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Kistarcsa új plébánosa, Görbe József megáldja a kenyeret

Ünneplõk a Csigaházban

Augusztus 20.

Tóth Szabolcs polgármester

Somlai József és Görbe József plébánosok

Az új kenyér osztása



Augusztus 20.

Györkös Ádám, Németh Tamás és Bóna Gábor

Pannónia Néptáncegyüttes

Az ünnepi program délelõtt 10 órákor 
kezdõdött a Csigaházban, ahol a Himnusz 
eléneklése után Tóth Szabolcs polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. A polgár-
mester emlékeztette az egybegyûlteket, 
hogy „Augusztus 20-a az egyik legõsibb 
magyar ünnep, a keresztény magyar ál-
lamalapítás, a magyar állam fennállásá-
nak emléknapja. Szent István királyunk 
nemzetteremtõ, királyságteremtõ nagy 
egyéniség, aki egy dicsõ, de letûnõben lévõ 
korból átvezette a nemzetet egy új korszak-
ba….a kereszténység felvételével a Magyar 
Királyság megalapításával új utat jelölt ki 
számunkra, harcias népét a béke világába 
vezette… a magyar nép otthonra talált 
Európa szívében.” Tóth Szabolcs szólt a 
Szent Koronáról is: „A Szent Korona a ma-
gyarok egyik legfontosabb nemzeti erek-
lyéje, a magyar államiság egyik jelképe. 
Kevés nemzet adózik akkora tisztelettel, és 
tulajdonít ekkora jelentõséget ereklyéjé-
nek, mint a magyarság.” A polgármester 
az új kenyér ünnepével kapcsolatban el-
mondta, hogy „ Szent István napján az ün-
nepi asztal ékessége volt az új lisztbõl ké-
szült kenyér. A kenyér, amely nélkülözhe-
tetlen és legfontosabb táplálékunk évszá-
zadok, vagy inkább évezredek óta, a leg-
fontosabb emberi értékeknek a megjele-

nítõje.” Tóth Szabolcs be-
széde végén kihangsúlyoz-
ta: „A magyar nép ilyen 
kiemelkedõ múlttal méltán 
lehet büszke, jó, hogy ma-
gyarnak vallhatjuk magun-
kat. A harcokat elõttünk már 
õseink megvívták, a mi 
feladatunk, hogy megóvjuk 
örökségünket.” Az ünnepi be-
széd után  a MÁS-KÉP Szín-
játszó Csoport ifj. Juhász Ist-
ván „Az 1000 év” címû iro-
dalmi játékát adta elõ. A jelenetben, 
amit Romány Eszter, Németh Ta-
más, Bóna Gábor és Györkös Ádám 
adott elõ, megjelent az idõutazó Ist-
ván királyunk, aki rácsodálkozott 
az 1000 éves történelmünkre és út-
mutatásokat adott a ma élõknek. 
Somlai József esperes-plébános 
nyugállományba vonulása miatt, 
idén a kenyérszentelést Görbe 
József plébános úr végezte. Az új  
kenyér megáldása után a Pan-
nónia Néptáncegyüttes Domaházi 
táncokat adott elõ, majd  Török 
Andrea mûsorvezetõ megkérte az 
ünneplõket, hogy a program zárásaként 
énekeljék el a Szózatot. A rendezvény  vé-

gén Görbe József plébános felszeletelte az 
új kenyeret, amibõl jutott mindenkinek.

P.GY.  



3A VÁROS HÍREIKISTARCSAI HÍRADÓ

Életének 78. évében elhunyt 
Mezõ Józsefné, Kistarcsa
díszpolgára

Tavaly a várossá avatás évfordulóján 
kapta meg a díszpolgári címet a nyug-
díjas anyakönyvvezetõ. 1952-tõl nyug-
díjazásáig a Kistarcsai Tanácsnál, majd 
a Polgármesteri Hivatalnál dolgozott. 
A város saját halottjának tekinti, 
temetésérõl késõbb intézkednek.

