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Az Alapszolgáltatási Központ hírei

Álláskeresési tréning indul

2018.04.03. kezdéssel álláskeresési tréninget indítunk.
A tréning helyszíne: Alapszolgáltatási Központ
(2143 Kistarcsa, Batthyány utca 2/a)
A tréning időtartama: 2 hónap (8 alkalom),
keddenként 13-15h
Várjuk azoknak a munkanélkülieknek a jelentkezését, akik
kellő motivációt és elhivatottságot éreznek ahhoz, hogy
hatékony álláskeresési technikákat elsajátítva visszatérjenek
a munkaerőpiacra.
Jelentkezés módja: személyesen vagy telefonon az alábbi
elérhetőségen lehet munkanapokon: 0670/685-0769
0628/742-083
Alapszolgáltatási Központ
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Őszirózsa Idősek Klubja

Várunk minden kedves érdeklődőt a havi rendezvényeinken!
Programjainkat színesíti, hogy a Szenior Örömtáncot tanító
Pintérné Farkas Anikó is bemutatót tart rendezvényünkön.
Mi is a Szenior Örömtánc?
Testi és szellemi frissességünk és lelki békénk megőrzéséért
magunknak is tennünk kell. Sem előzetes tánctudásra, sem
partnerre nincs szükség, bármikor el lehet kezdeni,
azonban kényelmes cipő kell A Szenior Örömtánc
kifejezetten a szenior korosztály sajátosságaira épült.
Nincsenek benne akrobatikus elemek, hirtelen forgások,
pörgések.
Lépései kíméletesek az izmok, ízületek számára. A
táncosok folyamatosan rövid koreográfiákat tanulnak.
Meg kell jegyezni a lépéseket, az aggyal irányítani kell a
lábat, kezet, de a végtagoknak is engedelmeskedniük kell.
Tehát folyamatos a memória és a koordinációra való
odafigyelés, miközben az egyensúlyt és a kondíciót is
fejlesztjük. Mindenki a saját képességeinek és egészségi
állapotának megfelelően táncol. Az új tánclépések
megtanulása intenzív agytornát kíván, és elősegíti az
idegpályák működését. Előnyösen hat a gerincproblémák,
porckopás, csontritkulás ellen.
Táncolás közben a lelkünket is ápoljuk. A közösség gyógyít:
nem kell egyedül otthon ülni, készülünk a másokkal való
találkozásra; van egy hely, ahol hasonló emberekkel
érezhetjük jól magunkat, barátokra lelhetünk.
A Szenior Örömtánc egyedülálló módon segíti a demencia
megelőzését, és semmilyen más tevékenységről nem
mondható el, hogy 76%-ban segít megelőzni az Alzheimerkórt. A foglalkozások során ismételjük a már megtanult
táncokat és minden alkalommal újakat is tanulunk. Mindenki
a saját üteme szerint halad, nincs teljesítménykényszer, csak
sikerélmény.
A Szenior Örömtánc a Szeniortánc Világszövetség által
elismert mozgásforma.
Érdeklődni: Pintérné Farkas Anikónál a bemutató után lehet.
Alapszolgáltatási Központ
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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.

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”.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Mi a Cégkapu és mire jó?
A cégkapu nem más, mint a gazdálkodó szervezetek számára
biztosított hivatalos tárhely, amely 2018. január 1-jétől a
hivatalos szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal,
szolgáltatókkal történő elektronikus ügyintézésre, kapcsolattartásra szolgál.
A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-jétől cégkapun
keresztül az önkormányzatokkal, közüzemi szolgáltatókkal,
bíróságokkal, a NAV-val, további államigazgatási
szervezetekkel is elektronikus úton tudnak ügyet intézni,
hivatalos dokumentumokat küldeni, fogadni, ezáltal az
ügyintézés egyszerűbbé válik, továbbá a hivatalos dokumentumok ellenőrizhetően követhető.
Felmerülhet ugyanakkor a kérdés, hogy miért van szükség
cégkapura, amikor már több mint 10 éve megbízhatóan
működik az ügyfélkapu rendszere? A cégkapu közvetlenül a
gazdálkodó szervezetekhez kötődik, míg az ügyfélkapu a
magánszemélyekhez.
Kiknek kell cégkaput használniuk?
Gazdálkodó szervezet alatt nem csak a gazdasági
társaságokat kell értenünk, hanem a polgári perrendtartásról
szóló törvényben nevesített további több mint 20 szervezetet
is. Kiemelve néhányat, mint egyesület, egyesülés,
szövetkezet, ügyvédi és közjegyzői iroda, alapítvány,
társulat, de még a külföldi vállalatok fióktelepe is ide
tartozik.
Az egyéni vállalkozók is kötelezettek az elektronikus
kapcsolattartásra, azonban továbbra is az Ügyfélkapuszolgáltatással valósítják meg a kapcsolattartást, ebből
adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.
A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől
jogszabály kötelezővé teszi a cégkapun keresztüli elektronikus ügyintézést, ezért 2017. december 31-ig regisztrálniuk
kellett a cégkapura.
Forrás: NAV

Sok idő telt az internálótábor bezárása óta, de az itt
raboskodók sebeit, lelki traumáit az idő sem tudta begyógyítani. 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 rendelkezik vagy tudomása van ilyen forrásokról, jelentkezzen az
alábbi elérhetőségeken:
Kistarcsai VMSK Kft.
Kapcsolattartó: Pongrácz Viktória
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel: 06/20-568-75-98
Email: viktoria.pongracz@vmsk.hu
A cég felkészült arra, hogy ha nem kívánnak megválni a már
több évtizede őrzött személyes tárgytól, fényképtől, a családi
legendárium fontos forrásától, a közgyűjtemény a behozott
tárgyakat korszerűen digitalizálva, a relikviát az eredeti
tulajdonosának juttatják vissza.
Bízunk abban, hogy ez a felhívás minél több érintetthez eljut,
kérjük, segítsenek bennünket ebben a gyűjtő- és feltárómunkában!
Solymosi Sándor, polgármester
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Közterületfelügyelőt keres az
Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet
Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.,
illetve Kistarcsa Város közterületei

