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Megkezdődik a Simándy József
Általános Iskola és a Polgármesteri

Hivatal épületeinek energetikai
korszerűsítése

Kistarcsa Város Önkormányzata az Európai Unió által
támogatott Széchenyi 2020, Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Program, KEHOP-5.2.9-16-2016-
00005 azonosítószámú pályázatán 131,26 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert. A támogatást kiegészítve,
68,32 millió Ft önerő biztosításával valósul meg a
Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri
Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése.

Az Iskola épületének lapostetős épületszárnyában homlokzati
hőszigetelés, lábazat hőszigetelés és hozzá kapcsolódó járda
felújítás valósul meg.
Az Iskola magastetős épületszárnyában 8 db tetősík ablak és
az aulaportál kivételével az épület valamennyi nyílászáró-
jának cseréjére, homlokzati hőszigetelésre, lábazat hőszigete-
lésre és hozzá kapcsolódó járda felújításra, beépített tetőtér
ferde és mennyezeti síkjának hőszigetelésére és annak
tűzgátló gipszkartonnal történő elburkolására kerül sor.
A Polgármesteri Hivatal épületében homlokzati hőszigetelés,
lábazat hőszigetelés és hozzá kapcsolódó járda felújítás,
padlásfödém hőszigetelés és hozzá kapcsolódó tetőhéjazat
csere, a lapostető utólagos szigetelése és a csapadékvíz elleni
szigetelés valósul meg.
A projekt eredményeként összességében hatékonyabb ener-
giafelhasználású, modernebb épületek születnek, jelentősen
csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.
A projekt sikeres megvalósításához Kistarcsa Város Önkor-
mányzata a 68 319 889 Ft önerőt hitelfelvétel útján biztosítja.
A munkálatok 2017. október 20. napján kezdődnek az Iskola
épületének korszerűsítésével, majd terveink szerint 2018.
április 30. dátummal folytatódik a Polgármesteri Hivatal
épületének kivitelezésével. A projekt várható befejezése
2018. július 16.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Folytatódnak a kisebb
önkormányzati projektek

Ablakcsere az Alapszolgáltatási Központban, járdaépítés a
Kölcsey utca végén

Az utóbbi években megújult az Alapszolgáltatási Központ
környezete, szigetelése, homlokzata, teteje, új parkoló épült a
Lavet Kft. segítségével, stb. Most pedig befejezésképpen a
nyílászárók kicserélése történik, ezzel is javítva az ott
dolgozók közérzetét, és az épület energiahatékonyságát.

Ezzel egyidőben a járdaépítők is átvonultak a Szabadság út
elejéről a Kölcsey út végére, hogy a Völgy utcától a Bartók
Béla utcáig járdát építsenek térkőből.

Szervezési Iroda

Közmeghallgatás

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köz-

meghallgatást tart 2017. november 9-én (csütörtökön) 18.00

órától 20.00 óráig.

Az ülés a Csigaházban lesz megtartva. (Cím: 2143 Kistarcsa,

Deák Ferenc utca 1 .)
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Munkatársat keres a KÖFE

A Kistarcsai KÖFE Kft. városüzemeltetési területre, intéz-
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, meg-
bízhatóság, 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-mail címre várjuk, melyek feldolgozása
folyamatos.

Kistarcsai KÖFE Kft.
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KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE
ÉPÍTÉSE

Kistarcsa Város Önkormányzata az Európai Unió által
támogatott Széchenyi 2020, Versenyképes Közép-Magyar-
országi Operatív Program, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00061 azonosítószámú pályázatán 400 millió Ft vissza
nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatást nyert,
melynek keretében megvalósul a Kistarcsai Tipegő
Bölcsőde építése.

Kistarcsa, Eperjesi út 1 /A címen létesülő Kistarcsai Tipegő

Bölcsőde új intézményként, önálló főzőkonyhával és

játszóudvarral létesül. Kistarcsa Város Önkormányzata a

projekt során 2 bölcsődei gondozási egységet (48 férőhely)

és 12 új munkahelyet hoz létre.

A tervezett intézmény két egységből áll, melynek összes

hasznos alapterülete 944 m2. Beleértendő 2 gondozási

egység, főzőkonyha, valamint kiszolgáló helyiségek.

A projektben 3004 m2 udvarfejlesztés valósul meg, mely a

játszóudvarok és a parkolók (1 db akadálymentes parkoló és

11 db normál parkoló) építését foglalja magában.

Az épület korszerű építőanyag felhasználásával alacsony

energia igényű („A” energetikai besorolású). Megjelenésében

egy esztétikus, részben kétszintes, magastetős,

akadálymentesített épület keletkezik, amely az épített

környezetet kedvezően befolyásolja. A későbbiekben a

bölcsőde további egy gondozási egységgel (24 férőhely)

bővíthető.

A bölcsőde kialakításával elérhetővé válik a városban a 3 év

alatti gyermekek napközbeni ellátása, ezáltal a projekt köz-

vetve hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők munkavál-

lalási aktivitásának növeléséhez.

A projekt megvalósításában résztvevők: Kistarcsa Város

Önkormányzata, mint Kedvezményezett és a Nemzetgazda-

sági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Progra-

mok, mint Irányító Hatóság.

A kivitelezés 2017. november 2. napján kezdődik és várható

befejezése 2018. szeptember 17.

További információ kérhető:
Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Telefon: +36-28 470-711

E-mail: hivatal@kistarcsa.hu

Honlap: www.kistarcsa.hu

Az Önkormányzat sohasem
rendezett „búcsút”

Először is érdemes tisztázni, hogy mi az a búcsú, mert a
köznyelvben használt búcsú (vurstli) fogalma nem azonos a
búcsú igazi fogalmával, ami egy katolikus egyházi ünnep.
Erről részletesen lehetett olvasni a Kistarcsai Híradó szep-
temberi számában Lauer Tamás diakónus tollából.

Kistarcsán az egyházi búcsú minden október első hetének
vasárnapja.

Korábban a vurstlit erre napra szervezték a mutatványos
vállalkozók, s hangsúlyozzuk ki: sohasem az önkormányzat
volt a rendező. A mutatványos-hintás-dodzsemes szervezők
eddig a kórház előtti területet bérelték a tulajdonostól, azaz a
CBA-tól. Idén a CBA eladta a területet a Bueno Mercato
Kft.-nek, akik mindenki által tudottan (és láthatóan)
bevásárló központot építenek a területre. Így hiába hívják a
lakosok az önkormányzatot, eddig se és ezután se tudunk
felvilágosítást adni a vurstliról, a köznapi beszédben
meggyökerezett nevén a „búcsú”-ról.

