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Félidejéhez ért a bevásárló
központ építése a kórház előtt
Novemberi átadást terveznek az új üzletsoron, a karácsonyi
ajándékok akár már ott is megvásárolhatóak lesznek

A kivitelezők gyors ütemben építik az üzletközpontot,
kívülről úgy látszik, hogy bőven tudják tartani a novemberi
átadást. Egyszerre ugyanis több brigád is dolgozik az
épületkomplexumon, hogy mennyire zavarják egymást a
szigetelők, az áruház belsőt burkolók, illetve a viacolor
parkolót készítők, azt csak ők tudják.
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Város Napja – Görhönyfesztivál
Kistarcsán
Versenykiírás

Időpont: 2017. szeptember 16. 10 óra
Helyszín: Csigaház, Deák F. u. 1. mellett
Nevezési díj: 5500 Ft, mely tartalmazza az alábbiakat:
• 30 kg sütésre alkalmas burgonyát
• az előkészítéshez és a tálaláshoz egy asztalt és 6 db széket
• sütéshez szükséges tűzifát
A görhöny elkészítéséhez további burgonyáról, a szükséges
hozzávalókról, sátorról, az elkészítés és a tálalás kellékeiről a
versenyzők gondoskodnak.
Feltételek:
• a résztvevő csapatnak legyen neve
• minden csapat 10 pityókajegynek megfelelő mennyiségű
görhönyt biztosít a szervezők részére
• az elbíráláshoz leadandó mennyiségnek 5 ember kóstolását kell biztosítania
• az elkészült görhönynek legyen fantázianeve
• a sütésről a csapatok gondoskodnak (gáztűzhely, tárcsa...)
Elektromos sütőeszköz használata tilos!

• a görhöny értékesítése a csapatok feladata, melynek ára
egységesen 250 Ft
• a csapat létszáma tetszőleges
• a sütéshez szükséges terület (3 m front) 8 és 21 óra között
áll rendelkezésre
A zsűrizés szempontjai:
• megjelenés (a tálalás külcsíne, a sütés körülményei)
• íz
• ötletesség
A csapatok az elkészült görhönyt 11.30 és 12 óra között
mutathatják be a zsűrinek. Eredményhirdetés várhatóan
14.00 órakor lesz.

Jelentkezni és a versenyben részt venni előzetes nevezés
alapján lehet.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8., péntek 14 óra
Elérhetőségek:
Kistarcsai VMSK Kft.,
2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23.
Sikerült megtudni a fix bérlőket is: Spar, Jysk, Pepco,
email: iren.turi@vmsk.hu
Drogerie Markt, Nemzeti Dohánybolt. Ezek a cégek már
telefon:
06-70-656-5178
biztosan helyet kapnak az új üzletházban. Egy leendő
bérlővel folynak még a tárgyalások. A képeken még
A jó hangulatot és a talpalávaló zenét
természetesen logók nélkül látható az üzletközpont.
a szervezők biztosítják!
Szervezési Iroda
VMSK
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Elkészült a Szabadság út elején a
szennyvízcsatorna

Végéhez közeledik az
óvoda bővítés

A talajterhelési díj terhére csináltatta meg az
Önkormányzat

Augusztus végén műszaki átadást terveznek a Gesztenyés
Óvoda két új csoportszoba építésénél

A talajterhelési díj nem csak arra való, hogy az Adócsoport
beszedje azoktól, akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára, hanem arra is, hogy ahol még nincs csatorna, ott a
beszedett bevételből kiépítsék azt. Ezt történt most a
Szabadság út elején. A kivitelező már el is készült vele. Ez a
beruházás nem tévesztendő össze a vele egy időben, de tőle
derékszögben készülő csapadékvíz-elvezető csatorna
építésével, ami a bevásárló központ esővizét tereli a föld alá.
A környék azonban nem szabadul fel az építési nyomás alól,
ugyanis augusztus elején kezdődik az üzletközpont
megközelítését lehetővé tevő kanyarodó sávok, gyalogátkelőhely és lámpás kereszteződés építése.
Szervezési Iroda

Jól haladnak a kivitelezők az Eperjesi úton lévő óvoda 2
csoportszobás bővítésével. Jelenleg a parketták csiszolása,
lakkozása, a vizes helyiségek burkolása és tereprendezés
zajlik. Ha ezekkel elkészülnek, akkor megkezdik az
elektromos és vizes eszközök szerelvényezését, közben
folyhat a külső színezés és térburkolat kialakítás.

Folytatódik a járdafelújítás
Most az Árpád vezér utcában újult meg egy szakasz

A bővítéssel – azon kívül, hogy két új csoportszoba jön létre
– csökkenni fog a meglévő csoportok zsúfoltsága, mert
kevesebb gyerek fog a csoportokba járni.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Álláslehetőség a Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft.nél
A „Zöld Híd B.I.G.G." Nonprofit Kft. az ország egyik legnagyobb hulladékgazdálkodási közszolgáltatója.
Dinamikusan bővülő csapatuk rakodó és kéziválógató segédmunkást keres a Kerepes-Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő
Itt a tavalyi út folytatásaként a Béla utcától javítják ki a Központba.
járdát. Elsőként a technológia szerint az aszfaltos járda épült Bővebb információ az álláslehetőségekkel kapcsolatosan az
szegéllyel, betonalappal, és ezután következett az aszfalt alábbi címről érhető el: www.zoldhid.hu/nkft/allasok/
elterítése.
Szervezési Iroda
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Befektetési lehetőségek
Kistarcsán
Az önkormányzat három ingatlan projektet hirdetett meg
eladásra. A Holló utcába 7 darab építési telket egyben
kíván értékesíteni, a második egy 2000 m2-es ipari ingatlan, míg a harmadik tétel a Forfa iskola 11 000 m2-es
területe.
A három, külön pályázat útján értékesíteni kívánt ingatlanok:
- Kistarcsa, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5, 2219/6,
2219/7 helyrajziszámú ingatlanok,
- Kistarcsa, 0261/18 helyrajziszámú „ipari telephely” rendeltetésmódú 2004 m2 nagyságú ingatlan,
- Kistarcsa, 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa,
Eperjes u. 19. sz. alatt található, „kivett általános iskola”
rendeltetésmódú 11101m2 nagyságú ingatlan.
Az ajánlatok benyújtási határideje a hét építési telek esetén
2017. szeptember 4, az ipari telephely és a volt általános
iskola esetén 2017. szeptember 11.
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.
A három teljes pályázati felhívás elérhető Kistarcsa Város
Önkormányzatának oldaláról, a www.kistarcsa.hu -ról.
Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi és vagyongazdálkodási
ügyintézője Mészárosné dr. Papp Katalin.
Telefon: 06 28/507 -142 vagy 06 20/568-7001.
E-mail cím: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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A Deáktanya aktuális
programja

