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Megújulhat a Flór Ferenc Kórház
40 milliárdos fejlesztéssel indul az

Egészséges Budapest Program

Kihirdették az Egészséges Budapestért 2017-es év Pest

megyei győzteseit. A program a Közép-Magyarországi Régió

egészségügyi intézményeinek megújítását, felszereltségének

javítását tűzte ki célul, mintegy 40 milliárd forintos

ráfordítással erre az évre. A megyei kórházak közül a

legtöbbet a Flór Ferenc Kórház kapta, mintegy 2 milliárd

forintot, amiből 1 ,2 milliárdot használhatnak fel orvosi

műszer és informatikai fejlesztésre, és 718 millió Ft-ot

konyhafelújításra, a járóbeteg rendelőépület tervezésére (ez

egy új épület tervezését jelenti), és a meglévő épületek

komfortosítására. Az idei források egy 10 éves fejlesztés első

állomásai, jövőre folytatódnak a pályázati kiírások.

Forrás: MTI

Sikeres pályázat  400 millió forint
bölcsőde építésére

A Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának
növelése (VEKOP-6.1 .1 -1 5) című pályázat keretén belül
épülnek/újulnak meg az alapfokú oktatási intézmények.
A nyertes pályázók között több agglomerációs település is
található, mivel itt a legnagyobb a kapacitáshiány a
megyében. A közgyűlés 5,1 milliárd forint elbírálásáról
döntött.

Kistarcsa a maximális 400 millió Ft-ra pályázott, s ennyit is
nyert el, amiből közbeszerzés után 4 csoportszoba (2
gondozási egység), kiszolgáló gazdasági rész és főzőkonyha
épül meg, 100 % finanszírozásban.

Az intézményben majd 48 férőhely lesz, de a mellékelt
képeken látszik, hogy a tervet úgy készíttette el az
önkormányzat, hogy a későbbiekben még 2 csoportszobával
(még egy gondozási egységgel), azaz további 24 fővel
bővíthető legyen. (Ha az önkormányzatnak akkor
rendelkezésre állna saját forrásból a bővítéshez szükséges
pénz.)
A felhívásra helyi/nemzetiségi önkormányzatok és
társulásaik, egyházak, civil szervezetek, közalapítványok,
nonprofit gazdasági társaságok és önkormányzati többségi
tulajdonában lévő vállalkozások pályázhattak.

Szervezési Iroda / www.pestmegye.hu

Megválasztották az Év polgárőrért

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Kistarcsa Város 2016. év Polgárőre” címet adományozta
Molnár Károly részére, mert felkészültségével, hivatás-
tudatával, bátorságával, kiemelkedő személyes teljesít-
ményével hozzájárult Kistarcsa Város közbiztonságának
javításához. Ezúton is gratulálunk!

Kistarcsa Város Önkormányzata



Értesítés a belső
szennyvízcsatorna vizsgálatáról
A szennyvízhálózatba illegálisan bekötött csapadékvíz

elvezetéseket ellenőrzik

Remélhetőleg senki sem lepődik meg azon a tényen, hogy az

esővizet nem szabad rákötni a szennyvízcsatornára. (A mai

felhőszakadásos időjárás pillanatok alatt olyan helyzeteket

produkál, amikor néhány perc alatt annyi csapadék tud

hullani, mint máskor egy hónap alatt. A szennyvízhálózat

természetesen a szennyvíz elszállítására szolgál és nem az

eső elvezetésére. Aki pedig nem így gondolja, az a lejtőn

alján lakó emberek nyakába zúdítja a higított szennyvizét,

áradást okozva otthonukban – a közlekedőedények elve

alapján.)

Ezért a DPMV Zrt. ellenőrzést végez az érintett

ingatlanokon, hogy be van-e kötve az ereszcsatorna a

szennyvízhálózatba. Az ellenőrzések a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011 . évi CCIX. törvény és az annak

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

előírásai alapján kerülnek megtartásra. A Polgármesteri

Hivatal hatósági tanúként vesz részt az ellenőrzésben.

A DPMV Zrt. megvizsgálja a fogyasztók telkén a

szennyvízcsatorna rákötés kiépítését és a csapadékvíz

elvezetés megoldását (színezett víz segítségével), egyben

vízmérőóra leolvasást is tartanak. Természetesen a hatalmas

bírság elkerülése érdekében lehetőség van a szabálytalanul

elvégzett bekötések lecsatlakoztatására, mivel a szolgáltató

több időpontot javasol az ellenőrzése előtt. (Lásd a

mellékletben közölt bianco Csatornavizsgálati felszólítást.)

Így az eddig „meglátogatott” ingatlantulajdonosok olyan

időpontot választottak, amíg ki tudták kötni saját ereszüket a

szennyvízhálózatból.

A bírság minimálisan 100 ezer Ft, de ennél csak több lehet,

mivel lakosság számára 100.000. Ft az alap, amihez egy

szorzó társul, ami a lehullott csapadék mennyiségétől, és

attól is függ, mióta kötött rá a szennyvízcsatornára az illető.

Ezt az időtartamot a DPMV Zrt. a vízóra az átadásának az

időpontjától fogja kiszámolni, mert az nem bizonyítható,

mikor lett a szennyvízcsatornába belekötve a csapadék

ereszcsatorna. A cégek tekintetében az alapdíj 1 .000.000 Ft,

amit a szorzó tovább növel.

Az ellenőrzéseket a DPMV Zrt. más területekre is ki fogja

terjeszteni, de a legrosszabb helyzet és a Balczó utca elején

lakók ingatlanának védelme miatt itt kezdték meg a

csatornák vizsgálatát.

Kistarcsa Város Önkormányzata

VI. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál
VERSENYKIÍRÁS

A nevezési díj 5500 Ft. ami tartalmazza: 2 db kb. 3 kg
súlyú főzéshez szükséges kakast, a fát, a székeket, sátort és
az asztalokat, a víz és áramvételi lehetőség biztosítását.
A további nyersanyagokat, eszközöket, a jelentkezőknek kell
hozniuk. A kakasokból bográcsban bármilyen étel készíthető,
amit a nevezők a helyszínen tetszés szerint szétmérhetnek.
Több kakasból is készülhet az étel, amit a versenyzőknek kell
hozniuk. Tűzgyújtás: 13.00-tól, ételek elkészítése 17.00-ig
lehetséges.
Az ételt pénzért árulni TILOS! Elektromos sütő-főzőeszköz
használata TILOS!

