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Zajlik az intézmények nyári
karbantartása

Elkészült az
Alapszolgáltatási Központ
környezetrendezése

A nyári karbantartást a KÖFE Kft. szakemberei végzik az
önkormányzat és az intézmények vezetőinek egyeztetett
terve alapján. Az iskolában a tantermek, szociális helyiségek
festése már megtörtént. Jelenleg a második szinten a folyosói
falburkolat felragasztása történik, ami a későbbiekben a
karbantartási költségeket csökkenti. (A földszinten, első
emeleten és a szemetesek körül már tavaly, tavaly előtt
megtörtént a burkolás.) A héten a festők már az óvodában
dolgoztak, amit majd a hivatal követ a konyhával, majd ismét
az óvodával zárul a sor az ütemezés szerint. Az iskolába
megrendelésre kerültek azok a padok, asztalok, székek,
táblák, amiket pótolni szükséges.
Kistarcsa Város Önkormányzata

A KÖFE Kft. először a Csigaházzal szembeni bejárati oldal
mellől bontotta el a bokrokkal átszőtt kerítés maradványt,
majd a főbejárat mellett végezte el a földmunkát és új
arculatot adott a területnek. A BMX pálya kerítésének
vonalában új kerítés is készült a házfalig, majd az
Alapszolgáltatási Központ munkatársai kis bokrokat ültettek
a mulcsos környezetbe.

Igazgatási szünet a Polgármesteri
Hivatalban

A főbejárat mellett füvesítésre is vállalkoztak a nyári
hőségben. Az új kinézet fő eleme a nyári táborozás során
elkészített mozaik logó.
Vigyázzunk rá együtt!
Városüzemeltetési Iroda
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatalban 2016. július 25. napjától 2016.
augusztus 5. napjáig igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – a halaszthatatlan
ügyek intézése kivételével – zárva tart.
2016. július 25. napjától 2016. augusztus 5. napjáig 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
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Zártkerti művelés alól kivont
területek értékesítése

KISTARCSAI HÍRADÓ

A Deáktanya aktuális
programja

Kistarcsa Város Önkormányzata, mint az alábbi ingatlanok
kizárólagos tulajdonosa, nyilvános pályázatot hirdet a
Kistarcsa területén fekvő 6532, 6636, 6666, 6699, 6706, 2016. július 28.
6846, 6850, 6871 helyrajzi számú zártkerti művelés alól Herbély Nóra: Emlékeket idéző tárgyak
kivont területek értékesítésére.
Az utazók között vannak, akik csak a pillanatnyi örömöknek
élnek. Mások fényképeznek, videóznak, megint mások
emléktárgyakat is hazahoznak magukkal, melyek aztán
hosszú évek múltán is felidézik az emlékeket. Például:
sivatagi rózsa Afrikából, imamalom Nepálból, tengeri
Minden ingatlan tekintetében a pályázat nyertese az, aki a csillagok.
legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
Amennyiben egy ingatlanra csak egy ajánlat érkezik, az 2016. augusztus 4.
akkor tekinthető nyertesnek, ha a pályázó a Képviselő- Aradi Bernadett: Egy tánciskola Kistarcsán
testület által megállapított vételár megfizetését vállalja.
A Blero System Hip-hop Tánciskola bemutatása. A
Az ingatlanok megvételére 2016. szeptember 13. 12 óráig tánciskola felépítése, céljai, működésének alapelvei. Az
lehet pályázni a vétel tárgyának és összegének oktatott táncok. Mit lehet elsajátítani egy tanév során?
megjelölésével.
Oktatók és tanulók? Fellépési lehetőségek. Versenyek. Az
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a .............. hrsz.-ú idei nyáron is megrendezett horvátországi világbajnokság.
zártkerti ingatlan” jeligével ellátva Kistarcsa Város Sikerek.
Önkormányzat Képviselő-testületének címezve:
2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen, 2016. augusztus 11.
vagy postai úton benyújtani, úgy, hogy a jelzett időpontig Országh Péter: Dolgozni Kínában
megérkezzen.
Egy angolt tanító történelemtanár viszontagságai.
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, Kandikamera effektus. A kínai oktatás mint akarat és képzet,
hogy a pályázatot bármelyik ingatlan tekintetében az egyetemi oktatás mint ipar. Kommunizmus és Starbucks
eredménytelennek nyilvánítsa. További információ kérhető a kávéházi közösség. A hírhedt kínai konyha – esznek-e kutyát,
Polgármesteri Hivatal jogi és vagyongazdálkodási macskát, egeret? Mit tudnak a magyarokról?
ügyintézőjétől az alábbi címen és elérhetőségen:
2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon: 06- 2016. augusztus 18.
Ludányi-Horváth Attila: Hazánk XXI. századi alkotmá28/507-142
Kistarcsa Város Önkormányzata nyos helyzete
Magyarországnak az 1222-es Aranybulla óta van
Csőkorlát került telepítésre a Völgy alkotmánya. Bolsevik alkotmány – a magyar nép gerincének
utcában
megtörése céljából. Melyek a magyar Történeti Alkotmány
sajátosságai? A Szent Korona mint értékrend. Mi a különbség
az alkotmány és az alaptörvény között?
2016. augusztus 25.
Kovács Ernő: Biblia – a világ legnépszerűbb olvasmánya
A könyv, amelyet a legtöbb nyelvre lefordítottak és ki is
adtak. A Biblia felépítése. Valóban emberek írták? Mitől, és
miért marad meg az érdeklődés középpontjában
évszázadokon át? A magyar Bibliakiadás „családfája” – a
Vizsolyi Bibliától napjainkig. Adalék a Biblia kiállításhoz.
Az Önkormányzat a Völgy utca térköves járda szakaszára 36
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
darab hajlított csőkorlátot helyezett ki, ugyanis a
közösségi termében tartjuk.
gépjárművek folyamatosan felhajtottak a járdára,
A
klubestek
ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
akadályozták a parkolást és a gyalogos forgalmat, sőt a Az előadások csütörtökönként
este 7 órakor kezdődnek,
járművek súlyából adódóan a járda tönkretételét
időtartamuk 1 óra körüli.
kockáztatták. A korlátok kihelyezésével mindez meg- A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
akadályozható, és így biztonságos környezet alakult ki.
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Városüzemeltetési Iroda
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Változás a házi és gyermekorvosok
rendelési idejében

Befejezéséhez közeledik az idei
járda felújítási program

A nyári szabadságolások miatt változik a házi- és gyermekorvosok rendelési ideje.
Dr. László Lívia 2016.08.01-08.31-ig szabadságát tölti. A
helyettesítő orvos Dr. Hatvani Szabolcs lesz.
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
Hétfő:
08-13 óráig
Kedd:
13-18 óráig
Szerda :
13-18 óráig
Csütörtök:
08-13 óráig
Péntek (08.05. és 08.19.):13-18 óráig,
Péntek (08.12 és 08.26.): 08-13 óráig

Ebben az évben az Attila, Árpádvezér, Móra utca, a
zsófialigeti butiksor és a Hunyadi út néhány kereszteződésében került megújításra az elhasználódott járda
szakasz.

Hasznos tanácsok hőségriadó
idejére
A kivitelezés során két fajta technikával épültek a járdák:
öntött aszfaltos-betonalapos és viacoloros módszerrel újult
meg a kijelölt terület.
A hőséget nehezebben viselik el a csecsemők, a
kisgyermekek, az idősek, a fogyatékosok, a szívbetegek, a
magas vérnyomásban szenvedők. Rosszullét esetén azonnal
forduljanak orvoshoz!
Kánikulában hasznos a különösen meleg, dél körüli órákat
otthon, besötétített, hűvös szobában tölteni.
A bevásárlást a kora reggelre vagy a késő délutánra
időzítsük. Halasszuk el a nehéz fizikai munkát.
Felfrissít, ha langyos vagy hideg vízzel lezuhanyozunk, akár
naponta többször is.
Széles karimájú nyári kalappal, napszemüveggel és fényvédő
krémmel védekezhetünk a nap égető sugarai ellen.
Tanácsos éjszaka alaposan átszellőztetni a lakást; jó
szolgálatot tesz a ventilátor, a légkondicionáló.
Csecsemőt, kisgyermeket nem szabad hőségben sétáltatni,
árnyékban levegőztessük.
Ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot szellőzés nélküli,
lezárt parkoló autóban!

