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Emlékhely épül a volt kistarcsai
internálótábor területén

Megtörtént a műszaki átadás az
óvodai csoportszoba bővítésénél

dr. Rétvári Bence államtitkár (EMMI) tartott Solymosi
Sándor polgármesterrel sajtótájékoztatót Kistarcsán

Használatba vételi engedély megszerzése után lakhatják
be a csoportok az új szárnyat

Az egykori internálótábor helyszínén tartott sajtótájékoztatón
Rétvári Bence elmondta, a Gulág-emlékév keretében a
Kormány úgy döntött, hogy támogatja Kistarcsán egy emlékhely létrehozását, amelyet a volt tábor parancsnoki épületében fognak berendezni. Hozzátette, hogy az épületben fog
helyet kapni a városi könyvtár is. Az államtitkár jelezte, a
tervek szerint a beruházás a jövő év őszére készülhet el, s
szeretnék, ha minél több rendhagyó történelemórát tarthatnának majd a múzeumban.
Rétvári Bence azt mondta, hogy az épületegyüttesnek három
korszakát lehet megkülönböztetni: az első, amikor a nyilasok
idején létrehozták, a második, amikor a kommunista rendszer
kiépítésének idején csúcsra járatták és a harmadik, amikor az
'56-os forradalom leverése után ismét használták a tábort.
Egyszerre több ezer embert zsúfoltak be ezekbe az
épületekbe embertelen körülmények közé- idézte fel az
államtitkár.
Rétvári Bence országos felhívást is közzétett: kérik, hogy
akinek bármilyen, a volt táborhoz köthető tárgy van a
birtokában, és szívesen elmesélné a hozzá fűződő emlékeit, illetve átadná a tárgyat az alakuló kiállítás számára,
az jelezze ezt a Kistarcsai VMSK Kft. felé. A felajánlott
tárgyakból és emlékekből egy külön, személyes sorsokat
bemutató kiállítást rendeznek majd.
Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere arról beszélt, hogy
régóta szeretné az önkormányzat megfelelően rehabilitálni a
volt tábor területét, amely közel két hektáron fekszik.
Néhány épületet sikerült már felújítani és beilleszteni a
település életébe, de nagy örömmel fogadták a Kormány
emlékhely -kialakítási szándékát- fűzte hozzá a polgármester.
(Forrás: MTI)

Szeptember 15-én befejeződött az augusztusban elkezdett
műszaki átadás-átvételi eljárás a Gesztenyés Óvoda két
csoportszobájának bővítésénél.
A termek, wc-k, mosdók és előterek a már meglévő modern
épület stílusában kerültek megtervezésre, kialakításra.
A bútorok, berendezések is hiánytalanul megvannak, de
gyerekek csak akkor mehetnek majd be, ha az építési hatóság
kiadta a használatbavételi engedélyt, ami viszont a szakhatóságok (ÁNTSZ, tűzoltók, stb.) véleményétől függ. Az óvoda
természetesen tájékoztatni fogja a szülőket, hogy mikor indul
a két csoport.
Szervezési Iroda

Új földkábel építése kezdődött a
Völgy utcában
A Penny Market áruház igénye miatt bővítik az elektromos
hálózatot

Nem az önkormányzat miatt kellett felszedni a térkő burkolatot a Völgy utca elején, hanem a Penny Market nőtte ki az
eddigi betáp kábelét, és kért (és kapott) a bővítésre engedélyt.
Ennek a munkának a részeként került felbontásra az ÖMV
kúttól az első transzformátor házig a járda burkolata.
Szervezési Iroda
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Munkatársat keres a KÖFE

KISTARCSAI HÍRADÓ

Felhívás  Emlékeket keresünk

Az egykori, szomorú emlékezetű kistarcsai internálótábor
helyén Kistarcsa Város Önkormányzata egy modern, 21.
századi, de a múltat hitelesen feltáró emlékhely kialakítását
kezdte meg. A kistarcsai tábor azon emlékhelyek egyike
Magyarországon, ahol a 20. század mindkét szörnyű,
A Kistarcsai KÖFE Kft. városüzemeltetési területre, intéz- embertelen diktatúrája letette „névjegyét”.
mények 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.
Sok idő telt az internálótábor bezárása óta, de az itt
Munkavégzés helye: Kistarcsa Város területén
raboskodók
sebeit, lelki traumáit az idő sem tudta begyóJelentkezni telefonon a 06-28/470-119-es telefonszámon
lehet munkanapokon, 8.00-16.00 óráig. Az önéletrajzokat az gyítani. Sajnos mind a nácizmus, mind a kommunizmus,
info@kkofe.hu e-mailcímre várjuk, melyek feldolgozása mindkét diktatúra megnyomorította a Kistarcsára hurcoltak
folyamatos.
százait, ezreit. Hosszú ideig nem beszélhettek arról, ami a
Kistarcsai KÖFE Kft. kistarcsai tábor falain belül történt, életük a szabadulást
követően is embertelen volt. Bízunk abban, hogy a most
létrejövő emlékhely képes lesz arra, hogy az egykori rabok,
internáltak számára is feloldást hozzon. Mindehhez hiteles
történetközlésre, a tábor történetének tényeken, történelmi
forrásokon alapuló megismertetésére van szükség,
Mindennek tükrében kérjük az egykori rabokat, internáltakat,
a hozzátartozókat, az ismerősöket, a kistarcsaiakat és
mindenkit, aki a kistarcsai internálótáborhoz fűződő tárgyi
relikviával, fotóval, írásos forrással, levelezőlapokkal rendelkezik vagy tudomása van ilyen forrásokról, jelentkezzen az
alábbi elérhetőségeken:
Kistarcsai VMSK Kft.
Kapcsolattartó: Pongrácz Viktória
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel: 06/20-568-75-98
Email: viktoria.pongracz@vmsk.hu
A cég felkészült arra, hogy ha nem kívánnak megválni a már
több évtizede őrzött személyes tárgytól, fényképtől, a családi
legendárium fontos forrásától, a közgyűjtemény a behozott
tárgyakat korszerűen digitalizálva, a relikviát az eredeti
tulajdonosának juttatják vissza.
Bízunk abban, hogy ez a felhívás minél több érintetthez eljut,
kérjük, segítsenek bennünket ebben a gyűjtő- és feltárómunkában!
Solymosi Sándor, polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
Ebzárlat és legeltetési tilalom
2017. SZEPTEMBER HÓNAPBAN ESEDÉKES
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
határozatot hozott a vörös rókák veszettség elleni orális

