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RENDEZVÉNY

KISTARCSAI HÍRADÓ

VII. Kistarcsai Böllérfesztivál  Versenyfelhívás
Kedves Versenyzők!
Örömmel értesítjük, hogy 2018. február 3án megrendezésre
kerül a VII. Kistarcsai Böllérfesztivál, melyre sok szeretettel
meghívjuk Önt és baráti társaságát, hogy összemérjék
ügyességüket a hagyományos disznóvágás feladataiban.
Rendezvényünket a tradicionális népi disznóvágások hangu
latának felélesztése céljából indítottuk útjára hagyomány
teremtő, hagyományőrző céllal, illetve azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy nem csak a bölléreknek, hanem a
fesztiválra ellátogató nézőknek is színes programokat kínál
junk a téli időszakban.

Időpont: 2018. február 3. 7 órai kezdettel
Helyszín: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér
(Kistarcsai Városi Uszoda melletti terület)
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Maximum 18 csapat nevezését tudjuk fogadni jelentkezési
sorrendben.
Nevezési díj: 38.000, Ft csapatonként, ezért 60 kilós fél
sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat, 2 kg kenyeret, 20
db egyszer használatos kanalat, kést, villát, tányért, 1 db 2,5
m x 0,8 m felületű asztalt és 8 db széket kapnak. Az áram, a
meleg és hideg víz vételi lehetőség biztosított.
A csapatok maguk gondoskodnak a felsoroltakon kívül
minden disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerről.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült, vagy főtt termékek
készítéséig tart.
A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a
csapatok tevékenységét:
 Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót,
a belsőséget megosztják egymás között)
 Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása
 Tepertő elkészítése
 Abált szalonna formája, íze
 Hurka, kolbász elkészítése, íze
 A zsűri külön értékeli a pálinkát és a bort, valamint az asz
talok díszítését, tisztaságát.
A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően
pontozás alapján állapítja meg a győztest. Zsűrizésre 1 kg
sült, vagy főtt készterméket kell beadni, ezen kívül 1 kg
nyers hurkátés 1 kg nyers kolbászt.
A csapattagok a többi nyers húst és elkészített terméket
hazavihetik, melynek további felhasználásáról kötelesek
nyilatkozni.
Szabályok:
• Elektromos sütő használata tilos!!!
• Csak kézi daráló használható!
• Csak nyomáscsökkentővel ellátott palackok használhatók!

• Gázfelvétel fokozása céljából a gázpalackot melegíteni
TILOS!
• Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tarta
ni az élelmiszerhigiéniai előírásokat, sapka, fejkendő hasz
nálata kötelező!
• Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos!
A csapatok kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után kóstoló
céljából adhatják saját csapattagjaiknak.
• A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított
zöldségeket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb. használ
hatnak fel sütésrefőzésre, helyszíni tisztogatás nem meg
engedett.
A nevezési díj befizetési határideje: 2018. január 19.
Cím: Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos
utca 23.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű
berendezések őrzéséről a szervezők gondoskodnak. A csú
szásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak.
A csúszásmentesítést, esetleges sáreltakarítást a csapatok
végzik. A hulladék és a veszélyes hulladék elszállítást a
szervezők biztosítják.
Az állati maradványokat külön erre a célra rendsze
resített, helyszínen kiosztott zsákban kell tárolni!!!
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a
verseny megkezdése előtt hallgathatják meg. A szabályok
megszegése azonnali kizárást von maga után!
A rendezvény várhatóan 21 óráig tart. A nap folyamán színes
programok várják az érdeklődőket.
Nevezés és felvilágosítás:
Turi Irén művelődésszervező,
Tel: 06706565178
Email: iren.turi@vmsk.hu
Web: www.vmsk.hu, www.kistarcsa.hu
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November 23án megnyitotta
kapuit az új bevásárlóközpont

Idén is folytatódott a játszóterek
fejlesztése

Különösebb csinnadratta nélkül nyitotta meg kapuit a Spar, a
DM, a Pepco, a Nemzeti Dohánybolt és a Jysk Kistarcsán. A
város vezetőit a beruházók és a Spar illetékesei vezették
körbe a megnyitást követően a kórháznál található bevásárlóközpontban. Fontos azonban, hogy Takko divatüzlet csak
márciusban tervezi a megnyitást, mivel csak később kötöttek
szerződést a beruházóval. Ennek okán még az Eperjesi úti
parkoló részben nem számolták fel az építők a konténereiket.
A boltokat és nyitási akcióikat nagy kedvvel vették birtokba
a kistarcsaiak (és vélhetően nem csak ők), mivel a nyitás
hetén alig lehetett parkolót találni.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Az elmúlt években megújultak Kistarcsa játszóterei: új
játékok és információs táblák kerültek kihelyezésre, ivóvizes
kutak, kerítések épültek, s folyamatosak a karbantartó
beavatkozások. Ez a folyamat idén sem állt le: erre az évre a
mérleghinták cseréjét ütemezte be az önkormányzat. Így a
Csallóköz, Arany János utcai és Eperjesi úti játszótereken
valósult meg a csere. A Csallóköz utcában ezen kívül új
hintaállvány lett telepítve, és kicserélésre került a hinta alatti
gyöngykavics is. Ezen felül új játék is elhelyezésre került a
Tölgyfa Óvodába is.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Bursa Hungarica  Tájékoztatás

Igazgatási szünet a Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. december 27. napjától
december 29. napjáig a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet lesz, amely időszak alatt a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatal – a halálesetek és születések
Kistarcsa Város Önkormányzata a 2018. évi Bursa Hungarica anyakönyvezésének intézése kivételével – zárva tart.
Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíj
pályázatra 9 érvényes és 2 érvénytelen pályázat érkezett. A
„B” típusú pályázatra nem érkezett pályázat. Kistarcsa Város
Önkormányzata 9 pályázót támogatott havi 10.000.- Ft/hó/fő Ezen időszak alatt a hivatal működési körében fellépő
veszélyhelyzet, baleset, elemi csapás, életveszély, súlyos kár
összeggel.
telefonos ügyeletet biztosítunk. A bejelentések
Kistarcsa Város Önkormányzata esetére
fogadása 08.00-12.00 óra között a Hivatal központi
telefonszámán keresztül, azt követően pedig a 06-20-426Hulladékgyűjtés
5976 mobilszámon történik. Továbbá a hivatal@kistarcsa.hu
e-mail címre is elküldhetik bejelentéseiket.
december 30án
Továbbá, az Önkormányzat honlapjáért felelős szolgáltató,
az ASP Központ 2017. december 21. napjától december
Kedves Ügyfelünk!
31. napjáig szolgáltatási szünetet fog tartani, ezen
Ezúton tájékoztatom, hogy településén a 2018. január 1. időtartam alatt a honlap látható lesz, azonban december 20.
napjára eső hulladékgyűjtés és szállítás helyett idén, 2017. és január 1. között új hírek nem fognak megjelenni az
december 30-án valósul meg a gyűjtés és szállítás. A weboldalon. Kérjük a hírekről az Önkormányzat facebook
oldalán tájékozódjanak.
további időpontok változatlanok maradnak.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző
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Mindenki felkészült a télre?

A Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft. elkészítette
Kistarcsa város közterületeinek 2017-2018. évi téli
útüzemeltetési tervét. A járművek felkészítése, az olvasztó és
érdesítő anyagok beszerzése megtörtént. A KÖFE Kft. széles
gépparkkal, kézi eszközökkel, saját személyi állományával,
és közcélú foglalkoztatottak bevonásával gondoskodik az
önkormányzati tulajdonú utak tisztításáról. A feladatvégzést
GKM rendelet szabályozza, mely alapján az útüzemeltetési
terv a település útjait síkosság mentesítési sorrendbe sorolja.
Elsőként a helyi buszjárat útvonala, a nagy forgalmú
belterületi gyűjtő utak tisztítása történik.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
biztonságos téli közlekedéshez elengedhetetlen, hogy az
ingatlanuk előtt a lakosok gondoskodjanak a járdák
tisztán tartásáról. Ebbe bele tartozik a hó eltakarítása
és a járda síkosság-mentesítése is.
A járdák tisztán tartása azért is fontos, mert ha valakit a
síkosság-mentesítés elmaradása miatt ér kár, kártérítési
igénnyel léphet fel az ingatlan mulasztást elkövető
tulajdonosával szemben.

A síkosság-mentesítés során a környezet védelmére is ügyelni kell, ugyanis a vonatkozó Kormányrendelet értelmében
belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe
vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre
olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak
közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét
nem veszélyezteti, ezért durva szemcséjű homok illetve
homokkal kevert fűrészpor vagy forgács használata ajánlott.
Kistarcsai KÖFE Kft.
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Befejeződött az idei útépítési
program

Ebben az évben a Megyeri Margit utca, a Tulipán köz, a
Balczó utca hátsó része (a Fitos Sándor utcától végig), a
Boróka utca eleje kapott szilárd burkolatot, szegéllyel,
szikkasztókkal; míg a Hunyadi utca elején felújításra került
parkoló térkőből, új aszfaltréteg került leterítésre, és a
református templom előtt új parkolók kerültek kialakításra. A
beruházás 200 millió Ft-os állami támogatásból és 8 millió
Ft-os önkormányzati önrészből állt össze.
A műszaki átadás-átvételi eljárás 2017. december 11-én
hétfőn kezdődött, addig kisebb munkálatok (padka kialakítás,
áteresz fektetés, stb.) még fognak folyni. Képeink az utolsó
aszfaltozási pillanatokat és szikkasztók kialakítását mutatják.

Változik a szelektív
hulladék gyűjtés
időpontja
Kedves Ügyfelünk!
Felhívjuk figyelmét, hogy Kistarcsán 2018. január 01-től
változik a szelektív hulladék gyűjtési rendje.
A szelektív hulladék gyűjtés minden páratlan hét kedd és
csütörtök napján történik.
Az első szelektív gyűjtési nap 2018. január 2.-a.
Az aktuális gyűjtési napokat a 17. oldalon található gyűjtési
naptárban tudják figyelemmel követni. Kérjük, hulladékaikat
legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig szíveskedjenek
kihelyezni!
További információk:
www.zoldhid.hu
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
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Tájékoztató a tüdőszűrések
rendjéről
2014. január 1-től az alábbiak szerint módosult a tüdőszűrések
rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a lakosság részére
az alábbi tájékoztatást adom.
1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.)
NM rendelet 2014. január 1-től – a javuló Tbc előfordulási
gyakoriság okán, országosan – már nem a lakosságra, hanem
bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a kötelező, ingyenes
szűrés. Ezek a következők:
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók;
b) utcai szociális munkát végzők; népkonyha foglalkoztatottai;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőrségi fogdák, közösségi szállások dolgozói;
e) bizonyos egészségügyi dolgozók;
18 év fölött az adott foglalatosságot betöltött személyeknek
tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.
2. A 14-18 év közöttiek tüdőszűrő vizsgálatának szabályozása:
A 14-18 év közötti fiataloknál a tüdőszűrő vizsgálat
INGYENESEN elvégezhető, amennyiben:
- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi beutaóval
- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyilatkozattal
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya
- amennyiben a leletre is szükség van, azt saját névre kitöltött
felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül postán
megküldjük
3. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet értelmében, életkorhoz
kötötten, minden 40 év feletti személynek joga van évente
egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül,
költségmentesen. Ehhez TAJ- kártyával kell rendelkeznie.
4. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.
(VI.24.) NM rendelet szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre
a célra igénylő lakosoknak 1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a
szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház számára szóló
csekk befizetésével. A vizsgálat eredményéről három héten belül
szakorvosi leletet és számlát adunk.
A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett
munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egészségével foglalkozó valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott részt
venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve korai
stádiumban való felismerése érdekében, hiszen a leggyakoribb
tüdőbetegségségek, mint COPD, asztma, tüdőrák és tuberkulózis
csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredménnyel.
Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok még ingyenesek
is!
Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
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TÜDŐSZŰRÉS KISTARCSÁN

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy Kistarcsán
2018. január 2-től – január 9-ig (keddtől-keddig)
TÜDŐSZŰRÉSRE kerül sor
A vizsgálat ideje:
Hétfő:
08.00 - 18.00 óráig
Kedd:
08.00 - 18.00 óráig
Szerda:
08.00 - 18.00 óráig
Csütörtök: 08.00 - 18.00 óráig
Péntek:
08.00 - 18.00 óráig
A tüdőszűrés helye: CIVIL HÁZ
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33.
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A mellkasröntgen szűrővizsgálat korszerű, digitális készülékkel történik.
KÉRJÜK, HOGY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT,
LAKCÍMKÁRTYÁT, TAJ KÁRTYÁT, VALAMINT AZ
ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST
HOZZA MAGÁVAL!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálati díj
1700 Ft, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
által országosan meghatározott összeg. A befizetés a
szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti
gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
Személyes értesítőt ebben az évben sem kapnak az érintett
lakosok, kérjük, hívják fel ismerőseik figyelmét a
tüdőszűrésre.
Panasz nélkül is lehet beteg.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Kistarcsai Kiscsillagok
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2018-ban is megrendezzük a Kistarcsai Kiscsillagok című előadóestet, melyen
tehetséges kistarcsai illetve Kistarcsán tanuló gyerekeknek
biztosítunk bemutatkozási lehetőséget.
A műsorra 2018. január 28-án, vasárnap délután 5 órai
kezdéssel kerül sor, a Csigaházban. Ezt megelőzően január
15-én, hétfőn este 6 órakor – a fellépni szándékozók részére
– meghallgatást tartunk a Simándy Iskolában.
Ügyességi és művészi bemutatókat egyaránt várunk.
Információ a kike@kike.hu e-mail címen és a 28/470-926-os
telefonszámon (Kereszti Ferenc) kérhető.

