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Tájékoztatás hulladékszállításról Kistarcsán
Településünkön 2017. május 1-től új közszolgáltató, a
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. veszi át a hulladékok
elszállítását, kezelését. A Zöld Híd B.I.G.G. Magyarország
egyik legnagyobb, dinamikusan növekedő hulladékgazdálkodási szolgáltatója. Az új közszolgáltató kérésére
pár fontos és hasznos információt szeretnénk megosztani
Önnel.
Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő
hulladékelszállítás rendjére!
A kommunális hulladékot hulladékgyűjtő edényben
gyűjtse. Ha Önnek többlethulladéka keletkezik, ami már
nem fér el az edényben, akkor a Zöld Híd B.I.G.G. által
biztosított, többlethulladékos zsákba helyezze el a
hulladékot, mert csak ebben tudják elszállítani. A zsákok nem
ingyenesek, később kerülnek kijelölésre a zsákértékesítési
helyek. Ezekről a közeljövőben külön tájékoztatást nyújtunk
és megnézheti majd a Zöld Híd honlapján is:
www.zoldhid.hu/nkft
Figyelem! A nem megfelelő zsákokban kihelyezett
hulladékokat nem szállítják el!
Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait
(edényzetet, zsákokat) az ingatlana elé!
A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál. A
közszolgáltatás díja sem változik, az ingatlanhasználóknak
ugyanannyiba fog kerülni a szolgáltatás, mint eddig és
továbbra is az NHKV Zrt.-től érkeznek majd a számlák.
A Zöld Híd B.I.G.G. Kft.-vel nem kell a lakosságnak újra
szerződést kötni, a KIVÜ Kft. nyilvántartása alapján
történik a szolgáltatás és a számlázás.
FONTOS! Településünkön a gyűjtési napok és a
megszokott begyűjtési körzetek (a HÉV vonalától északra
elhelyezkedő utcák, a HÉV vonalától délre elhelyezkedő
utcák) nem változnak.
A jövőben az ünnepnapokra eső szállítások nem kerülnek
átszervezésre. A begyűjtés megtörténik a sorra kerülő
település részen.
A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy a Zöld
Híd B.I.G.G. által biztosított, szelektíves zsákban vagy
bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti a szelektív
hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző munkatársai a
kihelyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű
cserezsákot biztosítanak ingyenesen. Az első, szabályos
szelektíves zsákokat 2017. május 2-án és 2017. május 4-én
hagyják ott a háztartások előtt a hulladék begyűjtése során.
Kistarcsán a Szabadság út 44. szám alatt található CsavarHáz üzletben lehet átlátszó, szelektív hulladékos zsákokat
vásárolni. Darabonként 70 Forint, csomagban (10 db) 700
Forintért elérhető a 135 literes átlátszó, szelektív zsák.

Május 29-től kezdve változás lesz a szelektív gyűjtés
módjában.
Május 2-án és május 4-én a műanyagot/fémet, illetve május
9-én és 11-én a papírt még a megszokott rend szerint gyűjti
be a Zöld Híd.
A 22. héttől azonban VÁLTOZÁS, hogy a szelektív
hulladékokat (műanyag, papír, fém) egyszerre gyűjtik majd
be kéthetes ciklusokban a megszokott begyűjtési
körzetekben.
Május 30-án (HÉV-től északra) és június 1-jén (HÉV-től
délre), majd június 13-án (HÉV-től északra) és június 15én (HÉV-től délre) és így tovább. A csatolt gyűjtési
naptárban tudják nyomon követni ezeket a napokat.
Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki a szelektív
hulladékait is az ingatlana elé!

A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. zöldhulladékot is fog gyűjteni,
szintén kéthetes ciklusokban. A csatolt gyűjtési naptárban
tudják nyomon követni ezeket a napokat.
Erről az ügyfélszolgálaton később nyújt bővebb
tájékoztatást a szolgáltató!
Lomtalanítás a településen várhatóan szeptemberben
lesz, amelynek részleteiről és a pontos dátumáról a
későbbiekben tájékoztatja a szolgáltató a lakosságot.

Ügyfélszolgálat 2017. május 1-től csak az alábbi
elérhetőségeken működik:
A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon: +36 40 201 026
posta: 2101 Gödöllő, Pf.: 75
személyesen: Gödöllő, Dózsa György út 69. VÜSZI
Irodaház, hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16.
Köszönjük megtisztelő figyelmét!
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Tájékoztatás a 2016. évi helyi iparűzési adókötelezettségről
és annak elektronikusan történő bevallásáról
Tájékoztatjuk, hogy Kistarcsa Város Önkormányzatának az
egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő
teljesíthetőségéről szóló 29/2015. (VI.25.) számú rendelete
2015. július 1-jén hatályba lépett. A rendelet szerint az
adószámmal rendelkező adózók az állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó
bevallást 2016.02.01-től kizárólag elektronikus úton
nyújthatják be.
Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31. napja; azaz
a 2016. adóévről 2017. május 31-ig kell bevallást benyújtani.
Az ügyintézés menete:
1. A vállalkozók esetében előzetes elektronikus ügyintézésre
vonatkozó képviselői bejelentés, illetve meghatalmazás papír
alapon történő benyújtása, valamint a 2. pontban leírt
honlapunkon elhelyezett önkormányzati elektronikus
ügyintézés menüpontban történő regisztráció után lehetőség
nyílik a gazdasági társaság adófolyószámlájának lekérdezésére
és ügyindítás keretében az iparűzési adó bevallás benyújtására,
valamint ügykövetésre.
A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/adocsoport-formanyomtatvanyai
menüpontból letölthetőek:
Állandó meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez
nyomtatvány kitöltése szükséges könyvelők, könyvvizsgálók
egyéb meghatalmazottak részére,
Képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén 2016 elnevezésű
nyomtatvány kitöltése és beküldése szükséges, ha egyéni
vállalkozó saját maga illetve gazdasági társaság képviselője
szeretne az e- ügyintézésben részt venni.(igény szerint
mindkettő beküldhető)
A honlapról letöltött nyomtatványokat személyesen vagy postai
úton kell eljuttatni az adóhatóság részére.
2. Az elektronikus ügyintézés keretében a magánszemélyek
(képviselők, meghatalmazottak) az önkormányzati hivatali
portálon (https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap) történő előzetes
regisztrációt követően intézhetik előbbiekben felsorolt ügyeiket.
A portál felületén történő regisztráció sikeressége (kettős
feltétel) után nyílik meg a lehetőség a bejelentkezésre.
3. A rendszer automatikusan feladja az ügyfélkapunál ismert
bejelentkezési felületet. Az ügyfélkapunál alkalmazott
felhasználói név és jelszó segítségével lehet belépni az eügyintézésre. A regisztrációt a folyamat elején egyszer kell
megtenni.
4. Belépés után az ügyindítás menüpontban kitölthető az
iparűzési adóbevallás. Mentés után beküldhető a hibátlanul
kitöltött nyomtatvány.
A sikeres beküldésről visszaigazolás érkezik.
5. Az ügyfélkapus hozzáféréssel lekérdezhetik adófolyószámla
egyenlegüket, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál
nyilvántartott magánszemély adatai megegyeznek az ügyfélkapu
nyitás során megadott és a hivatali portálon regisztrált
adatokkal. (Fontos a mindenre kiterjedő egyezőség.)
6. Adateltérés esetén kérjük, keresse fel az adócsoport munkatársait, illetve a honlapról letölthető az adategyeztetéshez szükséges adatlap, melyet személyesen vagy postai úton kell
eljuttatni az adóhatóság részére.

