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DPMV Zrt. tájékoztatás

Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az Aulich u.-ban a DPMV Zrt

kicseréli az ivóvíz bekötő vezetéket.

2016.08.08 – 2016.09.08. között, munkanapokon 8-16

óráig időszakosan nyomáscsökkenés illetve vízhiány

várható. A víz zavarossá válhat, amely nem káros az

egészségre, ülepítés után fogyasztható. Az utcát a

munkavégzés idején szakaszosan lezárjuk. Megértésüket és

türelmüket köszönjük!

DPMV Zrt.

Lakossági támogatással került
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. Ezen összeg nem állt

rendelkezésre a költségvetésben, így a teljes összegre a

fedezet nem volt előteremthető 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

megkezdődhettek az érintett szakaszokon a lakosság

támogatásának köszönhetően.

Jelenleg az aszfaltozás véget ért, ezt követően a félméteres

padkát alakítják majd ki.

Városüzemeltetési Iroda

Új kerítés készült a Tölgyfa
Óvodában

Az intézmények nyári karbantartása során kicserélésre került

a Tölgyfa Óvoda utcai kerítésének elhasználódott lábazata.

Az új zsaluköves lábazat Leier fedkővel lett lefedve. Utána

az eredeti kerítésmezők átfestésre kerültek. Az udvaron fa

ülőkével ellátott támfal és mellette járda készült.

Városüzemeltetési Iroda
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Zártkerti művelés alól kivont
területek értékesítése

Kistarcsa Város Önkormányzata, mint az alábbi ingatlanok
kizárólagos tulajdonosa, nyilvános pályázatot hirdet a
Kistarcsa területén fekvő 6532, 6636, 6666, 6699, 6706,
6846, 6850, 6871 helyrajzi számú zártkerti művelés alól
kivont területek értékesítésére.

Minden ingatlan tekintetében a pályázat nyertese az, aki a
legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
Amennyiben egy ingatlanra csak egy ajánlat érkezik, az
akkor tekinthető nyertesnek, ha a pályázó a Képviselő-
testület által megállapított vételár megfizetését vállalja.

Az ingatlanok megvételére 2016. szeptember 1 3. 1 2 óráig
lehet pályázni a vétel tárgyának és összegének
megjelölésével.

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a . . . . . . . . . . . . . . hrsz.-ú
zártkerti ingatlan” jeligével ellátva Kistarcsa Város
Önkormányzat Képviselő-testületének címezve:

2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen,
vagy postai úton benyújtani, úgy, hogy a jelzett időpontig
megérkezzen.

Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot bármelyik ingatlan tekintetében
eredménytelennek nyilvánítsa. További információ kérhető a
Polgármesteri Hivatal jogi és vagyongazdálkodási
ügyintézőjétől az alábbi címen és elérhetőségen:

2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon: 06-
28/507-142

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.

2016. szeptember 1.
Szekeres Petra: Kistarcsa várossá válása
A gyors növekedést elősegítő főbb intézmények bemutatása
archív és mai fotók alapján. Mi szükséges egy település
várossá válásához? Mit eredményez a cím elnyerése? Mitől
lehetne Kistarcsa „igazi" város?

2016. szeptember 8.
Tóth Csaba: Milyen a világ teteje?
Egy pakisztáni 8000-res csúcs megmászása. Az expedíciót
alkotó csapat összetétele. Kalandos utazás odafelé. Az
Iszlámábád és Skardu közötti út. A közbiztonsági helyzet
Pakisztánban. Egyhetes gyaloglás az alaptáborig.

2016. szeptember 15.
Ungár István: Emlékezés Simándy Józsefre
Idén lenne 100 éves Kistarcsa híres szülötte, Simándy József,
a XX. század hazai operaéneklésének pótolhatatlan művésze.
Az ország Bánk bánja hőstenor szerepeinek varázslatos
megformálásához legendák fűződtek.

2016. szeptember 22.
Érseki Csaba: Műanyagok világa
A műanyaggyártás kezdetei. Műanyagok típusai. A
műanyagok előállítása és feldolgozása. A műanyag
használatának előnyei és hátrányai. Milyen környezetvédelmi
problémákat okoznak? Az újrahasznosítás lehetőségei.

2016. szeptember 29.
Tóth György: A hős Zrínyiek
A család származása és birtokaik. Kapcsolatuk a Nyugat-
Balkánnal és a törökökkel. A szigetvári hős. Miért lett költő a
dédunoka Zrínyi Miklós? Miért végezték ki Zrínyi Pétert?
Zrínyi Ilona a munkácsi várvédő

ADeáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
közösségi termében tartjuk.

A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,

időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

A Deáktanya aktuális
programja

Hasznos tanácsok hőségriadó
idejére

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!
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Biztonságban akár egyedül is!

Ezúton szeretnénk felhívni a 65. életévét betöltött kistarcsai

lakók figyelmét a JELZŐRENDSZERES HÁZI

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS szolgáltatásunkra.

A szolgáltatás lényege

Az igénybevevő, részére biztosított jelzőkészüléken keresztül

jelezhet, ha egészségügyi problémája van, s nincs a

közelében olyan személy, aki segíthetne Pl. : rosszullét,

fájdalom, elesés esetén.