Kistarcsai Kisalkotók
A 2018-as Magyar Kultúra Napja alkalmából alkotói
pályázatot hirdetünk kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló
gyerekek részére.
A pályázat témái:
a. Repülés,
b. Vizes világbajnokság.
A pályaművek tetszőleges technikával (rajz, festmény,
szobor, kézműves munka, számítógépes grafika…) készülhetnek.A beérkezett alkotásokból – igény esetén – több helyszínen is kiállítást rendezünk.
A pályaműveket a Kistarcsai Kiscsillagok meghallgatásának
helyszínén, a Simándy Iskolában lehet leadni, 2018. január
15-én, hétfőn 18 órától 18 óra 30 percig.
Információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon és a
kike@kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc).
A részletes kiírás a www.kike.hu oldalon olvasható.

Kistarcsai Kalendárium  Megjelent!
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A Deáktanya aktuális
programja
2017. december 28.
Kereszti Ferenc: Jubileumi zarándoklatok
Protestáns zarándokút Magyarországon. Kirándulás Németországban, Luther nyomdokain. Eisleben, a szülőváros.
Magdeburg, a reformáció fellegvára. A vártemplom kapuja
Wittenbergben. Szent Erzsébet és Luther emlékei
Wartburgban. Eisenach és Erfurt nevezetességei. Drezdai
képek.
2018. január 4.
Boda Zsuzsa: A kiegyezés utáni Budapest
A kiegyezés hatására beindult gazdasági, társadalmi
folyamatok. Az ország egyes részein alig érzékelhető
változások mellett Budapest európai szintű nagyvárossá
alakult. Az ebben az időszakban épült meghatározó
építmények. A kor főbb építészei és az általuk tervezett
épületek.
2018. január 11.
Árvay Attila: Kistarcsaiak a szovjet munkatáborokban
Magyar hadifoglyok és málenkij robotosok nyomában az
Ural vidékén és Közép-Ázsiában. GULÁG és GUPVI. Az
utóbbi évek kutatásai sok honfitársunkról kiderítették, hová
tűntek el a második világháború után. Lágerhelyek és
temetők hetven év utáni felkeresésének tapasztalatai.
2018. január 18.
Farkas Ibolya Mária: Szerelem és elgyászolatlan szerelmi
bánat
Megszületett a szerelem, a lélek
Magva és ura minden ösztönöknek;
Nemlétig érő gyökerét a létnek
Ma is a vágyban keresik a bölcsek.
2018. január 25.
Országh Péter: Az első világháború kezdete
A többszörösen összetett konfliktusrendszer, mely az első
világháború kirobbantásához vezetett. Az érintett országok
korábbi békekötései. Egy ország, mely három fronton is
harcolt – egyiken sem vesztett –, pedig semmi érdeke nem
volt a háborúban való részvételhez.

Elkészült a Kistarcsai Kulturális
Egyesület (KIKE) Kistarcsai
Kalendárium 2018 című kiadványa.
A kalendáriumot meg lehet
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
vásárolni a könyvtárban is, valaközösségi termében tartjuk.
mint a KIKE rendezvényein, töbA klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
bek közt a Civilházban csütörtök Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,
esténként sorra kerülő Deáktaidőtartamuk 1 óra körüli.
nya előadások előtt és után.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
A kalendárium ára 1000 Ft.
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

KISTARCSAI HÍRADÓ

Megérkeztek az iskolába a
hírekben szereplő számítógépek

Mintegy 14 ezer számítógép beszerzését finanszírozta a kormány a Közép-Magyarországi Régióban
Az eszközöket az iskolák kapták a Klebelsberg Központtól,
amiket Kistarcsára december 11-én szállítottak ki. Az átadásátvételi eljáráson ott volt Eich László A Dunakeszi
Tankerületi Központ (ide tartozik Kistarcsa) vezetője,
Solymosi Sándor polgármester, Jutasi-Varró Diána
intézményvezető és helyettese Gacsályi Ádám. 115 darab
technikai eszköz jutott a Simándynak: 37 db Lenovo PC, 37
db monitor, 19 db laptop és 22 db projektor, mintegy 12
millió Ft értékben. A tanulók és tanáraik használják egészséggel.
Szervezési Iroda

XXVI. Mikulás Kupa

December 2-án került megrendezésre a tél legjobban várt
sporteseménye a XXVI. Mikulás Kupa úszóverseny a Városi
Uszodában. Több mint 200 gyermek hat korcsoportban
mérhette össze tudását. A főszervező Szemán Gergely
sportreferens-uszodavezető volt. A kupáról és az eredményekről részletesen a januári számunkban olvashatnak.
H.SZ.
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Hirdetmény  Eladó ingatlanok
Kistarcsa Város Önkormányzata versenyeztetési eljárás keretében kívánja értékesíteni az alábbi:
- Kistarcsa 6532 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület
rendeltetésmódú 514 m2 nagyságú,
- Kistarcsa 6636 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület
rendeltetésmódú 760 m2 nagyságú,
- Kistarcsa 6699 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület
rendeltetésmódú 4510 m2 nagyságú,
- Kistarcsa 6706 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület
rendeltetésmódú 2901 m2 nagyságú,
- Kistarcsa 6846 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület
rendeltetésmódú 2952 m2 nagyságú,
- Kistarcsa 6871 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület
rendeltetésmódú 237 m2 nagyságú ingatlanát.
Az ingatlanok értékesítésére az Önkormányzat honlapján
közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint kerülhet sor.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje:
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyének ügyfélszolgálata, (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) 2018. január 17.
10.00 óra. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen
időpontig be kell érkezniük)
További információ: www.kistarcsa.hu, Tel.: 06-20/568-7001
Kistarcsa Város Önkormányzata