A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/adocsoport-formanyomtatvanyai
menüpontból: Adatlap az önkormányzati adóhatósági nyilvántartás egyeztetése, rendezése céljából elnevezésű nyomtatvány
letölthető.
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A 2016. ÉVI

IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSA CSAK
ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNHET. 2017. MÁJUS 31.
ELŐTT EL KELL VÉGEZNI A BEJELENTÉSEKET, MERT
CSAK ÉRVÉNYES REGISZTRÁCIÓ UTÁN NYÍLIK
LEHETŐSÉG A 2016. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS
BENYÚJTÁSÁRA.

További tájékoztató olvasható a http://kistarcsa.asp.lgov.hu/
önkormányzati elektronikus ügyintézés menüpontban.
Adókötelezettségével kapcsolatos további felvilágosítással az
adócsoport munkatársa félfogadási időben készséggel áll
rendelkezésére.
Iparűzési adó alanya:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó.
Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében
és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;
2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben a
600 000 forintot meghaladja;
3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy
végelszámolás alatt áll;
4. egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy
végelszámolás alatt áll.
Az állandó és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység:
Adóköteles iparűzési tevékenység alatt a vállalkozó e
minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre
irányuló tevékenysége értendő. A vállalkozó állandó jellegű
iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik,
függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Ideiglenes jellegűnek akkor minősül az iparűzési tevékenység,
ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel,

telephellyel nem rendelkező vállalkozó
1. építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti
erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan
vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181
napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180
napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye
telephelynek minősül;
2. bármely - az előzőek közé nem sorolható - tevékenysége,
ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert,
feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem
rendelkezik székhellyel, telephellyel.
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Az adófizetési kötelezettség időtartama:
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének
napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával
szűnik meg. Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes
(alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a
tevékenység végzésének időtartama az irányadó az
adókötelezettség időbeni terjedelmére.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az
adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell
megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.
A helyi iparűzési adó mértéke:
Kistarcsa Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról
szóló 26/1999. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdés szerint: „Állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 2%-a”,
(2) bekezdés szerint: „Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó mértéke: naptári naponként 5000
forint”.
A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az
adóévre fizetendő adóból - legfeljebb azonban annak összege
erejéig - levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az
adóévben megfizetett adó.
Az Ör. 3. § (1) bekezdése adómentességet biztosít azon adózók
számára, akiknél a vállalkozás szintű adóalap nem éri el az 1,5
millió Ft-ot. Az adóalanyoknak a helyi iparűzési adóbevallást ez
esetben is be kell nyújtani!
A helyi iparűzési adóelőleg és az éves adó megfizetése:
A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március
15-éig, illetve szeptember 15-éig köteles fizetni. A társasági
adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő
kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget
a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20.
napjáig kell kiegészítenie.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni
iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell
megfizetni.
A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított
tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig
köteles megfizetni.
Iparűzési adóalap megosztása:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.)
37. § (1) bekezdése, értelmében a vállalkozó állandó jellegű
iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül
attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén
(telephelyén) kívül folytatja.
A Htv. 39. § (2) bekezdése szerint, ha a vállalkozó több
önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez
állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a
vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak
szerint megosztania.

A megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni,
amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település
esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.
Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az adócsoport
ügyintézője félfogadási időben (hétfőn: 8.00 órától – 18.00
óráig, szerdán: 8.00 órától – 16.00 óráig) ad felvilágosítást.
KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓCSOPORT
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Elkészült az Orgona sétány

Idén elsőként az Orgona sétány burkolata újult meg. A
képviselő-testület minden évben meghatározza, hogy melyik
járdaszakasz felújítását végzi el, ami idén is így történt. Az,
hogy milyen technológiával javítják ki a hibás szakaszokat,
az attól függ, hogy viacolor vagy beton volt az alapjárda
felülete. Így a betonjárdákra akár aszfalt borítás is kerülhet,
mint a jelen esetben.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Megválasztották az Év Rendőrét

Kistarcsa Város képviselő testülete az április 26-i rendes
testületi ülésén az "Év Rendőre" címet Fehér Zsolt rendőr
törzsőrmesternek adományozta. Az elismeréshez a testület
nevében Solymosi Sándor és Lajmer György Gödöllői
Rendőrkapitány is személyesen gratulált.

Hatékony biztosítás, összefogással

Május 6-án az I. Kistarcsai Sportnap keretében egy 3 km-es
futóversenyre is sor került.
A szervezők ezúton is köszönik a Kistarcsai Rendőrőrs, a
Kistarcsai Polgárőr Egyesület és a civilek segítségét az
útvonal biztosításához. Így rendkívül rövid idő alatt nagyon
hatékonyan sikerült levezényelni balesetmentesen a versenyt,
a lehető legkisebb közlekedési fennakadást okozva.
H. SZ.