Legutóbb a Zsófialiget HÉV állomás melletti butiksor előtt
került sor zárt rendszerű csapadékvíz csatorna lefektetésére,
és mellé épült ki az új viacolor járda, feledtetve az
összetöredezett aszfaltos járdát, s egyben megoldva a terület
csapadékvízmentesítését is.
Városüzemeltetési Iroda
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Beszámoló a júniusi testületi ülésről

Korcsolyázási lehetőség lesz Kistarcsán
A testület az idei költségvetés tervezése során a kistarcsai
lakosság téli szabadtéri sportolási lehetőségeinek bővítése
céljából 2016. december 1. és 2017. január 31. között
jégpályát tervez kialakítani. A pálya a Szent Imre közben, a
Csigaház előtti téren kap majd helyet. A több mint 210
négyzetméteres pályát a kistarcsai lakosok jelentős
kedvezménnyel használhatják majd.
A tervek szerint a jégpálya szerdától-péntekig 16 órától 21
óráig áll majd rendelkezésre, hétvégén pedig déltől este 9
óráig. Hétfőn és kedden szünnap lesz. A pálya használati díja
a helyi lakosoknak 300.-Ft./óra lesz, nem kistarcsaiaknak
pedig 800.-Ft/óra. Lehetőség lesz korcsolya bérlésre és
élezésre is. A korcsolya bérleti díja egységesen 500 Ft lesz
alkalmanként. A korcsolyapályát a teljes üzemeltetési
időszak alatt (nem csak nyitva tartási időben) a Simándy
József Általános Iskola diákjai, a Gesztenyés Óvoda és a
Tölgyfa Óvoda óvodásai szervezetten, pedagógus
felügyeletével ingyenesen vehetik majd igénybe.
A jégpálya üzemelési ideje alatt, nyitva tartási időben büfé
üzemeltetésére az Önkormányzat pályázatot fog kiírni.
Lakossági támogatással kerül felújításra a Tulipán utca
és a Tulipán köz
A Tulipán utca és a Tulipán köz területén élő lakosság
részéről felmerült az igény, hogy szükséges lenne a terület
útjainak felújítása, és indokolt lenne az utakat szilárd
burkolattal ellátni. Az előzetes felmérések alapján a
munkálatok teljes költsége hozzávetőlegesen 16,1 millió
forint lenne. Ezen összeg jelenleg nem áll rendelkezésre a
költségvetésben, így a teljes összegre a fedezet nem
teremthető elő kizárólag önkormányzati forrásból. A
kivitelezés elősegítése érdekében ezért az érintett lakosok
vállalták, hogy legalább 2 millió forint összegben
hozzájárulnak a megvalósításhoz azzal a kikötéssel, hogy a
felújítás keretében melegen hengerelt aszfaltburkolatnak kell
kerülnie az utakra, és a kivitelezésnek a 2016. év végére be
kell fejeződnie. A testület úgy döntött, hogy az útfelújítási
munkák megkezdődhetnek az érintett szakaszokon a lakosság
támogatásának köszönhetően.
Döntés született a Nagytarcsai út felújításának kivitelezőjéről
A Nagytarcsai úti ipartelepi út önkormányzati szakasz
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
határozatban döntött a Képviselő-testület. Az Önkormányzat
a fejlesztésre legfeljebb bruttó 22 499 320 forint fedezetet
biztosított. Az ajánlattételi felhívás 4 cég számára lett
megküldve. A Vianova 87 Zrt. tette a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlatot, viszont a megajánlott összeg a
rendelkezésre álló fedezeten felül van. Az Önkormányzat
vállalta a plusz fedezet biztosítását, így az eljárás
eredményes. A testület felkérte a polgármestert, a nyertes
ajánlat szerinti szerződés megkötésére.
Turisztikai pályázathoz csatlakozott az Önkormányzat
A Képviselő-testület 2015-ben döntött arról, hogy kéri az
Önkormányzat felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe
intézményi tagként, melyet követően az egyesületi tagság
jogszerűen létrejött.
Az Egyesület támogatási kérelmet szándékozik benyújtani a
2016. év augusztus folyamán megjelenő „Kulturális
tematikus hálózatok fejlesztése” című pályázati felhívásra
„Mária Út Tematikus Turisztikai Hálózat fejlesztése a Közép