Szervezési Iroda.



KISTARCSAI HÍRADÓ A VÁROS HÍREI 5

Megkezdődött az idei útépítési
program végrehajtása

200 milliós állami támogatással és 8 milliós
önkormányzati forrásból valósul meg az aszfaltozás

A téli tervezés, majd közbeszerzés után mostanra jutott abba
az állapotba az idei útépítési program, hogy a Megyeri
Margit utcában megindult a kivitelezés, ami kb. egy hónapig
fog tartani.

Majd október végén a Balczó utca következik a Fitos Sándor
utcától a végéig. Utána még kisebb utca kerül sorra: a
Boróka utca és a Tulipán köz.

Ez utóbbiakkal párhuzamosan megújításra kerül a Hunyadi
utca elején található parkoló is. A beruházás az államtól
elnyert 200 millió Ft-os támogatásból és 8 millió Ft-os
önkormányzati forrásból valósul meg.

Az érintett utcák a menetrendről pontos értesítést kapnak
szórólapon a kivitelezést végző cégtől, amiből a részleteket is
megtudhatják, hogy ne csak az esti parkolásnál lepődjenek
meg azon, hogy aznap elkezdődött a kivitelezés az utcájuk-
ban.

Szervezési Iroda

Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat

Kistarcsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériummal együttműködve 2018. évre kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati kiírás a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recep-
cióján átvehető vagy a honlapról letölthető.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatalban (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Munkatársat keres a Kistarcsai
VMSK Kft.

A Kistarcsai VMSK Kft. munkatársat keres, takarítói
munkakör betöltésére, határozatlan idejű, 4-8 órás, éjszakai
munka-végzésre, Kistarcsai VMSK Kft. intézményeinek
takarítására. Érdeklődni a 06-20-427-4105-ös telefonszámon
lehet.

Kistarcsai VMSK Kft.

Avarégetési felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vonatkozó ön-

kormányzati rendelet szerint az őszi időszakban a település

egész területén az avar- és kerti hulladék égetésére október

15. és november 15. között van lehetőség.

Az égetést hétfőtől szombatig 10-1 8 óra között szabad

végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés.

Egyúttal felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti időszakon túl a

kerti hulladék égetése tilos! Aki ezen előírást megszegi,

1 50.000,- forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Városüzemeltetési Iroda



Új bevásárlóközpont nyílik a
Bricostore helyén

Október 20ra tervezi a megnyitót a Next Stop Csömör

Habár a volt Bricostore csömöri területen van, azért

Kistarcsáról a Hunyadi utcából és a Simándy-ligettől is

könnyen megközelíthető. Nem is beszélve arról, hogy a

gödöllői HÉV kórházi megállója is pont itt van. Egy szó mint

száz, ha nem is a miénk, de legalább közel van hozzánk.

A megnyitója pedig még közelebb: 2017. október 20-án

nyitni is szeretnének, megelőzve a túloldalon épülő kistarcsai

bevásárló központot. (Mondjuk a nagyobb beruházást

Kistarcsán kellett elvégezni: épületet, parkolókat,

zöldterületeket, utakat kellett építeni.) A Bricostore francia

tulajdonosa nem adta el ezt az épületet az Obinak, hanem

átalakította kisebb egységekké: az első székesfehérvári Next

Stop után a második itt nyílik. Bár ott ugyanúgy az Auchan

környezetében helyezkedik el, mégsem ugyanazok az üzletek

lesznek benne, mivel néhány fehérváron üzletet bérlő cég

már leigazolt a kistarcsai bevásárló központba (Pepco, DM,

Nemzeti Dohánybolt). A lényeg mégis az, hogy kik

települnek ki a csömöri Next Stopba: lesz Fressnapf, Háda,

Kik, Líra könyvesbolt, Régió Játék, Rossmann. Később indul

a CCC, ők még keresik az alkalmazottakat.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Elindult a felnőttek képességeit
vizsgáló PIAACfelmérés

Szeptember 1-jén indult el Magyarországon a felnőttek
készségeit mérő eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatás, a
PIAAC. A felmérés a 16 és 65 év közötti népesség
mindennapi életben és a munkavégzés során használt
alapkompetenciáit, azaz szövegértési, elemi olvasási, ma-
tematikai és IT problémamegoldó képességeit, valamint
ezek munkaerőpiaci hasznosulását vizsgálja.

A PIAAC (Programme for the International Assessment of
Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és
Kompetenciamérési Program) olyan alapvető készségeket
vizsgál, amelyek nélkülözhetetlenek az egyén számára a
fejlett, 21 . századi társadalmak életében való részvételhez, a
hétköznapi és munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez.
Ezek az alapkészségek – vagyis az olvasási készség, a
hétköznapi számolási készség és a technológiai alapú
problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb
szintű képességek elsajátításának alapjait jelentik. A
kompetenciák mérésén kívül a PIAAC olyan alapvető
demográfiai adatokat is kérdez, mint az életkor, a képzettségi
szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. A
munkavállalók ezenkívül a munkakörükkel, munkahelyi
környezetükkel, valamint a munkájuk során alkalmazott
készségeikkel kapcsolatban is átfogó kérdéseket kapnak. A
kapott adatok alapján felismerhetők a felnőttek képességeit
és készségeit befolyásoló tényezők.

A nemzetközi felmérés 2008-ban indult, és az elmúlt években
világszinten 33 országban zajlott le sikeresen. Magyarország
2016-ban – a felmérés harmadik hullámában – csatlakozott a
résztvevők közé. A hazai felmérés 2017. szeptember 1 -jén
kezdődött és 8 hónapon át tart, az adatgyűjtés során összesen
6000, tudományosan megalapo-zott statisztikai módszerrel
véletlenszerűen kiválasztott, magyarországi lakcímmel
rendelkező 16 és 65 év közötti lakos kompetenciáit
vizsgálják. A felmérés egy számítógépen kitöltött
háttérkérdőívből, valamint számítógépen vagy papíron
egyaránt megoldható feladatokból áll. Az adat-gyűjtésben
való részvétel önként vállalt társadalmi feladat.

Országosan 127 összeíró 250 helyszínen kezdi el a munkát, a
nagyvárosok mellett Budapest valamennyi kerülete és a
kisebb települések is reprezentáltak a mintában.

Forrás: KSH

1819  Ahol választ kap adóügyi
kérdéseire

Ingyenesen hívható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új

Infóvonala a 1819-es telefonszámon, ahol a NAV munkatár-

sai minden adózással kapcsolatos általános kérdésre választ

adnak.