A jelzés beérkezését követően – maximum 30 percen belül –

a MULTI ALARM Zrt. ügyeletese az Alapszolgáltatási

Központ gondozójával a helyszínre érkezik, hogy segítséget

nyújtson a bajban.

A szolgáltatás térítési díja

Kistarcsa Város Önkormányzatának 34/2011 . (VIII.29.) sz.

önkormányzati rendelete szerint, a rászorulóknak jelenleg

ingyenes a szolgáltatás.

A szolgáltatás igénylése

Kérelem adatlap kitöltésével (adatlap beszerezhető az

Alapszolgáltatási Központban, 2143 Kistarcsa, Batthyány u.

2/a, Csigaházzal szemben), háziorvosi igazolással, a

szükséges dokumentumok bemutatása mellett.

Várjuk az érdeklődők, igénylők jelentkezését, a szabad

kapacitás erejéig az Alapszolgáltatási Központban

nyitvatartási időben (hétfő és szerda: 08.00-1 8.00, kedd:

08.00-16.00, csütörtök-péntek: 08.00-14.00), vagy

elérhetőségeink valamelyikén (e-mail:

alapszolg@digikabel.hu, telefonszám: 06-28-742-083).

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás

igénybevétele nagyban hozzájárulhat az Ön biztonság-

érzetének növeléséhez, a nap 24 órájában!

Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Idősek Világnapja

Tisztelt Nyugdíjas korúak!

Az idén is két alkalommal kerül megrendezésre az Idősek
Világnapja 2016. október 6-án és 2016. október 13-án.

Jelentkezni az Alapszolgáltatási Központnál lehet 2016.
szeptember 19-30. között, nyitvatartási időben.
A jelentkezést személyesen, a személyazonosító igazolvány,
a lakcím kártya és a TAJ kártya együttes bemutatásával
tudjuk elfogadni.

Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Cukorbeteg Klub Kistarcsán

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk újonnan induló
klubunkba. A klubnapok havi egy alkalommal 16.00 órától-
17.30 óráig kerülnek megrendezésre.

Helyszín:
Alapszolgáltatási Központ
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.

Időpontok:
2016. szeptember 7.
2016. október 5.
2016. november 2.
2016. december 7.

Érdeklődni a klub helyszínén, vagy telefonon a 06-28-742-
083-as vagy a 06-20-442-7182-es számon lehet. A klub
szervezője: Ambrus Ibolya.

Alapszolgáltatási Központ



A félidejéhez érkezett a sportcsarnok
építése

Az áprilisi kezdés után a Nemzeti Sportközpontok (NSK)

által közbeszerzésen kiválasztott konzorcium (E-Builder Kft.

– Laterex Építő Kft.) a látványos részéhez ért az

építkezésben.

Augusztus elején felállításra kerültek a csarnokszerkezet

tartóoszlopai, pillérei. Elkészült a szociális épület (öltözők,

mosdók, stb.) falazása, tetőszerkezete, vízszigetelése.

Elkezdődött a tereprendezés, a környezet átalakítása.

Most következik a belső szerelés. illetve a csarnokszerkezet

burkolása. Az építők szerint a decemberi véghatáridő előtt

elkészülhetnek.

Városüzemeltetési Iroda

Gondolatok a Mozaik Táborról
A második alkalommal megrendezett Mozaik tábor fő

alkotása az Alapszolgáltatási Központ logója volt. Az

alkotást a Közösen Értünk Alapítvány a sérült fiatalokért

tagjai intézményünk munkatársaival készítették el.

Mindannyian éreztük, de addig igazán nem sejtettük, hogy

milyen nagyszerű dolog történt itt az egy hét alatt, míg meg

nem kaptuk az egyik anyuka, Váradiné Bogos Katalin

levelét.

„Csak ültem az ablakon beáradó napfényben, az átlényegült

arcokat néztem, a köveket néztem, – mit néztem, szívtam

magamba azt a hihetetlen látványt, amit a sokszínű szikrázó

gyönyörű üvegmozaik tud nyújtani, belevegyültek a

mozaikgondolatok a mozaikkövek fényébe, és az az érzés,

hogy itt lenni jó, jó, hogy újra itt vagyunk, nem baj, ha nem

nagy a csapat, nem baj, hogy alig páran konyítanak a

mozaikrakáshoz, semmi nem gond, mert mindenki el van

bűvölve tőle, és remeg a kéz, a szív, hogy bárhogy rakjuk,

milyen szépség fog születni belőle… hogy megmarad és más

is gyönyörködhet benne, hogy együtt vagyunk, és olyan hittel

csináljuk, ahogy Tibetben a szerzetesek a homokmandalát.

Meg akarjuk élni az itt és mostot, nem többet és nem

kevesebbet, mindazonáltal tudjuk, hogy mi is csak egy

cserepecske, egy üvegszilánk vagyunk ott a többi között, de

együtt a fényben „kiadunk valamiféle megnyugtató formát”,

valami kézzelfoghatót, átélhetőt, és szükségünk van erre.

Öt nap teremtő erő, öt nap kifordult idő, öt nap titkos

szövetségben a szépséggel, a jósággal, a transzcen

dentálissal,  minden évben és reméljük ezután is…

köszönjük.” Kati és Barni

Alapszolgáltatási Központ munkatársai
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Szeptembertől ismét várja a jelentkezőket a Sentinel

Olimpiai Taekwondo SE a Simándy Általános Iskolában!