Magyarországi Régióban” című projekt vonatkozásában
bruttó 424 millió Ft támogatási igénnyel.
A projekt céljai: Mária Út Pest megyei hálózatának kiépítése,
zarándokszállás és „Zarándok kapu” intézmény rendszer
kialakítása, információs és minőségbiztosítási rendszer
kialakítása,
valamint
marketing
tevékenységek
megvalósítása, beleértve a Mária Út zarándokút nemzetközi
és hazai piacra vitelét. A projekt konzorciumi
együttműködésben valósulna meg, az Egyesület, mint
konzorciumi vezető a következő konzorciális tagokkal
működne közre: Kistarcsa Város Önkormányzata, Perbál
Város Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzat.
A konzorciumi együttműködést a testület egyöntetűen
elfogadta és felkérte a polgármestert a megállapodás
aláírására.
8 óvodai csoportban lesz létszámemelés
Csoportszervezési szempontok miatt előreláthatólag 8 óvodai
csoportban 2016. szeptember 1-jén a felvett gyermekek
száma meghaladja a maximális 25 fős létszámot ezért az
óvodavezető kérte a maximális létszám 20%-os átlépésének
fenntartói engedélyezését.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az óvodai
csoport átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő,
melyet a fenntartó engedélyével nevelési év indításakor
legfeljebb 20 %-kal lehet átlépni. Az emelést a 2016-2017-es
évre a testület megszavazta.
Pályázat testvértelepülési kapcsolatok ápolására
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében meghirdette a
„HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram” című
pályázati kiírást. A pályázat a határon túli magyarsággal
kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló
kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni, a
Kárpátalján a rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő
magyar lakosság támogatása érdekében. Önkormányzatok
esetében legkevesebb 10 és legfeljebb 40 fő egyszeri, a
testvértelepülés
(Kistarcsa
esetében
Fancsika)
önkormányzatának meglátogatását célzó határon túli útjához
igényelhető támogatás. A támogatáson igényelhető összeg
egy utazó esetében legfeljebb 50.000,- Ft. A pályázat útján
igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem
térítendő támogatás. A Képviselő-testület döntése értelmében
az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a pályázati
felhívásra.
Három zártkerti ingatlan került értékesítésre
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kizárólagos
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önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanokat
nyilvános pályázat útján elidegeníti. A pályázat nyertese az
az ajánlattevő, aki határidőben a legmagasabb összegű
vételár megfizetésére tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat
beérkezése esetén a Képviselő-testület által megállapított
vételár megfizetését vállalja. Egy magánszemély a pályázati
határidőn belül vételi ajánlatot tett a 6819, 6821, 6822
helyrajzi számú ingatlanokért 1-1 millió forintos áron. Ez az
ár mind a három esetben alulmaradt az ingatlanok piaci
becsült értékénél. A Pénzügyi Bizottság megvitatta a
beérkezett árajánlatokat, mérlegelte a három ingatlan piaci
értékét, adottságait és a rájuk fordítandó költségeket.
A testület úgy döntött, hogy a 6819, 6821, 6822 helyrajzi
számú ingatlanokat 1/1 tulajdoni hányadban Molnár Imre
részére adásvétel útján ingatlanonként 1.000.000,- Ft + ÁFA
vételárért elidegeníti. A szerződéskötési költségek, továbbá a
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése
a vevőt terheli.
Pályázat közösségi közlekedés támogatására
A nemzeti fejlesztési miniszter pályázatot hirdetett a
„Települési
Önkormányzatok
helyi
közösségi
közlekedésének támogatására”.
A pályázat szerint az a települési Önkormányzat igényelheti a
vissza nem térítendő támogatást, amely a helyi közforgalmú
közlekedés lebonyolítására önkormányzati, állami és egyéb
szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést
kötött, továbbá a helyi személyszállítási közszolgáltatást a
tárgyév január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja.
Az Önkormányzat 2010-ben közszolgáltatási szerződést
kötött a SZEKÉR-TRANSZ 99 Bt.-vel a helyi közforgalmú
közlekedési feladatok ellátására, a közszolgáltatást azóta is
folyamatosan fenntartja. A Bt. 2015. évi mérlege alapján
Kistarcsa Város Önkormányzata 239 ezer Ft támogatási
igény benyújtására jogosult.
A testület kiírt pályázati felhívásra támogatási igényt nyújtott
be, és felkérte a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok
megtételére.
Megválasztásra került a KIVÜ Felügyelő Bizottságának
az elnöke, elfogták az ügyrendet és a munkatervet
A Polgári Törvénykönyv értelmében a Felügyelő Bizottság
saját tagjai közül választ elnököt, melyre tekintettel a KIVÜ
Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. június 9. napján ülést tartott,
amelyen Zsiák Balázs személyében megválasztásra került a
Felügyelő Bizottság új elnöke. A Bizottság által megállapított
ügyrendet és a javadalmi szabályzatot a gazdasági társaság
legfőbb szerve, azaz a Képviselő-testület jóváhagyta.
Bővül a Simándy József Általános iskola
A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Simándy József
Általános Iskola tantermi hiányát egy 51 négyzetméteres
konténer (3 hagyományos konténer összeépítéséből álló)
telepítésével valósítja meg az iskola kistornaterme mögött. A
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konténer
telepítéséhez szükséges szerződéseket megkösse, a
vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, azzal a feltétellel,
hogy a bérletet legfeljebb 2016. december 31.-ig vállalja az
Önkormányzat, majd jogutódként (fenntartóként és
működtetőként) belép a KLIK utódszervezete..
Eredményes volt az közétkeztetésre kiírt pályázat
Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetése évek óta
nem ad lehetőséget a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda leromlott
állapotban lévő konyhájának fejlesztésére. Az elmúlt évek
során az Önkormányzat több alkalommal is megpróbált
pályázati forráshoz jutni, sajnos sikertelenül. A konyha
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vezetőjének tájékoztatása szerint, mivel nem valósultak meg
a szükséges fejlesztések, a jelenlegi állapot mellett nem tudja
biztosítani a hatóságok által előírt szabályozásnak
megfelelően, az elvárt minőségben a kiszolgálást. A
fejlesztési igények tervezett költsége eléri a 100 millió
forintot, melyre az Önkormányzat költségvetésében nincs
fedezet.
Ezek figyelembevételével az Intézményi gyermekétkeztetés,
szünidei gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés ellátására
vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról döntött a
Képviselő-testület.
Az ajánlattételi felhívás 4 cég számára lett megküldve. A
Képviselő-testület a kiírt beszerzési eljárás nyertesének a
Sapezok Kft.-t nyilvánította. Elbocsátásra nem kerül sor.
Az átvett munkavállalónak nem lehet alacsonyabb a
munkabére annál, mint amennyi az átadást megelőzően
irányadó illetménye és illetménypótlékainak együttes összege
volt.
H.SZ.

Még több kistarcsai sportsiker!
A nemrégiben megalakult kistarcsai székhelyű Proaktív Life
Sort Egyesület számos sikert tudhat már magáénak. Elsőként
a Taekwondo szakosztályunk kezdte meg működését
Proaktív Taekwondo fantázianéven.
Jelenleg két helyszínen, Csömörön és Cinkotán tartanak
edzéseket minden korosztály számára. Tagjaik között sok
kistarcsai fiatal is megtalálható.
Az egyesület képviseletében a mindössze 15 éves Zsukov
Maxim aranyérmet szertett élete első versenyén április 3-án a
Soroksári Sportcsarnokban megrendezett Taekwondo
Országos Diákbajnokságon, ahol Dira Árpád 4. danos mester
vezetésével lépett pástra.
Maxim nem csak küzdelemben ígéretes versenyző, hanem
legutóbb formagyakorlatban is megmérette magát május 21én Horvátországban is, ahol a Karlovac Open nemzetközi
versenyen sem talált legyőzőre.
Szintén kistarcsai az a két fiatal egyetemista lány is, akik a
tavaszi Formagyakorlat Országos Bajnokságról hoztak haza
aranyérmet páros gyakorlatukkal. Csonkics Kinga és Lovas
Kitti kimagasló teljesítményt nyújtottak kategóriájukban.
Kinga ezen kívül egyéni formagyakorlatban is indult, ahol
ezüstérmet szerzett. Ezúton is gratulálunk!
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Kié lett az Aranykavics?
A Kistarcsai Kulturális
Egyesület évente odaítélésre
kerülő díjat alapított, melynek
elnyerésére az adott évben
érettségiző diákok
pályázhatnak. A díj átadására
annak az iskolának évzáró
ünnepségén kerül sor, ahol a
nyertes általános iskolai
tanulmányait végezte.
A díj neve: ARANYKAVICS.
A díjjal járó pénzjutalom: a
mindenkori minimálbérnek
megfelelő összeg, idén tehát
111.000 Ft.
A beérkezett pályázatok azt mutatják, vannak még
kiemelkedő képességű, közösségi tevékenységet is folytató
fiatalok. Az idei pályázók: Fodor Réka, Kereszti Niké,
Pénzes Gábor, Ruzsa Bence és Udvardi Eszter. A kuratórium
hosszas egyeztetést követően hozta meg döntését.

Az Aranykavics Díj nyertese 2016-ban: RUZSA BENCE.
Ruzsa Bence több tanulmányi versenyen is sikeresen
szerepelt. Társaival közösen végzett kutatásai eredményét a
Magyar Kémikusok Egyesületének konferenciáján is
bemutathatták. Az iskola keretein belül több pályázati
projektnek is aktív részese volt.
Alaposan kivette részét az iskolai életben, elsősorban a nála
is fiatalabbaknak tartott tájékoztatókkal, bemutatókkal.
Évek óta foglalkoztatja őt iskolája névadójának, Petrik
Lajosnak az élete, valamint az iskola története. Ennek
érdekében részt vett az emlékmúzeum felújításában, és több
cikkben is megemlékezett Petrik Lajosról. A Kistarcsai
Napok egyik kiállítása keretében mi is láthattuk a
gyűjtemény egy részét.
Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Központjában, kémia-biológia tanári
szakirányban szeretné folytatni.
Gratulálunk Ruzsa Bencének, és jövőbeli tevékenységéhez,
tanulmányaihoz további sikereket kívánunk!
Kistarcsai Kulturális Egyesület

KISTARCSAI HÍRADÓ

Kistarcsai diadal az U15ös
strandlabdarúgóbajnokságban
Július 11-én hétfőn, Telkiben léptek homokra a Pest
megyei négyes döntőbe bejutó csapatok, ahol a bajnoknak járó trófeát és az aranyérmeket meggyőző játékkal
hódították el a kistarcsai strandfocista-palánták.

