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Február 1től változik a szociális
étkeztetés térítési díja

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális étkeztetés térítési díja 2018. február 1. napjától 533,- Ft +
ÁFA/adag összegre változott. Jövedelemtől függően az
alábbi térítési díjakat kell fizetni:

Szociális étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés az Alapszolgáltatási Központban történik munkanapokon 08.00-14.00
óra között. Elérhetőség: 28/742-083, 70/685-9768.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

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.
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Rekord adóbevétel 2017ben
100 millió forint plusz adóbevétellel zárta az évet Kistarcsa

Az elmúlt évben 17 %-kal növekedett a város adóbevétele, ami így meghaladta az 515,6 millió Ft-ot. A helyi
gazdaság is jól teljesített, mert az iparűzési adóbevételek
még jobban, 18,6 %-kal emelkedtek.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az adóbevételek tekintetében
nemcsak az iparűzési adóban, hanem kisadókat érintően is
bevétel növekedéssel számolhattunk. Az iparűzési
adóbevallások adatai alapján a 2017. évben további
gazdasági növekedés volt tapasztalható. A decemberi
iparűzési adó-feltöltés számadatai, valamint a nagy adózók
felől érkező bevallások alapján az idei adóbevétel ismét
jelentősen meghaladta a 2016-os, kedvezőnek számító 345
millió forintot. 2017. évben az iparűzési adóbevétel 409
millió forint volt. Az egész éves többletbevétel közel 100
millió forint, melynek 88% -a iparűzési adó többletbevételként jelentkezett.
2017. évben az iparűzési adóból származó bevételek
növekedése első sorban a magyar kormány gazdaságösztönző adópolitikájának eredménye, ami kihatott a
gazdasági növekedésre, a vállalkozók számának emelkedésére. A nagyvállalatok mellett a kis- és középvállalkozási
szektor számszerűen és iparűzési adóalap tekintetében is
növekedést mutat. Az önkormányzat sajátos bevételei között
a helyi iparűzési adó jelentős részarányt képvisel. 2016. és
2017. évben is az adóbevételek 78 %-át jelentette.
A település Budapesthez való közelsége, valamint kiváló
közlekedése vonzerőt jelent a kiköltözők és a vállalkozások
számára is. A beépített telkek után ugyan csökken a telekadó
és talajterhelési díj bevétel, azonban összességében az
infrastrukturális fejlesztések mellett a fizetőképes kereslet
nagyobb árbevételhez juttatja a város vállalkozásait, valamint
hatással van a kvalifikált munkaerő foglalkoztatása is.
Az adóbevételek alakulására a továbbiakban hatással volt az
adóügyi szakterület támogatói hatósági eljárása, az önkéntes
jogkövetés elősegítése, valamint az adóhatóság
munkafolyamatait erősítő céginformációs adatok napra
készen történő nyilvántartása. A több éve bevezetett
integrált adóztatási nyilvántartás (ASP), valamint az
elektronikus ügyintézés lehetősége is hozzájárult az
adóbevételek maximalizálásához. (A sikert nem adták
ingyen: az ASP-s rendszer rengeteg munkát adott az
Adócsoportnak, a kihívásoknak az ügyintézők teljesen
megfeleltek.) A talajterhelési díj bevallási kötelezettséggel
kapcsolatos ötéves átfogó ellenőrzések is eredményesen
zárultak, valamit a gépjárműadó befizetéshez kapcsolódó
önkéntes befizetések aránya is növekedett. Elmondható, hogy
a városban működő gazdasági társaságok infrastrukturális
beruházásai és az általuk befizetett helyi iparűzési adó
kiemelkedő szerepet játszik a helyi közfeladatok
finanszírozásában.
Köszönhetően a gazdaság szereplőinek és teljesítményének, a magánszemélyeknek továbbra sem kell Kistarcsán
további helyi adót fizetniük.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Pályázati lehetőség KKVk
eszközbeszerzésére

Megjelent a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások
eszközberuházásait támogató pályázati felhívás 4,5 milliárd
forintos keretösszeggel. Pályázni 2018. január 31-től lehet.
A kiírás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött
szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek
megtartását erősítő beruházások támogatása, a területi
különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi
gazdaság megerősítése.
A mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak
támogatására irányuló támogatási kérelmeket 2018. január
31-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a
www.allamkincstar.gov.hu oldalon.
Előzmények:
Pest megye az uniós csatlakozásunk kezdete óta csak
korlátozottan jutott hozzá a tényleges fejlettségi szintjének
megfelelő forrásokhoz. Ennek érdekében Pest Megye
Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 30-i
közgyűlésén hozott határozatával azt javasolta a
Kormánynak, hogy - a 2016. évi regionális lehatárolás
felülvizsgálat során - Pest megye önálló NUTS 2 régióvá
válásáról szülessen döntés.
A Kormány támogatta Pest megye és Budapest közigazgatási
határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es
régiókká. Az NGM a Közép-magyarországi régió NUTSbesorolásának módosítására irányuló kérelmet, az Európai
Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai
Hivatala (EUROSTAT) részére benyújtotta, az Európai
Bizottság a régiós szétválasztást 2016. novemberében
jóváhagyta.
Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság
döntésétől számított második évben léphet hatályba, első
ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési
ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett
régiónak járó - többletforrást. Ennek kompenzálása
érdekében a Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm.
határozatában arról döntött, hogy 2016-2018. között 80
milliárd forintot fordít Pest megye kompenzációjára Pest
megye Területfejlesztési Koncepciója és Pest megye
Területfejlesztési Programja megvalósítása érdekében.
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

KISTARCSAI HÍRADÓ

Sakkverseny volt a Csigaházban

2017. december 29-én Kistarcsa és a Csigaház első
alkalommal adott otthont sakkversenynek a Mattolda SSC
szervezésében. A Karácsonyi Gyermek Sakkverseny névre
hallgató rendezvényen 3 kategóriában indulhattak a
gyerekek. Az ingyenes rendezvényen az óvodások és az
iskolások mellett bátorításképpen külön díjazták a lányokat
is, mivel manapság nagyon kevés lány kezd komolyabban
foglalkozni a sportággal.
A szervezők tavasszal, szintén szeretnének egy hasonló
versenyt szervezni bevonva a felnőtteket is, hogy ez a
sakkverseny egy igazi családi programmá válhasson. Az
esemény pontos időpontjától majd a Kistarcsai Híradó soron
következő számaiban olvashat.