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.
2017. szeptember 7.
Szabó Endre: A Pünkösdi egyház – egy kevésbé ismert
felekezet
Az első pünkösd mint mennyei reformáció. Az újra átélt
pünkösdi csoda – Los Angelesben, az Azusa utcában történt
események. Pünkösd mostani valósága. Orosz hadifogságból
és amerikai emigrációból hazatérők szerepe a magyarországi
egyház létrejöttében. Hitvallásuk és mai tevékenységük.
2017. szeptember 14.
Salamon Júlia: Körösi Csoma Sándor nyomában
A magyar utazó egykori lakhelyének felújítása Indiában. A
település oktatásának és a helyi közösségi életnek a
fejlesztése. Napenergiával fűthető vályogtantermek
kivitelezése. A szolárkonstrukció segíti a kulturális
felzárkóztatást, mintául szolgál az ottani lakóházak
tervezéséhez.
2017. szeptember 21.
Laczó András: Bánk bán, a legszebb opera
Az opera nagykövete élő énekkel és fuvolajátékkal valamint
és sok-sok meglepetéssel ismerteti meg
Idősek Világnapja  Jelentkezés videó-bejátszásokkal
az opera szebbnél szebb részleteit. A sokoldalú Erkel Ferenc
kiemelkedő művészi tehetsége. A 101 éve Kistarcsán
született Simándy József emlékének megidézése.
2017. szeptember 28.
Kóczián Mária – Kölnei Lívia: Konzervatív feminizmus
Tisztelt kistarcsai Nyugdíjas korúak!
Szükséges-e ma a feminizmus? Az antifeministák azt
Az idén is két alkalommal kerül megrendezésre
mondják, a nőket érintő hátrányok leküzdve, így a
az Idősek Világnapja,
feminizmus okafogyottá vált. A radikális feministák szerint a
nők
a patriarchátus uralma alatt szenvednek. A konzervatív
2017. október 6-án és 2017. október 13-án.
feminizmus a gyermeket nevelő nők érdekeit helyezi
Jelentkezni lehet az Alapszolgáltatási Központnál 2017. előtérbe.
szeptember 25-29-ig az alábbi időpontokban:
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
Hétfő-Kedd-Szerda: 13:00-15:00 óra között,
közösségi termében tartjuk.
Csütörtök: 10:00-12:00 óra között,
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
Péntek: 12:00-14:00 óra között.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,
időtartamuk 1 óra körüli.
A jelentkezést személyesen, a személyazonosító igazolvány,
a lakcím kártya és a TAJ kártya együttes bemutatásával A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
tudjuk elfogadni.
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Alapszolgáltatási Központ
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Megkezdődött a Szabadság úton a
járdafelújítás
A Késmárki utcai fűtéstechnikai áruháztól
az Eperjesi útig készül új járda

A Kistarcsai KÖFE Kft. városüzemeltetési területre, intézmények és közterületek karbantartására, gondozására az
alábbi személy jelentkezését várja:
• városüzemeltetési munkatárs
Feladatok: anyagok, eszközök, személyek szállítása, városi
intézmények karbantartási és javítási munkáinak végzése,
közutak fenntartása illetve javítása, közterületek gondozása,
tisztán tartása.
A pozíció betöltéséhez „C” kategóriás jogosítvány illetve
gépkezelői bizonyítvány szükséges.
Az álláshoz tartozó elvárások: precíz munkavégzés, megbízhatóság, csapatmunka, terhelhetőség. Szakképesítés előny,
de nem feltétel.
Munkavégzés helye: Kistarcsa Város területén
Jelentkezni telefonon a 06-28/470-119-es telefonszámon
lehet munkanapokon, 8.00-16.00 óráig. Az önéletrajzokat az
info@kkofe.hu e-mailcímre várjuk, melyek feldolgozása
folyamatos.
Kistarcsai KÖFE Kft.

Lomtalanítás – idén már csak
gyűjtőpontokon

Folytatódik a kistarcsai járdafelújítási program. Ezúttal térköves (viacoloros) technikával, szegélykővel kerül megújításra
a legfrekventáltabb utunk melletti járda.
Idén ez a leghosszabb szakasz, ami önkormányzati forrásból
készül el. A járda egészen az új bevásárló központig el fog
érni, éppen ezért – mivel ott még zajlanak a csapadékvíz
elvezető csatorna építési munkái, illetve alig kezdődött el a
kanyarodó sávok és a lámpás kereszteződés kialakítása –, a
Késmárki utca felől kezdődött a kivitelezés. Már van elkészült szakasz is, mivel éppen akkora részt bontanak fel a
kivitelezők, hogy másnap ott lerakható legyen a térkő.
Szervezési Iroda

Hamarosan befejeződik a rácsos
folyóka felújítása a Szent László és
Diófa utca sarkán
A munkavégzés ideje alatt a forgalom a Diófa utcával
párhuzamos utcákba van terelve

Az idei évben a lakossági lomtalanítás szeptember 9-én
szombaton kerül megszervezésre a településen. A
lomtalanítást a hulladékgazdálkodási közszolgáltató Zöld
Híd B.I.G.G. Kft. végzi, a más településeken is folytatott
gyakorlatának megfelelően gyűjtőpontos rendszerben. Ez azt
jelenti, hogy idén a lomokat nem a házak elé, a közterületre
kell kihelyezni, hanem a város 12 pontján kijelölt gyűjtőpontokon lehet leadni.
A lomtalanításról, azaz a leadható hulladékok fajtájáról, a
gyűjtőpontok elhelyezkedéséről a Zöld Híd B.I.G.G. Kft. 7.
oldalon található tájékoztatójában bővebben is olvashatnak.
Kistarcsa Város Önkormányzata