Megnevezés
Befizetési határidő
2017. II. félévi iparűzési adóelőleg
2017.09.15.
2017. II. félévi gépjárműadó
2017.09.15.
2017. II. félévi telekadó
2017.09.15.
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók
befizetéseiket a saját bankszámlaszámukról átutalással, illetve a 2017 márciusában és szeptemberben postán kiküldött
készpénz-átutalási megbízáson (csekken) teljesíthetik.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók a jogszabályi rendelkezés alapján belföldi pénzforgalmi számlaszámukról átutalással kötelesek teljesíteni befizetéseiket.
Kérjük, hogy a befizetés beazonosíthatósága érdekében
átutalás esetén a közlemény rovatba minden esetben
tüntessék fel az adóazonosító jelet, adószámot, vagy az
önkormányzati nyilvántartásban szereplő ügyfél azonosító
nyilvántartási számot.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az adóbefizetéseik
határidőn túli rendezése esetén késedelmi pótlékot kell
fizetni, illetve hátralék esetén az adóhatóság intézkedik az
adótartozás behajtása iránt. A végrehajtás költségei az adózót
terhelik.
A felmerülő adózási kérdésekben, csekk igénylés esetén,
adófolyószámla egyeztetés ügyében a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal adóügyi munkatársai állnak rendelkezésükre az
alábbi ügyfélfogadási időben: hétfő 8.00-18.00, szerda: 8.0016.00
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal - Adócsoport

Munkatársat keres a Kistarcsai
VMSK Kft.

A Kistarcsai VMSK Kft. 1 fő takarító munkakör betöltésére
2-4 órás, határozatlan idejű munkavégzésre munkatársat
keres. A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
(Városi Uszoda). A munkakörrel kapcsolatosan további
információt +36/20-427-4105 -os telefonszámon kaphatnak.
Kistarcsai VMSK Kft.

immunizálása miatt, a csalétek vakcina kiszórásának
időpontjától - amely Pest megyében (időjárás függvényében)
meghatározott területeken 2017. szeptember 30. - október 05.
közötti időszakra esik - és annak utolsó napjától számított 21
napig, azaz 2017. szeptember 30-tól október 26-ig ebzárla-

tot
legeltetési
tilalmat
Azésebzárlat
tartama
alatt:rendelt el.
- a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg
a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
- az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a
katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint
a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére, mentesek a fentiekbe foglalt korlátozás alól,
- az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára,
- az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény külterületen nem tartható.
A legeltetési tilalom tartama alatt:
- az állatok legeltetését az adott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően -
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Közterületfelügyelőt keres az
Önkormányzat

KISTARCSAI HÍRADÓ

Település fejlesztési ügyintézőt
keres a Polgármesteri Hivatal

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet
Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
Kistarcsa Város Jegyzője pályázatot hirdet település üzemelA munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., tetési ügyintéző munkakör betöltésére.
illetve Kistarcsa Város közterületei
A munkakör betölthető a Közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény alapján.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Ellátandó feladatkörök:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen Próbaidő: 6 hónap.
folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerű- A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
ségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó
vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység feladatkörök: műszaki, beruházási feladatok.
megakadályozása, megszakítása, megszűntetése, illetve
szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Részvétel
az önkormányzat stratégiáinak, koncepcióinak előkészíkapcsolódó szabályainak betartása. Közreműködés a köz- tésében. Önkormányzati beruházások esetében ajánlattételi
terület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a felhívások készítése. Közreműködés a beruházások lebonyoközbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a lításában, műszaki ellenőrzésében, átadás-átvételében, elszáköztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának molásában és garanciális bejárásokban. Műszaki jellegű
beszerzések előkészítése. Bizottsági, testületi előterjesztések
ellenőrzésében.
készítése. Közlekedési-igazgatási feladatok ellátása. ÖnkorFeltételek:
mányzat tulajdonában lévő út és úttartozék ellenőrzése.
- magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Pályázati feltételek:
- középiskolai végzettség
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- közterület-felügyelői vizsga, vagy vállalás annak megcselekvőképesség,
szerzésére
- 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. Melléklet 32. pontja
Illetmény és juttatások megállapítása az önkormányzati
szerinti II. besorolási osztályban műszaki középiskolai
végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki,
rendeletben meghatározottak szerint történik.
agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási
A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal.
szakképesítés
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
llletmény és juttatások a Közszolgálati tisztviselőkről szóló
Elbírálás határideje: 2017. október 6.
törvényben meghatározottak szerint.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal
kap. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
felhasználásának költségeit térítjük.
Elbírálás határideje: 2017. október 6.
A közterület-felügyelői tanfolyam - tanulmányi szerződés Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást
kötés mellett – a próbaidő letelte után is elvégezhető.
kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige:
„közterület-felügyelő pályázat”.
„település üzemeltetési ügyintéző pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)- Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)470-711/290-es telefonszámon kapható.
470-711/290-es telefonszámon kapható.
Kistarcsa Város Önkormányzata
Kistarcsa Város Önkormányzata

