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Változások az étkeztetésben
Csökkennek az intézményi gyermekétkezés térítési díjai a
Képviselő-testület döntése szerint.
Az alábbiak szerint alakulnak 2016. szeptember 1-jétől a
fizetendő étkezési díjak:
Óvodai ellátás
napi háromszori étkezés 365,- Ft + ÁFA melyből
- tízórai 90,- Ft + ÁFA
- ebéd 205,- Ft+ ÁFA
- uzsonna 70 ,- Ft+ ÁFA
Általános iskolai ellátás
napi háromszori étkezés 430,- Ft+ ÁFA melyből
- tízórai 95,- Ft+ ÁFA
- ebéd 245,- Ft+ ÁFA
- uzsonna 90,- Ft + ÁFA
A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot
követő hó 15-ig esedékes az Önkormányzat által kiállított
számla alapján.
Az étkezések másnaptól történő lemondására továbbra is
reggelenként 9.00 óráig van lehetőség az alábbi
elérhetőségeken:
Óvodás gyermekekre vonatkozóan:
Gesztenyés Óvodába járó gyermekek a 06 28 470-745
telefonszámon vagy a gesztenyes@apmail.hu e-mail címen.
A Tölgyfa Óvodába járó gyermekek részére a 06 28 470-246
telefonszámon.
Iskolai étkezőknél: kistarcsakonyha@gmail.com email
címen vagy a 06-20/293-44-60 telefonszámon.
Iskolai étkezés befizetésével kapcsolatos információ: 06 20
568-7222 Barátiné Geszten Beáta
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 2016.
szeptember 1-jétől a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda helyett
közvetlenül
Kistarcsa Város
Önkormányzata
(számlaszám:OTP 11742324-15565804) állítja ki az
étkezési térítési díjakra vonatkozó számlát! A
bankszámlaszám változására az átutaláskor kérjük
fokozottan figyelni szíveskedjenek!
Az étkezési díj számla kiegyenlítésének lehetőségei:
OTP Bank fiókban befizetve készpénzben (térítésmentes)
Internetbankon keresztül átutalással
Átutaláskor, illetve OTP bankfiókban történő befizetéskor a
megjegyzés rovatban kérjük minden esetben feltüntetni a
gyermek nevét, csoportját és a számla sorszámát!
Az étkeztetési szolgáltatást 2016.szeptember 01-jétől a
SAPEZOK Kft. biztosítja.
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Folytatódott a játszóterek,
közterületek megújítási programja

A nyár során kicserélésre került az Eperjesi úti játszótér
kisvasút játéka. A régi és alulról elkorhadt vonatot egy nagy
színes mozdonyra és vasúti kocsira cseréltük. Az Arany János
utcai játszótér pedig egy körbeülhető homokozót kapott.
A nemrég felújított Thököly utcai járdaszakaszra két helyen
is padok kerültek ki a butiksor elé, a Zsófialigeti hévre
várakozók kényelméért. Ugyanitt (s a város más pontján is)
olyan hulladékgyűjtő edényzetet telepítettünk, ami a
hagyományosan keletkező szemét mellett a kutyaürülék
összegyűjtésére is alkalmas. A kutyabarátok figyelmébe
ajánljuk.
Városüzemeltetési Iroda
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Eladó két 20 m es garázs

Kistarcsa Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
a Kistarcsa 3144/13/A/38 hrsz.-ú és a 3144/13/A/39 hrsz.-ú
természetben a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 13. lépcsőház II.
alagsorában lévő önkormányzati tulajdonú 20,8 m2
alapterületű garázs értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár
megfizetésére tesz ajánlatot. Amennyiben csak egy ajánlat
érkezik, abban az esetben a pályázó ajánlata akkor tekintendő
nyertes ajánlatnak, ha a pályázó a Képviselő-testület által
megállapított vételár megfizetését és a szerződéskötés egyéb
feltételeit vállalja.
Az ingatlan megvételére 2016. október 10. 12 óráig lehet
pályázni, a vétel tárgyának és összegének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a 3144/13/A/38 vagy
a 39 hrsz.-ú, Eperjesi út 13. lh: II. 20,8 m2 nagyságú garázs
megvételére” 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 a
pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal jogi és
vagyongazdálkodási ügyintézőjétől az alábbi elérhetőségek
egyikén. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. illetve
telefonon: 06-28/507-142.
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Megváltozott a
hulladékszállítási
számlázási rendszer!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. április 1től kizárólag az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.,
www.nhkv.hu) jogosult a hulladékszállítási közszolgáltatási díj számlázására, beszedésére és a kintlévőség
kezelésére.
Kérjük, hogy a számlát az NHKV Zrt. részére teljesítsék,
mert a KIVÜ Kft. a továbbiakban már csak a
hulladékszállítási szolgáltatásokat végzi (kommunális,
szelektív- és zöldhulladék gyűjtés, lomtalanítás).
Az Ügyfélszolgálatot továbbra is a KIVÜ Kft. látja el, ahol
az alábbi ügyeket intézhetik:
• szerződéskötés,
• szerződésmódosítás,
• konténer bérleti szerződés megkötése közületi és társasházi ügyfelek részére, a bérleti díjat továbbra is a KIVÜ
Kft. számlázza,
• adatváltozás (lakcím, székhely, postázási cím, név stb.),
• edényméret módosítás,
• edény darabszám módosítás,
• szüneteltetési kérelem benyújtása,
• április 1-je előtti időszakban keletkezett hátralék kiegyenlítése.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím: 2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23.
Telefonszám: 06-28-470-440
Email: info@kivu.hu
Nyitva tartás:
Hétfő:
8:00 – 17:30
Szerda:
8:00 – 15:30
Péntek:
8:00 – 13:00
A számla befizetésével kapcsolatban az NHKV Zrt.
ügyfélszolgálatát keressék az ugyfelszolgalat@nhkv.hu email
címen, vagy a 06-70-399-0507.
Az NHKV Zrt. a számlát az ügyfelek KIVÜ Kft-nél kötött
szerződései és adatmódosításai alapján állítja ki.
Az NHKV Zrt. részére a számla befizetése teljesíthető
csekken, egyedi átutalással (bankszámla szám: NHKV Zrt.
10300002-10654068-49020335),
valamint csoportos
beszedési megbízással (UGIRO kód: A2546790T066).
Kérjük, ha bankszámlavezető bankjuknál még nem
állították le a KIVÜ Kft. nevére adott megbízásokat, azt
haladéktalanul törölni szíveskedjenek.
A KIVÜ Kft. által 2016. április 1-je előtt kiszámlázott
díjtételek a KIVÜ Kft-t illetik meg, így ezen időszakig
keletkezett kintlévőséget is a KIVÜ Kft. fogja továbbra is
kezelni és átadni a NAV-nak behajtásra, amennyiben a
kiküldött felszólító levelünkre sem történik meg a számlák
teljesítése.
Kérünk minden ügyfelünket, hogy a jövőben a fentiek
alapján teljesítsék a hulladékszállítási díjak kifizetését.
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A Deáktanya aktuális
programja
2016. szeptember 29.
Tóth György: A hős Zrínyiek
A család származása és birtokaik. Kapcsolatuk a NyugatBalkánnal és a törökökkel. A szigetvári hős. Miért lett költő a
dédunoka Zrínyi Miklós? Miért végezték ki Zrínyi Pétert?
Zrínyi Ilona a munkácsi várvédő
2016. október 6.
Zabodál Imre: Befőzés és savanyítás
Egykor a gyerekek a család által eltett befőttek és
savanyúságok sajátos ízéhez szoktak hozzá, és ezt adták
tovább utódaiknak. Napjaink globalizált világában egyen
ízeket érzékelünk. Egyre kevesebb a házi konzerválás. A
tartósítószerek nélküli eltevés módszerének áttekintése a
gyakorlatban.
2016. október 13.
Takács Lili – Tomor Dávid: Az európai menekültválságról
Strasbourgban
Mit gondolnak osztrák, spanyol vagy éppen marokkói
huszonévesek az európai migrációs válságról? Probléma
vagy feladat? Mit tehet ma egy fiatal? Nonformális oktatási
módszerek, workshopok, előadások: élménybeszámoló egy
Strasbourgban tartott nemzetközi szemináriumról.
2016. október 20.
Németh Bálint: 1956 emléke
A magyarság a forradalom idején volt a leginkább
összefogott. A hősök a civilek közül kerültek ki. A hatalom
önmaga köreiben kereste a bajt, megölték saját embereiket. A
forradalmi harcok, és az azt követő megtorlás. Személyes
emlékek a kistarcsai internálótáborból.
2016. október 27.
Árpádföldi Zsuzsanna: A szem a lélek tükre
Az írisz diagnosztika kialakulása és alkalmazása a XIX.
századtól napjainkig. Segítségével olyan betegségekről is
jelzést kaphatunk, melyek még tünetet sem okoznak. Ez az
alternatív módszer néhány perc alatt eredményt mutat a
vizsgált személy egészségének rizikófaktorairól.
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. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kultúrális Egyesület
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Idősek Világnapja
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TÁJÉKOZTATÓ

