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RENDEZVÉNY

KISTARCSAI HÍRADÓ

VI. Kistarcsai Böllér Fesztivál  Versenyfelhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata szeretettel meghívja a
település lakosságát a Kistarcsai Böllér Fesztiválra.
Időpont: 2017. február 4. 7 órai kezdettel
Helyszín: Kistarcsa Uszoda melletti terület (Ifjúság tér 3.)
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Csapatlétszám: 4-6 fő, 1 fő böllér (csapatvezető)
Maximum 16 csapat nevezését tudjuk fogadni, csapatonként
fél disznó feldolgozására (kb. 60 kg élősúly)
Nevezési díj: 35.000,- Ft csapatonként, ezért a csapatok 60
kilós fél sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat,
kóstoláshoz 2kg kenyeret, 50 db egyszer használatos kanalat,
kést, villát, tányért, 1 db 2,5x0,8 m asztalt és 8 db széket
kapnak.
Áram, meleg és hideg vízvételi lehetőség megoldott.
A hangosítást, világítást és a szórakoztató programokat a
szervezők biztosítják.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült vagy főtt termékek
készítéséig tart.
A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a
csapatok tevékenységét:
- Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót,
a belsőséget megosztják egymás között),
- Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása
- Tepertő elkészítése
- Abált szalonna formája, íze
- Hurka, kolbász elkészítése, íze
- A bírák külön értékelik a pálinkát és a bort, valamint az
asztalok díszítését, tisztaságát.
- Zsűrizésre 1kg sült, vagy főtt készterméket kell beadni.
A csapattagok nyershúst és a többi elkészített terméket
hazaviszik, melynek további felhasználásáról kötelesek
nyilatkozni, továbbá tetszés szerinti mennyiségben sült és
főtt termékeket kínálhatnak ismerőseiknek, meghívott
vendégeiknek a zsűrizés folyamata után.
A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően
pontozás alapján állapítja meg a győztest.
A csapatok maguk gondoskodnak a fent felsoroltakon kívül
minden disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerről, mint pl:
- kések, bárd, egyéb kézi eszközök, daráló, töltő, üstház,
üst, vágódeszka
- sütő, főző eszközök. Elektromos sütő használata tilos!
- a fél sertés feldolgozásához szükséges fűszerek
- teknők, ládák, tároló edények (hagyományos edények
használata előny!)
- tisztított sertésbél, hurkának való gabonaféle (rizs,
zsömle), hagyma
- szükséges mennyiségű edény, keverő kanál, gázpalack,
gázrózsa, gyújtó eszköz, asztaldísz, balta, lapát, kaparókés, vödör, kefe
- pálinka, bor
- Csak kézi daráló használható!
A nevezési díjat 2017. január 13-ig kell befizetni a
Polgármesteri Hivatal pénztárába.
Cím: Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Nevezni és felvilágosítást kérni lehet: Szilárdi László
intézményvezetőnél tel: 06-28-507-147, 06-30-972-6608
E-mail: kistarcsamuvhaz1@apmail.hu
A versenyfelhívás elektronikus formában megtalálható az
alábbi címeken: www.kistarcsamuvhaz.hu,www.kistarcsa.hu
A nevezés érkezési sorrendben történik, 16 csapatnál többet
nem tudunk fogadni.

A verseny folyamán a hagyományos disznótorra jellemző
házias ételeket vásárolhatnak az érdeklődők.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű
berendezések őrzéséről a szervezők gondoskodnak.
Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A
csapatok – kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után – kóstoló
céljából adhatják saját csapattagjaiknak, vagy meghívott
vendégeiknek.
A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után!
Sapka, fejkendő használata kötelező!
A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított
zöldségeket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb.
használhatnak fel sütésre-főzésre, helyszíni tisztogatás nem
megengedett.
A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. A
csúszásmentesítést, esetleges sáreltakarítást a csapatok
végzik. A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a
szervezők végzik.
Az állati maradványokat külön erre a célra
rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákba kell tárolni!
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a
verseny megkezdése előtt hallgathatják meg.
A rendezvény várhatóan 21 óráig tart. Az eredményhirdetést
követően a vendégek és a csapattagok utcabálon
szórakozhatnak.
A nap folyamán látványos programok várják az érdeklődőket!
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
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Minden érvényesen pályázó kapott
támogatást
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Elkészült az Aulich utca
újraaszfaltozása

Kistarcsa Város Önkormányzata a 2017. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíj
pályázatára 7 érvényes és 2 érvénytelen pályázat érkezett. A
„B” típusú pályázatra nem érkezett pályázat. Kistarcsa Város
Önkormányzata 7 pályázót támogatott havi 7.000.- Ft/hó/fő
összeggel.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Kóbor kutyák befogása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata a közterületen lévő kóbor kutyák befogására
megállapodást kötött a Kutyaments vár Alapítvánnyal.
Amennyiben városunk illetékességi területén a közterületen
felügyelet nélkül, kóbor, gazdátlan kutyát észlel, kérjük
jelezze az alapítvány felé a nap 24 órájában a 06-20 9643025 telefonszámon, akik gondoskodnak az állat befogásáról,
elszállításáról.
A jelzéseket munkaidőben a Kistarcsai Polgármesteri
Hivatalban is fogadjuk a 06-28 470-711-es telefonszámon.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Közvilágítással kapcsolatos
lakossági hibabejelentés

A beruházó a DPMV Zrt. volt, aki az év során kicserélte a
víziközműveken az általa szükségesnek ítélt alkatrészeket és
elvégezte a víz- és csatorna bekötéseket is.
Az önkormányzattól csak úgy kapta meg a közterület
felbontásához az engedélyt, ha az utat teljes szélességében
újra aszfaltozzák. A munkálatok összköltsége 38.410.503, Ft + ÁFA volt, amiből a víz-és csatornabekötések ellenértéke
5.843.000,- Ft+ ÁFA, a vízmű-rendszer korszerűsítés utáni
helyreállítás ellenértéke 28.127.503,- Ft+ ÁFA, a nyomvonal
helyreállítási munkálatok ellenértéke 3.000.000,- Ft + ÁFA, a
munkálatok során keletkező törmelékek elszállításának és
lerakásának költsége 1.440.000,- Ft+ÁFA volt. Jelenleg a
vízelvezető árkot építik ki a Széchenyi utcáig, öntött
betonból.
Sajnos egy nem kívánt esemény is történt, amikor az
aszfaltozás előtt eltört egy cső, elárasztva egy szakaszt, ami
most kibontva áll, s amit a föld tömörödése után külön kell
majd leaszfaltozni.
Szervezési Iroda

Téli igazgatási szünet

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatalban 2016. december 27. napjától
2016. december 30. napjáig igazgatási szünet lesz.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jobb és gyorsabb Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – a halaszthatatlan
ellátás érdekében, a közvilágítással kapcsolatos ügyek intézése kivételével – zárva tart.
hibabejelentését a https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
weboldalon vagy a 06-30-685-9865 telefonszámon teheti
meg.
A hibával kapcsolatos bejelentés rögzítéséhez feltétlenül
szükséges a hiba helyén az utca és házszám ismerete, 2016. december 27. napjától 2016. december 30. napjáig a
továbbá a hiba darabszámának megadása. A lámpatestek hivatal működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset,
karbantartását nem az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport végzi. elemi csapás, életveszély, súlyos kár esetére telefonos
ügyeletet biztosítunk. A bejelentések fogadása 08.00-12.00
A karbantartási szerződésben vállalt hibaelhárítási idők:
óra között a Hivatal központi telefonszámán keresztül, azt
- Nagy forgalmú csomópont vagy kijelölt gyalogátkelőkövetően pedig a 06-20-426-5976 mobil számon történik.
hely: 48 óra
- Országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák: 3 nap Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
- Egyéb helyeken fellépő egyedi hibák: 10 nap
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző
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Vége felé közelít a Városi
Sportközpont építése

KISTARCSAI HÍRADÓ

INGYENES KORCSOLYÁZÁS
18 ÉVES KORIG A TÉLI SZÜNETBEN
A kistarcsai gyermekek és fiatalok számára

Az építők túl vannak a külső hőszigetelésen (a tégla építésű
szakaszokon), a színezésen. Behelyezésre kerültek a csarnok
rész ablakai, megépült a fogadó szárnyhoz vezető viacolor
járda és mozgássérült rámpa. Felszerelték az előtetőket, és
kívül megkezdődött a tereprendezés, útépítés.
Belül folyik a csarnok világításának szerelése, a
szerelvényezés a vizes helyiségekben, a javító festés.
Leragasztásra került az egy centi vastag és négy rétegű
sportpadló, ami alá egy párazáró lemez is került. (Ilyen
minőségű sportpadló található a győri és veszprémi kézilabda
arénában.)
Még hátra van a folyosó burkolása, és néhány kisebb feladat.
Majd következhet a műszaki átadás – átvétel folyamata.
Szervezési Iroda