A készétel osztása kóstolójegy leadását követően történhet
meg. A kóstolójegy ára 500,- Ft, amiért egy tál ételt és a
szükséges műanyag étkészletet biztosítjuk.
A csapatoknak a rendezvény vendégei részére minimum 10
adag ételt kell felajánlaniuk. Kóstolójegyet csak korlátozott
számban árulunk!

A megfőzendő hús és az egyéb hozzávalók csak kereske-
delmi, forgalmazási engedéllyel rendelkező üzletből
származhatnak. A jó hangulatot és a talpalávaló zenét a
szervezők biztosítják!

Jelentkezni 2017. augusztus 07-ig a következő telefon-
számon lehet 20-568-7656.
A részletes program: www.kistarcsamuvhaz.hu -n érhető el.

A kakasok 2017. augusztus 18-án a Kossuth Lajos u. 23.
szám alatt (Kistarcsai VMSK Kft.) 9-1 5 óráig vehetők át!
Összesen 20 csapat nevezését tudjuk fogadni!
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Illegális hulladék lerakást számolt
fel a közterületfenntartó

A közterület-felügyelők jelzése alapján kezdte meg a KÖFE

Kft. a külterületen az illegálisan kihordott szemét

eltakarítását. A „lelőhelyet” szándékosan nem azonosítjuk be,

nehogy mások is kedvet kapjanak. A képekről viszont jól

látható, hogy a 10 köbméteres konténer és JCB

homlokrakodó költsége nem lehet kicsi, és a város (az

adófizetők) pénzét apasztja akkor, amikor kéthetente ki lehet

tenni a szelektív illetve zöld hulladékot, és szeptember 9-én

lomtalanítás is lesz.



2017. július 27.
Fábri György: Protestáns zarándoklat
A kevésbé ismert németországi zarándokút útvonala. A
zarándoklat igen kedvező a mindennapi élethelyzetből való
kilépés szempontjából. A fizikai erőpróbával járó élmény
hatással van értékrendünkre. Igen fontos a zarándoklat
időpontjának életvitelünk megfelelő szakaszába illesztése.

2017. augusztus 3.
Török József: A kommunikáció csapdái
Nem értesz szót bizonyos emberekkel? Elbeszéltek egymás
mellett a gyermekeddel? Nem jutsz egyetértésre a szüleiddel?
Jót akarsz, de nem vevők rá? Van, aki rád akarja
kényszeríteni az akaratát? Merre van a kiút?

2017. augusztus 10.
Tóth Gábor: Legyünk boldogok!
Szeretnénk boldogan és harmonikusan élni, de kialakítottunk
egy mechanikus rendszert, ahol megélhetést teremtünk nem
pedig életet. Miben kell változtatnunk, hogy egy
emberközpontúbb világot teremtsünk?

2017. augusztus 17.
Horváth Fruzsina: Önkéntesként Észtországban
Angoltanítás tíz hónapig egy óvodában az orosz határ
közelében. A kemény tél, a fehéréjszakák és az orosz-észt
lélek megtapasztalása. Az észt vidék bejárása stopposként.
Szabadnak és boldognak lenni Észtországban.

2017. augusztus 24.
Kő András: Zűrzavar az újságírásban
Érdekességek Széchenyi István egy különös napjának
feldolgozása kapcsán. A jelenlegi újságírási helyzet
Magyarországon. Mi áll a sajtóban történő manipulációk
hátterében? Kis befolyásolják az újságírókat?

2017. augusztus 31.
Koczó Pál: Luther munkatársa, Melanchthon
Képek egy modern reformátor életéből mai kitekintésekkel.
Az ókori gondolkodókat tisztelő wittenbergi, görög nyelv- és
irodalomtanár világos kifejezésmódot adott Luther
eszméihez. A reformáció ökumenikus alakja.

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

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

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

A Deáktanya aktuális
programja
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Csapadékcsatorna épül az
Eperjesi úton

Tisztelt Lakosság!

Ezennel értesítjük, hogy az Üzletház építéséhez kapcso-
lódóan csapadékcsatornázási munkálatok az Eperjesi úton a
Semmelweis tér és a 3. sz. főút közötti szakaszon
2017.07.1 2-én elkezdődnek (I. ütemben az Aradi u. és Iglói
u. között)

(Kérjük, hogy a gépjárműveikkel az érintett szakaszon ne
parkoljanak! )

Tervezett befejezés: 2017. szeptember 30.

Várható, hogy munkaidőben 7-17 óráig az utcában
szakaszosan, utcaközönként teljes útlezárás lesz. A lakóknak
a gépkocsi ki-be járást korlátozottan biztosítjuk.

Felelős műszaki vezető neve: Bujtor József - 06-30/9410-610

Köszönjük türelmüket! Közmű Profil Kft.

Gyalogos átjáró épült a Nyílt árkon

A Grassalkovich utca végén a Nyílt árok áthidalására

gyalogos áteresz létesült, korláttal. A köznyelvben egy-

szerűen ezt hídnak neveznénk.

Ez az áteresz segít a Nyíltárok utca könnyebb

megközelíthetőségén. Így lehetőség van a leveleket kihordó

postásnak, a babakocsit toló anyukáknak, a gyalog közlekedő

embereknek a Nyíltárok utca megközelítésében. Reméljük,

hogy jól fogja szolgálni a környéken lakók gyalogos

közlekedését.
Kistarcsa Város Önkormányzata



Szeptemberben lesz a lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az idei évben a lomtalanítást
2017. szeptember 9-én végzi el a Köz-
szolgáltató.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Forgalmi rend változás az Ifjúság
téri autómosó előtt

Megállni tilos tábla került ki a Magyar Közúttal történt

egyeztetés után önkormányzati finanszírozásban két helyre

az Ifjúság téren Nagytarcsáról a 3-as útra történő haladási

irányba. Az első tábla az autómosó előtti padkán, a második

tábla az iskolába vezető út utáni kanyarhoz került. Mivel a

táblák kint vannak, ezért a rendőrség már bírságolhat! .

Városüzemeltetési Iroda
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Megújult az Oázis Üzletház
előtti járdaszakasz
Folytatódik a járdafelújítás

A Rákóczi utca és az Eperjesi út járda felújítása után új

helyszínre költöztek a kivitelezők, a város központjába. A

frissen elkészült Deák Ferenc utcai gyalogátkelőtől a Coop

Áruház telkéig tartó szakaszon az Oázis Üzletház előtti járdát

elbontották, s helyére térkővel burkolt járdaszakasz került.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Település üzemeltetési ügyintézőt
keres a Hivatal

Kistarcsa Város Jegyzője település üzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő. Próbaidő: 6 hónap. A munkavégzés helye: 2143
Kistarcsa, Szabadság út 48.