Kistarcsai Taekwondosok a 10. Jubileumi Balatonszent

györgyi edzőtáborban vettek részt.

Hegyes Imre 3. danos Taekwondos Mester immár a 10.

alkalommal rendezte meg a Balatonszentgyörgyi edzőtábort.

Júliusban a gyerekekkel, másik héten a felnőttekkel indult el

a balatoni Taekwondos táborba.

A gyerekekkel napi 3, a felnőttekkel napi 4 edzés volt,

aminek köszönhetően óriási fej lődésen mentek keresztül. A

tábori ébresztő 6.30-kor keltette a csapatot. Gyors készülődés

után indult a reggeli futás és a medicin labdás erősítő edzés.

Délben pontkesztyűs, küzdő edzés, este bázis és forma-

gyakorlatok voltak. Emellett elméleti oktatásban is részt

vettek a gyerekek, ahol a Taekwondo történelmét, bázis

elemeit is elemezték.

Első alkalommal Hegyes Imre Mester Hapkido szeminá-

riumot is szervezett, ahol Kopasz Attila 4.danos Hapkido

Mester 5 órás önvédelmi és fegyveres technikákat tartott.

A tanítványok közül a tábor végén 32-en sikeres Taekwondo

övvizsgát tettek, ahol sárga, zöld, kék és piros öves minő-

sítést értek el.

Szeptembertől ismét jelentkezni lehet a Sentinel
Olimpiai Taekwondo SEbe !

Szeptembertől tagfelvételt hirdetünk a Simándy Általános

Iskolában! Korhatár:5 éves kortól - 60 éves korig.

Edzés időpontok:

Taekwondo edzés:
Gyerek:18.3019.20 hétfőszerda
Felnőtt:19.2020.20 hétfőszerda

Hapkido Önvédelmi+erősítő edzés:
gyerek, felnőtt, szülő
19.0020.00 csütörtök
9.3011.00 szombat

A jelentkezőknek az első edzés ingyenes! A családi

kedvezmény mellett a felnőtt korosztálynak, az első

hónapban annyi százalék kedvezményt ad az egyesület,

ahány éves a jelentkező!

Jelentkezni lehet Hegyes Imre 3 danos Mesternél az alábbi

telefonszámon: 06-20/551 -0919. Bővebb információk a

www.sentinelse.hu címről érhetőek el, ahol az edzőtábor

további képei is megtalálhatóak!

TAEKWONDO és HAPKIDO oktatás indul ismét Kistarcsán
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Az elmúlt évhez hasonlóan 2016-ban is folytatjuk ha-

gyományőrző programjainkat. A januári Szlovák Bál után

márciusban Húsvétváró rendezvényt szerveztünk gyermekek

részére. Liska Veronika szlovák népdalokat énekelt, férje,

Samu Zoltán zenei kíséretével.

Megismerkedhettek a helyi húsvéti szokásokkal, ételekkel,

szlovák locsolóverseket tanultak, tojást festettek, tormát

reszeltek és szlovák gyermektáncokkal ismerkedtek. A

táncokat Szilágyiné Suba Éva és Szilágyi Zsolt tanították

be. Nagyon örültünk, hogy a Pannónia Együttes tánctanárai

közül hárman is jelen voltak.

Áprilisban a lakodalmi szokásokat elevenítettük fel,

megfőztünk egy tipikus lakodalmi ételt a prpát (kása

aprólékokkal), kalácsot, süteményeket sütöttünk.

Népviseletes esküvői fotókat gyűjtöttünk, melyeket

szkennelés után visszaadtunk. Polgári lakodalmi táncokkal is

megismerkedtünk. Mindkét alkalommal a már említett

tánctanárok oktattak, csömöri, cinkotai, nagytarcsai vendé-

geink is voltak.

A gyűjtött fényképekből kiállítást rendeztünk a Kistarcsai

Napokon, bemutattuk az egykori menyasszonyok és

vőlegények viseletét, a lakodalmi relikviákat: az örömfát

(ratolesť) és az örömkalácsot (radostník).

Meghívást kaptunk a Kéknefelejcs Asszonykórussal a

nagytarcsai Venčok Szlovák Asszonykórus 20 éves

évfordulójára, ahol asszonyaink gyönyörű kistarcsai szlovák

és magyar dalcsokorral örvendeztették meg a közönséget.

A lakodalmi szokásokból igencsak kijutott az idén, mert

július 31 -én, Bánkon, a Magyarországi Szlovákok 20.

Folklórtalálkozóján az ötven népviseletes menyasszony-

vőlegény pár között a mieink is szerepeltek, Kohajda

Orsolya és Kohajda Levente személyében.

Hozzájárultunk a kiállításhoz egy patinás, eredeti keretben

lévő eredeti esküvői felvétellel az 1930-as évekből,

megfőztük a már említett prpát és a máshol ilyen

összetételben nem ismert csirkepörköltet csigatésztával

(brdovce).

Reméljük, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk a tele-

pülés színes kulturális életéhez. Programjaink nyitottak, bárki

részt vehet rajtuk.

Gyűjteményünkben tárlatvezetést vállalunk, a civilház előtti

táblán feltüntetett telefonszámon lehet bejelentkezni.