A rossz állapotú vízelnyelő rácsos folyóka felújításának
határideje augusztus vége. Kérjük az arra járókat és arra
lakókat, hogy az útlezárást türelemmel viseljék, és a
párhuzamos utcákba tegyék át közlekedési irányvonalukat.
Szervezési Iroda
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VI. Kakasfozo Fesztivál
Augusztus 20-a idén immáron hatodik alkalommal, már nem csak az állami
ünnep jegyében telik Kistarcsán. A délelőtti ünnepi műsor mellett, ezen a
napon kerül megrendezésre minden évben Kistarcsa Város Önkormányzata
szervezésében a Kakasfőző Fesztivál.
Ez a gasztronómia fesztivál tavaly ünnepelte 5. jubileumát, évről-évre fejlődik,
és egyre nagyobb tömegeket mozgat meg. Idén pedig nyugodt szívvel
kijelenthető, hogy egy szinttel feljebb lépett. Nagyobb színpad, több fellépő, és
még színvonalasabb zenei programok várták az érdeklődőket a nem
mindennapi kakas ételek mellett. Ez a pozitív változás már teljes egészében a
Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit
Kft. munkatársainak keze munkáját dicséri, akik a fesztivál lebonyolításáért
voltak a felelősek.
Délelőtt 10 órakor még aggodalomra adott okot az időjárás, de kora délutántól
kitisztult az idő és szerencsére esőmentes kellemes időben nyithatta meg a
rendezvényt a város alpolgármestere, Juhász István. Az immáron VI.
Kakasfőző Fesztiválra a szervezők a verseny lebonyolítását tekintve több
újdonsággal is készültek. A zsűri három főből állt, élén Mészáros László
mesterszakáccsal, aki egyben a Kisgömböc étterem vezetője is. Az ő munkáját
segítette törzsgyökeres kistarcsaiként Klacsán Lajos, és meghívott
humorfelelősként Ihos József is. Sokaknak Kató néni formájában még
ismerősebb lehet. A megnyitót követően a zsűri és a csapatok bemutatása
következett.
A 17 nevezett csapat egy-egy képviselője a színpad előtti részen egy üdvözlő
pálinkával köszöntötte egymást, Solymosi Sándor polgármester jóvoltából.
Nem sokkal negyed kettő után került sor a közös tűzgyújtásra, és ezzel el is
kezdődött az idei megmérettetés. A csapatok számára ez a verseny egy
gasztronómiai kihívás is volt. A szórakozás és a kikapcsolódás mellett, igen
fontos, hogy ki tudja négy óra alatt, leginkább elkápráztatni különleges
ételeivel a zsűri tagjait.
Minden csapatnak két kakast kellett feldolgoznia. A bírák öt különböző
kategóriában díjazták az ételeket, és ebből állt össze, hogy az összetett
versenyben mely három csapat állhatott a főzőverseny képzeletbeli dobogójára.
Az új értékelési szempontok és kategóriák mellett, egy igen komoly változás,
hogy a zsűri nem tudta épp melyik csapat alkotását kóstolja, csak a beérkezett
tál sorszámát tudta. Mivel többen készítettek például levest vagy pörköltet, így
fel sem merülhetett, hogy a bírák pontosan tudták volna melyik csapat főztjét
ízlelgetik éppen. A szervezők minden korosztályra gondoltak. Kézműves
termékek, házi édességek, egyedi ajándéktárgyak, és természetesen a jól
megszokott kirakodóvásár színesítette a fesztivált.
A műsorvezető szokás szerint Polgár Gyula volt, akinek Klacsán Lajossal
együtt, nem kell egy jó poénért a szomszédba mennie, így Ihos Józseffel
kiegészülve igen sok humoros etűddel szórakoztatták a versenyzőket és az
érdeklődőket. A poénok után a Kávészünet zenekar következett. Az együttes
több, mint 10 éve egy kollégiumi szobából indult, és azóta országos
népszerűségre tettek szert, magyar költők verseinek megzenésítésével. Amíg a
bográcsokban rotyogott a sok finomság, a zenés költemények után egy hamisí-
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tatlan retró fesztivál vette kezdetét a színpadon, Dj. Dominique vezetésével.
Várkonyi Attila a 2000-es évek megkerülhetetlen lemezlovas ikonja, ehhez
mérten óriási hangulatot teremtett. Elsőként a nosztalgia jegyében az
Ámokfutók lépett a színpadra Kozsó vezetésével. A színpad előtti tér szinte
teljesen megtelt. Idősek és fiatalok együtt énekelték a legnagyobb slágereket.
Ezután Vince Lilla vezetésével egy bő másfélórás koncertre került sor, ami
teljesen a Napoleon Boulvard bűvöletében telt. A megfiatalított zenekar a
legnagyobb slágerekkel készült erre az estére, és hatalmas sikert aratott.
Ha már sikerről esett szó nem sokkal este nyolc után, következett az eredményhirdetés. Öt különböző kategóriában hirdettek győztest, de az a legfontosabb,
hogy összetettben kik végeztek a dobogón. Olyan szoros volt a verseny, hogy
az első három helyezetett csak pár pont választotta el egymástól. Végül
összetettben a harmadik helyen az Alapszolgáltatási Központ csapata végzett,
Pálfi Kálmánné irányításával. A képzeletbeli dobogó második helyére a
Polgármesteri Hivatal csapata állhatott, ahol az intézmény dolgozói egytől
egyig kivették a részüket a sikerből. 2017-ben a VI. Kakasfőző Fesztivál
győztese pedig a Gesztenyés Óvoda csapata lett.
Juhász István alpolgármester jóvoltából egy különdíj is felajánlásra került. A
nyertes ingyenesen indulhat a jövő évi, VII. Kistarcsai Bölléfesztiválon. Ez a
megtiszteltetés a Veterán Csibék csapatát érte és nem véletlenül. Az
alpolgármestertől megtudtuk, azért rájuk esett a választás, mert a nevükkel
ellentétben egy fiatal csapatról van szó, és igazán értékelendő, hogy ez a
korosztály is aktívan részt vesz a helyi hagyományőrző programokon, amilyen
ez a fesztivál is.
Az eredményhirdetést követően, ismét a vidámságé és a humoré volt a
főszerep. A koncertek sorát az Irigy Hónaljmirigy show-ja zárta. Többek
között Győzikét, Pápai Jócit és a Veresegyházi Asszonykórust is megidézték
egy-egy szám erejéig. Hihetetlen, de a zenekar már 27 éves, és úgy tűnik,
sosem fogynak ki a poénokból és a feldolgozásokból. Sikerük töretlen, amit
Kistarcsán is bebizonyítottak. A fesztivál idén is látványos tűzijátékkal zárult.

