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Elkészült az Ifjúság tér kiviteli
terve

A kiviteli terv alapján a képviselő-testület áprilisi ülésén

kiírta közbeszerzési eljárásra a beruházást. A tervezett

ütemezés szerint a nyár elején kezdődhet a 4-5 hónapos

kivitelezés. A több körös – 4 lakossági fórumot is megjárt –

tervezés több szempontot hangolt össze: korszerű, igényes

építészeti, kertészeti megközelítés mellett egyszerre kell a

térnek megfelelni a Kistarcsán hagyománnyá vált nagy

rendezvények helyszíneként, és az ott található intézmények

mindennapi életét kiszolgáló területeként.

Ez utóbbinak a parkolók számának növelésében, és korszerű

forgalomszervezési megoldásokban kellett megnyilvánulni.

Olyan térburkolást és zöld felületet kellett a tervezőknek

létrehozniuk, ahol minden nap jó lenni, kiülni, levegőzni,

társas életet élni, gyalogosan és autóval is jól lehet

közlekedni. Hogy mindezt bemutathassák, a kiviteli

tervekhez (ami a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek

fontos igazán) rengeteg képet készítettek, amit most közre-

adunk.

Megkezdődött a Hivatal
hőszigetelése

Parkolás a környező utcákban lehetséges

Mivel az iskolánál a végéhez ért az energetikai projekt és a

műszaki átadás-átvételi eljárás is lezajlott, ezért április 26-tól

elkezdődött az építők átköltözése a hivatal épületéhez. Ez azt

jelenti, hogy az építési konténerek a hivatal parkolójába

kerültek, lekerítették az építési területet, amivel az ügyfél

parkoló is megszűnik 2 hónapra. Így mind az ügyfeleknek,

mind a hivatal dolgozóinak a környező utcákban kell

parkolót keresniük. Az épületet egyébként szigetelik (mivel

itt már műanyag nyílászárók vannak, ezért itt nem kell

cserélni), a kisebb épületen födémcserét hajtanak majd végre.

Mindehhez azonban először le kell szerelni a napelemeket és

klímaberendezéseket, amelyek természetesen visszakerülnek

a beruházás befejezésével. A projekttel egyben az utolsó

önkormányzati intézmény is energetikailag korszerűsítésre

kerül az óvodai épületek, Alapszolgáltatási Központ és iskola

után.

A két hónaposra tervezett kivitelezés alatt a Hivatal az

ügyfélfogadási időben zavartalanul rendelkezésre áll a

lakosok részére. Az építkezés alatti kellemetlenségekért meg-

értésüket kérjük.

Kutyával őrzik a
Forfa iskolát, ami

építési terület
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szila House Kft.

megvásárolta a Forfa iskolát, s mivel folyamatosan munkát

végeznek, ezért ez építési területnek minősül. Ráadásul a mai

naptól kezdve kutyával őrzik.

Ebből kifolyólag a társaság kéri a lakosságot, hogy ne

lépjenek be a területre, ezzel elkerülve a véletlen, nemkívá-

natos baleseteket.
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2018. május 31.
Péter László: Az áltudományok veszélyei
A tudomány beépülése a mindennapokba – az átláthatóság
csökkenése. A manipulatív szándékok. Tudományos
félreértelmezések. Mi a hiteles hírforrás? A közösségi média
lerombolja a médiafogyasztási szokásokat.

2018. június 7.
Molnár Éva: Az allergia mint népbetegség
Mi is az az allergia? A leggyakoribb allergének: macskaszőr,
kutyaszőr, virágpor, por, vegyi anyagok, különböző ételek.
Az allergia és a gyógyszerek hatása. Mik lehetnek az allergia
lelki okai? Milyen terápiák alkalmasak az allergia okozta
kellemetlenségek megszüntetésére?

2018. június 14.
Hagyó Miklós: Bizonyságtevés
A politikussá válás folyamata. Visszaemlékezése a politikai
karrier pozitív és negatív vetületeire. Mi volt az oka
börtönbejutásának? Emlékek a börtönben töltött időszakról.
Hogyan jutott el a vallás befogadásához? Összefüggések a
politika, a börtön és a bizonyságtétel között.

2018. június 21.
Lippai Klaudia: Diákként Dániában
A dán oktatási rendszer. Tanár – diák kapcsolat. Lakhatás
albérletben és kollégiumban. Mire költhet a diák?
Beilleszkedési lehetőség egy idegen város közösségi életébe.
Hogyan segítik a külföldi diákokat a helyi lakosok és az
egyetem? Az ország megismerése. A dán kultúra sajátosságai.

2018. június 28.
Székely Zsuzsanna: Csörsz árok
A Kistarcsától nem messze húzódó 1700 éves árok hossza
1260 km. Valószínű, hogy a népvándorlás következményeitől
tartó rómaiak és szarmaták – akik sokat küzdöttek egymás
ellen – összefogásával készült. Mára feltöltődött, de
kipucolása után akár a világörökség részévé válhatna.

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.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

A Deáktanya aktuális
programja

Intézményvezetőt keres az
Önkormányzat

Kistarcsa Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján
pályázatot hirdet a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézmény-
vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zott időre, 2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1 /a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Az újonnan alapított intézmény szakmai dokumentumainak
elkészítése, dolgozói létszám felvétele, a szakmai munka
előkészítése és megszervezése, az intézmény berendezése.
Az intézményben folyó munka irányítása és a jogszerű
működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az
alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai
irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására meg-

bízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg köz-
alkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

- a 1 5/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott felső-
fokú végzettség

A munkakör betölthető: A munkakör legkorábban 2018.
október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

Elbírálás határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Tomeczné Brancs Katalin nyújt a 28/507-149-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város
Önkormányzata címére történő megküldésével (2143
Kistarcsa, Szabadság út 48.), vagy személyesen ugyanezen
címen. Kérjük a borítékon feltüntetni „Kistarcsai Tipegő
Bölcsőde intézményvezetői pályázat”.



