely nélkül nem
tánc a tánc hanem csak gimnasztika vagy még ennyi sem.
Ezek a foglalkozások nemcsak fölösleges energiák lekötését,
a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem a figyelem
és összpontosítás gyakorlását is.
Ma már tudjuk, hogy minden olyan mozgásforma
ami precizitásra, pontosságra neveli a testet, agyunkat is
"tréningezi". A látványos változás felsős illetve ifjúsági
korosztályban érzékelhető, hiszen itt már az eddig tanultak
beépülnek eme korosztály tudásába, melyet 10 éves kortól
tanulnak (modern és kortárs tánctól egészen a hip-hop-ig).
A múlt tanévben rendszeressé tettük a táncórák mellett
(modern jazz és színpadi tánc, valamint balett és látványtánc)
az akrobatikát. Bevezettük a testedzésre épülő, stílusilag a
hip-hop-hoz közel álló fiú táncot és a társastáncot, gyerekek
és felnőttek részére is. Míg az idősebbek, középkorúak
ismernek néhány alapvető lépést, addig a mai fiataloknak
már csak elenyésző része. Reméljük, ezt a negatív tendenciát
az idei iskolai Farsangi bál nagy sikere megváltoztatja!

A Harmónia Táncklub tanára, Nagy Zsolt társastánc
pedagógus tanította be idén a közel 40 nyolcadikosnak a bált
nyitó keringőt. A tanulási időszak alatt szerettek volna még
többen csatlakozni, de idő hiányában már nem lehetett.
Reméljük a sikeres bemutató rávilágít arra, hogy a társastánc
is örökségünk és kultúránk meghatározó része. Január végén
a magyar kultúra tiszteletére szervezett Kistarcsai Kiscsil-

lagokon vett részt az alsósok két csoportja. Ez is a felkészülés része, hiszen a rendszeres szereplés felkészülés a
tavaszi minősítő versenyekre.
Ebben a tanévben színházi alapismeretek néven bővítettük a
hozzánk járó fiatalok képzését. A táncos valójában a "testével
beszélő" színész, akinek időnként, ha például musicalban kell
szerepelnie bizony beszélni és énekelni is tudnia kell. Ennek
elsajátításához indult be nálunk ez a foglalkozás, melyet
Szmatana Andrea kistarcsai előadóművész vezet. Így teljesen
le tudjuk fedni azokat a kompetenciákat, melyek a színpadi
jelenléthez szükségesek. Nem művészképzésre és
teljesítményközpontúságra törekszünk hanem egy egészséges
életforma elsajátítására minden értelemben. Megtanítjuk a
gyerekeket a tudatos és egészséges mozgás alapjaira, de
egyben arra is, hogy a határt legtöbbször nem a testünk,
hanem a gondolkodásunk szabja meg.

Ahhoz, hogy tevékenységünket minél szélesebb körben és
minél nagyobb támogatással folytathassuk, 2015-ben
"Villámtánc" néven kulturális, művészeti tánc és sport
egyesületté alakultunk.
Célkitűzésünk a testi és lelki egészség megőrzése érdekében
az előbb említetteken kívül a gyógytorna, a táncterápia, a
gyógytestnevelés és a fitnesz szerepének előmozdítása,
valamint rendezvényszervezés, versenyeztetés és e
tevékenységekhez tartozó ismeretterjesztés. Egyesületünket
évközi programjainkat és nyári táborainkat több diplomás
táncpedagógus, táncművész és színházi és sport szakmai
körökben elismert szakember folyamatosan részvételével
támogatja. Aki nem gyors sikerekre, hanem kitartásra és
tudatos változásra vágyik, gyermekének vagy saját magának
biztos minőségi tudást szeretne biztosítani, érdemes hozzánk
fordulnia!
Az egyesület elnöke és a táncklub alapító tagja Villámné Kun
Veronika táncpedagógus, gyógytornász. Érdeklődni lehet a
06/203679721 számon, az órákat az óvodákban, a Simándy
és a volt Szent István iskolában tartjuk.
Villámné Kun Veronika
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Triatlon Bál 2016

Idén is megrendezésre került a Triatlon Bál, mely eddig soha
nem látott népszerűségnek örvendett. Január 16-án több,
mint 200 sportoló és sportkedvelő töltötte meg a Csigaházat.
Az est menetrendje az előző évekhez hasonlóan alakult.
Vendégeink az ízletes vacsora elfogyasztása alatt a fiatal
zenészekből álló Csupán Szimpla együttes koncertjét
élvezhették.
Miután mindenki jól lakott és elfogyasztott néhány triatlon
koktélt, kezdetét vette a díjátadó ünnepség, melyen az
emléktárgyak mellett szponzoraink értékes ajándékai is
gazdára leltek. Idén is megtisztelt jelenlétével és köszöntő
beszédével városunk polgármestere, Solymosi Sándor.