Rongálók a városi adventi koszorúnál

Advent első hétvégéjén hivatalosan is meggyújtásra kerülnek
az első gyertyák – gondolnánk. De nem, ezt már nem várta
meg az az ember, aki még szombaton – legalábbis a
térfigyelő kamera felvételei szerint – nem bírt magával és
úgy gondolta, hogy érdemes letördelni néhány elemet a város
önkormányzata által kihelyezett adventi koszorúról. A képek
helyes értelmezéséhez tudni kell, hogy egy idős hölgy (az
ügy tanúja) megzavarta a tördelést, hangosan elzavarta a
rongálót, aki időlegesen abba is hagyta a tevékenységét, majd
miután mindketten eltávoztak, nem sokkal később visszatért
és sajnálatos módon befejezte a megkezdett „munkáját”.
Kérjük, hogy aki ilyet lát, az tegye meg feljelentését,
névtelenül a közterület-felügyelőknél az alábbi számon: 0620/420-20-16 vagy 06-20/443-34-73
Kistarcsa Város Önkormányzata

Nagy sikere van a 4 évszakos jégpályának Kistarcsán (és a
környező településeken is). Sokan kezdtek el korcsolyázni,
akár a helyben bérelhető eszközökkel, akár a Mikulástól
soron kívül megkért ajándékkal. Hogy tovább biztosítsuk az
eddigi lendületet a téli sportolásban, ezért úgy döntöttünk,
hogy a téli szünet idejére (2016. december 22. csütörtök
reggeltől 2017. január 2. hétfő estig) a kistarcsai
gyermekek és fiatalok számára (18 éves korig) ingyenes
belépést biztosítunk a jégpályára (nyitvatartási időben).
A korcsolya kölcsönzéséért – az eddig megszokott módon –
továbbra is bérleti díjat kell fizetni.
Reméljük, hogy minél több téli vakációzó tanuló él ezzel a
sportolási lehetőséggel és ismerőseit is bevonja ebbe az
élménybe.
Ezúton kívánunk jó pihenést és kikapcsolódást a téli szünetre,
s egyben áldott, békés Karácsonyt, illetve Boldog Új Évet
mindenkinek.

Solymosi Sándor polgármester és Juhász István
alpolgármester

Tájékoztató iparűzési adóelőleg
bevallásának és befizetésének
határidejéről
Azon iparűzési adóalanyok, amelyek iparűzési adóelőleg
kiegészítésre kötelezettek, egyúttal kötelezettek annak
bevallására is. Az illetékes önkormányzathoz, vagy több
önkormányzati
telephellyel
rendelkezőknek
önkormányzatonként kell az önkormányzatok által közzétett
nyomtatványon a bevallási kötelezettségüket teljesíteni.
2016. december 20-ig, Kistarcsa Város Önkormányzat
11742324-15565804-03540000 iparűzési adó beszedési
számlájára befizetni.
Az adóbevallás nyomtatványa az elektronikus bevallásra
kötelezett adózók számára Kistarcsa Város Önkormányzat
honlapjáról indított önkormányzati hivatali portál
segítségével nyújtható be az alábbiak szerint:
1. http://kistarcsa.asp.lgov.hu/ önkormányzati elektronikus
ügyintézés
2. ügyindítás felület -> 2015. évi űrlap választása, mely
2016.évben is alkalmazható
3. ASP-ADO-037-2015 - HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS BEVALLÁS
További információval, az adókötelezettséggel kapcsolatos
további felvilágosítással az adócsoport munkatársai
ügyfélfogadási időben állnak rendelkezésre. Félfogadás:
hétfő 8.00-18.00 óráig, szerda 8.00-16.00 óráig.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Adócsoport
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Forgalmi rend változás a
Csigaháznál
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2016.
november 28-án 20:00 órától, 2017. február 2-án 08:00
óráig a Szent Imre köz (Csigaház előtti parkoló) a
gépjármű forgalom elől lezárásra kerül a korcsolya pálya
üzemeltetése miatt. A megváltozott forgalmi rend miatt az

Egészségház a Batthyány utca felől közelíthető meg

gépjárművel. A forgalmi rend változás a gyalogos forgalmat
nem érinti. Köszönjük megértésüket, és türelmüket!
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás fúrt vagy ásott kút
fennmaradásának engedélyezéséről
Ezév nyarán hatályba lépett egy új szabályozás, mely szerint
a 2016. június 4. napját megelőzően vízjogi engedély nélkül
létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre (fúrt vagy
ásott kútra) vonatkozóan 2018. december 31-ig vízjogi
fennmaradási engedély-kérelmet kell az illetékes
engedélyező hatóságnak benyújtani.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
– a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a szerint – olyan kút
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve
előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki.
A kérelem a Polgármesteri Hivatal honlapján megtalálható
formanyomtatványon az ott felsorolt mellékletekkel együtt
nyújtható be.
A hatósági eljárás díja 5.000,- forint, amelyet illetékbélyeg
formájában, vagy az ügyszám megjelölésével Kistarcsa
Város Önkormányzata 11742324-15565804-10100163
számlájára banki átutalással lehet megfizetni.
A hatóság az érdemi döntést a kérelem beérkezését követő
naptól számított 45 napon belül hozza meg.
Az eljárás során szakhatóságok bevonására is szükség van,
ezért a kérelmeket a csatolt mellékletekkel együtt fúrt kút
esetén 3 példányban, ásott kút esetén 2 példányban kell
benyújtani.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Nyílt levél Szemán Józseftől

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Kistarcsaiak!
Ebben az időben harminc éves álmom vált valóra.
Igazgatóként, képviselőként és civilként sokat munkálkodtam
azon, hogy egy sportcsarnokkal legyen gazdagabb a
település, hisz a számos sportszakosztály, a mozgásra vágyó
ifjú és idős méltán megérdemelte volna. Nekem, nekünk csak
vágy maradt. Most mégis van sportcsarnok.
Hálával és köszönettel tartozom – úgy érzem, a város
lakóinak nevében is – Solymosi Sándor polgármester úrnak,
a képviselő testületnek, a kormánynak, és mindazoknak, akik
e nagyszerű létesítmény létrehozását elősegítették.
Megteremtették a lehetőséget, hogy a város iskolás gyermekei
sok viszontagság után, tágas, esztétikus, kulturált
körülmények között tornázhassanak, a fiatalok, a sportolni
vágyók és a sportot szeretők új korszerű otthonra leljenek.
Tisztelettel: Szemán József

Tájékoztatás telekadó mentességről
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
telekadóról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletével
bevezette a telekadót. A rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdése a
hatályba lépéstől kezdődően rendelkezik a feltételhez kötött
adómentességről.
Mentességet kérhet az adó megfizetése alól az a belterületi
telekkel rendelkező magánszemély tulajdonos vagy az
ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű joggal
rendelkező magánszemély, akinek a telekre lakóépület
felépítésre vonatkozóan jogerős építési engedély kerül
kiadásra, azonban a lakóépületre vonatkozóan nem
rendelkezik jogerős használatbavételi engedéllyel, vagy
fennmaradási engedéllyel, és nyilatkozatban vállalja, hogy a
jogerős építési engedély megszerzését követő 2 éven belül a
lakóépület építése befejeződik és ezen határidőn belül az
ingatlan-nyilvántartásban a lakóépületet feltünteti,
amennyiben a lakóépület az ingatlan-nyilvántartásban a fenti
határidőben ténylegesen feltüntetésre kerül.
Az adó megfizetési mentességre vonatkozó jogosultságot az
adóalany a jogosultságot keletkeztető jogerős építési
engedély kiadását követő 15 napon belül a telekadó
bevallással, valamint a bevallás melléklete szerinti
nyilatkozat benyújtásával jelentheti be az önkormányzati
adóhatóság felé. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 15 napos
határidő jogvesztő, azaz a határidőt követően nincs lehetőség
a mentesség igénybevételére!
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal - Adócsoport
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Álláslehetőség a Polgármesteri
Hivatalban
Kistarcsa Város Jegyzője pályázatot hirdet szervezési
ügyintéző munkakör betöltésére.
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: önkormányzat működésével kapcsolatos kommunikációs, szervezési, pályáztatási feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Kommunikációs referensi feladatok
• Nemzetközi pályázatokhoz kötődő feladatok
• Folyamatos kapcsolattartás testvértelepülésekkel
• Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok
• Helyi önkormányzati rendeletek és szabályzatok előkészítésében, szerkesztésében közreműködés, koncepciók
felülvizsgálata
Részletes pályázati feltételek a www.kistarcsa.hu honlapon
megtekinthetőek.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige:
„szervezési ügyintéző pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)507-148-as telefonszámon kapható.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Fokozódik a levegő szennyezettsége
Tegyünk ellene!