Változott a szelektív
hulladék gyűjtés
időpontja
Kedves Ügyfelünk!
Felhívjuk figyelmét, hogy Kistarcsán 2018. január 01-től
változott a szelektív hulladék gyűjtési rendje.
A szelektív hulladék gyűjtés minden páratlan hét kedd és
csütörtök napján történik.
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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Változott a helyi buszjárat
menetrendje

A buszmenetrend 2018. január 2. napjától megváltozott. Az
előzőhöz képest a következő változásokat léptek életbe.
Mindegyik hétköznapi járat indulása a HÉV-hez lett igazítva.
A 19:12-kor induló járat utashiány miatt pénteken nem
közlekedik. A vasárnapi 08:15-ös járat szintén törlésre
került, mert a misék időpontja megváltozott.
A részletes menetrendet a 17. oldalon érhető el.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Kistarcsai Kiscsillagok
és Kisalkotók
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő
Kistarcsai Kiscsillagok című műsoros estet január 28-án,
vasárnap délután 5 órai kezdéssel tartjuk a Csigaházban.
A program keretében kerül sor a Kistarcsai Kisalkotók című
képzőművészeti pályázat eredményhirdetésére. A beérkezett
pályaművekből ki is állítjuk a kuratórium értékelése alapján
arra érdemes darabokat.
Mind az előadásban, mind a kiállításban a tehetséges kistarcsai illetve Kistarcsán tanuló gyerekeknek biztosítunk bemutatkozási lehetőséget.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Kistarcsai Kalendárium  Megjelent!
Elkészült a Kistarcsai Kulturális
Egyesület (KIKE) Kistarcsai
Kalendárium 2018 című kiadványa.
A kalendáriumot meg lehet
vásárolni a könyvtárban is, valamint a KIKE rendezvényein, többek közt a Civilházban csütörtök
esténként sorra kerülő Deáktanya előadások előtt és után.
A kalendárium ára 1000 Ft.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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A Deáktanya aktuális
programja
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.
2018. február 1.
Császár Ildikó: Skandináv élmények
Utazás Dániából Svédországba – alagút és híd. A
vízrebocsátása után elsüllyedt Vasa svéd csatahajó. Fjordok
és vízesések Norvégiában. Az oslói városháza nagyterme – itt
adják át a Nobel-békedíjat. A Kon-Tiki Múzeum. Az egykori
Hanza-város, Bergen személyi kikötője és halpiaca.
2018. február 8.
Ákoshegyi Imre: Vadon élő állatok befogása
Különféle okokból szükség lehet a szabadban élő állatok
egyedi és csoportos befogására. Ügyelni kell arra, hogy se a
foglyul ejtett jószág, se a feladatra vállalkozó ember ne
sérüljön meg, és a végén békességben váljanak el egymástól.
Bepillantás a nagyon érdekes és izgalmas kalandba.
2018. február 15.
Hautzinger Gyula: Zarándok utakon a Nagy Háború
helyszínein
Személyes élmények a magyar seregek legnagyobb, főbb
hadszínterein a galíciai Przemysl-től a szlovén-olasz
Doberdóig. Az első világháború során alkalmazott új, nagy
pusztítással járó haditechnikai nóvumok – repülő, harckocsi,
harci gázok alkalmazása, ismétlő puskák, gépfegyver.
2018. február 22.
Tentyés Emese: Szorongásaink
A testi és a lelki szorongás a stressz, a félelem, a
konfliktushelyzet hatására jön létre. Hogyan tudjuk
leküzdeni? Mikor válik kórossá? Idegrendszerünk többnyire
normálisan működik, de bizonyos szituációkban ellenünk
fordul. Milyen félelmek érik az embert, és hogyan tudunk
.szembenézni velük?
A Deáktanya 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.
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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 versenyek a legfiatalabb indulók részvételével már 9 órától megkezdődtek.
Idén is 3 alkalommal két-két korosztályonként volt eredményhirdetés. Az
érmeket és ajándékokat először a Télapó adta át, de a díjátadók között volt
Verrasztó Gabriella volt uszodavezető és Csampa Zsolt a Humánpolitikai
Bizottság elnöke is. A Mikulás minden indulót megajándékozott, és aki a
dobogóra is felállhatott az érmek mellett sportszereket is kapott ajándékba. A
váltóversenyek győzteseinek csapatonként egy finom tortával kedveskedtek
a szervezők. A hagyományokhoz híven nincsen Mikulás Kupa egy jóízű
bográcsozás nélkül sem, így a versenyek után egy kellemes hangulatú ebéd
és sokféle finomság is várta a gyerekeket.
A sportesemény támogatói voltak:
Kistarcsa Város Önkormányzata,
Kistarcsai VMSK,
Decathlon,
Illés Cukrászda,
JUKA Járműjavító Bt.,
Kalmár Állvány,
Napról-Napra reklámújság,
Nova Bau Hungary Kft.