Hirdetmény  Eladó a volt Forfa

Kistarcsa Város Önkormányzata versenyeztetési eljárás
keretében kívánja értékesíteni: Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú,
természetben Kistarcsa, Eperjesi u. 19. sz. alatt található
„kivett általános iskola” rendeltetésmódú 11 101 m2 nagyságú ingatlanát.
Az ingatlan értékesítésére az Önkormányzat honlapján
közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint kerülhet sor.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje:
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyének ügyfélszolgálata, (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) 2018. január 17.
10.00 óra. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen
időpontig be kell érkezniük)
További információ: www.kistarcsa.hu, Tel.: 06-20/568-7001
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Hétvégi éjjeli szolgáltatásbővítés a
H5ös és a H8as HÉVvonalon

A MÁV-HÉV Zrt. tájékoztatja a fővárosban utazókat,
hogy december 1-jétől, alkalmazkodva az M2-es metró
pénteki és szombati üzemidő-bővítéséhez pénteken és
szombaton éjszaka további 1-1 vonatot indít a H5-ös és a
H8-as HÉV-vonalon Budapestről és a külső végállomásokról egyaránt, amelyek csatlakoznak az utolsó M2-es
metró járataihoz az alábbiak szerint.
H8-as vonal:
Az utolsó vonat Gödöllő állomásról 23:59-kor indul,
amelyhez 908-as éjszakai autóbusz csatlakozik az Örs vezér
terén a belváros felé.
Az Örs vezér tere állomásról 0:58-kor indul, amely az utolsó
M2-es metróhoz csatlakozik a belváros felől.
A fent jelzett utolsó vonatok a 2017. december 31-ről 2018.
január 1-re virradó éjszakán is közlekednek.
A H5-ös és a H8-as HÉV-vonal menetrendje elérhető a
www.bkk.hu/menetrendek oldalon, valamint a BKK FUTÁR
utazástervezőben.
Forrás: BKK.hu
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Már csak év végéig lehet fizetni a
régi 20000 forintossal

A régi – 2015 előtt kibocsátott – 20 000 forintos
bankjegyekkel még az év végéig fizethetünk a készpénzes
vásárlásaink során, ugyanis 2017. december 31-től a Magyar
Nemzeti Bank bevonja azokat a forgalomból.
Mindez azt jelenti, hogy 2018. január 1-től már csak a 2015.
decembertől forgalomba hozott, korszerűbb 20 000 forintos
bankjegyekkel lehet fizetni a vásárlásaink alkalmával. Fontos
tudni, hogy a bevonási határnapig be nem cserélt régi
bankjegyek sem veszítik el értéküket. Minden bank -és
postafiókban három évig, a jegybankban pedig húsz évig,
azaz 2037. december 31-ig válthatók át díjmentesen – azonos
címletű – törvényes fizetőeszközre.
A 20 000 forintos bankjegyek cseréje az elmúlt közel két
évben már csaknem teljes mértékben megtörtént. Ennek
köszönhetően 2017. október végéig a 20 000 forintos
bankjegyeknek már 95 százaléka újakra cserélődött.
Forrás: MNB

Különleges közlekedési táblákat
kapott a Város

Közterületfelügyelet
ügyfélfogadás
A Közterület-felügyelet ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
8.00-18.00 óráig,
Kedd:
8.00-16.00 óráig,
Szerda:
8.00-16.00 óráig,
Csütörtök: 8.00-16.00 óráig,
Péntek:
8.00-14.00 óráig tart.
Telefon: 06 (28) 470-711/131-es mellék
Cím: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.

Még júniusban került kihelyezésre a Deák Ferenc utca elején
próbaüzem jelleggel két új gyalogosátkelőre figyelmeztető
villogó közlekedési tábla.
A cél, a lehető legnagyobb figyelemfelhívás az autósok
számára, elkerülve az esetleges baleseteket. A tábla a
ledeknek köszönhetően, sötétben és ködben is igen jól látszik
a hagyományos felületekkel ellentétben. A sikeres próbaüzem
lezárult, mostantól megkezdődött az éles üzem. A különleges
táblákat a MiraBer Bt. ajánlotta fel Kistarcsa számára.
H.SZ.

KISTARCSAI HÍRADÓ
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Beszámoló a novemberi testületi ülésről
Összevonásra került a bérleti-üzemeltetési szerződés
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján, egy
víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről üzemeltetési
szerződés rendelkezhet. Az előterjesztés két egybefoglalt
bérleti-üzemeltetési szerződést szerepeltetett, egyet a
Kerepes-Kistarcsa-IV megjelölésű, ivóvízellátó víziközmű
rendszerre és egyet a Kerepes-Kistarcsa-SZ megjelölésű,
szennyvízelvezetőre vonatkozóan. A DPMV Zrt.-vel azóta
történt egyeztetés alapján azonban nem kettő, hanem csak
egy egybefoglalt bérleti-üzemeltetési szerződés készült,
amely mind az ivóvízellátó rendszerre, mind a
szennyvízelvezető rendszerre vonatkozóan tartalmazza a
szükséges rendelkezéseket.
A Képviselő-testület az egybefoglalt bérleti-üzemeltetési
szerződést jóváhagyta, és felkérte a polgármestert a szerződéskötésre.
Újabb ingatlanokat értékesített az Önkormányzat
Az Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdetett Kistarcsa,
2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5, 2219/6, 2219/7
helyrajzi számú beépítetlen ingatlanok értékesítése céljából.
A meghosszabbított pályázati határidőre egy pályázat
érkezett. A STONE PLUSZ Kft. az ingatlanok vételáraként
bruttó 38 000 000,-Ft összeget ajánlott. A pályázó vállalja a
2219/8 hrsz-út megépítését, az Önkormányzat vagyona
növekedni fog, illetve mentesíti az Önkormányzatot az út
megépítésének terhei alól.
A testület a pályázati eljárást eredményesnek minősítette, és
az ingatlanokat a felajánlott vételáron a Kft. részére értékesíteni kívánja.
Szintén nyilvános pályázatot írt ki az Önkormányzat
november 13-i határidővel, melynek tárgya Kistarcsa 6850
hrsz-ú, 2094 m2 területű ingatlanának értékesítése volt. A
megadott határidőre egy pályázat érkezett, bruttó 1 millió
forintos árajánlattal. A felajánlott vételár megfelel a
rendelkezésre álló értékbecslés alapján megállapított
993.000,-Ft értéknek. A Képviselő-testület ezért eredményesnek nyilvánította a pályázatot és felkérte a polgármestert
az adás-vételi szerződés megkötésére.
Elfogadásra került a KÖFE beszámolója
A Kistarcsai KÖFE Kft. eljuttatta az Önkormányzat számára
a Kft. 2017. III. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási,
valamint a városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó
jelentéseit. A beszámolóból megállapítható, hogy a 2017. IV.
negyedévben, december elején, hóközi utalással jutalmat
kíván fizetni a Kft. a munkavállalói számára összesen bruttó
2.618.000 Ft összegben. A 2017. évre vonatkozó üzleti
tervben az év végi juttatás még nem pénzbeli, hanem
cafeteria juttatás formájában szerepelt, jelentősen kisebb
összegben, ezért az a kérés érkezett, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá a Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti

tervének módosításához, a megemelt összegű juttatás biztosításának érdekében. A testület a beszámolót és az üzleti terv
módosítását elfogadta.
A testületi elfogadta a Kistarcsai VMSK beszámolóját
A Kistarcsai VMSK Kft. 2017. III. negyedéves pénzügyi és
gazdálkodási, valamint közművelődési tevékenységre
vonatkozó jelentéseit határidőre elküldte az Önkormányzat
számára. A Kft. ügyvezetője a cég jól teljesítő
tevékenységére, valamint arra alapozva, hogy a cég
munkavállalói korábbiakban az önkormányzat intézményének közalkalmazottai voltak, a tulajdonos támogatását
kéri az üzleti tervében jelenleg nem szereplő 2.200.000 Ft
összegű év végi jutalmazás biztosításához. A Képviselőtestület jóváhagyta az üzleti terv módosítását és a beszámolót.
Módosult az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet
Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendelet
felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé, tekintettel
arra, hogy az Önkormányzat gazdasági társaságai kapcsán
változás történt. Felmerült az igény a módosításra a pályázók
körének, a pályázati adatlapnak, a támogatási cél közelebbi
megismerhetőségének, valamint a támogatási összeg méltányosabb elosztásának érdekében.
Ezért a testület megalkotta az önkormányzati támogatások
rendjéről szóló 41/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Lakossági fórum
A testület a város helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének részleges módosítása okán a Kistarcsa
3244/23 és a 3244/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár
rendezés és övezeti paraméterek változásából eredendően a
hatályos településrendezési eszközeinek tárgyalásos
eljárással történő eseti módosításával kapcsolatos lakossági
fórumot tart. A módosításokat tartalmazó anyag a város
honlapján megtekinthető. A fórumot követően 8 nap áll a
partnerek rendelkezésére, annak írásban történő véleményezésére.
H.SZ.

10

RENDEZVÉNY

KISTARCSAI HÍRADÓ

Mindenki Karácsonya
Kistarcsa Város Önkormányzatának karácsonyi rendezvénye, a Mindenki
Karácsonya idén december 8-án került megrendezésre. A Kistarcsai VMSK
Kft. szervezésében megvalósuló programsorozat szórakoztató műsorok
sokaságát tartogatta a látogatók számára, ahol a kicsik és nagyok egyaránt
kikapcsolódhattak.
A Csigaház környékén az adventi vásár már délután két órakor megnyitotta
kapuit. A finom kézműves édességek, sajtok, mézek mellett egyedi karácsonyi
díszek és kézzel készített ajándékok vásárlására is volt lehetőség. A szervezők
mindenkit forralt borral, forró teával és süteménnyel kínáltak. A Mikulás sem
érkezett üres kézzel. A vásár közepén felállított saját házikójában várta a
gyerekeket, akik versekkel és dalokkal készültek. A Télapó munkáját két manó
is segítette és kijelenthető, hogy idén is minden gyermek jó volt.
Délután három órától a Csigaházban ingyenes karácsonyi kézműves
foglalkozások vették kezdetüket a Közösen Értük Alapítvány, a Városi Óvoda
és az Alapszolgáltató Központ jóvoltából. Különleges adventi díszeket és
karácsonyi ajándéktárgyakat is készíthettek a gyermekek. Az ingyenes
mikulásvonat idén is közlekedett, ami évről-évre elengedhetetlen része a
programoknak.
Az adventi vásár idén egy szabadtéri színpaddal is kiegészült, melyet négy óra
előtt nem sokkal a Villámtánc KSE több korcsoportjának táncbemutatója
nyitott meg, amit a Zsákhangya Nyüzsiszínház produkciója követett. A társulat
a Hókirálynő című mesét elevenítette meg a színpadon sok-sok zenével és
tánccal.
Sajnos a Hókirálynő sem tudta elűzni a rossz időt, így a színdarabot követően a
kültéri programok a Csigaházban folytatódtak.
A szervezők természetesen erre az eshetőségre is felkészültek, így az átállás
teljesen zökkenőmentes volt. A színpadon Lui, a bűvész különleges műsorával
folytatódott a program. A mutatványok teljesen lenyűgözték a gyerekeket.
A varázslatok után mindenkit Télországba kalauzolt a Napraforgó
Meseszínház. A csaknem egy órás zenés mesejáték a látványos díszletek
mellett igazán interaktív volt, bevonva minden érdeklődőt. A Mindenki
Karácsonyát Kovácsovics Fruzsina, ”Elfeledett mézes csók” elnevezésű
koncertje zárta.
Támogatók:
Illés Cukrászda, JUKA Járműjavító Bt., Lavet Kft, Hungarostya Kft., Ropogós
Sütőipari Bt., Európa Pékség.
A Télapó puttonyát az ANBEOR BT., a Zöld ABC, az Emilia Virág-Ajándék,
Sárvári János ABC, és Fülöp László töltötte meg.
A Csigaház előtt felállított karácsonyfát pedig Szabó Miklósné ajánlotta fel a
város számára.
H.SZ.
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Erzsébet-Katalin Bál
November 25-én este hét órától immáron 7. alkalommal került megrendezésre
az idei Erzsébet-Katalin jótékonysági bál, Kistarcsa Város Önkormányzata és a
Kistarcsai Vállalkozók Baráti körének közös szervezésében. Idén is nagyon
hamar elkeltek a jegyek, így a teltház garantált volt a Csigaházban. Fontos
kiemelni, hogy a nemes cél mellett az elmúlt években folyamatosan fejlődött a
rendezvény, mára már a város legkiemelkedőbb báljának tekinthető.
Igazán komoly közösségteremtő ereje is lett a bálnak. Évről-évre új barátságok
alakulnak, a régen látott ismerősök és a helyi vállalkozók ismételten kötetlenül
jól érezhetik magukat.
Idén is a meghívottak között volt a Kistarcsai Rendőrőrs állománya, így
garantáltan biztonságban érezhette magát mindenki.
Nem sokkal nyolc óra után Polgár Gyula, az est házigazdája színpadra hívta a
főszervezőket. Juhász István alpolgármester köszöntőjében kiemelte a
jótékonyság és az adományozás fontosságát és bejelentette, hogy a bevétel
nagy részét a Gesztenyés Óvoda játszóudvarának fejlesztésére fogják fordítani.
Ezután Solymosi Sándor polgármester megnyitotta a bált. A hagyományokhoz
híven a polgármester és az alpolgármester egy-egy szál fehér rózsával
köszöntötte a jelenlévő Erzsébet és Katalin keresztnevű vendégeket. Ezután a
vacsora következett, melyet a Kisgömböc Étterem biztosított, az italokat pedig
Ritecz László szolgálta fel.
A jó hangulatot egész este a Kistarcsán igen népszerű Prestige Band
biztosította. Az est sztárvendége a MiraBer Bt. jóvoltából Szandi volt. Az
énekesnő egyenesen a Tv2 új, Appra Magyar című műsorából érkezett, és egy
hamísítatlan házibuli hangulatot teremtett a legnépszerűbb slágerekkel.
Éjfélkor kezdődött a tombolasorsolás, melyre rengeteg felajánlás érkezett. A
fődíjat, egy egri wellness hétvégét idősebb Juhász István ajánlotta fel.
Fontos kiemelni, hogy a bál hetén megnyílt új kistarcsai bevásárlóközpont Spar
üzlete is ajánlott fel nyereményeket, első lépésként támogatva a helyi
rendezvényeket.
A bál további támogatói voltak:
Állateledel és Vegyi áru Kisáruház, Auchan, Bartha Tiborné adócsoport vezető,
Bull’s Gym, Cápa Pub részéről Lába Csaba, Didó Grill, DM – Drogerie Markt,
Dymol Kft, Fenyvesliget Egyesület, Györgyi Virágüzlet, Hadnagy Zsolt
aljegyző, Illés Cukrászda, K3 Fitness, Kis Joachim, Lázár Hanga szülei, Oldal
Erika, Tóth Borbála, Kistarcsai Triatlon Egyesület, Kistarcsai VMSK Kft.,
Kohajda Péter, Neda-Bau Kft., Nosztalgia Étterem, Pestor Kft., Sólyom József,
Solymosi Sándor polgármester, Szablya Étterem, Szemán Gergely képviselő és
Tomeczné Brancs Katalin.
H.SZ.
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Titkos Mentőgyár Kistarcsán
Kevesen tudják, de a magyar utakon látható sárga
mentőautók városunkban, Kistarcsán születnek. Naponta
egy új mentő látja meg a napvilágot a gyrosos és a
grillcsirkés közötti iparterületen, vagy ahogy a tábla
hirdeti a főúton: a Mentőgyárban.
Meglátogattuk hát az ország egyetlen mentőgépjármű
felépítmény gyártóját, ahol nem csak az Országos Mentőszolgálatnak készítenek mentőautókat, hanem számos
külföldi mentőszervezetnek is.