Forrás: NAV



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.

2017. november 2.
Szeverényi János: A reformáció ma
Történelmi emlék vagy ma is történik? Ha igen, hogyan? A
keresztyénség léte egy keresztyénellenes világban? Meg
tudnak-e újulni az egyházak? A reformáció a hívő, a vallásos
és a hit nélküli életében. Miből kell megtérni?

2017. november 9.
Szászvárosi Sándor - Nagy Csaba: Régmúlt idők hangszerei
Melankólia vagy a mindenségre való rácsodálkozás? Zenei
élet a XVI – XVII. századi Európában. Népszerű hangszerek
a reneszánsz és a barokk időszakban. A kor megidézése a
viola de gamba és a lant segítségével.

2017. november 16.
Pati-Nagy Adrienn – Dobner Győző: A végtagok nélküli élet

Egy sokkolóan szívbemarkoló sors története. Az írás és a
festés művészete kézhasználat nélkül. Útkeresés a
kilátástalannak látszó életkörülmények között. A baptista
közösség szerepe egy lány reményének ébrentartásában.

2017. november 23.
Németh-Ambrus Orsolya: Cukormentes csokoládé készítése

A cukor pozitív és negatív hatásai az emberi szervezetre. A
cukor nélküli csokoládé összetevői. A csokoládékészítés
eszközei, és a különböző technikák – temperálás. Mivel lehet
fokozni az ízt? Egészséges alternatíva.

2017. november 30.
Ujvári Veronika: Diákként Kínában
Nyelvtanulás anyanyelvi környezetben, avagy nagy falat-e a
kínai? A modern Kína testközelből: ételek, szokások,
furcsaságok. Egy év élményei és tapasztalatai az országról,
emberekről, kultúráról és a nemzet múltjáról.

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

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

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

A Deáktanya aktuális
programja
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Közeleg az ErzsébetKatalin Bál

Kistarcsa Város Önkormányzata és a Kistarcsai Vállalkozók

Baráti Körének szervezésében idén november 25-én

szombaton 19 órától kerül megrendezésre a jótékonysági

Erzsébet-Katalin bál. Az eseménynek ezúttal is a Csigaház

ad otthont. A bevétel teljes egészében a Gesztenyés Óvoda

udvarának fejlesztésére lesz fordítva.

Jegyek korlátozott számban 3500 Ft-os áron kaphatóak a

Városi Könytvárban. (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)

Kistarcsa Város Önkormányzata

Új vonalszámok Gödöllő térségében
közlekedő Volánbuszoknál

2017. október 15-étől (vasárnap) Gödöllő térségében az
elővárosi és regionális autóbuszaink háromjegyű vonal-
számokkal közlekednek.

Tájékoztatjuk kedves utasainakat, hogy társaságunk 2017.
október 15-étől a Gödöllő térségében közlekedő elővárosi és
regionális járatokat, valamint Gödöllő helyi járatait –
illeszkedve a Pest-megye egyéb térségeiben bevezetésre
került egységes vonalszámozási rendszerhez – háromjegyű
vonalszámmal jelöli. Ezzel egyidejűleg a megállóhelyeken
új , a háromjegyű vonalszámokat is tartalmazó, a korábbinál
informatívabb, illetve megjelenésében is korszerűbb
menetrendi tájékoztatókat helyezünk ki.

A háromjegyű vonalszámozás bevezetése során szerzett
pozitív tapasztalatok és visszajelzések alapján bízunk benne,
hogy az itt élők részéről is kedvező fogadtatásban részesül
majd a járatok számozása, megkönnyítve az igénybe venni
kívánt járat beazonosítását.

A változással kapcsolatos utas tájékoztatási hirdetményeket
levelünk mellékleteként megküldjük. Az új vonalszámokkal
kapcsolatos tudnivalók és a járatok részletes menetrendje
honlapunkon is elérhető.
http://www.volanbusz.hu/hu/hirek/forgalmi-hirek/hir/3351 3

Fontos információ, hogy a vonalszámozás bevezetésével
egyidejűleg a menetrendben nem történik változás.

Volánbusz Zrt.



Újabb fázisához érkezett az új
kistarcsai üzletház építése

Már leaszfaltozták az Eperjesi út elejét

Szeptember 29-én elkészült az üzletház bejáratához vezető
kanyarodó sáv aszfaltozása, teljes szélességében. Még azon a
héten a belső utak végleges kopórétegét is leterítették, így
teljesen körbejárható gépjárművel az épület. Aszfaltozásból
még az Eperjesi utcában van egy kicsi hátra, illetve a
Szabadság úti felmarást kell egy fedőréteggel ellátniuk.

Az üzletházban Spar, Jysk, Pepco, Drogerie Markt, Nemzeti
Dohánybolt és Takko is lesz.
A területen egyébként már folyik a tereprendezés is. 22 fát is
elültettek már, s ez nem a végleges szám, mert nagyon sok
helyen, ahol még dolgoznak, ott még nem telepítettek.
Az épületen kívül-belül folyik munka, szakipari szerelők
dolgoznak szinte minden szakmában.

A harmadik képen jól látható, hogy valami sorompó-szerűség
is készül az autós bejárat és kijárat körül. .

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,

embertelen diktatúrája letette „névjegyét”.

Sok idő telt az internálótábor bezárása óta, de az itt

raboskodók sebeit, lelki traumáit az idő sem tudta begyó-

gyítani. Sajnos mind a nácizmus, mind a kommunizmus,

mindkét diktatúra megnyomorította a Kistarcsára hurcoltak

százait, ezreit. Hosszú ideig nem beszélhettek arról, ami a

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 rendel-

kezik 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 feltárómun-

kában!

Solymosi Sándor, polgármester
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Beszámoló a szeptemberi testületi ülésről
Ingatlant értékesít az Önkormányzat
Az A. Mosoda Kft. többszöri sikertelen árajánlattétel után
júliusban ismételten vételi ajánlatot tett, mely szerint 1004
m2 területű ingatlanrészt kíván megvásárolni az
Önkormányzat tulajdonában álló 2143 Kistarcsa, Eperjesi út
19. szám alatti ingatlanból.a szükséges eljárások költségeit is
magában foglaló 10.827.200.-Ft összegű ellenérték fejében.
Tekintettel arra, hogy a teljes ingatlan versenyeztetése már
régóta sikertelen, arra értékelhető ajánlat mindezidáig nem
érkezett, a testület a vételi ajánlatot elfogadta.