Műfüves pálya bérelhető

Műfüves labdarúgó pálya bérelhető a Simándy József
Általános Iskolában. Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: +36-20/216-8532.
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A Deáktanya aktuális
programja
2017. május 25.
Fenyő Ervin: Arany balladák és elbeszélő költemények
Arany János sokszínűen látja és ábrázolja a különböző
emberi sorsokat. Hősei meghasonlott, megtévedt emberek,
akik nem azonosak önmagukkal, csak követnek valamit.
Arany szerint elkerülhetetlenek ezek az esetek, de a sors
mindig eredményez olyasmit, ami helyrehozza a kitéréseket.
2017. június 1.
Ruzsa Bence: Környezetvédelemről szakszerű(bb)en
Hétköznapi fogalommá vált jelenkorunk egyik meghatározó
tényezője. Frázis vagy tudomány? Hogyan illeszkedik be a
klasszikus tudományok rendszerébe? Hol tart ma
Magyarország a környezet megóvásának terén?
2017. június 8.
Kiss Péter: Élet más bolygókon
Hogyan lehet felfedezni az exobolygókat –
Naprendszerünkön kívül, azaz idegen csillagok körül keringő
bolygók? Milyen műveletek során lehet megismerni
tulajdonságaikat? Mely jelek mutatnak az élet lehetőségére?
2017. június 15.
Lipp Mónika: Szervátültetés
Tények és tévhitek a szervátültetés kapcsán. Mikor adhat
valaki szervet? Hogyan működik a rendszer
Magyarországon? Mennyire sikeres jelenleg a
transzplantáció? Az Eurotransplant hét országra kiterjedő
működése.
2017. június 22.
Mészáros Gábor: Kikapcsolódás a Seychelle-szigeteken
Nyár a télben – ez egy másik világ. 11 órás repülés, de
megérte. Természet és természetesség, na meg tisztaság. A
világ legkisebb fővárosa, és a legnagyobb teknősök.
Fehérhomokos, csendes partszakaszok. Bankáradat.
2017. június 29.
Jakus Gergely: A Vizsolyi Biblia
A reformáció kezdete Magyarországon. A Biblia Károli
Gáspár és segítőtársai általi lefordításának, és
kinyomtatásának története. A Vizsolyi Biblia méretei,
példányszáma, és a ma is meglévő példányok.
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.
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Beszámoló az áprilisi testületi ülésről
Fontos víziközmű megállapodás született
A Kistarcsa és Kerepes településeket ellátó ivóvíz és
szennyvízhálózat a két település közös tulajdonát képezi. A
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a települési
önkormányzatnak joga és kötelessége gondoskodni a
közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási
feladatok elvégzéséről. Mivel a víziközmű-rendszeren több
ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, közös
megegyezéssel, írásos megállapodás formájában maguk
közül ki kell jelölniük a képviseletükben eljáró ellátásért
felelőst. A közös testületi ülésen született döntés értelmében
a képviseletet Kistarcsa Város Önkormányzata látja el.
Új utca létesült Kistarcsán
A Képviselő-testület korábbi döntése alapján a temető
mögötti önkormányzati tulajdonú terület egy részén
kialakításra került 7 db ingatlan, és az ingatlanokat
kiszolgáló, a Holló utcára merőleges 12 m széles új helyi
közút. Ezt az utcát a Képviselő-testület – a történelmi
hagyományok, különösen a helytörténeti kutatások
eredményeire tekintettel – Harang utcaként kívánja elnevezni
és felkérte a polgármestert, hogy a javaslatot véleményezésre
küldje meg a Földrajzinév-bizottságnak.
Elfogadásra került a Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolója
A testület elfogadta a Gödöllői Rendőrkapitányság
rendőrkapitánya, Lajmer György r. alezredes által készített
2016. évi munkáját részletező, valamint a 2017. évre kitűzött
feladatokat tartalmazó beszámolóját. A megbízott
rendőrkapitány a testületi ülésen is részt vett, ahol átadásra
került "Az Év rendőre" cím is, melyről részéletesen a 4.
oldalon olvashat.
A KIVÜ Kft. átalakítása
A testület még a 4/2017. (I.25.) számú határozatban
nyilvánította ki szándékát arra vonatkozóan, hogy a Városi,
Művelődési Sportközpont és Könyvtár (Művház) intézménye
által ellátott feladatokat 2017. július 1. napjától gazdasági
társasági formában kívánja ellátni. Ezért a Művház
intézményét, mint költségvetési szervet meg kívánja
szüntetni. Az áprilisi ülésen ennek megfelelően a képviselőtestület úgy döntött, hogy a Művház intézményét 2017.
június 30. napjával megszünteti, és elfogadta a Művház
megszüntető okiratát is. A Képviselő-testület egyben úgy
döntött, hogy a KIVÜ Kft.-t használja fel arra a célra, hogy a
megszüntetett költségvetési szerv feladatait a jövőben
ellássa, révén a Kft. 2017. május 1. napjától már nem végez
hulladékgazdálkodási tevékenységet. A Képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Művház 2017. június 30. napjával
történő megszűnésére tekintettel megállapodást köt a
Művház intézményvezetőjével az intézményvezetői és
közalkalmazotti jogviszonya 2017. június 30. napjával, közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről. Annak érdekében,
hogy az átalakítást követően a Művház feladatai a Kft. által
zökkenőmentesen átvételre kerüljenek, és elvégezhetőek
legyenek a Képviselő-testület kezdeményezte, hogy a
Művház alkalmazottai jogviszonyváltás keretében az
átalakított Kft. részéről jogfolytonosan továbbfoglalkoztatásra kerüljenek 2017. július 1. napjával..