– Tényleg, az volt az, de most egyáltalán nem látszik lerob
bantnak.
– Több lépcsőben újítottuk fel az épületet és mára már
komfortos és európai minőségű gyártóüzemmé alakítottuk.

– Aki figyelmesen járkel a Zsófialigeti megálló környékén,

az időnként nem csak magyar külsejű mentőket láthat.
Hogy kerülnek ide ezek a külföldi mentőautók?
– Azok is itt születnek. A Mentőgyár nem csak a hazai piacra
gyárt. Az üzem létrehozásának csak az egyik célja volt a
hazai piac kiszolgálása, mellette a cégcsoport meglévő
külföldi piacaira is kell gyártanunk, sőt, új piacokat is
nyitnunk kellett. Így aztán valóban ne csodálkozzanak a
kistarcsaiak, ha időnként dán, finn, svéd feliratú mentőket
tankolunk a szomszédos benzinkútnál. De idén év elején jobb
kormányos, szingapúri mentők is kigurultak a magyar
üzemből.

– Jobbkormányos mentők? Azoknak milyen a betegtere?
– Sokban hasonlított az európai mentőkéhez, de termé

A Profile Genios magyar változata, az OMSZ 201 7-es modellje

– A Mentőgyárat a Profile Vehicles Oy nevű nagy hírű finn

szetesen minden tükörszimmetrikusan volt bennük. A kollégák
és én is sokszor akartunk beszállni a jobb oldali tolóajtón a
betegtérbe. Csakhogy ennél a mentőnél ott egy zárt szekrény
volt. Sokat derültünk egymáson, ahogy belépünk a
szekrénybe. Büszkék vagyunk rá, hogy Szingapúrban ma már
50 magyar mentő teljesít szolgálatot.

mentőfelépítmény gyártó hozta létre még 2012ben  kezdi a
kalauzolást László Endre Márton, a Mentőgyár itthoni veze
tője. – A cél az volt, hogy az Országos Mentőszolgálat
(OMSZ) akkortájt kezdődő nagyszabású jármű megújítási
programjához világszínvonalú mentőgépjárművekkel járul
junk hozzá.
Azóta több közbeszerzés elnyerésével összesen 600
mentőgépkocsit, 22 mentőorvosi kocsit és 8 koraszülött
mentőt adtunk át a hazai mentőknek. Jelenleg is az OMSZ
193 darabos megrendelésének teljesítése zajlik.

– Hogyan került egy finn mentőgyár Magyarországra?
– Nem éppen a szomszédból jöttek, hiszen az anyacég 2600

kilométerre székel, Helsinkitől mintegy 600 kilométerre
északra, szinte már Mikulás falván – kezdi nevetve a
történetet László úr. – 2011ben az OMSZ tendert írt ki 23 új
mentőre. A finn cég engem kért fel tanácsadónak. Amikor
pedig végül elnyerték a megbízást megkértek, hogy hozzam
létre a magyarországi üzemet fióktelepként. Kistarcsai lévén
az együttműködésem feltétele az volt a finn tulajdonos felé,
hogy az üzem itt, a városunkban jöjjön létre. Így 2012
márciusában létrejött a Profile Vehicles Oy Magyarországi
Fióktelepe, májusban pedig elkezdődött a gyártás a volt
kistarcsai fésűsfonó lerobbant épületében.