KISTARCSAI HÍRADÓ

A Gesztenyés Óvoda takarítót
keres

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Munkaidő:16-20 óra között
Munkakör betöltésének időpontja: azonnali kezdés
Jelentkezés és bővebb információ az alábbi telefonszámon
kérhető az intézmény vezetőjétől, Ratimovszky Tibornétől
06/28-470-745.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Befejezéséhez közeledik a
Szabadság úti járdafelújítás
Eljutottak a kivitelezéssel a bevásárlóközpont építési
területéig
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A Deáktanya aktuális
programja
2017. szeptember 28.
Kóczián Mária – Kölnei Lívia: Konzervatív feminizmus
Szükséges-e ma a feminizmus? Az antifeministák azt
mondják, a nőket érintő hátrányok leküzdve, így a
feminizmus okafogyottá vált. A radikális feministák szerint a
nők a patriarchátus uralma alatt szenvednek. A konzervatív
feminizmus a gyermeket nevelő nők érdekeit helyezi
előtérbe.
2017. október 5.
Baranka György: Az embermentő Sztehló Gábor
A nagytarcsai evangélikus lelkész 1937-ben megkezdte a finn
mintájú népfőiskolai mozgalom szervezését. A II.
világháború idején Budapestre kerülve közel kétezer,
segítségre szorult ember életét mentette meg. Gaudiopolis –
Örömváros – néven gyerekköztársaságot hozott létre.
2017. október 12.
Juhász Zoltán: Tudatos Társadalom
A pártoskodástól mentes civilek, akik megértik, hogy nem
szembeszállni, hanem építeni kell. Az egyének, akik tenni
akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért, akik
megértették,
hogy
szellemiségünk,
kultúránk,
cselekvőképességünk napjainkban is megtarthatja a
nemzetet.
2017. október 19.
Németh Bálint: 1956 emléke
A magyarság a forradalom idején volt a leginkább egységes.
A hősök a civilek közül kerültek ki. A hatalom önmaga
köreiben kereste a bajt, megölték saját embereiket. A
forradalmi harcok, és az azt követő megtorlás. Személyes
emlékek a kistarcsai internálótáborból.
2017. október 26.
Gábor Edina: Távol van-e Távol-Kelet?
Utazási emlékek Vietnam, Kambodzsa és Burma (Mianmar)
területéről. Szokásbeli különbségek Európához viszonyítva.
Az anyajogú társadalmak furcsaságai – ki az a lady Buddha?
Az életszínvonalhoz igazodó árak. Feledhetetlen szépségek
az építészetben – az Angkorvat templomegyüttes.

A beruházás egy évekkel ezelőtt - még a CBA-val - megkötött településrendezési szerződés gyakorlati megvalósulása, ami a Késmárki utcától az Eperjesi utcáig tartó
töredezett járda felújítása volt térköves, szegélyezett burkolattal. Mostanra a kivitelezők eljutottak a kereszteződésig. Itt
a kanyarodó sávok kialakítása után fejezik be az utolsó 8
méteres szakasz kialakítását, ami egy gyalogátkelő helyhez
fog vezetni a lámpás kereszteződésében. Kialakítását
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
tekintve: kényelmes lépcső (2 fok összesen!) és akadályközösségi termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
mentes folyamatos járda is kiépül. A bevásárlóközpont
Az
előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,
építtetői olyan tájékoztatást adtak, hogy az Eperjesi út – 3-as
időtartamuk 1 óra körüli.
úti csomóponttal szeptember 22-ére kívánnak végezni, ami
A
Deáktanya
ismeretterjesztő
előadásai nyitottak, azokat
után kezdődhet ennek az utolsó 8 méteres járdaszakasznak a
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
kialakítása.
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Szervezési Iroda
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A föld alatt érne össze a 2es
metró és a gödöllői HÉV