2016. szeptember hónapban esedékes
adófizetési köteletettségekről
Megnevezés
II. félévi iparűzési adóelőleg
II. félévi gépjárműadó
II. félévi telekadó

Tisztelt Nyugdíjas korúak!
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Befizetési határidő
2016.09.15.
2016.09.15.
2016.09.15.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetéseiket a saját bankszámlaszámukról átutalással, illetve a
2016 márciusában postán kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson (csekken) teljesíthetik. A pénzforgalmi
számlanyitásra kötelezett adózók a jogszabályi rendelkezés
alapján belföldi pénzforgalmi számlaszámukról átutalással
kötelesek teljesíteni befizetéseiket. Kérjük, hogy a befizetés
beazonosíthatósága érdekében átutalás esetén a közlemény
rovatba minden esetben tüntessék fel az adóazonosító jelet,
adószámot, vagy az önkormányzati nyilvántartásban szereplő
ügyfélazonosító nyilvántartási számot.

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.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az adóbefizetéseik
Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai határidőn túli rendezése esetén késedelmi pótlékot kell
fizetni, illetve hátralék esetén az adóhatóság intézkedik az
ÁLLÁSHIRDETÉS
adótartozás behajtása iránt.
A végrehajtás költségei az adózót terhelik. A felmerülő
adózási kérdésekben, csekk igénylés esetén, adófolyószámla
egyeztetés ügyében a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
adóügyi munkatársai állnak rendelkezésükre.
Ügyfélfogadási időben: Hétfő 8.00-18.00, Szerda: 8.00-16.00
A Kistarcsai KÖFE Kft. városüzemeltetési területre,
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
intézmények és közterületek karbantartására, gondozására az
Adócsoport
alábbi munkatársak jelentkezését várja:
Cukorbeteg Klub Kistarcsán
- kertész, illetve fűkaszás munkaerő (2fő)
Feladatok: Kertészeti feladatok ellátása, zöldterület kezeMinden kedves érdeklődőt szeretettel várunk újonnan induló
lése, gondozása
klubunkba. A klubnapok havi egy alkalommal 16.00 órától- takarító-kisegítő / udvaros-karbantartó munkaerő (2fő) 17.30 óráig kerülnek megrendezésre.
Feladatok: Intézmények belső takarítása, külső területek
Helyszín:
gondozása, tisztántartása
Alapszolgáltatási Központ
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Az állásokhoz tartozó elvárások: precíz munkavégzés,
Időpontok:
megbízhatóság, csapatmunka, terhelhetőség. Az állás
2016. szeptember 7.
betöltéséhez előnyt jelent, szakképesítés, gépkezelői
2016. október 5.
bizonyítvány és jogosítvány, de nem feltétel.
2016.
november 2.
Munkavégzés helye: Kistarcsa Város területén
2016. december 7.
Jelentkezni telefonon a 06-28/470-119-es telefonszámon Érdeklődni a klub helyszínén, vagy telefonon a 06-28-742lehet munkanapokon, 8.00-16.00 óráig. Az önéletrajzokat az
vagy a 06-20-442-7182-es számon lehet. A klub
info@kkofe.hu e-mailcímre várjuk, melyek feldolgozása 083-as
szervezője: Ambrus Ibolya
folyamatos.
Alapszolgáltatási Központ
KÖFE
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Hírek az Idősek Klubjából

Mindenszentek

Eredeti időpont:
Ünnep miatti szállítási időpont:
2016. október 31. hétfő 2016. október 28. péntek
2016. november 1. kedd 2016. november 2. szerda
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon
reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő
edényeket. Köszönjük megértő együttműködésüket!

Ezért lehet kellemetlen szag
Kistarcsa egyes részein
Az elmúlt időszakban számos telefonhívás érkezett a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalhoz, melyben a lakók a
település egyes részein elviselhetetlen bűzre panaszkodnak.
Elmondásuk szerint a bűz a késő délutáni és esti, éjszakai
órákban nagyon erőteljes.
Egyes panaszosok úgy vélik, hogy a Ker-Hu Kft. által
üzemeltetett csömöri hulladéklerakóból ered a bűz, ugyanis a
jelenleg is töltött medencében áll a víz, úszik a hulladék a víz
tetején, és a bomló hulladék okozhatja a bűzterhelést.
Többen azonban szennyvíz, vagy fekália szagát érzik, de azt
is egész településrészeken olyan erőteljesen, hogy nem lehet
a házak ablakait azokban az órákban kinyitni.
A bejelentések a Kistarcsa, Móra Ferenc utca, Balczó István
utca, Homok dűlő felső, Kerepes és Mogyoród felé eső
részéről, valamint a Kőrösi Csoma Sándor utca – Liliom utca
kereszteződésének környékéről érkeztek. Ezért a
Polgármesteri Hivatal hatáskörének hiányában megkereste az
illetékes hatóságot, hogy vizsgálja ki a bűz okát. A
Zöldhatóság (hivatalos nevén: Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1072
Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.; tel.: 06-1/478-4400
ügyintézők: dr. Bolyós Zsuzsanna, Kovács Márton) az alábbi
megállapításokat tette.
A Csömör közigazgatási területén elhelyezkedő, a Ker-Hu
Kft. által üzemeltetett hulladéklerakó ún. egységes
környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely
engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztályának jogelődje, a KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség adta ki. Az engedély szerint megengedett a
csurgalékvíz visszalocsolása.
Mivel a bánya egységes környezethasználati engedéllyel
rendelkezik, amelyet ez a hatóság adott ki, így a felügyeleti
és ellenőrzési tevékenységet is ők gyakorolják a cég felett.
Ezen felül azt a tájékoztatást kaptuk, hogy tartottak helyszíni
szemlét a lerakónál (nem csak munkaidőben, hanem szombat
este is), de akkor nem volt érezhető a bűz, nem locsoltak.
Ettől függetlenül a Polgármesteri Hivatal kérte az ügy
további kivizsgálását.
Kérjük tehát a lakosokat, hogy ezzel a problémájukkal a fent
jelzett hatósághoz forduljanak közvetlenül, akár írásban, akár
telefonon (vélhetően munkaidőben).