Így néz ki egy Profile Smarty világszínvonalú betegtere

– Hova szállít még mentőt az üzem?
– Természetesen a szomszédos országokból

is gyakorta ka
punk megrendeléseket, így kistarcsai mentők is dolgoznak
Szlovéniában, Szlovákiában, Csehországban és újabban már
Olaszországban is. De mentek már ki tőlünk kocsik ausztriai
és német mentőszolgálatokhoz is, valamint pár hete írtuk alá
az első megrendeléseket Franciaországba. Több mint 300
mentőgépjárművet exportáltunk az elmúlt években.

KISTARCSAI HÍRADÓ

– Szép siker ez egy 5 éves üzemtől.
– A háttérben egy 35 éves, elismert

finn gyár áll. Az ő
technológiai tudásuk és tapasztalatuk szükséges ezekhez a
nemzetközi sikerekhez. A finn technológiának köszönhetően
itt 8 nap alatt épül meg egy mentő. Ha az éves gyártási
kapacitásunkat kihasználjuk, akkor naponta esik le egyegy
új mentő a gyártósorról.
– Hányan dolgoznak a Mentőgyárban?
– Jelenleg 65 fővel működünk, de szükséges lesz az üzem
bővítése, hogy a következő évek egyre bővülő nemzetközi
szállításait is ki tudjuk majd elégíteni.

Magyar munkások keze nyomát viseli a Svédországba
készült flotta is.
– Könnyen találnak munkaerőt?
– Nem mondhatnám. De szerencsére elég versenyképes a
fizetés, a finn cégkultúrának köszönhetően korrekt és
jogkövető munkáltatók vagyunk, pontosan fizetjük az adókat,
a túlórákat, így akik ide jönnek hozzánk szívesen is
maradnak, megbecsülik a jó munkakörülményeket. Kistarcsá
nak jelentős iparűzési adóbevételt jelent a Mentőgyár és a
nyereségességnek köszönhetően a társasági adónk egy
részével tudjuk segíteni a kistarcsai futball klubot is. Közel
200 magyar beszállítónk van, sok helyi és környékbeli céggel
együttműködünk.
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– Azt hittem, a gyártósor után már nem ér több meglepetés,

de itt az iroda tárgyalójában eláll az ember lélegzete. Körös
körül vitrinekben sorakozó kis mentőautók vannak. Kié ez a
sok kis mentő?
– Az enyém. 18 éves korom óta gyűjtöm a mentőket, itt most
több mint kétezer autó sorakozik, mindenféle méretben és
mindenféle országból. 2017 év végéig elérjük a 900 legyár
tott mentőt. Annak idején azt mondtam a finn tulajdonosnak,
a célom az, hogy Kistarcsán a Mentőgyárban csak annyi
mentő szülessen, amennyi a játékmentő gyűjteményem darab
száma.

A ”Rettung” felirat árulkodó, német piacra készült ez a kistarcsai
mentő is.

– Ha jól számolom, akkor Önök jövőre elérik, sőt túl is lépik

majd az 1000. kistarcsai magyar mentőt, alakul a terv.
– Igen, de a gyűjtési kedvem sem hagyott alább, így én is
veszek újabb kis mentőket. Szóval még nem dőlt el, hogy az
igazi vagy a játékmentők nyerike a versenyt.
– Remélem az igaziak és Kistarcsa még sokáig büszke lehet
az ország egyetlen, magyar mentőgyárára és annak nemzet
közi sikereire.

–

Időnként látni itt karambolos mentőket is. Ezekkel mi
történik?
– A Mentőgyár nem csak gyárt, de garanciális és karambolos
javításokat is végzünk. Ha egy általunk legyártott mentő
balesetet szenved, visszakerül ide és mi megszervezzük a
teljes javítását. Ebben több kistarcsai cég is szerepet kap,
lakatos és fényező műhelyek, alkatrész beszállítók.
Évente mintegy ötvenhetven karambolos mentőt kell
megjavítanunk. Most például érkezett egy összetört mentő
Dániából is.

– Olyan messziről megéri ide hozni?
– Igen, mert sokkal olcsóbb a javítása. Ráadásul a betegtér

ki és visszaszerelése speciális szaktudást igényel, nem tudja
bárki elvégezni. A dán ügyfél pedig akkor nyugodt, ha a
mentőjét szakértő kezek javítják meg.

Utószó gyanánt
Ezen interjú megszületésének az volt az apropója, hogy
2017. november 15-én Vécsey László országgyűlési képviselő, a város vezetői, önkormányzati képviselők és külsős
bizottsági tagok Juhász István alpolgármester és Zsiák Péter
tanácsnok vezetésével meglátogatták a céget, és egy tartalmas bemutatkozás után végig is járhatták az gyárat, ahol a
mentők készülnek
H.ZS.
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Karácsony

Katolikus

Szól örömének…
Szerda este van. Közeledik a próba ideje. Nem sokkal 6 óra
után monoton, egyszólamú skálázás szűrődik ki a plébánia
tanácsterméből. Elkezdődött a Vivace próbája, készülünk a
következő szolgálatra.
Immár 16 éve, hogy minden héten 1,5 vagy 2 órában átadjuk
magunkat az örömdalolásnak. A próba teljes időtartama attól
függ, mennyire visz minket a hév, mennyire húz bennünket
Saci (Kissné Bozó Sarolta karvezető) lendülete. Tele
energiával, sok-sok humorral, (amire szükségünk is van)
fantasztikus hasonlatokkal rágja a szánkba a műveket:
„Figyelj, figyelj, mint a méz az asztalon, úgy folyjon a dal!”hangzik el sokszor vezetőnk szájából. Még a legnehezebbnek
tűnő klasszikusok, és döcögősen induló dalok is végül a
kedvencekké válnak és minőségin szólalnak meg.
Számomra mit is jelent a kórus? Olyat, mint másnak a
rendszeres heti edzés: kikapcsolódást, energiát, feltöltődést.
Nekem nagyon fontos, hogy az a másfél óra csak az enyém, a
magamé legyen (minden önzés nélkül): család nélkül, férj
nélkül, gyerekek nélkül. Persze előfordul, hogy a gyerekeket
is leviszem, levisszük a próbára. A tavalyi évtől óriási
segítséget nyújtanak a tanúságtevő csoportból a kedves
„babysitterek”. Ezúton is köszönet és hála a néniknek, akik
vigyáznak a gyerekeinkre fent a babaklub termében a próbák
ideje alatt.
16 év: mennyi minden történt velünk azóta?! Kórustagok
jöttek, mentek. Házasodtunk, születtek sorban a gyerekek.
Számtalan együtt töltött óra, rengeteg élménnyel teli
kirándulás. Mert a kórushoz tartozni nem csak az éneklést
jelenti. Az együtt töltött minőségi idő beleivódott a
mindennapjainkba. Ha kell együtt sírunk, együtt nevetünk.
Vannak olyan tagjaink is, akik „csak” próbára járnak, de ők is
megtalálták helyüket a csoportban, szeretettel járnak a
próbákra. Nemtől, kortól függetlenül mindenkinek van helye
a csoportban: és várjuk, várunk is új tagokat.
Jelenleg az adventi zenés áhítatra készülünk régi,
hagyományos énekekkel és új darabokkal egyaránt. Bízunk
benne, hogy most is sokan eljönnek meghallgatni bennünket,
hogy osztozzanak az örömdalolásunkban, velünk együtt
hangolódjanak az ünnepekre. Hátha valakit itt ér majd az
olthatatlan vágy: , ,…a következő próbájukra én is