Ellátandó feladatkörök:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen
folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára
vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység
megakadályozása, megszakítása, megszűntetése, illetve
szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez
kapcsolódó szabályainak betartása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a
közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében.
Feltételek:
- magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség
- középiskolai végzettség
- közterület-felügyelői vizsga, vagy vállalás annak megszerzésére
Illetmény és juttatások megállapítása az önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint történik.
A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.
Elbírálás határideje: 2018. február 28.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást
kap. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú
felhasználásának költségeit térítjük.
A közterület-felügyelői tanfolyam - tanulmányi szerződés
kötés mellett – a próbaidő letelte után is elvégezhető.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige:
„közterület-felügyelő pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)470-711/290-es telefonszámon kapható.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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A Deáktanya aktuális
programja
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?
2018. március 1.
Németh Veronika: Az energia szerepe napjainkban
A környezettudatos energiaellátás. A napenergia
felhasználása meglévő eszközeinkkel. Fontos, hogy a
környezet megóvásával tegyünk jót magunknak. A zöld
környezet jelentősége. Energiatárolás, szigetelés.
2018. március 8.
Sebestény István: Civilek a statisztikában, civilek a
valóságban
Mi is az a statisztika? Miért van szükség civil statisztikára?
Kik vagy mik is a civilek? Mi a funkciójuk és milyen
környezetben kell(ene) ezeket ellátni? Civil függetlenség,
felelősség, a politikai szerepvállalás veszélyei.
2018. március 15.
Szelke László: Mi is volt 1848-ban?
Az 1848-as történéseket alkotmányozásnak és békés
átmenetnek tekinthetjük, vagy radikális rendszerváltozásról
beszélhetünk? A forradalmi események előzményei és
következményei.
2018. március 22.
Varga Imre: Az első világháború magyar veszteségei
Magyarországnak nem volt érdeke a háborúban való
részvétel, a harcok mégis nagy emberáldozatot követeltek.
Veszteségi adatbázis készítésének körülményei. A
Kistarcsához köthető konkrét adatok, és az itteni hősök.
2018. március 29.
Kerecseny Csaba: Emlékek a Mont-Blancról
Menetelés az alaptáborig. Sátrazás a sziklatengeren. A 600
méter szintemelkedésű, majdnem függőleges sziklafal. A
magashegyi betegség tünetei. Egy életveszélyes kicsúszás.
Szél és hóvihar átélése a sátorban.
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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Beszámoló a januári testületi ülésről
Elfogadásra került a Települési Értéktár Bizottság beszámolója
A Képviselő-testület 2013-ban Települési Értéktárat,
valamint Települési Értéktár Bizottságot hozott létre. A
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
szóló kormányrendelet alapján az Értéktár Bizottság
félévente beszámol tevékenységéről a testületnek. A
Bizottság 2017. II. félévi beszámolóját a Képviselő-testület
elfogadta.
Megkezdődött a Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek elszámolása
A testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében a képviselő-testületi
hatáskörben támogatott szervezetek részére 5 050 000 Ft-ot
különített el, 2017-ben történő támogatásként. A
szervezetekkel megkötött szerződések és megállapodások
rögzítik az elszámolások módját és idejét. A támogatott
szervezetek betartották a feltüntetett határidőt és a
szerződésben leírtaknak megfelelően, pontosan számoltak el
3 250 000 Ft támogatással. A fennmaradó 1 800 000 Ft
támogatás elszámolása a márciusi rendes testületi ülésre
kerül előterjesztésre.
Eladó üzlethelyiség az Oázis Üzletházban
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll a 2143
Kistarcsa, Deák Ferenc utca 2. szám alatti Oázis Üzletházban
található 1393/6/A/14 helyrajzi számú 19,52 m2 területű
üzlet rendeltetésmódú ingatlan. Jelenleg az üzlethelyiség
üresen áll, kihasználatlan. Fenntartásának, a társasházi közös
költség viselésének költségei az Önkormányzatot, mint
tulajdonost terhelik. Az elmúlt időszakban többen
érdeklődtek az ingatlan értékesítése iránt, melyre tekintettel a
Képviselő-testület úgy döntött, ismételten nyilvános
pályázatot ír ki az ingatlan elidegenítése céljából.
Eladásra kerül a volt FORFA iskola
A testület korábban nyilvános pályázatot hirdetett a
Kistarcsa, 3144/6 hrsz-ú, Eperjesi út 19. szám alatt található,
„kivett általános iskola” rendeltetésmódú ingatlan
elidegenítése céljából.
Több alkalommal meghosszabbított pályázati határidő
eredménytelenségét követően, a 2018. január 17-ig
meghosszabbított pályázati határidőben 1 db pályázat került
benyújtásra. A SZILA HOUSE Kft. az ingatlan vételáraként
bruttó 160.000.000,- Ft összeget ajánlott, a vételárból
70.000.000,-Ft-ot 2018. június 30-ig, a fennmaradó
vételárrészletet 2018.november 1-ig vállalta megfizetni.
A felajánlott vételár az értékbecslés alapján az ingatlanra
megállapított piaci értékkel összeegyeztethető, a jelenlegi
piaci viszonyok között elfogadható, tényleges és méltányos
piaci árnak tekinthető.
A testület a pályázatot eredményesnek minősítette és felkérte
a polgármestert az adásvételi szerződés megkötése
érdekében a Kft-vel történő tárgyalások folytatatására.
Új munkagépet vásárol a KÖFE Kft.
A cég, az elavult géppark korszerűsítése és a
városüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátásához z