Továbbá a Képviselő-testület, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos
tulajdonosa úgy döntött, hogy Vernyik Józsefet, a KIVÜ Kft.
ügyvezetőjét ügyvezetői tisztségéből visszahívja, egyben
hozzájárul az ügyvezetői munkakörre megkötött
munkaszerződésének 2017. május 31. napjával, közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A Képviselőtestület 2017. június 1-jétől határozatlan időtartamra a Kft.
ügyvezetőjévé Pongrácz Viktóriát választotta.
Módosításra került a KIVÜ Kft. alapító okirata is. A
módosítás tartalmazta a személyi változások átvezetését,
valamint egyéb cégadatokat érintő változtatásokat. A
módosítás szerint a cég új neve Kistarcsai VMSK Városi
Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság , új rövid neve pedig: Kistarcsai VMSK
Kft. lett. Megváltozott továbbá többek között a cég
tevékenységi köre és e-mail elérhetősége is, valamint a
Képviselő-testület új Felügyelő Bizottsági tagokat is
megválasztott, mivel két régi Felügyelő Bizottsági tag a
tisztségéről lemondott.
Pályázat a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda két feladatellátási helyének fejlesztésére
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, 2017. február 28-án
pályázatot hirdetett az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”. A testület döntése értelmében Kistarcsa Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda két feladatellátási helyének
felújítására vonatkozóan. A projekt összköltsége 35 294 118
Ft, melyből 5 294 118 Ft önrészt az Önkormányzat saját
forrása terhére biztosítja.
Az elbírálás 2017. július 17-ig várható. Sikeres pályázat
esetén a projektben megvalósul a Kistarcsai Gesztenyés
Óvoda tetőszigetelése, kazáncsere, PVC falburkolat
beépítése, valamint a 9.-10. csoportszobához tartozó
vizesblokk felújítása. A Kistarcsai Tölgyfa Óvoda
tekintetében két vizesblokk, valamint a szülői WC kerül
felújításra.
Záportározó épülhet
Az MO keleti szektor és az M31 komplex, teljes körű
megvalósítására, ezek között a kistarcsai záportározó
megépítésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
támogatási szerződéssel rendelkezik, ami egy EU-s
társfinanszírozással megvalósult beruházás elválaszthatatlan
része. A műtárgy megvalósulása a város érdeke is, mivel az a
környező területek védelmét jelentené az esetleges természeti
csapásokkal szemben.
A Képviselő-testülete döntése értelmében, az M31 autópálya
3+197 kilométer szelvényben lévő áteresz alvízi oldalán
létesítendő záportározó területet kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította. A létesítendő záportározó megvalósításának
érdekében a településrendezési eszközök módosításával a
jelenlegi farmgazdasági általános mezőgazdasági övezeti
besorolást beépítésre nem szánt vízgazdálkodási területre
változtatja.
A testület felkérte a polgármestert, hogy indítsa el az eljárást,
majd a tervező kiválasztása után írja alá a vonatkozó
szerződést.
H.SZ.
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I. Kistarcsai Sportnap
Május 6-án került megrendezésre az Ifjúság téren és a Simándy József
Általános Iskola környékén az első Kistarcsai Sportnap. A sport és
harcművészeti bemutatók mellett, többek között futóverseny,
teljesítménytúra, asztalitenisz bajnokság, kosárra dobó verseny és
ökölvívó bemutató is várta az érdeklődőket.
Ez az ingyenes rendezvény a gyermekek számára sportágválasztóként is
szolgált. A felállított sátraknál mindenki megismerkedhetett a helyi
sportegyesületekkel, és ha kedve támadt, kipróbálhatta az általuk képviselt
sportágat. Minden egyesületnek a nap folyamán akár többször is lehetősége
volt a színpadon egy rövid bemutatót tartani, hogy még közelebb hozza a
testmozgást a fiatalokhoz.
A sportnap keretében a túra főszervezője, Valkai Ferencné idén Deák Zoltán
Emléktúra néven indította útjára a 7. Kistarcsai Teljesítménytúrát. Deák Zoltán
nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 2017. februárjában hunyt el.
Szenvedélye volt a túrázás, hosszú éveken keresztül aktívan részt vett a
kistarcsai túrák szervezésében és a változatos túraútvonalak kijelölésében. A
„Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület meghatározó tagja volt,
számtalan túrát vezetett országszerte.
Idén 4 távon lehetett nevezni, összesen 265-en tették ezt. A legnépszerűbb táv
a 9 és 14 kilométer volt. Több mint százan neveztek a nehezebb, 20 és 28
kilométeres túrázásra is. A táv hosszától függően nevezni reggel 7 órától 11
óráig lehetett. A legtöbb indulót a Simándy József Általános Iskola csapata
indította, így ők nyerték el a csömöri Decathlon áruház 50.000 Ft-os vásárlási
utalványát. A főváros és a környező települések mellett szép számmal érkeztek
túrázók Szegedről, Jászberényből és Kiskunhalasról is.
A programok a színpadon 9 órától kezdődtek. Tóth Pál, a Pannónia
Néptáncegyüttes vezetője volt az esemény színpadi házigazdája. A sportnapot
Szemán Gergely önkormányzati képviselő - egyben a sportnap főszervezője nyitotta meg. Ezt követően egy közös Zumba bemelegítésre került sor
városunkban igen népszerű oktatókkal, Jucussal és Anitával.
Fél 10-kor elrajtolt az első 3 kilométeres városi futóverseny is, több mint 120
indulóval. Felnőttek és gyerekek egyaránt neveztek. A nevezési csomag a
rajtszám mellett pólót, szilikon karkötőt és vásárlási utalványt is tartalmazott.
A táv igazán családbarát volt, beleértve egy komolyabb emelkedőt is. Minden
célba érkező a frissítő mellett emlékérmet is kapott.
A sátraknál egész nap zajlottak a programok. A Kistarcsai Vízisport és
Rekreációs Club sátránál a lövészet mellett a gyerekek egy kerékpáros
akadálypályát is kipróbálhattak. A rendezvény legtávolabbi pontján, a
műfüves labdarúgópályán egy bemutató fociedzésre is sor került. Mindezek
mellett különleges rúdtáncbemutatóba és szárazföldi vízilabda edzés
rejtelmeibe is betekinthettek a látogatók.
A futóversenyt követően a Blero System Tánciskola produkciójával
folytatódtak a programok a színpadon. Három korcsoport mutatta be
táncprodukcióját, akik egytől egyik kijutottak a horvátországi hip-hop
világbajnokságra. Aradi Bernadett vezetésével immáron négy helyen
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próbálhatják ki magukat ebben a műfajban az érdeklődök, köztük természetesen Kistarcsán is.
A táncműsorokat követően a Zumbáé és Diós Anita oktatóé volt a főszerep. A
kardió edzés és a latin ritmusok ötvözéséből egy nagyon vidám és energikus
edzésprogram kerekedett. Ezután Fera-Both Csilla vezetésével Gymstick
bemutatóra került sor. Csilla neve ismerős lehet az olvasók számára, mivel a
januári Kistarcsai Híradóban már olvashattak róla. Bemutatójának
elengedhetetlen része a Gymstick bot, mely segítségével az edzések még
hatékonyabbá válnak.
Déltől a harcművészek vették át a színpadot, Taekwondo és Hapkido
bemutatóra került sor. A Taekwondo bemutatót és az egész napos
sportágválasztó programját Hegyes Imre és Hegyesné Bauda Viktória a
Sentinel S.E vezető edzője, szervezte és irányította. Hegyes Imre mester és
Taekwondo csapata 17 fővel a futóversenyen is képviseltette magát. A
harcművészeti produkciók a Sárkánykard Egyesület Kung-Fu bemutatójával
zárultak.
Az eredményhirdetés előtt még a Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és
Tánc Egyesület növendékei egy igen színvonalas akrobatikus
táncprodukcióval, örvendeztették meg a közönséget, Villám Veronika vezetésével.
Eredmények:
Kosárra dobó verseny:
Asztalitenisz bajnokság:
1. Nagy Adrienn
1. Harsányi Zsolt
2. Stevula Milos
2. Éll József
3. Takács Fanni
3. Kapdebo Lóránd
Végezetül a szabadtéri színpadi programokat még egy délutáni Gymstick edzés
és egy Zumba bemutató zárta. 17 órától a sportnap méltó befejezéseként profi
küzdősport gála várta az érdeklődőket a Csigaházban a Feja Box Gym
jóvoltából.
A sportnap támogatói voltak:
Kistarcsa Város Önkormányzata, Baan-Design Bt., a Decathlon csömöri
áruháza, Exim Kábel Kft., Feja Box Gym., Juka Bt., Lavet Kft., Nova Bau
Hungary Kft, és a Plast-Tech-Bau 2006 Kft.
H.SZ.
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Városi virág osítás
Május 13-án került megrendezésre a hagyományos városi virágosítás Kistarcsa
Város Önkormányzatának és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének
szervezésében.
Sajnos reggel 9 órától folyamatosan záporokkal kellett megküzdenie a
résztvevőknek, de szerencsére ez sem szegte kedvét az önkénteseknek.
Az idei virágültetési akcióban több, mint 100-an vettek rész, és több száz
palánta került elültetésre. A tavalyi évvel ellentétben, idén nem a
Teljesítménytúrával egy napon került meghirdetésre a virágosítás, így nem
kellett választani két program közül. Mindenki részt tudott venni akár mind a
két eseményen. Évről-évre egyre fontosabb közös cél a lakosság számára is a
város szebbé tétele.
A Csigaház, a Szent Imre tér és a Simándy szobor környékét Kereszti Ferenc
irányításával a KIKE tagjai és a Pannónia Néptáncegyüttes táncosai tették
virágokkal még színesebbé.