VI. Kakasfőző Fesztivál eredmények:
Összetett, abszolút győztes kategória:
1. Gesztenyés Óvoda
2. Polgármesteri Hivatal
3. Alapszolgáltatási Központ

Hagyomány és hungarikum kategória:
1. Kistarcsai Csibék Nagycsaládos
Egyesület
2. FIDESZ Kistarcsai Csoportja
3. Pannónia Néptáncegyüttes
Különleges ízvilág kategória:
Ötlet és kreativitás kategória:
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1. Delta Mentőszolgálat
2. Gádoros Hagyományőrző Egyesület 2. Bordó Párducok
3. MSZP Kistarcsai Szervezete
3. Veterán Csibék
Tálalás és esztétikum kategória:
1. Ellenlábasok
2. Németi és Baráti Köre
3. Kistarcsai Mulatós Barátok

Szívélyes vendéglátók kategória:
1. Polgármesteri Hivatal
2. Független Harci Kakasok
3. Kakastároló 13

A fesztivál támogatói voltak: DOKK Autómosó, Dunakeszi Tankerületi Központ, JUKA Bt., Kistarcsai KÖFE Kft., Ritecz László egyéni vállalkozó és a
Szablya Étterem.
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Minden magyar ember
közös ünnepe augusztus 20
Hazánk legnagyobb nemzeti ünnepének helyi programjaira idén is a Csigaházban került sor 10 órai kezdettel.
A trianoni békediktátumig Magyarországon Szent István uralkodása hozta a
legjelentősebb változást. Szent István komoly áldozatok árán, de egységet
teremtett a kereszténység meghonosításával. Az összefogás és az erő
szimbóluma. Ez a nap nem csak a legrégebbi ünnepünk. Többek között Szent
István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
ezeréves folytonosságának emléknapja, és új kenyér ünnepe is. Az utóbbi
gazdag mezőgazdasági hagyománykört idéz fel. Az aratóünnep az egész
magyar nyelvterületen ismeretes, látványos közösségi jellegű szokás volt,
amely a középkorig nyúlik vissza.
A Csigaházban a Himnusz közös eléneklését követően Görbe József atya
ünnepi kenyérszentelésére került sor, mely a Boldogasszony Anyánk, a
katolikus magyarság egykori himnuszának énekével zárult.
Ezt követően Kistarcsa Város Önkormányzatának nevében Juhász István
alpolgármester ünnepi beszéde következett.
Gondolatai tudatosan eltértek, az eddig már jól ismert aktuálpolitikával átitatott
beszédektől.
Kistarcsa a hagyományőrzés mellett 6 évvel ezelőtt a hagyományteremtés útján
is elindult ezen a napon. Ékes példája ennek a Kakasfőző Fesztivál, melynek
programjai az ételeket és műsort tekintve magán viseli a magyarságunk és az
összetartozásunk jegyeit, vegyítve napjaink kikapcsolódási és szórakozási
lehetőségeivel. Elfogadta a meghívást erre a napra Torja község polgármestere
Daragus Attila, és alpolgármestere Luka Medárd is. Az erdélyi község több,
mint tíz éve testvértelepülése Kistarcsának.

A beszédet követően a Pannónia Néptáncegyüttes két csoportjának ünnepi
műsora következett. A Barkóca csoport rábaközi táncokat mutatott be, melyek
után Nagy Nina galgamenti dalokat énekelt. A Berkenye csoport kistarcsai
táncokat adott elő. Fontos kiemelni, hogy a lakosság igen elkötelezett a folklór
programok iránt, idén is hosszú vastaps követte a táncegyüttes erre a napra
készült műsorát.
Az ünnepség a Székely Himnusz eléneklését követően, a megszentelt kenyér
felvágásával és szétosztásával zárult.
H.SZ.
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Országos bajnok a kistarcsai
U16os strandfoci csapat!
Augusztus 4-5-én, pénteken és szombaton az országos
döntőkkel ért véget az idei utánpótlás strandlabdarúgószezon. Az esemény helyszíne ezúttal is a siófoki MLSZ
Beach Aréna volt, s a tavalyi évhez hasonlóan ismét Pest
megyei országos bajnokot köszönthetünk: az U16-os
korosztályban a Kistarcsa együttese lett az ország legjobbja!

SPORT
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TAEKWONDO és HAPKIDO
oktatás indul ismét Kistarcsán
szeptembertől
Szeptembertől ismét nagy szeretettel
várja a jelentkezőket a Sentinel
Olimpiai Taekwondo SE a Simándy
Általános Iskolában. Korhatár: 5-60
éves korig. A jelentkezőknek az első
edzés ingyenes!
Taekwondo edzés időpontok:
Gyerek:18.30-19.20 hétfő-szerda
Felnőtt:19.20-20.30 hétfő-szerda
Hapkido Önvédelmi+erősítő edzés időpontok:
Gyerek, felnőtt, és szülő: 19.00-20.00 csütörtök
9.45-11.00 szombat
További információ és jelentkezés:
Hegyes Imre Mesternél
Telefon: +3620/551-0919
Web: www.sentinelse.hu

Az U16-os korosztályban szenzációs Pest megyei siker
született, hiszen a Kistarcsa remek megyei és selejtezős
szereplése az országos négyes döntőben is folytatódott. A
Burillák Mihály edzette kistarcsai együttes az elődöntőben
11–6-ra diadalmaskodott a FILO csapata ellen, majd
következhetett a másnapi döntő, ahol a srácok a házigazda
Siófok együttesét múlták felül, elhódítva ezzel az országos
bajnoki címet.

Kistarcsai Taekwondosok a
Balatonszentgyörgyi edzőtáborban

Hegyes Imre 4. danos Taekwondo és 1.danos Hapkido
Győri István, a Kistarcsai VSC elnöke: – Egy nagyon profin Mester irányította és vezényelte a balatonszentgyörgyi
szervezett eseményen vagyunk túl, ahol igazán kedvesen edzőtábort. Júliusban a gyerekekkel, másik héten a
fogadtak bennünket, ráadásul Magyarország legjobb felnőttekkel indult el a balatoni taekwondos táborba. A két
pályáján játszhattunk. A sorozat indulásakor nagyon bíztam hét alatt 30 edzést és két övvizsgát tartott.
abban, hogy bejutunk az országos négyes döntőbe, mert A gyerekekkel napi 3, a felnőttekkel napi 4 edzésen voltak,
tavaly nagyon kicsi hiányzott ehhez. Így idén már ezzel is
aminek köszönhetően óriási fejlődésen mentek keresztül. A
megelégedtem volna, de a hétvége során végig az látszódott a
fiúkon és Burillák Mihály edzőn, hogy nagyon egyben tábori ébresztő 6.30-kor keltette a csapatot. Gyors készülődés
vannak, és mindenképp nyerni akarnak. Így igazából nem is után indult a reggeli futás és a medicin labdás erősítő edzés.
volt kérdés, hogy melyik a legjobb csapat a négy között. Délben pontkesztyűs, küzdő edzés, este bázis és formaKöszönjük a Pest Megyei Igazgatóságnak is a megyei gyakorlatok voltak. Emellett elméleti oktatásban is részt
szervezést, szerintem sikerült öregbíteni a megye hírnevét.
vettek a gyerekek, ahol a Taekwondo történelmét, bázis
Forrás: MLSZ.hu elemeit és elemezték.
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Roma Családi Nap
Interjú Németh Jánossal, Kistarcsa Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökével

Augusztus 12-én került megrendezésre a Bartók Béla dezvényeket szervezzünk, hogy kicsit tudjanak ők is mulatni,
utcában az idei Roma Családi Nap, Kistarcsa Város hogy elfelejthessék a mindennapi nehézségeiket.
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának szervezésében. A Az elnöki feladatokat immáron két éve társadalmi munszabadtéri rendezvénynek az időjárás is kedvezett.
kában látja el. Hogyan tekint vissza erre az időszakra?