A finálét megelőző dabasi selejtezőcsoportokból előbb a
Kelen SC és a Jászfényszaru, majd a Törökbálinti LASE és a
Kistarcsa VSC kvalifikálta magát a döntőbe. Sajnos a JászNagykun-Szolnok megyeiek nem tudtak megjelenni a
helyszínen, mely némileg felborította az előzetesen tervezett
lebonyolítást; elődöntők és helyosztók helyett így a
megjelent három gárda körmérkőzéseket játszott egymással.

Az elsőn a Kelen és a Törökbálint csapott össze, az
izgalmakban és fordulatokban gazdag találkozó hajráját
végül utóbbi bírta jobban, így 6–4-re a Pest megyei alakulat
diadalmaskodott.
A második mérkőzésen a kistarcsaiak mérték össze erejüket a
budapestiekkel, ahol szintén színvonalas strandfocit láthattak
a minden igényt kielégítő Telki Edzőközpontba kilátogatók.
Bár a Kelen mindent megtett a javítás érdekében (1–5-ről is
egalizált), a lefújást követően a Kistarcsa örülhetett (9–6).
Következhetett az aranyéremről és a megye bajnoka címről
döntő összecsapás, melyet a Törökbálint kezdett jobban, az
első harmadban még 2–1-re Lipők András legénysége
vezetett. Utána viszont fokozatosan átvette a játék irányítását
Burillák Mihály együttese, s végül a mesterhármasig jutó
Farkas Szebasztián vezérletével 6–4-re nyert, így a Kistarcsa
sikerével zárult a megmérettetés, akik az érmeken, a kupán és
dicsőségen túl az országos döntőben való részvételt is
kivívták.
(Forrás MLSZ.hu)
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Európaiak Kistarcsán

A Kistarcsai Kulturális Egyesület közel két éve vesz részt
egy európai uniós projektben, mégpedig az Európa a
polgárokért program keretében. A kezdeményezés célja, hogy
különböző országokban rendezett nemzetközi találkozókon a
gazdaság egy-egy területére koncentrálva mutatkoznak be
vállalkozások, melyek felajánlják, hogy a többi országból
szívesen fogadnak a téma iránt érdeklődő fiatalokat önkéntes
munkára. Az eltelt idő alatt sor került már a mezőgazdaságra,
az információs technikára, a turizmusra és a kultúrára. Mi –
korábbi tapasztalatainkra alapozva – a kézművesség és a
hagyományok őrzése, ápolása terén vállaltuk egy
projekttalálkozó megszervezését.
A programban 12 ország 15 szervezete – civilek és
önkormányzatok vegyesen – vesz részt. Alkalmanként 20-30
személy érkezik külföldről, de esetünkben a jelentkezés
során kihasználták a maximális 40 fős keretet. Eben
közrejátszott az ország – utazás szempontjából – kedvező
földrajzi elhelyezkedése, és minden bizonnyal Budapest
vonzó látnivalói is csábítóan hatottak.
A vendégeket budapesti szállodában tudtuk elhelyezni.
Célszerűségi okokból a szálloda közösségi termében
bonyolítottuk le a program hivatalos részét, ami a
projektfeladatok megbeszélésén túlmenően előadásokat és
prezentációkat tartalmazott. A témához kapcsolódó európai
uniós pályázati lehetőségekről ismertetőt tartott a Kreatív
Európa program magyar nemzeti irodájának igazgatója. A
kézművesség Magyarországon kialakult gyakorlati oldaláról
pedig a Népművészeti Egyesületek Szövetségének
képviselője adott tájékoztatást. A külföldi partnerek is
bemutatták a környezetükben fellelhető kézműves
tevékenységeket, némelyik küldöttség egy gyakorló
szakembert is hozott magával.

Első itteni utunk a polgármesteri hivatalba vezetett. Az
emeleti tanácsterem zsúfolásig megtelt a vendégekkel és a
hozzájuk csatlakozott egyesületi kísérőkkel.
A város központjában tett séta során rövid ismertetőkkel
mutattuk be a tábor emlékfalát, a Simándy-szobrot, a Szent
Imre teret a mozaikkal, majd a túloldalon a Trianon
emlékművet, az iskola homlokzatán látható Dallamfa című
kerámia domborművet, végül a Hősök terére vittük őket. A
közelben ránk várakozó autóbuszra szállva, néhány perces
utazást követően érkeztünk a Deres Lovasudvarba, ahol
népviseletbe öltözött hölgyek tálcáról kínált pálinkával
fogadták a vendégsereget.
Amint a tűző nap sugarait felfogó árnyas fák alá értünk, már
asztalokra kihelyezett alapanyagokkal és a kézműves
termékek készítése során használatos kellékekkel vártak a
szakmai bemutatóra és a foglalkozások vezetésére kész
szakemberek. A széles kínálatból mindenki találhatott
kedvére való elfoglaltságot, mert volt agyagozási,
üvegfestési, horgolási, hímzési, csipkekészítési és
gyöngyfűzési lehetőség. A változatosságnak köszönhetően a
résztvevők szinte folyamatosan próbálgatták a különböző
technikákat. A váltások közti időközökben pedig jókat
beszélgettek az asztalokra kihelyezett pogácsák, sütemények
és természetesen a jellegzetes magyar borok és pálinkák
fogyasztása közben.
A Magyar Dámalovas Egyesület és a Deres Lovasudvar
jóvoltából színvonalas lovasbemutató látványát is
élvezhettük. A lovak – zene ritmusához igazodó – kecses
járása és a dámaruhát viselő lányok elegáns öltözetükhöz illő,
méltóságteljes tartása elbűvölte a nézőket. A csikós bemutató
pedig a ló és lovasa közti együttműködésre, az ember és az
állat közti kapcsolatokra épülő attrakciókkal váltotta ki a
csodálatot.
Az időjárás lehetővé tette, hogy a bográcsban főtt
sertéspörkölt főtt burgonyával és házilag készült
savanyúsággal szabadtéren megterített asztalok mellett
legyen fogyasztható.
A vacsora végeztével egyenként szólítottuk a külföldi
vendégeket, és a névre szóló emléklap mellé egy üveg tokaji
bort, egy Budapest albumot és egy, Brahms magyar táncait
tartalmazó CD-t, színes turisztikai prospektusokat, na meg
természetesen KIKE-s rekvizitumokat adtunk ajándékba.
Az Európa különböző részeiről érkezett, ily módon színes
kulturális háttérrel rendelkező vendégeink nagyon jól érezték
magukat – sötétedéskor nehezen tudtuk felterelni őket a
Pestre induló buszba. Igyekeztünk olyan programot szervezni
Fontosnak tartottuk, hogy a többségében már ismerősünkként nekik, hogy kellemes emlékeik maradjanak Kistarcsáról, így
érkezett résztvevőknek ízelítőt adjunk Kistarcsa hangulatából aztán reméljük, jó hírünket fogják kelteni.
is.
Kereszti Ferenc
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Triatlon Hírek – Nemzetközi eredményeink

Idén nyáron - az egyébként is sűrű eddig már megszokott
hazai versenynaptárunkba - beillesztettünk 1-1 külföldi
versenyt is.
Júniusban az egyesületi kisbuszt megtöltve 7 versenyző és 2
edző indult útnak Bulgáriába, Burgasz városába. A
tengerparti város az U23-as Európa Bajnokság mellett Junior
Európa kupának és Nemzetközi Utánpótlás Versenynek is
otthont adott. A viharos időjárásnak köszönhetően hatalmas
hullámokkal kellett megküzdenie a versenyzőknek, ezután
pedig 77 lépcsőfokot megmászva jutottak el a depóba, majd
egy igen technikás kerékpáros pályát követően a futópályán a
hőség is próbára tette őket. Jenes Zoltán 15., Józsa Botond
17., Derczbach Dóra 15. helyen ért célba.

Remélhetőleg jövőre már a döntőkben is láthatjuk őket
versenyezni.
Az eddigi évekhez hasonlóan Tiszaújváros adott otthont a
Magyar Utánpótlás Gálának is, melyre csupán – nemenként
és korosztályonként - az ország legjobb 16 versenyzője kap
meghívást. Egyesületünkből 4 versenyző is kvalifikálta
magát: Józsa Bernadett, Hrncsár Lujza, Vajvoda Máté és
Bende Gyöngyvér.