KISTARCSAI HÍRADÓ A VÁROS HÍREI 5

Év Rendőre cím átadása

Kistarcsa Város Önkormányzata a Kistarcsai Rendőrőrs

hivatásos állományába tartozó rendőrök részére a város

közbiztonsága érdekében kifejtett, példamutató rendőri

munkájuk elismeréseként és megbecsüléseként a "Kistarcsa

Város Év Rendőre" elismerő címet alapított 2013-ban.

Az elismerő címre azok terjeszthetők fel, akik szakmai

felkészültségükkel, hivatástudatukkal, bátorságukkal, kiemel-

kedő személyes teljesítményükkel hozzájárultak a város

közbiztonságának javításához, és legalább három éve a

Kistarcsai Rendőrőrsön teljesítenek szolgálatot. A képviselő-

testület a 2017. év rendőre címet Vitáris Márk Tamás rendőr

őrmester részére adományozta.

Megkezdődött az idei járdaépítési
program végrehajtása

A képviselő-testület márciusi testületi ülésen döntött az idei
járdafelújításokról, járdaépítésekről. ABC sorrendben az
alábbi helyszíneket jelölték ki, ami nem jelent időbeli
sorrendiséget: Hunyadi utcai üzletsor és felújított parkoló
között járda építése, Illés Bálint téren 2 db tér-negyeden
(keleti és nyugati) járda építése, Kőrösi Csoma utcában az
utca meglévő járdaszakaszok között hiányzó járdaburkolatok
építése, Széchenyi utcában meglévő járda felújítása a 53-59.
szám közötti szakaszon és Vasút utcában a Móra Ferenc utca
és a Homok dűlő között térköves járda építése.

A kivitelező most a Széchenyi utcai szakasz megépítésével
kezdte el az idei programot. Itt térkőből fog készülni a
Kölcsey utcáig a burkolat. Tekintsék meg képeinket a
weboldalunkon a munka kezdeti szakaszáról.

Szervezési Iroda

Javaslattételi felhívás elismerő
címekre, kistarcsai lakosok részére

Az Önkormányzat által adományozható elismerő címek

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/2009. (V.

25.) számú önkormányzati rendelet alapján kérem szíves

javaslatát az alábbi címek tekintetében:

- Kistarcsa Város Díszpolgára
- Kistarcsa Városért
- Kistarcsa Város Év sportolója / Év sportcsapata

A javaslatokat legkésőbb 2018. május 31 -ig írásban,

indoklással lehet leadni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-

gálati irodáján, vagy postai úton a 2143 Kistarcsa, Szabadság

út 48., e-mailben a hivatal@kistarcsa.hu címre.

A javaslat alapján a Képviselő-testület a 2018. évi júniusi

rendes ülésén dönt a címek odaítéléséről.

Az elismerések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor

a település várossá avatásának évfordulója alkalmából szer-

vezett ünnepségen.

Solymosi Sándor, polgármester

Változtak az Orvosi Rendelő
telefonos elérhetőségei

A Rendelő elérhetőségei az alábbiak szerint változtak:

06-28-501-030 Ügyelet

06-28-501-031 Dr. Hatvani Szabolcs

06-28-501-032 Dr. László Lívia

06-28-501-033 Dr. Loján András

06-28-501-034 Dr. Kribusz Edgár

06-28-501-035 Labor (vérvétel)

06-28-470-113 Fogorvosi Rendelő

06-28-471-794 Védőnők

06-28-472-335 Gyerekorvos

06-28-470-840 Felnőtt orvosi rendelő

06-28-471-157 Ügyelet



Beszámoló a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkájáról

A Gödöllői Rendőrkapitányság rendőrkapitánya Lajmer

György rendőr alezredes elkészítette a Gödöllői Rendőr-

kapitányság 2017. évi munkáját részletező, valamint a 2018.

évre kitűzött feladatokat tartalmazó beszámolóját.

A beszámolót Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselő-

testülete az április 25-i rendes testületi ülésen elfogadta.

Az ismertté vált bűncselekmények száma 2017-ben a korábbi

évhez képest 29,8%-os csökkenést mutat. 2015-ben 2768,

2016-ban 3797 és 2017-ben 2664 vált ismertté. A

közterületen megvalósuló bűncselekmények nyomozása

kapcsán a nyomozás eredményességi mutatója jelentősen,

56,9 %-ról 70,5%-ra emelkedett.

Kistarcsa vonatkozásában megállapítható, hogy a regisztrált

bűncselekmények száma 2017-ben 4%-al csökkent az előző

évhez képest, ez szám szerint azt jelenti, hogy, 6

bűncselekménnyel követtek el kevesebbet, mint 2016-ban.

Tavaly az összes bűncselekménynek több mint 46%-át a

kiemelt vagyon elleni bűncselekmények (lopás, rablás,

rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele) adták.

2016-ban és 2017-ben 3 gépjárművet tulajdonítottak el

Kistarcsán, így sikerült alacsony szinten tartani a rendőrség-

nek a gépkocsi lopások számát.

Az elmúlt évben Kistarcsa területén 38 olyan közlekedési

baleset történt, amely során rendőri intézkedésre került sor. A

balesetek okait elemezve megállapítható, hogy a rendszeres

sebességmérések ellenére a gyorshajtás, az elsőbbség meg

nem adása és a kanyarodási szabályok megsértése a fő okok.