Az év sportolója díjat Simona Staicu maraton futó olimpikonunktól vehette át Hrncsár Lujza és Fodor Sámuel,
akiknek sportsikereik mellett a közösségben való munkájuk
is kiemelkedő volt.

Végül, de nem utolsó sorban, köszöntöttük jelenlévő
támogatóinkat, szponzorainkat:
Release Kft., Paul Penders, Bio Life, Compressport,
Gyógytornászda, Receptorportál Kft., Kistarcsa Város
Önkormányzata és a Simándy Általános Iskola pedagógusai.
A műsor zárásaként idén is megkönnyezhette minden szülő
és rokon a gyermekek nyitókeringőjét.
A tomboláig a jó hangulatot a Plug’n Play együttes
biztosította, majd a Rekord Zenekarral táncolhattuk át az
éjszakát.
A fődíj nyertese idén egy spinning géppel térhetett haza, és
Hagyományosan értékeltük az elmúlt év országos dobogós kezdhette meg a felkészülést az idei versenyszezonra.
helyezettjeit (24 fő), illetve a legeredményesebb újonc
Tóvári Dóra
korcsoportú versenyzőinket (Bende Gyöngyvér, Papp
Norbert). Kiemeltük és díjaztuk az év legszorgalmasabb
sportolóit, illetve – hogy idősebb versenyzőinkről se
feledkezzünk meg – jutalmaztuk csapatunk első IRONMANjeit is.
2016. április 2-án, szombaton 10 órától a
Különleges vendégünk, Gallai István a Magyar Öttusa
Csigaházban,
Szövetség képviselője különdíjat adott át a két tusa
az Alapszolgáltatási Központ szervezésében
versenyen aktívan résztvevő gyermekeknek, illetve a három,
ELIT Bajnokságon indult versenyzőnknek (Józsa Bernadett, Szeretettel várjuk azoknak az általános iskolás
gyermekeknek a jelentkezését, akik
Bende Gyöngyvér, Juhász Áron).

Ki mit tud?

tehetségesnek érzik magukat és szeretnék
megmutatni a tudásukat a 201 6-os kistarcsai
Ki mit tud?-on.

Vers- és prózamondás,
hangszeres zene,
ének,
tánc

kategóriákban várjuk a jelentkezéseket 2016. március 15-ig!
Felvilágosítás: a 0628/742-083 és a 06/70-685-9767-es
telefonszámon!
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A Betegek Világnapja