Paratriatlonistánk, Lévay Petra paralimpiai részvétele
mindössze 2 helyezésen múlt, rajta kívűl sajnos országunk
másik két reménysége sem szerzett kvótát. Petra azonban
továbbra is kitartóan edz és versenyez. Július végén
Rotterdamban, a Paratriatlon Világbajnokságon képviseli
hazánkat és városunkat.
Utánpótlás korú versenyzőink, hasonló körülmények között Eközben itthon, immár 6. éve megrendezésre kerülő
versenyezve, maguk mögött hagyták a teljes Bolgár mezőny, Sporttáborunk ad lehetőséget sportágaink kipróbálására. Idén
és elfoglalták a dobogót. Józsa Bernadett 1., Hrncsár Lujza először az úszás és a triatlon mellett az öttusa sportágaiba is
2., Vajvoda Máté 2, Csehi Roland 5. helyen végzett.
belekóstolhatnak a tábor résztvevői. A nagy érdeklődésre
való tekintettel, idén 6 héten keresztül, egészen július végéig
zajlanak a táborok.

Július elején, hazai pályán versenyezhettünk nemzetközi
mezőnyben, a tiszaújvárosi Triatlon Nagyhéten. Jenes
Zoltán, Derczbach Dóra és Bende Gyula képveselték A szezont augusztus elején az Országos Bajnoksággal zárjuk
egyesületünket a Junior Európa Kupa előfutamaiban. Fadd-domboriban.
Tóvári Dóra
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Gazdag programok és sikerek a Pannónia életében

A Pannónia Néptáncegyüttes életében is lezárult a 2016. év
első fele, amely színházi nyelven szólva az évadnak is a
végét jelentette.
Sok kihívásnak kellett megfelelni, amely teljesítése mindig
feltöltődést jelent a csapat tagjai számára. Ebben a félévben
minden korosztályt megmozgatott a program kavalkád.
A Hagyományőrző csoport - nevéhez híven - a szlovák
nemzetiségi hagyományok terjesztését tartotta szem előtt a
környező települések és szlovákiai meghívások során.
Meghívást kaptak többek között a Ráckevei Nemzetiségi
Fesztiválra, a Csömöri Majálisra, a Maglódi pünkösdölésre,
sőt Felvidéken, Zólyomban két napos fesztiválon vettek részt
nagy sikerrel.
Február elején a Figurás Bérlet keretében - amely egy
ismeretterjesztő sorozat iskolások részére a Hagyományok
Háza szervezésében - megbízást kaptunk moldvai csángó
műsor összeállítására. Mintegy 300 iskolás láthatta a
Berkenye és Ifi csoport közös műsorát, amely nagy sikert
aratott.

Nem volt sok idő a pihenésre, hiszen másnap, február 6-án
került sor a hagyományos Pannónia Gálára, amellyel
együttesünk fennállásának 23. évét ünnepelte. A teltházas
előadáson több nagy sikerű koreográfia ősbemutató volt. A
hosszan tartó ünneplésre lehetőség nyílt a gála utáni
táncházban, amely éjfél után ért véget.
Az új koreográfiák szakmai megmérettetése ezután
következett az egymást követő fesztiválokon, ahol zsűrik
mondták el véleményüket a látottakról.
A térség legrangosabb rendezvényén, a Szilas Fesztiválon a
Felnőtt csoport „Le a kalappal” című kalotaszegi
koreográfiája második helyezést ért el.

Hagyományosan Százhalombatta adott otthon a gyerek
csoportok részére szervezett Budapesti és Pest megyei
Gyermek és Ifjúsági Néptáncosok Találkozója elnevezésű
rendezvénynek, amely az ország egyik legrangosabb ilyen
jellegű programja. Idén a Barkóca és a Berkenye csoport is
bemutatkozott egy-egy koreográfiával. A szigorú szakmai
zsűri mindkét csoportot dicsérettel illette és végül a Barkóca
csoportot életük első „versenyén” ezüst, a Berkenye
csoportot kiemelt arany minősítéssel értékelte.
Az Ifi csoportra a Pápai Ifjúsági Néptáncfesztiválon várt
nagy kihívás. A rendkívül színvonalas szervezésű
rendezvényen több mint 700 táncos fiatal vett részt. A
művészeti szakközépiskolás csoportokkal teletűzdelt
mezőnyben 20 együttes 38 koreográfiája közül a csapatunk
„Szilágysági táncok” című produkciója bekerült a legjobb
kilences listába, amelyet a 2017-es ifjúsági néptáncantológia
mezőnyébe javasolt a zsűri.
Rendszeres résztvevői vagyunk a kistarcsai programoknak.
Legkiemeltebb rendezvényén, a Kistarcsai Napokon az
összes csoportjával színpadra lépett az együttes. Nagy
örömmel tapasztaltuk, hogy a Pannónia Néptáncegyüttes név
egyre vonzóbb a közönség számára, hiszen a kora délutáni
időpont ellenére megtelt a tér és hosszan tartó tapssal
jutalmazta az egyórás produkciót.
Ebben a féléven is minden hónapban megrendezésre került a
Zsibongó, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a
legkisebbekkel megismertessük a népi játékok és a
hagyományink alapjait és felkeltsük érdeklődésüket a
néptánc iránt.
A nyár többségében a nyaralásról szól, de csoportonként
szerveződtek néptánctáborok, ahol lehetőség nyílik újabb
tájegységek táncanyagainak mélyebb elsajátítására.
Úgy gondolom, nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a
csoportok vezetői milyen elhivatottsággal és felelősséggel
szervezik és vezetik a rájuk bízott táncosokat, ezért
alábbiakban a csoportokat és vezetőiket sorolom föl:

Hagyományőrző csoport: Suba Éva és Szilágyi Zsolt
Ovis csoport: Liska Zsófia
Barkóca csoport: Szengyel István
Berkenye csoport: Urbán Barbara és Máté Móric
Ifi csoport: Vadász-Bibók Anett és Vadász Dániel
Felnőtt csoport: Urbán Barbara és Szengyel István
Művészeti vezető: Szengyel István
Azt hiszem elmondható, hogy ebben a félévben is jó volt
Pannóniásnak lenni…
Az új évad szeptember 2-án, pénteken kezdődik, amikor 1820 óra között a Csigaházban beiratkozást tartunk minden
csoportban. Szeretettel várjuk az aktív tagokat és új
jelentkezőket egyaránt.
Tóth Pál
Pannónia Néptáncegyüttes
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VI. Fenyvesliget Nap

Ha június első hétvégéje, akkor Fenyvesliget Nap. Ezt már
tudja minden fenyvesligeti lakó, és nem is volt ez másként
idén sem, így 2016. június 4-én ismételten a sport és a
felhőtlen szórakozás volt a főszereplő Kistarcsán a
Fenyvesligetben. Idén hatodik alkalommal rendeztük meg a
Fenyvesligeti Családi- és Sportnapot, mely a korábbi
évekhez hasonlóan az - EB lázban égők legnagyobb örömére
- focival kezdődött. A helyszínt a Fenyves Sportcsarnok
biztosította. Az idei évben a sportnap fókuszába a foci került,
pedig akkor még csak reméltük, hogy a válogatott szép
eredményeket ér el az EB-n.
A III. Szabó Bertalan Emlékkupán öt csapat indult a
vándorkupáért. Miközben a focisták a pályán izzadtak, az
önkéntes kukták nekiláttak a zöldbableves elkészítésének,
melyhez az alapanyagot a csömöri Auchan Liget áruház
biztosította. Idén is két hatalmas üstben készült a finom ebéd,
hogy a közel 120 fős vendégsereget megvendégelhessük. A
rendezvény
Kistarcsa Város
Önkormányzatának
támogatásával valósult meg.
10 órára elkészült a gyerekeknek egy kerékpáros KRESZ
pálya a Fenyves Sportcsarnok előtti parkolóban, mellette
pedig megnyitotta kapuját az ugráló vár is a picik
legnagyobb örömére.