Kevés pénzből gazdálkodunk, de a pontozási rendszernek
köszönhetően, ha minél több rendezvényen és programon
részt veszünk, növelni tudjuk a támogatások mértékét.
Tavasszal drogprevenciós rendezvényt is tartottuk az
általános iskolában. Ősszel szeretnénk hasonló prevenciós
előadásokat is szervezni más témákban.

Sokaknak a felhőtlen kikapcsolódás mellett, ez egy egynapos
nyaralással is felért. Egésznap gyermekprogramok, arcfestés,
vetélkedők és énekverseny várta a gyerekeket. Természetesen
bográcsozásra is sor került, amikor ott jártunk, már javában
főtt a babgulyás. A rendezvény híre szájról-szájra terjedt
Kistarcsán és Kerepesen, így száznál is többen vettek részt az
eseményen.
Milyen tervei vannak még erre az évre?
A programok már délelőtt elkezdődtek és a gyerekek sok-sok Két éve kerültem ide Kistarcsára Kerepesről, felkértek az
lufival díszítették fel a helyszínt. A színpadon sorra váltották emberek hogy induljak. Megválasztottak, és úgy tűnik,
egymást az önjelölt énekesek és tánctehetségek. Nincsen hallgatnak rám meg tudjuk beszélni a mindennapi dolgokat,
autentikus roma rendezvény jó cigányzene nélkül. Délután ami nagyon fontos. Részt veszünk a Kakasfőző Fesztiválon és
két órától a Csörögi Band húzta a talpalávalót. A háromfős a Görhönyfesztiválon is. Ezen felül szeretnénk rendezni egy
karácsonyi ünnepséget a gyerekek számára. A költségveté
zenekar, eredetileg Ózdról származik, de a Pest megyei sünkhöz
mérten remélem sikerül megvalósítanunk.
Csörögről érkeztek.

A családi nap ötlet- és házigazdája Németh János volt, akivel
a helyszínen beszélgetünk a rendezvényről, a romák helyzetéről, és a jövőbeli célokról. Ő egyben Kistarcsa Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke is.
Mi volt a rendezvény fő célja?

Az ittlévő embereket nem igen, vagy nem szívesen engedik be
a környék szórakozóhelyeire. Ezért is fontos, hogy ilyen ren

Egy diáklány felvételt nyert a Simándy József Alapfokú
Művészeti Iskolába. Meséljen róla egy kicsit!
Igen, ő Horváth Viktória, hangjával belopta magát a felvételi
bizottság szívébe. Ez egy nagyon jó kezdet, jövőre szeretnénk,
ha több gyereket is felvennének. Az a baj, hogy egyre
kevesebb a zenész köztünk Kerepesen és Kistarcsán is.
Énekelni és táncolni sokan tudnak, de hangszeren játszani
egyre kevesebben.

H.SZ.
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A kistarcsai középiskolák hírei  Beiratkozás szeptember 14ig!
Hamarosan itt az ősz és kezdetét veszi a 2017/2018-as tanév.
Városunkban két középfokú intézmény is várja leendő
diákjait: a Budakalász Gimnázium helyben működő
tagiskolája, valamint a Ceglédi Szakképzési Centrum
Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.
Miért menne Budapestre, amikor lakóhelyéhez közel,
Kistarcsán is tanulhat?
Igen, ez egy fontos kérdés, hiszen munka mellett megfáradt,
de tanulni vágyó embereknek a legoptimálisabb választás az
otthonhoz közel fekvő iskola lehet.
A tízéves fennállását ünneplő esti tagozatos gimnázium az
érettségi vizsgák letételére készíti fel diákjait, hogy mindenki
érettségi bizonyítvánnyal a kezében folytathassa pályáját.
A tanulókat az előzetes tanulmányok beszámításával, egytől
a négyéves képzésekig várja az intézmény, a diákok
munkavállalásához igazodva, csupán heti két alkalommal,
16 órás kezdéssel folyik a tanítás.

A szakképző iskola ebben a tanévben is számtalan szakma
elsajátítására ad lehetőséget, amelyekről részletesebben a
honlapjukon tájékozódhatnak az érdeklődők. Kedvcsinálónak
íme néhány képzési terület: vállalkozási és ügyintéző,
vállalkozói mérlegképes könyvelő, szociális gondozó és
ápoló, gyakorló ápoló (és az erre a képzésre épülő ápoló),
pedagógiai és családsegítő munkatárs, grafikus.
Érdemes a szakképzésben továbbtanulni, hiszen a képzések
térítési és tandíjmentesek!
Nem sablonos kijelentés, hanem egyre hangsúlyosabb értelmű az a mondat, hogy mai világban nagy szükség van a
folyamatos önképzésre, továbbtanulásra, hiszen a munkavállalás világa folyamatosan változik, s ez újabb és újabb
kihívásokat, elvárásokat támaszt felénk. A szakma-tanulás
vagy az érettségi bizonyítvány megszerzése jó esélyt ad a
munkavállalónak jövője biztosabbá tételére.
Fontos tudni, hogy mindkét intézmény fogadja a 16.
életévüket betöltött jelentkezőket, legyenek ők akár kamaszok, akár már munkavállaló felnőttek, családanyák, családapák.

A képzések tandíjmentesek, s ami emellett további vonzerőt
szokott jelenteni, az a számtalan kedvezményre jogosító
diákigazolvány megigénylése.
Kevesen tudják, hogy a 20. életévét még be nem töltött,
középfokú oktatásban részesülő diákok után még a családi
pótlék is megigényelhető.
Reméljük, hogy a 2017/2018-as tanévben is sok-sok új diák
tölti meg a tantermeket, s folytatja tanulmányait a két középiskola valamelyikében.
A beiratkozás időpontjai:
Augusztus 21-től szeptember 14-ig hétköznap 16-18 óraig.
A beiratkozás helye: Simándy József Általános Iskola, 2.em
tanári szoba.
A beiratkozáshoz a tanuló személyes okmányaira és korábbi,
iskolai végzettségét igazoló irataira van szükség.
Elérhetőségeink:
Esti gimnázium:
Telefon: 06-30-637-9756, Email: komlosia@bnag.hu,
Web: www.kalaszestigimi.hu
Szakképző iskola:
Telefon: 06-70-504-2779, Email: kistarcsa@mdiskola.hu,
Web: www.mdiskola.hu
Mindenkit szeretettel várunk!
K.Á.
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A szeretet mindenkinek úgy kell,
mint egy falat kenyér