szükséges munkaeszköz biztosítása érdekében, és mint a
helyi közút kezelője kíván beszerezni egy ISEKI TG 6490
AHL típusú kommunális munkagépet. A cég 2018. évi
előzetes üzleti tervében, a beszerzés tervezésre került. A kért
árajánlatok közül a Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.
adta a legjobb ajánlatot a legjobb feltételek mellett 41 500
EUR összegben.
Kistarcsa elutasítja a tömeges betelepítést és a Soros-tervet
Egy levélmegkeresésben arra kérték Kistarcsa Polgármesterét, hogy csatlakozzon a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” felhívásához, illetve Kistarcsa Város
Képviselő-testülete a felhívás alapján hozzon határozatot az
ország biztonsága érdekében. A határozatok értelmében a
testület elutasítja a Soros-tervet, azt, hogy a településen
bevándorlás-szervező irodát működtessenek és komoly
fenyegetést jelentő tömeges betelepítés esetén felkéri
Magyarország Kormányát, ha kell, jogszabályokkal lépjen fel
a Soros-terv és a bevándorlás-szervező Soros-szervezetek
ellen
Felújításra kerül az A/2-es végátemelő
Kistarcsán 2014. január 23-tól a DPMV Zrt. végzi a
viziközmű-szolgáltatási tevékenységet, amelyet 2015. július
1-től bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében lát el. A
2017-2031 közötti időszakra vonatkozó, később módosított
gördülő fejlesztési tervben feltüntetésre kerültek a 2017-re és
a 2018-ra vonatkozóan az A/2-es végátemelő felújításával
kapcsolatos munkálatok.
Az A/2-es végátemelő Kistarcsa Város Önkormányzata,
Kerepes Város Önkormányzata és Nagytarcsa Község
Önkormányzata közös tulajdonát képezi, 43%-43%-14%-os
arányban.
A testület figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásáról
törvényben foglaltakra két feltétel kikötése mellett
jóváhagyta aDPMV Zrt.-vel az A/2-es végátemelőt érintő
részleges felújítási munkálatokra vonatkozóan megkötendő,
mindösszesen 59.800.000,- Ft + ÁFA összeg értékű
fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozási szerződést azzal, hogy a
fejlesztési munkák tekintetében Kistarcsa Város
Önkormányzatát terhelő fizetési kötelezettség összege
25.714.000,- Ft +ÁFA, amely kizárólag a Kistarcsa Város
Önkormányzatának járó eszközhasználati díj/bérleti díj
terhére kerülhet elszámolásra.
H.SZ.
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Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek figyelmét,
hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus
ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett
Önkormányzati Hivatali Portál keretében. A lakosság
számára továbbra is csak válaszható az elektronikus
ügyintézés, mert papír alapon, postai feladással vagy
személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik
elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára jogszabály
írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül)
intézhetik hivatalos ügyeiket.

A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő
alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd
beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére.
Részletes segítséget a S E G É D L E T –portálon keresztül
történő ügy indításához elnevezésű dokumentumban találnak
a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.
Amennyiben a portálon rendelkezésre álló nyomtatványok
között nem található olyan űrlap, amely a kívánt
ügyintézéshez szükséges, úgy egy másik elektronikus
felülettel, az E-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen
kérelem és hozzá csatolt pdf formátumú űrlap,
nyomtatvány elektronikusan elindítható.
Az E-Papír szolgáltatás igénybevétele is Ügyfélkapus
regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Az
E-Papír szolgáltatás érhető el. (https://epapir.gov.hu/)

• Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó
egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a
azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy
adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az
adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes
adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott
Az Önkormányzati Hivatali Portál
személyként azon (természetes vagy jogi) személyek
Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál
jogosult eljárni.
elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
A Portál természetes személy és jogi személy ügyfelei • Ügykövetés
számára egyaránt lehetőséget biztosít az elektronikusan A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az
elérhető szolgáltatások igénybe vételére.
Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan
Meghatározott ügyeiket a https://kistarcsa.asp.lgov.hu indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az
felületen keresztül intézhetik elektronikusan, ha a alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az
szövegdobozra kattintanak. Az Elektronikusan intézhető ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon
ügyek és űrlapok listája elnevezésű a tájékoztatóhoz csatolt követésére. Részletes segítséget a S E G É D L E T – az
mellékletben található.
elektronikus ügyintézés tájékoztatójának eléréséhez elnevezésű dokumentumban találnak a tájékoztatóhoz csatolt melIgénybe vehető elektronikus ügyintézési
lékletben.
szolgáltatások
Az Önkormányzati Hivatali Portálon jelenleg három Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele
szolgáltatás érhető el Ügyfélkapus regisztráció és
Ügyfélkapus azonosítást követően. (Regisztráció hiányában Az Önkormányzati Hivatalos Portál bárki számára elérhető.
az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon Az első belépéskor létrejön az ügyfél személyes fiókja,
amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók
nyújtható be.)
Az ügyfeleknek ki kell választani, hogy Kistarcsa telepü- meg. Ezek később módosíthatóak. Részletes, és lépésről
lésen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe a lépesre történő ismertetést a S E G É D L E T – a
szolgáltatáshoz szükséges regisztrációhoz, a szolgáltatás
portál kínálta ügyintézési lehetőségeket.
igénybevételéhez elnevezésű mellékletben találhatnak a
• Ügyindítás
tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.
Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. Amennyiben nem kívánja tovább használni a szolgáltatást, -

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. február 1-től az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés
csak Ügyfélkapun, vagy Cégkapun keresztül történhet,
ezért az e-mailen érkezett ügykezdeményezéseket az
Önkormányzat/Hivatal vissza fogja utasítani.