Felhívjuk Kistarcsa város lakosságának figyelmét, hogy a
fűtési szezonban fokozottan szíveskedjenek betartani a
tüzelőberendezések üzemeltetésére, a fűtésre és az
alkalmazható tüzelőanyagra vonatkozó levegőtisztaságvédelmi előírásokat. A levegő védelméről szóló
Kormányrendelet alapján tilos a légszennyezés, valamint a
levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget
okoz.
A jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben
történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási
berendezésben történő égetése kivételével tilos.
Tilos többek között műanyagok, gumik, sprays dobozok,
háztartási hulladék tüzelőberendezésben történő égetése, de
ezeket az anyagokat udvaron, közterületen vagy egyéb nyílt
területen sem szabad égetni! Fentiek alapján kérjük a tisztelt
lakosságot, hogy a tüzelő berendezésben csak hatóságilag is
engedélyezett fűtőanyagokat szíveskedjenek felhasználni (pl.
tűzifa, szén, gáz, fűtőolaj, tiszta papír).
A jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül
háztartási tüzelőberendezésben történő égetése esetén
300.000,- Ft, nyílt téren történő égetése esetén pedig
100.000,- Ft levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a
környezetvédelmi hatóság.
A belélegzett szennyezett levegő többek között szív- és
érrendszeri betegségeket, daganatos elváltozásokat, a
gyermekekben fejlődési rendellenességet okozhat.

KISTARCSAI HÍRADÓ

Tüdőszűrés Kistarcsán
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 40 éven felüliek
számára 2017. január 2-től – január 9-ig tüdőszűrést szervezünk.
A vizsgálat ideje:
Hétfő:
08.00 - 18.00 óráig
Kedd:
08.00 - 18.00 óráig
Szerda:
08.00 - 18.00 óráig
Csütörtök:
08.00 - 18.00 óráig
Péntek:
08.00 - 18.00 óráig
A tüdőszűrés helye:
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. CIVIL HÁZ
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
KÉRJÜK, HOGY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT,
LAKCÍMKÁRTYÁT, TAJ KÁRTYÁT, VALAMINT AZ
ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST
HOZZA MAGÁVAL!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálati díj
1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A
befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 1418 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és
szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által
kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek
az oktatási törvénye ezt előírja, a vizsgálat természetesen
ingyenes.
Személyes értesítőt ebben az évben sem kapnak az érintett
lakosok, kérjük, hívják fel ismerőseik figyelmét a
tüdőszűrésre. Panasz nélkül is lehet beteg.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás gépjárműadóról
Felhívjuk gépjárművel rendelkező adózóink figyelmét, hogy
a gépjárműadó alanya az a személy, aki az év első napján
üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás (eladás)
esetén a gépjárműadót az eladás évének végéig az eladó
viseli.
A gépjármű forgalomból való kivonása esetén az
adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik
meg, amelyben a gépjárművet bármely okból a forgalomból
kivonták.
Ha adózó forgalomból kivont állapotban vásárolja meg a
gépjárművet, akkor adózónak a vásárlást követő hónap első
napjától keletkezik adókötelezettsége, az adókötelezettség
fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell
megfizetnie.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal - Adócsoport
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Új mentességek a gépjármű
adóban

Közmeghallgatás volt a
Csigaházban

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI.
törvény számos ponton módosította a gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvényt (a továbbiakban: Gjt.).
A Gjt. 2. § (3) bekezdése, mely alapján a tulajdonosnak nem
minősülő üzembentartó halála/megszűnése napján
tulajdonosként szereplő személy lesz az adó alanya a követő
év első napjától, feltéve, hogy időközben nem vezettek át
más változást a járműnyilvántartásban a jármű tulajdonosát,
vagy üzembentartóját illetően.
A Gjt. 5.§ f) pontja akként módosul 2017. január 1-től,
hogy a mentességre jogosultak köre a súlyos
mozgáskorlátozott személyeken túl kiterjed az egyéb
fogyatékossággal élő (például autista, látás-, vagy
hallássérült) adóalanyokra, valamint a súlyos
mozgáskorlátozott vagy fogyatékossággal élő személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt:
mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW
teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály
szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis
személyszállító
szolgáltatásra
használt
–
személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint/adóév
erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany
adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség
kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi
után jár.
A törvény értelmező rendelkezései rögzítik a súlyos
mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy
fogalmát. A Gjt. alkalmazásában súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal élő személy az, aki a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rend. 2016. április 1-jén
hatályos 2. § a.) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak
vagy a 2. § h.) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek
minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat
másolatával igazolja.
A gépjárműadó mentesség igénybevételéhez szükséges –
szakértői szerv által kiállított – igazolást és a bevallási
nyomtatványt legkorábban 2017. január 1-jét követően
nyújthatják be az Önkormányzati Adóhatósághoz.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal - Adócsoport

2016. november 10-én este 6 órától került sor Kistarcsa
Város Önkormányzat Képviselő testületének rendhagyó
ülésére, a közmeghallgatásra. Az önkormányzati törvény
értelmében kötelező évente egyszer ilyen jellegű lakossági
fórumot tartani. Kérdezni előzetesen levélben és
természetesen a helyszínen is lehetett.
A közmeghallgatást Solymosi Sándor nyitotta meg, aki egy
prezentáció formájában bemutatta, milyen fejlesztések
történtek az elmúlt 12 hónapban. A polgármester kitért a
KÖFE magalapítására, a tavaly decemberben átadott
rendőrőrs kiemelt szerepére és a hamarosan átadásra kerülő
új Városi Sportközpont fontosságára is. A sikeres Európai
Uniós is pályázatok segítségével pedig egyre színvonalasabb
rendezvényeket tud szervezni a város, a testvértelepülések
részvételével.
A bemutatót követően Csampa Zsolt a Humánpolitikai
Bizottság, míg Zsiák Balázs a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke számolt be az elmúlt
évi működésükről.
Ezt követően az írásban, azután a helyszínen feltett kérdések
megválaszolására került sor.
Leggyakoribb kérdéskör a leendő út- és járdafelújítások
helyszínei mellett, a forgalmi rend változtatásának
lehetőségei voltak a balesetmentes közlekedés érdekében.
Több lakó is elégedettségét fejezte ki a KIVÜ által történő
zöldhulladék elszállítás bevezetéséről is.
Kérdések érkeztek a leendő óvodabővítés és a bölcsődeépítés
témájában is. Az elhelyezhető gyermekek létszámának
emelése az említett intézményekben a testület szerint is
kiemelten fontos. Mivel ennek költségei nagyon magasak,
ezért az Önkormányzatnak kizárólag pályázatok útján tud
plusz támogatáshoz jutni, ezért minden pályázati lehetőséget
megragad a fejlesztés érdekében.
Visszatérő kérdés a Posta bővítése is. A Polgármesteri
Hivatal többször megkereste a Magyar Posta Zrt-t kapacitás
bővítés érdekében, eddig sikertelenül. Mivel a Postát nem az
Önkormányzat üzemelteti, így nincs döntési joga ezekkel
kapcsolatban.
A közmeghallgatás teljes jegyzőkönyve elérhető a Város
honlapjáról a www.kistarcsa.hu címről.
H.SZ.
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ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Eredeti időpont: Ünnep miatti szállítási időpont:
2016. december 26. hétfő
2016. december 27. kedd
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott
napokon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni a
hulladékgyűjtő edényeket.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜNNEPI
NYITVATARTÁSA
2016. december 19. hétfő 8:00 – 12:00
2016. december 21. szerda 8:00 – 12:00
Ügyfélszolgálat szünetel:
2016. december 22-től 2017. január 2-ig
Köszönjük szíves megértésüket!