KISTARCSAI HÍRADÓ

A termékbemutatók veszélyei

Budapest északkeleti elővárosi és agglomerációs közlekedését fejlesztené a BKK, az M2-es metróvonal és a
gödöllői/csömöri HÉV összekötésével, és a HÉV
vonalának teljes felújításával. Az állomások kiosztását a
modern igényekhez igazítanák, a megállók akadálymentesek lennének és nagy parkolók kapcsolódnának
hozzájuk, illetve a mára már elavult, a hetvenes évek óta
használatban lévő járműállományt is lecserélnék a
metróalagúttal kompatibilis, kényelmes, légkondis és
egyterű szerelvényekre. Ezen felül egy új, rákoskeresztúri A kormányhivatal folyamatos ellenőrzéseinek célja egyrészt
szárnyvonalat is kialakítanának.
az időskorú lakosok figyelmének felhívása, másrészt a vállalkozások tisztességtelen magatartásának szankcionálása.
A láncolat felderítéséhez részletes információgyűjtésre, több
helyszíni szemlére is sor került. A kormányhivatal a helyszíni
vizsgálatok és a bejelentők tanúvallomásai alapján az esetek
kétharmadában szabott ki több millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot, a vállalkozások tisztességtelen magatartása
miatt. Valamint kötelezte a vállalkozásokat, hogy a fogyasztókkal szemben alkalmazott, tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatát szüntesse meg.
A helyszíni vizsgálatok és a kormányhivatalhoz érkezett
bejelentések tapasztalatai alapján megállapítást nyert, hogy
A BKK megvalósíthatósági tanulmánya azt vizsgálta, hogy már a telefonos meghívások alkalmával megtévesztik az
hogyan lehetne összekötni és felújítani az M2-es metrót és a embereket.
gödöllői HÉV-et, valamint kialakítani a rákoskeresztúri A kormánymegbízott azt is elmondta, hogy a résztvevőknek
szárnyvonalat. Az EU-s pénzekből megvalósítandó, 2020-tól vásárlással, vagy a programba való belépéssel kapcsolatos
induló fejlesztésre kiírt, a kialakításra és az előkészítésére döntésüket sok esetben azonnal, de legkésőbb azon a napon
szánt 5 milliárd forint keretösszegű nyílt tendert a Főmterv kellett meghozniuk. A fogyasztó döntésének ilyen módon
Mérnöki Tervező Zrt. nyerte, melynek megvalósíthatósági történő befolyásolása esetén súlyosbító körülményként
felülvizsgálata, az engedélyek beszerzése és a kiviteli tervek értékelhető a résztvevők kora, száma, valamint az érintett
részletes elkészítése most zajlik.
termék mennyisége és értéke.
A BKK adatai szerint az összes napi utazás száma egy
irányban körülbelül 73 ezer fő, ami a Budapesten megjelenő Tapasztalat szerint a cégek az utóbbi időben már nem
teljes agglomerációs forgalom 12%-át teszi ki, ebből 40 ezer termékeket értékesítenek, hanem igen magas árakon a
fő használja a tömegközlekedési útvonalat, akik naponta termékek használati díját fizettetik meg a vásárlóval.
érzékelik a szolgáltatás alacsony színvonalát. Nemcsak a Általános, hogy éves szerződést kötve a terméket azonnal
kocsik öregedtek el, de az infrastruktúra állapota sem túl átadják, így szolgáltatás teljesítése már is elkezdődik, ezért a
rózsás, ezért a járművek átlagsebessége alacsony, az Örs fogyasztónak nincs lehetősége az elállási jog gyakorlására.
vezér tere-Gödöllő 25 kilométeres távot majd 50 perc alatt A Hatóság a helyszíni vizsgálatok és a lakossági bejelentések
teszi meg. Az biztos, hogy a gödöllői napi több órás ingázás alapján azt is megállapította, hogy a cégek által felkínált
alatt rengeteg remek könyvet ki lehet olvasni, de néha igen „orvosi” vizsgálatok helyszínei a vállalkozások fiók
frusztráló az érzés, hogy tölthetnénk sokkal kevesebb időt is telephelyei, üzlethelységei voltak, így az idős embereknek
utazgatással. Jelentős probléma még, hogy nincsenek szintén sérül az elállási joga.
akadálymentesített megállóhelyek, se P+R és B+R parkolók,
illetve a lakóövezeteken áthaladó nyomvonal is nagyon Tarnai Richárd kormánymegbízott végül felhívta a termékbemutatókon résztvevők figyelmét, hogy csak olyan vizsgálakettévágja a szomszédos területeket.
tokon
vegyenek részt, melyet valóban rendelőintézetek,
A fejlesztés célja a felsorolt hátrányok és elmaradottságok
felszámolása, hogy egy, az autós közlekedéssel is mind kórházak szerveznek. Továbbá hozzátette, hogy lehetőleg
menetidejében, mind kényelmében versenyképes tömegköz- semmilyen gyógyászati segédeszközt és egészségügyi
lekedést alakítsanak ki, tehermentesítve ezzel a város útjait. szolgáltatást ne vásároljanak ilyen körülmények között.
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal
Forrás: BKK / welovebudapest.com
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Beszámoló az augusztusi testületi ülésről
Mostantól rendelet szabályozza a temetkezési díjakat
A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet
értelmében a temetkezéssel kapcsolatos egyes, a rendelet
mellékletében meghatározott szolgáltatásokat a Kistarcsai
köztemetőt működtető, SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.-től
lehet kizárólag igénybe venni.
A Kft-vel történt egyeztetés során, olyan megállapodás
született, hogy a díjak a Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség által fenntartott Kistarcsai Katolikus Temetőben
történő temetkezés díjaival megegyező mértékűek legyenek,
a jövőben a Kistarcsai temető katolikus és köztemető
területein történő temetkezés esetében egységesen kerüljenek felszámolásra.
A díjak a korábban alkalmazott díjakhoz képest kismértékben
változtak, azonban a rendeletbe foglalás eredményeként a
jövőben azok esetleges emelésére kizárólag az önkormányzati rendelet módosításával kerülhet sor.
Elogadásra került a KÖFE Kft. II. negyedéves beszámolója
A Kft. által benyújtott pénzügyi és gazdálkodási jelentés
tartalmazta a cég aktuális pénzügyi adatait, a Kft.
tulajdonában álló, a II. negyedévben beszerzett tárgyi
eszközök kimutatását és a személyi állomány bemutatását. A
jelentés külön kitért a negyedévben kifizetett munkabérekkel
kapcsolatos költségkimutatásra, az Önkormányzat által
folyósított működési támogatással kapcsolatos és a Kft.
vállalkozási tevékenységből származó bevételeivel való
elszámolásra is. A jelentés városüzemeltetési tevékenységével kapcsolatos része részletezi a társaság által a negyedévben elvégzett tevékenységeket és meghatározza ezek értékét
is. A testület még a 2017. májusi rendes testületi ülésén
meghozott határozatban járult hozzá, hogy a Kft. 2017-ben
összesen 8.500.000,- Ft értékű eszközfejlesztést és beruházást valósítson meg. A 2017. II. negyedévi jelentésből kiderül
az is, hogy ezen döntést követően 2 db benzines fűnyíró, egy
KUBOTA fűnyíró traktor és egy lamináló gép került
beszerzésre. A KÖFE Kft. a III. negyedévben forgalomtechnikai eszközök, útlezáró, terelő és figyelmeztető eszközök
pótlását, valamint beszerzését tervezi a 2017. évi üzleti
tervében szereplő beruházási terv alapján.
Előszerződés záporoztató építésére
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tervet készíttetett az
M31 autópálya mentén kiegészítő vízrendezési létesítmények
építése céljából. A tervezési munka azért vált szükségessé
mivel az autópálya forgalomba helyezése óta az összegyűjtött
csapadékvizek –közvetlen közeli befogadó hiányában – a
szomszédos területekre, terepi mélyvonalakba, kőszóráson
történő átvezetéssel, csillapított formában kerültek elvezetésre. Azonban ez nem bizonyult megfelelő megoldásnak,
hiszen 2010. évben a szomszédos területeken elöntések
alakultak ki. A terv a kilépő víz mennyiségének csökkentésére és a vízkárok enyhítésével vagy megszüntetésével,
vagyis a jövőben előforduló rendkívüli események
kárcsökkentési lehetőségeivel foglalkozik. Kistarcsa közigazgatási területére egy 3700 m3 befogadó képességű
záportározó került megtervezésre. A tároló és a megközelíté-

sét szolgáló terület 4500-5000 m2 területet foglal el. Ezt a
területet a Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. megvásárolja,
illetve kisajátítja. A testület az M31 autópálya 3+197 km
szelvénye mellett Kistarcsa területén létesítendő záportározó
üzemeltetésére előszerződést kötött.
Újabb település csatlakozhat a budapesti szennyvízelvezetési agglomerációhoz
Pilisborosjenő polgármestere megkereste Kistarcsa Város
Önkormányzatát annak érdekében, hogy az Önkormányzat
járuljon hozzá a település budapesti szennyvízelvezetési
agglomerációhoz történő csatlakozáshoz. A csatlakozás
indoka, hogy a településen megnövekedtek a kapacitás
igények. A Pilisborosjenőn meglévő szennyvíztisztító telep
fejlesztése helyett pedig gazdaságosabb a szomszédos Üröm
szennyvízelvezető rendszeréhez csatlakoznia a településnek,
mivel Üröm már korábban csatlakozott a budapesti
agglomerációhoz. A csatlakozás következtében a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. által üzemeltetett Központi, illetve
Észak-Pesti szennyvíztisztító telepre vezetnék Pilisborosjenő
település szennyvízét. A projekt megvalósíthatóságának
feltétele, hogy Pilisborosjenő települést átsorolják a
budapesti agglomerációhoz, egyben az önálló Pilisborosjenői
agglomerációt megszüntessék. A testület úgy döntött, hogy
amennyiben a tervezett csatlakozás nem eredményezi a
Kistarcsa település által lekötött szennyvízkontingens
csökkenését, úgy Pilisborosjenő település vonatkozásában a
Budapest központú szennyvízelvezetési agglomeráció
bővítésével egyetért és elfogadja, hogy az érintett település
szennyvízét a budapesti agglomeráció szennyvízelvezető és
szennyvíztisztító rendszere fogadja.
Pályázat csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztésére
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. június 29-én
pályázatot hirdetett a „Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” címmel. A pályázat célja Pest megye településeinek önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csapadékvíz
elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyá-sok és
belvízcsatornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a
települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege maximum 300 millió Ft,
melynek intenzitását az egy lakosra jutó adóerő-képesség
határozza meg. Kistarcsa adóerő-képessége a felhívásban
meghatározott 30 000 Ft/fő határ alá esik, ezért a támogatás
intenzitása 95%.
A Hivatal összevetette a pályázati feltételeket és a
településen elmúlt években felmerült fejlesztési igényeket és
megállapította, hogy a pályázat keretein belül a fejlesztés
Rozmaring utca, Kántor utca, Alig utca és környékének
egyes szakaszait érintené.
A projekt teljes összköltsége bruttó 83 753 128 Ft, ennek 5%át szükséges saját forrásként biztosítani. A pályázathoz a támogatási kérelem benyújtását a Képviselő-testület elfogadta.
H,SZ.