Betörtek a templomba
Ismeretlen tettesek július 19-én éjszaka a 
sekrestye ajtó befeszítésével betörtek a 
kistarcsai Katolikus Templomba. Elvittek 
kettõ misézõ kelyhet, kettõ monstranciát 
(szentségmutatót) és négy ostyatartó kely-
het. Egy perselyt feltörtek, amibõl pár 
ezer forintot tulajdonítottak el. Másnap a 
temetõben egy bokorban a legnagyobb os-
tyatartó és a legértékesebb misézõ kehely 
kivételével minden elõkerült. A kár így is 
tetemes az ellopott tárgyak pedig pótol-
hatatlanok. 

Csigaház programjai
szeptember 04.: RETRO buli, 19.00
szeptember 05.: Fõzõfesztivál, 12.00-
22.00
szeptember 10.: Nyugdíjas szüreti bál 16-
20 óráig
szeptember 14-20.: Kulturális hét a KIKE 
szervezésében
szeptember 19.: Görhönyfesztivál
szeptember 20.: Simándy-nap 
szeptember 20.: Várossá avatási ünnep-
ség
szeptember 25.: Anyatej Világnapja  8-13 
óráig
szeptember 26.: Egészségügyi nap (Flór 
Ferenc Gimnázium)
szeptember 27.: Mûsoros református gyü-
lekezeti nap 16 órától. Nyilvános, min-
denkit szeretettel várnak!

Deáktanya programjai
2009. szeptember 10. Csordás Ágnes: 
Önkéntesként Afrikában: Egy kenyai 
árvaházban egy apáca és két civil nõ 

Ifjú focista toborzó

A Kistarcsai Városi Sport Club 
toborzót hirdet az 1992 és az 1995 
született fiúk részére. A tehetséges 
gyerekeket a 2009-2010-es bajnoki 
évben már versenyeztetik. Érdek-
lõdni lehet telefonon a 06/70-359-
1925-ös és a 06/30-508-7209-es 
telefonszámon, személyesen pedig 
hétköznapokon 18.00-20.00 között a 
kistarcsai sportpályán. Azokat vár-
ják elsõsorban, akik szeretnek 
mozogni és focizni!

végzi bámulatos teherbírással és derû-
vel az átlagos családanyai teendõk mel-
lett a gazdálkodást, a tanítást is. Elvük: 
ha sok kicsi ember, sok kicsi helyen, 
sok kicsi jót tesz, megváltozik a világ.
2009. szeptember 17. Király Katka: A 
magyarországi szlovákok kultúrája: A 
hagyomány szerepe a kulturális örökség-
ben. A hagyománynak napjaink élhetõ 
kultúrájává kell válnia. Amit örökségül 
kapunk, azonosulunk vele, életünk részé-
vé tesszük és felelõsséget vállalunk érte. 
A kulturális örökség lokális vetületei, a 
spontán hagyományozódás jelentõsége.
2009. szeptember 24. Szertics Mária: 
Jade köves gyógyítás: Mi az a jade, és mi-
lyen kedvezõ tulajdonságokkal rendelke-
zik? A depresszió, az asztma, az allergia, 
a migrénes fejfájás… ellenszere. A jade te-
rápia szerepe a prevencióban és az 
utógondozásban. Reumatikus és mozgás-
szervi panaszok kezelése. A jade köves 
masszázs ágy. 
A Deáktanya elõadásait a Civilház 
(Széchenyi út 33.) közösségi termében 

tartja. Az elõadások csütörtökönként 
este 7 órakor kezdõdnek, idõtartamuk 
kb. 1 óra. A klubestek ideje: csütörtö-
kön este 7-10 óráig. A Deáktanya 
ismeretterjesztõ elõadásai nyitottak, 
azokat bárki térítésmentesen látogat-
hatja.
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A Gödöllõi Többcélú Kistérség Tanácsa a kistérség valamennyi települése számára 
egy-egy Egészségnapot szervez, a lakosság egészségvédelme érdekében. A 
Kistarcsa Város Önkormányzata nagy örömmel csatlakozott az elképzeléshez és a 
központilag megrendelt vizsgálatok mellett saját költségén további 
szûrõvizsgálatokkal is bõvítette a lakosság számára az egészség megõrzési 
programot. 