Mindenkihez szól a Kistarcsa múltját, a település egyik

alapító nemzetiségének életmódját bemutató gyűjtemény.

Együtt alkotjuk városunk lakosságát, tekintsék meg Önök is a

Szlovák Néprajzi Gyűjteményt a Civil-házban!
Szabóné Tóth Katalin

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége
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Hamarosan itt az ősz és kezdetét veszi a 2016/2017-es tanév.
Városunkban két középfokú intézmény is várja leendő

diákjait, a Mihály Dénes Szakképző Iskola helyi tagozata,
valamint a Budakalász Gimnázium Kistarcsán működő

tagiskolája.

Miért menne Budapestre, amikor lakóhelyéhez közel,

Kistarcsán is tanulhat? Igen, ez egy fontos kérdés, hiszen

munka mellett megfáradt, de tanulni vágyó embereknek a

legoptimálisabb választás az otthonhoz közel fekvő iskola

lehet.

A tízéves fennállását ünneplő esti tagozatos gimnázium

továbbra is az érettségi vizsgák letételére készíti fel
diákjait, hogy mindenki érettségi bizonyítvánnyal a kezében
folytathassa életpályáját. A tanulókat egy, kettő és hároméves

képzésekkel várja az intézmény, a diákok munkavállalásához

igazodva, csupán heti két alkalommal, 1 6 órás kezdéssel

folyik a tanítás.

A szakképző iskola ebben a tanévben is számtalan szak-
ma elsajátítására ad lehetőséget, amelyekről részletesebben
a honlapjukon tájékozódhatnak az érdeklődők. Íme néhány

aktuális információ a képzési területekről:

Ebben a tanévben is meghirdették a pénzügyi számviteli
ügyintéző képzésüket. A régi és leendő tanulóik számára

nagyon jó hír, hogy szeptembertől a vállalkozói
mérlegképes könyvelői képzés tandíjmentes! A művészeti
szakképzésben ismét meghirdetésre került a szintén

tandíjmentes grafikus képzés. Az egészségügyi és szociális
területen is várják az érdeklődőket, a tanulni vágyókat.

Városunkban ebben a tanévben hirdették meg először az

eladó képzést. Az ügyvitel és az informatika iránt

érdeklődőket is sok szeretettel várják.

Nem sablonos kijelentés, hanem egyre hangsúlyosabb

értelmű az a mondat, hogy mai világban nagy szükség van a

folyamatos önképzésre, továbbtanulásra, hiszen a

munkavállalás világa folyamatosan változik, s ez újabb és

újabb kihívásokat, elvárásokat támaszt felénk.

A szakmatanulás vagy az érettségi bizonyítvány megszerzése

jó esélyt ad a munkavállalónak jövője biztosabbá tételére.

Fontos tudni, hogy mindkét intézmény fogadja a 16.
életévüket betöltött jelentkezőket, legyenek ők akár

kamaszok, akár már munkavállaló felnőttek, családanyák,

családapák.

A képzések tandíjmentesek, s ami emellett további vonzerőt
szokott jelenteni, az a számtalan kedvezményre jogosító

diákigazolvány megigénylése.

Kevesen tudják, hogy a 20. életévét még be nem töltött,
középfokú oktatásban részesülő diákok után még a családi
pótlék is megigényelhető.
Reméljük, hogy a 2016/2017-es tanévben is sok-sok új diák

tölti meg a tantermeket, s folytatja tanulmányait a két

középiskola valamelyikében.

A beiratkozás időpontjai:

Gimnázium: augusztus 22-től szeptember 8-ig minden

hétköznap 16-19 óra között;

Szakképző iskola: augusztus 22., 23., 24., 29., 30., 31 . ,
szeptember 5., 6. , 7. , 8. 1 7-19 óra között.

A beiratkozás helye: Simándy József Általános Iskola, 2.
em., tanári szoba.

A beiratkozáshoz a tanuló személyes okmányaira és korábbi,

iskolai végzettségét igazoló irataira van szükség.

Elérhetőségeink:
Esti gimnázium: 06-30-637-9756, komlosia@bnag.hu,

www.kalaszestigimi.hu

Szakképző iskola: 06-70-933-6307, kistarcsa@mdiskola.hu,
www.mdiskola.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

A Budakalász Gimnázium Kistarcsai tagintézményének tanári
testülete és a végzős diákjai

A kistarcsai középiskolák hírei
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A hazát szerető keresztényKatolikus

A vitorlás hajósok, amikor a háborgó tengeren elérték a
Horn-fokot, félelem szállta meg őket. Sok hajós ott lelte
halálát. A tapasztalt kapitány azonban kiadta a jelszót a
kormányosnak: tarts nyugatnak! A kormányos a hajó orrát
nyugat felé irányította, s a tenger áramlása is segítette őket
átkelni a veszélyes szakaszon.

Az ős magyaroknak Krisztus után a negyedik században
hangzott el először e mondat az Ural hegységnél: tarts
nyugatnak! Sok száz éven keresztül vitte a magyarokat
nyugat felé, míg nem Árpád vezér elérkezett a Kárpát-
medencébe és elfoglalta e területet. Szent István letelepítette
magyarjait, de tovább is megmaradt a jelszó: tarts nyugatnak.
A Szent Király nyugatról hozta be a műveltséget, a tanítókat,
a hithirdetőket, a gazdálkodás eszközeit, de nem lett
nyugatbarát. Az akkori történelmet ő világosan látta. Talán
egy benső hangot is hallott: tarts nyugatnak. Szent István
nyugat felé fordult, de megmaradt ezután is a hazaszeretete.