Egy moderátor segítségével megismerhettük a szabályokat és
a trükköket. Rövid idő alatt kiderült, hogy nem is olyan
egyszerű a focilabdát az íves kis asztalon tartani.
Három órától Szamuráj bemutató keretében kaptunk egy kis
ízelítőt a távol keleti testkultúra rejtelmeiről, ahol az előadást
követően az aktív nézősereg kipróbálhatta a fegyvereket, és
megküzdhetett a mesterekkel.
A következő program szintén fociról, szintén magyar
találmányról szólt. Szektorlabda bemutató következett, ahol
nem mástól kaptunk ízelítőt a szektorlabda szépségéről, mint
Horváth Imrétől a Magyar és a Nemzetközi Szektorlabda
Szövetség elnökétől, többszörös Világ-, és Európa Bajnok
szektorlabdázótól. Imre tolmácsolásában megismerhettük a
gombfoci elemeit (asztal, játékosok, labda, nyomópálca,
szektormérő) és próbára tehettük magunkat Imre ellen, aki
nem csak, hogy megmondta előre hova fog lőni (ezt bárki
meg tudja tenni), de Ő utána oda is lőtte a labdát. Mi ezt
inkább fordítva csináltuk, először lőttünk, aztán persze
határozottan állítottuk, hogy oda is szerettünk volna lőni.
Az este elmaradhatatlan része volt a SÖRIVÓ verseny, ahol
az idei évben egy üveg sört kellett cuclin keresztül teljesen
kiüríteni, úgy hogy egy csepp sem mehetett mellé. Itt az
idősebb korosztály előnyt élvezett, hiszen a csecsemőkorukat
idéző mozdulatokkal jutottak hozzá, ha nem is az anyatejhez,
de jelen esetben a hasonlóan fontos nedűhöz, a sörhöz. Az
idei évben - több korábbi évhez hasonlóan - Madarász
Imrének sikerült elsőként az üres üveget felmutatni.
Az utolsó meghirdetett program idén is koncert volt. Az
ONline zenekar húzta a talpalávalót, és a sörtől felbátorodott
önkéntes énekes jelöltek kicsit hamiskás kíséretében
hatalmas bulival zártuk a napot. Estére elfáradva, esetleg
megfáradva, de élményekben gazdagon fejeztük be a VI.
Fenyvesliget Napot.

Mindeközben a sportcsarnok előtt sörpadok és asztalok
segítették egymáshoz közelebb hozni a lakótársakat, a
gyerekek pedig ceruzák, filctollak és zsírkréták segítségével
rajzba fojtották örömüket.
A foci kupa végeztével kezdődött egy rendhagyó mérkőzés,
ahol a fenyvesligeti csapotok delegált játékosai egy vendég
csapattal, a Kistarcsa Gold Starral mérték össze erejüket. A
hazai pálya előnyét sajnos nem sikerült maradéktalanul
kihasználni, és egy szoros mérkőzésen maradt alul a
csapatunk. A pálya szélén a fenyvesligeti „B” közép a Raktár
körúti menetelést követően jó hangulatban buzdította a
játékosokat.
Ezt követte a díjkiosztó gála, ahol minden csapat kapott
emléklapot, majd a győztes Borostyán utca csapata vehette át
a vándor kupát és az érmeket.
A gólkirályt is a Borostyán utcai csapat adta Farkas Gyula
személyében, aki azt ígérte, hogy jövőre is hasonló
lelkesedéssel lövi majd a gólokat.
A díjak átadása után kezdetét vette az ebéd, ahol is a Legenda
Sörfőzde hideg kézműves sörei mellett tudtunk elfogyasztani
a finom zöldbableves. Az ebéd ideje alatt összeszereltük a
Teqball asztalt, és az ebédet már a Teqball asztal mellett 2017. június első hétvégéjét a fenyvesligetiek már most
dolgoztuk le. Itt is megmutatkozott, hogy milyen leleményes befoglalták a naptárukba, hiszen senki sem szeretne
is a magyar, milyen nagyszerű játékokat is adtunk a világnak. lemaradni a VII. Fenyvesliget Napról.
Osztrogonácz Ivó
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Szent Benedek

A katolikus egyház július 11-én emlékezik meg szent
Benedekről, aki a nyugati szerzetesség megalapítója volt.
Sok kolostort alapított. A szerzetesek számára pedig
szabályokat ír, Regulákat. Ezek a szabályok részben még ma
is gyakorlatban vannak.
A szerzetesség eszménye, amely ilyen vagy olyan
változatban minden nagy vallásban megtalálható, a
keresztény Európa számára Benedekben olyan formát öltött,
amely másfél évezreden át, hatott az egész történelemre.
Benedek életrajzi adatai Nagy szent Gergely (540-ben
született, az egyház 64-ik pápája) pápától származnak.
Természetesen a pápa kora irodalmi igényeit szem előtt
tartva, nem írt a mai értelemben vett életrajzot Benedekről.
Építő jellegű írásaiban inkább Benedek szellemiségét írta le.

Benedek 480 körül született Nursziában. (Közép
Olaszország) Mint előkelő család gyermeke, elsőrendű
vallásos nevelést kapott, Skolasztika lánytestvérével együtt.
Magasabb tanulmányait a régi birodalom ősi városában,
Rómában kezdte. Így Benedek abba a városba került, amely
még a régi Róma fényét mutatta, de amelyet már az
apostolok és vértanuk sírja is ékesített. Nagy bazilikás
épültek Lateránban, továbbá a Vatikánban szent Péter és a
falakon kívül szent Pál sírja fölé, valamint az Istenanya
tiszteletére. De a kereszténység győzelmének ezek a jelei
nem terelték el a figyelmét arról, hogy Róma hanyatlásnak
indult. Azzal, hogy a császárság székhelye átkerült
Konstantinápolyba, Róma szinte vidéki várossá fejlődött
vissza. Ezenkívül az 5. századtól állandóan rettegnie kellett a
barbár népek támadásaitól. A vallásos lelkületű Benedek
szomorúan tapasztalta a római ifjak züllött életét. Sokat
töprengett, és még többet imádkozott, majd döntött, és
elhagyta Rómát, de ezzel, együtt a világi életet is. Szeretett
dajkáján kívül senki sem tudott erről a döntéséről, melyet az
Úr Jézus szavai érleltek meg benne: „Aki nevemért elhagyja
otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, s az örök élet lesz
öröksége.” (Mt. 19. 29.)
Rómától keletre fekvő Subiáco városkába ment. A
város fölött emelkedő kolostor egyik szerzetese remete ruhát
adott neki, és egy nehezen megközelíthető barlangot keresett
számára. Ígéretet tett arra, hogy az igénytelen élelmezéséről