Helyszín: Flór Ferenc Gimnázium
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1.

• Kardiológia - EKG vizsgálat
• Rizikószûrés - koleszterin és vércukorszint mérés (éhgyomorral 

célszerû jönni!)
• Testzsír-arány és vérnyomásmérés 
• Onkológiai vizsgálat - életmód tanácsadás 
• Ortopédiai vizsgálat (gyerekeknek és idõsebbeknek egyaránt)
• Szemészeti vizsgálat
• Csontritkulás mérés: nem kezelt betegeknek
• Fej-nyak- és szájüregi daganatok szûrése
• Nõgyógyászati szûrés

A vizsgálatok a Kistarcsán állandóra bejelentett lakosok számára ingyenesek. Az 
ingyenességre jogosító személyazonossági igazolványt/lakcímkártyát kérjük, a 
vizsgálatokra hozzák magukkal, azonban TB kártyát vagy más igazolást a szûré-
seken nem kérnek. 
A vizsgálatok eredményeit ott a helyszínen azonnal kézbe kapják a résztvevõk.

A csontritkulás és a nõgyógyászati vizsgálatokra korlátozott számban tudják elfo-
gadni a jelentkezõket (kb. 30-35 fõt) a megjelenés sorrendjében. 

Az  iskola épületében az Egészségnap ideje alatt több, az egészségmegõrzéshez 
kapcsolódó tanácsadás és bemutató is az érdeklõdõk rendelkezésére áll.

       • Biotej-és tejtermék kóstoló-vásár
• Életmódjavítás táplálék kiegészítõkkel (tanácsadás-vásár)
• Láb állapotának számítógépes vizsgálata: ingyenes
• Vitamin-antioxidáns mérés, orvosi tanácsadás: minimális térítéssel

Az önkormányzat mindenkit szeretettel vár a vizsgálatokra és javasolják, hogy 
aki csak teheti, éljen ezzel az egészségvédelmi lehetõséggel. 

TÁJÉKOZTATÓ A KOLESZTERIN- 
ÉS A VÉRCUKOR 

SZÛRÕVIZSGÁLATÁHOZ

KOLESZTERIN SZINTMÉRÉS ajánlott 
mindazoknak, akik: 

¡ elmúltak 35 évesek 
¡ túlsúlyosak
¡ magas a vérnyomásuk 
¡ cukorbetegek
¡ családjukban gyakori a kolesz-

terinszint emelkedés
Szûrõvizsgálat célja: a kezelést igénylõ 
emelkedett koleszterin szint kiszûrése. 

VÉRCUKORMÉRÉS ajánlott mindazok-
nak, akik:
¡ elmúltak 30 évesek 
¡ túlsúlyosak
¡ családjukban halmozottan jelen 

van a cukorbetegség
Figyelem! A VÉRCUKOR SZINTMÉRÉS 
NEM VÉGEZHETÕ EL CSAK ÉHGYO-
MORRA, VAGY ÉTKEZÉS UTÁN 2 
ÓRÁVAL!
Szûrõvizsgálat célja: a cukorbetegség 
vagy az arra való hajlam korai felis-
merése.
A szûrések után tájékoztatjuk az ered-
ményekrõl és kérjük, hogy jelentkezzen 
családorvosánál!

TÁJÉKOZTATÓ MÉHNYAK 
RÁKSZÛRÉSHEZ

Kinek ajánlott nõgyógyászati rákszûrés-
re jelentkezni:

¡ minden 18- 65 közötti nõnek 
¡ aki 1 évnél régebben volt rákszû-

résen!
A szûrõvizsgálat nem végezhetõ el vér-
zés és hüvelyi fertõzés esetén!