EREDMÉNYEK
25m fiú gyors (2009)
1. Nagy Zsigmond SZKHSE
2. Murányi Hunor SZKHSE
3. Hauer Olivér Jövő Sc

50m fiú gyors (2008)
1. Kálmán Zsombor Veresegyház
2. Vida Zalán
KVSRC
3. Jakab Zsombor KVSRC

25m fiú gyors (2010)
25m lány gyors (2010)
1. Vándok Pál
Szentendre Barcsai Vizipók 1. Puzsa Petra
Jövő SC
2. Pálfi Ákos
KVSRC
2. Rácz Dorka
CASTOR SE
3. Goda-Bendek Ábel Veresegyház
3. Mészáros Boglárka KVSRC
25m fiú gyors (2011)
1. Németh Ádám Jövő SC
2. Tóth Kornél KVSRC
3. Sessler Dávid Veresegyház

25m lány gyors (2011)
1. Rajka Emese Damjanich Ált Isk.
2. Várszeghy Zoé Simándy Ált Isk.
3. Illy Emma
Oázis Egyesület

25m fiú gyors (2012)
1. Varga Sziráki Zsombor Vizipók Egyesület
2. Rabnecz Dani Kistarcsai Fókák

25m lány gyors (2012)
1. Pálfy Zita
KVSRC
2. Tóth Kinga
Kistarcsai Fókák
3. Lintner Flóra Gödöllő

50m fiú gyors (2007)
1. Kecse Bence Csömör Mátyás Király
50m lány gyors (2007)
2. Tóth Olivér
Szentendrei Rákóczi F. Isk. 1. Tiba Panna
VUK
3. Strigens Arnold SZKHSE
1. Tordai Tamara CASTOR SE
2. Ruzsás Viktória CASTOR SE
3. Bodó Emma Kerepes
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50m lány gyors (2008)
1. Hertelendi Jázmin CASTOR SE
2. Orlovity Bernadett KVSRC
3. Both Szófia
SZKHSE
50m lány gyors (2009)
1. Németh Hanna Jövő Sc
1.Zobolyák Petra Egyéni
2. Virányi Dóra Jövő Sc
3. Gigacz Anna XV. ker. Kolozsvár u. Ált.
25m fiú hát (2009)
1. Nagy Zsigmond SZKHSE
2. Hauer Olivér Jövő Sc
3. Murányi Hunor SZKHSE
25m fiú hát (2010)
1. Rosta Balázs
2. Pálfi Ákos
2. Goda-Bendek Ábel
3. Breuer Zoltán
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25m fiú mell (2009)
1. Nagy Zsigmond SZKH SE
2. Illy Botond
Egyéni
3. Venicz Botond Kistarcsai Fókák
3. Horváth Márk Egyéni
25m fiú mell (2010)
1. Goda-Béndek Ábel Veresegyház
2. Homonyik Patrik SZKHSE
3. Breuer Zoltán
Oázis Egyesület
25m fiú mell (2011)
1. Kéri Attila
Oázis Egyesület
2. Deák Olivér Oázis Egyesület
2. Németh Ádám Jövő Sc
3. Sajtos Botond Oázis Egyesület

Oázis Egyesület
KVSRC
Veresegyház
Egyéni

50m fiú mell (2007)
1. Kecse Bence Mátyás Kir. Ált Isk. Csömör
2. Tóth Olivér Rákóczi Ferenc Ált Isk.
3. Orosz Péter VUK

25m fiú hát (2011)
1. Sessler Dávid Veresegyház
2. Németh Ádám Jövő SC
3. Deák Olivér Oázis Egyesület

50m lány mell (2008)
1. Hertelendi Jázmin CASTOR SE
2. Pálfi Réka
KVSRC
3. Földi Patrícia
SZKH SE

25m fiú hát (2012)
1. Varga Sziráki Zsombor
2. Kendeh Bendegúz

100m fiú vegyes (2007)
1. Kecse Bence Mátyás Kir. Ált. Isk. Csömör
2. Tóth Olivér Szentendre Rákóczi. Ált. Isk.
3. Takács Levente SZKHSE

Egyéni
Egyéni

50m fiú hát (2007)
1. Tóth Olivér
Rákóczi F. Ált. Isk.
2. Strigens Arnold SZKHSE
3. Kecse Bence Mátyás. Kir. Isk. Csömör
50m fiú hát (2008)
1. Jakab Zsombor KVSRC
2. Vida Zalán
KVSRC
3. Kálmán Zsombor Veresegyház

100m fiú vegyes (2008)
1. Vida Zalán
Egyéni
2. Jakab Zsombor Egyéni
3. Kálmán Zsombor Veresegyház
100m lány vegyes (2007)
1. Tordai Tamara CASTOR SE
2. Ruzsás Viktória CASTOR SE
3. Tiba Panna
VUK

25m lány hát (2009)
1. Virányi Dóra Jövő Sc
2. Elekes Ajna
Veresegyház
3. Németh Hanna Jövő Sc

100m lány vegyes (2008)
1. Hertelendi Jázmin CASTOR SE
2. Ombódi Réka
Veresegyház

25m lány hát (2010)
1. Puzsa Petra
Jövő SC
2. Pap-Zita ViktóriaOázis Egyesület
3. Rácz Dorka
CASTOR SE

50m fiú mell (2008)
1. Kálmán Zsombor Veresegyház
2. Jakab Zsombor Egyéni
3. Vida Zalán
KVSRC

25m lány hát (2011)
1. Vass Ági
Simándy Ált Isk
2. Mikó Villő
Fecskefészek Ovi XVI ker
3. Hertelendi Lilla CASTOR SE

25m lány mell (2009)
1. Virányi Dóra
Jövő SC
2. Németh Hanna
Jövő SC
3. Kocsis Jázmin Vivienn Kolozsvár u. Isk.

25m lány hát (2012)
1. Lintner Flóra Gödöllő
2. Baranyai Luca Meseliget Óvoda
3. Pincési Dalma Óvoda

25m lány mell (2010)
1. Puzsa Petra
Jövő SC
2. Dobra Kata
Jövő SC
3. Rácz Dorka
CASTOR SE

50m lány hát (2007)
1. Kákai Anna
SZKH SE
2. Tordai Tamara CASTOR SE
3. Bodó Emma Kerepes

25m lány mell (2011)
1. Hertelendi Lilla
2. Mikó Villő
2. Várszegi Zoé
3. Balogh Mira Eszter

50m lány hát (2008)
1. Böröcz Fédra
Veresegyház
2. Hertelendi Jázmin CASTOR SE
3. Orlovity Bernadett Széchenyi Ált Isk.