gondoskodni fog. E barlangban élt három évet. Imádságnak
és elmélkedésnek szentelte idejét. A csendet csak a madárdal,
és az ételszállító kötél csengője törte meg. Megbotránkozva
értesült arról, hogy egy remete társa odaláncoltatta magát a
barlanghoz, nehogy a világi életbe visszatérjen. Őt a szeretet
lánca kötötte Jézushoz. Három év után pásztorok akadtak rá,
és kérték a lelki vezetését. Sok kérés után elvállalta. Remeték
hatalmas csapata vette körül. Kolostorokat épített számukra,
12-12 szerzetes befogadására. Egyik szerzetes társa, Placitus
apja, gazdag földbirtokos volt, gazdagon megajándékozta a
kolostorokat. Megbízható szerzetesekre hagyta kolostorokat
és 50 éves korában elhagyta első sikereinek helyét.
Rómát és Nápolyt összekötő országút mentén lévő
Montecassino hegyen állt meg. A hegyen akkor még Apolló
pogány isten oltára állott és a környéket pogányok lakták.
Benedek a szokott elszántságával lerombolta a pogány isten
szentélyét, és 529-ben megalapította a bencés rend
anyaházát. Benedek 14 évet töltött itt. Szerzetes rendjének
jelmondata: ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A
szerzetesek az imádságos élet mellett kétkezi munkát is
végeztek. Fölépült a templom, a kolostor. Voltak itt
szegények, gazdagok, barbárok és az erkölcstelen Rómából
ide menekültek, akik más életet akartak élni. Benedek
megtérítette a környék pogányait. Itt írta meg a nyugati
szerzetesség szabályait, a Regulát. A nyugati szerzetesség
megalapítója volt. A keleti szerzetességet Remete Szent Pál
(251-356 körül) alapította.
A Jóisten különös kegyelemmel látta el őt. Nemcsak
a szerzetesek, de a pogány életben élők is tisztelték. A gótok
(gót, kihalt germán törzs, a mai németek) vitéz vezére, Totila
érdeklődött Itália szentje iránt. Mielőtt Nápoly elleni harcát
elkezdte volna, meg akarta látogatni a szent embert, de előbb
próbára tette őt. Testőrkapitányát királyi ruhába öltöztette, és
őt küldte hozzá. A szent azonban már messziről rákiáltott:
„Tedd le fiam a fényes királyi ruhát, nem illik hozzád.” Erre
maga a király indult el. Amikor meglátta az apátság előtt
fönséges nyugalommal ülő ősz Benedeket, a barbár vezér,
Itália ura, megrémülve rogyott a földre. Csak akkor tudott
fölegyenesedni, amikor a bencések első apátja felsegítette. A
nyers erő hódolata volt ez a szellemi és erkölcsi felsőbbség
előtt.
Benedek 543 március 21-én halt meg. Holttestét
húga, Szent Skolasztika mellé temették a régi Apolló szentély
helyén álló főoltár elé.
A második világháborúban a németek nem adták fel
Montecassinot. Az angol-amerikai erők lebombázták a
szerzetesi épülettömböket, majd a háború után újra eredeti
állapotában felépítették.
Somlai József nyugdíjas plébános
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Önmegtagadás

Jézus mondta: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen
engem. Mert aki meg akarja menteni az életét , elveszíti, aki aki pedig elveszíti az életét énértem, megmenti azt.”
Lukács evangéliuma 9, 2324.

Nem divatos az önmegtagadásról beszélni, pedig szorosan
hozzátartozik tanítványságunkhoz. Az „énutánam akar jönni”
a tanítványság szakkifejezése, a Jézussal való életközösséget
jelenti. Jézus az önkéntes döntésünkre vár, nem akar erre se
kényszeríteni.
Amikor valaki megtagadja magát, nem szegénnyé
lesz az élete, hanem megtalálja annak igazi lényegét. Zákeus
történetével példázhatom ezt, aki korábban vámszedő volt.
Abban a korban megvetették, római kollaboránsoknak és
kapzsi erőszakosaknak tartották a vámszedőket, mivel több
adót szedtek be a törvényesnél. Nyilván azért vállalta ezt
Zákeus, mert számára az életet a pénz jelentette, érte
feláldozta jó hírét, becsületét. Miután Jézus megszállt a
házában, Zákeus felajánlotta vagyona felét a szegényeknek,
és négyszeresét ígérte visszaadni annak, amit kizsarolt
valakitől. Többet nem a pénz foglalta el Zákeus életének a
középpontját, hanem Jézus. Bár megtagadta önmagát, de nem
szegény lett, hanem olyan gazdag, hogy tudott adni a
szegényeknek.
Nem az az igazi önmegvalósítás, ha egy mai Zákeus
elképzel magának egy magasabb vámszedői hivatalt, és
addig hajtja magát, esetleg ügyeskedik, talán még át is gázol
másokon, amíg el nem éri. Hanem az, ha megkérdezi: „mit
akarsz velem Istenem? Hol akarsz megáldani? Milyen
feladatokra rendeltél?” Megszűnik elidegenedése Istentől,
emberektől annak, aki megtagadja és alárendeli magát
Krisztusnak, tanítványaként megtalálja igazi önmagát és
élete igazi értelmét és Istentől rendelt célját.
Mit jelent: „vegye fel a keresztjét”? A Biblia
szóhasználata ebben az esetben más, mint a közbeszéd. A
kereszthordozáson nem egy kellemetlen munkatárs,
családtag, vagy betegség elviselését kell érteni, hanem
mindazt az áldozatot, amit Krisztusért és tőle tanulva
vállalunk.
Nem véletlenül figyelmeztet Jézus arra, hogy ezt
naponként kell megtennünk! Péter apostol életén különösen
is látjuk: nem elég a megtérésünkkor megtagadni
önmagunkat, hanem naponként meg kell tennünk azt. Péter
már évek óta Jézus tanítványa volt, amikor nagycsütörtök
este a főpap udvarában a tűz körül melegedve újra
„vizsgázott” önmegtagadásból. Mivel nem tudta megtagadni
önmagát, Jézust tagadta meg (Lukács 22, 57). Azóta is, aki
nem tudja naponként megtagadni önmagát, előbb utóbb
Krisztust tagadja meg.
Miért kell naponta megtagadni önmagunkat? Mert
mindenkinek eltorzul valamerre a személyisége. Ezt a
„túlfejlődött”
erőszakosságot, valamely szenvedélyt,
önsajnálatot, hazudozásokat, önfejűséget, uralkodási vágyat
(nagyon sokáig sorolhatnám ezeket) érzi ilyenkor az ember
az élet lényegének. Szinte észrevétlenül mindig igénye lesz
rá, mégpedig olyan eltúlzott mértékben, „...mintha mindenik
tagocska bennek egy-egy gyomorral volna áldva...” - idézte a
Házasság- és Családsegítő Misszió lelkésze (Szarka Miklós)
Tiborc szavait. És itt nem csak az étkezésre gondolt, hanem
mindarra, amit az előbb felsoroltam.
„Tudjátok-e, hogy azokat az embereket keresi
környezetünk, akik megtagadták már önmagukat? Tudjátok-

e, hogy feleségeink (magamét is beleértve) ilyen férjeket
szeretnének….? Tudjátok-e feleségek, hogy férjeitek ilyen
feleségeket szeretnének….? Tudjátok-e fiatalok, hogy sokan
ilyen házastársat szeretnének…?” (Horváth Géza)
Pál így vall az önmegtagadásról: "Krisztussal együtt
keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben
élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és
önmagát adta értem" (Gal. 6,20.). Mind Zákeusról, Péterről
és Pálról is elmondható, hogy nem szegényebb lett az életük,
miután megtagadták önmagukat, hanem megtalálták életük
igazi értelmét. Azzá váltak, aminek Isten rendelte őket: áldott
emberekké. Ezért ajánlja mai tanítványainak is Jézus az
önmegtagadást.
Riskó János református lelkész

Hitmélyítő hétvége Válon

A Református gyülekezetünk idei konfirmandusaival és az ifi
néhány tagjával együtt hitmélyítő hétvégén vettünk részt
Válon.
Június 18-án indultunk el áhítattal, majd napközben
kirándultunk Balatonföldvárra, strandoltunk, kirándultunk.
Újra az esti áhítat keretében tekintettünk az ige tükrébe:
„Milyen vagyok?” a Róma 7, 24-25. és a Zsoltárok 8. rész
szempontjai alapján.
Vasárnap délelőtt részt vettünk a váli református
istentiszteleten és találkoztunk a váli gyülekezet ifjúságával.
A bográcsozás után váratlanul beköszöntött a rossz idő, így a
kirándulás elmaradt. Helyette a „Kiáltás a hegyről” című
evangéliumi filmet néztük meg és dolgoztuk fel.
Hétfőn a délelőtti igére való figyelés után a Velence Kapuja
strandra látogattunk, ami annak ellenére is érdekes volt, hogy
a legtöbben a hideg miatt nem tudtak fürödni.