Elfogadásra került a TAK
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017-ben kötött tervezői
szerződést Kistarcsa Város Településképi Arculati
Kézikönyvének (TAK) elkészítésére. Az elkészült tervezet
közérthetően megfogalmazott építészeti szakmai útmutatót
tartalmaz az építtetőknek, tervezőknek, és egyben szakmai
ajánlásokat tesz a tervezetten 2017 december 1 -jén hatályba
lépő településképi rendelethez. A TAK társadalmi és
államigazgatási egyeztetése a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletnek
megfelelően lezajlott. A szakmai anyagot a tervezők a
beérkezett vélemények alapján módosították és kiegészí-
tették. Az elkészült Településképi Arculati Kézikönyvet a
testület jóváhagyta.

Új utcát neveztek el Kistarcsán
A testület áprilisi ülésén úgy döntött, hogy a Kistarcsa
belterületén lévő, Holló utcára merőleges 2219/8 hrsz.-ú
közutat „Harang utca”-ként kívánja elnevezni. Miután a
Földrajzinév-bizottság. megál-lapította, hogy a Harang utca
névalak alkalmas közterület elnevezésére, a testület
megerősítette szándékát.

Eladó zártkerti ingatlanok
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy
döntött, hogy nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a
6532, 6636, 6699, 6706, 6846, 6850, és 6871 hrsz-ú zártkerti
ingatlanokat. Az új , jelenleg hatályos szabályozás alapján
nyilvános pályázati eljárás keretében értékesítésre kerülő
ingatlanok esetében az ingatlanok értékhatár alatti értéke
ellenére is alkalmazni kell a versenyeztetés egyes szabályait.
Ennek megfelelően az ingatlanok értékesíthetősége
érdekében új , a versenyeztetés szabályainak megfelelő
pályázati felhívások elfogadása és közzététele volt indokolt.
Az elmúlt évek során tapasztalható, hogy a rendszeres
meghirdetések ellenére, nem igen volt kereslet az
ingatlanokra, ezért a pályázati felhívásokat az ingatlan.com
felületen is megjelenteti a Hivatal.

Együttműködés orvosi ügyelet ellátására
Az orvosi ügyelet ellátására Kistarcsa, Csömör, Kerepes,
Nagytarcsa és Mogyoród önkormányzatai valamint a DELTA
Országos Katasztrófa Mentő Csoport között kötött szerződés
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2018. február 16-án lejár. A szerződés megszűntét követően
az orvosi ügyelet ellátásáról új szerződés keretei között kell
gondoskodni. Az orvosi ügyeleti szolgáltatásért jelenleg az
érintett önkormányzatok költséget nem viselnek, annak
működését az állami finanszírozás fedezi.
A következő ciklusban állami finanszírozásból már nem lehet
megvalósítani az ügyeleti szolgáltatást 40 ezer fő lakos-
ságszám felett. 2 fő orvos esetén, a finanszírozáson felül
hozzávetőlegesen 1 .045.000,- Ft/hó többlet igény keletkezik.
A többletfinanszírozást nem minden önkormányzat vállalta,
ezért 40 ezer fő alatti lakosságszámmal, Kistarcsa, Csömör,
Kerepes és Nagytarcsa önkormányzatának bevonásával
tervezik az orvosi ügyelet megszervezését. Az érintett
önkormányzatoknak 2017. szeptember 30-ig kellett
dönteniük az együttműködésről.

Hamarosan épülhet a Tipegő Bölcsőde
A beruházás keretében megépülő két egységből álló épület
alacsony energia igényű, akadálymentesített, összes hasznos
alapterülete 944 m2. Két gondozási egységből,
főzőkonyhából, kiszolgáló helyiségekből áll, 48 bölcsődei
férőhelyet biztosít. A beruházás keretében 3004 m2
udvarfejlesztés valósul meg, mely játszóterek és parkolók
építését jelenti.
A Képviselő-testület a beruházás megvalósítás érdekében a
„Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” megnevezéssel
kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához elfogadta az
ajánlattételi felhívást, melyet az alábbi cégeknek küldött
meg: PLAN-EX 2002 Ipari és Szolgáltató Kft, Gulyás - Ép
Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Boros
Építőipari és Szolgáltató Kft., 2-G BUILDER Kft.,
DUNAGÉP Szolgáltató Zrt.

Megvalósítási szakaszba lépett a Kistarcsai Emlékhely és
Könyvtár létrehozása
A Kormány a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásá-
hoz a központi költségvetésből 497,23 millió Ft forrást
biztosított. Augusztus végén az előkészítést követően
megvalósítási szakaszba lépett a projekt.
A „Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és Könyvtár
építése” tárgyú közbeszerzési eljárás részeként a Képviselő-
testület elfogadta az eljárás megindításához szükséges
ajánlattételi felhívást, melyet az alábbi cégek számára küldött
meg közvetlenül: PLAN-EX 2002 Ipari és Szolgáltató Kft.,
Gulyás - Ép Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi Kft. Mindezeken túl
az összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt közbeszerzési
eljárásban további 17 gazdasági szereplő jelezte érdeklő-
dését, melyeknek az ajánlattételi felhívás szintén meg-
küldésre került.
Az Önkormányzat a beruházásra legfeljebb nettó 348 078
819 forintot biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja
magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelen-
nek nyilváníthatja.
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Ismét fantasztikus eredményt ért
el a Sentinel SE

A 10. Hungarian Open Poomsae Nyílt Magyar
Formagyakorlat Országos Bajnokágon jártak a

taekwondosok

Ragyogó eredménnyel zárt a Sentinel Olimpiai Taekwondo
Sportegyesület október 7-én, Budapesten a Láng Sportcsar-
nokban megrendezett 1 0. Nyílt Magyar Formagyakorlat
Országos Bajnokságon.

A versenyen 15 ország képviseltette magát, közel 250 induló-
val. Egyesületünk a magyar egyesületek közül a legtöbb
résztvevővel, 7 fővel nevezett be.

A Nemzetek versenyén a 7 indulóból 5 sportoló aranyérmet
szereztek a Sentinel S.E Taekwondosai közül.

Aranyérmesek lettek:

Kohl Kinga (Junior "B" kategória)
Tóth Péter (Kadet "C" kategória)
Fodor Péter (Gyerek "C" kategória
Tóth Berni (Junior "C"kategória)
Barna Bálint (Felnőtt "C" kategória)

Döntőbe jutottak:
Csomós Csenge (Kadet "C" kategória)
Bucsi Levi (Junior "B"kategória)

Gratulálunk a csapatnak és Hegyes Imre Mesternek a sikeres
felkészítésért!