LAKOSSÁGI FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁSA
AZ ÜNNEPEK UTÁN

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2017. évben a karácsonyi
ünnepeket követően az ingatlan elé kihelyezett fenyőfák
elszállítása csak az alábbi időpontokban történik:
HÉV vonalától északra
(Csömör felé)
2017. január 9. hétfő
2017. január 16. hétfő

HÉV vonalától délre
(Nagytarcsa)
2017. január 11. szerda
2017. január 18. szerda

A Deáktanya aktuális
programja
2016. december 29.
Hermányos Mária: Virágszőnyeggel Olaszországban
Csömörön 300 éve készítenek – a három nemzetiség
hagyományaként – úrnapi virágszőnyeget. Az egész falu
csinálja, igazi közösségi tevékenység.
Meghívás egy olasz virágfesztiválra. A nyugat-európai képek
furcsasága.
2017. január 5.
Simon Bence: A római kori Pannonia régész szemmel
Régi és új módszerek a régészetben. Lelőhelyfelderítés nem
romboló jelleggel – légi fotózás, lézerszkennelés, geofizika.
Régészeti lelőhely azonosításának lehetőségei. A római kori
életmód városban és falun. Brigetio katonaváros (KomáromSzőny) fürdőjének feltárása (2014-2016).
2017. január 12.
Szűcsné Göbölyös Erika: Agysérülés után… afáziával,
azaz beszéd nélkül
A fej, az idegrendszer sérülései, érrendszeri megbetegedések
és egyes daganatok, balesetek következtében – stroke,
agysérülés – kialakuló beszédképtelenség, afázia, esetleg
enyhébb esetekben diszlexia, diszgráfia tünetei és a
megsegítés lehetőségei.
2017. január 19.
Tamási József: A torinói halotti lepel
A lepel, mely 5. evangéliumként beszél Jézusról. A
tudományos vizsgálatok hely- és kormeghatározása nem
hozott ugyan egyértelmű eredményt, de nem cáfolható, hogy
Jézust ebben helyezték a sírba. A lepel egyetlen
magyarországi, mérethű, művészi másolata is bemutatásra
kerül.
2017. január 26.
Cser Gábor: Dél-amerikai körkép
Brazília város – egy betartott kampányígéret. Brazília, ahol
leginkább az ösztönök diktálnak. Patagónia, ahol a szél
mindig egy irányba fúj. Az Indiók, avagy a nagylábúak
földje. Buenos Aires a tangó fővárosa. Dél-Amerika ahol
minden egy kicsit színesebb.

Kérjük, hogy a város tisztaságának megóvása, illetve a
balesetek elkerülése érdekében a fenyőfákat ne dobják az
úttestre, a parkokba, a zöldterületekre, hanem a
meghatározott napon helyezzék azokat az ingatlanok elé.
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
Kérjük, hogy a fenyőfát az adott napon reggel 7 óráig
közösségi termében tartjuk.
kihelyezni szíveskedjenek, mert a gyűjtő gépjármű
elhaladása esetén a később kihelyezett fenyőfát nem áll
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
módunkban elszállítani. Pótnap biztosítására nincs lehetőség! Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,
időtartamuk 1 óra körüli.
A nem meghatározott időben kihelyezett fenyőfák A Deáktanya ismeretterjesztő
előadásai nyitottak, azokat
elszállítására nincs lehetőség, azt az ingatlantulajdonos térítésmentesen látogathatja bárki.
Ezen alkalmakon és a
köteles közterületről eltávolítani.
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
KIVÜ Kft.
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Beszámoló a novemberi testületi ülésről

Épületbővítés miatt új helyszíne lesz a játszóudvarnak a
Gesztenyés Óvodában
A Gesztenyés Óvoda vezetője azzal a kéréssel kereste meg
Kistarcsa Város Önkormányzatát, hogy az intézmény
játszóudvarának bővítéséhez kérjen hozzájárulást. Mivel az
Óvoda új szárnyának 2 csoportszobával történő bővítése a
meglévő játszóudvar területén kerül kialakításra, így a
megmaradó udvarterület mérete nem megfelelő.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 3144/28 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlan területén lehetőség van új
játszóudvar kialakítására. Ehhez telekalakításra van szükség,
a jelenlegi telekhatár körülbelül 50 méterrel való eltolásával,
így az óvoda területe 1650 m2 területtel bővülne. A
telekalakítási kezdeményezést a testület jóváhagyta és
felkérte a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok
ellátására.
Átadásra került a Simándy József Általános Iskola, és a
Pedagógiai Szakszolgálat
A Klebelsberg Központról szóló kormányrendelet alapján a
köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi
szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a rendeletben
meghatározott tankerületi központba olvadnak be.
A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven
működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei
tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az átvevő
Tankerületi Központ lesz.
Az átadás-átvételt legkésőbb az erről szóló megállapodás
2016. december 15-éig történő megkötésével kell
végrehajtani.
Az érintett Simándy József Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, és a Pedagógiai Szakszolgálat leendő
fenntartói adatszolgáltatást kértek az Önkormányzattól az
állami működtetésbe kerülő intézményekhez tartozó ingatlan
és ingó vagyonról, foglalkoztatottakról és a feladatellátás
helyére vonatkozó szerződésekről.
A testület jóváhagyta a Simándy József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola és a kistarcsai Pedagógia
Szolgálat állami működtetésbe vételével összefüggő
vagyonátadási megállapodásokat. Az uszoda, az új
sportközpont és a műfűves focipálya azonban megmarad
önkormányzati működtetésben, és ellátandó feladatként a
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtárhoz kerül.
Kiírásra került az óvodabővítéshez szükséges közbeszerzési eljárás
A Nemzetgazdasági Minisztérium bruttó 74 993 000 Ft
támogatásban részesítette Kistarcsa Város Önkormányzatát
óvodai kapacitásbővítés céljából. A támogatás a Kistarcsai
Gesztenyés Óvoda két csoportszobával történő bővítésére
kerül felhasználásra. A beruházásnak a pályázatban
tervezettnél jóval magasabb finanszírozási igénye van, ezért
a Képviselő-testület határozatban döntött plusz forrás
biztosításáról. A testület a „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda két
csoportszobával történő bővítésének kivitelezése”
megnevezéssel
kiírandó
közbeszerzési
eljárás
megindításához elfogadott ajánlattételi felhívást négy cégnek
küldte meg. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017.
január 26.