A kommunizmus áldozatai emlékére állított kopjafánál Dőringer Károly
vezetésével a Jobbik Kistarcsai Szervezete virágosított. A Polgármesteri
Hivatal és környéke is virágba borult, Czukkerné Pintér Erzsébet jegyző
asszony és a hivatal munkatársai segédletével. Az Alapszolgáltatási Központ
környékén lévő virágládák az intézmény dolgozóinak bevonásával újultak
meg. A Hősök terén és a Székelykapunál Juhász István alpolgármester és Zsiák
Balázs testületi képviselő hívására idén is sok helyi lakos csatlakozott.
A Trianoni emlékműnél Juhász István a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének
elnöke, míg az Uszoda előtti téren Szemán Gergely és a Kistarcsai VSRC
sportolói ültettek el virágokat Tóvári Dóra oktatóval kiegészülve. A
hagyományokhoz híven a Civil-ház környékét és az épület udvarát a „Közösen
Értük” Alapítvány díszítette virágpalántákkal.
Az Eperjesi úti lakótelepen Uvacsek Csaba vezetésével lett virágosabb a
játszótér és a lakóépületek környéke. A Fenyvesligetben a virágosítás mellett
szemétszedésre is sor került. Csampa Zsolt képviselő jóvoltából az elágazásnál
már a virágosítást megelőző napon elültetésre kerültek a palánták. A szervezők
ezúton is köszönik mindenkinek a kitartó részvételt és segítséget.
H.SZ.
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Urfa ültetés Kistarcsán
A virágültetés keretében, Kistarcsán a Csigaház előtti parkrészen egy nem
mindennapi eseménynek lehettünk tanúi.
Szombaton, 10 órai kezdettel Kistarcsa Város Önkormányzata egy űrfát ültetett
el. Egy olyan gömb juhar facsemetét, melynek gyökerére Schuminszky
Nándornak köszönhetően az űrt megjárt hazai földből is jutott.

2007. áprilisában Charles Simonyi egy darabka kistarcsai földet is vitt magával
az űrutazásra, amit Schuminszky Nándor küldött az űrbe, anyósa családi
házának kistarcsai kertjéből.
Schuminszky Nándor által több talajminta is került az űrfa tövébe: egy
csipetnyi az űrt megjárt kistarcsai földből, egy csipetnyi a floridai Cape
Canaveral 39/A startkomplexumának közeléből, a meglepetés felajánlás pedig
egy meteorit darab volt. Varga Árpád pedig nagylelkűen felajánlotta Kistarcsa
városának a szépen kidolgozott emléktábla-talapzatot.
Az eseményt Juhász István alpolgármester nyitotta meg, aki maga is
érdeklődik az űrtéma iránt. A facsemete gyökerére szórták a talajmintákat,
majd az ültetés befejezését követően alpolgármester úr megköszönte a
felajánlást és a lehetőséget Kistarcsa városa számára, kihangsúlyozva az
esemény egyediségét és fontosságát a város életében.
Ugyan Charles Simonyi nem tudott eljönni az eseményre, de levélben írt
üzenetét testvére, Tamás olvasta fel Juhász István köszöntője után, ünnepélyes
keretek között.
Végezetül pedig Schuminszky Nándor emlékezett meg röviden az eseményről,
elmesélve a világűrt megjárt kistarcsai föld történetét, illetve átnyújtotta
„Űrsztárok és űrsztorik” című könyvének egy példányát alpolgármester úrnak.
Lippai Klaudia
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Kirándulás a Nagytarcsai Falumúzeumba
Sok szép emlék fűz Nagytarcsához. Pár évvel ezelőtt
óvodapedagógusként előző csoportommal lehetőségem
adódott megtekinteni a Falumúzeum kiállításait. A kellemes
élményeket felidézve jelenlegi munkahelyemen kolléganőmmel, Gergely Tündével /óvodapedagógus/ és dajka
nénimmel Klacsán-Nagy Erzsébettel kirándulást szerveztünk
csoportunknak, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda Süni
csoportos gyermekeinek. Felvettem a kapcsolatot telefonon
Győriné Kováts Andrea múzeumvezetővel, aki nagyon
kedvesen invitált minket és gazdag programlehetőségeket
ajánlott.
Elérkezett a kirándulás napja. A Kistarcsa-Nagytarcsa
között közlekedő helyi buszjárattal rövid idő alatt
Nagytarcsára, majd egy kis sétával a hangulatos Múzeumhoz
értünk. Gyönyörű árnyas-napos virágzó kert tárult a szemünk
elé, melynek dísze a korhű parasztház.

Délre vissza is értünk óvodánkba, ahol az ebéd után minden
kisgyermek kellemesen pihent a tartalmas délelőtti program
után. Élményekben gazdag időt tölthettünk a Nagytarcsai
Falumúzeumban.