10

ÜNNEP

KISTARCSAI HÍRADÓ

550 éves Kistarcsa

Átadásra kerültek az önkormányzati elismerések
A Görhönyfesztivál mellett, szintén szeptember 16-án került megrendezésre a
Város Napja ünnepség is. A hagyományokhoz híven ilyenkor kerül sor az
önkormányzati kitüntetések átadására. A fellelhető írásos emlékek alapján egy
igazi jubileumhoz érkezett a település. Kistarcsa 550 éves lett. 1467-ből
származik az első olyan írásos emlék, amely Felsőtarcsa néven, immáron
teljesen különálló településként jelöli a 12 éve várossá avatott Kistarcsát.
Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, a Simándy József
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara közreműködésével. Ezután Solymosi Sándor polgármester beszéde következett. A város
első embere az elmúlt év fejlesztéseiről számolt be a jelenlévőknek. Kitért a
tavasszal átadott tornacsarnokra, az út, járda és csatorna felújításokra, a
Gesztenyés Óvoda bővítésére és a hamarosan épülő új bölcsödére is. Beszélt a
szervezeti változásokról is, miszerint július 1-jétől megalakult a Kistarcsai
VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft. Hamarosan pedig 500 millió forint kormányzati támogatással épülhet múzeum,
kiállítóhely és könyvtár a volt kistarcsai internálótábor területén a Gulágemlékév keretében.
Immáron hagyománnyá vált, hogy ezen az ünnepen köszöntik a város
kiemelkedő egyéniségeit, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kistarcsa jó
hírnevének öregbítéséhez. Az átadó egy rendhagyó polgármesteri különdíj
átadásával kezdődött. Ezt az elismerést Tóth Zsombor vehette át kiemelkedő
sportteljesítményeiért. Zsombor még csak 19 éves, 5 éves kora óta atletizál az
Ikarus BSE Atlétikai Utánpótlás képzőjében. Csak idén, Magyarország fedett
pályás atlétikai bajnokságán, 7 próbában első helyezést ért el, az Atlétika Liga
versenyen 3 próbában bronzérmet és Magyarország 2017. évi junior atlétikai
bajnokságán, 10 próbában aranyérmet szerzett.
A testület 2017-ben a „KISTARCSA VÁROSÉRT” címet a Rózsafüzér
Királynője Római Katolikus Egyházközség Caritas Szervezet részére adományozta. A díjat Csicsiriné Fogd Krisztina vette át.
A szervezet 2010 novemberében alakult, jelenleg húsz főt számlál, ebből 1012
fő önkéntes vállal aktívan részt felmerülő feladatok megoldásában. Fő
tevékenységük a kistarcsai rászoruló családok, idős, magányos emberek
felkutatása és segítése. A segítségnyújtás elsősorban adományok gyűjtéséből
valósulhat meg, aminek köszönhetően a rászorulókat rendszeresen ruhával,
élelmiszerrel, tűzifával, a betegeket gyógyszerrel látják el, de támogatják a
gyermekek közétkeztetését, nyári táborozását és különböző osztály
programokon való részvételét. Minden karácsonykor egy nehéz körülmények
között élő többgyermekes családnak varázsolják szebbé az ünnepet.
Kupakgyűjtési akciójukkal egy több agyműtéten átesett fiatalember
felépülésében is segített a csoport, 300.000, forinttal támogatták a rehabili
tációhoz szükséges speciális ruha megvásárlását.

A „KISTARCSA VÁROS 2017. ÉV SPORTCSAPATA" címet idén
Burillák Mihály és az U16-os labdarúgó csapat kapta. A díjat Győri István
és a csapat vette át.

A csapat magja 2011 óta futballozik együtt, a Kistarcsai Városi Sport Club
keretein belül. Edzőjük kezdetektől Burillák Mihály. Az elmúlt 5 évben
eredményeik között számos első illetve második helyezés szerepel. A 2016/17es
bajnoki szezonban minden versenyrendszerben, amiben a csapat elindult,
legyen az nagypályás vagy futsal bajnokság, első helyezést értek el. Az orszá-
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gos strandfoci bajnokságon első helyezettként olyan városok csapatait
utasítottak maguk mögé, mint Nyíregyháza, Siófok, vagy például Szeged.
Korosztályukban kiemelkedő eredményeikkel a Pest megyei labdarúgás
képzeletbeli trónjának birtokosai. Szorgalmukkal és kitartásukkal a jövő
generációjának olyan személyiségei, akikre méltán büszke lehet a város.

A Képviselő-testület a „KISTARCSAI GYERMEKEKÉRT” címet Terázné
Malina Ilona részére adományozta.

Több, mint három évtizede a Kistarcsai Tölgyfa Óvoda elkötelezett pedagó
gusa. Pályája kezdetén is a felelősségtudat, a gyermekek iránti tisztelet és
szeretet vezérelte munkáját. Nyugodt, következetes nevelése érződött gyer
mekcsoportjain. Tyúkanyóként terelgette őket a mindennapokban, csepegtetve
beléjük a tudást, szeretetet. Nagy figyelmet fordított szakmai fejlődésére, nyitott
szívvel fogadta, alkalmazta az óvodapedagógia legújabb kutatási eredményeit.
Munkája különösen példaértékű a hagyományápolás területén is. Aktívan részt
vett a szülőkkel együtt szervezett ünnepeken, falusi és városi rendezvényeken.
Első óvodásai ma már anyukák, apukák. 2008 óta látja el óvónői munkája
mellett a tagóvoda vezetői feladatait is.