A közelmúltban 2 klubtagunk is szép korúvá vált. A jeles
eseményről Farkas Katalin klubvezető szervezésében, a többi
klubtag aktív részvételével bensőséges hangulatú ünnepség
keretében emlékeztek meg. Minden kedves tag süteménnyel,
virággal készült az ünnepeltek számára. Ezen kívül verssel és
énekkel köszöntötték az ünnepelteket.
Isten éltesse Dora Istvánné Annus nénit, és Ráfel Istvánné
Marika nénit 90. születésnapja alkalmából.
Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Idén is Együnk Egymásért az
Alapszolgáltatási Központban

Az Élelmezési Világnaphoz kapcsolódóan a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület már ötödik alkalommal szervezi
meg az „Együnk Egymásért Adománygyűjtő Programot”,
melyhez, mint az Élelmiszerbank szerződött partnere, az
Alapszolgáltatási Központ is csatlakozik immár harmadik
alkalommal.
Várunk minden kedves vállalkozót, helyi lakost, egy adag

,,Menő menü”-re.

(borsóleves, pörkölt, tészta, lekváros derelye)

Kérjük, támogassa rendezvényünket jelenlétével!
Az esemény helyszíne: Alapszolgáltatási Központ 2143
Kistarcsa, Batthyány u 2/a. közösségi tere
Az esemény időpontja: 2016. október 20. csütörtök
Program:
12.00 – 13.30 Érkezés
12.15 –13.30 Tálalás
12.00 – 14.00 Adományok átvétele
Az előzetes jelentkezéseket 2016. október 17-ig. várjuk,
hogy pontos adagokkal készülhessünk. A rendezvényen való
részvétel feltétele a személyes jelentkezés és az ebédjegy
átvétele.
Egy adag ,, Menő menü,, kikiáltási ára: 850,- Ft, természetesen ennél magasabb összegű adományokat is szívesen
fogadunk.
Alapszolgáltatási Központ munkatársai
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Szent István ünnepe

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István
király napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
ezeréves folytonosságának emléknapja és egyben az új kenyér
ünnepe is. Rendszerváltás óta legfőbb állami ünnepünk.
Városunkban is méltóképpen emlékeznek meg évről-évről évre Szent
István névünnepéről. Idén is a Csigaház adott otthont az ünnepségnek,
délelőtt 10 órai kezdettel.
A Himnusz eléneklését követően az összetartozás és a határon túli
magyarok iránti tisztelet jegyében az ünnepi beszédre Solymosi Sándor
polgármester Kistarcsa erdélyi testvértelepülésének, Torjának
polgármesterét, Dr. Daragus Attilát kérte fel.
”Jó érzés még otthon Erdélyben is arra ébredni, hogy ez a mi napunk.
Csak a miénk magyaroké, magyar állampolgároké. Ahogyan Önök is
tudják már a határon túl is több, mint 1 millióan vették fel a magyar
állampolgárságot. Úgy érezzük ez a nap a miénk is. Erdélyben is
mindenütt ünneplik ezt a napot. Kimondottan a FelsőHáromszéki
medencében Kézdivásárhelyen és környékén. Ennek a napnak van egy
szimbolikus helye is azt szoktuk mondani. Ez a nap a ”felső
háromszékiek Csíksomlyója”  ilyenkor felvonulnak a települések,
lovasokkal, népviseletben, és kezdődik az ünnepi szent mise, ünneplik a
magyarság napját. Eléneklik a magyar Himnuszt és a Székely himnuszt,
és mindenki örvend, hogy magyar”

Az erdélyi polgármester szavait követően Halász Péter atya, aki 2016.
augusztus 1-től Kistarcsa, Csömör és Nagytarcsa káplánjának lett
kinevezve, megszentelte az új kenyeret és a résztvevők együtt
elénekelték régi himnuszunkat, a Boldogasszony Anyánkat.
A Pannónia Néptáncegyüttes idén a nemzeti ünnepünk alkalmából Maros
menti és szilágysági táncokat adott elő a felnőtt és a fiatalabb korcsoport
közreműködésével.

Zárásképpen a Szózat és a Székely Himnusz közös eléneklése következett, és a megszentelt új kenyér szétosztásával zárult az ünnepség.
H. SZ.
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Beszámoló az augusztusi testületi ülésről

Végelszámolás a Szilasvíz Kft.-nél
Kistarcsán 2014. januárjától a víziközmű-szolgáltatást a
Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal
határozata alapján a DPMV Zrt. látja el. A korábbi
szolgáltató, a Szilasvíz Kft., azóta víziközmű-szolgáltatást
nem végezhet, a vízdíj és csatornadíj bevételek,
közműfejlesztési hozzájárulások már az új szolgáltatóhoz
folynak be. A Kft. működtetése így értelmetlenné vált, csak
kiadásokat eredményez. Ezért a Szilasvíz Kft. tulajdonosai,
Kistarcsa és Kerepes önkormányzatai, úgy határoztak, hogy
javasolják a Szilasvíz Kft. taggyűlése számára a Kft. jogutód
nélküli, végelszámolás útján történő megszüntetését.
Az Önkormányzatok felmérték a végelszámolás várható
költségeit. Nagyságrendileg 4-5 millió forintból
lebonyolítható a teljes eljárás, amely várhatóan 12-24 hónap
időtartamot vesz majd igénybe. A kalkulált költségekbe
minden végelszámolással kapcsolatos jogi, könyvviteli,
iratkezelési, esetleges székhely-szolgáltatási, ügyviteli,
hatóságokkal történő egyeztetési, végelszámolói, ügyvezetői
feladat figyelembevételre került.
Kistarcsa Város Képviselő-testülete, mint a Szilasvíz Kft.
50%-os tulajdonosa elfogadta a Szilasvíz Kft. jogutód
nélküli, végelszámolás útján történő megszüntetését azzal,
hogy a végelszámolás költségeit a Szilasvíz Kft. fedezi. A
végelszámolás kezdő időpontjáról, a végelszámoló
személyéről, díjazásáról, és az egyéb kapcsolódó kérdésekről
a Szilasvíz Kft. taggyűlése dönt. A döntést Kerepes
Képviselő-testület is támogatta.
Elfogadásra került a KÖFE pénzügyi beszámolója
A testület, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. kizárólagos
tulajdonosa elfogadta a Kft. negyedéves pénzügyi jelentését,
melyet a KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyott, a
2016. június 20-án megtartott ülésén.
A jelentés alapján megállapítható, hogy a
gépjárműbeszerzésekre nyújtott csaknem 23 millió forint
támogatási összeg elköltésre került, a munkavállalók
oktatására biztosított 1,7 millió Ft összegű támogatásból
pedig több mint 1 millió forint fennmaradt, amelyből
azonban 381.000,- Ft elköltésre került a gépjárművek
beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési díjakra. A további
többlet a munkavállalók folyamatos továbbképzésére kerül
felhasználásra. A jelentés alapján megállapítható, hogy a
Kistarcsai KÖFE Kft. a beszerzései során körültekintően és
takarékosan jár el.
Beszámoló a 2016-ban aktuális pályázatokról
Megvalósult és folyamatban levő projektek