CASTOR SE
Fecskefészek Óvoda
Simándy Ált Isk
Veresegyház

50m lány mell (2007)
1. Tordai Tamara CASTOR SE
2. Kákai Anna
SZKH SE
3. Vándor Sára SZKH SE
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Beszámoló a decemberi testületi ülésről
Változott a helyi buszmenetrend
A Szekér-Transz 99 Bt. 2017. decemberében jelezte az
Önkormányzat felé, hogy a menetrendet a hétköznapi járatok
HÉV menetrendjéhez igazítva átdolgozza.
További változásként jelölte meg a 19:12-kor induló pénteki
járat törlését utas hiány miatt, illetve a vasárnapi 8:15-ös járat
törlését a misék időpontjának változása miatt.
A helyi buszjárat menetrendjét a Képviselő-testület jogosult
megállapítani. Mivel a menetrend a Szekér-Transz 99 Bt.-vel
kötött Közszolgálati Szerződés mellékletét képezi, szerződés
módosításra volt szükség. A szerződés módosítás
elfogadásával az utasok igényeinek utazási szokásait is
figyelembe véve, a kompenzáció emelése nélkül csökken az
autóbusz-üzemeltetés költsége, javul a cég működőképessége. A változtatást a testület elfogadta, az új menetrend
2018. január 2-től lépett életbe.
A Sapezok Kft. biztosítja a jövőben is a közétkeztetést
Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés
és szociális étkeztetés ellátására az Önkormányzat 2016.
július 4-én vállalkozási és bérleti szerződést kötött a Sapezok
Kft-vel. Ezek a szerződések határozott időtartamra jöttek
létre, 2018. január 31-én megszűnnek. A feladat kiszervezésével, a szerződött időszakban beigazolódott, hogy
átépítés, nagyobb beruházás és fejlesztés nélkül is ellátható a
feladat a meglévő, üzemelő konyhán. A folytatást illetően az
Önkormányzat az ajánlattételi felhívást 3 cégnek küldte meg.
Ajánlattételi határidőre mind a három cég benyújtotta
ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a Sapezok Kft. tette,
azonban mind a három ajánlat a jelenleg alkalmazott
nyersanyagköltségeknél és rezsiköltségeknél magasabb
költségeket határozott meg. A legkedvezőbb ajánlatnak
megfelelő térítési díj emelés az óvodai és a szociális
étkeztetés esetén mintegy 5 %-ot jelent, míg az iskolai
étkeztetés vonatkozásában közel 7,5 %-os. A Képviselőtestület a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról döntött,
továbbá 2017. decemberében elfogadta a térítési díjakra
vonatkozó rendeletek módosítását. A megemelt térítési díjak
2018. február 1-jétől alkalmazandók.
Elkészült a településképi rendelet
A településkép védelméről szóló törvény értelmében a
Képviselő-testületnek önkormányzati rendeletet kellett
alkotnia a város jellegzetes arculatának megóvása és
alakítása érdekében, széleskörű konszenzus bevonásával.
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg a Kistarcsa Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
településképi rendelkezéseit, valamint a reklámok elhelyezését, a településképi véleményezési- és bejelentési-, valamint
a településképi kötelezési eljárásokról szóló önkormányzati
rendeleteket is hatályon kívül kellett helyezni.
Elszámolás TAO támogatásról
Kistarcsa Város Önkormányzata és a Kistarcsai Városi Sport
Club között megkötött támogatási szerződés szerint a KVSC