Bérelhető lesz a Sportközpont és új munkahelyek is
létesülnek
2016 decemberében megindul a műszaki átadás-átvételi
eljárás az újonnan épült Városi Sportközpontban.
Az Önkormányzatnak lehetősége van
a megépült
sportcsarnokot önálló intézményalapítással, vagy más
intézményhez telephelyként kapcsoltan működtetnie. Önálló
intézményként való működtetése intézményvezetői többlet
költséget és adminisztrációs munkát jelentene az
Önkormányzat számára, ezért indokolt, hogy már meglévő
intézményhez kerüljön az épület üzemeltetése. Mivel a
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtárnak többéves
gyakorlata van sportlétesítmények üzemeltetésében, ezért a
testület döntése értelmében az új sportcsarnok működtetése
is az intézmény tevékenységi körébe fog tartozni 2017.
január 1-től.
Egy ilyen volumenű sportcsarnok magas szintű, zavartalan
működéséhez szükséges, hogy a az intézményben állandó
gondnoki és felügyeleti feladatokat ellátó személy legyen. Az
állandó gondnok és takarítói jelenlét a vagyon és
állagmegóváson kívül a tornacsarnok hasznosítási
szempontjából is elengedhetetlen. Ezért 3 fő gondnokkal és 2
fő takarítóval bővül az álláshelyek száma. A Sportközpont
bérelhető lesz, a kistarcsai civil- és sport szervezetek
kedvezményre lesznek jogosultak. Az intézmény legalább
önköltségi árat köteles a használat vagy bérlet során kikötni.
A legfőbb bérlője az aláírt szerződések alapján iskolát
üzemeltető Dunakeszi Tankerületi Központ lesz.
A testület tehát jóváhagyta a Városi Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár módosított Szervezési és
Működési Szabályzatát, az álláshelyek számának növelését
és a bérbeadási feltételeket.
Iparűzési adómentesség 1,5 millió forintig 2016-ban
2016 január 1 napjától hatályba lépett rendelkezések szerint
az iparűzési adóban adott adómentesség kedvezmény (2,5
millió forintig) csekély összegű támogatásnak minősül,
amely az Európai Unió működéséről szóló bizottsági rendelet
szabályaival összhangban nyújtható.
Kistarcsa Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról
szóló önkormányzati rendelete adómentességet biztosít azon
vállalkozásoknak, melyek vállalkozási szintű adóalapja 2016.
évben nem haladja meg az 1.500.000,- Ft-ot. Az
adómentesség 2017.01.01. napjától kikerül a mentességek
közül.
H.SZ.
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MINDENKI KARÁCSONYA
December 9-én került megrendezésre Kistarcsa Város Önkormányzatának szervezésben, a Város adventi programsorozata, a Mindenki
Karácsonya. A Csigaház előtti téren már december 2-án átadásra került a
jégpálya, melyet a Simándy József Általános Iskola diákjai avathattak fel.
Január 29-ig bárki kipróbálhatja ezt a téli sportot, a helyi lakosok pedig,
kedvezményesen áron korcsolyázhatnak. Aki nem rendelkezik
korcsolyával a helyszínen a méretének megfelelőt bérelhet is.
2 órától a Csigaház környékén kézműves kirakodóvásár várta az
odalátogatókat. Az ízletes kürtöskalácsok és a különleges sajtok mellett
kedvezményes áron lehetett karácsonyi kiegészítők, díszeket és
ékszereket vásárolni.
A hagyományokhoz híven a Polgármesteri Hivatal dolgozói édes és sós
süteménnyel, valamint forró teával és forralt borral vártak mindenkit. A
gyermekműsorok előtt a Csigaház kézműves foglalkozásoknak adott
otthont, ahol adventi díszek mellett színes homokképeket is készíthettek
a kisebbek. 4 órától a több, mint 30 éves szekszárdi Holló együttes
szórakoztatta ismert gyermekdalokkal a családokat.
A koncert alatt a vásári forgatagban a Simándy József Általános Iskola
növendékei adtak elő karácsonyi dalokat, kellemes karácsonyi hangulatot
teremtve.
A technikai átállást követően este 6 órától a Csigaház színpadán az
Ákom-Bákom bábcsoport, Moha és Páfrány című bábelőadása
következett. Az idősebbeknek ismerős lehet a két címszereplő Václav
Cvrtek meséjéből, akik csehszlovák rajzfilmszereplőként is
megelevenedtek a 80-as években. Idén a Város karácsonyfáját Konyári
Mihály és felesége ajánlotta fel. A tradíciókhoz híven a télapó is
meglátogatta a rendezvényt, és minden gyermeknek kedveskedett egy kis
édességgel.
A mikulás mellett a másik abszolút kedvenc a kisvonat, ami késő
délutánig vitte körbe ingyenesen a kicsiket és nagyokat a település körül.
A szervezők nem csak a gyerekekre gondoltak, a Mindenki Karácsonya
programját Deniz fellépése zárta a rap és a hip-hop zene kedvelőinek
nagy örömére.
A szervezők ezúton is köszönik a támogatásokat és a felajánlásokat!
A Mindenki Karácsonya támogatói voltak:
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, Európa Pékség, Illés Cukrászda,
Hungarostya Kft., Ropogós Sütőipari Bt., Kalmár István, LAVE 67 Kft..
Zöld ABC és zöldséges, Gödöllői Coop 38. 12. ABC.
Önkéntes munkájukkal segítették a rendezvényt:
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár, Kistarcsai Polgárőr
Egyesület, Kistarcsai Rendőrőrs, Rapavi Zoltán, Dr. Sípos Bernadette,
Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület, Közösen Értük Alapítvány a
Sérült Fiatalokért, Városi Óvoda, Simándy József Általános Iskola –
Zeneiskola , Szabó Imre: Livesound Bt., Polgármesteri Hivatal, KIVÜ Kft.,
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
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Erzsébet-Katalin Bál
A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre és Kistarcsa Város Önkormányzata
jóvoltából idén november 19-én került megrendezésre a jótékonysági
Erzsébet-Katalin bál. A teljes bevétel a Tölgyfa Óvoda és a Gesztenyés Óvoda
bejáratai fölé elhelyezett légfüggönyök beszerzésére lesz fordítva, mely az
ajtók gyakori nyitása mellett is megfelelő meleg levegőt biztosít majd a
helyiségekben. Összesen 5 ilyen légfüggöny kerül beépítésre melynek
költségei a belépőjegyekből és az adományokból származó összeggel
csökkennek.
A vendégek este 7 órától érkeztek, és csaknem egy óra alatt teljesen
megtöltötték a Csigaházat. A több, mint 120 résztvevő mellett, meghívást
kapott a Kistarcsai Rendőrőrs teljes állománya is, akik közül sokan részt is
tudtak venni az eseményen. A szervezők ily módon is megköszönték a rend
őreinek áldozatos munkáját.
A rendezvényt Solymosi Sándor polgármester nyitotta meg. Beszédét egy
örömhírrel kezdte, miszerint a bál helyszínétől pár lépésre, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma jóvoltából felújításra kerülhet 2017-ben a volt
internálótábor és környéke, ami a város életében egy igen fontos mérföldkő
lesz. Egy méltó emlékhely és egy múzeum létrehozása elősegíti a történelem
megértését a fiatalok számára.
A megnyitó beszéd után, a polgármester és Juhász István, a Vállalkotók
Baráti Körének elnöke a hagyományokhoz híven virággal köszöntette a bálba
érkező Erzsébeteket és Katalinokat.
Az est házigazdája és műsorvezetője Juhász István alpolgármester volt. A
vacsorát Bundik Szilveszer mesterszakács vezetésével a kerepesi Szablya
étterem biztosította. A különlegesen finom fogások után a zenéé és a táncé
volt a főszerep. A tavaly is nagy sikert arató On-Line házibulizenekar
szolgáltatta az egész este folyamán a talpalávalót.
Nem sokkal este 10 óra után, az est sztárfellépője, Egyházi Géza musical
színész produkciója következett. A közönség nagy örömére, a legismertebb
musical és operett slágerekkel készült a művész, aki jelenleg is egyszerre
három darabban játszik. Kistarcsára is egyenesen egy fővárosi színház
színpadáról érkezett.
A fellépést követően éjfélig a házibuli zenék és a retró slágereké volt a
főszerep, ezt követően a várva várt tombolasorsolásra került sor. Idén is
rendkívül sok felajánlás érkezett, a fődíj egy wellness hétvége volt. A sorsolás
után a buli és a tánc hajnalig folytatódott.A szervezők ezúton is köszönik a
támogatásokat.
Támogatók voltak:
Ambrus Ádám, Auchan Csömör, Bartha Tiborné, Bull’s Gym Fitness,
Diamond Szolárium, Didó Grill, Dolhai Dorina szülei, Dőringer Károly, Dr.
Csereklye Andrea, Dymol Kft., Exim Kábel Kft., Fehér Renáta, Fenyvesliget
Egyesület, Gelencsér Csaba, Goreczki Csanád és Orsolya szülei, Györgyi
Virágbolt, Hadnagy Zsolt, Hajdú Gergő és Kolozs szülei, Ifj. Juhász István,
Illés Cukrászda, Juhász István, Kis Joachim, Kocsicska Ákos szülei, KVSC,
Lavet Kft., Makó Boglárka szülei, Merkel Zsolt szülei, Nosztalgia Étterem,
Oldal Erika, Pesztor Kft., Pizza Mare Pizzéria, Polgári Máté és Petra szülei,
Safranka Balázs és Roland szülei, Solymosi Sándor, Szablya Étterem,
Szilasfood Kft., Takács Péter szülei, Tomeczné Brancs Katalin, Zsiák Balázs,
Zsiák Péter.

RENDEZVÉNY
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MIKULÁS KUPA 2016

Negyedévszázados lett a Mikulás Kupa úszóverseny Kistarcsán.
December 3-án szombaton immáron 25. alkalommal került
megrendezésre az ovis és alsó tagozatos kisiskolások téli megmérettetése.
9 különböző településről, 170-en neveztek. A legtöbb úszót a Simándy
József Általános Iskola indította 35 fővel, így a Mikulás Kupát ők
hódították el.
A legeredményesebb fiú szintén a Simándy növendéke, Maczó Levente
lett, míg a lányoknál Flórián Natália az Oázis SE ifjú sportolója lett az
abszolút győztes az egyéni kategóriában.
Immár hagyomány, hogy Kistarcsán nincs úszóverseny szülő-gyermek
váltó nélkül, legyen az a Nyuszi Kupa vagy éppen a Mikulás Kupa. A
családi versengés idén is fergeteges hangulatot teremtett a Városi
Uszodában.
A legfiatalabb indulóknak az érmeket a Mikulás, a középső
korcsoportnak Solymosi Sándor polgármester és a 2006/2007-es
korosztálynak Szemán Gergely adta át. Az indulók az élmények mellett,
egy emlékpólóval és mikulásajándékokkal is gazdagabbak lettek.
A szervezők ezúton is köszönik a támogatásokat és a felajánlásokat!
Támogatók:
Trans-o-Flex Hungary Kft., Czibere Hús, Illés Cukrászda, Decathlon,
Kistarcsa Város Önkormányzata, Kalmár állvány Kft., Napról Napra
Reklámújság és a Régió Plusz TV.
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Eredmények
25 m fiú gyors 201 0