Ellátandó feladatkörök:
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Részvétel
az önkormányzat stratégiáinak, koncepcióinak előké-
szítésében. Önkormányzati beruházások esetében ajánlattételi
felhívások készítése. Közreműködés a beruházások
lebonyolításában, műszaki ellenőrzésében, átadás-átvéte-
lében, elszámolásában és garanciális bejárásokban.
Fejlesztésekhez, beruházásokhoz közműkezelői hozzájá-
rulások megszerzése. Közútkezelői hozzájárulások kezelése.
Műszaki jellegű beszerzések előkészítése. Bizottsági,
testületi előterjesztések készítése. Közlekedési-igazgatási
feladatok ellátása. Önkormányzat tulajdonában lévő út és
úttartozék ellenőrzése.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja. A munkakör betölthető: 2017. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.
Elbírálás határideje: 2017. augusztus 20.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást
kap. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére kell
eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „település üzemeltetési
ügyintéző pályázat”. További felvilágosítás a (28)-470-
711/290-es telefonszámon kapható.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Grédereztek Kistarcsán

A nagyobb forgalmat lebonyolító földutakon (Balczó István
utca 2-42. szám között, Scheda Ferenc utca, Rét utca és
Árpád utca zúzottkővel terített része) grédereztetett és
hengereltetett az önkormányzat kátyúzási céllal. (A
földutakban keletkező kátyúk többszöri zúzottkővel való
terítése hosszabb ideig nem oldotta meg a problémát,
valamint az úttest töltése sem célravezető.) Az önkormányzat
reményei szerint a gréderezés után hosszabb ideig meg-
oldódnak a kátyú problémák ezeken a szakaszokon.

Kistarcsa Város Önkormányzata



Város Napja – Görhönyfesztivál
Kistarcsán
Versenykiírás

A görhönysütés helyszíne: Csigaház, Deák F. u. 1 . mellett
Jelentkezni és a versenyben részt venni az előzetes nevezés
alapján lehet.

Amit adunk:
• 30 kg, sütésre alkalmas burgonyát;
• az előkészítéshez és a tálaláshoz egy asztalt és 6 db széket,

sütéshez szükséges fa;

Amit a versenyzők biztosítanak:
• a görhöny készítéshez további burgonya, szükséges hozzá-

valók, sátor;
• az elkészítés és a tálalás kellékei.

Elvárások:
• a résztvevő csapatnak legyen neve
• minden csapat 10 pityókajegynek megfelelő mennyiségű

görhönyt biztosít a szervezők részére
• az elbíráláshoz leadandó mennyiségnek 5 ember kóstolá-

sát kell biztosítania;
• az elkészült görhönynek legyen fantázianeve;
• görhönyt 11 .30 és 12 óra között viszik be a csapatok a

zsűrinek.

A zsűrizés szempontjai:
• a megjelenés (a tálalás külcsíne, a sütés körülményei);
• az íz;
• az ötletesség.

Egyebek:
• nevezési díj 5.500 Ft
• a sütést egyénileg kell megoldani (gáztűzhely, tárcsa…)

Elektromos sütőeszköz használata tilos!

- görhöny értékesítése a csapatok feladat, melynek ára
egységesen 250.-Ft;

- segítőtársak létszámát nem korlátozzuk;
- sütéshez szükséges terület (3 m front) 8 és 21 óra között

áll rendelkezésre.

Eredményhirdetés várhatóan 14.00 órakor lesz.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8., péntek 14 óra.
Kistarcsai VMSK Kft., 2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23.,
iren.turi@vmsk.hu tel.: 06-70-656-5178.
A jó hangulatot, a talpalávaló zenét a szervezők biztosítják!

VMSK
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Összeírókat keres a KSH
A kutatásra, amelyre összeírókat keresnek 2017. december 1.
– 2018. április 30. között kerül sor.
Kistarcsa településen kb. 50-60 személyt kell felkeresni.
A kutatás nemzetközi elnevezése: PIAAC.
A felnőtt korú (16–65 év közötti) lakosság kompetenciáinak,
munkaerő-piaci és szociális helyzetének mérésére irányul.

A felmérés során a kérdezőknek a számukra kijelölt
személyeket kell felkeresniük és meggyőzniük egy kb. 2
órás interjúra, amelyért a feladat teljesítése esetén a
válaszadó ötezer forintos ajándék utalványban, a kérdező
pedig bruttó tízezer forintos díjban részesül. A kijelölt
személyek mással nem helyettesíthetők.

A kérdezőknek a nemzetközi előírásnak megfelelő
laptopokat bocsát rendelkezésére a KSH.

Mivel a feladat igen összetett és a kérdezőktől sokféle
ismeretet és speciális hozzáállást is igényel, ezért csak azok
végezhetik a munkát, akik vállalják, hogy:

• augusztusban elolvasnak egy 120 oldalas Kérdezői
útmutatót, elsajátítják a benne foglaltakat, és megvála-
szolnak egy 25 kérdésből álló ellenőrző kérdéssort;

• részt vesznek augusztus második felében
(augusztus 28-29-én) egy kétnapos budapesti képzésen;

• részt vesznek a lakóhelyükhöz legközelebb eső megye-
székhelyen kétszer egynapos képzésen;

• szeptemberben intenzíven elkezdik a kijelölt személyek
felkeresését, és a felkereséseket a megadott szempontok
szerint dokumentálják;

• a felmérés időszakában folyamatos elérhetőséget
(mobiltelefon, e-mail) biztosítanak,

• internet hozzáféréssel rendelkeznek;
• precízen betartják az előírásokat és a határidőket
• felsőfokú, lehetőleg humán (tanár, szociológus,
politológus, stb.) végzettséggel rendelkzenek;

A kutatás kiemelkedő mértékű felkészülést, kitartást,
ügyességet, számítógépes készséget, emberszeretetet és
konfliktustűrő képességet igényel.
Fontos a bizalomkeltő, megnyerő fellépés, meggyőző erő,
kommunikációs készség: Nagy előnyt jelent, ha a kérdezőt
valamennyire ismerik az adott környéken, és a „megbízható
ember” imázsával rendelkezik, akire bátran rábízhatják
személyes adataikat. Válaszadói visszajelzések azt igazolják,
hogy az idősebb kérdezőknek nagyobb az elfogadottsága,
presztízse, bennük jobban megbíznak, mint a fiatalokban.

Nyugdíjasok is vállalhatnak kérdezői munkát.