Szûrõvizsgálat célja: a rákmegelõzõ 
állapot kiszûrése, további teendõk 
megbeszélése. A rákszûrés eredményérõl 
a vizsgálat után kb. 1 hónap múlva adunk 
tájékoztatást

TÁJÉKOZTATÓ
CSONTRITKUKLÁS MÉRÉSHEZ 

ajánlott mindazoknak, akik: 
¡ nem menstruálnak 1 éve
¡ keveset mozognak
¡ indokolatlan csonttörésük volt

Szûrõvizsgálat célja: a kezelést igénylõ 
csontritkulás kiszûrése és a további 
teendõk megbeszélése.

Egészségnap Kistarcsán
2009. szeptember 26-án (szombaton), 9 órától 13 óráig 

Mindnyájan felelõsek vagyunk

a saját egészségünkért,

 s az idõben felfedezett

betegségek sokkal

könnyebben  gyógyíthatók.

Az egészség

nagy érték!

Vigyázzunk rá!



OtthonbiztosításPosta ÕrFészek

Szerzõdéskötés:
2143 Kistarcsa, Iskola utca 6. 06/28 470 841

Mindannyian igyekszünk az otthon melegét megteremteni,  mely 
könnyen megsemmisülhet egy nem várt esemény következtében. 
Ingatlanunk, féltve õrzött  értékeink és személyes  tárgyaink pótlása 
komoly anyagi probléma elé állíthat minket.  Erre kínál megoldást  a 
PostaFészekÕr otthonbiztosítás.

A POSTAFÉSZEKÕR OTTHONBIZTOSÍTÁSRÓL ÁLTALÁBAN 
•  Lehet ingatlanra és ingóságra, vagy csak ingóságra kötni.
•  20% kedvezményt adunk az éves díjból,  ha a Biztosított  már 

rendelkezik otthonára PostaFészekÕr biztosítással és nyaralóját  is 
biztosítani szeretné, vagy PostaFészekÕr biztosítását egyszerre szeretné 
megkötni mindkét ingatlanára.

•  Az általános biztosítási  védelmen túl az alábbi költségekre is  
fedezetet nyújtunk: 

»  Térítjük a káresemény során felmerülõ járulékos költségeket (pl. 
robbanás bekövetkezte utáni  romeltakarítás). 

»  A költözés során az ingóságokban keletkezett  károkat is fizetjük.  
»  A káresemény következtében szükségessé váló bérlakás költségeit, 

vagy bérbe adott  ingatlannál az elmaradó lakbért is térítjük.  
•  Kibõvített vezetékes vízkárnak szolgáltatásunkkal térítjük, ha a 

biztosított ingatlanban azért  keletkezik kár, mert  az ingatlan feletti  vagy 
melletti lakás tulajdonosa vagy bérlõje le-  vagy beáztatja a biztosított 
ingatlant.

• Kibõvített épületüvegezés:  biztosítottak az épületbe szer-kezetileg 
2beépített 10mm-nél nem vastagabb és táblánként a 6 m -nél nem 

nagyobb üvegfalak, üvegtetõk is. 
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Kistarcsa képviselõ-testülete 
2009. augusztus 10-én rend-
kívüli ülést tartott. A képvi-
selõk közül 13-an jelentek 
meg, így a testület határozat-
képes volt. Tóth Szabolcs pol-
gármester nyolc napirendet 
terjesztett elõ.

Kilenc sajátos nevelési 
igényû gyerek 
Csömörre történõ
utazási költségét fizeti
az önkormányzat

A gyermekek szállítására há-
rom ajánlatot kért az ön-
kormányzat, 2009. szeptem-
ber 1-tõl 2009. december 31-
ig 72 tanítási napra a Joó 
Tour ajánlatát találták a 
legkedvezõbbnek, ezért ezzel 
az egyéni vállalkozóval kötik 
meg a szerzõdést. A napi 55 
euro +Áfa megbízási díjat a 
2009. évi általános tartalék 
terhére biztosítják. A szerzõ-
dést forint alapon kötik, mert 
az hosszú távon kedvezõbb. 