Ajánlani tudom programként a környék óvodás csoportjainak, bepillanthatunk a község múltjába, kulturális
értékeket, szokásokat, hagyományokat ismerhetünk meg egy
röpke délelőtt folyamán.
Tamásné Mészáros Judit
óvodapedagógus

Sok szeretettel fogadtak bennünket. Két részre bontottuk a
csoportot. A kertben maradó gyermekek tobozokat
gyűjthettek, játszhattak a füves részeken, míg a többiek
megtekintették az állandó kiállítást, majd cseréltünk. Andrea
tárlatvezetésével visszautazhattunk közel száz évet az időben
és láthattuk, milyen a pitvar, a konyha, a tisztaszoba,
megcsodálhattuk a falon a népi tányérokat, a hímzett
párnákat, a keresztelő pólyát, népviseletes babákat,
bútorokat, népviseletet, munkaeszközöket, megismerhettük
az akkori szokásokat, hagyományokat, énekeltünk, mondókáztunk.
Ezt követően következett az agyagozás, marokedény
készítése. Pontos,munkamenetet követve, segítséggel, a
foglalkozáson elkészült marokedény számtalan célra
felhasználható: gyöngyöket, terméseket lehet benne tartani,
vagy kifesteni, és díszítőelemként a polcra tenni. Minden
gyermek fantáziadús alkotást hozott létre,gyönyörű munkák
születtek.
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Szegeden járt a Pannónia Néptáncegyüttes
A Pannónia Néptáncegyüttes Ifjúsági csoportja április 8-án és
9-én nagy sikerű résztvevője volt Szegeden az Örökség
Gyermek Népművészeti Egyesület szervezésében
megrendezett Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválnak.

Egy jó hangulatú buszos utazást követően érkeztünk a SzentGyörgyi Albert Agórába, mely remekül szolgálta az immár
27. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényt.
A város történetében már hagyománnyá váló Néptáncfesztivál kíváló lehetőséget biztosított a régióból, a határon
túlról, valamint az ország távolabbi részeiből érkező
táncegyütteseinek szakmai megmérettetésére.

Az est megkoronázásaként könyvelhettük, hogy a zsűri
döntése alapján Arany minősítést ítéltek Ifjúsági
csoportunknak, és a vasárnapi – a Szegedi Nemzeti
Színházban megrendezett – Gála programjába beválasztották
jobbágytelki koreográfiánkat.

Nem mindennapi élmény volt e patinás, XIX. századi épület
színpadán táncolni, majd fogadni a közönség elismerő taps
áradatát.

54 csoport, 66 koreográfiával, 6 előadás keretében kapott
lehetőséget tudása, felkészültsége bemutatására.
Ifjúsági csoportunk szombaton délután mutatkozott meg első
ízben a nagyérdemű zsűri és a közönség előtt. A fiatalok
előbb, Maszkurások a fonóban címmel jobbágytelki táncokat
vittek színpadra, majd később Szilágysági táncok című
koreográfiájukat mutatták be.
A közönség viharos tapsa után a zsűri elismerését, pozitív
értékelését is magáénak tudhatta a csapat.

A fellépéseken túl jutott idő némi ünneplésre is, valamint volt
szerencsénk Szeged belvárosából is ízelítőt kapni és
rögtönzött bemutatót tartani a Klauzál téren. Így a közösen
eltöltött két nap felejthetetlen emlékként íródott történetünkbe.
Vadász-Bibók Anett és Vadász Dániel
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Katolikus

A Lélek kiáradása
Számomra a katonaság egyik legérdekesebb élménye az
volt, amikor látványos bemutatót tartottak arról, hogy a
fegyvereknek milyen elképesztő erejük van. És tényleg, egy
géppuskát állványaira támasztottak, majd 150-200 méter
távolságból egy meglehetősen vastag lemezre rövid sorozatot
lőttek ki. Utána mindenki odament, és láthatta, hogy a
lemezen ott sorjáztak a lövedékek ütötte lyukak. Hogy
fokozzák a hatást, ugyanezt még távolabbról is bemutatták.
Ezek után védtelennek érzi magát az ember ezektől a
fegyverektől.
Ám jött a következő bemutató. Egy egyszerű pokrócot
lógattak föl a vaslemez helyébe, és arra is rálőttek egy
sorozatot, annyi különbséggel, hogy közelebbről, és jóval
több golyót lőttek rá. A lövedékek láthatóan meglengették a
pokrócot, ám ezen kívül semmi kárt nem tettek benne. A
lövedékek pedig – szinte sértetlenül – ott hevertek a pokróc
alatt.
A tények magukért beszélnek. A pokróc ugyan gyönge
szálakból van összeszőve, de éppen ezért meg tudja őrizni
rugalmasságát. Ha pedig nincs kifeszítve, tehát szabadon
reagálhat az őt ért hatásokra, akkor elképesztő erőket képes
elnyelni.
Pünkösd napján a Lélek nemcsak kiárad, hanem azonnal
elkezdi ténykedését: Isten és az ember életét olyan módon
szövi össze, hogy ebben az „Új-szövetben” megőrződik Isten
ereje és az ember gyöngesége. Sőt, éppen ez az „Új-szövet”
képes arra, hogy megóvja az Isten akaratát, és az ember
szabadságát. Isten Lelke – az isteniből és az emberiből, az
erőből és az erőtlenből – rugalmas és szabad „szövetséget”
hoz létre. Ez a „szövetség” az élet lényegét szövi össze, ezért
a Léleknek ez a műve már nem is pusztán „szövetség”,
hanem egyenesen Új-élet.
A Lélek azért árad ki, hogy amit csak lehet, mindent
beleszőjön a krisztusi „műbe”. Az Ő éltető szeretete messze
fölülmúlja az emberi fantáziánkat. Elég annyit tudnunk, hogy
a világ – mint a puskagolyó a pokrócnak – hatalmas robajjal
„nekünk csapódik”, de ha az Istennel szövetségben élünk,
akkor semmiféle kárt nem okozhat bennünk. Ellenkezőleg,
„elnyeljük” és magunkba építjük az erejét. A világ a mi
szabadságunkon nem „fönnakad”, hanem beleilleszkedik
Isten szeretetébe, a megváltás művébe.
Ebben kell látnunk a mi voltaképpeni küldetésünket. A
Lélek általunk akar kiáradni a világba, hogy a mi gyönge és
törékeny életünkben megmutassa azt az új életet, amelyben
még a szolgaságnak alávetett természet is fölismeri Isten
fiainak szabadságát.
Görbe József plébános
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Reménycsillagunk Fatima
Mária első megjelenése
1917-ben javában dúlt az első világháború, mérhetetlen
szenvedést okozva nemcsak a frontokon harcoló katonáknak,
de a polgári lakosságnak is.
1917. május 13-án egy Cova da Iria nevű helyen, a fatimai
egyházközség területén három pásztorgyermek őrizte
bárányaikat: a tízéves Lúcia, és unokatestvérei, a kilencéves
Ferenc és a hétéves Jácinta. Alighogy befejezik a rózsafüzért,
egy erős villanást látnak, mint amikor zivatar közeledik.
Gyorsan hazafelé terelik a bárányokat. De hirtelen földbe
gyökerezik a lábuk. Néhány lépéssel előttük egy kis örökzöld
tölgyön egy napnál tündöklőbb, gyönyörű szép hölgyet
látnak, aki a gyerekeket kedves szavakkal nyugtatja:
„Ne féljetek! Nem bántalak titeket.”