A feladatot leginkább késő délutánonként és hétvégeken
lehet eredményesen ellátni.
További előnyt jelenthet korábban végzett (lehetőleg a KSH
számára is) számítógéppel végrehajtott összeírói munka.

További információ: Burka Ágnes
Tel: 46/518-249 E-mail: agnes.burka@ksh.hu

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Lakossági fórum lesz augusztus
végén

Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. augusztus 30. napján
tartandó rendes testületi ülésének "Egyebek" napirendi
pontjában lakossági fórumot hirdet a Településképi
Arculati Kézikönyv készítésével összefüggő településképi
rendelet és Helyi Építési Szabályzat harmonizációjával
kapcsolatosan.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Beszámoló a júniusi testületi ülésről
Elfogadásra került a temetőt üzemeltető kft. beszámolója
A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt-vel 2002. július 1 -jén
kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében az
Üzemeltető köteles minden évben írásbeli beszámolót
készíteni a végzett tevékenységéről. Ez a beszámoló
elkészült, áttekintést követően a 2016. évi beszámolót a
testület elfogadta.

Pálfi Kálmánné marad az Alapszolgáltatási Központ élén
A Képviselő-testület pályázatot írt ki az Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetői álláshelyére. A pályázat
benyújtási határideje 2017. május 31 . volt, melyre egy
pályázat érkezett. A pályázatok bontására június 2-án került
sor. A pályázót a szakmai bizottság június 15-én hallgatta
meg. A testület döntése értelmében, az Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetőjének Pálfi Kálmánnét nevezi ki,
2017. október 1 -jétől 2022. szeptember 30-ig terjedő idő-
szakra.

Módosult a közművelődési rendelet
Az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása vált
szükségessé, tekintettel arra, hogy a közművelődési
feladatokat 2017. július 1 -től már a Kistarcsai VMSK Városi
Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit KFT látja
el (Röviden csak Kistarcsai VMSK Kft.).
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló törvény kimondja, hogy a
települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelem-
bevételével, a helyi sajátosságok alapján határozhatja meg az
általa ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét,
feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
A testület döntése értelmében feltüntetésre került a
rendeletben a városra vonatkozó öt közművelődési alapszol-
gáltatás.

Ingó használati megállapodás született
Kistarcsa Város Önkormányzata és a Nemzeti Sportköz-
pontok között 2015-ben létrejött együttműködési megálla-
podása alapján a májusban átadott Városi Sportközpont
rendeltetésszerű használatához szükséges az NSK által
beszerzett tartozékok, ingóságok az Önkormányzat részére
történő átadása. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően az erről létrejött megállapodás megkötését a
testület elfogadta.

Hatályon kívül helyezték az útépítési hozzájárulással
kapcsolatos rendeletet
A testület a 2017. márciusi rendes testületi ülésén megalkotta
az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek
együttműködésével megvalósuló útépítések feltételeiről,
valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló
rendeletet. A rendelet végrehajtásából adódó szándékok ön-

kormányzati szinten történő kezelése, összegzése és a
beruházást önként nem támogatók bevonása olyan előzetesen
nem várt és kalkulált nehézségeket eredményeznek, amelyek
veszélyeztetik az önkormányzati elképzelések megvalósu-
lását.
A rendeleti elképzelés – a lakossági részvétel – megvaló-
sulása ellehetetlenedik, inkább gátló körülménnyé válik. Az
útépítések megvalósítására megtett előzetes terveztetési,
engedélyeztetési és egyeztetési folyamatok azt mutatják,
hogy célszerű továbbra is a korábban már kialakult módon,
jellemzően állami, vagy egyéb pályázati forrásból
megvalósítani ezeket a beruházásokat. Ezért a rendeletet a
testület hatályon kívül helyezte.

Változások a Kistarcsai VMSK Kft. életében
A KIVÜ Kft 2017. június 1 -től új néven, Kistarcsai VMSK
Városi, Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik.
A testület jóváhagyta és elfogadta az ingatlan, valamint ingó
bérleti és szívességi használati szerződést, felhatalmazva a
polgármestert a szerződés aláírására. A testület felkérte a
jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy az aláírt
közművelődési megállapodás a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
törvénynek megfelelő módon közzétételre kerüljön.

A tervek szerint a Kft. működtetéséhez, 2017-ben az
Önkormányzatnak 46.920.000,- Ft működési támogatást
szükséges biztosítania, vagyis a 2017. július 1 -jétől 2017.
december 31 -ig havi 7.820.000,- Ft formájában melyet a
testület szintén jóváhagyott.

A Kft. cégadatai jelenleg a társaság székhelyét és
telephelyként a Könyvtárnak helyet adó Polgármesteri
Hivatal címét tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a cég egyéb,
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, és a Művelődési
Ház, mint közművelődési intézmény épületében is
feladatellátást végez majd, ezért módosításra került a cég
alapító okirata, azért hogy a cégjegyzék telephelyként
tartalmazza ezen egyéb ingatlanok címét is.

H.SZ.
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4.Danos lett Hegyes Imre a
Kistarcsai Sentinel S.E. vezető

edzője
A Sentinel Taekwondo Sportegyesület vezetőedzője, Hegyes
Imre sikeres 4.danos Taekwondo vizsgát tett.
Patakfalvy Miklós 6.danos Nagymester a WTF Taekwondo
Szövetség alapítója, elnöke és Dr. Márton Zsolt 6.danos
Mester a vizsga bizottsági tagja előtt bizonyította ráter-
mettségét.

A vizsga egyórás elméleti teszttel kezdődött, amit sikeresen
teljesítve jöttek a gyakorlati feladatok.
A Taekwondo 6 mozgáseleméből kellett megfelelni és
maximálisan teljesíteni azokat.

Három különböző danos, azaz fekete öves, valamint kreatív
formagyakorlat bemutatása után jöttek a bázis elemek
kivitelezése helyben és haladásból, egy és két lépésű formai
küzdelmek, később az önvédelmi technikák.. . fogásokból,
fojtásokból, átkarolásokból és ruhafogásokból kellett
szabadulásokat, feszítések,csavarásokat bemutatni, majd
késes és hosszú bot elleni védekezéssel kellett folytatni. . .

1 , 2, 3 ellenfeles küzdelmek következtek, ahol minden
tudásra és főként nagyon jó állóképességre volt szükség,
hogy ez a feladat is sikeresen teljesüljön.