A Kistarcsai Rendőrőrs állománya tavaly is szorosan

együttműködött az Önkormányzattal és annak szerveivel, a

Polgárőrséggel, a Közterület-felügyelettel, valamint a területi

erdészekkel és mezőőrökkel is.

A jövőbeli célok között szerepel a közlekedési helyzet

javítása, a városban és a rendőrőrsön szolgálatot teljesítő

körzeti megbízotti státuszok fenntartása és a bűnügyi felde-

rítés fokozása is.
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Beszámoló az áprilisi testületi ülésről
Felújítás és fejlesztés TAO támogatásból

Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete már

öt alkalommal döntött úgy, hogy támogatja a Kistarcsai

Városi Sport Club-ot, hogy TAO támogatásból valósítsa meg

a Pecsenyicki Mihály Sportcentrum valamint a Városi

Sportközpont fejlesztését és működési költségeinek

támogatását.

Felmerült annak a lehetősége, hogy a Sportpálya és a

Sportközpont fejlesztése is a látvány csapatsport támogatás

keretében, az erre a célra nyújtott társasági adókedvezmény

kihasználásával valósulhatna meg. Az Ingatlanok fejlesztése

a KVSC érdeke is, hiszen a tervezett beruházással, a

tehetséges labdarúgást kedvelő gyermekek helyben

tartásával, a technikai, létesítményi, szakmai feltételek

megteremtésével a KVSC jelentős szerepet érhet el a

kistérségben az utánpótlás nevelésben.

Természetesen a tervezett sportcentrum fejlesztés nem csak a

KVSC, hanem a város teljes lakosságának érdekeit is

szolgálná. TAO támogatásból maximálisan a beruházás

értékének 70%-a támogatható, vagyis 30%-os önrésszel

mindenképpen rendelkeznie kell a pályázónak. Mivel a

KVSC ezt az összeget önerőből nem tudja előteremteni, ezért

a beruházás megvalósításának érdekében az Önkor-

mányzatnak szükséges vállalnia, hogy a teljes beruházási

költség 30%-át a KVSC részére bocsátja.

A testület úgy döntött, hogy amennyiben a Magyar

Labdarúgó Szövetség elfogadja a KVSC sportfejlesztési

koncepcióját és engedélyezi számára a TAO támogatás

igénybevételét, akkor az Önkormányzat a beruházás 30%-át,

valamint a beruházáshoz kapcsolódó utánpótlás-nevelés

10%-át saját forrásból finanszírozza.

Újabb támogatásért pályázik az Önkormányzat

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az állam-

háztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására”. A pályázat egyik célja az önkormányzati

tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések

megvalósulása. A támogatás felhasználásával lehetőség

nyílik a Petőfi utca egy szakaszán út, járda, csapadékvíz

elvezetés felújítására, a Móra F. utca középső szakaszán és a

Nyírfa utca egy szakaszán az út, csapadékvíz elvezetés

felújítására.

A pályázat összeállításánál, az Önkormányzat szűkös

költségvetése miatt kiindulási szempont volt, hogy a maxi-

mális támogatási keret kihasználásával, a maximális

támogatáshoz szükséges önrészen felül, többlet fedezetet ne

kelljen az Önkormányzatnak biztosítania.

Ezt figyelembe véve a tervezett bruttó beruházási összeg

összesen: 40 millió forint. A 10 millió forint önrész összege

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében

elkülönítésre került.

Kiválasztásra került a csapadékvíz elvezetési létesítmény
kivitelezője
A Képviselő-testület megállapította, hogy a „Kistarcsa,
Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmé-
nyének kiépítése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során
öt érvényes ajánlatot nyújtottak be. A testület nyertesnek a
VIANOVA 87 Zrt-t nyilvánította a megajánlott nettó 62 570
350- Ft ajánlati ár és 12 hónap többlet jótállási idő alapján.

Újabb ingatlanok kerültek értékesítésre
A testület pályázatot hirdetett Kistarcsa, 2231 helyrajzi
számú, telekalakítás alatt álló, telekalakítást követően 9999
m2 területű, beépítetlen terület rendeltetésmódú ingatlan
értékesítése céljából. A pályázati határidőben 1 db pályázat
érkezett. A Stone Dekor Kft. bruttó 98 300 000,-Ft vételárat
ajánlott az ingatlan ellenértékeként. A Pályázó pályázati
biztosítékként megfizetett 9 830 000,-Ft összeget, melyet a
vételárba kíván beszámítani. A vételár fennmaradó részét, 88
470 000,-Ft összeget legkésőbb 2018. augusztus 31 . napjáig
vállalja megfizetni.
Egy zártkerti ingatlan is értékesítésre került, melynek
meghosszabbított pályázati határideje 2018. április 1 0 volt. A
6532 helyrajzi számú, zártkerti művelés alól kivett terület
rendeltetésmódú ingatlan értékesítésére egy pályázat érke-
zett. A pályázó bruttó 410 000,-Ft vételárat ajánlott az
ingatlan ellenértékeként, a vételár megfizetését egy
összegben azonnal vállalja. A testület mindkét pályázatot
eredményesnek nyilvánította, és felkérte a polgármestert az
adás-vételi szerződések megkötésére.

H.SZ.
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XXIII. KISTARCSAI NAPOK

Immáron 23. alkalommal, május 12-én és 1 3-án került megrendezésre a
Város legnagyobb összművészeti fesztiválja, a Kistarcsai Napok. A
főszervezők, Pongrácz Viktória a Kistarcsai VMSK ügyvezetője és Juhász
István alpolgármester egy nagyon sokszínű programkínálatot állítottak
össze. A rendezvény fő helyszíne az Ifjúság tér ezután egy időre búcsúzik a
nagyközönségtől, mivel hamarosan elkezdődik a tér teljes rekonstrukciója,
melynek tervei a lakosság bevonásával egy közös együttgondolkodás
eredményeképpen születtek meg.