A fiatal hölgy bokáig érő ruhája hófehér. Haját és egész
alakját arannyal szegélyezett fehér palást takarja. Kezében
rózsafüzért tart.
Mária második megjelenése 1917. június 13-án. Mária
Szeplőtelen Szíve.
Mária harmadik megjelenése 1917. július 13-án.
Lángtenger. A nagy titok.
Mária negyedik megjelenése 1917. augusztus 19-én.
Imádkozzatok sokat és hozzatok áldozatot.
A Gyermekeknek hihetetlen zaklatást kell elviselniük. A
tömeg kérdéseivel ostromolja, szorongatja, a hatóságok
börtönbe zárják, faggatják és megfenyegetik őket. A
Szűzanya fájlalta, hogy 13-án nem tudtak eljönni. A
Szűzanya megjelenik egy tölgybokor fölött.
Mária ötödik megjelenése 1917. szeptember 13-án. Isten
meg van elégedve áldozataitokkal.
Az utak tele voltak emberekkel, mindenki minket akart látni
és velünk akart beszélni. Mások, akik nem tudtak közel
kerülni hozzánk, messziről kiáltoztak. Megérkeztünk Cova
da Iriába a tölgybokorhoz, és elkezdtük imádkozni a néppel a
rózsafüzért. Rövidesen láttuk a fénycsóvát és utána a
Szűzanyát a tölgybokor fölött.
Mária hatodik megjelenése 1917. október 13-án. Búcsú és
a Napcsoda.
Elérkezik október 13. szombat, órák óta esik az eső, de az
eső és a sár ellenére is hihetetlen nagy tömeg gyűlik össze.
Egyesek becslése szerint hatvan-hetvenezren is vannak.
Legtöbben imádkozzák a rózsafüzért. Pontosan délben egy
villámlás, és a gyermekek meglátják a Szűzanyát a tölgyfán.
A Szűzanya így szól:
– Én vagyok a Rózsafüzér Királynője: Ezen a helyen
szeretnék egy kápolnát a tiszteletemre. Azt szeretném, hogy
minden nap folytassák a rózsafüzér imádkozását. A háború
nemsokára véget ér, és a katonák hamarosan hazatérnek.

Ekkor jelent meg a Szűzanya utoljára a három kis pásztornak
egyszerre.
(Forrás: P. Kondor Lajos SVD: A Fatimai Jácinta, A Szűzanya
pásztorlánykája
Lélekmentő füzetek 7: A Fatimai Szent Szűz Üzenetei Szűz Mária
Szeplőtelen Szívének tisztelete)

K.A.
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Keskeny út

„Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik
azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”
Máté 7,1314.

Az egyik konfirmációi órán elmondtam a fiataloknak,
hogy boldogabbak, egészségesebbek, akik gyakorolják
vallásukat. Így ír erről az Atkinson &Hilgarg Pszichológia
551. lap (Osiris Kiadó, Bp, 2005) könyve:
„Noha a pszichológusok sokáig gyanakvással viseltettek a
vallásokkal szemben, az utóbbi években mintha enyhülni
látszanának. Egyre több vizsgálatból derül ki ugyanis az,
hogy a vallásos emberek egészében véve boldogabbak és
egészségesebbek, mint a nem vallásosak (…). A gyakorló
hívők halálozási aránya számos betegségcsoportnál kisebb
(…) és általában jobb fizikai állapotban vannak, mint a nem
hívők”. Ezt régen is tudták. De most e szakkönyv azt tanítja,

hogy a legújabb kutatások szerint nemcsak azért
egészségesebbek, mert bizonyos erkölcsi szabályokat
betartanak és „hatékony társas támaszt kapnak a vallási
közösségeken keresztül”, hanem maga a vallásosság
gyakorlása segíti az egészség megőrzését.
A Népességtudományi Kutató Intézet kiadásában
megjelent Demográfiai Portré 2009 kötetében a 2. fejezetben
pedig azt olvassuk, hogy a vallásos emberek kevésbé válnak,
mint a nem vallásosak.
Az egyik fiatal nagyon okosan azt kérdezte: „Miért
mondta akkor Jézus, hogy nekünk a keskeny úton kell járni,
amelyik a nehezebb, mint a széles út?” A 455. dicséretünk 5.
verse juthatott az eszébe: „Az út el van hagyatva, Borítja sok
tövis, nehéz emelni rajta, Még a keresztet is...”
Áldott-e a keskeny út, vagy egy elhagyott rossz, ami
tele felesleges szenvedéssel?
Amikor Jézus a széles úton járókról beszélt,
vitapartner kortársaira gondolt, akik vallásosak, becsületesek
voltak, de kegyességük önző és képmutató volt. Tudta, csak
azért imádkoznak, hogy lássák őket az emberek. Mivel meg
tudták téveszteni az embereket, mindenki utánuk ment. Őket
nevezte a széles úton járóknak Jézus.
Tanítványai pedig olyanok, mint a keskeny úton járó
ember. Kisebbségben vannak, nem mennek a többség után. A
kegyelemben bíznak, nem a maguk jóságában, vallásos
teljesítményében.
Sok igehirdető sajnos még fel is nagyította, ki is
színezte a keskeny út terheit, szinte élvezve, hogy elrémítik
vele a hívőket. Tövises, elhagyott, és ráadásul ott a
kereszthordozás is.
Nemcsak a keskeny út van tele tövissel, hanem a széles is!
Egész emberi életünknek része a sok nehézség.
Én azt tapasztaltam meg, hogy nem felesleges teher,
amit Jézusért vállalunk. Éppen ellenkezőleg: olyan, amelyik
segít, formál. Egyáltalán nem akadály a lelki életemre nézve,
hanem olyan szükséges, mint az autón a fék. Ugyanúgy segít
ezzel, mint az edző a sportolót az erejéhez, fejlődéséhez