1 . Vándor Pál
2. Mikus György
3. Tatár Márk

25 m fiú gyors 2011

1 . Mohos Matyi
2. Tóth Kornél
3. Kóczán Gergő

25 m leány gyors 201 0

1 . Juhász Emma
2. Hives Annaliza
3. Baranyai Anna

25 m leány gyors 2011

1 . Rajka Emese
2. Hornyák Zsófi

25 m fiú hát 201 0

1 . Vándor Pál
2. Pálfi Ákos
3. Mikus György

25 m fiú hát 2011

1 . Mohos Matyi
2. Szabó Bendó
3. Tóth Kornél

25 m leány hát 201 0

1 . Juhász Emma
2. Baranyai Anna
3. Mészáros Boglárka
25 m leány hát 2011

1 . Kovács Ajsa
2. Rajka Emese
3. Mihály Janka
2 5 m fiú-lány mell 201 0
1 . Juhász Emma
2. Tatár Márk
3. Mészáros Boglárka
25 m fiú gyors 2008

1 . Kálmán Zsombor
2. Vida Zalán
3. Franta Milán

25 m fiú gyors 2009

1 . Zsolnai Péter
2. Udvarhelyi Áron
3. Jutasi Kolos

25 m leány gyors 2008

1 . Hertelendy Jázmin
2. Tóth Lili
3. Borszéki Boglárka

25 m leány gyors 2009

1 . Zobolyák Petra
2. Kovács Réka
3. Gigacz Anna

25 m fiú hát 2008

1 . Kálmán Zsombor
2. Vida Zalán
3. Orlovity Szilárd
25 m fiú hát 2009

1 . Zsolnai Péter
2. Udvarhelyi Áron
3. Jutasi Kolos

25 m leány hát 2008

1 . Szvet Zita
2. Kriston Emma
3. Orlovity Bernadett

25 m leány hát 2009

1 . Kovács Réka
2. Zobolyák Petra
3. Elekes Anna

25 m fiú mell 2008

1 . Vida Zalán
2. Franta Milán
3. Domonyi Zsombor
25 m fiú mell 2009

50 m fiú mell 2006

1 . Kecse Bence
2. Maczó Levente
3. Osváth- Sarok Áron
50 m fiú mell 2007

1 . Szabó Örs
2. Takács Levente
3. Baranyai Bence

50 m leány mell 2006

1 . Hertelendy Luca
2. Gerőcs Luca
3. Franta Luca

50 m leány mell 2007

1 . Kiss Milán Gyula
2. Jutasi Kolos
3. Török Marcell

1 . Flórián Natália
2. Tordai Tamara
3. Tiba Panna

25 m leány mell 2008

1 00 m fiú vegyes 2006

1 . Hertelendy Jázmin
2. Borszéki Boglárka
3. Ombódi Réka

25 m leány mell 2009

1 . Kovács Réka
2. Elekes Anna
3. Varga Regina

50 m fiú gyors 2006

1 . Maczó Levente
2. Kecse Bence
3. Rácz Dominik

50 m fiú gyors 2007

1 . Strigens Arnold
2. Takács Levente
3. Baranyai Bence

50 m leány gyors 2006

1 . Hertelendy Luca
2. Gerőcs Luca
3. Gubriánszky Petra

50 m leány gyors 2007

1 . Flórián Natália
2. Tiba Panna
3. Ruzsás Viktória

50 m fiú hát 2006

1 . Maczó Levente
2. Szautner András
3. Rácz Dominik
50 m fiú hát 2007

1 . Strigens Arnold
2. Baranyai Bence
3. Szabó Örs
50 m leány hát 2006

1 . Kálmán Dorka
2. Gerőcs Luca
3. Gubriánszky Petra

50 m leány hát 2007

1 . Flórián Natália
2. Tordai Tamara
3. Dömötör Emma

1 . Maczó Levente
1 . Kecse Bence
2. Rácz Dominik
3. Szautner András

1 00 m fiú vegyes 2007

1 . Baranyai Bence
2. Takács Levente
3. Kendeh Sebestyén

1 00 m leány vegyes 2006

1 . Hertelendy Luca
2. Kálmán Dorka
3. Gerőcs Luca

1 00 m leány vegyes 2007

1 . Flórián Natália
2. Tiba Panna
3. Tordai Tamara
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A torinói halotti lepel nyomában
Egy egészen személyes gondolattal kezdem. Nem vagyok
méltó, sem egy előadást megtartani, sem írni a Szent
Lepelről, de Isten humora végtelen. Engedte, hogy
belecsöppenjek ebbe a szent témába.
1983-at írtunk, amikor fel kellett újítanom az egyik rám
bízott Isten házát, Homokon, Tiszaföldvár fíliájában. A szép,
de minden festés, freskó vagy szekkó nélküli Jézus Szívetemplom szentélyének jól látható mennyezetére akkor festett
művész barátom, Dinyés László egy Jézus arcot, a torinói
lepel szerint. Amikor a következő évben magán
szorgalomból elkészítette a lepel mérethű (438x110 cm-es),
művészi másolatát is, még nem tudtam, mi vár rám. Előbb
csak ott a templomban nézte meg egy-két barátom, aztán
valakiben felvetődött a kérdés, nem vinném-e el ide-oda,
hogy egy kis ismertető keretében megnézhessék mások is.
Most a közelmúltban Faddon tartottam a 280. bemutatást,
másfél órás előadás keretében. Mindenhol nagy az
érdeklődés, ha nagyjából tudják az ott élők, hogy miről is van
szó. Hát miről?

A mindig féltve őrzött relikvia iránti érdeklődés talán igazán
a XIX. század végén robbant ki. Az akkor készített fényképre
nem találtak igazán magyarázatot. Kiderült, hogy nem csak
vérfoltok, sérülések fedezhetők fel a leplen látható
lenyomaton, melyet egy keresztre feszített személy holtteste
hagyott. Jobb szó híján ugyanis elszíneződésekről is szó van,
az 1500-as években történt tűzvész okozta égési nyomok,
sérülések mellett. Elkezdődtek az egyre izgalmasabb
vizsgálatok. Helymeghatározás, miszerint egyáltalán honnan
van ez a lepel – most néhány száz éve Torinóban –, s
kormeghatározás, miszerint mikor szőhették ezt a mintegy 5
négyzetméteres lenvásznat? Persze nem csak ezekre a
kérdésekre születtek válaszok. Felvetődött a csonttörés
nélkül kiszenvedett ember kilétének kérdése is, merthogy egy
valakiről írták meg előre, hogy bár a „fájdalmak férfija” lesz,
csontot nem törnek benne. A vérvizsgálat is hátborzongató,
hisz feljegyeztek csodákat, ahol ugyanaz a vércsoport
szerepel újra és újra, mint a lepel esetében. Talán ugyanattól
a személytől?
Összevetve az I. századból ránk maradt leírásokkal – melyek
egy bizonyos Jézus nevű személy életéről és kivégzéséről
tudósítanak –, nem látszik ellentmondásnak, hogy
feltételezzék tudósok és aranyos fejkendős nénik az
egybeesést. Persze – hála Istennek –természettudományos
bizonyítékkal nem rendelkezünk efelől. A vizsgálatok

eredményei és az azokból kiolvasható következtetések
azonban még azt is megengedik, hogy a leplet a
feltámadással is kapcsolatba hozzuk. A fent említett
elszíneződésekre ugyanis más magyarázat nincs. Isten
azonban nem foszt meg bennünket a HITTŐL! Szabad
akaratunk nem csorbulhat egyetlen megmagyarázhatatlan
esemény, dolog kapcsán sem.
Előadásaimban éppen ezért magam sem akarom befolyásolni
a hallgatót, szemlélőt. Gondolatébresztőnek szánom. A sokak
által 5. evangéliumnak is hívható (Máté, Márk, Lukács és
János írása mellett.) lepelről tudni azonban mindenképpen
érdemes. Igaz, talán minden ismeretünkkel, melyre szert
teszünk életünkben ugyanakkor el kell egyszer számolnunk.
Ebben igyekszem segítségére lenni mindenkinek.
Az előadásra a Deáktanya sorozat keretében kerül sor
2017. január 19-én.
Tisztelettel várva a találkozást:
Tamási József atya

Kistarcsai Kiscsillagok

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017-ben is megrendezzük a Kistarcsai Kiscsillagok című előadóestet,
melyen tehetséges kistarcsai illetve Kistarcsán tanuló
gyerekeknek biztosítunk bemutatkozási lehetőséget.
A műsorra 2017. január 29-én, vasárnap délután 5 órai
kezdéssel kerül sor, a Csigaházban. Ezt megelőzően január
16-án, hétfőn este 6 órakor – a fellépni szándékozók részére
– meghallgatást tartunk a Simándy Iskolában.
Ügyességi és művészi bemutatókat egyaránt várunk.
Információ a kike@kike.hu e-mail címen és a 28/470-926-os
telefonszámon (Kereszti Ferenc) kérhető.