II. János Pál pápa nevéhez fűződik a Betegek Világnapja.
1993. február 11-től emlékezünk a világ betegeire. A nap
kiválasztása nem a véletlen műve. 1858. február 11-én, a
francia Lourdes-ban jelent meg Szűzanya a 14 éves
Soubirous Bernadettnek. E helyen csodatevő forrás fakadt.
IX. Pius pápa itt templomot épített. Lourdes azóta világhírű
zarándokhely lett. Évente fél millió ember jön ide gyógyulást
keresni. Több ezer beteg gyógyul meg, melyeket természetes
magyarázatokkal nem lehet igazolni. A világnap célja, hogy
kellő figyelmet szenteljünk a betegeknek, a szenvedőknek.
Jézus a betegek barátja
A keresztény világ sokszor gondol a betegeket
gyógyító Jézusra, és ismeri a meggyógyítottak történetét. A
királyi tisztviselő kérte Jézust, gyógyítsa meg fiát. Jézus
megnyugtatta: a fiad él. Ő hívő lett egész házával
egyetemben. (Jn. 4. 43-54.) A béna kezű ember
meggyógyítása. Nyújtsd ki kezedet: mondta Jézus.
Kinyújtotta és meggyógyult. (Mk. 3. 1-6.) A két vak
meggyógyítása. Hiszitek, hogy meg tudom tenni? Igen,
Uram, felelték. Nyomban megnyílt a szemük. (Mt. 9. 27-31.)
Jézus korában ezek az emberek kitaszítottak voltak. Jézus
küldetése volt: tanítani, bűntől megváltani az embereket, de
mivel „sajnálta a tömeget”, gyógyított is. A tanító Jézus szíve
megkönyörült a kirekesztett embereken. Jézus által
meggyógyított emberek visszakerültek, mint teljes értékű
emberek, családjukba.
A betegápoló szerzetesek
Jézus nyomdokaiban jártak a betegápoló szerzetesek. Az egyház kezdettől fogva törődött a betegek
lelkével, testével. Igaz, a történelem tanúsága szerint, Jézus
születése előtt 600 évvel, Egyiptomban és Indiában voltak
betegekkel foglalkozó közösségek, de az igazi betegápolás az
egyház nevéhez fűződik. A niceai zsinat után (325) az egyház
létrehozta a xenodochiumokat (görög szó) idegen
befogadókat. A 4. századtól kezdve a kolostorok mellé az
utasoknak, betegeknek, szegényeknek vendégfogadókat
építettek. Keleten Nagy szent Vazul idegen befogadóiból
(369) mintaszerű telepek lettek, orvosokkal,
mesteremberekkel, kocsikkal. Szent Jeromos a 4. század
végén, a Szentföldön a népvándorlás sújtotta vidéken
xenodochiumokat épített. (Ő volt a Szentírás hivatalos latin
fordítója.) Nyugaton az 5. században Nagy szent Gergely
pápa hat kolostort és mellé szegények számára otthont
épített. A Bencések (6. század), a Ciszterek (11. század), a
Premontreiek (12. század), a lelkipásztori munkájuk mellett,
a betegekkel is törődtek. Paulai szent Vince (16. század) a
legnépszerűbb Irgalmas nővéreket állította a betegek mellé.
Az újkorban sok betegápoló rend alakult. Magyarországon a
kommunizmus nem engedte működni őket.

Napjaink betegei
A betegek minden időben súlyos gondot jelentettek
az élőknek. A súlyos beteg érzi, az alkony útján jár,
bánkódik, lázad Isten ellen vagy hozzátér. A betegápolás sem
a kórházban, sem a családi otthonban nem könnyű. A beteg
érzi, hogy kiszolgáltatott helyzetben van. Ha úgy érzi, hogy
enyhe a betegsége, akkor „könnyű” beteg, de ha úgy érzi,
hogy fájdalmai életének befejező szakaszához vezetik, akkor
„nehéz” beteg. Ha a beteg nap-nap után nem érzi, hogy halad
a gyógyulás felé, akkor sem a látogatók, sem a jó étel nem
jelent semmit. A betegek nem egyformák, de a betegápolók
sem. Mind a két oldalon türelem kellene, ami talán csak
ritkán létezik. Ha a beteg csak sóhajtozza a gyógyulását, és
nem gyógyul, ott nehéz az ápolás. E nehéz állapot csak akkor
enyhülhet, ha van egy olyan orvos, akinél a beteg érzi, hogy
gyógyul.

Az emberiség mindig harcolt a betegség és a halál ellen, de
mindig vereséget szenvedett. Küszködött azért, hogy
elkerülje a fájdalmat, de könnyelmű életével inkább ártott
magának. A Betegek Világnapján is dicsérjük az orvosok
tudását, a gyógyszeripar átmeneti gyógyító erejét, de újabb és
újabb betegségekkel kell megküzdeniük. Az ember élete
mindennap közelebb kerül a halálhoz. Hogy a végnapig
mennyit fog szenvedni, milyen betegségekkel kell
megküzdenie, azt nem tudhatja, jobb is. A betegek, ha
egyáltalán hallottak a Betegek Világnapjáról, értékelik, de az
értékelés mellett az a kívánságuk, hogy érezzék az ápolás
jóságát, így lesz számukra mindennap a Betegek Napja.
Somlai József nyugdíjas plébános
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Házasságheti istentiszteletet tartottunk

"Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk
őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát
engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy
szeressük egymást.” I. János 4, 911.