1 .)
Sokan és sokat beszéltek hazaszeretetről, hazafiasságról.
Hazafias neveltetést emlegetnek, szükséges-e hazafias
gondolkodás. Beszélnek róla, de semmit sem tesznek.
Vannak, akik felveszik a színészi posztot egy-egy
alkalommal, amikor magyarságról van szó. Ennek ellenére
tönkreteszik a magyar népet, koldusbotot adnak kezébe,
eladják az ország értékeit, a magyarság tönkretevésére
mindent megtesznek. Viharos történelmünk évszázadaiban
sokszor voltak túlzások, nagy hangú szónokok, akik csak
színészkedtek és a maguk gazdagságát erősítették.
Gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar így
panaszkodik: „Mi magyarok könnyen megrészegülünk a szép
szavaktól, és megfeledkezünk a tettekről. Keleti fantáziánk
nagy kísértést jelent, hogy letérjünk a valóság útjáról, és
délibábok után fussunk.” Fel kell tennünk magunknak a
kérdést: Mit jelent magyarnak lenni? Itt élni a Kárpát-
medencében, ide gyökerezni, bárhonnan is jöttünk. Szeretni
népünket, dolgozni ezért a népért. Testvért, felebarátot látni
azokban, akiknek közös a fájdalmuk, keserűségük, bánatuk.
Szeretni a magyar szellemi kincseket, a magyar zenét,
éneket, költészetet. Mit jelent magyarnak lenni? Szolgálni
népünket, nemzetünket. Szent István ilyen magyar volt. Őrá
fel lehetett nézni, ő példakép volt, ő magyar volt, ő nem
szorult rá arra, hogy életét meg kelljen magyarázni, ő nem
nyúlt a más tulajdona után, ő nem tette tönkre népét, ő nem
szolgáltatta ki népét idegen érdekeknek. Szent István nyugat
felé fordult, de megmaradt magyarnak. A Szent Király
megmutatta, mit ér az ember, ha magyar.

2.)
Az első magyar Szent Király még többet adott, mint
hazaszeretetet. Példát mutatott, adott arra, mit ér az ember, ha
keresztény. Mit jelent kereszténynek lenni? Megismerni
Jézus Krisztust. Megismerni Jézus tanítását. Magunkba
szívni az evangéliumot. Járja át életünket, mint kovász a
tésztát. Mit jelent kereszténynek lenni? Jézus szemével nézni
az embereket. Jézus szívével szeretni magyarjainkat. Jézus
szeretetével nyújtani kezünket azok felé, akiket elszakítottak

tőlünk. Hinni azt, hogy egy Atyának gyermekei vagyunk. Mit
jelent kereszténynek lenni? Lelkiismeretesen teljesíteni
feladatainkat. Nem tönkretenni, kihasználni azokat, akiket a
jó Isten, vagy a sors, - kinek, hogy tetszik, - nekünk adott,
ránk bízott, hanem segíteni őket. Szent István ilyen
keresztény volt. Hitét, vallásosságát nem álarcként viselte,
hanem szent meggyőződéssel. A keresztény tanítást nem csak
ismerte, de meg is élte. Szent István valósította meg itt a
Kárpát-medencében a magyarság és a kereszténység
házasságát. Ez a házasság az itt élőknek sok örömet és
boldogságot hozott. Sajnos történelmünk egyes századaiban
nemzetünket több kényszerházasságba erőltették. Ne
csodálkozzunk azon, hogy a magyarság szabadságharcaiban
válópert indított a kényszerházasságok ellen. Ez kemény
véráldozattal járt. Sajnos történelmünk folyamán sokszor
nem jutott megfelelő kenyér a nemzet asztalára. Na nem
azért, mert nem termette meg a föld ezen értékeket, hanem
azért, mert nem megfelelően használták a Szent István
alkotmány elveit. Sajnos sokan elhagyták hazánkat.
Szomorúan néztünk utánuk. Meg kellett értenünk őket,
védték életüket, a meneküléssel. Történelmünk folyamán
sokan elvesztették kereszténységüket, de ezzel elvesztették
magyarságukat is. Kezünket ki kellett tárni feléjük, segíteni
őket, hogy megint tudjanak keresztények és magyarok lenni.

3 .)
Szent István királyunk világosan felismerte, hogy nincs
visszaút. A későbbi századokban nyugat felmentő seregei
szabadították fel hazánkat a 150 éves török rabság alól. A
második világháború után, akiket üldöztek egyetlen
jelmondatuk maradt: tarts nyugatnak. 1 956-os forradalom
menekültjeinek egyetlen éltető reményük maradt: tarts
nyugatnak. Nyugaton tanuló fiataljaink, bujdosóként
odakényszerült művészeink e jelszót mondogatták: tarts
nyugatnak. Szent István királyunk döntése a magyarság életét
meghatározta. Igaz népünk három nagy csapása kelet és
délkeletről zúdult ránk: tatár, török, orosz elözönlés. Ennek
ellenére a magyarságnak új feladata lesz az új Európában.
Valamikor azt mondták: a magyarok a keresztény Európa
keleti bástyája volt. Ma azt várják, hogy Nyugat és Kelet
között a magyarság összekötő híd legyen. E feladatra
azonban fel kell készülnünk, anyagi, szellemi és kulturális,
erkölcsi elesettségünkből. Nehéz feladat, de csak így
lehetünk kapocs Nyugat és Kelet között.
Szent István királyunk meghozta a döntést. Jó döntést hozott.
Irányt mutatott hitben, kultúrában, politikában, keresztény
életben. Áldassék érte a neve. Az igaz magyar ember pedig
legalább minden augusztus 20-án áldja, dicséri és
magasztalja őt.