szükséges megterhelés kijelölésével. Komoly érték, amit átad
egy edző a versenyzőnek. Nagy kiváltság a legjobb mesterek
keze alá kerülni. Pedig jobbára egyre nehezebb és nehezebb
feladatokat jelölnek ki.
Hozzájuk hasonló módon a Mester által ránk tett többletfeladat segít, hogy győztes keresztyének legyünk.
Nemcsak a földi életünk lesz áldott, ha a
kereszthordozást vállaljuk és a keskeny úton járunk, mert ez
az út a mennybe visz. Jézus nevezte magát az Atyához vezető
útnak. Aki tehát az ő útján jár, egészen biztos lehet abban,
hogy az Atyához, a mennybe jut. Ezért is olvassuk fel ezt az
igét minden temetésen, a sír mellett megállva.
A keskeny úton járó tanítványának nem azt ígéri a
Mester, hogy szenvedésben nem lesz része, hanem azt, hogy
mindebben ott lesz vele, segít mindezt elhordozni,
megerősíti, megvigasztalja. Pont úgy, mint István vértanút,
akit hitéért köveztek meg. Eközben István nem a
megkövezők dühöngő tekintetét, nem a köveket látta, hanem
„az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és
Jézust, amint az Isten jobbja felől áll”. Úgy értik ezt a

magyarázók: azért látta, hogy áll Jézus, és nem ül az Atya
Isten jobbján, mert már elindult érte, hogy magához vegye.
Napjainkban is a keresztyének szenvedik el a
legtöbb üldöztetést a hitükért, de eszükbe sem jutna, hogy
megtagadják. Mi olyan világban élhetünk, ahol nincs
keresztyénüldözés. Tanuljuk meg tőlük a hűséges
ragaszkodást Jézushoz, aki mindent értük áldozott a golgotai
kereszten!
Riskó János református lelkész

Református gyülekezetünk hírei

A korábbi évektől eltérően szeretnénk ebben az esztendőben
rendkívüli gyűjtést kérni.
Első, hogy szeretnénk a kerítés lábazat kőburkolását
elvégeztetni, de a 2016-ban összegyűjtött megtakarításainkat
nem használhatjuk fel teljes mértékben építkezésre, nehogy a
gyülekezet egyéb kifizetéseit ne tudjuk teljesíteni. Egyrészt
erre szeretnénk e pénzügyi tartalék- alapot létrehozni.
Másrészt, hogy indulni tudjunk épületfelújítási,
fűtéskorszerűsítési pályázatokon. Reméljük, kiírásra kerül a
Közép-Magyarországi régióra vonatkozó is, amiben mi is
részt vehetünk. Ezek beadásának a határideje általában
nagyon rövid, és a legtöbb esetben szükséges a meglévő
önrész igazolása. E két célra tartanánk fenn a Testvérek
adományát.
Bankszámlaszámunk: OTP 11742324-20008914
Csökkenti a költségeinket, aki istentisztelet után
fizeti be adományát a Lelkészi Hivatalban, mivel így a banki
költség lényegesen alacsonyabb.
Szeretettel kérem támogatását, amit előre is hálásan
köszönünk. Továbbá nagy szeretettel várjuk az
istentiszteletekre vasárnaponként 10 órakor!
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Sodoku

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!

Recept

Nyári madártej szelet
Hozzávalók:
-

1 /2 kg háztartási keksz
2 csomag vaníliás pudingpor
9 dl tej
8 evőkanál cukor
2 teáskanál vaníliaaroma
2 dl habtejszín
1 5 dkg étcsokoládé
1 teáskanál vaj
tejszínhab a díszítéshez

Elkészítése:

A pudingport, a tejet és a cukrot egy edénybe tesszük és
megfőzzük. Amikor elkészült, a vaníliaaromát is hozzákeverjük
és hagyjuk kihűlni. A tejszínhabot felverjük. A pudinghoz
keverjük a habot, vigyázzunk ne essen össze. A kekszet három
részre osztjuk. Egy 20 x 30 cm-es tepsibe teszünk egy réteg
kekszet, a krém felét rákenjük, majd bevonjuk egy újabb réteg
keksszel, és a megmarad krémet a tetejére kenjük. A krémre
kerül a maradék keksz. A csokoládét a vajjal felolvasztjuk és a
tetejére kenjük. A süteményt hűtőbe tesszük legalább 3 órára és
tejszínhabbal tálaljuk.
Könyvajánló

Schuminszky Nándor: Űrsztárok és űrsztorik

Vers mindenkinek

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában

Az emberes űrrepülés három eseményének ritka
együttállása ihlette ezt a könyvet. Az első Holdra
Milyen csonka ma a Hold,
szállás negyvenedik évfordulója 2009 júliusában
Az éj milyen sivatag, néma,
volt, majd 2010 májusában az első magyar
Milyen szomoru vagyok én ma,
űrhajós három évtizeddel ezelőtti űrrepülésére
Milyen csonka ma a Hold.
emlékeztünk, 2011-ben pedig kerek fél
évszázados az első űrrepülés. Ezen kívül az
Minden Egész eltörött,
űrhajózás napjának huszadik évfordulóján egy új
Minden láng csak részekben lobban,
űrkorszak is elkezdődött, és ez az esemény sem
Minden szerelem darabokban,
maradhatott ki a kötetből. A szerző az eltelt öt
Minden Egész eltörött.
évtized űrtörténelméből mazsolázgat az
évfordulók sorrendjét követve. Művében nem
Fut velem egy rossz szekér,
találhatók gigantikus számoszlopok a rakéták
Utána mintha jajszó szállna,
adataira vonatkozóan, nem fogjuk megismerni a hajtóművek specifikus
Félig mély csönd és félig lárma,
impulzusértékeit sem. Ezzel szemben a történetek középpontjában mindig az
Fut velem egy rossz szekér..
ember áll, kisebb-nagyobb űrtitkaival, az eltelt öt évtized győzelmeivel és
vereségeivel, kimondott és elfojtott vágyaival, vetélkedésével, egyszóval a
(1909)
mindennapok esendőségével a kozmoszban és idelenn a Földön egyaránt.
A kötet kiemelten foglalkozik a magyar űrhajós, Farkas Bertalan személyével,
űrutazásával.
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
A könyv elérhető Kistarcsa Városi Könyvtárának kínálatából!
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
Kölcsönözze ki Ön is!
az újságot!
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KÉRJÜK TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT,
ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!
ADÓSZÁM: 1 851 9259-1 -1 3
KISTARCSAI HÍRADÓ - Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes táj ékoztató lapj a.
Megj elenés : Hónap végén · Felelős kiadó: HTS Média Bt. , 1 1 4 8 Kerepesi út 7 8 / c.
Felelős szerkesztő: Hantó Sz abolcs · Telefon: +36 30 8 7 2 31 32
Email: kistarcsaihirado@ gmail. com · Előállítás: Focus-Premier Kft. 1 1 1 7 Budapest,
Budafoki út 64 . · Megj elenik 4 50 0 példányban · I SSN1 7 8 8 -7 2 91