Ez év elején Máriabesnyőn tartott lelkigyakorlatot Böjte
Csaba testvér. Ekkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy
akár mi is tudunk tenni valamit azokért a gyerekekért, akik
az ő nevelőotthonaiban élnek. Néhány levélváltás után
körvonalazódott, hogy Petrozsényba várnak minket a nyáron.
A városka központjában van az otthon, ahol 52 gyerekről
gondoskodnak. Elkezdődött a tervezés és elsősorban az
adománygyűjtés, melyet Görbe József plébános atyánk is
támogatott. Sokan személyesen adták át az adományaikat,
kaptunk kistarcsai vállalatoktól és a nyár eleji
Hagyományélős évzárónkon is e célra gyűjtöttünk.
Öt felnőtt és két gyerek indult útnak július 2-án reggel
Erdélybe. Bíró Ildikóval és Mátyás Icussal már évek óta
együtt vezetjük a hittanos táborokat, Sávai Móni pedig sokat
segített eddig is a plébániai programok lebonyolításában. A
csapatot kiegészítette a férjem Pali, Eszti lányom és Móni
kislánya, Flóra.
Nem volt könnyű megtalálni az otthont, egy sétáló utca
mögött bújt meg a város szívében, körülötte emeletes házak,
beton tenger. Ajtó zárva, sehol senki. Hát itt nem várnak
minket!
A kapu előtt egy tini lányt szólítottunk meg útbaigazítást
kérve. Katica elmondta, hogy jó helyen járunk, a gyerekek a
városon kívül vannak a patakparton, ő is rájuk vár. Katicával
beszélgettünk tovább és kiderült, nem túl lelkesek, amiért
berendelték őket a „táborra”.
Telefonon sikerült elérni az otthon vezetőjét Andreát, aki
nemsokára meg is érkezett.
Meglepődtünk, mert egy huszonéves fiatal lány pattant ki a
kocsiból, fürdőruhában, pólóban. Nagyon kedvesen fogadott
minket és hívott, hogy piknikezzünk velük a patakparton.
Gyönyörű helyen szálltunk ki a kocsiból és egy nagy csapat
gyerek fogadott bennünket. Voltak közöttük kicsik és
nagyok, beszédesek és félénkek, de látszott rajtuk, hogy
örülnek nekünk. Nem volt nagy meleg, a nap is lemenőben
volt, a pici gyerekek a jéghideg patak vizében fürödtek. Ki
cipőben, ki papucsban gázolt át rajta, nem volt fürdőruhája
mindenkinek, mégis nagyon jól érezték magukat.
Hazaúton, már „vendég utasok” is ültek a kocsinkban.
Andrea és a férje Guszti két autóval hozták ki a 30 gyereket,
a Ford Transit hátsó ülései ki voltak szedve, hogy minél
többen beférjenek.
A nevelőotthon harmadik emeletén szállásoltak el minket,
meglepően szép szobákban, külön fürdőszobákkal. Az első és
második emelet a „családoké”, egy nevelő 8-10 gyerekről
gondoskodik. Az iskolai szárny nagyon elhanyagolt, mint
megtudjuk, ez az állam tulajdona és nem sokat költ rá. A
gyerekek lakhelyét minden évben önkéntesek festik ki,
szépen be van rendezve.

Az otthon meglehetősen sok tárgyi támogatást kap. A
konyhán finomakat főznek és gyümölcsöt, édességet is
kapnak a gyerekek.
Mi olyan dolgot vittünk nekik, amire a legnagyobb
szükségük van! Ez pedig nem más, mint a személyes
figyelem, beszélgetés, dicsérő szó, bíztatás, egy ölelés,
érintés.
Manapság már nem mindig értékeljük és merjük használni a
szeretnek ezt a természetes nyelvét. A petrozsényi otthonban
a gyerekek ösztönösen tesznek azért, hogy a „szeretettankjukat” feltöltsék annak érdekében, hogy túléljék azokat a
megpróbáltatásokat, amiket az életük során kaptak.
A kisebbek kihasználtak minden alkalmat arra, hogy az
öledbe ülhessenek, a tizenéves kamaszok, pedig nem tudtak
úgy elmenni melletted, hogy ne érintsenek meg.
Reggel közös vicces tornával indítottuk a napot, tartottunk
korosztályos foglalkozásokat, kézműveskedtünk, festettünk,
vetélkedőket játszottunk, énekeltünk. A tábor fénypontja a
dévai Aqualand volt, de a Német cirkusz előadását se fogják
elfelejteni. Kirándultunk libegővel a közeli Paling hegyre és
ettünk fagyit a McDonald's-ban.
Ahhoz, hogy a fürdés megvalósulhasson, minden gyerek
kapott egy hátizsákot, törölközőt és akinek nem volt,
fürdőruhát is. Ezt az adományt a Karitász csoportunk küldte
a gyerekeknek. A megmaradt adománypénzből pedig hat
darab porszívót vettünk az utolsó napon.

Nagyon nehéz volt a búcsú, nem ígérhettünk folytatást! Nem
tudjuk mi lesz jövőre, de terveket, már a hazaúton szövögettünk.
Szeretnénk a kistarcsai hittanos gyerekekkel egy közös
táborozást megszervezni. Ehhez sok pénzre lesz szükség. Az
idén sikerült összegyűjteni, nem tudjuk találunk-e támogatókat jövőre.
Mi vinnénk a szeretetünket, időnket, törődésünket!
Méhes Zsuzsa
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"Csak Isten erejéből és a Szentlélek vezetésével kell keresni az új utakat az egyházban"

Beszélgetés Lauer Tamással, Kistarcsa állandó diakónusával

Július elsején dr. Beer Miklós megyéspüspök a váci Első alkalommal jeltolmács is segítette a szentelésre
székesegyházban állandó diakónussá szentelte Lauer érkezett halláskárosult híveket. Ön felnőttként lett hallásTamást, Dénes Jánost és Molnár Andrást valamint sérült. Hogyan segítheti a hit sorstársai mindennapjait?
átmeneti diakónussá Kovács Zsoltot és Torma Zsolt Joelt. Erdődi Ferenc atya a Katolikus Hallássérült Pasztoráció
A székesegyházban tartott ünnepi szentmisén részt vett az (HSP) országos referensével már évek óta jó munkakap
egyházmegye papsága, a papnövendékek, akolitusok és csolatom alakult ki. A szentelés előtt személyesen megkeresett
diakónusok, a családtagok és jelentős számban a hívők. és kért fel, hogy a váci egyházmegyében foglalkozzam a
Immáron diakónusként kérdeztük Lauer Tamást az élet- hallássérült hívekkel. A hivatalos megalakulás idén decem
ről, a szentelésről és a hivatásról.
berben lesz Vácott.