Somlai József nyugdíjas plébános
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Megbocsátás
”Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal." (Efézus 4,26.)

Református

Az országhatárnál vámvizsgálatra meg kell állni. Vannak
országok, amelyek azt szabályozzák, hogy mit lehet kivinni a
területükről, mások azt, amit bevinni lehet, nehogy valaki
ártó eszközt csempésszen be. Isten sem engedi, hogy
országába valami tisztátalant bevigyünk. Mik ezek? Bűn,
harag, gyűlölet. Ha ezeket bevinnénk, akkor a menny többé
nem lenne az üdvösség helye, hanem a siralom völgye.
De akkor hogyan juthatunk be a mennybe? Hiszen

tapasztaljuk, hogy mi magunk is tele vagyunk bűnnel! Akkor
hogyan léphetünk be oda? Csak úgy, ha Jézus érdeméért
Isten megbocsát nekünk és eltörli bűneinket. Ennek az a
feltétele Jézus tanítása szerint, hogy mi is megbocsássunk!

Minden nap meg kell bocsátani! Ne vigyünk át egyik
napról a másikra ártó haragot, sem a vétket! Ezért tanítja a
Biblia: „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen
le a ti haragotokkal."
Keresztyén életünk nagyon fontos szabálya a megbocsátás.
Aki minden este megbocsát, s imádságában bocsánatot kér
attól is, akit megbántott, és Istenünktől is, azt a váratlan halál
sem éri készületlenül! "Készen lenni" azt is jelenti:
Istenünktől és emberektől is bocsánatot kérni, és
mindenkinek megbocsátani. Ő azt ígérte: „Ha megvalljuk
bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít
minket minden gonoszságtól” (I. János1 ,9.).

Halálunk előtt is meg kell bocsátani! Gyakran nem azt
mondják valakiről, hogy meghalt, hanem azt, hogy "pihenni
tért." Ezt csak azokról az emberekről lehet elmondani, akik
tudják, hogy az Úr Jézus kegyelméből minden bűnük
megbocsáttatott. Róluk elmondható: „Boldogok a halottak,
akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt
mondja a Lélek, mert megnyugosznak fáradozásaiktól, mert
cselekedeteik követik őket! ” (Jel 14,1 3) Az a legjobb, ha így
is élünk, kegyelemből hit által, de például az a lator, akit
Jézus mellett feszítettek meg, élete utolsó óráiban tért meg.
Lehet az utolsó órában is megtérni, de egyáltalán nem biztos,
hogy a váratlan halál miatt lesz rá alkalom!
Aki nem bocsát meg, és gyermekére hagyja a bosszút, egy
rettenetes magvetéssel elülteti családja életében a bűnt. Arra
kell megtanítania mindenkinek a gyermekét, hogy bocsásson
meg, ebben is légyen királyian nagylelkű. Mondjuk el, hogy
mi sem tudtunk minden helyzetet megoldani, de ilyenkor a
királyi út a nagylelkűség. Nem az a király, aki bárkivel
bármit megtehet, hanem az, aki bárkinek bármit megbocsát.
Nem az a gyenge, aki nem tud bosszút állni, hanem az, aki
nem tud megbocsátani.

Jézus a halála előtt megbocsátott, sőt imádkozott is
azokért, akik megfeszítették őt!

Vajon a jól ismert „Szeretet himnusza” is nem köti össze
ezt a kettőt? „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem
viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de
együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”
(1 Kor. 1 3, 4-8.). Én azt gondolom, hogy az igazi szeretet
alapja a kölcsönös megbocsátás.

Híreink
Szeptember 4. - hittanévnyitó, amelyen a hittanosok

ingyen kapják meg a hittankönyveket és a munkafüzeteket.
Mivel a hittankönyvek tartós kivitelben készültek, a
következő években más gyermekek használják. Ezért annak
átvételét a szülőnek alá kell írni. Az istentisztelet
perselypénzét Kárpátaljára visszük, Fancsikára, a református
gyülekezetnek.

Szeptember 18. - konfirmandusok szüleinek szülői
értekezletet tartunk. Kérjük, hogy a konfirmandusok szülei
vegyenek ezen részt!
Felnőttek is konfirmálhatnak
Sokan nem konfirmáltak gyermekként, de szeretnének

úrvacsorát venni, a gyülekezet választói tagjai közé kerülni.
Erre van lehetőség, ha valaki felnőtt korában konfirmál.
Szinte minden évben idősebbek is konfirmálnak a
nyolcadikosok mellett. Nagyon örülünk mindenkinek.