KISTARCSAI HÍRADÓ

adatainak biztonsága védelmében - ne a böngészőablakot
zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

Böngészőprogram, internet hozzáférés
Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Explorer,
Chrome, Firefox, Safari, Edge, stb.) és internet hozzáférés
szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb
alkalmazás telepítését nem igényli.

Önkormányzati Hivatali Portál vagy E-Papír?
A Portálon intézhető ügyek listája a mellékletben olvasható. Amely ügy vagy űrlap nem szerepel a listában, az EPapír szolgáltatás keretében intézhető. Ebben az esetben
további nyomtatványok találhatók az Önkormányzat
honlapján, melyek elérhetősége: Címlap > Hivatal >
Ügyfélszolgálat > Nyomtatványok. Itt kiválasztva a
nyomtatványt, letöltve, kitöltve csatolható fel a kérelem pdf
formátumban az E-Papír oldalon mellékletként. Az E-Papír
felület segítségével beküldendő ügykezdeményezés is
Ügyfélkapus bejelentkezést kíván. Ennek hiányában az űrlap
kitöltve postai úton juttatható el a Polgármesteri Hivatalba.
Részletes segítséget a S E G É D L E T – az EPapír
szolgáltatás igénybevételéhez elnevezésű dokumentumban
találnak a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.

Ügyfélkapu létrehozása
Két módszer lehetséges:
• otthonról, e-személyivel (https://eszemelyi.hu/)
• Járási kirendeltségen: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 1.
(28) 746 838 vagy a Járás központjában: 2100 Gödöllő,
Kotlán Sándor u. 3. (28) 529 100
Az elektronikus ügyintézés szabályait a 2015. évi CCXXII.
törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szoláltatások
általános szabályairól szóló jogszabály tartalmazza.

Az Önkormányzati Hivatali Portál rendszert a Magyar
Államkincstár működteti (1054 Budapest, Hold u. 4.
www.allamkincstar.gov.hu) A működtető ASP Központ
elérhetősége – Telefon: +36-1-327-5840; E-mail:
asp@allamkincstar.gov.hu. Problémájukkal forduljanak
hozzájuk bizalommal!
Kistarcsa Város Önkormányzata

A VÁROS HÍREI
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VII. Böllérfesztivál
2018. február 3-án került megrendezésre immáron 7. alkalommal a Kistarcsai Böllérfesztivál, amely az időjárásnak köszönhetően igen rendhagyóra
sikerült.
Szinte végig az eső és a havas eső váltotta egymást, délután pedig sűrű
hóesés tette igazán téliessé a rendezvényt. Az esemény szervezői mindent
megtettek annak érdekében, hogy a viszontagságos idő ellenére minden
program megtartásra kerüljön, ebben nagy segítséget nyújtott a tavaly
májusban átadott Sport- és Rendezvényközpont, a fedett színpadi sátor és
természetesen a lelkes csapatok, fellépők és a látogatók rugalmassága is.
A fesztivált reggel 7 órakor Solymosi Sándor polgármester nyitotta meg, a
hagyományokhoz híven a nap házigazdája és műsorvezetője pedig Klacsán
Lajos volt. A csapatok számára megtartott balesetvédelmi oktatást követően
a bírák bemutatása következett.
A 6 fős zsúrit Bede Róbert mesterszakács vezetésével, Szegedi Gábor böllér,
Jurcsi Lajos nemzetközi séf, Juhász István a Kistarcsai Vállalkozók Baráti
Körének elnöke, Szőke Csaba gyógyszerész, és meghívott vendégként
Faragó András színművész alkotta.
A díszkupák és oklevelek mellett a fődíjat egy 120 kg-os élő sertést Kohajda
Péter és Bundik Szilveszer ajánlotta fel. Az esemény főtámogatója a JUKA
Járműjavító Bt. volt.
Idén 14 induló, köztük két újonc csapat is bemutatkozott, a szerbiai Zentáról
és a Lehetetlen küldetés névre hallgató formáció személyében. Az utóbbi
csapat a tavalyi Kakasfőző Fesztiválon vívta ki az indulás jogát. Erdélyből
Torja és Előpatak, Ukrajnából Fancsika település csapata is képviseltette
magát. Külön érdekesség, hogy a fesztiválra idén Belgiumból és
Franciaországból is érkeztek vendégek. Vécsey László (Fidesz-KDNP) a
régió országgyűlési képviselője is kilátogatott a fesztiválra, és személyesen
köszöntötte az induló csapatokat a sátraknál.
A sertések szúrása fél 8 körül kezdődött, akkor még az eső is viszonylag
kegyesnek bizonyult a csapatokhoz. Szerencsére sok érdeklődőt a rossz idő
sem tántorított el attól, hogy kilátogasson az Ifjúság térre.
A fedett színpadi sátornál a programok nem sokkal 9 óra után, a
hagyományőrző produkciókkal kezdődtek. Elsőként Farkas Zoli és bandája
lépett fel, azután a Szeretet Dalkör következett, és végül a Pannónia
Néptáncegyüttes két korcsoportjának tánca zárta az autentikus folklórprogramokat.
A nap folyamán a megszokott kirakodóvásár is színesítette a programot. A
rossz idő ellenére igen finom füstölt húsáruk, sajtok, kürtőskalács, kézműves
sörök, különleges cseresznyebor és más különböző gasztronómiai
különlegességek is várták a kilátogatókat Aki kézműves ajándéktárgyakat
szeretett volna vásárolni, szintén megtalálhatta a számítását.
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A jó hangulatért a nap folyamán a Retroleum házibuli zenekar volt a felelős,
akik a zenei házigazdái is voltak egyben a fesztiválnak.
Déltől a mulatós zene szerelmeseinek kedveztek a szervezők, Sláger Tibó
következett. Kevesen tudják, hogy több száz mulatós sláger fűződik a
nevéhez dalszövegíróként is. Az énekes legismertebb dalaival érkezett
Kistarcsára, és a színpadi sátornál igazi téli mulatság kerekedett.
Ezután a humoré volt a főszerep. Lorán Barnabás, Trabarna lépett a színpadra.
A sajátos humorával és hangutánzó képességével megáldott nevettető, még az
időjárás miatt szomorkodókat is jókedvre derítette.
Lassan kijelenthető, hogy nincsen kistarcsai fesztivál operettzene nélkül. Kora
délután a 2 szoknya egy nadrág Társulat produkciója következett. A 3 fiatal
operett énekesből álló formáció musical dalokkal és a legismertebb operett
klasszikusokkal készült a Böllérfesztivál közönsége számára. Az ováció itt
sem maradt el, a zenekedvelő közönség hosszas tapssal jutalmazta az
énekeseket.
A programtervtől eltérően az eredményhirdetésre az időjárásnak köszönhetően kicsit korábban került sor, mivel már ekkorra jó pár centi hó lepte be a
fesztivál helyszínét.
Összetett kategóriában a 3. helyet Gádoros csapata szerezte meg, második
helyen végzett Erdélyből Torja csapata és 7. Böllérfesztivál győztese idén a
Baráti Kör névre hallgató formáció lett. A kupák és oklevelek mellett ők
vihették haza a fődíjként felajánlott sertést is.
A mulatság az időre való tekintettel, a Sportközpontban folytatódott. Nem
sokkal fél 6 után Danics Dóra és a Cimbaliband koncertje következett. A
nemzetközi sikerekkel is büszkélkedő zenekar a népzene és a modern
tánczene olyan ötvözetét állította színpadra, mely mindenki számra igazán
könnyen befogadható és szerethető.
A koncertet követően a Retroleum zenekar fergeteges házibuli slágerekkel
zárta a fesztivált.
Eredmények:
Összetett eredmény:
Szívélyes vendéglátás:
1. Baráti Kör
1. Lehetetlen küldetés
2. Torja
2. Kistarcsai Roma
3. Gádoros
Önkormányzat
Legjobb ízvilág:
Legszebb tálalás:
1. Fidesz
1. Mulatós Barátok
2. Polgármesteri Hivatal 2. Zenta
3. Fancsika
3. Jobbik
Legszebb tálalás:
Hagyományőrzés:
1. Mulatós Barátok
1. Pannónia Néptáncegyüttes
2. Zenta
2. Előpatak
3. Jobbik
3. Delta Mentők
A VII. Kistarcsai Böllérfesztivál támogatói voltak:
Auchan Magyarország Kft., Delta Mentőszolgálat, Dunakeszi Tankerületi
Központ, JUKA Járműjavító Bt., Kohajda Péter, Kistarcsai KÖFE Kft.,
LAVET Kft., RLP Higiénia, Szablya Étterem, Szilas Food Kft.
H.SZ.
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Hegyes Imre újabb sikeres
övvizsgát tett!
Hegyes Imre 4.Danos Taekwondo Mester a Sentinel SE
vezető edzője sikeres övvizsgát tett és Hapkidoból 2.Danos
lett.