Végül a vizsga végén jöttek a az erő és a speciális
töréstechnikák és a sorozat törések, itt magas fokú
koncentráció és ügyesség kell, ahol 6 célpontot kellett
egymás után eltörni. A vizsga zárásaként jöttek az erőnléti
gyakorlatok, mely fekvőtámaszból, hasizom gyakorlatokból
és comberősítő gyakorlatból álltak.

A nyári övvizsga és a hosszú felkészülés ellenére sem ért
véget Hegyes Imre Mesternek a nyár. . .

Hapkido Szemináriumokat és Taekwondo edzőtáborokat
szervez az idén is gyerekek és felnőttek számára, övvizsgát
tart, ahol a tanítványok rátermettségüket bizonyíthatják.

Szeptembertől ismét lehet jelentkezni a Sentinel S.E-be!
Hapkido és Taekwondo edzések indulnak 6-60 éves korig a
Simándy Általános Iskolában.

Bővebb információ: www.sentinelse.hu Tel: 0620/551 -0919.

Irodalmi pályázat

A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi pályázatot hirdet
az alábbi témakörökben:

 a. Szentek és lovagok
 b. Virágom, virágom

A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint a
Kistarcsán dolgozó, illetve tanuló személyek.

A legjobb pályázatokat két kategóriában – felnőtt és gyerek
(14 éves korig) – díjazzuk, és megjelentetjük a Kistarcsai
Kalendárium 2018 című kiadványban.

A díjak: I. díj : 15 000 Ft, II. díj : 10 000 Ft, III. díj : 5 000
Ft, a gyerek kategória helyezettjei értékes könyvjutalomban
részesülnek. A pályázat jeligés.

A pályaműveket postai úton kérjük eljuttatni a következő
címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, Bercsényi u. 1 8.
Beküldési határidő: 2017. szeptember 11 .
Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható
Bővebb információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon,
vagy a kike@kike.hu címen (Kereszti Ferenc).

KIKE
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Üvegfestő tanfolyam indul

A Kistarcsai Kulturális Egyesület tavasszal megtartott üveg-

festő tanfolyamának kiállításait megtekintők közül többen is

sajnálatukat fejezték ki, amiért kimaradtak ebből a prog-

ramból.

Amennyiben lesz megfelelő számú jelentkező, ősszel is

indítunk üvegfestő tanfolyamot.

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.
Információ: 28/470-926, kike@kike.hu – Kereszti Ferenc

KIKE



Gyerekek, akikre minden évben büszkék lehetünk...
Simándy Kupa Úszóverseny  2017. május 19.

Július 1 5-én kezdetét vette a fővárosban a vizes vb. Az

élsport mellett, a tömegsportnak is kiemelt jelentősége van

országszerte. Kistarcsán a Simándy Úszóverseny, a

hagyományokhoz híven a Kistarcsai Napok első program-

jaként, május 19-én pénteken került megrendezésre.

Az iskola legjobb, illetve legvállalkozóbb diákjai küzdöttek

meg a helyezésekért. Idén 123 gyerek állt rajthoz. Az igazi

küzdelmeket hozó verseny eredményei:

Az első osztályosok versenyében Palov András és Dávid
Lilien gyorsúszásban, Vass Péter és Egyed Zsanett, illetve
Győrfi Boglárka hátúszásban lett az első. Második helyezést

ért el Rejtő Olivér, Berta Bíborka és hátúszásban Majerszki

Brigitta. Harmadik helyezett lett Pintér Vince, Kovács Adél,

illetve hátúszásban Kuti Csenge.

A második osztályosoknál gyorsúszásban Vida Zalán és
Dárdai Júlia nyert. Második lett Udvari Balázs és Karsai

Anita, harmadik Hasznosi Regő és Hidvégi Hanna.

Hátúszásban első Kiss Gábor és Partl Hanna. A második

Debreczeni Sándor és Molnár Lili, a harmadik Gali Noel és

Nagy Réka.

Helyezettek még: Varga Zalán, Kardos Keve, Zsellér Amira,

Bakos Luca, Nahalka Richárd, Adamcsek Erik, Antal Bianka

és Fekete Anna.

A harmadikosok között a gyorsúszást Kardos Csongor és
Bagaméri Panna nyerte. Második lett Veszely-Kiss Máté és

Könyves Ramóna, harmadik pedig Szigeti Balázs és Molnár

Anna.

Hátúszásban Szécsényi Keve és Dányi Enikő lett az első.

Második Rozgonyi Martin és Blahó Anna, harmadik Vass

Bertalan és Tóth Bernadett.

Mellúszásban Andrejkovics Attila és Juhász Zsófia nyert.

Második lett Bartha Márk és Kopornyik Eszter, harmadik

pedig Pap-Horváth Levente és Balaczi Esztella.

Helyezettek még: Véber Bence, Kristóf Emőke, Nagy

Norbert, Huszti Ágnes, Bajdik Márton, Weisz Dóra, Fehér

Ferenc, Véber Zsófia, Török Marcell, Szerekován Gyopár,

Pataki Hunor és Bajkó Réka.

A negyedikeseknél Haupert Gergő és Gubriánszky Petra
lett az első gyorsúszásban. A második Kendeh Sebestyén

Nagy Adrienn, a harmadik pedig Fodor Péter és Kovács

Léna.

Hátúszásban Krizsai Botond és Edényi Petra nyert. A

második Fodor János és Bertha Maja, a harmadik Walter

Gergő és Vass Virág.

Mellúszásban az első helyezett Kismarton János és Tóth
Lilla. A második Demény Áron és Török Hajnalka.

Harmadik helyezettek: Szitás Máté és Vankó Zia.

Helyezettek még: Vankó Cseke, Urbán Kinga, Tóth Szilárd,

Nagy Renáta, Molnár Márton, Lock Tamara, Csombor

Dávid, Laudon Petra, Márkus Dominik, Gelencsér Hanga,

Molnár Noémi, Éberling Dorka.

Az ötödik - hatodik osztályosok versenyében gyorsúszás-

ban első lett Juhász Áron és Bende Gyöngyvér, második

Boros Alex és Vágó Réka, harmadik Varjas Gábor és illetve

holtversenyben Janzsó Athina és Demény Eszter.

Hátúszásban Balaci Jordán és Vereszki Melinda nyert,

második Szabó István és Nagy Adrienn, harmadik Barna

Dávid és Varga Lili.

Mellúszásban a győztes Maczó Levente és Juhász Kamilla.
Második Légrády-Simon András és Nagy Regina, harmadik

Tóth László.

Helyezettek még: Tábori Dániel, Kókai Edit, Palotás

Zsombor, Nagy Eliána, Visnyei Barnabás, Rábai Gábor,

Bakon Zoltán, Visnyei Bendegúz, Gelencsér Petra, Gáspár

Péter.