A fesztivál igazából már pénteken megnyitotta kapuit. A Csigaházban a
Feja Boksz Team jóvoltából egy ökölvívó gálát rendeztek, a Simándy
József Általános Iskolában pedig, a hagyományokhoz híven a KIKE által
szervezett kiállítások megnyitóját tartották.

A szabadtéri színpadi programok szombaton 10 órakor kezdődtek.
Elsőként a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
zenekara lépett színpadra, melyet a helyi sport- és táncegyesületek műsorai
követtek.

A Csigaház előtt, egy különleges születésnapra is sorkerült. 1 évvel ezelőtt
lett elültetve egy úgynevezett Űrfa, mely Charles Simonyi által, a világűrt
is megjárt földbe került elhelyezésre. Mindeközben a Csigaház parkolójába
folyamatosan érkeztek az igazán különleges veterán autók, ahol egy mini
oldtimer kiállítás kerekedett. Mindenki testközelből csodálhatta meg
ezeket a különleges gépjárműveket.

A színpadi programokat követően a Best Kutyaiskoláé volt a főszerep, akik
bő egy órás ügyességi bemutatón mutatták meg, milyen összhang lehet
gazdi és kutyája között, tudatos oktatás segítségével. A Noé Állatotthon is
képviseltette magát a fesztiválon, egy mini állatsimogató keretében, és az
állatbarátok minden információt begyűjthettek az örökbefogadások
menetéről. Akik az ebek mellett a lovak után is érdeklődtek, számukra a
Deres Udvar egész nap nyitva állt, ahol lovasbemutatók mellett lovaglásra
is volt lehetőség.

Délután 4 órától a verseket rockosan megzenésítő Emberöltő zenekar
koncertje kezdődött, melyet a Pannónia Néptáncegyüttes műsora követett.
A táncegyüttes fellépését mindig kiemelt érdeklődés övezi, minden
korcsoport egy igazán különleges koreográfiával készült erre a napra.

Idén is az Általános Iskola adott otthont a Kistarcsai Kulturális Egyesület
által megrendezett kiállításoknak. A teljesség igénye nélkül az érdeklődők
láthattak gyufaszálból épített maketteket, különleges kaktuszokat, de a
babakocsik fejlődés történetébe is betekintést nyerhettek. A gobelin képek
és a kézzel készített játékmackók mellett, ismét megtekinthetőek voltak
Kiss Péter Károly tojásfaragó művész alkotásai is. A kiállításokon túl,
különböző orvosi szűrővizsgálatokon is részt vehettek a látogatók,
többnyire ingyenesen, és vasárnap véradásra volt lehetőség. Mindkét nap
lehetőség volt betekinteni a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat
mindennapjaiba is, ahol közelről is megnézhettek egy rohamkocsit a
gyerekek.
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Visszatérve az Ifjúság téri színpad programjaihoz a néptánc után egy
hamisítatlan dél-amerikai Copacabanát megidéző táncshow következett,
melyet a 90-es évek igen sikeres lánycsapata, a Bestiák együttes fellépése
folytatott. 20 év alatt a formáció kicsit átalakult, de így is igazi retró
hangulatot teremtett. Egy rövid átállás erejéig egy nem mindennapi
dobshowt láthatott a közönség Z-Drums jóvoltából. Este fél 10-kor pedig
már több ezren gyülekeztek a színpad előtt, sokan pöttyös kendőben. Az
est sztárfellépője következett, Nagy Feró és a Beatrice. Feró már több mint
hetvenéves, de a fiatal zenekarokat meghazudtoló energiával adott egy bő
kétórás koncertet, a fesztivál első napjának zárásaképpen.

Vasárnap a programsorozat a Kistarcsai Roma Önkormányzat műsorával
indult, ahol a tehetséges fiatalok dalokkal és autentikus táncokkal
készültek. A vasárnap délelőtt mindig a gyermekeké, így a Holló Együttes
koncertjére és a Zsákhangya Nyüzsiszínház előadására sok kisgyermekes
család kilátogatott. Ezután ismét a helyi egyesületeké volt a színpad, egy
kis Zumbát követően a hip-hop táncokat és tehetséges énekes fiatalokat
láthatott a közönség. Nem sokkal fél 3 után, egy divatbemutatóra is sor
került, ahol gyerekek mutatták be a legújabb divatirányzatokat.

Nincs Kistarcsai Napok operett nélkül, az Operettszínház két népszerű
énekese, Szendi Szilvia és Laki Péter fellépésével folytatódott a program.
A Csárdáskirálynőből is jól ismert művészek a legnépszerűbb slágereket
hozták el a kilátogatók nagy örömére. Ezután Szandi lépett a színpadra, aki
dalaival ismét a 90-es évekbe repített vissza mindenkit, aki fogékony volt
egy kis vidámságra. Este 6 órától a Mystery Gang adott egy hamisítatlan
rockabilly koncertet, bemelegítve a közönséget az est sztárfellépői előtt.
Az átszerelés és a hangbeállás alatt a tér másik felén a Flip Unit Team
akrobatikus bemutatóját követhette mindenki. Nem sokkal 9 óra után,
teljesen megtelt az Ifjúság tér, és következett Majka & Curtis élő
nagykoncertje. A zenekar fergeteges hangulatot teremtett igazán jó
választás volt a szervezők részéről. A fesztivál nem sokkal fél 11 után
látványos tűzijátékkal zárult.