Bibliaóráink rendje

Minden szerdán: Nyugdíjasok bibliaórája: 1 5ó- 16ó
Minden csütörtökön: Gyászolók órája: 1 7ó-1 8ó
Minden csütörtökön: Gyülekezeti bibliaóra: 1 8ó-19ó
Minden péntek ifi: Egyetemistáknak és középiskolásoknak
19 órától

Bibliaórák havi egy alkalommal

Hónap első csütörtökén: Egyetemisták bibliaórája,1 8ó-19ó
Hónap második csütörtökén: Régi „szenior ifi”: 1 8ó-19ó
Hónap harmadik csütörtökén: Fiatal házaspárok bibliaórája
18ó-19ó
Hónap negyedik csütörtökén: Régi „kis ifi”: 1 8ó-19ó

Filmklub felnőtteknek és fiataloknak minden hónap 4.
szerdáján 18 órakor. A belépés ingyenes. Mindenkit
szeretettel várunk!
Segítséget kérünk a cserkészet megszervezéséhez.
Baba-mama kör alkalmaira jelentkezni lehet a Lelkészi
Hivatalban: 06 30 638 47 37 telefonszámon.

Gyülekezetünk presbitériuma két
munkálatot szeretne megvalósítani

Egyrészt még az idei esztendőben ki szeretnénk festetni az
emeleti gyülekezeti termet, és a templomon lévő ablakokat
még az ősz beállta előtt ismételten lazúr festékkel mázoltatni,
mivel a déli oldalon teljesen tönkre ment a lazúrozás. Az
emeleti ifjúsági szobában a társadalmi munkában megkezdett
festést pedig be kívánjuk fejezni.
A másik nagy tervünk a kerítés lábazatának burkolása kővel.
A kerítés is illeszkedik a templom 30-as évekbeli jellegéhez.
Szeretnénk, ha a lábazat is belesimulna a környezetbe. Ezért
nem tervezünk modern lábazatot, sem a templom jellegétől
elütőt. Most még nem rendelkezünk a kivitelezéshez
elegendő összeggel. Ezért nagy tisztelettel kérjük a Testvérek
és minden jóakaratú személy támogatását. Csak akkor tudjuk
elkezdeni a kivitelezést, ha az adományok fedezik a várható
költségeket.
Nagyon szépen kérjük a támogatásokat mind a két terv
megvalósításához. (Presbitérium)

Riskó János református lelkész

KISTARCSAI HÍRADÓ HITÉLET 11



"Amióta először, 2008-ban Katinkával találkoztam,
az első sorból néztehettem, ahogy világ- és Európa-
bajnoki címeket nyer, megdönt 11 világrekordot. A
túláradó érzelmek, a büszkeség, az izgalom, az
ámulat ezeken a versenyeken olyasmi, amit
egyszerűen nem tudok szavakba önteni. Még akkor
is elakad a szavam, elérzékenyülök, amikor
felvételről újra látom őket. De ezek a sikerek meg
sem közelítik azt a Katinka által véghezvitt,
leginkább lélegzetelállító változást, amit volt
szerencsém végigközvetni. Az átalakulás, ami a
2012-es londoni olimpia és a 2013-as barcelonai
világbajnokság között történt, az egyik

leglenyűgözőbb, leginspirálóbb volt aminek valaha tanúja lehettem.

Azt gondoljátok, elfogult vagyok, de a helyzetről való véleményemnek semmi
köze az eredményekhez vagy a személyes érintettségemhez. Ez a sportoló
hozzáállását tükrözi, mielőtt a verseny egyáltalán elkezdődik.

2012-ben Katinkának megvolt a lehetősége, hogy valóra váltsa gyermekkori
álmát. Mégis, amikor eljött a pillanat, annyira izgult, hogy mozdulni sem
tudott. Utána megjárta a legsötétebb helyeket, ahová egy sportoló eljuthat, a
visszavonulást fontolgatta és megkérdőjelezte saját identitását. Barcelónában
Katinka mégis teljesen más sportolóként, úgy állt a rajtkő mögé harcra
készen, hogy erőt merített a múlt hibáiból, és nem félt az előtte álló úttól.

Aminek tanúja lehettem London és Barcelona között, valóban lenyűgöző volt,
és örökké hálás leszek a lehetőségért, hogy része lehettem ennek a
történetnek."

A magyar Iron Lady: Hosszú Katinka

Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be
a számokat 1 -9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzet-
rács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szere-
pelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Sodoku Recept

Könyvajánló

Spagetti, fuszeres sütotökkrémmel

Hozzávalók:

- 1 egész sütőtök
- spagetti
- rozmaring / zsálya
- fetasajt
- vöröshagyma
- fokhagyma
- szerecsendió
- chili
- fekete bors
- mogyoró / kesudió

Elkészítése:

A sütőtököt megsütjük a szokásos módon, majd tésztát
főzünk, eközben olívaolajon megpirítjuk a rozmaring ágakat,
majd a fokhagymát és hagymát, végül belekanalazzuk a
tököt, átforgatjuk, megborsozzuk, sózzuk, szerencsendiót
adunk hozzá és összeforgatjuk a kifőtt tésztával. Tálaláskor
rászórjuk a felkockázott fetasajtot, a durvára darabolt
kesudiót, némi chilit. Jó étvágyat!

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!