A Bethlen Gábor Alap 800.000 Ft támogatást nyújtott a 2016.
február 6-án megtartott V. Kistarcsai Böllérfesztivál számára,
és 1,7 millió forintot biztosított a 2016. augusztus 20-án
megrendezett V. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál részére,
testvér-települési programok, együttműködések bővítése és
új testvér-települési kapcsolatok kiépítése céljából. Az utóbbi
projekt 2016 november 30-án kerül lezárása. Az összegek a
meghívott testvérvárosi partnerek és résztvevők szállására,
ellátására és egyéb költségeire lettek fordítva.
Megvalósítási szakaszba ért egy nemzetközi pályázat is
melyben a Kistarcsai Önkormányzat konzorciumi
partnerként vesz rész. A magyarul „Emlékezni a múltra és
építeni a jövőt” megnevezésű projektből az Önkormányzat
számára 5250 euró fordítható a 2017. február 17-i
Kommunizmus áldozatainak emléknapja megszervezésének
költségeire, valamint térítésre kerülnek a projekttalálkozókra

történő kiutazások teljes költsége az Önkormányzat
munkatársai számára. A projekt 2017. március 30-án kerül
lezárásra.
Jövőbeli pályázati tervek

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt ”Határtalanul!
Kárpátalja Akcióprogram” keretében pályázatot nyújtott be
Kistarcsa Város Önkormányzata 1 millió forint támogatásra,
mely összeg a 2017. március 24-26. között megrendezésre
kerülő fancsikai testvér-települési program és a Szent Katalin
Óvoda megsegítésére lenne fordítva. Döntés 2016
szeptemberének végére várható.
Konzorciumi partnerként egy
csatlakozott az Önkormányzat.

hazai

pályázathoz

is

A ”Mária Út Tematikus Turisztikai Hálózat fejlesztése a
Közép Magyarországi Régióban” címmel kiírt VEKOP
pályázat konzorciumi partnereként Kistarcsa Város
Önkormányzata is részt vesz. A projekt célja Mária Út Pest
megyei hálózatának kiépítése, zarándok szállás és „Zarándok
kapu” intézményrendszer kialakítása, információs és
minőségbiztosítási rendszer kialakítása, valamint marketing
tevékenységek megvalósítása, beleértve a Mária Út
zarándokút nemzetközi és hazai piacra vitelét. A bruttó 424
millió Ft támogatásból a Kistarcsára eső rész bruttó 100
millió Ft-ot tenne ki sikeres pályázat esetén. Ebből valósulna
meg a Kistarcsai „Zarándok kapu” intézmény (szálláshely és
közösségi funkciót ellátó helyiségek) a jelenlegi Civil-ház
területén.
Pályázat szabadtéri sportparkok létesítésére
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. július 1-én
pályázatot írt ki a ”Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program” keretében.
A program célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az
ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi
korosztály, aktívan töltheti el a szabadidejét igényes
szabadtéri létesítményekben. Ennek megfelelően a program
célja kültéri sportparkok létesítése. A sportpark építtetését az
NSK - a sportélet legnagyobb szervezete -, míg a program
lebonyolítását a BMSK Zrt végzi.
A felhívás szerint az önkormányzat a lakónépesség számát
figyelembe véve igényelhet sportparkot. Ennek értelmében
Kistarcsa Város Önkormányzata 3 sportlétesítmény
megépítésére jogosult, melyhez önerő vállalása nem
szükséges.
A sportparkok megépítését az alábbi, 100% -ban
önkormányzati tulajdonban lévő területeken javasolt
megvalósítani: a Csigaház mögötti területen, a Pecsenyiczki
Mihály Sportcentrumban és a Fenyves Lakóparkban
Az Önkormányzatnak vállalnia kell a sportpark funkció
szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését az
átadástól számított 5 évig.
A Képviselő-testület egyöntetűen támogatta a kiírt pályázati
felhívásra benyújtott támogatási igényt.
Módosult az Önkormányzat által adományozható
elismerő címekről szóló rendelet
A Humánpolitikai Bizottság 2016. augusztus 29-én tárgyalta
és elfogadásra javasolta a testületnek az Önkormányzat által
adományozható elismerő címek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet egyes pontjainak
módosítását.
A Képviselő-testület döntése értelmében a rendelet az alábbi
módosításokkal lép életbe:
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„Kistarcsa Város Legidősebb Polgára” cím annak a kistarcsai
lakóhelyű
állampolgárnak
adományozható,
aki
életvitelszerűen Kistarcsán él, és aki a település várossá
avatásának évfordulója alkalmából szervezett ünnepség
napján a város legidősebb polgára.
„Az Év Sportolója / Sportcsapata” elismerő címet, csak
kistarcsai lakóhellyel rendelkező sportolók és kistarcsai
székhellyel rendelkező sportszervezetekhez tartozó
sportcsapatok, valamint a kistarcsai egyesület színeiben
versenyző egyéni sportolók kaphatják.
„Az Év Rendőre” illetve „Az Év Polgárőre” elismerő címmel
járó oklevél és pénzjutalom átadására az áprilisi, illetve a
júniusi testületi ülésen kerül sor tekintettel a Magyar
Rendőrség Napjára és az Országos Polgárőr Napra.
Beszámoló a 2016. évi költségvetés első félévének
végrehajtásáról
A testület a költségvetési rendeletet az első félévben egy
alkalommal módosította. Az eredeti költségvetésben
jóváhagyott kiadási-bevételi előirányzat 1 411 648 ezer
forintban került meghatározásra, a testület által a félévig
jóváhagyott rendelet módosítás illetve a saját hatáskörben
végrehajtott módosítások eredményeként a kimutatott
költségvetési főösszeg 1 614 658 ezer forintra növekedett.
A féléves beszámolóban megjelenő pénzforgalmi teljesítés a
bevételek vonatkozásában 800 600 ezer forint összegű, mely
a módosított előirányzathoz képest 50 %-os teljesítést mutat.
A 2016. féléves pénzforgalmi szemléletű kiadás a módosított
előirányzathoz képest 738 874 ezer forint összegben és 46
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%-os arányban teljesült. Az időarányos adatok igazolják, a
2016. évi tervezés megalapozottságát, a költségvetés
végrehajtása során a fegyelmezettség és tervszerűség
érvényesül.
A félévig teljesített bevételek és kiadások egyenlege 61 726
ezer forint többletet mutat.
A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatként 20 millió
forint összegben tervezett tartalékot. A félév végéig a testületi
döntések hatására a tartalék összege csaknem 7 millió forint,
mely a tárgyév végéig fedezetet nyújt a tartalék képzése
szerinti célokra illetve az évközi nem várt kiadások
forrásaként szolgálhat.
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyta az Önkormányzat 2016. évi költségvetése első
féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Csökkent a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
A Képviselő-testület döntése szerint kevesebbet kell fizetni
szeptember 1-jétől a gyermekétkeztetésért. Az óvodai napi
háromszori étkezés költsége nettó 365 Ft, míg az általános
iskolai teljes étkezés nettó 430 Ft lett. Az étkeztetési
szolgáltatást a SAPEZOK Kft. biztosítja.
A változások életbelépéshez a köznevelési intézményekben
alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosítására volt szükség, melyet a
Képviselő-testület elfogadott.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további változásokról
részletesen az 3. oldalon olvashat.
H.SZ.

Miről szavazunk október 2án?