Hogy hogyan segíthetem a sorstársaimat? Erre most még
nekem is nehéz válaszolni. Saját erőből ez nem megy. Csak
Isten erejéből. A Szentlélek vezetésével kell keresni az új
utakat az egyházban. Ebben első helyen van az ima.
Másodsorban olyan elkötelezett munkatársakat, segítőket,
önkénteseket keresek, akikkel együtt tudunk a hallássérülés
által akadályoztatott embereknek segítő kezet nyújtani.

Hogyan épült fel a szentelési szertartás?

(Fotó: Merényi Zita)

Sokan összekeverik a diakonátust a papi szolgálattal. Mik
a legfőbb különbségek?

Ez egy igen hosszú válasz lenne. Érdemes elmenni egyszer
egy ilyen szép ünnepre, melyre minden év júniusában sor
kerül a püspöki székhelyeken. Szentmise keretében történik a
szertartás, ami közel 2 óra, nehéz lenne szavakkal leírni.
Érdemes átélni.

A papi rendnek három szentelési fokozata van. Legelső a
diakónus, második a pap és harmadik a püspökszentelés.
Egyre teljesebben részesednek Krisztus papságában, melyet a
püspök teljes egészében birtokol.

Mi a különbség egy átmeneti és egy állandó diakónus között?

Átmeneti diakónusnak azokat a papnövendékeket szenteli a
püspök, akik már több évet – rendszerint öt évet – papnevelő
szemináriumban töltöttek és ezalatt megerősödött bennük a
döntés, hogy papok akarnak lenni. Ők minden esetben
nőtlenek a római katolikus egyházban, míg a görögkato
likusoknál lehetnek nős kispapok is. Általában egy év után
pappá szentelődnek.
Az állandó diakónusok rendszerint nős emberek, bár vannak
nőtlen állandó diakónusok is az egyházban. Ők megmarad
nak a papi rend alsó fokozatában életük végéig. Megöz
vegyülés esetén a szentelt állapot házassági akadályt képez,
vagyis nem köthetnek új házasságot, ha meghal a felségük.

A megyéspüspök személyre szóló gondolatokkal látott el
mindenkit. Milyen útravalót szánt Önnek?

Mivel hallássérült vagyok, a püspök atya nagy figyelmet
szentelt a velem való találkozáskor annak, hogy jól
megérthessem. A váci székesegyházban a szentelési misén a
nagyothallókat indukciós hurok segítette a jobb szöveg
értésben a siketeknek pedig jelnyelvi tolmács fordította az
elhangzott szövegeket. A püspök atya szerint első alkalom
mal. Ugyanakkor a hallássérülés, mint fogyatékosság az
érintettség lévén érzékenyebbé tesz engem a sorstársak
szenvedéseinek, problémáinak megértésben, elfogadásában,
érzékenyítésében.

(Fotó: Rédey Krisztián)

Milyen feladatok és kihívások várnak mostanság egy
állandó diakónusra Kistarcsán?

Jelenleg Görbe József plébánosnak 3 településen kell ellátnia
a hívek lelki gondozását. Ez embert próbáló feladat, ha csak
arra gondolunk, hogy 30 évvel ezelőtt még 3 pap jutott
ekkora területre és 1400 fővel kevesebben is laktak még itt
akkor. Jelenleg 26 ezer ember él e három plébánia területén.
Ezekből is látszik, hogy munka van bőven.
Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy míg a papok főállásban
végzik a lelkipásztori munkát, addig az állandó
diakónusoknak civil munkahelyük van, ahol naponta helyt
kell állniuk. Családjuk van, akikről gondoskodniuk kell. Ezek
után, ha marad idejük, akkor önkéntes munkával tudnak részt
venni az egyház életében.
Ezúton köszönöm meg mindenkinek a támogató szeretetét és
imáját, hiszen innen indultam, itt nőttem fel, itt voltam pálya
kezdő pedagógus.
Hálát adok a jó Istennek, hogy itt Kistarcsán szolgálhatom az
emberek üdvösségét is.

H.SZ.

16

HITÉLET

Református

KISTARCSAI HÍRADÓ

Áldozat, vagy hithős?

„Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz,
mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.”
Zsidókhoz írt levél 11, 4

Kain és Ábel története azt mutatja meg, hogy milyen lett az
első emberpár élete a bűneset után. Az édenen kívül született
két gyermekük esete mutatja, hogyan hatalmasodott el a bűn.
Az első emberpáré még csak az engedetlenség és bizalmatlanság volt Istennel szemben. Gyermekeik nemzedékében
pedig már ott a testvérgyilkosság.
Mind a két testvér áldozatot vitt az Úrnak, aki
Ábelét fogadta el, Kainét nem. Nem tudjuk, hogy volt-e
ennek valami látható jele. Az írásmagyarázók szerint: a
földművelő Kain a termés elmaradásából gondolta, hogy nem
fogadta az Úr kedvesen áldozatát.
Ábel nyája viszont gyarapodott, tehát az övét kedvesen
fogadta Isten. Ezért vél-te, hogy testvére vérével kell
„megöntöznie a földet”. Ezért hívta ki a mezőre, és ezért ott
ölte meg őt.
Senki ne higgye a nehézségek idején, hogy testvére
áll az útjában, s ha őt feláldozná igaza oltárán, akkor
könnyebben boldogulna! Isten mindig számonkéri a kiontott
vért, és tiltja, hogy a másik feláldozása árán akarj boldogulni!

Az Ószövetség írója bizonyára áldozatnak tekintette
Ábelt, aki képtelen volt megvédeni önmagát Az Újszövetség
viszont a hithősök között tartja nyilván Ábelt. Áldozat,
mártír, vagy hithős volt Ábel?
Áldozattá valakit mindig a külső körülmények
tesznek. Lehet valaki áldozat a családjában például egy
italozó házastárs miatt, a munkahelyén, vagy az iskolai
közösségben. Ha például a többiekért vállalt erőfeszítését
természetesnek veszik, vagy ha visszaélnek azzal, hogy nem
képes megvédeni magát.
A „mártír” szó jelentése „tanú”: hitükről és Jézusukról tettek tanúbizonyságot az első vértanúk, amikor a
pogány bíróságok előtt Megváltójuknak, tehát Istennek
vallották. Ezért az életükkel fizettek. Azóta is a keresztyének
közül kell, hogy áldozzák a legtöbben az életüket a hitükért.
Áldozattá az tesz, ami kívülről ér, hithőssé az, amit
bennem munkál, ahogyan válaszolok rá. Hithős azáltal lesz