részére támogatási összeget nyújtott a Magyar Labdarúgó
Szövetség által jóváhagyott TAO támogatás önerő részének
biztosítására.
A Képviselő testület elfogadta a Kistarcsai Városi Sport Club
által készített, TAO támogatások felhasználásról szóló
beszámolót.
Pályázati beszámoló
Az alábbi összefoglaló 2016. decembertől - 2017.
novemberig megvalósítás alatt álló pályázatokról nyújt
összefoglaló áttekintést.
A Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése
A Simándy József Általános Iskola épületében homlokzati
hőszigetelés, lábazat hőszigetelés, 8 db tetősík ablak és az
aulaportál kivételével az épület valamennyi nyílászárójának
cseréje, beépített tetőtér ferde és mennyezeti síkjának
hőszigetelése és annak tűzgátló gipszkartonnal történő
elburkolására kerül sor.
A Polgármesteri Hivatal épületében homlokzati hőszigetelés,
lábazat hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés és hozzá
kapcsolódó tetőhéjazat csere, a lapostető utólagos szigetelése
és a csapadékvíz elleni szigetelés valósul meg.
A Simándy József Általános Iskola épületének korszerűsítése
2017. október 20. dátummal megkezdődött, mely várhatóan
2018. április 30-ig tart. Ezt követően a kivitelezés a
Polgármesteri Hivatal épületének hőszigetelésével
folytatódik. A kivitelezési munkák terveink szerint 2018.
július 16. dátummal fejeződnek be.
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése
A közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. november 15én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület
átadás 2017. november 28-án megtörtént, a kivitelezés
várhatóan 2018. szeptember 17. dátummal fejeződik be. A
használatbavételi-,
valamint működési
engedély
megszerzését követően, terveink szerint 2019. januárban
megkezdődik a bölcsőde működése. A Projekt összköltsége:
426 millió Ft, a megítélt támogatás összege: 400 millió Ft .
Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és Könyvtár
A Kormány 497,23 millió Ft központi forrást biztosított a
kommunista diktatúra idején internáló- és munkatáborként
működtetett létesítmények, emlékhelyek létrehozására,
melynek keretében a volt internálótábor területén emlékhely
és könyvtár kialakítása valósulna meg. A projekt várhatóan
2019. év elejére készülhet el..
200 millió Ft céltámogatás útépítésre és útfelújításra
A projekt keretében a Balczó István utca, Megyeri Margit
utca, Tulipán köz, Boróka utca szilárd burkolattal történő
ellátása, valamint a Hunyadi utca egy részének és a
parkolóinak felújítása valósult meg. A projekt összköltsége
208 millió Ft, melyből a megítélt támogatás összege 200
millió Ft. A megvalósítás 2017. decemberben befejeződött.
H.SZ.
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Újra lendületben a Villámtánc S.E.
2018 január nem csak az új esztendő kezdetét jelenti a
Villámtánc K.S.E. számára hanem új lehetőségekwt az új
kihívásokat is. Az ünnepek alatt és után a jól megérdemelt
pihenés után, csak azután kezdődik a nagyobb munka. Ennek
legfőbb oka, hogy az egyesület egy új székházban kezdhette
meg a munkáját 2017 őszétől. Az őszi szünet után végre
birtokba vehették a gyerekek a régi rendőrség épületében
kialakított új próbatermeket. Mind a táncsport és mind a
művészeti tevékenység számára egy olyan alapvető technikai
háttér jött létre, mely a mai világban már elengedhetetlen és a
minőségi és biztonságos mozgásoktatás elengedhetetlen
része.
Az előző tanév folyamán azonban az eddigi - nem túl
kedvező - körülmények ellenére sem maradtak el a sikerek. A
fellépések közül kiemelkedő fontosságú volt az év végi
gálaműsor, melyen ezúttal is az előző évekhez hasonlóan,
nagy részvételnek örvendhettek a szervezők. Az esemény, a
nézők és a gyerekek beszámolói mellett a tanárok számára is
nagy siker és élmény volt. Az egyesület által fenntartott
Harmónia táncklub 2017 -ben ünnepelte fennállásának 15.
évfordulóját, melynek gálaműsorát, mint minden évben a
Gödöllői Művészetek Házában tartottak. A rendezvényen
nem csak az adott évadban tanult zenés, énekes, táncos
produkciók voltak láthatóak, hallhatóak, hanem azok is
amelyek az év folyamán gyümölcsöző eredményeiket
szolgálták. Ez az év végi műsor is jó alkalom volt arra, amit
az Egyesület és Harmónia táncklub a kezdetektől
hangsúlyozni kíván, hogy tanáraik, edzőik közreműködésével nemcsak a "kiválogatott" gyerekek szerepelnek
egyes fellépéseken, versenyeken, hanem csapatban
gondolkodnak, szem előtt tartva az "örömből táncolni
"szemléletet is. Lehetőség szerint törekednek a korosztály
szerint szétválasztott csoportokat úgy felkészíteni, hogy az
érem, elismerés mindenki számára elérhető legyen.
Meggyőződésük, hogy ezzel is inspirálható az egység, illetve
az egyént külön- külön is a kitartásra, az összetartás erejére,
pozitív hozzáállásra készteti. Ezekkel a lelki, szellemi
képességekkel szép sikereket lehet elérni az élet színpadán is,
úgy az iskolában, mint később a munkahelyen és a társas
kapcsolatokban. A tánc tehát nemcsak sport és művészet,
hanem egy olyan "eszköz " mely segítségével magabiztos, jó
értékítélettel rendelkező felnőtt nevelhető a gyerekekből.
Ha a sport és művészi tevékenység oldaláról tekintünk a
táncra, a velünk született alkalmasság, tehetség önmagában
kevés a dobogóhoz. Ám ha képességeinket társítani vagyunk
képesek, a motiváltsággal és a szorgalommal, még a tehetség
esetleges hiánya is felülírható. Ezen képességek együttes
gondozására vállalkozott a Villámtánc egyesület. E nemes
feladatot tekinti legfőbb célkitűzésének, a beiratkozástól a
kimeríthetetlen lehetőségekig. A Harmónia táncklub
középhaladó csoportja egy 2017 tavaszától nyárig tartó
időszakban 3 fordulós versenysorozaton vett rész, melyen
országos 3. helyezés után az Euróba bajnokságon 8.
helyezést értek el. A 2017 -es évben is volt minősítő verse-

nyen ez a korosztály, mely a nagyformációs kategóriában
ezüstérmet szerzett. A nagyok közül a MLTSZ területi és
országos fordulói után az Európa bajnokságon Molnár Réka
és Migály Mercédesz nyerte meg a I. helyezést a
korosztályukban a szóló duó kategóriában. Az Európa
bajnokságon aratott méltó elismerések, példa és húzóerő a
kisebbek számára. Ugyanakkor nem mindenki szeretne
versenyezni és a rivalda középpontjában lenni. A szakmai
célkitűzés elsősorban az, hogy a színpadi tánc jellem és
ízlésformáló erejét felhasználjuk a gyerekek személyiségfejlesztéséhez. Ezért azok is szívesen és hasznosan töltik itt
idejüket, akik kikapcsolódásra, testi szellemi fejlődésre,
játékos mozgásra vágynak, hiszen a táncversenyeken való
szereplés egy plusz lehetőség, de nem feltétele a csoportokhoz csatlakozásnak.

Az ősz az alapok elmélyítésével, az akrobatika és a
tánctechnikák továbbfejlesztésével telt és persze a decemberi
műsorok próbájával. Ezt először december 8-án szabadtéren
a Csigaház előtt a családi karácsonyi műsorban adta elő
minden iskolás csoport és a Tölgyfa ovisok. December 16 -án
majd 19.-én újabb előadások következtek a Hely -Szín -Ház
-ban (volt rendőrség épülete), ahol már a polgármesteri
hivatalnak is bemutatták az épület új arculatát és funkcióját.
Ezeken a fellépéseken már az egyesület idén alakult új
színjátszó köre és a felnőttekből álló Trupp társulat is
szerepelt egy karácsonyi műsorral. Januártól már a tavaszi
versenyekre, fesztiválokra és természetesen a júniusi gálára
készül a csapat. Az egyesület eseményeiről, terveiről,
lehetőségeiről, szolgáltatásairól valamint az új székházban
tartott órákról és terembérlési lehetőségekről a Kistarcsai
Híradó következő számában olvashatnak.
A megvalósulás mezején ezúton is köszönetét fejezi ki a
Villámtánc Egyesület úgy Kistarcsa önkormányzatának, mint
valamennyi szülőnek és ismerősnek, akik a felújításban,
munkálatokban részt vállaltak. Bízunk mindannyian abban,
hogy egy állandó székhelyen mind a gyermekekkel mind a
felnőttekkel történő közös munka eredménye még sikeresebb
jövőt lesz képes produkálni.
V.V.