A több, mint ezer éves magyar államiság egyik legfontosabb
válaszútjához érkezünk október másodikán, mely kérdésben
Kistarcsa Önkormányzata határozatban hozta meg döntését:
elutasítja a kvótát. A kérdés pártok fölött álló, össznemzeti
ügy, és a rá adott válaszunk a következő évtizedek, és
évszázadok mindennapjait fogja meghatározni. A kérdés
túlmutat önmagán, ezért érdemes kicsit körbejárni.
Először is fontos tisztázni a kvóta fogalmát. A kvóta ebben az
esetben annak a képletét jelenti, hogy a korunk
népvándorlása során Európába érkező migránsok mekkora
hányadát kell országunkba befogadnunk. Mivel ez nem egy
szám, hanem egy hányad, nincs felső határa. Ezért álságos
azt állítani, hogy a népszavazásban pusztán arról dönthetünk,
hogy 1128 külföldit befogadunk e vagy sem – ez hazugság.
Ha egyszer elfogadjuk a hányadot, utána már nincs
reklamációs lehetőség, hogy már elnézést, de nem egymillió
emberről volt szó, hanem csak ezerről. Ráadásul, aki már
bent van, azt megilleti a családegyesítés joga.
Közel egy éve történt, hogy az Iszlám Állam nevű
horrorszervezet bejelentette, hogy több ezer harcosukat
sikerült bejuttatniuk az Unióba, és további ezreket fognak a
jövőben is. Akkor valahogy ez a hír elsikkadt. Azóta viszont
eltelt egy nyár. Egy olyan nyár, ahol esténként szorongva
kapcsoltuk be a híradót, és szorítottunk, hogy ugye ma nem
történt terrorakció a vén Európában. Ennek ellenére még ma
is van olyan őrült, aki azt állítja, hogy nincs összefüggés a
migráció és a terrorizmus közt. Nekik nem számít az, amit
tapasztalunk, ahogyan az sem, hogy ezt tavaly maguk a
terroristák közölték. Persze értem én, hogy nem minden
bevándorló terrorista. Olyan ez, mint gombát venni: ha

9

veszek egy vödör gombát, az is halálos, ha csak egy mérgező
van benne. Kérdem én, melyik anya tálalna a gyermekei elé
olyan gombapaprikást, amibe belekeveredhetett mérges
gomba is? Főleg ha tud róla, hogy valaki szánt szándékkal
keveri bele és ezt ráadásul előre be is jelenti?
Ezek mind súlyos dolgok. Gazdasági, szociális és biztonsági
okokból egyaránt. Számomra mégis talán a legfontosabb
kérdés az, hogy ki dönthet a sorsomról, és a hazám sorsáról.
Szeretném, ha annak a kérdésnek az eldöntése, hogy kit
engedünk be az országba, a mindenkori, demokratikusan
választott magyar országgyűlés joga maradjon. Nem ismerek
egy magyar állampolgárt sem, aki valaha beikszelte volna
Jean-Claude Junckert, Martin Schulzot vagy bármelyik
brüsszeli bürokratát. Ahogy Angela Merkelt vagy George
Sorost sem. És mivel egyikünk se szavazott rájuk, kérem
őket, hogy ne akarják eldönteni, hogy mi mit szeretnénk!
Hálás vagyok, hogy választhatok, és arra kérem minden
honfitársamat, hogy vigyázzunk erre a kiváltságunkra. Mert
bizony kiváltság ma ezen a bolygón, hogy van beleszólásunk
a sorsunkba!
Összegezve az eddigieket: az a kérdés, hogy rábízzuk-e a
brüsszeli bürokratákra annak a döntésnek a jogát, hogy kit
engedünk be magunk közé ebbe az országba. Rábízzuk-e
olyanokra, akikre nem szavazhatunk, akik semmilyen
felelősséggel nem tartoznak nekünk, és sosem
számoltathatjuk el őket? Kockáztathatjuk-e ezzel a
biztonságunkat?
Ez a kérdés. Egyszerű: IGEN vagy NEM?
Kistarcsa Önkormányzata már döntött. Döntsön Ön is!
Juhász István
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V. Kakasfőző Fesztivál
A Böllérfesztivál után 2016-ban a Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál is a
jubileumához érkezett. Kistarcsa Város Önkormányzata jóvoltából
immáron 5. alkalommal került megrendezésre ez az esemény,
kirakodóvásárral, koncertekkel és családi programokkal kiegészülve.
A főzőverseny az augusztus 20-i ünnepséghez igazodva délután egy órakor a
megnyitóval és a zsűri bemutatásával kezdődött. A fesztivált Vécsey László
(Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő nyitotta meg.
Az 5 fős zsűri elnöke a kistarcsai főzőfesztiválokhoz híven Herczku János
életműdíjas mesterszakács volt. A bírák csapatát erősítette meghívott
vendégként Buday Péter séf, dr. Urbanics Gábor a Gödöllői Járási Hivatal
vezetője, és Juhász István alpolgármester is részt vett a pontozásban.
Évről-évre egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a fesztivál iránt, a
nevezéseket már hetekkel ezelőtt lezárták. Tavaly 24 csapat indult, de ez túl
zsúfolttá tette az Ifjúság teret, így idén 20 csapat nevezését fogadták el a
szervezők. A csapatok bemutatását követően a színpadon Solymosi Sándor
polgármester és Szilárdi László főszervező pálinkával kínálta a
csapatkapitányokat. A csodás nyári idő kedvezett a csapatoknak, már csak a
megfelelő folyadékbevitelre kellett figyelni a nagy melegben.
Délután fél 2-kor, közös tűzgyújtással kezdődött meg a verseny. A szabályok
értelmében a csapatok bármilyen kakasból készült ételt elkészíthettek. A
szervezők 2 kakast biztosítottak minden indulónak a jól megszokott
kiegészítőkkel együtt. 2 órától kezdetét vették a zenés programok is a
színpadon. A nap folyamán a jó hangulatról a Retroleum zenekar
gondoskodott. Az első fellépő Sub Bass Monster rapper volt, aki az elmúlt
15 év legnagyobb slágereit hozta el Kistarcsára. A rendkívül közvetlen
zenész több számot is a közönség soraiból énekelt a rajongókkal
egyetemben. Ezután tinédzser lányok sokasága töltötte meg a színpad előtti
teret. Következett a X-Faktor negyedik szériájában második helyen végzett 3
tagú fiúzenekar, a ByTheWay fellépése. A tehetségkutatóból jól ismert dalok
mellett egy-egy saját szerzeményt is előadtak a srácok, egy rövid dedikálásra
és fotózkodásra is sor került.
Nem sokkal fél 7 után pedig kezdetét vette az eredményhirdetés. Nem
minden csapat került díjazásra, csak 7 kategóriában hirdettek győztest, ezzel
még jobban motiválva a csapatokat. A legfontosabb díj az abszolút
győztesnek járó trófea volt. Idén az Alapszolgáltatási Központ csapata
szerezte meg az első helyet, Gádoros csapata előtt. Harmadik helyen pedig a
Gesztenyés Óvoda munkatársai végeztek.
A díjátadót követően Polgár Peti lépett színpadra. A mulatós humor
egyedülálló képviselője vicces dalokkal, zenés paródiákkal szórakoztatta a
közönséget. A szervezők gondoltak a kisebbekre is, ugrálóvár, dodzsem,
körhinta várta a gyermekeket. A kirakodóvásár sokféle vásárlási lehetőséggel
szolgált. Kézműves sörök, kürtőskalács, kézzel készített egyedi ékszerek,
ajándéktárgyak és játékok várták a kilátogatókat. A kostolójegyek idén is
igen hamar elfogytak.
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Kistarcsa város lakossága mindig is szerette az igényes rock zenét, így
Kistarcsai Napok után egy újabb rock együttes zárta a zenei színpad
programját. Az AB/CD zenekar a világhírű ausztrál AC/DC előtt tisztelegve
látványos show-val örvendeztette meg a közönséget. A fesztivál zárásaként
idén sem maradhatott el a jól megszokott és igen látványos tűzijáték sem.
A rendezvény kiemelt támogatója a Bethlen Gábor Alap volt, mely projekt
keretében Kistarcsa Város Önkormányzata 1,7 millió forint támogatást
kapott, testvér-települési programok és kapcsolatok kiépítése céljából. Idén
két testvértelepülésről, az erdélyi Torjáról, és a horvátországi Kopácsról is
érkeztek meghívottak.
Juhász István és Szilárdi László ezúton is köszönik a szervezésben
résztvevők munkáját, az induló csapatoknak pedig azt, hogy idén is sikerült
felejthetetlenné tenniük az 5. Kakasfőző fesztivált.