Farkas Anna: Olimpia

Sportolók csapata lázban, izgalomban ég,
harcol, küzd önzetlenül az elismerésért.
Az olimpia, a siker egy vágy, és életcél:
dobogóra állni, izzik bennük a remény.

Gyakorol-edz, fáradtságot sem ismer,
sikert elérni hajtja őt a belső inger.
Évekig számukra főleg ez az élet,
céljuk hazahozni sok fénylő érmet!

Értük izgul, büszke ez az ország,
s a földön élő egész magyarság.

Szív együtt ég, mellkasokban dobog,
belül lüktet a láng, erőteljesen lobog.

Sikerrel, sok éremmel térjenek haza,
izzó verejtéküknek ez dicső vigasza!

(2012)
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Drogériában is lehet csekket befizetni
A Magyar Posta Zrt. a Rossmann Magyarország Kft.-vel
együttműködve a gyorsabb és rugalmasabb kiszolgálás
érdekében csekkbefizető automatákat állít üzembe 25
drogériában.

A Magyar Posta célja, hogy klasszikus termékeit – így a

csekket is – a kor követelményeinek és az ügyféligényeknek

megfelelően modernizálja. Ennek jegyében az elmúlt másfél

évben számos újítást vezetett be: QR-kódok jelentek meg a

csekkeken, így ma már az iCsekk alkalmazás segítségével

pillanatok alatt befizethetőek a csekkek; csekkbefizető

automatákat telepített a bevásárlóközpontokba és a

forgalmasabb postákra; bevezette az ingyenes bankkártyás

csekkbefizetést. A folyamat következő lépése, hogy a

Rossmann-nal együttműködve 25 drogériába csekkbefizető

automatákat telepít, melyeken keresztül mind bankkártyával

– kártyás vásárlási tranzakcióként – mind pedig készpénzzel

befizethetőek a csekkek. Az ügyfelek így még több

helyszínen és tágabb időintervallumban tudják elérni a

csekkbefizetési szolgáltatást.

2016. július 29-től az alábbi Rossmann üzletekben érhető el a
szolgáltatás:

1 062 Budapest, VI. Váci út 1 -3 .
11 32 Budapest, XIII. Béke tér 1 -3.
11 38 Budapest, XIII. Gyöngyösi sétány 6.
1144 Budapest, XIV. Rákosfalva park 3/c
1084 Budapest, VIII. Rákóczi tér 7-9.
11 91 Budapest, XIX. Kossuth tér 2.
2225 Üllő, Pesti út 100.

A telepítés folyamatos, várhatóan szeptember végére már
mind a 25 kijelölt üzletben működnek az automaták. A
Rossmann célja: a Rossmann Magyarország Kft. értékesítési
és marketingstratégiájával összhangban áll ez a drogériák
közt egyedülálló szolgáltatás. A Drogérialánc az elmúlt
években számos innovatív szolgáltatást és promóciót
biztosított vásárlói számára. Ilyen például az online vásárlás
bevezetése, melynek keretén belül a Rossmann Online
drogériában a vásárlók több mint tízezer termék közül
választhatnak, és a házhozszállítás mellett, megrendelt
csomagjaikat már több ezer PostaPonton is átvehetik. A

Rossmann bízik abban, hogy a csekkbefizető automatákkal
tovább bővíti azon szolgáltatásai körét, mellyel vásárlói
kényelmét és elégedettségét szolgálja.

A drogériákban elhelyezett csekkbefizető automata
használata egyszerű. Az Általános Szerződési Feltételek
elfogadását követően be kell helyezni a csekkeket az
automatába, amely – a teljesen megszemélyesített, gépi
kitöltésű csekkek esetében – leolvassa a rajta szereplő
adatokat. Amennyiben nem teljesen megszemélyesített vagy
kézi kitöltésű csekket kíván az ügyfél befizetni, akkor a
fizetendő összeget a képernyőn látható szám ikonok
érintésével meg kell adni, majd a rögzített összeget
jóváhagyni. Fontos tudni, hogy ebben az esetben a megbízás
összegének az ügyfél által rögzített összeg minősül. Az
összegek jóváhagyása után meg kell nyomni a fizetés ikont,
majd bankkártyás fizetés esetén be kell helyezni a POS
terminálba a bankkártyát. A fizetési tranzakció után az
automata bizonylatot nyomtat, amely hitelesen igazolja a
csekk befizetését. Készpénzes befizetés esetén az automata
egy úgynevezett köztes bizonylatot nyomtat, ennek
segítségével a pénztárnál tudják az ügyfelek kiegyenlíteni a
csekk összegét.

Az automatán keresztül egy fizetési művelettel 290.000 Ft
értékben maximum öt csekk adható fel. A tranzakciót
követően az adatok – ugyanúgy, mint a postán befizetett
csekkek esetében – a Magyar Posta Elszámoló Központjába
kerülnek, majd a befizetett összeg fehér csekk esetén
közvetlenül a számlakibocsátóhoz, sárga csekk esetén a
számlakibocsátó számlavezető pénzintézetéhez jut.

A Magyar Posta tárgyalásokat folytat más kiskereskedelmi
hálózattal is csekkbefizető automaták kihelyezésére. A
kiskereskedelmi hálózatokban elhelyezett csekkbefizető
automatáknál is használható a Posta Hűségkártya.

Magyar Posta Zrt.
Rossmann Magyarország Kft.
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