Karácsony

felé közeledve a kistarcsai katolikus plébánián
Adventi Csodát élhettünk meg. Megmozdult az
egyházközség apraja-nagyja. Az ilyen jellegű együttlétek
nem jöhetnének létre, ha év közben a kisebb közösségek nem
találkoznának hétről-hétre. Most két ilyen közösség
mindennapjaiba pillanthat be az Olvasó. Ezek nyitott
közösségek. Aki örömét leli akár az éneklésben, akár a
Szentírás szövegein való elmélkedésben, bátran bekopoghat
és csatalakozhat ezekbe a csoportokba.
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves
Olvasónknak a kistarcsai Rózsafüzér Királynője Plébánia
nevében.
Lauer Tamás diakónus

Bibliakör
„aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust”

Szent Jeromos

Nagyon örültem, amikor hallottam, hogy Bibliakör indul
szeptemberben. Azonnal megszületett bennem a gondolat,
hogy csatlakozom. Egy lelkes kis csoport alakult az
érdeklődőkből. Szerdánként este 6 órától a templomban
találkozunk!
Hogyan zajlik az alkalom? Imával és énekkel kezdjük az
összejövetelt. Ezután egy részt elolvasunk a Bibliából, majd
az Oltáriszentség előtt töltünk egy rövid időt és
gondolkodunk Isten igéjén, hogy mit akar tanítani nekünk,
mire hív minket a hétköznapokban.
Minden alkalommal különböző módszerrel dolgozzuk fel,
elmélkedjük át az adott szakaszt. Ezután megosztjuk
egymással gondolatainkat, meglátásainkat, Istentől kapott
ajándékainkat.
Célunk: Rendszeresen olvasni a Szentírást, jobban
megismerni Istent, az Ő gazdagságát, szavainak mélységét.
Szeretnénk tettekre váltani tanítását, és minél inkább
beépíteni mindennapi életünkbe. Ezen alkalmakon
közösségileg is megéljük Isten ajándékait. Jobban
megismerjük egymást, megoszthatjuk egymással életünket,
elmegyek!”
örömeinket, nehézségeinket. Lelkileg is támogatjuk egymást
Szerda este van. Mindjárt 6 óra, rohanok a próbára, indul a imával! Ezúton köszönöm Lauer Tamásnak a Bibliakör
beéneklés: „donndonndonndiridiridonn…”
elindítását és vezetését.
Szegedi Vica
Egy kórustag
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Református

„Aaa”
Aaa

Aaa
Aaa
Riskó János református lelkész
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Sodoku

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

Recept

Karácsonyi sültalma smoothie

Hozzávalók:








4 alma
2 evőkanál méz
1 kávéskanál őrölt fahéj
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg
1 kávéskanál őrölt gyömbér
1 dl víz
8 dl forró tej

Tálaláshoz:
- őrölt fahéj
 színes cukrok

Elkészítése:

Az almát meghámozzuk, a magházát kivájjuk, a húsát
kockákra daraboljuk. A mézet egy serpenyőben felforrósítjuk, hozzáadjuk a fűszereket, majd a gyümölcsöt.
Aláöntjük a vizet és addig pároljuk, amíg az alma puha nem
lesz. A forró tejjel krémesre turmixoljuk. Tálalás előtt
megszórjuk fahéjjal és színes cukrokkal kínáljuk.
Könyvajánló

Szabó Magda  Hullámok kergetése

Svédország, Göteborg, fenyőillatú skandináv tél.
Az első állomása egy hosszú utazásnak, amely
fél Európán át északról délre vezeti Szabó
Magdát a vizek - folyók, tengerek - mentén.
A Temze két oldalán az ezerszínű London, ahol
hiába keresi kedvenc olvasmányai keménykalapos, esernyős figuráit, itt "senki és semmi
nem angolos". A felékszerezett Szajna, ez a
csupa szenvedély folyó, éppúgy nem hasonlít
semmi máshoz, mint a partján Párizs. Aztán
Frankfurt következik a Majna és Rajna
ölelésében, majd a Moszkva folyó és Janus-arcú
városa, a Néva mellett pedig Észak Velencéje. A
szeszélyesen kanyargó Tiberis mentén, a Forum
Romanum kövei között már az egykori latin szakos egyetemista kószál, aki
eljött, hogy meggyőződjön róla, valóban létezik mindaz a csoda, amit a
könyvekből ismer. És a csodák nem érnek véget Rómában, mert ott van még
Firenze, "a csupa híd, hal-meg vízszag" Velence, Nápoly...

Vers mindenkinek

Dsida Jenő – Hideg téli est
Életünk hulló karácsonyfáján
halkan repesnek a lángok.
Fölöttünk és bennünk hömpölyög
a hidegáramú csönd.
Mosson ki, vigyen magával
fodros hátán mindent, ami volt:
esdő várakozások meddőségét,
kulcsoltkezű, hasztalan imákat.
Hópárnás nagy fenyők alatt
üljünk le a törpék közé,
burkolózzunk a hallgatásba
s húnyjuk le félig a szemünket.
S míg csillagok kezdenek pislákolni,
töprengjünk az eljövő felől:
hogyan kellene megszólalni?
S mindent elülről kezdeni?.

A Hullámok kergetésében, amely egyszerre napló és útirajz, esszé és riport, az
emlékezetben rögzült pillanatfelvételek, mint egy varázslatos kaleidoszkópban, tájakat, embereket, történéseket, hangulatokat villantanak elénk. Csak
olyan szertelen-korlátlan írói képzelet és tehetség kell hozzá, mint amilyen
Szabó Magdáé, és két csonka oszlopból felépül a hajdani palota, éjjel Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
megszólalnak a szobrok és a szökőkutak. És hívnak minket, olvasókat, receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!
induljunk mi is, fedezzük fel a közel s távol megannyi csodáját.
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Bővebb információ:

kistarcsaihirado@gmail.com
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