Kistarcsai Kisalkotók

A A 2017-es Magyar Kultúra Napja alkalmából alkotói
pályázatot hirdetünk kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló
gyerekek részére.
A pályázat témái:
a. Vásári forgatag
b. Az én példaképem

A pályaművek tetszőleges technikával (rajz, festmény,
szobor, kézműves munka, számítógépes grafika…)
készülhetnek. A beérkezett alkotásokból – igény esetén –
több helyszínen is kiállítást rendezünk.
A pályaműveket a Kistarcsai Kiscsillagok meghallgatásának
helyszínén, a Simándy Iskolában lehet leadni, 2017. január
16-án, hétfőn 18 órától 18 óra 30 percig.
Információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon és a
kike@kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc).
A részletes kiírás a www.kike.hu oldalon olvasható.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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A szeretet Istene

Karácsonykor Jézus születésének évfordulójára emlékezünk.
Karácsony világraszóló esemény a lelki életet élők számára.
Akik pedig nem a lelki élet útját járják, azok is
elgondolkodnak az egyedülálló ünnepről. Karácsonykor
fényárban tündökölnek a keresztény templomok, és hisszük,
hogy sok ember szívében is ott van a szeretet lángja. A hívő
emberek ajkáról örömmel száll a csodálatos szép ének:
Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jó
szándékú embereknek.
A lelki életet élők Isten dicsőítésére mennek
nemcsak karácsonykor, de máskor is, rendszeresen Isten
házába, az imádság házába, dicsőíteni Istent, nagy jóságáért,
mellyel ránk gondolt és elküldte szent Fiát, Jézus Krisztust a
földre. Dicsőíteni Istent, azért mert ki akar emelni bennünket
a bűn elesettségéből. Dicsőítik Istent ezen az ünnepnapon, és
ki akarnak emelkedni a szürke hétköznapok sorozatából.
Boldog örömmel mondják, a betlehem és a karácsonyi
díszítés láttán: Uram, jó nekünk itt lennünk.

Karácsonykor sokan ünnepelnek. Ki így, ki úgy. Mi
ünnepeljük a Jóisten végtelen szerető jóságát. Szent János
evangélista, a szeretet apostola Isten jóságát így fejezi ki:
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érettünk.” Karácsonykor ünnepeljük a második isteni
személy földre jöttét. Testet öltött és megszületett
Betlehemben. Ezt a végtelen isteni jóságot megköszönjük.
Mi, gyarló emberek ezt a szeretetet nem tudtuk volna
kiérdemelni. Első karácsonytól kezdve az emberek már
tudják, Isten nem csupán Teremtő, Hatalom, Jóság, Irgalom,
hanem azt is tudják, hogy Isten a Szeretet, a szeretet Istene.
Az emberiségnek voltak kimagasló egyéniségei.
Ezek az emberek rájöttek arra, hogy ha rendkívülit akarnak
alkotni, akkor előbb az isteni szeretetből kell nekik egy
szikrányit kérni, fellobbantani. Próbáljunk mi is ebből az
isteni szeretetből egy szikrányit fellobbantani magunk és
mások számára. Jó tudni azokról, akik tudatosan hordják
szívükben ezt az isteni szikrát. És ha úgy érzik, hogy ez az
isteni szikra gyengül, jönnek Isten házába erősíteni, táplálni
ezt a gyengülő szikrát. Jó gondolni azokra, akiket az élet
elsodort Jézus mellől, de nem aludt ki a szeretet isteni
szikrája, és ha talán többször is csiholni kellett, de eleven
maradt a szikra, a megtépázott lelki világukban.
Megállok a betlehem előtt, mely nem gyerekjáték,

még akkor sem, ha élettelen bábukon keresztül mutatják be,
milyen is volt kétezer évvel ezelőtt, mikor Isten Fia belépett
az emberek közé, mint tehetetlen kicsiny Gyermek.
Megállok, és arra gondolok, hogy kétezer évvel ezelőtt csak
istálló jutott neked. Szomorúan gondolok arra, hogy a
gyűlölet elől, Heródes elől menekülnöd kellett. Nézlek, és
keserűen tudomásul veszem, hogy tanításodat kórtársaid
közül sokan nem fogadták el. Nézlek, és szomorúan
gondolok a jelenre, tudomásul veszem, hogy ma is sokan
nem akarnak elfogadni. Nem akarják utolérhetetlen szép
tanításodat követni, és szeretetről szóló tanításod szerint élni.
Megállok a betlehem előtt, és arra gondolok, hogy végtelen
szeretettel vállaltad a földi küldetést, a szenvedést,
megköszönöm, hogy nekem is lehetőséget adtál az örök élet
megszerzéséhez. Nézlek, és mi már tudjuk, hogy nem a
betlehemi kivetettség volt életed legnehezebb ideje, hanem a
33 év után a keresztáldozat. Nézlek, és hálát adok, hogy
érettem is szenvedtél.
Bármennyire is furcsa, de tény, hogy a 21. század
tanult emberei is legtöbbször a tűz mellett furulyázó
pásztorok, és angyalkák jelenlétében keresik a karácsony
lényegét. Kényelmetlenül érzi magát, amikor a hamis
vallásosságát megzavarja az isteni üzemet: ”Ma megszületett
a Megváltónk, Jézus Krisztus.” A karácsonyi örömhír
lényege ez: megjelent közöttünk Isten emberszerető jósága.
Hogy van-e gazdagon díszített karácsonyfa, értékes ajándék,
bőségesen terített asztal, nem baj. De ezenfelül érezni, hogy
Isten szeretete adta nekünk Jézust, és ez a legnagyobb
karácsonyi ajándék.
A karácsonyi szokások mellett az angyali éneket
helyes sorrendben használjuk: „Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.” Az
ének szövege szerint először Istennek legyen dicsőség, utána
az embernek. Sok ember az eget és a földet keményen
elválasztja, és csak a földre gondol. Félrevezették, elhitte,
hogy aki az égre tekint, nem élhet teljes földi életet. Elhitte,
hogy aki a betlehemi jászol előtt leborul, az gyáva aki imára
kulcsolja a kezét az gyönge. Ezekkel a furcsa vádakkal
szemben mi hirdetjük, aki csak a földre tekint, az előbbutóbb nem ismer se embert, se Istent, és akkor már csak az
ököljog marad, ami árt minden gondolkodó embernek. Ha mi
dicsőítsük Isten és Jézus, az nem az ember lebecsülése,
hanem annak elismerése, hogy nem mi vagyunk az elsők, mi
csak az isteni Személyek után következünk.
A karácsonyi díszítést, a csillogó fényt február 2-án
elbontják, a karácsonyi idő elmúlik. Hogy az utcán a
reklámot, a vásárlást célzó fények meddig maradnak, nem
tudom. Jézus születését jelképező betlehemet szintén
elbontják. A díszlet majd tizenegy hónapig pihenni fog. A mi
életünkből is elmarad a külső fény, a csillogás, de a
karácsony átélt szépsége, hagyjon nyomot lelki életünkbe. A
külsőségeket elhagyhatjuk, pihentethetjük, de a lelkünk
benső örömét, karácsony szépségét vigyük magunkkal.
Somlai József nyugdíjas plébános
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Református
„„Mert
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Karácsony

úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” János 3,16.