A rendezvény támogatói voltak: a Családok Éve 2018 Program, a
Kistarcsai VMSK, a Csengőkert Könyvkiadó, a Kisállatrendelő, a
Kisgömböc Étterem, a Kistarcsai KÖFE Kft, a Lavet Kft, a JUKA
Járműjavító Bt, Kis Joachim egyéni vállalkozó, és Ritecz László
vállalkozó.
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II. KISTARCSAI SPORTNAP

Kistarcsa egy sportos város ez nem kérdés. A sok helyi sportegyesület és
sportverseny mellett tavaly a város Szemán Gergely sportreferens
irányításával életre hívott egy családi sportnapot. Az első alkalom tapasz-
talatait hasznosítva, május 5-én került megrendezésre a II. Kistarcsai Sportnap.
Sok új ötlet, még több sportág és rendkívül jó idő várta az Ifjúság térre
kilátogatókat.

A rendezvény megnyitója fél 9 kor volt, ahol a bemelegítő torna előtt Juhász
István alpolgármester és Szemán Gergely köszöntötte a sportolni vágyó
gyermekeket és felnőtteket. A nap házigazdája Horti Gábor sportkommentátor
volt, aki igen sajátos humorával szórakoztatta a közönséget. A bemelegítés
Zumba Jucus és Anita jóvoltából kellemesen átmozgatott mindenkit.

Valójában a Sportnap már reggel 7 órakor elkezdődött, mivel a Deák Zoltán
Emléktúra is a rendezvény részévé vált, és ezen a napon került megrendezésre.
A hagyományokhoz híven 4 különböző távon indulhattak a túrázók, 6 km-től
egészen 28 km-ig. Elég volt a helyszínen nevezni. Mindenki, aki sikeresen
teljesítette a választott távot emléklapot, frissítőt és egy jóízű lilahagymás
zsíros kenyeret is kapott. Legtöbben a Simándy József Általános Iskola tanulói
neveztek, ezért 50 ezer forint értékű sportszerekre beváltható különdíjban
részesültek.

Pontban 9 órakor elrajtolt a 3 kilométeres futóverseny is 110 indulóval. A
gyerekek nagy örömére a Simándy József Általános Iskola évenként
megrendezésre kerülő sportnapját is erre a napra időzítette az iskola vezetése,
így számtalan új sportot kipróbálhattak a diákok. A legtöbb futót a Villámtánc
SE indította, így ők is egy 50 ezer forintos sportutalvánnyal lettek
gazdagabbak.

A színpadon folyamatosan váltották egymást a kistarcsai tánc- és sport-
egyesületek bemutatói. A teljesség igénye nélkül fellépett az Aquila Dance
Tánccsoport, Kunfu Botond, Gymstick Csilla, a Blero System, a Marcipán SE,
a Villámtánc KSE, de még a Best Kutyaiskola jóvoltából is sor került egy igen
komoly bemutatóra.

A tavaly átadott Sportcsarnokban, a Simándy József Általános Iskola előtt és
az Ifjúság téren folyamatosan kipróbálhatták magukat ismert és kevésbé ismert
sportágakban kicsik és nagyok. Vívás, boksz, kosárlabda, kézilabda, kung-fu,
taekwondo mellett akrobatikus kötélhajtás, lövészet is várta az érdeklődőket.
Az udvaron a hazánkban még kevésbé ismert buborékfoci és az íjászat
szerelmeseinek kedveztek a szervezők.

Igazi különlegességnek számított a szabadtéren felállított 8 méteres
mászófal, az élő csocsó és az ügyességi akadálypálya is. Fontos kiemelni,
hogy ezen a napon mindenki teljesen ingyen próbálhatta ki a számára
legszimpatikusabb sportágat.

Egy sportnap nem is zárulhatott volna szebben, mint hogy Szemán Gergely
főszervező felesége a rendezvényt követő hajnalban egy egészséges
fiúgyermeknek adott életet. Ezúton is gratulálunk!
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Ki mit tud? 2018
Immáron hetedik alkalommal gyűltünk össze családias

környezetben, 2018. április 1 4-én, egy napsütéses délelőttön,

az Alapszolgáltatási Központ, Ki mit tud? 2018. c.

rendezvényén a Csigaházban. Minden meghirdetett kate-

góriában volt jelentkező, külön örömünkre szolgált, hogy a

közeli Költészet Napja alkalmából hárman is vers/prózával

jelentkeztek.

Elsőként Vackó Bianka, (8 éves, a Simándy József Ált. Iskola

tanulója) lépett fel és mondott nekünk részletet Lázár Ervin:

Négyszögletű kerekerdő című művéből, olyan átéléssel,

olyan terjedelemben, hogy mindenkit elkápráztatott. Ezután

Kardos Boglárka (11 éves, a Simándy József Ált. Iskola

tanulója) játszott el furulyán egy etüdöt és elmondta, hogy

épp egy versenyre készül. Amilyen ügyesen előadta nekünk,

szívből kívánunk neki sok sikert a megmérettetéshez!

Harmadikként Farkas Norbert (1 5 éves, a Gyömrői Speciális

Általános Iskola tanulója) szavalta el nekünk Donászy

Magda: Varjú kár című versét. Kamasz fiú létére példát

mutatott a kortársainak arra, hogy érdemes bátran jelentkezni

és szépen szerepelni, mert dicsőség! Őt követte Budai

Krisztofer (12 éves, a Simándy József Ált. Iskola tanulója),

aki meglepő érettséggel adta elő nekünk Cserháti Zsuzsa

egyik dalát, amit a közeledő Anyák Napja alkalmából

édesanyjának szánt. Utána Farkas Milán következett

(Norbert testvére, 11 éves, a Gyömrői Speciális Általános

Iskola tanulója) Zelk Zoltán egyik versével. Bátorságról,

érzékenységről tanúbizonyságot tett nekünk!