A „KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” címet idén a testület döntése értelmében
Kozma Sándorné Pecsenyiczki Mária kapta.

1995től alkalmazottja Kistarcsa Város Önkormányzatának. Az akkori
Családsegítő Központban dolgozott 2 évet családgondozóként, majd 20 éve
került át a Polgármesteri Hivatalhoz. Először az Adócsoport munkájában vett
részt, majd pénztárosként és személyzeti ügyintézőként dolgozott. Ezután a
Szervezési Iroda munkatársa lett, míg a hivatali munka átszervezésének
eredményeként az Igazgatási Irodára került, ahol jelenleg is dolgozik.
Munkájában, képes az elvárásoknak mind szakmailag, mind emberileg
megfelelni. Elvégezte az Államigazgatási Főiskolát is, igazgatásszervező lett.
Ez a nap igazán különleges volt számára, mert az átadóval egy időben került
sor fia házasságkötésére is. A díjat így Kistarcsa város jegyzője, Czukkerné dr.
Pintér Erzsébet vette át.

2017-ben „KISTARCSA VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet a Képviselőtestület Kiss Péter Károlynak adományozta.

Felsőfokú pedagógiai tanulmányait a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán
végezte Egerben, az 1980as évfolyamban. A volt 1. számú Általános Iskola,
majd Kölcsey Ferenc Általános Iskola rajz földrajz szakos tanáraként
egyéniségével soksok fiatal érdeklődését keltette fel a rajz iránt, lelkesítő
hozzáállásával a kevésbé tehetségesek is megtalálták helyüket óráin. Földrajz
órái épp olyan színesek voltak, mint személyisége és alkotásai. Kistarcsa
címere az ő tervei szerint készült el az 1990es évek közepén. Sokan faragott
strucctojásairól ismerik őt, az elsőt 1995ben készítette. Kistarcsa hírnevét
festményeivel és faragott tojásaival erősítette. Megtalálható műve a
zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumban is.
Kistarcsai otthonában alkot, fára, szarura, strucc és emutojásokra is
faragással örökíti meg motívumait. Nem géppel, hanem saját maga által
esztergakésekből készített kis szerszámokkal születnek ezek a csodák. Apáról
fiúra szállt a különleges kézügyesség, megörökölte a kiváló grafikus készséget
fia, Balázs is, aki képességeit számítógépes grafikusként kamatoztatja.

A díjátadót követően Tunyogi Bernadett és Csengeri Attila közös fellépésével folytatódott az ünnepség, a közönség nagy örömére. Természetesen a duó
műsora után sem ért véget a zenei program. Auth Csilla koncertje következett.
A rendezvény zárásaként, a kissé borongós idő ellenére a Madarak zenekar
igazi házibuli hangulatot teremtett.
H.SZ.

ÜNNEP
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14. Görhönyfesztivál és
Tulipán Országos Szlovák Folklórtalálkozó
Szeptember 16-án 14. alkalommal került megrendezésre a Görhönyfesztivál.
Minden évben folklórprogramokkal is kiegészül ez a gasztronómiai rendezvény. Idén a Tulipán Országos Szlovák Folklórtalálkozó színesítette az
eseményt. A népzenei programok házigazdája, a Kistarcsai Szlovák
Önkormányzat elnöke, Szabóné Tóth Katalin volt, aki 10 óra után nem sokkal
nyitotta meg a fesztivált és társszervezőként segítette Polgár Gyula műsorvezető munkáját. Az alapvetően szlovák nemzetiségi műsorok mellett a helyi
néptánc és népdalkörök és a Kistarcsai Roma Önkormányzat is fellépési
lehetőséget kapott. Amíg a színpadon egymást követték a fellépők, a Csigaház
előtti téren 12 csapat mérte össze görhönysütő tudását. Több újonc csapat is
kipróbálta magát, a versengésben Kistarcsa szlovák testvértelepülése Belusa is
részt vett. A 3 fős zsűrit idén Kohajda Istvánné, Ratimovszky Tiborné a
Gesztenyés Óvoda vezetője és Csampa Zsolt a Humánpolitikai Bizottság
elnöke alkotta.
A görhönysütés este 7 óráig tartott, a kilátogatók kóstolójegyek megvásárlásával tudták megkóstolni a különleges burgonyás ételeket. Volt csapat, ahol a
szószokban rejlett a titok, volt édes, lilahagymás, csilis és még paleogörhöny
is. Sokan tócsniként vagy lapcsánkaként ismerik ezt az ételt, a titok a burgonya
lereszelését követően hozzáadott összetevőkben és a sütési időben rejlik. A jól
megszokott kirakodóvásár mellett népi- és kézműves programok várták a
gyerekeket. A Simándy József Általános Iskola adománygyűjtő süteményvásárt
is rendezett a Zeneiskola számára. Ezen a napon Kistarcsára is ellátogatott a
rendőrség határvadász toborzó kampánya. Az érdeklődők első kézből
tájékozódhattak a hivatást illetően. A folklórtalálkozó fellépői és a
görhönyfesztivál csapatai emlékül egy egyedi mézeskalácsból készített ehető
emléktárgyat is hazavihettek, ezek láthatóak a címlapon is.
Nem sokkal délután 2 óra után az eredményhirdetés következett. A zsűri több
szempontot is figyelembe vett az értékelés során. Az összetett versenyt a
Szlovák Nemzetiség Önkormányzat csapata nyerte. Ezen felül, még három
kisebb kategóriában hirdettek győzteseket.
Legkülönlegesebb ízvilág:
Összetett (abszolút győztes):
1.
Kistarcsai Triatlonisták
1. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2. Jobbik
2. Pityó Gym’s
3. Simándy Általános Iskola
3. Belusa csapata
Legszebb tálalás:
Legjobb vendéglátók:
1. Alapszolgáltatási Központ
1. Pannónia Néptáncegyüttes
2.
2. Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület Pityókások
3. KIKE
3. Zöldi-KÉK
A Görhönyfesztivál és a Város Napja ünnepség támogatói voltak:
Pest Megyei Szlovák Önkormányzat, Országos Szlovák Önkormányzat, KIKE,
Kistarcsai KÖFE, Nosztalgia Étterem, JUKA Bt., Szablya Étterem, Dunakeszi
Tankerületi Központ, és az ANBEOR Bt. (zöldséges, Zsófialiget).
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Katolikus