Októbertől ismét lehet jelentkezni a Simándy József
Általános Iskolába. Mindenkit szeretettel várunk a Sentinel
Olimpiai Taekwondo SE-be! Korhatár:5-60 éves korig.

Taekwondo edzés időpontok:
Gyerek:1 8.30-19.20 hétfő-szerda
Felnőtt:1 9.20-20.30 hétfő-szerda

Hapkido Önvédelmi+erősítő edzés időpontok:
Gyerek, felnőtt, szülők: 1 9.00-20.00 csütörtök

9.50-11 .00 szombat

A jelentkezőknek az első edzés ingyenes! Jelentkezni lehet
Hegyes Imre Mesternél az alábbi elérhetőségek valamelkén.
Telefon: 0620/551 -0919, weboldal: www.sentinelse.hu.

Idősek Világnapja a Csigaházban
Az Alapszolgáltatás Központ szervezésében idén október 6-
án és 1 3-án került megrendezésre a kistarcsai nyugdíjasok
köszöntése az Idősek Világnapja alkalmából a Csigaházban.

A programokat mind a két alkalommal az alpolgármester
köszöntője nyitotta meg. Juhász István köszönetet mondott a
jelen lévő időseknek több évtizedes munkájukért és azért,
hogy tapasztalatukkal és tanácsaikkal könnyebbé tették a
fiatalabb nemzedék mindennapjait. Mind a két napon
különböző programok várták az időseket, melyek után a
hagyományokhoz híven vacsora következett, ahol a tálalás-
ban a Képviselő-testület jelenlévő tagjai segédkeztek.

A babonások kedvéért szerkesztőségünk a péntek 13-i
eseményen vett részt a Csigaházban. A programkaválkád
ezen a napon a káposztásmegyeri Hajló nyugdíjas amatőr
táncegyüttes fellépésével kezdődött, melyet Szmatana
Andrea nótacsokra követett. Az ismert budai slágerek mellett
egy különleges Cserháti Zsuzsa dallal is köszöntötte a
jelenlévőket az énekesnő. Ezután a humoré volt a főszerep.
A színpadon Nyugdíjas Találkozó Kistarcsán címmel, négy
törzsgyökeres kistarcsai szépkorú hölgy előadásában egy
rövid színpadi bohózat aratott osztatlan sikert.
A vacsora felszolgálása előtt az idősek után az óvodások
következtek. A Pannónia Néptáncegyüttes pöttöm csoport-
jának tündéri produkciója zárta a műsort.

Az étkezést követően a bátrabbak táncra perdülhettek, az este
hátralevő részében Szmatana Andrea biztosította a jó hangu-
latot.

H. SZ.
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Interjú Csicsiri Krisztával, a Kalkuttai
Szent Teréz anya karitász csoport vezetőjével

Katolikus

Mióta működik Kistarcsán karitász csoport? Miért volt
rá szükség?
Kistarcsán a karitász csoport 2010 novemberében alakult.
Lengyel Dávid hívta életre, Ő Budapesten nevelkedett, az
ottani közösségében nagyon jól működött az egyház segély
szervezete. Aztán amikor Kistarcsára nősült, akkor
szembesült vele, hogy ezen a plébánián nincs karitász
csoport. Nyilvánvaló volt, hogy rászorulók, nehéz élethely
zetbe kerülők itt a főváros melletti településen is élnek, ezért
vált szükségessé a csoport működése. Eleinte csak pár segítő
akadt, aztán egyre több felajánlás és segélykérés is érkezett,
beindult a folyamat, szükség volt több önkéntesre. Szépen
gyarapodott a csoport létszáma, jelenleg 20 tagunk van.

Mióta vezeted? Kik a segítőid?
Lengyel Dávid 4 évig volt a vezetője a csoportnak, közben 3
kisfia született, így a megnövekedett családi és munkahelyi
elfoglaltságok miatt már nem jutott elég ideje a karitászra.
Utána kb. egy évig Méhes Zsuzsa hitoktató látta el az
irányítói feladatokat hitoktatói és plébániai munkája mellett,
ami így nagy leterheltséget jelentett neki. 2016 januárjában
beszélgettünk, hogy segítségre lenne szüksége, gondoltam a
könyvelésben, adminisztrációs feladatokban besegítek, hiszen
ez a szakmám is, aztán szép lassan én lettem a csoport
vezetője. Természetesen közösen végezzük a feladatok nagy
részét, jó páran vannak, akik aktívan részt vállalnak a
szervezési feladatokban is.

Milyen feladatokat vállalnak a csoport tagjai?
Élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruhákkal, bútorokkal és egyéb
tárgyi adományokkal támogatjuk a nehéz szociális
körülmények között élőket. Betegeket, magányos időseket
látogatunk és fizikai, valamint lelki támogatással nyújtunk
segítséget számukra. Tárgyi és pénzadománygyűjtéseket,
jótékonysági programokat, segélyakciókat, nyári táborokat
szervezünk és támogatunk. Gyakran adományokat szállítunk
a raktárba, pakolunk, válogatunk, bevásárolunk, majd
csomagokat készítünk, amelyeket el is juttatunk a legnehe
zebb sorsú emberekhez, családokhoz. Sok időt szánunk a
családok meglátogatására és szociális helyzetük felmérésére
is, hogy a legjobb helyre jusson a segítség. Természetesen
adminisztráljuk az adományok útját, mindent nyilvántartunk
és könyvelünk. A „kézzel fogható” karitatív feladatok mellett
imádkozunk a rászorulókért és a támogatókért.

Hogyan találjátok meg a védőhálóra szoruló személye-
ket?
Sokan megkeresnek bennünket, akár saját maguk, akár
ismeretségi körben élők ajánlásával. Az igazán nehéz
helyzetbe kerülők legtöbbször restellnek segítséget kérni,
hiszen utolsó vagyonuk a büszkeségük, de mivel egyre többen
vagyunk a csoportban és nyitott szemmel élünk, járunk a
településen, gyakran mi magunk találunk rá azokra a
személyekre, családokra, akiknek segítségre van szükségük.
Az óvodában, iskolában is van olyan pedagógus, aki önkén
tes nálunk, így ott is szem elé kerülnek a rászorulók.