Több millió forinttal
támogatják a város 
köztisztviselõinek és 
közalkalmazottainak
iskolás korú gyermekeit

Az iskolakezdési támogatás 
172 tanulót érint, a támoga-
tás mértéke fejenként  21.450 
forint. Összesen 3.689.400,-
Ft-ot szavazott meg a képvi-
selõ-testület erre a célra. 
Babarczi József alpolgármes-
ter tájékoztatásként elmon-
dta, hogy ez az utolsó év, ami-
kor ilyen támogatást lehet ad-
ni adómentesen, mert 2010-
tõl ezt a juttatást is 25%-os 
Áfa terheli majd. 

Játszótéri játékokra 
bruttó öt millió forintot 
költenek 

A Településfejlesztési és 
Pályázatkezelõ Bizottság több 
ajánlatból a Mysterv River 
Kft. ajánlatát fogadta el. Ezt a  
Pénzügyi, Jogi és Vagyonnyi-
latkozatokat Kezelõ Bizottság 
is támogatta, végül a képvi-
selõ-testület egy tartózkodás 
mellett elfogadta az ajánlatot. 
Ezzel a döntéssel zöld utat ka-
pott az Eperjesi u. 15. és az 
Árpád vezér út-Csallóköz ke-
resztezõdésében felépítendõ 
játszóterek kialakítása. Az ere-
detileg 7 millió forintra terve-
zett játékbeszerzés a ked-
vezõbb ajánlat miatt 5 millió 
forintból valósul meg.  

Eredménytelennek
nyilvánították a belte-
rületi utak fejlesztésére
kiírt KMOP-2009-
2.1.1/B számú pályázat 
megírására érkezett 
ajánlatokat 

A Mûszaki Osztály vezetõjé-
nek Müller Gabriellának a tá-
jékoztatása szerint négy pá-
lyázat érkezett az ajánlatké-
résre. Egy pályázatot érvény-
telennek minõsített a Telepü-
lésfejlesztési és Pályázatkeze-
lõ Bizottság, mert nem zárt 
borítékban, hanem faxon ér-
kezett. Két ajánlattal foglalko-
zott mind a Településfejlesz-
tési és Pályázatkezelõ Bizott-
ság, mind a Pénzügyi, Jogi és 
Vagyonnyilatkozatokat Keze-
lõ Bizottság. Az egyik a 
MULTIPLY CONSULTING 
Kft., a másik a KERTES 97 
Kft. volt. Tóth Szabolcs pol-
gármester azt javasolta, hogy 
a nyolc millió forintos közbe-
szerzési értékhatár túllépése 
miatt nyilvánítsák eredmény-
telennek a pályázatot. Hosz-

szas vita után felkérték Mül-
ler Gabriellát, a Mûszaki 
Osztály vezetõjét, Majsai 
Sándort, a Településfejlesz-
tési Bizottság elnökét, Juhász 
Istvánt, a Pénzügyi Bizottság 
elnökét és Tóth Szabolcs 
polgármestert, vizsgálják 
meg, hogy a belterületi utak 
fejlesztésének támogatására 
kiírt pályázatot az Önkor-
mányzat meg tudja-e írni 
határidõn belül; amennyiben 
a pályázat elkészíthetõ határ-
idõn belül, a képviselõ-tes-
tület rendkívüli ülésen dönt 
a pályázat beadásáról és az 
önrész biztosításáról. Az utób-
bi javaslatot egyhangúan tá-
mogatták. 

A város belterületi útjai-
nak kátyúzási munkái-
hoz mûszaki szakértõt 
bíztak meg

A három ajánlat közül 11 
igen szavazattal a legkedve-
zõbbet támogatták.

Klimatizálják az új
fogorvosi rendelõt

Bruttó 430.000,-Ft-ot biztosí-
tanak a költségvetés 2009. 
évi általános tartalékából a 
fogorvosi rendelõ fejlesztésé-
re. Ebbõl a pénzbõl a fogor-
vosi rendelõ ablakaira relu-
xát kell felszerelni, a dolgo-
zók részére öltözõszekrényt 
kell biztosítani és a rendelõ 
klimatizálását is meg kell ol-
dani. A képviselõ testület há-
rom ajánlatot vár a munkák 
kivitelezésére.