10

RENDEZVÉNY

KISTARCSAI HÍRADÓ

Megvalósítási szakaszban lévő kiemelt pályázatok, fejlesztések
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése
(Eperjesi út)

Ifjúság tér fejlesztése és
rekonstrukciója

Kistarcsai internálótábor
Emlékhely és Könyvtár

A Simándy József Általános Iskola
és a Polgármesteri Hivatal
energetikai korszerűsítése

Projekt összköltsége: 426 086 043 Ft
Támogatás:
400 000 000 Ft
Tervezett átadás: 201 8. szeptember 1 7.

Projekt összköltsége: 1 99 577 000 Ft
Támogatás:
1 31 257 111 Ft
Tervezett átadás:
201 8. július 1 6.

Projekt összköltsége:
Támogatás:
Tervezett átadás:

497 230 000 Ft
497 230 000 Ft
201 9. év eleje
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201 7-ben megvalósult fejlesztések, projektek
200 millió forint céltámogatás útépítésre és útfelújításra

Járdák és gyalogátkelő építés 20 millió Ft költséggel

Gesztenyés Óvoda bővítése 2
csoportszobával

Új bevásárlóközpont nyitotta
meg kapuit 201 7. novemberében

Átadásra került májusban a
Városi Sportközpont

12

SPORT /HITÉLET

Sikeres évet zárt a Sentinel
Taekwondo és Hapkido
Sportegyesület!

KISTARCSAI HÍRADÓ

Imre Mester irányításával az újonnan megalakult Tradicionális Hapkido Szövetség Szemináriumát és a Sentinel Kupa
elnevezésű Hapkido versenyét.
A Sentinel SE versenyzői 10 aranyérmet, 6 ezüstöt és 6
bronzot szereztek az öt külön-böző számban.

Januártól új önvédelmi csoporttal bővül szakosztályuk!
Önvédelem oktatás indul kezdőknek, minden csütörtökön
és szombaton! Csatlakozz, védd meg magad! Az első
edzés ingyenes!
Edzéseink:
Taekwondo edzés:
gyerek:18.30-19.20 hétfő-szerda
felnőtt:19.20-20.30 hétfő-szerda
Hapkido edzés:
gyerek-felnőtt : 19.00-20.00 csütörtök
A kitartó és felépített szakmai munka és a változatos gyerek-felnőtt: 9.45-11.00 szombat (Forfa Iskola)
programoknak köszönhetően egy remek éven van túl a
Sentinel Sportegyesület. Érdemes büszkén visszatekinteni az
tavalyi évre.
2017-es sikereink, programjaink, versenyeink időrendben:
2017.02.18.
V. Hosszú bot Technikai Szeminárium,Hódmezővásárhely
2017.03.18.
X.Hapkido Szeminárium Sentinel S.E szervezésével
Kistarcsa Simándy Iskola
2017.05.06.
Kistarcsai Sportágválasztó. A mozgás napja, Sentinel SE
bemutató, futó verseny
2017.05.13
Országos Forma Bajnokság, Soroksár. A legtöbb versenyzőt Jelentkezni Hegyes Imre 4.dan Taekwondo 1.dan Hapkido
ndító csapat 23 fővel 2.helyezést ért.
Mesternél lehet, az alábbi elérhetőségek valemelyikén.
2017.05.20.
Telefon:
0620/551-0919.
Kistarcsai Napok Tekwondo-Hapkido gyerek, felnőtt
Weboldal: www.sentinelse.hu
bemutató
H.I.
2017.07.08
. Jin Jung Kwan Hapkido Nemzetközi Szeminárium, Bp.
Katolikus
2017.07.18-29.
Gyerek-felnőtt Balatonszentgyörgyi edzőtábor
Felhívás
2017.10.07.
X. Nyílt Magyar Poomsae Forma Bajnokság. Hét indulóból 5
aranyérmet szerzett a csapat.
2017.10.27.
Taekwondo-Hapkido bemutató Magyar Gyula
Szakközépiskola
2017.11.05.
2.danos Hapkido Mester képzés Hódmezővásárhely .A Kérjük azokat a fiatalokat, akik 2017-ben terveznek öszfelkészítést irányította:Kopasz Attila 5.dan Hapkido Mester szeházasodni, február végéig jelentkezzenek a plébánián,
Tradicionális Hapkido Szövetség elnöke
hogy megfelelően fel tudjanak készülni életük egyik leg2017.11.18.
nagyobb eseményére.
I.Tradicionális Hapkido Szövetségi Verseny és Szeminárium,
Kistarcsai Plébánia
Kistarcsa. Elsőként szervezte meg a Sentinel SE Hegyes
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Adventi Csodaélés