Milyen jellegű segítséget tudtok adni?
Segíteni csak úgy tudunk, ha folyamatosan kapunk nagylelkű
adományozóktól felajánlásokat. Természetesen legegysze
rűbb, ha pénzadományt kapunk, hiszen abból be tudjuk
szerezni azt, amire a legnagyobb szükség van, de bármilyen
még használható, szép, jó állapotban levő háztartási
gépeknek, bútoroknak, ruhaneműknek is örülünk, hiszen ilyen
jellegű megkereséseket is kapunk. Leggyakrabban élelmiszer
csomaggal tudunk segíteni, ezt karácsonykor és húsvétkor
minden családunk megkapja, ezen kívül, ha érkeznek
élelmiszer adományok, akkor azt az éppen legjobban
rászorulóknak szoktuk felajánlani. Évente kétszer rendezünk
börzét, ahol az adományba kapott holmikból lehet válogatni.
A rászorultsági igazolással rendelkezőknek a kereteink
határáig tudunk segíteni; tűzifával, gyógyszerek megvásárlá
sával, pelenkával, bútorokkal, gyermekek közétkeztetésének
befizetésével, iskolai programokon való részvétel finanszí
rozásával. Nyaranta több gyermek táboroztatását segítettük,
valamint egy igen nehéz körülmények között élő család
részvételét biztosítottuk teljesen ingyen a családtáborunkban.

Hogyan fogadta a csoport az elismerés hírét?
Váratlanul ért minket, de természetesen nagyon örültünk
neki. Jó érzéssel tölt el, hogy a város vezetése is tud a
működésünkről és ilyen komoly elismeréssel díjazza az
önkéntes munkánkat. Soha nem az elismerés, jutalmazás
motiválta a tagokat, sokkal inkább a gondoskodó szeretet,
amivel igyekszünk mindig segíteni a hozzánk fordulókon.
Titkon azért reméljük, hogy a hírünk a kitüntetésnek
köszönhetően egyre több emberhez, vállalkozáshoz eljut, több
adakozó szív nyílik meg, a Gondviselés többeknek betölti a jó
programot, és a rászorulók is hallhatnak rólunk.

Kik azok, akiknek a legnagyobb hálával tartoztok?
A Jóistennek köszönhetjük a legtöbbet, hiszen Ő hívott meg
minket erre a szolgálatra, a karitász önkéntese Jézus szeme,
lába, keze a mai világban. Mi vihetjük el a gondoskodó
szeretetét, általa adhatjuk át az összegyűlt adományokat.
Nagyon nagy hálával tartozunk a jó szándékú adakozóknak
is, ugyanis mindaz, amivel mi segítünk, adományból
származik. Egyre többen ismerik fel, hogy jó érzés segíteni,
sőt egy jól prosperáló vállalkozásnak közösségi
szerepvállalásként ma már nagyon ajánlott is. Ezúton is
hálás szívvel köszönjük a nagylelkű felajánlásokat.
Természetesen továbbra is szívesen fogadjuk az adományokat
a plébánián (Kistarcsa, Széchenyi u. 13.), de azokat is
szívesen várjuk, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy önkén
tesként csatlakozzanak a Szent Teréz Karitász csoporthoz.
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Mindenszentek – Halottak napja
November első két napja rögtön az elmúlás gondolatát

juttatja eszünkbe, ha a kopaszodó fák, az egyre hűvösebb

hajnalok és az egyre rövidebb nappalok még eddig nem

tették volna meg.

November első napján az eddig elhunyt szenteket köszöntjük

Mindenszentek ünnepén. Hisszük, hogy sokan igyekeztek

úgy élni, hogy haláluk órájában a különítéletkor a nagy Bíró

a jobbjára állította őket, mert éhes volt és enni adtak neki,

szomjas volt és inni adtak neki, ruhátlan volt és felruházták,

börtönben volt és felkeresték. (vö. Mt 25,35k) Vagy idővel a

tisztító tűzben levezekelték büntetésüket és eljutottak Isten

színről-színre látására. 1 5 órai kezdettel közösen imádkozunk

minden elhunytért a kistarcsai temetőben a keresztnél. Utána

megszentelem az új sírhelyeket és egyénileg is imádkozunk

az oda temetett szeretteikért.

November 2-án, Halottak napján az összes elhunytról

emlékezünk meg, különösen azokról, akikről senki nem

emlékezik meg. Imádkozunk értük, bízva Isten irgal-

masságában, és kérjük, rövidítse meg szenvedéseik idejét.

Ezért búcsút is ajánlhatunk értük, hogy a tisztítóhelyről

kiszabaduljanak. A tisztítótűzben szenvedő lelkek ugyanis

magukon már nem tudnak segíteni, de a kegyelem

állapotában vannak. A búcsú által megnyilvánul irántuk is az

Egyház szeretete. Ennek feltételei megegyeznek az általános

búcsúnyerés szabályai-val, de naponta csak egy személyért

lehet felajánlani. 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 azonban

tanácsos a búcsúval járó cselekedet megtétele napján

elvégezni. (A búcsúkra vonatkozó szabályok – 20. 1 §, 3 . §.)

November elsején déltől kezdődően nyolc napon át minden

nap teljes búcsú nyerhető a halottak javára. Ehhez a fentiek

mellett, azokon kívül, még szükséges: valamelyik temető

felkeresése és ott imádkozni a „pápa szándékára”, hogy

ezzel is megéljük az Egyházzal való egységünket.

Sokan csak legyintenek, amikor a halálról esik szó, főleg ha a

feltámadásról. Már 2000 évvel ezelőtt is Pál apostol

feltámadásról mondott szavaira a görögök közül egyesek

gúnyolódtak, mások pedig azt mondták: Majd meghallgatunk

erről máskor is. (vö. ApCsel 17,32) Pedig úgy illik az ember

hétköznapi életéhez a túlvilág témája, mint kulcs a zárhoz.

Szent Ágoston így vall erről: Ó, Isten, Nyugtalan a mi

szívünk, míg meg nem nyugszik Tebenned.

Pál apostolhoz visszatérve a korintusi híveknek így ír: Ha

nincs föltámadás … semmit sem ér a hitetek … szánalomra

méltóbbak vagyunk minden embernél. (1Kor 15,1 4-19)

Évszázadok során a föld összes templomában minden

vasárnapi misében talán hazugságokat ismételgetünk, amikor

a Hiszekegyben valljuk: Hiszem a test föltámadását és az

örök életet? A kétezer éves Egyház tévedésben lenne,

miközben életüket adták ezért az igazságért oly sokan. Pl.

Kolbe atya a mennyországba vetett hit nélkül Auschwitzban

meghalt volna önszántából egy hatgyermekes zsidó édesapa

helyett? Vagy Teréz anya képes lett volna az utcán talált

nyomorultakat megvigasztalni utolsó órájukban?