Az utolsó fellépő meglepetés volt mindannyiunk számára,

amivel az egész rendezvény lényegét megmutatta. Ugyanis a

közönség soraiból jelentkezett egy fiatal lány, hogy nem

énekelhetne-e egyet! Természetesen indulhatott a versenyen

és fantasztikusat énekelt! Ez a lényeg! Megmutathatta, hogy

mit tud, pár percre színpadi előadóművésszé varázsolódott!

Végezetül bemutatkoztak a rajz kategória indulói, Benkovics

Aliza (1 3 éves, a Simándy József Ált. Iskola tanulója) és

Kardos Kincső (7 éves, Simándy József Ált. Iskola tanulója)

és megmutatták „Kedvenc mesehősüket”. Az egyéb

kategóriában megtekinthettünk még két kézműves alkotást,

amit Pupos Rikárdó és Albók László (a Simándy József Ált.

Iskola 3. osztályos tanulói) készítettek. A szünetben a

gyerekeket és hozzátartozóikat frissítők várták, amíg a zsűri

összeállította a nyereményeket.

Ambrus Ibolya (Alapszolgáltatási Központ szakmai veze-

tője) és Váradiné Bogos Katalin ( Közösen Értük Alapítvány

a Fogyatékos Gyerekekért, „polihisztor”) a zsűri tagjai

elmondták, hogy nagy köszönet és dicsőség jár ezeknek a

gyerekeknek, mert bátran jelentkeztek, fáradoztak a

felkészüléssel és eljöttek bemutatni , hogy „Ki mit tud”!

Ezen a napon tehát mindenki nyertes! A gyerekek öröm-

uj jongásban törtek ki és a színpadon átvették megérdemelt

nyereményeiket!

Köszönet jár a Csigaház vezetőjének, Pongrácz Viktóriának a

helyszín biztosításáért, Molnár Balázsnak a technikai

segítségért, a zsűri tagjainak a részvételért, a gyermekek

felkészítő tanárainak/szüleinek a munkájukért és ezen kívül

az Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak a szervezésért!
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Karitász Bál  2018
Idén hosszas egyeztetések előzték meg a bál időpontját,

sajnos a szokásos farsangi időben nem sikerült lefoglalnunk a
Csigaházat, aztán a választási hétvége hiúsította meg a
programot, de végül április 1 4-én sikerült a bál helyszínét
lefixálni az üzemeltetővel. Így húsvéti időben rendeztük meg
szokásos jótékonysági bálunkat.
Igen nagy érdeklődés mutatkozott az estére, köszönhető ez
annak, hogy egyre több a támogatónk, valamint az est
vendégművésze és a talpalávalót szolgáltató zenekar is jó
szórakozást ígért az estére. Sajnos a terem befogadó
képessége véges, így hamar elfogytak a belépőjegyek.
A Kalkuttai Szent Teréz Karitászcsoporton belül, van egy
lelkes mag, akik évről-évre sok munkával megszervezik a bál
minden apró részletét, így aztán az előkészületek és a
lebonyolítás is gördülékenyen zajlott.
Délután az egyházközösség lelkes tagjai segítségével
berendeztük, feldíszítettük a termet, majd megterítettünk, a
büfét is feltöltöttük, majd hazamentünk, hogy mi is
készülődjünk az estére.
A bált este 7 órától hirdettük meg, de az első vendégek már
fél 7 körül megérkeztek, fél 8-ra teljesen megtelt a Csigaház.
A vendégeket pogácsával és finom házi pálinkával fogadtuk.
Görbe József plébános atya és a karitász csoport vezetőjének
köszöntője után, közös imádsággal láttunk neki a finom
vacsora elfogyasztásának, amit az Ifi hittanosok szolgáltak
fel. Desszertként sok finom házi sütemény került az
asztalokra. Vacsora után kezdődhetett a tánc, amihez a Didi
L’amour zenekar szolgáltatta a zenét. 21 órától Dolhai Attila
műsorát hallgathattuk meg, de igazából közös öröméneklés
volt, amibe szinte minden vendég bekapcsolódott. Sajnos a
terem hangosítása nem állt rendelkezésünkre, de a felmerült
technikai problémákat Attila a zenekar segítségével nagyon
jól megoldotta, így még inkább különleges előadás részesei
lehettünk. Hálás köszönet érte Attilának.
A műsor után a zenekar szinte pihenő nélkül húzta a
talpalávalót, mindenféle stílusú, manapság divatos
zeneszámot játszottak, volt rock and roll, pop, keringő,
csárdás igazi mulatós zenével fűszerezve. A visszajelzések
alapján nagyon tetszett a bálozóknak a zenekar muzsikája,
ezért a jövő évi bálba is őket fogjuk meghívni. Az éjféli
tombolahúzásra izgalommal várt mindenki, nagyon szép és
értékes felajánlásokat kaptunk, aminek nagyon örültek a
nyertesek, különösen a siófoki nyaralást szerették volna
többen is megnyerni, de hát csak egy nyertes szám
kerülhetett kihúzásra.
A tombola után újra a táncé lett a főszerep, az utolsó
vendégek még a rendrakás, pakolás alatt is táncoltak, a
zenekar 3 órakor kezdett el csomagolni. A legnehezebb
mindig a végső takarítás, de a lelkes kis csapat gyorsan