Edzés időpontok:
Önvédelem oktatás indul kezdőknek, minden csütörtökön
és szombaton! Csatlakozz, védd meg magad! Az első
edzés ingyenes!
Hapkido edzés:
gyerek-felnőtt : 19.00-20.00 csütörtök
gyerek-felnőtt: 9.45-11.00 szombat (Forfa Iskola)
Jelentkezni Hegyes Imre 4.dan Taekwondo 2.dan Hapkido
Mesternél lehet, az alábbi elérhetőségek valemelyikén.
Telefon: 0620/551-0919.
A Tradicionális Hapkido Szövetség január 28-án Dan vizsgát Weboldal: www.sentinelse.hu
tartott Hódmezővásárhelyen. A vizsgát tavaly és idén két
H.I.
felkészítő szeminárium előzte meg, amelyeken a Hapkido
teljes mozgásanyagát és fekete öves technikákat tanulhattak a
Fürdőnapok indulnak,
résztvevők.
Jelentkezzen Ön is!
A Korea Hapkido Federation tagjainak sorát erősítette a
magyar szövetség elnöke Kopasz Attila is, és a Vásárhelyen Értesítünk mindenkit az idősebb korosztály részéről, hogy
március hónaptól fürdőnapokat szervezünk.
tartott Dan vizsgát is ő vezette.
Az utazáshoz egy 54 személyes busz áll rendelkezésre, a
2. Dan fekete öv fokozatot szerzett Hegyes Imre
helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik.
2. Dan fekete öv fokozatot szerzett Kispál László
Fizetni a fürdő belépőt és a buszt kell, melyek költségét
A kétórás számonkérésen esés-, illetve kéz- és lábtech- mindig a létszám határozza meg.
nikákat, a dobásokat, a feszítéseket, ütés- és rúgásvédéseket,
az átkarolásokat valamint a ruhafogások elleni védekezéseket Az első fürdőnap március 13 -án lesz, úticél Agárd és az
kellett bemutatniuk, de volt küzdelem, földharc, sétapálca, indulás reggel 7 órakor lesz. Jelentkezni március 10-ig lehet.
rövid bot, hosszú bot és kard technika valamint kés elleni További fürdőnapok:
védekezés is. A sportolókat Kopasz Attila 5.Dan mester
Április 10.
(Jelentkezés április 5-ig)
készítette fel az erőpróbára. A vizsgázók Koreából kapják
Május 8.
(Jelentkezés május 3-ig)
meg a Dan diplomáikat.
Július 10.
(Jelentkezés július 5-ig)
Augusztus 14. (Jelentkezés augusztus 10-ig)
Szeptember 11. (Jelentkezés szeptember 6-ig)
Október 9.
(Jelentkezés október 4-ig)
November 13. (Jelentkezés november 8-ig)
A fürdőnapok helyszínei közösen kerülnek majd kitalálásra!
Indulási helyszínek: Kistarcsa Széchenyi úti templom elől
vagy a Kistarcsa Takarékszövetkezet elől lehetséges.
Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
A sikerekhez Solymosi Sándor, Kistarcsa Város Polgármes- Burai Ernőné /Ági/ +36305186508
Legéndi Józsefné /Györgyi/ +36304200190
tere is gratulált!
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HELY–SZÍN–HÁZ: Új bázisa lett a Villámtánc Egyesületnek
Az előző számban már olvashattak a Villámtánc Kulturális,
Művészeti, Sport és Tánc Egyesület munkájáról, az előző
tanévben elért sikereiről és a 2017 őszén felújított új
székházról.
Az épületet a szervezet hasznosításra, a
kulturális művészeti és sport tevékenységének bővítése
céljából kapta meg Kistarcsa Önkormányzatától.
A Szabadság út 52. szám alatti épületben sok olyan
átalakítás megtörtént, ami e széles tevékenységi kört ki tudja
szolgálni. Kialakításra került két terem, mely tánchoz és
sportoláshoz is egyaránt megfelelő padlózattal, tükörrel
rendelkezik. Alapterületük 30 és 73 nm, kellően világos és a
belmagassága is ideális. A földszinten megmaradt két iroda,
melyben szakkörök, nyelvi órák, kézműves és kreatív
kiscsoportos foglalkozások megtartására is van lehetőség.
Az emeleti terem többfunkciós, kisebb színházi előadásokra,
bemutatókra is alkalmas, területének egy része nézőtérré is
alakítható, így kb. 60 fő befogadására is alkalmas lehet.
Mindkét szinten megújult a vizes blokk, az öltöző pedig
földszinten került kialakításra. Ezen kívül még két kisebb
öltöző létrehozása is szerepel a jövőbeli tervek között, hogy
egyszerre több azonos célú, de egy időben zajló
foglalkozásnak is kényelmesen helyet tudjon biztosítani a
létesítmény.
Energetikai szempontból és az épület külsejét tekintve még
várat magára egy komolyabb beruházás, de lépésről lépésre
kell haladni. Az Egyesület elsősorban a saját csoportjai
számára kapta meg az ingatlant, hogy biztosítsa a
próbalehetőségeket a tagok számára, de a tevékenységi
körükkel nem ellentmondó foglalkozásokra bármilyen
csoportnak, iskolának illetve magánszemélyeknek (pl. kisebb
koncertekre, szülinapi rendezvényekre stb.) is bérbe adható.
A fő cél az, hogy az épület adottságai teljes mértékben ki
legyenek használva. Mind a Villámtánc Egyesület számára,
mind olyan csoportok fejlődésének érdekében, mely
Kistarcsa kulturális és művészeti életét és színvonalát tovább
emeli.
A helyiségek bérlésével kapcsolatban keressék bizalommal
Villám Veronikát, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
+36203679721, villamveronika@gmail.com.
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Betegek világnapja

A lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én ünnepeljük
5. … Megőrizzük a katolikus kórházakat az anyagias
az egész Egyházban és legfőképpen Lourdes-ban, a betegek 26. szemlélettől, amely az egész világon az egészségügyet a piac
világnapját. A Szentatya ez alkalomra küldött hagyományos részévé teszi, s így végül kizárja a szegényeket. Az okos
üzenetéből idézünk.
szervezés és a szeretet azt kívánja meg, hogy a beteg személy
méltóságát tartsák tiszteletben és mindig ez álljon a gyógyítás
középpontjában. Ezeket az elveket kell követnie azoknak a
keresztényeknek is, akik állami intézményekben dolgoznak, és
akiknek szolgálatukkal az Evangéliumról kell hiteles tanúságot
tenniük.
6. Jézus Egyházára hagyta gyógyító hatalmát: „Akik
hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: […] ha betegekre
teszik a kezüket, azok meggyógyulnak” (Mk 16,17-18). Az
egészségügyben végzett lelkipásztori munka szükséges és
lényegi feladat marad és az is fog maradni mindig, amelyet
megújult lendülettel kell végezni az egyházközségi szinttől a
Ebben az évben a betegek világnapjának témáját a keresztre legkiválóbb egészségügyi központokig mindenütt. Nem
felfeszített Jézus szavai adják, amelyekkel édesanyjához, feledkezhetünk itt el arról a gyengédségről és kitartásról,
Máriához és Jánoshoz fordul: „’Asszony, nézd, a fiad!’... ‘Nézd, amellyel számos család gondoskodik tulajdon gyermekéről,
az anyád!’. Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány...” szüleiről, rokonairól, akik krónikus betegségben vagy súlyos
(Jn 19, 26-27).
fogyatékosságban szenvednek. A családon belül végzett
1. Az Úrnak ezek a szavai rávilágítanak a kereszt gondoskodás az emberi személy iránti szeretetről szóló
misztériumának lényegére. A kereszt nem reménytelen tragédia, rendkívüli tanúságtétel, megfelelő elismerés jár érte és
hanem az a hely, ahol Jézus megmutatja dicsőségét és ránk megfelelő intézkedésekkel támogatni is szükséges azokat.
hagyományozza szerető végakaratát, amely a keresztény
7. Szűz Máriára, a gondoskodó szeretet édesanyjára
közösség és minden tanítvány életének alapszabályává válik.
bízunk mindenkit, aki testében vagy lelkében beteg, hogy
2. A szeretett tanítvány, János, az Egyházat, a messiási támogassa őket reménnyel. Azt is kérjük tőle, hogy segítsen
népet jelképezi. Az ő feladata, hogy elismerje Máriát saját befogadó emberekké válnunk beteg testvéreink irányában. Az
édesanyjának. Ebben az elismerésben benne van az is, hogy Egyház jól tudja, hogy különleges kegyelemre van szüksége
befogadja őt, szemlélje benne a tanítványi lét mintáját és azt az ahhoz, hogy megfeleljen evangéliumi szolgálatának a betegekről
anyai hivatást is, amit Jézus rábízott mindazokkal a gondokkal való gondoskodásban. Szűz Máriát kérjük a betegeknek ezen a
és tervekkel, amelyek együtt járnak ezzel.
26. világnapján: segítsen a betegeknek, hogy szenvedéseiket az
Úr
Jézussal közösségen éljék meg, és támogassa azokat, akik
3. János, mint olyan tanítvány, aki mindenben osztozott
gondoskodnak
róluk. Mindnyájukra, a betegekre, az
Jézussal, tudja, hogy a Mester minden embert el akar vezetni az
Atyával való találkozásra. Tanúságot tud róla tenni, hogy Jézus egészségügyi dolgozókra és az önkéntesekre is szívből adom
sok olyan emberrel találkozott, akik betegek voltak lelkükben, apostoli áldásomat.
mert szívük gőggel volt telve (vö. Jn 8,31-39) és olyanokkal,
Ferenc pápa
akik testükben voltak betegek (vö. Jn 5,6). Ő mindenkinek
nyújtotta irgalmát és megbocsátását, a betegeknek fizikai .
Felhívás
gyógyulást is, mint az Isten országa túláradó életének jelét, ahol
minden könnyet letörölnek majd.
Kérjük azokat a fiatalokat, akik 2018ban
terveznek összeházasodni, február
4. Az Egyháznak a szükséget szenvedők és betegek
végéig jelentkezzenek a plébánián, hogy
iránti anyai hivatása a kétezer éves története során konkrét
formákat öltött, egy sor gazdag kezdeményezésben, amellyel a
megfelelően fel tudjanak készülni életük
betegek felé fordult. Azokban az országokban, ahol nem egyik legnagyobb eseményére.
elégségesek vagy egyáltalán nincsenek egészségügyi
rendszerek, azért dolgozik az Egyház, hogy mindazt nyújtani
Események
tudja az embereknek, ami egészségük érdekében lehetséges,
hogy megszüntesse a gyermekhalandóságot és legyőzze a széles Március 19-én egész napos szentségimádás a templomban.
Házaspár
találkozó
a plébánián.a templomban.
Március7-én
19-én
egész napos
szentségimádás
körben elterjedt bizonyos betegségeket. Mindenütt azon van, Április
Karitász találkozó
bál a Csigaházban..
7-én Házaspár
a plébánián.
hogy legalább gondoskodást nyújtson, ott is, ahol a gyógyítás Április 14-én
Április
14-én
Karitász
bál
a
Csigaházban.
nem lehetséges. Az Egyház képe, mint „tábori kórház”, ahova
Kistarcsai Plébánia
befogadnak mindenkit, akiket megsebzett az élet.
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Apostolok cselekedetei

„Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.Azon az éjszakán,
amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter  két bilinccsel megkötözve  két katona között aludt, az
ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában;
oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: „Kelj fel gyorsan!” Erre lehulltak a bilincsek Péter
kezéről. Ezt mondta neki az angyal: „Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat!” Péter megtette. Az angyal pedig
ezt mondta neki: „Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem!” Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy
valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen,
majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment
rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt:
„Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát...” Apostolok cselekedetei 12, 511

A jeruzsálemi keresztyének reménytelen helyzetbe kerültek:
Jakabot kivégezték, Pétert tömlöcbe vetették.. Jézus ilyenkor
mindig imádkozott, ha csak egyetlen mondattal is. Ezért
tapasztalta meg az Úr szabadítását.
Ezt a példát követte a gyülekezet is. Sokszor nem is
tudjuk felmérni:
„Milyen erő a hordozó imádság!/ Harcban pajzsunk,
viharban sátorunk!” (Túrmezei Erzsébet). Az Istenben való
bizalom, a gyülekezet imádsága tartotta Péterben a
reménységet, úgyhogy aludni is tudott. Ha valaki élt már át
ilyen éjszakát, megérti, milyen nagy ajándék, ha képes
akárcsak elszenderedni is egy ilyen félelmetes helyen. De ez
a megalázó tömlöc olyan lett Péter számára, mint egy
„lakóhely, szoba”. Ezt a különös görög szót használja itt a
Biblia a börtönre. Milyen nagy dologra teszi képessé
mennyei Atyánk az övéit!
Isten pedig, hogy kiszabadítsa Pétert, elküldte követét,
mert az „angyal” szó ezt jelenti. Ahol megjelenik az Úr
angyala, legelőször is világosságot támaszt a sötét helyen.
Azután lehullanak a bilincsek. Megnyílik a foglyok előtt az
ajtó, ahogy Jézus azt megígérte: „Az Úr Lelke van énrajtam,
mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a
szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem
a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy
szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr
kedves esztendejét.” Lukács 4, 18-19.
Először minket kell, hogy Isten kiszabadítson a saját
börtönünkből, hogy mi is mások szabadításának eszközévé
lehessünk! Mikből szabadulhatunk ki?
1./ Mindenki először saját óemberének börtönéből? Erről
tanít Heidelbergi Káténk 88-90. kérdéseire adott feleletei:
„Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember
megtérése? Kettőből: az óember megöldökléséből és az új
ember megelevenítéséből.
Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből
fájlaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat. Mi az új
ember megelevenítése? Istenben való szívbeli öröm Krisztus
által, és az Isten akarata szerinti jó cselekedetekben
gyönyörködő szeretet.”
2./ Fontoskodásunkból? Mi a különbség a „fontos” és a
„fontoskodó” ember között? A „fontos” nélkül leállnának a
dolgok, a „fontoskodó” nélkül pedig mennének. Gyakran