Kistarcsa polgármeste-
re közös megegyezéssel 
szerzõdést bontott az 
önkormányzat jogi kép-
viselõjével

Tóth Szabolcs dr. Fabók 

Játszótéri játékokra bruttó öt millió forintot költenek
Juszkó Ferencet visszahívták a Szilasvíz Kft.  Felügyelõ Bizottságából (rendkívüli, augusztus 10.)

Andrással 2009. augusztus 3-
án, augusztus 15-i hatállyal, 
közös megegyezéssel szerzõ-
dést bontott. A polgármester 
nem kívánta megindokolni a 
döntését. Tóth Szabolcs dr. 
Mátrai Mihály ügyvéddel tár-
gyalt, aki Budapesten a VIII. 
és a XIV. kerületében is dol-
gozott. Ennél a napirendi 
pontnál is hosszan vitáztak a 
képviselõk, Majsai Sándor 
képviselõ a döntés jogsze-
rûségét kérdõjelezte meg. 
Végül abban állapodtak meg 
hogy a Hivatal a következõ 
testületi ülésre írásban elõké-
szíti az ügyvédi megbízásról 
szóló elõterjesztést. Egy nem 
szavazat mellett utólag jóvá-
hagyták a polgármester au-
gusztus 3-án aláírt megálla-
podását dr. Fabók Andrással. 

Megszüntették Juszkó 
Ferenc önkormányzati 
képviselõ felügyelõ
bizottság tagságát
a Szilasvíz Kft-nél 

Tóth Szabolcs elõterjeszté-
sében elmondta, hogy Kistar-
csa Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete a leg-
utóbb megszavazott vízdíj 
emelést egy olyan vélemény-
re alapozta, ami nem volt 
igaz. A polgármester szerint 
Juszkó Ferenc hibázott, mert 
félrevezette a képviselõ-tes-
tületet. Majsai Sándor és 
Kedves Károly tiltakozása el-
lenére a testület 11 igen és 2 
nem szavazattal megszüntet-
te Juszkó Ferenc Felügyelõ 
Bizottsági tagságát. A megü-
resedett helyre Marosi Györ-
gyöt választották.

Polgár



A gazdasági válság, a pénz-
telenség nehezíti-e a szerve-
zést? - kérdeztem Uvacsek 
Csabát
Sajnos nem tudjuk függetlení-
teni magunkat a kialakult 
helyzettõl, mert nagyon nehéz 
támogatókat találni. Az egye-
sületnek túl sok pénze nincs, 
a tagdíjakból nem jön össze 
annyi, hogy egy ekkora ren-
dezvényt finanszírozzunk. Így 

minden fillér számít, ezért kü-
lön köszönöm az önkormány-
zatnak a 100.000,- forintos tá-
mogatást. Ráadásul az uniós 
szigorítások miatt sokkal kö-
rültekintõbben kell egy sza-
badtéri fõzést megszervezni, 
de ez nem hátráltat bennün-
ket, meg tudunk felelni ezek-
nek a követelményeknek. Azt 
gondolom, hogy idén is jó han-
gulatban töltjük el ezt a szom-
bati napot, több civil szerve-

zet jelezte, hogy benevez a 
fesztiválra. A Vállalkozók Ba-
ráti Köre viszont távol marad, 
õk egy másik rendezvényt 
szerveznek valamikor õsszel. 
Sajnálom, hogy így döntöttek.
A fõzõfesztivál attól is izgal-
mas, hogy minden évben ne-
ves zsûri bírálja el a csapa-
tok teljesítményét. Úgy tu-
dom, hogy idén is meghívták 
a zsûribe Kiss Jánost a sza-
kácstudományok doktorát?
Így van, idén is itt lesz Kiss 
János az egykori válogatott 
cselgáncsos, mester szakács, 
aki az USA-ban él. Tavaly 
annyira jól érezte magát, hogy 
most elsõ szóra igent mon-
dott.  A régi hagyománnyal 
azonban nem szeretnénk 
szakítani, most is az a cél, 
hogy mindenki azt fõzze, amit 
a legjobban tud, a lényeg, 
hogy bográcsban készüljön az 
étel és szabad tûzön. A leg-
fontosabb a családias han-
gulat, ami eddig mindig jelle-
mezte a fõzõfesztiválunkat. 
Az elõkészületekben sokan se-
gítenek. A Városgondnokság 
most is kiveszi a részét a 
dolgokból, a civil szervezetek 
szintén. Azt látom, hogy azok, 
akik eljönnek mindig nagy 
szeretettel jönnek és ráadásul 
lelkesek. 
A Kistarcsai Váltók csapata 
készül-e valamilyen étel kü-
lönlegességgel?
Még nem tudjuk, hogy mit 
fõzünk. Egy biztos most is csi-
nálunk lengyel ételt. 
A sikeres tavalyi fõzõfeszti-
vál után a kulturális progra-
mok kiszélesítését tervezték. 
Lesz változás szeptember 5-
én?
A tervek között szerepelt, 