visszavarázsolta a Csigaház eredeti állapotát. Összegezve
elmondhatjuk, hogy sikerült egy valóban kellemes,
szórakoztató estét eltöltenünk együtt. Sikeres volt ez az este,
azoknak, akik részt vettek, jót mulattak, sikeres volt a
közösségünk szempontjából, megmutatkozott, hogy több
csoport összefogással képes együttműködni és sikeres volt
karitász csoportunknak is, hiszen jelentős összeg lett a bál
tiszta bevétele, amiből újra egy évig tudjuk segíteni a
rászoruló kistarcsai időseket, nagycsaládosokat. Hiszen ezen
az estén azért gyűlt össze Kistarcsa nagylelkű lakossága,
hogy támogatásukkal kezet nyújtson azoknak a testvé-
reinknek, akik valamiben szükséget szenvednek. A kistarcsai
közösség kinyújtotta kezét. A karitász csoportnak az a
feladata, hogy ez a kéz minél több rászorulót érhessen el,
hiszen mi vagyunk, akik Krisztus szeretetét jelenítik meg a
rászorulók életében. Komoly feladat, felelősség ez.
Ebben a nehéz, de örömteli munkában komoly támogatást,
bizalmat kapunk a kistarcsai hívektől, ami folyamatosan
megújuló lendületet, erőt ad ehhez az áldozatos feladathoz.
Itt szeretném hálás szívvel megköszönni, nevek említése
nélkül, minden támogatónknak a segítséget, a nagylelkű
tárgyi- és pénzfelajánlásokat, a rengeteg süteményt, valamint
köszönetet mondunk azoknak, akik idejűket és kétkezi
munkájukat adták ehhez az estéhez.
Köszönjük azoknak is, akik támogatójegyet, belépőjegyet,
tombolát vásároltak, az est folyamán italfogyasztásukat a
büfé kínálatából szerezték be, mert ezekkel mind-mind a bál
bevételét gyarapították.

Isten segítségével találkozunk a jövő évi Karitász bálon!

Csicsiri Kriszta

Katolikus

Események a kistarcsai templomban
- Június 9-én szombaton évzáró a plébánián
- Június 10-én vasárnap 10.30 Te Deum
- Június 30-án szombaton Váci Egyházmegyei Találkozó,

keretében 2. NaHallod! Találkozó Mátraverebély-Szent-
kúton.

- Július 1-jén, 10.30-tól Kiszel Mihály atya aranymiséje a
kistarcsai templomban.
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Gyászjelentés
Május 15-én közlekedési balesetben
életét vesztette Bakonyi János, Kóka
település plébániai kormányzója.
Kistarcsán járt általános iskolába,
szorgalmasan ministrált és focizott
minden nap. Most már a mennyei

válogatottat erősíti, nekünk azonban hiányozni fog a 10 éve
felszentelt János atya. Vedd magadhoz, Urunk, az Ő lelkét!



KonfirmációReformátus

Gyülekezetünk örömteli eseménye volt a pünkösd előtti
vasárnap a konfirmáció. 5 nyolcadikos és egy felnőtt férfi tett
fogadalmat templomunkban a Heidelbergi Káté első
kérdésére adott feleletével Isten iránti elköteleződéséről. Az
ünnepi prédikációból emelek ki egy részletet.

„Megfeledkezike csecsemőjéről az anya, nem könyörüle
méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem
feledkezem meg rólad!"- így szól az Úr!

Ézsaiás 49,1 5

Amikor ez a szó elhangzott, Izrael népe Babilonban,
saját hazájuktól távol, mintegy 1500-2000 kilométerre élt.
Ide deportálták, és 70 évig tartották fogságban őket. Idegen
népet és birodalmat kellett szolgálniuk, miközben sóvárogva
vágyakoztak az Úr és a temploma után. A 70 év vége felé
hirdette Ézsaiás próféta vigasztalásul az összetört szívű
népnek, hogy már készült a szabadítás. Isten ura a
történelemnek. Még nem látszott ahogyan, de az Úr már
készítette a kiutat, a megmaradás útját. Ebben a helyzetben
panaszkodott így Izrael: „Elhagyott engem az ÚR,
megfeledkezett rólam az én Istenem.” A nép, amely
megfeledkezett az Úrról, úgy vádaskodott, mintha mindez
fordítva történt volna .A nép bezárta a szívét Teremtője előtt.
Atyáik hagyták el Istent, mégis úgy vádaskodtak, mintha
mindez fordítva történt volna. A hűtlen ember beszélt úgy,
mintha Teremtője hagyta volna el őt.

Napjainkban is nagyon sok ember a saját bűnét vetíti
Istenre. Sokkal becsületesebb lenne az őszinte bűnvallás,
mint az olcsó vádaskodás. Ráadásul a vádaskodás semmit
sem segít, az őszinte bűnvallás pedig az egész életünket
megújíthatja. Amíg nem hagyunk fel mennyei Atyánk
vádolásával, nem számíthatunk felülről való segítségre.

Érdemes igénk tükrébe nézni. Nem azért szenve-
dünk, nem azért vergődünk kilátástalanságok közepette
időnként, mert utolértek bennünket bűneink? Érdemes és
szükséges őszintén végiggondolni az Úr előtt ilyen
szempontból a magunk helyzetét és állapotát!

De vallom a Biblia alapján, hogy nem minden
szenvedés a bűneink büntetése. Sőt az is előfordul, hogy a
hívő ember próbáit még tetézi is a Sátán a felesleges
önváddal és lelkiismeret-furdalással, hogy még inkább két-
ségbe ejtsen.

Kedves Konfirmandusok! Mire tanít igénk? Nem
feledkezik meg Isten Rólatok, ezért bízzatok benne! Tegyétek
a kezébe az életeteket! Higgyétek el, hogy csak jót akar
nektek!
Ha rábízzuk magunkat egy ismeretlen repülőgép pilótára,
akkor miért olyan nehéz rábízni magunkat az Istenre, és
elhinni, hogy gondot visel rólunk?