tapasztalják, akik megszabadultak a maguk fontoskodásától,
hogy gyakran a mellettük élők dolgai kezdenek el jól előre
haladni. Évek óta tartó megoldatlanságok elrendeződnek.
3./ Sokan az érzelmek börtönében sínylődnek. Egy
szociológiai professzor publikálta:
„...a diplomások többsége sokkal rosszabbul érzi magát, mint
azt társadalmi helyezte, fogyasztása indokolná”. Így volt ez
egy évszázada is. Így éreztek legkiválóbb alkotóink is,
miközben világot láthattak. Sokszor hálásnak kellene
lennünk, ehelyett úgy viselkedünk, mint aki börtönben
sínylődik.
Isten szabadító angyalai vagyunk vagy börtönőrök, aki
miatt más nem tud kiszabadulni? Ne a reménytelenség,
hanem Isten szabadító követe, angyala légy!
Hogyan?
Először kezdj el imádkozni! Láttam egy bibliai gyermekfilmet erről a történetről. Egy kicsiny világossággal fejezték
ki, hogy a keresztyén otthonokban imádkoznak Péterért.
Napjainkban is, ahol imádkoznak, onnan fény árad!
A sötétség azt jelenti: nem látom Isten akaratát, szabadítását.
Az imádkozás közben meglátom az egyiket és a másikat,
hanem megoldást is.
„Abban az időben, mikor a kötelező iskolai hitoktatás
abbamaradt s a mamák nagy aggodalomban voltak a
gyerekeik hitélete felől, egy kisfiú azt mondta nekem: „Klára
néni kérem, az én édesanyám olyan szép, amikor
imádkozik". Hát igen, gondoltam, az elmaradt vallásórák
helyett szépen imádkozó édesanyákra volna szükség ...”
Zsindelyné Tüdős Klára
Az imádkozó kéz nem lustálkodó kéz, nem is
tehetetlen, nem is feltétlenül beletörődő. Boldogan tapasztalták ezt meg a Péterért esdeklők is. Napjainkban is érvényesek
Túrmezei versének gyönyörű sorai:
Ilyen erő a hordozó imádság!
Harcban pajzsunk, viharban sátorunk!
S bár a felelet néha késni látszik,
és mi lankadunk és roskadozunk,
mondjuk ki mégis csüggedetlen hittel,
mondjuk mi is távol testvéreinkkel:
'Akkor - tovább imádkozunk!'
Riskó János
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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!

Rizzsel töltött karalábé

Hozzávalók:

- 20 dkg főtt barnarizs
- 20 dkg zöldborsó
- 4 fej hámozott karalábé
- 1 0 dkg tofu
- 1 nagyobb fej vöröshagyma
- 2 gerezd zúzott fokhagyma
- 2 evőkanál olívaolaj
- 1 csomó petrezselyem
- 1 mk. édes pirospaprika
- 1 /2 teáskanál római kömény
- só, bors

Elkészítése:

A rizst megfőzzük, a karalábékat félbe vágjuk, húsukat vájjuk ki
úgy, hogy maradjon egy kb. 1 cm-es "héj", amit megtölthetünk.
A kivájt karalábédarabkákat vágjuk apróra, és pirítsuk olajon
aranysárgára. Adjuk hozzá a hagymát és a fokhagymát.
Keverjük hozzá a főtt rizst, a fűszereket, az apró kockákra
vágott tofut és a zöldborsót. Egy hőálló tálat olajozzunk ki
vékonyan, A töltött karalábékat helyezzük bele, öntsünk hozzá
kb. egy deci vizet, és süssük közepesen meleg sütőben (180
fok), fólia alatt kb. 35-40 percig. A tetejét szórjuk meg frissen
vágott petrezselyem zöldjével, és tálaljuk melegen!
Vers mindenkinek

Könyvajánló

Bakancslista
"Egész életünkben álmodozunk. Hétévesen szeretnénk kedvenc énekesünk
mellett állni a színpadon, tizenhét
évesen pedig már Kiotó cseresznyefái
alatt sétálgatnánk. Be nem teljesült
vágyaink listáját - a 2007-ben bemutatott Bakancslista című mozifilm
hatására - ma már bakancslistának
nevezzük. Sohasem késő valóra váltani
az álmainkat! Ezer tippünk segítségével
bárki belevághat élete kalandjába.

Nagy László: Tűz

Tűz
te gyönyörű,
dobogó, csillag-erejű
te fűtsd be a mozdonyt halálra,
hajszold, hogy fekete magánya
ne legyen néki teher,
tűz
te gyönyörű,
ihlet, mindenség-gyökerű,
virágozz a vérző madárban,
égesd hogy a sorsot kimondja,
nem a hamuvá izzó csontja,
virrasztó igéje kell,
tűz
te gyönyörű,
jegeken győztes-örömű,
ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra
lélekben szakállasodva,
hűlve latoló józanságban,
ahol áru és árulás van,
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,
jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,
tűz!

Ez a különleges, szórakoztató kalandokat kínáló válogatás egyaránt tartogat
tippeket a sportos kihívások kedvelői-nek, a szélesebb látókörre vágyóknak, a
más kultúrák iránt érdeklődőknek és a páratlan ételek rajongóinak is. A
Bakancslista tökéletes ajándék annak, aki szeret utazni, hiszen a cseh
üvegfúvástól kezdve az új-zélandi delfinekkel pancsoláson át rengeteg féle
utazási kalandon kalauzol végig. Hogy mitől lesz valami olyan fontos, hogy a
be szerkesztőségünk címére kedvenc
bakancslistára kerüljön? Attól, hogy még nem tettük meg, de egész életre Küldje
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
szóló emléket remélünk tőle."
az újságot!
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