Idén ne a karácsonyi történet mellékszereplőire figyeljünk,
ne a pásztorokra, ne a napkeleti bölcsekre, ne is Heródesre,
hanem a legfontosabbra: Jézusra. Sőt, boruljunk le és
imádjuk őt!
Igénk foglalja össze legtömörebben karácsony
lényegét, ezért vegyük végig gondolatról gondolatra.
„Aki hisz őbenne, el ne vesszen...” Mit jelent „elveszni”?
Néha nem találjuk egy tárgyunkat, elfelejtettük, hol tettük le,
kinek adtuk oda. Amikor feladjuk a keresést, azt mondjuk:
elveszett. Az ember nem így vész el, nem Isten hagyta el,
hanem mi, emberek, őt. Ráadásul még azzal is vádoljuk,
hogy megfeledkezett rólunk.
Más értelemben is el lehet veszni. Például úgy, mint
az a tehetséges gyermek, aki beállt a gyarmatosítók
szolgálatába, hogy karriert érjen el. Édesapja azt hitte, hogy
népe támasza lesz, ehelyett az ellenséghez pártolt; ezért
elveszett az apja számára!
Így veszett el a bűn miatt is az ember Isten számára. Ha így
hal meg, sorsa a kárhozat, a lelki gyötrelem.
A Bibliában több értelemben is előfordul a „világ”
szó. Itt a bűn által megrontott, megváltásra váró világot
jelenti. Többször is tanít erről a Szentírás: „Isten azonban
azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus
már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben
éltünk.” (Róma 5,8.) „Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb
szeretett minket.” (I.Ján.4,19.) Mennyei Atyánk szereti
övéit, ezért nem akarja, hogy egy is elvesszen. Ezért értünk
küldte egyszülött Fiát, aki megmutatta, milyen valójában
Isten, hogyan kell az akarata szerint élni. A legfontosabb,
hogy halálával megváltott a bűn és a kárhozat hatalmától, és
az örök életet adja. Ezért nem is kell semmi rendkívülit
teljesítenünk, elég hinni. Bárki hihet: az egészséges a
munkahelyén, a beteg a halottas ágyán, a gyermek ugyanúgy,
mint az idős. De a hit nem egyenlő egy elméleti tantétel
igaznak tartásával, hanem a hit szívbéli bizodalom is.
A kettő közötti különbséget egy példázattal szemléltethetem.
Egy férfi kötelet feszítetett ki egy vízesés fölé, amin játszi
könnyedséggel átsétált hatalmas sereg néző szemeláttára.
Miután ezt többször elismételte, megkérdezte a jelenlevőket,
hogy elhiszik-e, hogy egy talicskát is át tud tolni a kötélen.
Szinte mindenki biztos volt benne. Azután azzal folytatta,
hogy bele mer-e valaki ülni a talicskába. De senki sem
jelentkezett. Hosszan firtatta, hogy miért nem bízzák rá
magukat, pedig megelőzőleg biztosak voltak abban, hogy
képes áthaladni a kötélen a talicskával.
Egyedül egy gyermek jelentkezett, aki félelem
nélkül beült a talicskába, és láthatóan nagy biztonságban
érezte magát. Ez a fiú a kötéltáncos gyermeke volt, ezért
bízta rá magát.
Azért adta értünk Isten Jézust karácsonykor, és azért
adta miattunk a keresztre nagypénteken, hogy általa mi is
Isten gyermekei legyünk. Mindenki Isten teremtménye, de

nem mindenki Isten gyermeke, csak az, aki újjászületett.
Erről beszélt Jézus a megelőző mondatokban Nikodémusnak:
„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik
újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." (Ján. 3,3.)
Amig valaki az újjászületés által nem lesz Isten gyermeke,
nem kezdi el imádni a karácsonykor értünk megszületett
Jézust, addig nincs igazi karácsonya. Lehet, hogy sokat
jótékonykodik, pénzt, időt erőt áldoz a szegényekért, de a
karácsony lényegét csak azután látja meg, ha elkezdi imádni
Jézust.
A keresztyén hit az a szívbéli bizalom, amivel az
ember magát egészen Isten kezébe helyezi. Tőle várja a
segítséget. Örül annak, ha vele lehet. Az elméleti hit viszont
pusztán igaznak tart egy tantételt. Aki nem elméletileg hisz,
megtapasztalja a hit erejét ebben és azeljövendő világban.
Ahogyan a hit által megtart már a földi életben is
Megváltónk, ugyanúgy tart majd meg az utolsó ítéletkor is,
és az örökkévalóság túlsó partjára átvisz a halál nagy
mélysége fölött.
Ezt zengték az angyalok is az első karácsonykor:
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely
az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki
az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Luk. 2, 10.).
Riskó János református lelkész

Református istentiszteletek
Kistarcsán

Minden évben ádvent 4. vasárnapján 10 órakor az
istentiszteleten legátus, Zsolnai Gergő 5. éves teológiai
hallgató prédikál.
December 24-én 2 órakor gyermekkarácsony! Sokáig nem
is tudtam, hogy milyen alkalmas időpont szenteste délutánja
a gyermekkarácsonyi műsorra! Otthon délelőtt mindent
elkészít a család. A gyermekkarácsonyról hazaérve pedig
éppen alkalmas az időpont a családban a gyertyák
meggyújtására. Örömmel látom, hogy minden évben
zsúfolásig megtelik a templom gyermekekkel, szülőkkel,
nagyszülőkkel, családtagokkal.
December 25-én és 26-án, karácsony első és második
napján 10 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás,
gyermek-istentisztelet
December 31-én, szombaton, szilveszter délután 4 órakor
évzáró hálaadó istentisztelet.
Január 1-jén, vasárnap, újév napján 10 órakor istentisztelet,
gyermekistentisztelet.
Az Ökumenikus Imahetet Kistarcsán 2017. január 16-20
között tartjuk baptista, evangélikus, református és római
katolikus lelkészek szolgálatával római katolikus és
református templomokban a megelőző esztendőkben kialakul
gyakorlat szerint. Igen nagy örömünk volt korábban, amikor
Somlai József, akkor még hivatalban lévő c. esperesplébános úr, először elvállalta, hogy prédikál a református
templomban.
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Sodoku

Recept

Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be

a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!
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Forralt bor variációk
Gyümölcsös forralt bor

Hozzávalók: fél üveg vörösbor, fél liter szőlőlé, 3 szegfűszeg, 1 rúd
fahéj, cukor vagy méz, 1-2 narancs héja, esetleg a leve is.
Elkészítés: a bort és a szőlőlevet forrásig hevítjük, belerakjuk a
fűszereket és a narancshéjat. Kicsit állni hagyjuk, majd édesítjük, és
felöntjük narancslével. Almakarikákkal forrón kínálható.

„Ütős” forralt bor

Hozzávalók: 1 narancs, 1 citrom, 1,5 l vörösbor, 10 db szegfűszeg, 2
rúd fahéj, 1 rúd vanília, 8 db kardamommag, 30 dkg cukor, 2,5 dl rum.
Elkészítés: a narancsot és a citromot megmossuk és vékony szeletekre
vágjuk. A bort nagy lábasba öntjük, majd beletesszük a fűszereket, a
citromot, a narancsot, a cukrot, és felhevítjük. A felforralt borhoz
öntjük a rumot, majd flambírozzuk (meggyújtjuk). Amikor a láng
elaludt, azonnal szervírozható.

Pikáns forralt bor

Hozzávalók: 1 l vörösbor, 8 dkg cukor vagy méz, 1 rúd fahéj, 5
szegfűszeg, 1 teáskanál Erős Pista (vagy egy félbevágott
cseresznyepaprika, chili).
Elkészítés: a bort és a hozzávalókat forráspontig hevítjük, majd
belekarikázzuk a citromot és tálaljuk.

Könyvajánló

Nyáry Krisztián  Festői szerelmek

Vers mindenkinek

Tompa Mihály: Új évkor

Így szerettek ők - mára kevés magyar olvasó Isten házába gyűl
számára ismeretlen ez a cím. Nyáry Krisztián nagy A hívő nép új évnek ünnepén;
íróink, költőink szerelmi életét megörökítő kötetei Holott forró imát
töretlen sikernek örvendenek. Az Igazi hősök és a A buzgó néppel híven mondok én.
Merész magyarok című könyvekben bemutatott
példaértékű életek után a szerző ismét a És a fohász imígy
szerelemről, annak nemcsak sors- és Száll ég felé: ajándokozz nekünk
személyiségformáló, hanem életpályákat, alkotói Az új év kezdetén
korszakokat meghatározó erejéről ír. Ezúttal Új szívet, új lelket, jó Istenünk!
azonban a képzőművészeté a főszerep: hogyan éltek S mig érzeménye így
híres festőink, kiket látunk a vásznaikon, s kik voltak azok, akiket modellként Felbuzdult lelkemnek mennyben mulat:
sosem örökített meg az alkotó, mégis életre szóló hatással voltak a magyar Ki nem feledhetem
művészetre? Mennyi féle szerelem létezik? Hogyan állít annak emléket egy Imámbul a lányt, imádottamat;
festő? Megörökíti-e egyáltalán? Még pontosabban tehát: Hogy szerettek ők?
S imé nyilt ajkamon
Például Czóbel Béla csak felesége, Modok Mária halála után vette észre, hogy Véletlenűl ez új fohászt lelem:
az asszony titokban festett képei remekművek. Czigány Dezső négy embert Maradjon, oh leány,
gyilkolt meg, köztük második feleségét, első felesége és két másik nő a Kebledben a régi szív s érzelem!
környezetében pedig gyanús körülmények között lett öngyilkos. Rippl-Rónai
József 37 évvel fiatalabb modellje, Bányai Zorka egyben a festő utolsó
szerelme is volt. Amrita Sher-Gil indiai-magyar festőnő halála után nem
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
tudták eldönteni, hogy egy véletlen mérgezés vezetett-e a halálához, vagy receptjét
vagy versét és szerkesszük együtt
féltékeny férje ölte meg.
az újságot!
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