A búcsú ünnepe
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Fatima 100

A 20.század húszas évei előtt alig hallott valaki a portugáliai
Fatimáról. Egyszerű, hegyvidéki plébánia: központja volt a
Ha valaki elkövet egy rosszaságot, pl. egy gyerek betör egy körülötte elterülő, 35-40 tanyának, és közel 2500 lelket
ablakot, akkor illik bocsánatot kérni a sértettől. Ő rendszerint számlált.
megbocsát, de az elkövetett kárt jóvá is kell tenni. Vagy
kifizetjük, ha van pénzünk, vagy meg kell szolgálni az árát.
Így kell elképzelni a bűneinket, melyek sokszor jóval
nagyobb kárt okoznak, mint azt gondolnánk, egy-egy
csúfolódó szó, megalázás... Ekkor is fontos a bocsánatkérés,
de a jóvátétel már sokkal kevésbé kézenfekvő. Ezt a célt
szolgálja a katolikus egyház által a bűnbánat, illetve a
gyónás, mely visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni Ma már az egész világon alig akad ember, aki ne hallott
életbe. De a bűn „nyomai”, a kialakult rossz szokások volna Fatimáról, ahol 100 évvel ezelőtt három pásztorgyermegmaradnak bennünk (lelkünkben, pszichénkben, reflexe- meknek jelent meg hat alkalommal a Szűzanya.
inkben); ezért van szükségünk megtisztulásra, vezeklésre, Mária hatodik megjelenése 1917. október 13án. Búcsú és a
illetve ezért jutnak emberek az ideigtartó büntetésre, a Napcsoda.
„tisztítótűzbe”. A teljes búcsú az „ideigtartó” büntetéstől, Elérkezik október 13. szombat, órák óta esik az eső, de az
vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadít meg eső és a sár ellenére is hihetetlen nagy tömeg gyűlik össze.
minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe Egyesek becslése szerint hatvan-hetvenezren is vannak.
juttatja.
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.

Luciának nagyon sok kérése lett volna.
– Van olyan kérés, amit teljesítek, másokat nem, az emberek

térjenek meg, és kérjék bűneik bocsánatát! Ne bántsák meg
többé Istent, hiszen már úgyis annyi megbántás érte!

Ezt a célt szolgálja többek között a települések katolikus
templomainak védőszentjének ünnepén – Kistarcsán Rózsafüzér Királynője – engedélyezett búcsú, amikor minden
évben, három feltétel mellett a katolikus hívek teljes búcsút
nyerhetnek: A teljes búcsú elnyeréséhez azon túlmenően,
hogy a léleknek nem szabad ragaszkodnia semmiféle
bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz sem, meg kell tenni a
következő három feltételt: szentségi gyónás, szentáldozás, a
Szentatya szándékára történő imádság. (egy Hiszekegy, egy
Miatyánk, egy Üdvözlégy!) A három feltétel [...] a
megszabott cselekedet végrehajtása előtt vagy után több
nappal is teljesíthető; a szentáldozást és az imádságot azon
ban tanácsos a búcsúval járó cselekedet megtétele napján
elvégezni. (A búcsúkra vonatkozó szabályok – 20. 1§, 3. §.)

Éljünk a lehetőséggel és járuljunk minél többen szentgyónáshoz, szentáldozáshoz és imádkozzunk a szentatya
szándékára, hogy bűneinktől megtisztulva ülhessük meg
templomunk búcsú ünnepét!
Lauer Tamás diakónus

Széttárja karjait, rámutat a napra és felemelkedik.
Lucia hirtelen felkiált: Nézzétek a napot!
Ebben a pillanatban eláll az eső. Széthasadnak a felhők, és
megjelenik a nap a tömeg szeme előtt. Fénye nem vakít.
Azután hirtelen forogni kezd, mint egy tüzes kerék, és
közben sugarakat lövell ki, amelyek a fákat, a hegyeket és
magát az egész embertömeget fantasztikus színes fénnyel
világítják meg. Majd egy pillanatra megáll a forgás, és újra
kezdődik a tüzes korong tánca. A nap mintha leválna az
égboltról, zuhanva közeledik. Sokan rémülten kiáltozni
kezdenek: „Csoda! Csoda!” „Jézus, Mária, segíts, ments meg
minket!” „Uram, irgalmazz!” A napcsoda körülbelül 10
percig tartott. Mikor véget ért, és az emberek felkeltek a
térdelésből, csodálkozva vették észre, hogy ruháik tökéletesen megszáradtak.
A napcsoda alatt Lucia, Ferenc és Jácinta láthatta a Szent
Családot, a Szűzanyát a kis Jézussal és Szent Józseffel, amint
megáldották a világot. Lucia még az Üdvözítőt is látja, amint
megáldja az összegyűlteket.
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)
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Reformáció 500 megünneplése
Kistarcsai Református Egyházközségünkben

Református

Meghívó

tor életéről adnak elő megemlékező műsort. Utána Hagyó
Miklós bizonyságtételét hallgathatjuk meg. Ő a börtönben
tért meg és lett a Kelenföldi Református Egyházközség
tagjává. Bizonyságtételének címe: "Életem megreformálása." Riskó János lelkész rövid záró szolgálatával,
imádsággal, áldással fejeződik be az este.
Két okból is a Csigaházban tartjuk a megemlékezést.
Egyrészt reméljük, hogy olyanok is eljönnek a Csigaházba,
akik a templomba nem, másrészt szeretnénk a fiataljaink
műsorához nagyobb színpadi teret biztosítani.
Ezzel együtt felvállaljuk, hogy meg kell töltenünk a
Csigaházat. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy bár halottak
napján sokan haza szoktak utazni őseik sírjához, de ezt idén
csak a reformációi megemlékezés utáni napon tegyék.
Nagyon megkérünk mindenkit, hogy idén a kerek évforduló
évében emlékezzük meg reformátor eleinkről, akik vállalták
az üldöztetést, bebörtönzést, gályarabságot hitükért.
Külön örömünk lenne, ha a gyerekek a templom és a
Csigaház között a járdát a reformáció szimbólumaival krétával kiszíneznék!
A reformáció másik nagy személyiségére, Kálvin Jánosra
bűnvalló imájával emlékezünk:

"Az igaz ember pedig hitből él." A Bibliában található Római
levél 1. részének 17. versében találta meg Luther Márton
élete nagy kérdésére a feleletet. Hogyan üdvözülhet az
ember? Kegyelemből, a törvény cselekedetei nélkül! Az
üdvösséget nem lehet kiérdemelni Istentől, hanem az ember
hit által kapja meg ajándékba Krisztus golgotai kereszten a
halálával szerzett érdeméért. A keresztyén ember azonban
még is cselekszi a jót, de nem azért, hogy érdemeket
szerezzen Istennél, hanem hálából a megváltásért. A hajdani
Ágoston rendi szerzetes életében valósággá lett Herjeczki
Géza versének minden szava. Luther kezébe vette a Bibliát,
az Ige pedig átformálta őt.
HERJECZKI GÉZA: OKTÓBER
Áldott az ember,
aki kezébe vette az Igét.
S áldott az Ige!
Embert formáló erő.
Végy kézbe ma is bennünket!
Várakozó szívvel hajlunk föléd.
Reformáld botladozó életünk!

"Úristen! Örökkévaló és Mindenható Atyám!
Megvallom és elismerem szent színed előtt, hogy én
nyomorult bűnös vagyok, vétekben születtem, rosszra hajlom,
képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent törvényed
napnap után sokféleképpen áthágtam és mindezzel a Te
igazságos ítéleted szerint kárhozatot és halált vontam
fejemre. De Uram, íme szánom és bánom, hogy megsértet
telek Téged.  Égő töredelemmel kárhoztatom vétkeimet és
alázatosan menekülök a Te irgalmasságodhoz, könyörögvén
Hozzád, légy segítségemre az én nyomorúságomban! Szánj
meg engem, jóságos Isten, irgalomnak Atyja és bocsásd meg
az én vétkeimet a Te Szent Fiad, s az én Megváltom, az Úr
Jézus Krisztus szerelméért! Áraszd ki rám és növeld folyvást
rajtam Szent Lelked ajándékait, hogy Annak ereje által mind
jobban megismerjem bűneimet és ellene mondva a világ
csábításának, tagadjam meg az én óemberem. Segíts Szent
Lelkeddel, hogy szenvedélyesen igyekezzem a jóra, s
teremjem szentségednek és igazságnak gyümölcseit, amiket
fogadj el tőlem hálaáldozatom alázatos zsengéjeként. Az Úr
Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem! Ámen."

2017. október 31-én 17,30-kor kezdjük a reformáció 500
éves ünnepi megemlékezését a kistarcsai református
templomnál. Innen közösen átvonulunk a Csigaházba, ahol
ünnepi műsorra kerül sor. Gyülekezetünk fiataljai reformációi színdarabot adnak elő.
Hagyó Miklós: "Az életem megreformálása" címmel mond
bizonyságtételt, végül Riskó János lelkész szolgálata zárja a
megemlékezést. Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Reformációi megemlékezésünk részletes terve Befejezésül álljon itt a reformáció 5 nagy igazsága:

A reformáció 500 alkalmából egy vízszintes
emlékművet, egy nyolc ágú Kálvin-csillagot készítünk,
amelynek átadására október 31-én 17,30-kor kerül sor
református templomunk kertjében. Onnan rövid ima és áldás
után közösen vonulunk le a Csigaházhoz, ahol az ünnepi
műsorra és istentiszteletre kerül sor.
Gyülekezetünk fiataljai Szegedi Kis István reformá-

Sola Scriptura - egyedül a Szentírás
Sola fide - egyedül hit által
Sola Gratia - egyedül kegyelemből
Solus Christus - egyedül Krisztus (más nem üdvözíthet)
Soli Deo gloria - egyedül Istené a dicsőség
Riskó János református lelkész
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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!

Oszi vitaminsaláta
Hozzávalók

:

- 20 dkg sárgarépa
- 10 dkg cékla
- 5 dkg petrezselyemgyökér
- 1 csokor petrezselyem
- 10 dkg vöröshagyma
- 10 dkg alma
- 10 dkg szeletelt fehérkáposzta
- 1 dkg torma
- 5 dkg durvára tört dió
- 3 dl joghurt vagy 1 citrom
- só

Elkészítése:

A megmosott zöldségeket, az almát és a tormát megtisztítjuk,
majd lereszeljük vagy egészen vékony csíkokra vágjuk.
Üvegtálba tesszük, hozzáadjuk a durvára tört diót és a
finomra vágott petrezselymet. Ízlés szerint sózzuk, lazán
összekeverjük, és ráfacsarjuk a citromot, vagy meglocsoljuk
joghurttal. Kb. 1 órára hűtőszekrénybe tesszük.
Könyvajánló

Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés

Vers mindenkinek

Zelk Zoltán: Levél

Vajon a család jelentheti-e nekünk az
Nézzétek csak, mit hoz a szél,
otthont az időben, vagy minden alkalomnem akármilyen falevél:
mal újra meg kell küzdenünk ezért az
nem itten hullt le a fáról,
gólya küldi Afrikából.
otthonosságért? Grecsó Krisztián történetei
legszemélyesebb emlékeinket idézhetik
Gólya küldi a levelet,
fel: a nagymamákkal töltött nyarakat, a
szél leejti falu felett,
szabálytalan karácsonyestéket, az önálló
füstölgő kémény felkapja,
élet első bizonytalan lépéseit, a hosszú
gólyaírást elolvassa.
vágyakozásokat és a rövid találkozásokat.
A levélben mi is lehet?
A szerzővel ismerős terepen barangolElmondom én, figyeljetek:
hatunk, mégis minden más. A falu és város
"Megérkeztem Afrikába,
örök napsütés honába.
közötti kulturális váltások megélése, a
helyekhez és helyzetekhez való visszatérés
Mégis, mégis csak azt várom:
ambivalenciája most is ott van az írásokaz idő tavaszra váljon,
ban, de mindent közelről látunk, így a
kis falumba visszatérjek,
történetek egyszerre komikusak és drámaiak.
kéménytetőn rakjak fészket."
A Harminc év napsütés olyan, mint egy varázslatos kalendárium, benne a
generációk közötti kommunikáció lehetőségei és lehetetlenségei, a velünk élő
múlt kiismerhetetlen történetei.
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
Várható megjelenés: 2017. szeptember 28.
az újságot!
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Bővebb információ:

kistarcsaihirado@gmail.com
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