valaki, ha nem vádolja megalázóját. Az ördög munkája, hogy
éjjel és nappal vádolja Isten előtt az embert (Jel. 12,10.).
Nagy kísértése a keresztyénnek, hogy miközben panaszával,
sóhajtozásával vádolja a testvérét, áldozatként részt vesz az
ördög munkájában. Aki viszont hithős, az nem kéri Istentől a
vétkes megbüntetését, sőt egyrészt kihasználja még ezt a
lehetőséget is, hogy Jézusról prédikáljon, másrészt pedig
megkeresi az Istentől rendelt feladatát még ebben a helyzetében is.
Így tett Dobos Károly református lelkész is, amikor 1953-ban
kidobták a Budapest-Fasori lelkészi állásából és egy tanyabokorba helyezték. Nem siránkozásra, hanem Isten ügye
terjesztésére használta ezeket az éveket, és a hajdani amerikai
kapcsolatait felhasználva épített szolgálata alatt a gyülekezet
templomot Móricgát pusztán, amit aztán 1957-ben fel is
szenteltek.
Minden élethelyzetben lehetünk áldozattá is, hithőssé is: munkahelyen is, házasságban is. Akkor lehetünk
hithőssé, ha a minket ért fájdalmakra nem szüntelenül a
magunk igazáért imádkozunk, ha felismerjük a rosszban is
Isten nevelő kezét és célját, amit még ezáltal is elér. Ha a
szenvedések ellenére is megtanulunk Krisztusban örülni,
akkor öröm lesz mellettünk élni.
Ha panaszkodunk, jajgatunk, akkor még a ránk bízottak
sorsát is keserűvé tesszük. Honnan lehet ehhez erőnk?
Jézustól, akit befogadtunk a szívünkbe. Őt megkorbácsolták,
gyalázták, leköpték és szöget vertek át a kezén, mégsem
átkozódott, hanem imádkozott ellenségeiért és gyalázóiért is.
Sőt kérte Istent is, hogy bocsásson meg nekik. Nemcsak
példát, hanem erőt is ad ahhoz, hogy áldozatból hithősök
legyünk!
Eközben azt vesszük észre, hogy másképpen beszélnek
velünk. Lelki dolgokról is. Megkérdeznek olyat is, amit 5
vagy 10 éve még nem kérdeztek volna meg.
Bizonyára azt vetik mindez ellen: „hogyan lehetnék
hithős, amikor ott van mellettem az én ’Kainom’, és agyon
akar csapni?” Határozottan feleli erre Jézus: „Szeressétek
ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek
titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza
napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. (Mt 5,44.45)
Mit jelent, hogy aki hithős, még „holta után is
beszél”? Aki hitben él és hal meg, annak az embernek az
élete példája egy felkiáltójel: de nem a szenvedéséről, hanem
Krisztusról!
Az a legkedvesebb a számomra a temetési bejelentésekkor,
ha nemcsak azt mondják el egy szülőről, vagy nagyszülőről,
hogy milyen sokat dolgozott a családjáért, hanem azt is,
ahogyan Jézusát és egyházát szerette.
Riskó János református lelkész
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Sodoku

Recept

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

a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!
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Sütotökös pite baconnel és
kecskesajttal
Hozzávalók:
-

1 csomag leveles tészta
40 dkg sütőtök
1 5 dkg natúr krémsajt
1 5 dkg kecskesajt
4 szelet bacon
maréknyi olajbogyó
bazsalikom
só, bors

Elkészítése:

A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk és a húsát apróra felkockázzuk.
A leveles tésztát kicsomagoljuk, kibélelünk vele egy piteformát. A sajtkrémet enyhén sózzuk, borsozzuk, finomra
vágott bazsalikomot adunk hozzá, kikeverjük, majd a leveles
tésztát megkenjük vele. Rászórjuk a felkockázott sütőtököt,
az olajbogyót, majd kirakjuk a kis darabokra vágott kecskesajttal és baconnel.
A pitét 200 fokra melegített sütőbe tesszük, és kb. 25–30 perc
alatt megsütjük. Salátával, felnőtteknek egy pohár fehérborral kínáljuk!
Könyvajánló

Szabó Magda: Hullámok kergetése

Vers mindenkinek

Donkó László: Elsős leszek

Svédország, Göteborg, fenyőillatú skandináv tél.
Kopogtat a vadgesztenye,
Az első állomása egy hosszú utazásnak, amely fél
Vége van a nyárnak.
Európán át északról délre vezeti Szabó Magdát a
vizek - folyók, tengerek - mentén.
Anyu mondja: Ideje, hogy
A Temze két oldalán az ezerszínű London, ahol
Az isibe járjak!
hiába keresi kedvenc olvasmányai keménykalapos,
Kinőttem az ovit, igaz,
esernyős figuráit, itt "senki és semmi nem
Nagy legényke lettem,
angolos". A felékszerezett Szajna, ez a csupa
S a csengettyűs iskolába
szenvedély folyó, éppúgy nem hasonlít semmi
Megyek szeptemberben.
máshoz, mint a partján Párizs. Aztán Frankfurt
Elsős leszek, vár az osztály,
következik a Majna és Rajna ölelésében, majd a
Számológép, tábla,
Moszkva folyó és Janus-arcú városa, a Néva
Eszes Péter, János vitéz
mellett pedig Észak Velencéje. A szeszélyesen kanyargó Tiberis mentén, a
Hív az iskolába.
Forum Romanum kövei között már az egykori latin szakos egyetemista
Aranyos
tanító néni
kószál, aki eljött, hogy meggyőződjön róla, valóban létezik mindaz a csoda,
Kézen fog, ne féljek,
amit a könyvekből ismer. És a csodák nem érnek véget Rómában, mert ott van
Esztendőre a suliba
még Firenze, "a csupa híd, hal-meg vízszag" Velence, Nápoly...
Várlak én is téged!
A Hullámok kergetésében, amely egyszerre napló és útirajz, esszé és riport, az
emlékezetben rögzült pillanatfelvételek, mint egy varázslatos kaleidoszkópban, tájakat, embereket, történéseket, hangulatokat villantanak elénk. Csak
olyan szertelen-korlátlan írói képzelet és tehetség kell hozzá, mint amilyen
Szabó Magdáé, és két csonka oszlopból felépül a hajdani palota, éjjel Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
megszólalnak a szobrok és a szökőkutak. És hívnak minket, olvasókat, receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
induljunk mi is, fedezzük fel a közel s távol megannyi csodáját.

18

HIRDETÉS

KISTARCSAI HÍRADÓ

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Bővebb információ: kistarcsaihirado@gmail.com
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