Sokan csak annyit ismernek a szeretetből, mint a tengerből
az, aki a part közelében, a felszínen úszik, lubickol. Egészen
mást fog fel, aki gyöngyhalászként lemerül a mélybe, hogy
felhozza az igazgyöngyöt.
Mi a szeretet? „Egy fogalom, amelyről azt hisszük,
tudjuk, mit jelent: pedig még csak a felszínét ismerjük egy
mélyebb jelentésnek.” (Jókai Anna)
A legtöbben azért nem értik a szeretet mélyebb jelentését,
mert elakadnak az arról való gyerekes gondolkozásnál. Egy
gyereknél elfogadható, ha csak annyit ért a szeretet alatt:
„kényeztessenek, etessenek, kapjak puszit anyától”, de ha
egy felnőtt számára a szeretet nem több, mint az érzelmek,
vágyak kielégítése, önös akarat kiharcolása, akkor az nagyon
zavaró a kapcsolatban.
Sokszor azért rombolja össze Isten a szép felszínt,
hogy ne maradjunk meg ott, hanem jussunk el a szeretet
mélyebb jelentésének a megértésére. Olyanokkal járatja meg
ezt a „próbát”, akikkel nagy tervei vannak, akiknek gyöngyöt
kell felhozni a mélyből. Nekik nem engedi meg, hogy
felszínes szeretetben lubickoljanak. Az életükben ennek
össze kell töretnie, hogy az igazival: az isteni, áldozatos
szeretettel, ami az agapé, tudjanak társuk felé fordulni. Ez
több annál, hogy kedvel valakit, jól érzi magát a jelenlétében.
Nemcsak érzelemmel, hanem agapéval fordult felénk Jézus:
egész valóját, életét, mindenét értünk áldozta a golgotai
kereszten, hogy bűneink miatt ne kelljen elkárhoznunk. Isten
így „szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul
bűneinkért”.
Mit kell tennünk, hogy a szeretet mélyebb jelentését
megértsük?

Elsősorban is nekünk kell változni, nem elég csak a
másiktól várni azt. Egy édesanya panaszkodott fiára, hogy
milyen hálátlan és érzéketlen, mennyire meg kellene
változnia. Megkérdezte lelkészét, hogy mit tegyen. Lelkésze
imádságra buzdította. Egy idő múlva tudni szerette volna
lelkésze: imádkozott-e a fiáért? „Imádkoztam.”- válaszolta.
„Megváltozott a fia?” „Ő nem , de én megváltoztam!”
Az Isten közelében élő ember már nem azt figyeli,
miben kell a másiknak változnia, hanem arra nyílik fel a
szeme, ami rajta múlik. „Azért mert nem úgy szeret, ahogyan
te szeretnéd, nem azt jelenti, hogy nem szeret téged szíve
minden szeretetével.” (Gabriel Garcia Marquez).
Ismerek olyan lelkigondozót, akinek célja nem
valamely konkrét nehézség megoldása. Nem házassági,
munkahelyi tanácsokat ad, hanem azt keresik meg közösen a
bajba került személlyel, ahol elakadt, amiben változnia kell.
Ha ezt megérti, rendezni tudja a dolgait családjában is, a
munkahelyén is.
Másodsorban abba kell hagyni a színlelést. Isten
szabadságot adhat erre. Számosan szenvednek társuk
durvaságától, parancsolgatásától, zsarolásától, mégis
színlelik a szeretetet, mert így még marad valami a
látszatból. Ne a szeretetet hagyd abba, hanem a színlelést!
Mondd el, hogy fáj, ha durva, ha uralkodni akar rajtad, ha

föléd akar kerekedni, ha parancsolgat! Hagyd abba a
színlelést és kérj segítséget! Boldogabb lesz a meggyógyult
kapcsolat, mint a nászúton volt!