A több száz pápa között volt sok szent életű is, mint a

legutóbbiak is. Ők is mind-mind csalók lettek volna, hogy

evvel a „hazugsággal etessék be” a híveket alaptalanul? A

Biblia és ennek nyomán az Egyház is világosan állítja,

bizonyítja, hogy nem csak ez a világ van, hanem van túlvilág

is: feltámadás, mennyország, kárhozat. Ezt szem előtt tartva

gyújtsunk gyertyát a temetőben és az örök életbe vetett hittel

imádkozzunk magunkért és szeretteinkért is a hónap során.

Lauer Tamás diakónus

KISTARCSAI HÍRADÓ HITÉLET 13



Kálvin János
Az előző hónapban a reformáció elindítójáról, Lutherről emlékeztünk meg, ebben a hónapban pedig figyeljünk egyházunk nagy reformátorának életére

Református

Ki volt a református vallás alapítója? – Egy régi káté felel
erre a megtévesztő kérdésre: „ha valaki azt mondaná, hogy a
te vallásod csak négyszáz esztendős, mit felelnél? – Azt,
hogy a református vallás nem négyszáz esztendős, hanem
annyi idős, mint maga a keresztyénség!”

Kálvin János 1509-ben született Franciaországban,
Noyonban, de munkálkodása legnagyobb részét Genfben
végezte. Rendkívüli szellemi és lelki képességei már egészen
korán megmutatkoztak. Rendkívül elmélyült tudományos
munkát, vallásbölcseleti tevékenységet folytatott. Húszéves
korára az orléans-i egyetemen inkább tanárnak tekintik, mint
diáknak, s doktori címet ajánlanak fel neki. Huszonegy éves
joghallgató, amikor messze földön hírlik már felőle, hogy
„Európa legtanultabb embere”. VIII. Henrik angol király
házassága felől, a legkiválóbb jogászok között az ő
véleményét is megkérik, pedig nincsen huszonkét éves!

Huszonhárom esztendős, amikor első könyvét meg-
írja, benne egyenesen a francia királyhoz szól, mivel ekkor
már a legkegyetlenebb módon üldözték Franciaországban a
reformáció híveit.

Huszonnégy éves korában a párizsi egyetem rekto-
rának ő írta meg a reformációt sugalló ünnepi beszédét
mindenszentek ünnepére. Voltaképpen ezzel a beszéddel,
éppúgy, mint korábban Luther 95 tételével, indult meg a
francia reformáció.

Huszonöt éves, amikor élete fő művét megírja "A
keresztyén vallás rendszere", latinul "Institutio religionis"
címmel. Kálvinnak minden könyve úgy maradt, ahogy
eredetileg megírta. Csak ez az egy a kivétel. Ezt még további
23 éven át bővítgette anélkül, hogy az álláspontját
megváltoztatta volna. Ez a könyve fogja át tanításának egé-
szét.

Kálvin teológiája a Rómabeliekhez írt levélre épül
fel. A teremtő, megváltó és az eleve elrendelő Isten dicsősége
áll a középpontban. A vallás nem egyéb, mint a bűnös, de
mégis megkegyelmezett ember bizodalma és engedelmes-
sége Isten iránt.

Huszonhat éves korától fogva már Genf nagyhírű
reformátora és a svájci szellemű reformáció irányítója
Angliától egészen Lengyelországig. Levelei Európa-szerte
eljutnak királyokhoz, hercegekhez, börtönbe zárt, máglyára
ítélt hitvallókhoz. Az üldözötteket éppúgy vigasztalja, mint a
hitüket kényszerből megtagadókat.
Kálvin készítette el az első református énekeskönyvet.

Kálvin eszméi jótékonyan hatottak az újkori
gazdasági életre is. Genfet az ő idejében nagy pestisjárvány
pusztította. Ezt pedig kibírhatatlan drágaság és nélkülözés
követte. Kálvin városában azonban a munka kötelező volt!
Ekkor Genfet még a léhaság és a nyomor egyaránt
jellemezték, Kálvin néhány év alatt virágzóvá alakította át.
Ha nem akadt munkaalkalom, ő segített teremteni.
Hirdette az újkor küszöbén először a paraszti és kereskedői
munka értékét. A parasztságról őelőtte csak lekicsinylően

szóltak, a kereskedői munkát pedig elítélte a középkori
egyház.
Fordulópont volt a gazdaságban, hogy meghirdette a törvé-
nyes és méltányos kamat jogosságát. Ezzel elindította a
modern gazdasági életet.

A genfi erkölcsi élet megszilárdulása után,1 559-ben,
elkezdte az egyetem alapítását. Noha a fő cél a lelkészképzés
volt, a természettudományos tárgyak: fizika, matematika is
helyet kaptak benne. Az egyetem megnyitását még megérte.
Azonban nem sokkal utána, 54 éves korában meghalt.

Végakaratában Kálvin azt kívánta, hogy jeltelen sír-
ba temessék.

Hazánkban a magyarsághoz annyira közelállónak
érezték Kálvin tanítását, hogy a reformátust „magyar
egyháznak” is nevezték. Hasonlót vallott Illyés Gyula is a "A
reformáció genfi emlékműve előtt" című versében : "Hiszed,
hogy volna olyan-amilyen / magyarság, ha nincs - Kálvin? /
Nem hiszem."
A legnépesebb református gyülekezeteket az ország keleti
felében, valamint Erdélyben és Kárpátalján találjuk.

Reformáció 500 megünneplése a
Kistarcsai Református Egyházközségünkbe

MEGHÍVÓ
2017. október 31 -én 17.30-kor kezdjük a reformáció 500
éves ünnepi megemlékezését a kistarcsai református temp-
lom kertjében egy vízszintes emlékmű: egy nyolc ágú
Kálvin-csillag átadásával. A Kálvin-csillagra a reformáció
igéje és jelmondata kerül:

"Az igaz ember hitből él" Róma, 1,17.
A gyerekek pedig egy-egy kavicsot raknak az emlékműhöz.
Onnan rövid ima és áldás után közösen vonulunk át a
Csigaházba, ahol az ünnepi műsorra és istentiszteletre kerül
sor. Gyülekezetünk fiataljai Szegedi Kis István reformátor
életéről adnak elő megemlékező műsort.
Hagyó Miklós "Az életem megreformálása" címmel mondja
el bizonyságtételét, végül Riskó János lelkész szolgálata
zárja a megemlékezést.
Isten iránti hálával köszönöm meg Horváth Zsolt kőfaragó
munkáját, aki áldozatot nem sajnálva, fáradságot nem ismer-
ve készítette el az emlékművet.
Külön örömünk lenne, ha a gyerekek a templom és a