A hetedik - nyolcadikosoknál a gyorsúszást Leibinger
Bence és Józsa Bernadett nyerte. Második lett Fodor

Sámuel, illetve Zámba Fanni és Venczel Réka, harmadik

Nagy Barnabás és Salah-Laouar Silia.

Hátúszásban Urbán Dominik és Duzmáth Daniella lett a

győztes. Második Soltész Dávid és Kopornyik Veronika, a

harmadik Patai Szabolcs és Szegény Szonja.

Mellúszásban a fiúknál Dósa Levente, a lányoknál Vereszki
Nóra nyert. Második Szabolcsi András és Balaci Abigél,

harmadik Farkas Gábor és Kismarton Réka.

További helyezettek: Lesták András, Kenesei Sára, Pesztericz

Márton, Farkas Nóra, Gelencsér Léna.

További sok sikert mindenkinek!

Jávor Mária, testnevelő
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Május 1 3-án a Városi Virágosítás alkalmával egy űrfa került elültetésre a
Csigaház mellett. Ennek a különleges juharfának a gyökeréhez, többek között a
világűrt is megjárt kistarcsai termőföld is került Schuminszky Nándor
közreműködésével. Ő több, mint 50 éve gyűjti az űrrepüléssel, űrkutatással
kapcsolatos relikviákat, és Európa szinten is páratlan magángyűjteménnyel
rendelkezik. Az ünnepélyes faültetésen részt vett Charles Simonyi öccse, és
Juhász István alpolgármester is. Simonyi üzenetében ígéretet tett arra, hogy
egyszer személyesen is ellátogat Kistarcsára, és megtekinti a várost és a
különleges fát. Az ígéretből valóság lett. Június 3-án óriási megtiszteltetés érte
a várost, Charles Simonyi pár napra, egy szegedi informatikai cég meghívására
ismét Magyarországra érkezett, ezért tiszteletét tette Kistarcsán is.

Simonyi nem sokkal 10 óra után érkezett meg öccsével, akiket Solymosi
Sándor polgármester, Schuminszky Nándor és Majsai Sándor önkormányzati
képviselő fogadott. Közösen meglátogatták az űrfát, és ezt követően a
közelben lévő Illés Cukrászdába egy körülbelül egy órás kötetlen beszél-
getésre került sor. Simonyi az űrutazások mellett mesélt Neil Armstrongról és
John Glennről is, akikkel személyes barátságot ápolt. Azt is elárulta, nem
tervez már több űrutazást, melyet feleségének is megígért. Simonyi
személyében egy végtelenül szerény és rendkívüli tudású embert ismerhettünk
meg. Bízzunk benne, hogy a jövő is tartogat még meglepetéseket, és
valamilyen közös együttműködés kapcsán találkozhatunk még Charles
Simonyival Kistarcsán. Életútját érdemes kicsit mélyebben is megismerni.

Legtöbben Charles Simonyit onnan ismerik, hogy űrturistaként kétszer is
feljutott a nemzetközi űrállomásra. Űrutazásának tervét először 2006 elején
jelentette be, a felkészülést, pedig már akkor ősszel megkezdte, a Moszkva
melletti Csillagvárosban. 1 3 napot töltött az űrben a világ ötödik
űrturistájaként. 2009-ben ismételten az űrben járt, így elmondhatja magáról,
hogy ő a világon az első olyan űrturista, aki kétszer járt a világűrben. Mind a
két űrutazás alkalmával amatőrrádió-kapcsolatba is lépett hazai iskolásokkal.
Charles Simonyi 1948-ban Budapesten született, édesapja Simonyi Károly
fizikus volt, akinek A fizika kultúrtörténete című könyvére mind a mai napig
alapműként tekintünk. Programozni még gimnazistaként tanult meg egy
szovjet elektroncsöves számítógépen. A 60-as évek közepén először Dániába
ment, majd onnan az Egyesült Államokba, az egyetemet is ott végezte, de
tanult a Berkeley-n és a Stanfordon is. A 70-es években már a Xerox PARC
laborjának meghatározó tagja volt, több fontos projekt részeseként. 1 981 -ben
került a Microsofthoz, ahol ő vezette be az objektumorientált programozást. A
cégnél két évtizedet töltött, és itteni tevékenységével alapozta meg több
milliárd dolláros vagyonát is. Simonyi változatos vezető fejlesztői pozíciókat
töltött be, ő állt a Microsoft Word szövegszerkesztőt és az Excel
táblázatkezelőt megalkotó csoportok élén is. 2002-ben úgy döntött elhagyja a
Microsoftot és új céget alapított üzlettársával, Intentional Software néven. 1 5
év elteltével Simonyi részben visszatért a gyökerekhez. Idén a Microsoft
megvásárolta Simonyiék cégét. A tranzakcióról keveset tudni. Simonyi
számára a cégfelvásárlás nagy visszatérést jelent. A Microsoftnál eltöltött első
időszakában a Microsoft Office csomag fejlesztését felügyelte, most pedig
annak előfizetéssel használható utódja, az Office 365 továbbfejlesztéséhez fog
hozzájárulni.

H.SZ.

Charles Simonyi Kistarcsára látogatott
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Sikeresen zárultak a nyári napközis
hittan táborok a plébánián

Katolikus

Idén három turnusban táborozhattak a hittanos gyerekek.
Egy-egy héten körülbelül negyvenen voltak, ami kedvezőbb
volt az elmúlt évek hetvenes létszámához képest. A gyerekek
nagy örömére így több időpontból lehetett választani. Az
önkéntes fiatal segítők egyre kevesebben vannak, de idén
több nagymama is jelentkezett a nem éppen egyszerű
feladatra. Az első tábort Méhes Zsuzsa vezette, a másodikat
Mátyás Ilona, a harmadikat pedig Korbély Erzsébet.

Az idei tábor mottója a következő volt: ”Isten szeret engem”.
Ezen gondolatok köré épült fel a napközis tábor tematikája
mindhárom alkalommal. Minden táborvezető külön szervezte
saját programjait és kísérőit. A heti táborok befejezéseként
szentmisével köszönték meg Isten jóságát és szeretetét.
A három táborvezető beszámolójából szemezgettünk, egy kis
jövő nyári kedvcsinálónak azok száműra akik idén nem
tudtak részt venni a táborban.