Pedig a pilóták sem mindig megbízhatóak. 2015.
március 8-án „ nyomtalanul eltűnt a maláj légitársaság Kuala
Lumpurból Pekingbe tartó járata 227 utassal és 12 fős
személyzettel a fedélzetén. Indonéz és később egy brit
repülési szakember is arra a következtetésre jutott, hogy a

pilóta, szándékosan vitte hullámsírba a repülőt.
Lekapcsolta az oxigénellátást az utastérben, így végzett az
utasokkal és a személyzettel, majd – legalább nyolc
irányváltás után – az Indiai-óceán déli részén elsüllyesztette a
repülőgépet. A pilóta saját és családi problémái adnak ma-
gyarázatot az öngyilkosságára.

Ha könnyedén rábízzuk magunkat emberekre, akkor
miért olyan nehéz rábízni magunkat Istenre, és elhinni,
hogy gondot visel rólunk?

Emlékeztek, milyen megnyugtató volt édesanyátok
jelenléte, amikor féltetek? Isten ugyanúgy vigasztal, mint
édesanyátok akkor. Bár az édesanyák áldozatosan szeretik
gyermekeiket, néha mégis előfordul, hogy egy-egy anya
megfeledkezik gyermekéről. De azt mondja mennyei Atyánk:
„én nem feledkezem meg rólad.”

Isten nem feledkezik meg senkiről, nem hagy el
senkit. Egyetlen kivétel volt, Jézus Krisztus, aki azt mondta a
kereszten: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engem?” Ő átélte az Istentől való elhagyatottságot, az
eltaszítottságot, helyettünk, a mi bűneink miatt, hogy nekünk
az Istentől való elvettetést soha ne kelljen ezt elszenvednünk.
Sohase éljük át, hogy Isten e-, vagy magunkra hagyott ben-
nünket a bajainkkal.

Kedves Konfirmandusok! Nem feledkezik meg
Isten rólatok, ti se feledkezzetek meg Istenről!

Hogyan feledkezik meg a legtöbb ember Istenről?
Belefeledkezik az életbe. Láttam erről egy nagyon
szemléletes írást, amely címe: „Egy élet filmje”. Az első
filmkockán egy kicsiny gyermeket láttunk, aki egy labdával
játszott. Túl fiatal, ezért nincs ideje Istenre. A következő
képen már motorozott. Ennek a felirata: Nincs ideje, mert túl
vidám. Azután az esküvői képét láttuk: nincs ideje Istenre,
mert túl boldog. Majd az erőtől duzzadó férfi kora
következett, rajta a felírás: túl elfoglalt. Így folytatódott
egyik a másik után. Az utolsón egy temetői sírhant. Rajta a
záró mondat: túl későn.

Kedves Konfirmandusok, nagyon szépen megkérlek
titeket, ne feledkezzetek meg mennyei Atyánkról! Legyen Rá
időtök! Az a sok-sok jó, amit ad, ne tegyen annyira
elfoglalttá, hogy az ajándékozóra ne maradjon egy héten
néhány órátok se! ”

„Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az
önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltóm-
nak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével
minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög
hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei
Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt
mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért Szentlel-
kével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint
hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.”
(A 450 éves Heidelbergi Káté első kérdésére adott felelet)

Riskó János református lelkész
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„Egy életen át írtam novellákat. Elmé-

letem szerint a novella nem azonos az

elbeszéléssel. Az elbeszélés olyan történet,

amelyet a havilapokban adunk közre,

terjedelme tizenötezer karakternél több,

néha húsz- vagy akár harmincezer. Elég

hosszú tehát. A novella viszont az, ami

befér a hetilap egy teljes oldalára, tehát

régi számolással kábé tíz flekk (ennyi nagy

sorközzel telegépelt oldal). Ami ennél is

rövidebb, az mi? A két háború közt

tárcának hívták, ám az inkább egyfajta

személyes újságcikk. Lehet-e novellát -

történetet - írni még sokkal tömörebben,

ha tetszik, töményebben? Kihívás. Én megpróbáltam, először szerkesztői

kérésre, aztán már sportból, "odaülök, rövidülök" jeligére.

A kötetben olyan vallomások találhatóak, amelyeket kicsit - vagy nagyon -

szégyell az ember, s nem szívesen mesél el, még baráti vagy családi körben

sem. (A fotóm is efféle.) Erőt kellett vennem magamon.. . értik. Erre utal a

cím: töredelmes vallomás.

Vámos Miklós  Töredelmes vallomás

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

Sodoku Recept

Könyvajánló

Paradicsomos dinnyeleves

Hozzávalók:

- 30 dkg görögdinnyebél kimagozva

- 10 dkg paradicsom meghámozva, kimagozva

- 4 db bazsalikomlevél

- só

- őrölt bors

Elsőre sokaknak igen bizarrul hangzik ez a nyári hűsítő
leves, pedig igazán finom. Elkészítése igen egyszerű,
mindössze 10-1 5 percet vesz igénybe. Az alapanyagokat
pürésítjük. Jéghidegre hűtjük, frissen őrölt borssal megszórva
tálaljuk.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt

az újságot!

Juhász Gyula - Tiszai csönd

Hálót fon az est, a nagy, barna pók,

Nem mozdulnak a tiszai hajók.

Egyiken távol harmonika szól,

Tücsök felel rá csöndben valahol.

Az égi rónán ballag már a hold:

Ezüstösek a tiszai hajók.

Tüzeket raknak az égi tanyák,

Hallgatják halkan a harmonikát.

Magam a parton egymagam vagyok,

Tiszai hajók, néma társatok!

Ma nem üzennek hívó távolok,

Ma kikötöttünk, itthon, álmodók!
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