Íme a díjazottak:
Fődíj:
1. Alapszolgáltatási Központ csapata
2. Gádoros csapata
3. Gesztenyés Óvoda csapata
Legszebb külső megjelenés:
Pannónia Néptáncegyüttes csapata
Legtisztábban dolgozó csapat:
Közösen Értük Alapítvány csapata
Legjobb vendéglátó csapat:
Kopács csapata
Legötletesebb ételek:
Bordó Párducok
Legfinomabb hagyományos étel:
Kistarcsai Roma Önkormányzat csapata
Legszebben megjelenített étel:
Gesztenyés Óvoda csapata
Legjobb íz:
Alapszolgáltatási Központ csapata

A képen a győztes csapat
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Jótékonysági Gymstick edzés volt a Gesztenyés Óvodánál
Nem mindennapi esemény színesítette májusban óvodánk
hétköznapjait. A Gesztenyés óvoda Napocska csoportjának
egyik anyukája, Fera-Both Csilla jótékonysági felajánlással
kereste meg az óvodát.

Csilla Gymstick edzőként tevékenykedik városunkban.
Felajánlotta, hogy tart egy edzést az óvodánk javára és a
befolyt teljes összeget Alapítványunknak ajánlja fel. Lelkes
szervezés előzte meg az edzés időpontját, és mi dolgozók
buzdítottuk a szülőket, hogy vegyünk részt minél többen
ezen az eseményen.

A jótékonykodás mellett, még lehetőségünk is nyílott egy jó
kis mozgásra. Egy kis izgalom is párosult a várakozáshoz,
hogy aznap szép időnk legyen, mert az óvoda udvarra
terveztük a mozgást. Szerencsére az égiek is kedveztek
nekünk, és gyönyörű napsütésben mozoghattunk. Több mint
30- an jöttek el, köztük nagyon sok kolléga mind a két
óvodából.
Nagyon sokan támogató jegy megvásárlásával támogatták az
eseményt, ezen keresztül az óvodánkat. Örömmel töltött el,
hogy ebben a rohanó világban vannak emberek, akik időt
tudnak szakítani a segítségnyújtásra, ezzel példát mutatva
gyermekeiknek, és nem utolsó sorban az óvoda
támogatására.
A programmal 100 000Ft támogatást gyűjtött óvodánknak,
melyen vizuális technikákhoz vásároltunk eszközöket
minden óvodai csoportnak.
Hálás köszönet Csillának ezért a nemes gesztusért és
mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták a
kezdeményezést.
Tóthné Kuris Mónika - óvónő
Ratimovszky Tiborné-óvodavezető

Valójában mi is az a Gymstick?

Finnországból származik. Fejlesztésekor ötvözték a
tornabotot és a gumikötelet, amelyek már önmagában is
számos lehetőséget kínálnak a fitness-kedvelők körében. A
két eszköz kombinációjával hozták létre a sokoldalú és
hatékony Gymstick-et. Eredetileg izomtónus fokozó
gyakorlatokhoz tervezték, de azóta használják és eredményes
vizsgát tett a mozgékonyság, egyensúly, koordináció és
erőnlét fejlesztésében. Mindezek mellett nagy szerepe lehet a
rehabilitációban is. Ötféle erősségű változatban kapható, a
kezdők és a fittebbek egyaránt megtalálhatják a számukra
megfelelőt.
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Lévay Petra Európa Bajnok!
Petra Szeptember 4-én az Ausztriában megrendezett
Csatlakozz Te is csapatunkhoz!
Középtávú Európa Bajnokságon, Magyarországon elsőként
Paratriatlon Európa Bajnoki címet szerzett. Az 1900 m Kedvet kaptál a mozgáshoz? Esetleg a versenyzéshez?
úszásból, 90 km kerékpárból és 21 km futásból álló távot Szeretnéd szabadidődet egy jó társaságban eltölteni úgy,
hogy közben az egészségedet, testedet is karban tartod?
életében először teljesítette.
Legyél felnőtt vagy gyerek, kezdő vagy újrakezdő!

„Büszke vagyok, hogy én lehetek Magyarország első női
Európa bajnoka paratriatlonban! A kalandos és rendkívül
kihívásos pályán nagyot küzdöttem az elemekkel és a
technikával, de sikerült! Ismét a futás volt az erős számom,
kifejezetten élveztem.
Köszönöm a Magyar Triatlon Szövetségnek, a Kistarcsai
Önkormányzatnak és klubomnak, a Kistarcsai VSRCnek a
támogatást!”
Lévay Petra, közvetlenül a célba érkezés után

Nem csak Petra sikereinek örülhettünk a nyár folyamán.
Hétköznapjainkat felkészüléssel, hétvégéinket versenyzéssel
töltöttük az ország különböző pontjain, néha a
legszélsőségesebb időjárási körülmények között. A kemény
munka meghozta gyümölcsét, hiszen minden versenyen,
minden országos bajnokságon volt kistarcsai a dobogón.
Eredményeinket már szinte számon tartani is nehéz.
A gyerekek mellett a felnőttek is megmérettették magukat.
Egyre bővülő létszámmal, felnőtt és szenior sportolóink is
kitartóan készülnek egész évben, hogy bizonyítsanak
különböző távokon. Idén is számtalan fél-ironman és
ironman „született” csapatunkban. Büszkék vagyunk rájuk,
arra hogy a kemény hétköznapok mellett, a gyerekektől
példát véve és nekik példát mutatva váltottak életmódot és a
sportban keresnek új célokat, kihívásokat.
Utánpótlás műhelyünkben közben a szezon véget ért, de a jól
megérdemelt rövid pihenő után már folytatjuk is a munkát
kis uszodánkban, hiszen az ősz is tartogat még néhány
versenyt számunkra.
Eredményeinket és egyesületünk mindennapjait bárki
követheti honlapunkon a www.sportathlon.hu oldalunkon és
a facebookon a facebook.com/triatlonkistarcsa címen.