Ferenc pápa nem olyan régen meghatóan írt a család és a Az élő betlehemesünk megvalósításában, aki részt vett, az
közösség összekapcsolódásáról.
már a kezdetkor átélhette a csodát. A felszínen azért
„A család és a keresztény közösség kapcsolatának megerősí próbálunk minden évben a mai világ dolgaiból is néhány
tése ma elengedhetetlen és sürgős. Nyilvánvalóan nagylelkű mozzanatot beengedni, mert fontos tudatosítani azt is, hogy a
hit kell, hogy ezt belássuk, és bátorság e szövetség mai világban élünk. Itt, ebben a világban, kell a mi mély
értékeinket megélnünk és tovább adnunk, de a lélek kell
megújításához.
A családok nemegyszer háttérbe húzódnak és szabadkoznak: legyen az alapja és a vezérfonala mindennek.
„Atya, mi csak egy szegény család vagyunk, és egy kicsit Az Isten azok közé érkezett meg karácsonykor, akik
rendetlen is”, „Nem vagyunk képesek rá”, „Otthon is felismerték Őt. Azokhoz tudott szólni, akik megismerték a
rengeteg nehézséggel küzdünk”, „Nincs erőnk”.
hangját.
Ez igaz. Csakhogy senki sem méltó, senki sem képes, Nekünk is az volt a célunk, hogy a hetek és hónapok alatt
senkinek sincs ereje! Isten kegyelme nélkül semmit sem szeretettel elkészült apróságainkat olyan családok vegyék
tehetünk. Mindent ajándékba, ingyenesen kapunk!
meg, akik értékelik a szépet, tudják honnan származik és
És az Úr sosem érkezik egy új családba anélkül, hogy csodát ezzel együtt támogatják is a közösségi ügyet. Ugyanis a
tenne. Emlékezzünk csak arra, amit a kánai menyegzőn tett! megvásárolt dolgok által a saját jövőnket is építjük és
Igen, az Úr, ha kezébe helyezzük magunkat, csodákat művel szépítjük.
velünk, bizony Isten csodái nap, mint nap ott vannak
életünkben, ha az Úr jelen van a családban.”

Ha legfőbb vezetőnk ezeket a gondolatokat a szívünkre
helyezi és mi jól is próbáljuk ezeket értelmezni, akkor
látnunk kell, hogy a szűk családi életünk csak akkor van
biztonságban, ha a nagy közösségbe, Krisztus egyházába
bekapcsolódik.
Évek óta épülnek és gyarapodnak a különféle közösségek a
mi plébániánkon is, de a prédikációkban is hallhatjuk hétrőlhétre, hogyan kellene összekapcsolódnunk, hogy az életünk
ne csak a munkáról és a hétköznapok forgatagáról szóljon,
hanem valami olyat is meg tudjunk élni, ami a mélyebb,
hosszabb távú boldogságunkat is garantálja.
Dr. Lawrence Crabb „Kapcsolódás” c. könyvében nagyon
részletesen ír arról, hogy ha a családok egy mély, igazi
krisztusi nagy közösségként tudnának egymáshoz
kapcsolódni, akkor sokkal kevesebb lelkibeteg ember lenne a
világban. Kevesebb lenne a magatartászavaros gyerek, a
deviáns fiatal, a magányos idős ember, és a válások száma is
csökkenne. Nem lenne annyi önmagába fordult, elszigetelt
lélek és a férfiak, férfiak lehetnének, a nők pedig mélyebben
meg tudnák élni mindazt, amire a Jóisten teremtette őket, és a
gyerekeknek sem kellene félelemben növekedniük az állandó
bizonytalanság miatt. Nem is olyan bonyolult dolgok ezek,
mégis sokszor csak egy hajszálon múlik, hogy milyen
irányba halad, hol siklik el az életünk.
Egy ilyen mély összekapcsolódási próbálkozásunk, immáron
második éve, az „Adventi Csodaélés”, ami valójában arra
próbált hívni mindenkit, hogy ne a világban zajló
forgataghoz kapcsolódjunk, hanem találjuk meg a saját
közösségünkkel a már kétezer év óta ismerős történetet.
Ennek a csodaélésnek a legmélyén idén is ott rejlett, hogy
mire és kire várakozunk az adventi időszakban: megélni a
szeretetet és odaadni önmagunkból azt, akik és amik vagyunk.

Záró gondolatként egy olyan képet hozunk ide, amit a
csodaélésen mindenki tapasztalhatott: sokan voltunk,
sokfélék. Sokféle szerepből, rengeteg élethelyzetből és
anyagi szituációból voltunk jelen. Ezen a délutánon mégis
mindenki ugyanúgy fázott, ugyanúgy nevetett. Azonos
szintre kerültünk és ezáltal közös nyelvet is beszéltünk.
Ahogyan Attila a színház világából ki tudott lépni és közénk
ülve, gitározva, a szűk és nagy családjával, közösségével
énekelve egy volt közülünk, sokunkban megszólalt az a
hang, hogy: a nagybetűs szeretet is így ereszkedik le az
istállóba – egy lesz közülünk, hogy utána minket is
felemeljen. Talán ez a karácsony lényege…
Hálásan köszönjük az önkormányzatnak a kölcsön adott
vásári asztalokat, a Kohajda és Györkös családnak az Élő
Betlehemeshez felajánlott állatokat, Mátyás Andrásnak az
ünnepi fényözönt és közösségünk minden tagjának a
rengeteg segítséget, a mindenféle felajánlást, a Csodaélésen a
sok finomságot, nevetést, vidámságot, beszélgetést, éneklést
és főleg a lelki egység élményét.
Hála legyen a Jóistennek is ezért a szép napért!
A szervezők: Hitkó László, Méhes Zsuzsa, Tanács Emese,
Bíró Ildikó és Bálint Brigitta. (Fotó: Barabás Xénia)
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Leprások Világnapja 2018

Hazánkban 44 évvel ezelőtt fogant meg az a jótékonysági szolgálat, mely a nagyvilágban azelőtt éppen 100
évvel korábban, 1874ben indult: a világ leprabetegeinek gyógyítására, rehabilitálására törekvő Lepramisszió.
Sokan azt kérdezik: „Magyarországon hány leprabeteg él?” Természetesen hazánkban évszázadok óta már
nem létezik ez a betegség! Mások azt gondolják: ma már az egész Földön nincs lepra, hanem csak a régmúlt
korokban pusztított! Pedig ma is minden 2. percben kiderül egy embertársunkról a Földön, hogy leprás, és
közülük minden 5. egy gyermek!