(A képen a résztvevők csoportja látható

)
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Sodoku
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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!

Sárgabarackos muffin
Hozzávalók:

- 30 dkg liszt
- 25 dkg sárgabarack
- 15 dkg vaj
- 15 dkg cukor
- 8 evőkanál tej
- 2 csomag vaníliás cukor
- 2 tojás
- 1 pohár natúr joghurt
- 1 citrom
- 1 evőkanál sütőpor
Elkészítése:

Keverjük a vajat a cukorral és a vaníliás cukorral habosra.
Adjuk hozzá a tojásokat, a joghurtot és a tejet, és keverjük
újra össze. Végül a liszttel vegyített sütőport, valamint a
meghámozott, apróra vágott barackot is adjuk hozzá a
masszához. Adagoljuk a papírral kibélelt muffinformákba a
masszát, majd előmelegített sütőben süssük 5-20 percig 175
fokon.
Könyvajánló

Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló

Vers mindenkinek

Tóth Árpád: Augusztusi ég alatt

"Rák, ez a jó kezdőszó" vezeti be az olvasót
Esterházy Péter naplója első lapján új életébe. Emlékszel még az augusztusi égbolt
- a cirpelő mezőn
Majd a mondat teremtette csöndben beszélni Tüzeire?
Álltunk, s szemednek mélyén elveszőn
kezd: ismerjük és nem ismerjük ezt a hangot, Csillant egy csillagtestvér fény... be szép volt!
mely hol távolról szól, hol közelről, játszik,
fürkész, olvas, imádkozik, és néha szinte S úgy tetszett, hogy hozzánk hajol a félhold,
Szelíd, ezüst kar - s átölelni jön,
énekel annak a másiknak, aki ott benn -Emelni
lágyan, véle lengni fönn,
fészkel. Aztán meg-megsötétedik, és Hol égi súlyt az éther könnyedén hord...
kedvetlenül elhallgat. Napokra. Mit lehet
S a sóhajunk, a fájó földi sóhaj
tenni, ha a test,
Szivünkből úgy szállt, mint finom homok
amely
addig
Szitál alá a tűnő ballonokról,
mindenestül a
S ajkad lezártam egy oly hosszu csókkal,
munkát szolgálHogy addig mennybe értünk, s angyalok
ta, egyszerre az írás ellen fordul?
Kacagtak ránk az égi balkonokról...
Hogyan rögzíti napjait az író, akinek minden
(1915)
műve valóság és költészet szétszálazhatatlanságára épül? Mi történik az ontológiai
derűvel, amikor a halálos betegség mindennapi
gyakorlattá válik?
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
Megírható-e szerelemként a hasnyálmirigyrák?
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
Nem egyszerű történet.
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Nyári növényvédelmi problémák
Megérkezett a nyár. A beköszöntött forró napoknak azonban
nem csak a nyaralók örülnek, hanem a kertünket támadó
kártevők és kórokozók is. A száraz meleg sok betegségnek
nem kedvez, így a baktériumos, vagy peronoszpóra jellegű
betegségeknek sem, ugyan is a fertőzésükhöz vízre van
szükségük. Ez a száraz meleg időjárás kedvez azonban más
betegségeknek, például a lisztharmatnak, valamint kártevők
közül a levéltetvek, illetve az amerikai lepkekabóca
felszaporodásának is.
A lisztharmat jelentős kárt tud okozni almásunkban. A fiatal
hajtásvégek pusztításával az értékes levélfelületet pusztítja,
ezzel csökkentve a termés mennyiségét is. Ha a termésre is
ráterjed, az alma felületén parás foltokat okoz.

Ha fáinkon hasonló tüneteket látunk, haladéktalanul meg kell
kezdeni a védekezést.
Ellene a TOPAS 100 EC, SCORE 250 EC, SYSTHANE
DUPLO, ALFA SOLO, CYFLAMID 5 EW készítményekkel
védekezhetünk hatásosan. A CYFLAMID egy teljesen új
hatásmódú helyileg felszívódó gombaölő szer. A felsorolt
készítmények kiskiszerelésben is vásárlóink rendelkezésére
állnak, szabad forgalmúak, bárki megvásárolhatja őket.
További szaktanácsért forduljanak kollegáinkhoz.
Egyre nagyobb gondot jelent, hogy az EU rendeletei hatására
sok rovarölő készítményt kivontak hazánkban a forgalomból,
vagy engedélyhez ( zöldkönyv – 80 órás tanfolyam ) kötötték
a vásárlást. Így járt például a kezdetben nagy hatékonyságú
ACTARA, vagy VENUS is.
Jelen pillanatban két szabadforgalmú felszívódó készítmény
kapható a boltokban.
Az egyik a MOSPILAN 20 SG, ( SPILAN - mindkettő
ugyanazzal a hatóanyaggal rendelkezik), a másik pedig a
TEPPEKI 50 WG. Minden kedves kert gazdának meg kell
azonban értenie, ha minden kártevőre MOSPILAN, vagy
SPILAN készítményt használunk folyamatosan az egész
szezon alatt, akkor azzal elősegítjük a rovarok rezisztenciáját
erre a készítményre, ami nagyon nagy baj lenne, hisz mást
szinte már adni sem tudunk helyette. Így egy fontos tanács a
védekezéshez.
Amennyiben a levelek nincsenek összepödrődve, a
készítmények hozzáférhetnek a levéltetvekhez, akkor
elegendőek a már jól bevált kontakt szerek is:
DECIS, CYPERKILL 25 EC, SHERPA 100 EC, PIRIMOR
50 WG, KARATE 2,5 WG.

Ha a levelek már összecsavarodtak a levéltetvek
szívogatásának a hatására, akkor mindenképpen felszívódó
készítményt válasszunk.
MOSPILAN 20 SG, SPILAN, TEPPEKI 50 WG.
Amennyiben hatástalanságot tapasztalunk, ne ismételjük meg
ugyanazon készítmény emelt dózisával a kezelést, mert ezzel
még tovább fokozzuk a rovarok ellenálló képességét, hanem
válasszunk másik készítményt, vagy kombinációkat
használjunk. Ezen esetekben is segítenek kollégáink a
hatékony készítmény kiválasztásában.

Egy új hazai kártevőről is szót kell ejtenünk. Már a
kertjeinkben is megtalálható az amerikai lepkekabóca.
Amennyiben hasonló tünetet látunk növényeinken (már több
száz növény fajt károsít hazánkban is) biztosak lehetünk
benne , hogy a lepkekabócával van dolgunk.
Ellene a védekezés nagyon nehéz, mivel ellenálló, valamint a
lárvák egy szövedékben találhatóak, amik meggátolják a
készítményeket a lárvákhoz jutásban.

A képen nem egy lisztharmatos levél látható, hanem a
lepkekabóca lárváinak szövedéke.
Jelentősen megnöveli a hatékony védekezés lehetőségét, ha
tapadó szert, vagy inkább BIOSOL KÁLISZAPPANT adunk
a kiválasztott rovarölő szerhez, ugyanis ez feloldja a lárva
által készített szövedéket, és így már érintkezni tud a
kipermetezett rovarölő szerekkel.
Ha már ilyen jelentős fertőzöttséget tapasztalunk, célszerű a
készítményeket kombinálni, egy felszívódó rovarölő szert
egy kontakt szerrel a már felsorolt készítmények közül.
Mindenképpen kérje ki kollégáink tanácsát a védekezés
kiválasztásához
Eredményes védekezést kívánok
Andrej András
növényvédelmi mérnök
.
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