„Festettünk, ragasztottunk képkeretet, hogy beletehessük a
családjaink fotóját, és ha ránézünk, jusson eszünkbe hálát
adni értük. Kedden délután Herbély Nóri néni megmutatta,
hogy milyen ügyes kezünk van. Rácsodálkoztunk, hogy
milyen szép rajzok készültek a munkánk, no meg Nóri néni
instrukciói során. A reggelt imával kezdtük és tornáztunk is,
minden nap új tornát tanított nekünk Virág. A legjobb nap a
péntek volt. Délelőtt akadályversenyen vehettünk részt, több
vicces feladatot kellett megoldani és ráadásul nyereményt is
kaptak a végén a csapatok. A Karitász csoportunk támo
gatásának köszönhetően kilenc kisgyermek ingyen vehetett
részt a táborban.” Méhes Zsuzsa

„A programokban volt némi változás, a meleg miatt nem
mentünk kirándulni, helyette mozi volt a hűvös teremben. Az
uszodában nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Volt
kézműves foglalkozás és nagyon sok játék. A táborzáró
szentmisén figyelmesen hallgatták a plébános atya szavait:
hogy a gyerekek nyáron milyen sokat nőnek, de nagyon
fontos a lelkiekben való növekedés. Bízunk benne, hogy
valóban lelkiekben is gazdagabban mentek haza a plébániai
hittanos táborból.”

Mátyás Ilona

„Volt mezítlábas játszótér látogatás, minden korosztály szá
mára profi játszóterezés, úszás akadályverseny, népművész
tanította korongozni a gyerekeket, fa megművelés rejtelmeibe
tekinthettek be az érdeklődők, fociedzés hivatásos edző
segítségével, köszönet Hideg Laci bácsinak érte, és csillám
tetoválás minden korosztálynak Döringer anyuka jóvoltából.
Na és a kihagyhatatlan fagyizás. Készítettek a gyerekek
kókuszgolyót a szüleiknek a pénteki záró sütizésre Tanács
Emese segítségével.” Az óvodás csoportot Tanács Emese, az
elsőmásodik osztályosokat Eszenyi Fanni, harmadikötödik
osztályosokat Korbély Erzsike irányította. Nyugdíjas
segítőink a harmadik táborban: Könyves Anci néni, Rozgonyi
Maca néni, Kemenes Manyi néni, Varga Évi néni, Sztancsik
Teca néni és Kovassy Eszter néni voltak."

Korbély Erzsébet

A szervezők ezúton is köszönik a gyerekek, a táborvezetők és
az egyházközség nevében azoknak a fiataloknak, anyu-
káknak és nagymamáknak a segítségét, akik szabadidejüket
feláldozva segítettek a tábor ideje alatt, hogy a gyerekek jól
érezzék magukat. Hálás köszönet az áldozatos munkájukért!

Információk a kistarcsai Rózsafüzér
Királynője Plébániáról

Ünnepek:
Augusztus

6. Urunk színeváltozása
9. A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta

(Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje
10. Szent Lőrinc diakónus és vértanú
15. Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)

parancsolt ünnep
20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje
24. Szent Bertalan apostol

Elérhetőségek:
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 1 3.
Telefon: +36 (30) 640-1 359; +36 (28) 740-377
E-mail: kistarcsa@communio.hu
Honlap: kistarcsa.plebania.hu
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„Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint!"
(Róma, 12, 16)

Református

A görög nyelv három szót használ a bölcsességre. Az első, a
sophia, azt fejezi ki, amikor belelátunk az isteni tervbe vagy
az emberi lélekbe, és megértjük. A második a fronesis: a
mindennapi, gyakorlati belátás, mely a dolgokat minden
helyzetben jól tudja alkalmazni. A harmadik a synesis, mely
arra utal, hogy képes megvizsgálni és megítélni a cél
helyességét, és a legmegfelelőbb eljárást meg tudja
választani.

A tudást az ember tanulással, a világ vagy önmaga
megfigyelésével szerzi meg. Aki sokat tanul, egyre okosabb
lesz, de nem biztos, hogy egyre bölcsebb is! Ezért látjuk,
hogy magasan képzett emberek magánélete is lehet nagyon
rendezetlen. Szakterületükben nagyon jól el tudnak
tájékozódni, talán valamely egyetem kitüntetettjei is, de ez
mit sem ér, ha hiányzik belőlük a méltányosság, irgalom és a
másik megértése.
A valóságos bölcsesség nem az önhittségből ered, hanem az
alázatosságból.

A Biblia tanítása szerint „A bölcsesség kezdete az
Úr félelme”. Aki bölcs, belelát a szemnek láthatatlan, isteni
nagy tervbe. A saját életét ennek a részeként fogja fel. Ezért
nem harcol ki magának némely dolgot minden áron, hanem
Istenre bízza. Nincs is szüksége kétes emberi eszközökre,
hogy a maga céljait megvalósítsa, mert tudja, hogy egész
élete bele van rejtve Isten tervébe. Így lesz az élete:
„. . .először is tiszta, azután békeszerető, méltányos,
engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem
kételkedő és nem képmutató. (Jak 3, 1 7) Azt látja jónak, amit
az Úr is annak tart, és azt bélyegzi rossznak, amit Isten is.

Bármily nagy és magasztos is a bölcsesség, mégis
elfajulhat. Különösen az első korintusi levelében írt Pál
apostol a hamis bölcsességről. Ez bár nagyon jól el tud
ebben a világban igazodni, de hívő emberként sincs fogalma
Krisztus keresztjének jelentőségéről (1Kor 1 ,1 7). Jézus
Krisztus halála az a pont, ahol a földi és a mennyei
bölcsesség összeütközik. Pál szerint a kereszt bolondságában
van elrejtve Isten bölcsességének a titka. Az emberi logika
szerint pedig a kereszten a legnagyobb bolondság történt.

Sokan hívő emberként ma is bölcsek (fronesis)
önmaguk szerint. Természetesen nem gondolják, hogy nincs
szükségük Isten útmutatására a személyes, a családi
ügyeikben. Csak aki bölcs a saját szemében, úgy gondolja,
hogy mivel az örök élet kérdésében a legbölcsebb döntést
meghozta, ezért automatikusan minden hétköznapi ügyben is
a legbölcsebben jár el.

Sokáig úgy gondoltam, hogy aki Isten szerint bölcs,
látja a lelki világ törvényszerűségeit, az a gyakorlati, családi
életben is jó döntéseket hoz. Ez nagyon gyakran így is van,
de nem mindig. Mert ha valakire az a jellemző, hogy „bölcs
önmaga szerint” (itt a Biblia a fronesis, a gyakorlati
bölcsesség szavát használja), akkor elválhat ez a kettő
egymástól.