Úszás – Triatlon – Öttusa
utánpótlás nevelés
Edzések hétköznap délutánonként valamint szombat délelőtt.
Csoportbeosztás úszás tudás szintje alapján.
Felnőtt rekreációs és hobbi sport, versenysport (úszás,
triatlon, futás)
Jó hangulatú, fiatalos csapat, szakszerűen szervezett és
felügyelt edzések munka előtt és munka után, hétvégén.
Úszás oktatás
Gyermek oktatás óvodás kortól:

H-Sz-P 18:00-19:00 K-Cs 16:00-17:00
Felnőtt oktatás:

H-Sz-P: 19:00-20:00
Jelentkezés és további információ:
Gább Dávid: 06 30 7474 095
Tóvári Dóra:06 30 841 5969
Web: www.sportathlon.hu
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Szent Gellért

Szent Gellért püspök, vértanú. Ünnepe: szeptember 24.
Született: Velence 980 körül. Halála: Buda, 1046. szeptember
24.
Szentünk azoknak a sorába tartozik, akik nem hazánk
földjén látták meg a napvilágot, de életük, működésük és
haláluk ide kapcsolja őket. Velence volt a szülőföldje, az a
lagúnák szabdalta szigetföld, amelynek első lakói a helyi
hagyomány szerint Attila hunjai elől menekültek ide a
szárazföld városaiból, falvaiból. Ötéves volt, amikor szülei apját Sagreedo Gellértnek hívták - áteveztek vele Szent
György szigetre. Úgy látszott ugyanis, hogy György nevű
kisfiuk (Szent György napján született, ezért kapta a
keresztségben ezt a nevet) nem marad életben. Fogadalmat
tettek, hogy ha a gyermek a sziget bencés szerzetesi imájára
meggyógyul, Istennek szentelik életét, és mindjárt a
kolostorban hagyják. A gyermek felgyógyult, ott maradt, és
fokozatosan bevezették őt a kor szellemi és a Szent Benedek
rend lelki életébe, fegyelmébe. 15 éves lehetett, amikor
édesapja Jézus iránt való szeretetből szentföldi zarándoklatra
indult. Társaival elérte Palesztina partjait, ahol rabló arabok
megtámadták őket. A támadókat megfutamították, azonban
édesapja a harcban meghalt. Az ő emlékére vette fel az ifjú
György a Gellért nevet. Nem sokkal később édesanyját is
elvesztette.
Huszonöt éves korában rendtársai őt tették meg a
kolostor perjelévé, (a vezető apát után következő személy)
majd Vilmos apát (s szerzetesek vezetője) javaslatára,
tudásának elmélyítése végett, másodmagával Bolognába
küldik, hogy később elfoglalhassa a kolostori iskola egyik
tanári posztját. 32 évesen tér vissza a Szent György szigeti
kolostorba, de nem sokáig tanít, mert Vilmos apát halála után
őt választják meg szerzetestársai apátnak. Talán édesapja
emléke vagy a hithirdetés vágya arra készteti, hogy három év
multával lemondjon apáti tisztéről, és a Szentföldre indul.
1015 február vége felé száll hajóra két társával, hogy
Zárába (Jugoszlávia) jusson, s onnan tovább hajózzék
Palesztina felé. De a kitört tengeri vihar a part felé sodorja
őket. A bencések kolostorában talál menedéket. A több hétre
elhúzódó kényszerpihenő közben Gellértnek nemegyszer
nyílt alkalma arra, hogy megbeszélje útitervét az ugyancsak
ott tartózkodó pannonhalmi Gaudentius apáttal, aki szerette
volna őt megnyerni magyarországi kolostoralapítási és térítő
tervének. Gellért azzal a nem titkolt szándékkal engedett
unszolásának, hogy Magyarországon keresztül könnyebben
eljuthat a Szentföldre. Átkelvén a part menti hegyláncokon
1015. május 3-án érkeznek Pécsre, Bonipert püspökhöz. Vele
és Asztrik pécsváradi apáttal onnan Székesfehérvárra, István
királyhoz mennek. Nagyboldogasszony napján járul elébe, és
találkozásuk hatására a király meghívja őt Imre fiának
nevelőjéül. Nyolcéves volt ekkor Imre, és szentünk hét évig
volt mellette az esztergomi királyi palotában. Tanítványának
életszentség bizonyítja, hogy nevelő, oktató munkája nem
veszett kárba.
Ezután következtek a bakonybéli remeteség évei. A

kolostor melletti erdei kunyhóban tudott leginkább
elmélkedni és dolgozni. Ekkor írta Szentírás magyarázó
munkáit, többek között a Zsidókhoz írt leveléhez és Szent
János apostol első leveléhez. Kár, hogy munkái mind
elvesztek. 1028-ig örülhetett a kolostor csendjének és erdei
magányának. Ajtony vezér legyőzése után Szent István
hivatta, hogy rábízza a Maros menti egyházmegye
megszervezését. Ajtony annak idején a bizánci császárság
szomszédjaként görög szertartás szerint vette fel a
keresztséget és telepített Marosvárra néhány görög szerzetest.

Gellért az egyházszervezést azzal kezdte, hogy felosztotta az
egyházmegye területét hét főesperességre, s ezek élére a
magával hozott papok közül azokat állította, akik tudtak
magyarul. Majd a papi utánpótlás biztosítására iskolát
szervezett. Templomokat építetett, köztük a székesegyházat.
Tevékenységét a szent életű király támogatta. E tekintetben
éppúgy, mint más sorsdöntőbb szempontból, végzetes
fordulatot jelentett a király halála, 1038-ban. Hiába volt a
velencei új király, Péter, sem az uralkodáshoz, sem a
magyarság megnyeréséhez nem értett. De az utód Aba
Sámuel sem vitte sokra. Zsarnoksága miatt 1043-ban a
koronát és a húsvét megünneplését is megtagadta tőle
Gellért. A felfordulásnak ezen évei készítik elő vértanúságát
is, melyet nem keresett, de elfogadta.
1046 szeptemberében a lengyelországi száműzetésből hazatérő Vászoly-fiak, Endre és Levente fogadására
igyekszik püspöktársaival. Mivel a hercegek még nem
érkeztek meg. Székesfehérvárra, továbbutazik Diósdig. Az
úgynevezett pesti révhez közeledbe Vatha pogány lázadói
kőzáporral tőrnek rájuk. Kiráncigálják Gellértet a szekeréből,
hozzákötötték egy kordéhoz, (kétkerekű kocsi) és a később
róla elnevezett Kelenhegy sziklájáról a mélybe taszították.
Holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony templomban (a
mai Belvárosi Főplébánia templom) temették el. Később
átszállították Csanádra. Szentté avatása Szent László
királysága idején történt.
Somlai József nyugdíjas plébános
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Azzal utasította vissza valaki az invitálásomat...

„De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak
voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt
feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért...” Efézus2, 46..)

Azzal utasította vissza valaki az invitálásomat az
istentiszteletre, hogy a keresztyének csak azért mennek el a
templomba, hogy ott feloldozást kapjanak bűneikre, de
azután ugyanúgy lopnak, csalnak, hazudoznak, mint a
többiek. - Gyanúsan gyakran éri ez a vád a keresztyéneket.
„Nyilván mindenütt előfordulnak képmutatók, de ez nem a
legnagyobb többség!” - védekeztem. Persze tud a keresztyén
ember is a saját bűnéről, harcol is ellene. Fáj is neki, amikor
ilyeneken kapja magát. Ilyenkor bűnbánattal megy Isten
házába, hogy letegye bűneinek a terhét. Kikerekedett a
szemem a válaszán: „nem kellene vétkezni, és akkor nem
kellene a templomba járni!” Állította: „neki nincsenek
vétkei”, ezért nem is jön a lelki otthonba.
Művelt, tisztességes házasságban élő, szorgalmas,
becsületben megőszült személyek gondolják: nincs bűnük!,
mert még nem nyílt fel a szemük meglátni maguk igaz
valóját. Hiába is sorolnám, meg sem hallanák.
Két kifejezést használ a Biblia itt a bűnre. Az egyik a
norma megszegését, a konkrét vétkeket jelenti, a másik a
céltévesztés. Annak az elvétése, amit mennyei Atyja rábízott,
amire teremtette. Eközben jól érzi magát Üdvözítője nélkül:
elszakad tőle, vagy egyszerűen csak nem törődik vele.
Azért használja a „halál” kifejezést a bűnre is a Biblia, mert
ezzel a teljesen elveszett állapotunkat akarja kifejezni, amin
csak Isten tud változtatni. Mégpedig úgy tette ezt, hogy
„életre keltett Krisztussal együtt”
Először feltámaszt a földi életben a bűn halálából, hogy
vele együtt éljünk. Különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz
között. Felismerjük éltünk igazi értelmét, feladatát és célját.
Ekkor látjuk meg, hogy milyen hiábavalón teltek az éveink
Krisztus nélkül. A bűnből való feltámadás után már
vágyakozik az ember a jóra, és fáj neki, ha nem sikerül
megvalósítania. Égeti a zsebét, ami nem az övé. Legalább
azután meglátja a másik szemében a szomorúságot, miután
megbántotta. Csodálkozik, hogyan nem vette eddig észre, ha
fájdalmat okozott. Most már nem azért van álmatlan
éjszakája, mert megbántották, hanem azért, mert ő bántott
meg valakit, és alig várja, hogy reggel legyen és bocsánatot
kérhessen.
„Akiket így életre keltett Krisztussal együtt”, azokat fel is
támasztja az örök életre és a „mennyeiek világába ülteti
Krisztus Jézusért.” Tehát nemcsak a földi életünket rendezi
el, hanem a mennyeit is.
Miért teszi ezt Isten? Mert nagyon irgalmas, tehát
szánalomra indul irántunk és könyörületesen bánik velünk.
Ez nem a mi érdemünk, nem a jóságunk jutalma. Egyszerűen
azért van, mert ilyen a mennyei Atyánk.
„Nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett” bánik így
velünk. Itt az isteni megelőlegező szeretet görög szavát, az
agapét találjuk. Több helyen is megerősiti ezt a Biblia: „Isten

azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy
Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk”
(Róma, 5,8.). Hasonlót olvasunk János első levelében is:
„Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket”
(1.János 4, 19.)
Némely újprotestáns felekezet úgy véli, hogy a
bűnbánatunkkal, megtérésünkkel érdemlik ki Isten szeretetét.
A mi református hitünk egy evangéliumi énekkel
fogalmazható meg a legszebben: „Buzgóságom égne bár, S
folyna könnyem mint az ár, Elégtételt az nem ad, Csak Te
válthatsz meg, magad.” (458. ének.) Tehát az örökkévalóság
szemszögéből nézve, még a mi megtérésünk, bűnbánatunk is
Gondviselőnk szeretetéből ered.
Azért, hogy ezt még jobban megértsük, beszúrt egy
mondatrészt az apostol: „kegyelemből van üdvösségetek.” A
kegyelmet nem megérdemelni kell, annak az a lényege, hogy
azt csak el kell fogadni.
Ezzel nem fejeződik be az Efézusi levél, hanem a
negyedik résztől részletesen kifejti: hogyan kell élnie annak,
akivel ilyen kegyelmes volt mennyei Atyánk.
A sorrend a fontos: először a kegyelem, utána hálából az
erkölcsös, a megbocsátó hívő élet. Tehát nem azért él Isten
akarata szerint egy keresztyén, hogy valamit kiérdemeljen,
hanem fordítva: mivel gazdag volt irgalomban iránta
Teremtője, ezért egész életét égőáldozatul neki adja.
Ha így bánik velünk mennyei Atyánk, nekünk is
gazdagnak kell lenni irgalomban és szeretetben! Ez látható-e
a megbocsátásodon? Látható abból, ahogyan megszánsz
valakit például a nevetséges magyarázkodása közben?

Híreink

Baba-mama csoportot indítunk szerdánként 10 órai kezdettel
október első szerdájától, eleinte csak 45 percben. Igény
esetén hosszabban is lehet maradni és beszélgetni. A
gyerekek korának megfelelő evangéliumi énekeket,
mondókákat, imádságokat fogunk majd tanulni. Alkalmat
teremtünk a gyermekek neveléséről tanítani, beszélgetni,
tapasztalatokat átadni. Segítséget szeretnénk adni a boldog
házasság megéléséhez. Mindenkit nagy szeretettel várunk. A
belépés díjmentes.
Gyászolók órája csütörtökönként 17 órától
Szeretettel várunk minden érdeklődőt gyászolók órájára a
kistarcsai református templom mögötti gyülekezeti házba.
Egy rövid bevezetés után a jelenlévők között kötetlen
beszélgetés szokott kialakulni: nemcsak a gyászkönnyekkel,
hanem a vigasztalás segítségével. Nem tudjuk
megmagyarázni, hogyan vigasztal Isten, de azt világosan
látjuk, hogy a megértő testvéri szívet használja fel.
Mindenkit szeretettel várunk!
Riskó János református lelkész
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Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be

Pizza helyett Pupusas

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!

Hozzávalók:

20 dkg finomliszt, 10 dkg sütőporos liszt, 1 kávéskanál só
1/2 dl olaj, 1,5 dl langyos víz
A töltelékhez:
3 evőkanál tejföl, 10 dkg reszelt sajt, 10 dkg szalonna, 5 dkg
sonka, 1/2 kaliforniai paprika, 2 gerezd zúzott fokhagyma,
1/2 lilahagyma. 2-3 evőkanál kukorica
Elkészítése:

A hozzávalókból meggyúrjuk a tésztát, majd félretesszük
piheni, amíg a töltelék elkészül. A töltelékhez a szalonnát
felkockázzuk, majd zsírjára sütjük. A lilahagymát apróra
vágjuk, az újhagymát felkarikázzuk. Ezután a töltelék
hozzávalóit összekeverjük A tésztát 6 részre osztjuk és
kinyújtuk, majd mindegyikre 1 púpos evőkanál tölteléket
teszünk. A megtöltött tészták széleit lezárjuk, a kisült
szalonnazsírral kikenjük a serpenyőt. A megtöltött tésztákat
oldalanként 5-6 perc alatt készre sütjük körülbelül 200 fokon.
Jó étvágyat!
Könyvajánló

Fábián Janka: Az utolsó boszorkány lánya

Vers mindenkinek

Dsida Jenő: Ősz

1760-ban Zsófia, az utolsó bécsi boszorkány
Mért van, hogy a szivem
lánya szomorúan fogadja a HabsburgCsupa, csupa bánat? trónörökös, József főherceg közelgő
Siratom halálát
házasságának hírét. A lány évek óta titokban
A gyönyörű nyárnak.
rajong Mária Terézia elsőszülött fiáért, és az
esküvő napján úgy érzi, valamivel fel kell
Siratom halálát
A hulló levélnek,
hívnia magára a főrangú ifjú figyelmét. Ám
Lassú hervadását
ehelyett egy másik fiatalember szeme akad meg
A virágos rétnek.
rajta; a daliás Kolosy Károly, a királynő magyar
királyi testőrségének tagja még párbajozik is
Siratom halálát
érte…
Égő forró könnyel...
...Csicsergő madárdal
Zsófia története egy szerelmi dráma súlyos
Tavaszi virággal
következményei miatt Párizsban folytatódik, ahol az ő és a családja sorsa
Csak
mégegyszer jöjj el!
akarata ellenére is összekapcsolódik a Habsburgokéval – József császár után
Marie Antoinette-ével is. A francia forradalom kitörése előtti években a királyi
udvar látszólag fényűző élete mögött rejtett tragédiák sora húzódik meg,
(1938)
amelyekről csak az uralkodók bizalmasai tudhatnak. Közöttük van Zsófia is,
aki hiába is próbálna kívülálló maradni, az egyre baljósabb események őt is
magukkal sodorják, és hamarosan már a saját és a családtagjai életéért kell Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
küzdenie.
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
Várható megjelenés: 2016. november 2.
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