Nekünk, a magyar tagszervezetnek, és az egész Nemzetközi
Lepramissziónak is sajnos továbbra is sok a feladatunk! Bár
világszerte nagyon sokan és sokat fáradozunk a nyomor
enyhítésén, a leprabetegség terjedésének megállításán, még
messze vagyunk attól, hogy mindezt legyőzöttnek
tekinthessük! Lehet, hogy Kalkuttai Teréz anya megfogalmazásával „úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp
a tengerben. Anélkül az egy csepp nélkül azonban sekélyebb
lenne a tenger!” Ezért érdemes és kell folytatni!

1. A Lepramisszió kalkuttai (India) kórházában folyó átfogó
gyógyító tevékenységet szeretnénk segíteni nagyon szükséges berendezésekkel. Több, teljesen tönkrement eszköz és
orvosi műszer pótlására van kiáltó szükségük a hatalmas
betegáradat ellátásában. Bizalommal kérték és na-gyon
várják segítségünket!
2. A kínai Dicsingben folytatni szeretnénk diákjaink
támogatását: 40 leprahátterű fiatal taníttatását. Szülőjük,
nagyszülőjük vagy rokonuk volt korábban leprabeteg, és
emiatt ők is megkülönböztetést szenvednek. Segítségünk
nélkül ezek a 7-18 éves fiatalok nem juthatnának oktatáshoz:
taníttatásuk teljes költségét, kollégiumi díjukat, tanszereiket a
támogatás biztosítja! Jövőt adunk számukra ezzel!
3. 2018-ban új munkaterületünk is lesz: az afrikai Kongó.
Az ország lepramunkájának orvos vezetője nagy örömmel
fogadta a felajánlott együttműködést. A hatalmas országban
igen sok a szétszórtan élő és diagnosztizálatlan leprabeteg,
akiknek a megtalálása és ellátása hősiesen nagy feladat!
Gyógyításuk, rehabilitálásuk, további sorsuk rendezése
érdekében kérjük szeretettel a jószívű emberek segítségét.

Meghívó

Hűséges támogatóink tették az elmúlt évben is lehetővé sok
szenvedő embertársunk sorsának megjobbítását, fájdalmaik
enyhítését, nagyon sok indiai, kínai család életének megoldását! Nagyon köszönjük együttérző és felemelő szeretetüket!
Az új esztendőre nézve a következő nagyon komoly és
fontos támogatásokat vállaltuk fel:

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csalődját a Leprások
Világnapja központi ünnepségére: 2018. január 28-án,
vasárnap délután 4 órára, melyet a Kelenföldi Evangélikus Templomban (Bp. XI. Bocskai út 10.) tart a Lepramisszió.
(Helyszín a 4-es metró Újbuda-Központ megállójától, vagy a
4-es villamos végállomásától pár lépésre. Fehér falú templom.)
A műsorban képes összeállításban részletesen bemutatjuk az
általunk támogatott indiai, kongói, kínai projekteket!
Szeretettel várjuk munkatársainkat, támogatóinkat, az érdeklődőket!
Hívjon meg másokat is, hogy megismerhessék munkánkat!
Látogassa meg www.lepramisszio.hu honlapunkat! Kövessen
minket a Facebookon!
Riskóné Fazekas Márta, igazgató

KISTARCSAI HÍRADÓ
Sodoku

KIKAPCSOLÓDÁS
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Recept

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

Édesburgonya krémleves

Hozzávalók:

- 50 dkg édesburgonya
 1 fej vöröshagyma
 1 teáskanálnyi őrölt gyömbér
 1 teáskanálnyi római kömény
 1 teáskanálnyi koriandermag
 5 dkg vaj
 só, bors ízlés szerint
 1 doboz konzerv kukorica

Elkészítése:

A hagymát apróra vágjuk, megpirítjuk a vajon, majd rádobjuk a felkockázott édesburgonyát. Felöntjük vízzel és
hagyjuk megfőni. A római köményt és a koriandermagot egy
mozsárban összetörjük, hozzáöntjük a gyömbért, majd a
sóval és a borssal együtt hozzáadjuk a leveshez. Hagyjuk egy
kicsit összeérni az ízeket, majd botmixerrel pépesítsük.
Hozzákeverjük a kukoricát, utána visszatesszük 2-3 percre a
tűzhelyre, épphogy csak felbuggyanjon. Reszeljünk sajtot a
tetejére, igazán forrón tálaljuk.
Könyvajánló

Márai Sándor  A sziget

Vers mindenkinek

Tompa Mihály: Új évkor

A szigetben "nem kisebb dolog történik,
Isten házába gyűl
A hívő nép új évnek ünnepén;
mint hogy egy finom és különleges,
Holott forró imát
élete értelmét, sőt istent kereső férfi az
A buzgó néppel híven mondok én.
élet legegyszerűbb és legérthetetlenebb
És a fohász imígy
(mert legizgalmasabb) területén, a
Száll
ég
felé: ajándokozz nekünk
fizikai szerelemben kísérletezve [...] a
Az új év kezdetén
kéjgyilkossághoz jut el, s a paradox
Új szívet, új lelket, jó Istenünk!
megismeréshez, hogy a világ megS mig érzeménye így
váltása talán nem is a jóság, hanem a
Felbuzdult lelkemnek mennyben mulat:
bűn" - írta Karinthy Frigyes 1934-ben, a
Ki nem feledhetem
regény megjelenésekor, megemlítve,
Imámbul a lányt, imádottamat;
hogy Márai ebben a könyvében
S imé nyilt ajkamon
dosztojevszkiji mélységű problémához
Véletlenűl ez új fohászt lelem:
nyúlt. A nyugtalanító lélektani regényMaradjon, oh leány,
Kebledben
a régi szív s érzelem!
nek nagyon is konkrét a helyszíne - Raguza, azaz a mai Dubrovnik, a ma is
létező Argentína Hotel és Lokrum szigete - és a cselekménye - Askenasi
Viktor Henrik utazása és gyilkossága -, a szöveg azonban valójában egy belső
monológ, a gyilkos gondolatfolyama, pokoljárása tudata legsötétebb Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
bugyraiban, a sziget pedig a lélek teljes lecsupaszításának metaforikus tere.
az újságot!
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