Csigaház között a járdát a reformáció szimbólumaival krétá-
val kiszíneznék!
Tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy bár Halottak napján

sokan haza szoktak utazni őseik sírjához, de ezt idén csak a
reformációi megemlékezés utáni napon tegyék!
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Riskó János református lelkész
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Egy élő legenda, a legsikeresebb hazai

vitorlázó, az első magyar, aki saját kezűleg

épített hajójával körülkerülte a Földet. Fa

Nándor mindig az ár ellen hajózott –

keményen dolgozó szülők negyedik

gyermekeként határozta el, hogy megvaló-

sítja álmát, és a körülmények dacára a

világ legjobb vitorlázóival küzd meg az

óceánokon. Ez a keményfejűség tette aztán

eredményes sportolóvá, minden kudarcon

túllépő hajóssá, sikeres üzletemberré – a

maga urává. Saját szavaival elmesélt

története követendő példa mindazoknak,

akik úgy döntenek: soha nem adják fel.

Amikor közvetlenül az elhajózás előtt

beszélgettem Anyámmal, azt mondta

nekem: „Ide figyelj , fiam! Tudom, hogy téged nem lehet megváltoztatni,

visszatartani nem is akarlak, nem is tudlak. Nem értem, miért és hova mész,

de remélem, te legalább tudod. Nekem ez olyan, mint amikor annak idején a

testvéreim és Apám elmentek a háborúba. Úgy voltunk vele, hogy vagy

megjönnek, vagy nem. Most veled is így vagyok: vagy megjössz, vagy nem.”

Várható megjelenés: 2017. november 15.

Fa Nándor: Magad, uram

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

Sodoku Recept

Könyvajánló

Pudingos-meggyes sütemény
Hozzávalók:

- 2 bögre liszt,

- 1 bögre cukor,

- 1 bögre tej ,

- 1 /2 bögre olaj ,

- 1 bögre meggy,

- 2 tojás,

- 1 csomag sütőpor,

- 1 csomag vaníliás puding,

- tej a puding elkészítéséhez

Elkészítése:

A lisztet és a cukrot keverjük össze a meglangyosított tej jel,

majd adjuk hozzá az olajat, a tojásokat és a sütőport is. A

masszát öntsük kivajazott, kilisztezett tepsibe, majd szórjuk

rá a gyümölcsöket és locsoljuk meg az elkészített pudinggal.

Tegyük 180 fokos sütőbe, és süssük meg körülbelül 1 5 perc

alatt.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt

az újságot!

Kányádi Sándor: Tenger

Nagy ember a tenger,
nagyon nagy.
Minden gondolat
súlya, mélye,
súlyosan mélyül
hozzá mérve.

Emberként él, emberként érez,
nincsen fogható erejéhez.
Láttam, hajnalban a napot
égre emelte:
izzott az óriás kerék,
szinte sisteregve
hányta tüzét a hullámokra,
s ő, a tenger-ember, higgadtan
a horizontra passzította.
Aztán, mint egy nagyapó,
fecsegett, magyarázott,
mikor ölébe hulltak a hálás,
uj jongó sirálysikoltások.
Van derűje, van humora.
Hangja némelykor nagydob,
máskor fuvola.
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Belvárosi ellátás Rákosmentén
Idén nyáron egy hiánypótló intézmény „nőtt ki” Budapest

szélén, a XVII. kerület központjától mindössze egy

karnyújtásnyira, a Pesti út és Péceli út által határolt Csengőd

utcában. Ez a MentaLife Tanácsadó-, Fejlesztő- és

Tehetséggondozó Központ. A Központ egyik vezetőjét

kérdeztük erről a helyről.

Rédei Zsuzsanna (pedagógiai szakpszichológus): Több, mint

12 évet dolgoztam óvodákban és iskolákban, ahol

megtapasztaltam azt, hogy mennyire fontos a gyermekeknél,

hogy minél korábban és minél komplexebb formában

megkapják a megfelelő támogatást, fej lesztést, ellátást.

Rengeteg alkalommal találkozhatunk azzal a problémával,

hogy mind az intézmény, mind a szülő érzékeli a problémát,

de egészen egyszerűen nem tudják eljuttatni a gyermeket egy

olyan ellátásba, ahol profi körülmények között, rendszerben

szemlélve a gyermeket és szülőt, a számára leghatékonyabb

formában kapja meg a pszichológiai megsegítést vagy a

fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai, esetleg logopédiai

fejlesztést. Néha pedig egészen egyszerűen a gyermekeket

körülvevő felnőttek szorulnak támogatásra. Ezért döntöttem

úgy, hogy egy olyan Központot hozok létre, ahol

magánrendelés keretein belül, fogadni tudjuk a XVII. kerület

és az agglomerációban élők gyermekeit és felnőttjeit

egyaránt.

Mlyen típusú segítséget kaphatnak Önöknél a Központot

felkereső gyermekek szülei, vagy az önmaguk számára

segítséget kereső, tanácsot kérő felnőttek?

7 szobával és egy 25 nm-es tornaszobával rendelkezünk, így

a gyermekek számára nyújtott szolgáltatásaink között

szerepel többek között a mozgásfejlesztés, kutyás terápia,

korai fejlesztés, logopédia, autizmus-fejlesztés, tanulási

zavarok és nehézségek szűrése, illetve ezek terápiája is.

Pszichológusaink egytől egyig magasan kvalifikált, szakkép-

zett szakemberek, akik segítenek éppúgy a szorongásoldás-

ban, mint a viselkedési zavarok kezelésében is. Tartanak

tanulás technikai tréningeket, illetve pályaválasztási tanácsa-

dással is foglalkozunk.

Ugyanakkor a kamaszok, fiatalok és a felnőttek is fordulhat-

nak hozzánk, hiszen ebben a rohanó világban nagy terhelést

kapunk mindannyian, fontos, hogy időben felismerjük elaka-

dásainkat és merjünk szakembertől segítséget kérni.

Párterápiás és családterápiás szolgáltatást is nyújtunk és

rengeteg formában és módon tudunk segíteni a hozzánk

fordulóknak. Csoportjainkról, szolgáltatásainkról a honlapun-

kon bővebben is lehet tájékozódni.

Elérhetőségek:

1173 Budapest, Csengőd utca 23.

Tel.: +36/30-885-4815

e-mail: info@mentalife.hu

www.mentalife.hu
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Bővebb információ:

kistarcsaihirado@gmail.com
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