Harmadsorban Istennel kell újra rendezni az összegabalyodott szálakat. Mert ha egy hívőnek rendezetlenek a
kapcsolatai házastársával, gyermekével, valószínű, hogy a
saját lelkében gabalyodtak össze a szálak. Ezeket csak Isten
jelenlétében tudja kibogozni. Ha ez sikerül, akkor a
Szentlélek továbbviszi dolgait egy magasabb rendező elv
szerint. Az „énigazam – teigazad” huzavonáját felváltja az
isteni igazság szentsége, amelyben meg tudja oldani
kapcsolati válságait is.
Péter apostolnak is meg kellett értenie a szeretet
mélyebb jelentését, ami életében nagycsütörtökön történt
meg, miután így szólt hozzájuk Jézus: „Mindnyájan
megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van
írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De
miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.” Ekkor
Péter így szólt hozzá: „Ha mindenki meg is botránkozik
benned, én soha meg nem botránkozom.” Jézus pedig ezt
mondta neki: „Bizony, mondom néked, hogy ezen az
éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg
engem.” Péter így válaszolt: „Ha meg is kell halnom veled,
akkor sem tagadlak meg.” (Máté 26,31-35.)
Péter ezen események kapcsán ismerte meg a szeretet
mélyebb jelentését: amely nem az, ahogy ő szereti Istent,
hanem az, hogy Isten szerette Pétert, és elküldte a Fiát
engesztelő áldozatul bűneiért.
Olyanokat tanít meg Isten néha még próbatételek
árán is az agapéra, az igazi, áldozatos szeretetre, akikkel
nagy tervei vannak, akikre rá akar bízni másokat. Azért
kellett megtanulnia Péternek, hogy nem az a szeretet,
ahogyan ő fogadkozik, ígérget, hanem az, amit Jézus tett érte,
hogy rábízhassa a többieket. Ezekkel a szavakkal mondta ezt
Jézus: „legeltesd az én juhaimat”.
Mit lehet tenni az „énigazam – teigazad”
huzavonájában? Ki induljon el a másik felé? Ki kullogjon
vereséggel haza?
Milyen szép jelkép a tékozló fiú történetében, hogy elément
az apja, tiszta ruhát adott a fiára, sarut a lábára, és együtt
lépték át az otthon küszöbét.
Az volt a Házasság-hete sorozat szervezőinek a
javaslata, hogy hívjuk ki a templomban jelenlévő párokat, és
ismételjük el velük a házassági esküt. Ezt korainak éreztem
idén megvalósítani, de sokan kérték, hogy tegyük meg
jövőre. Idén imádságot mondtunk el a házaspárokért, majd
áldás hangzott el szóval és énekkel a fentebb leírt igehirdetés
után.
Riskó János református lelkész
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Sodoku

Recept

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!

Zöldséges rakottas
Hozzávalók:

-

25 dkg gomba
15 dkg trappista sajt
4 paradicsom
2 padlizsán
2 paprika
2 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
tejföl
olívaolaj
oregánó
pirospaprika
só, bors

Elkészítése:

A héjatlan paradicsomot, a padlizsánt, a paprikát, a gombát és a
vöröshagymát felszeljük. Kevés olajon picit megpirítjuk
mindegyiket, majd elkezdjük rétegezni egy kikent tűzálló tálban.
A paradicsomot oregánóval, pirospaprikával és ízlés szerint
sóval, borssal fűszerezzük. Először a sóval, borssal beszórt
padlizsánt tesszük le, majd a hagymát, a paprikát, a zúzott
fokhagymát és a gombát rakjuk egymásra. Erre rétegezzük a
paradicsomot, és végül a tetejére megint padlizsán kerüljön.
Tejföllel meglocsoljuk a tetejét és megszórjuk sajttal.
Előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.
Könyvajánló

Varró Dániel: Szívdesszert

Vers mindenkinek

Szalai Borbála: Március

"Ha nő lennék, azt szeretném, ha
Vízdermesztő zimankós tél,
Varró Dani szerelmes lenne belém...
messzi fuss!
Nem látod, hogy megérkezett
Legalábbis a versei alapján. Távolról,
március?!
ismeretlenül is. Rímesen, kedvesen,
El is tüntet minden nyomot
dadogósan, túlbeszélősen, cseten,
utánad,
esemesben. Fontosnak érezném
fölszárítja a tükröző
tócsákat.
magam. Varró Dani kötete azt a kis
Március
a tavasz első
csodát képes nyújtani, hogy az olvasó
futása:
ezeket a szerelmetes verseket olvasva
bársony barkát tűzdel ki a
egyszerre érezheti magát felnőttnek és
fűzfára.
Simogatva rügyet, bimbót
gondtalan kamasznak. Szeretsz,
kelteget,
szeretlek, mily reménytelen, írja
eltakarít minden komor
Nemes Nagy Ágnes megdöbbentő
felleget.
soraiban. Varró Dani meg mintha hozzátenné: ebben a reménytelenségben van
Szedd a lábad zimankós tél,
messzi fuss!
ám valami játékosság is! És tényleg. A kötet versei bizonyítják. Az meg szinte
Hogyha
nem
mégy, úgyis elűz
mellékes is, olyan természetes, hogy bámulatra méltó formai bravúrral és
március!
biztonsággal megírt versek ezek, régóta nem látott, gondtalan játékkal
megkomponált képversek és szimpatikus önkényességgel megbontott sorok és
szabályok. A szíved az enyémmel nem kompatibilis, írja Varró Dani. Igen, ez
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
az egy, amin még a kivételes tehetséggel megírt versek sem segítenek."
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
Jónás Tamás az újságot!
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