Az egyik legnagyobb vidéki gyülekezet a lelkésze
kénytelen volt más egyházközségbe pályázni, mert túl sok

„okos”, vezető ember volt a gyülekezetben”. Szerették, senki
sem akarta, hogy elmenjen. Sőt lelki emberek is voltak, akik
a bajt okozták. Az üdvösség kérdésében fölfelé, Jézusra
figyeltek, de a gyakorlati életben nem ezt tették, mivel
bölcsek voltak önmaguk szerint. Ha valaki menet közben
szembesítette volna őket a következményekkel, bizonyára
széttárt karral válaszolták volna, hogy „ők csak jót akartak”.
Nemcsak a bölcsesség második értelme hiányzott belőlük,
hanem a harmadik is, amelyik „egy cselekmény mélyebb
értelmét és végső eredményét fel tudja ismerni, mivel
nemcsak azt látja, ami pillanatnyilag van, hanem azt is,
hogyan fog valami fejlődni.” (Nagy István)

Léteznek megoldhatatlan helyzetek, amelyeknél cső-
döt mond minden tudományunk.

Salamon is került ilyen helyzetbe. Egy alkalommal
két asszony pereskedett előtte. Egyik csecsemője meghalt, a
másiké élt. Mind a kettő azt állította, hogy övé az élő
gyermek, a másiké a meghalt. Mivel Salamon bölcsességet
kért korábban Istentől, hogy helyesen tudja igazgatni népét,
ezért megadatott neki a helyes ítélkezés.

Vajon neked mihez volna szükséged Isten
bölcsességére? Hogyan kellene Isten bölcsességével
másképpen megoldanod dolgaidat, mint ahogyan szoktad? Se
nem indulatoskodással, se nem úgy, hogy elmenekülj a
döntés felelősségétől? Hanem azzal a bölcsességgel, amely
segít különbséget tenni a jó és a rossz között. Sokan
mondják, hogy »minden relatív«. »Minden attól függ, hogy
mihez képest tarjuk jónak vagy rossznak?« Egy hívő ember
számára Isten igéjéhez képest jó vagy rossz egy vélemény.

Aki önmaga szerint bölcs, az általában a saját,
korábban berögzült megoldásait használja, vagy a
környezetében terjedő bizonytalan és sokszor hatástalan
elgondolásokat követi. Isten bölcsessége viszont megtanít
elszakadni ezektől, mert akkor meg fogjuk találni a
megoldhatatlannak hitt helyzetekben is azt az utat, amin
megtart a kegyelem.

Jézust nagyon gyakran állították ellenfelei megold-
hatatlannak tűnő csapdahelyzetekbe. Ilyenkor Jézus mindig
felfelé, az Atyára tekintett, ezért megtalálta a megfelelő szót.
Ilyenkor szinte kiragyogott mennyei bölcsessége.
Elhallgattak ellenfelei, mert megérezték ezt a többletet.

Mi legtöbbször azért lépünk bele az élet csapdáiba,
mert magunkkal vagyunk elfoglalva, nem fordítunk elég időt
a csendre, így nem is tudunk elszakadni a önön
bölcsességünktől. Ráadásul ilyenkor a „kötelező” óvatosság
helyett, mindezt nagyon radikálisan is tesszük!

Léteznek számunkra megoldhatatlan helyzetek, ame-
lyek arra a legnagyobb megoldhatatlan helyzetre figyel-
meztetnek, hogy az üdvösséget és örök életet sem tudjuk
elérni a magunk erejéből, hanem rá leszünk szorulva Isten
kegyelmére.

Minden esetben, amikor itt a földön átéljük, hogy
Isten kegyelme segít, gondoljunk arra, hogy ott is ugyanígy
fog megtartani!

Riskó János
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Feladat: Találd meg melyik úton kell elindulnia a gyerekeknek, hogy eljussanak a Városi Sportközpontba!



Tompa Andrea új regénye négy ember összefonódó

és szétváló sorsát követi végig. Egy széki asszony,

egy kolozsvári leány, valamint egy szerzetesnő és

egy rózsanemesítő férfi szólal meg a könyvben.

Miközben kénytelenek szembesülni az életüket

közvetlenül befolyásoló történelmi korszakkal, egy

szerelmi háromszögbe is belebonyolódnak.

Az ötvenes évek Kolozsvárján a város lakói a mind

fojtogatóbb diktatúra kiszámíthatatlan fordula-

tainak kiszolgáltatva élik hétköznapjaikat. Van, akit

magas pozícióba juttat a párt, van, akit börtönbe,

az átmeneti enyhülés hónapjainak pedig egy csapásra véget vet az 56-os

magyar forradalom. Milyen életút választható ebben a félelemtől terhes

történelmi korszakban? S mi történik a belső értékekkel, a vágyakkal? -

Tompa Andrea monumentális regényének talált hősei akarva-akaratlanul

megütköznek ezekkel a szorongató kérdésekkel. A Fejtől s lábtól szerzőjének

elbeszélői tehetsége új könyvében is magával ragadja az olvasót.

"De a rózsa, hát azt hogy mondjam el ezeknek a bőrkabátosoknak? A rózsa,
elvtársak, a rózsa, magyarázom nekik, a rózsa, az nem egy virág, mondom,
mikor ott nézelődnek a kertben. Hogyan mondhatnám el annak, aki nem tudja,
mi a rózsa? A rózsát nem lehet elmondani senkinek, ahogy a földet se, aki nem
szereti, akit nem húz magához a föld."

Tompa Andrea: Omerta

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

Sodoku Recept

Könyvajánló

Bazsalikomos lecsó, krumplival

Hozzávalók:

- 6 db lecsópaprika
- 4 db paradicsom
- 1 db vöröshagyma
- 1 /2 dl víz
- 1 /4 kg kolbász
- só, ételízesítő
- bazsalikom
- fűszerpaprika
- hegyes erős paprika
- 2 ek. étolaj

Elkészítése:
Kockázzuk fel a hagymát és pirítsuk meg az olajon, majd

szórjuk rá a pirospaprikát. Tegyük bele a szeletelt paprikát,

majd öntsük fel vízzel. Pároljuk meg, majd adjuk hozzá a

paradicsomot. Ha megfőtt és levet eresztett, ízesítsük ízlés

szerint, majd vágjuk bele a kolbászt. A végén hintsük meg

bazsalikommal, majd főtt krumplival tálaljuk.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt

az újságot!

JózsefAttila - Nyár

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol -
vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan telik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél-
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Bővebb információ: kistarcsaihirado@gmail.com
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