hogy meghívjuk a környezõ te-
lepülések boros gazdáit is egy 
borkóstoló bemutatóra. Ez 
anyagi nehézségek miatt elma-
rad. Így a megszokott kulturá-
lis programot szervezzük. 
Annyi a különbség, hogy 
most egy öttagú zenekart  a 
Kistárcsán jól ismert XVI. 
kerületi, FER együttest hívjuk 
játszani. A bográcsok alá dél-
ben gyújtjuk meg a tüzet, a 
színpadon délután két órakor 
kezdõdnek a kulturális prog-
ramok, fellép a Szeretet, a 
Rozmaring és a Kék Nefelejcs 
Népdalkör. Ezen kívül mást 
nem nagyon tervezünk.
Tavaly Galkó Balázs színmû-
vész volt a fõzõfesztivál házi-
gazdája, idén Huszka Judit vál-
lalta el ezt a feladatot.
A csapatok idén is fõznek a 
kilátogatóknak?
Igen, ezt minden évben így 
szervezzük meg, a csapatok-
nak 20-30 adaggal többet kell 
fõzniük, amit váltó pénz elle-
nében értékesíthetnek. A neve-

zési díj 5000 forint bográcson-
ként. Ezzel az egyesületünket 
támogatják.
Mit adnak a csapatoknak?
Minden csapatnak biztosí-
tunk fát, a bogrács alá alá-
tétet, oklevelet, ajándékot. A 
gyerekeknek ingyen, mûvész 
által készített arcfestéssel 
kedveskedünk, a kölyök kony-
hát a helyi óvónõk segítségé-
vel csináljuk, színvonalas 
programokkal készülünk. A 
Rétes Ház most is kínálja a 
termékeit, a kiváló minõségi 
ételekhez az italokat helyi vál-
lalkozó segítségével biztosít-
juk. A nevezési díjat szinte 
egy az egyben visszaadjuk a 
csapatoknak.
Régi szokás szerint akár a 
helyszínen is lehet majd 
nevezni? 
Természetesen, szeptember 5-
én 12 óráig lehet jelentkezni! 
Egyébként a plakátokon min-
den tudnivalót közlünk. Vár-
juk az érdeklõdõket, a lényeg, 
hogy minél többen jöjjenek ki 
a Csigaház elõtti térre, ahol 
délután négy óra körül hirdet-
jük ki a fõzõfesztivál eredmé-
nyét, majd este 22  óráig utca-
bál következik.

P.GY.
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VIII. Fõzõfesztivál Kistarcsán 
Idén szeptember 5-én rendezik meg a programot

Továbbra is töretlen a Kistarcsai Váltók Egyesületének 
szándéka. Idén is megrendezik a fõzõfesztivált a 
Csigaház elõtti téren. A nyolcadik fõzõfesztivált is 
Uvacsek Csaba az egyesület elnöke szervezi, aki két 
évvel ezelõtt  a megcsappanó érdeklõdés miatt  már 
abbahagyta volna a rendezvény szervezését, de barátai 
rábeszélték a folytatásra. Jó döntés volt, mert tavaly 14 
csapat nevezett és sokan látogattak ki a programra, ahol 
Kiss János a világ legnagyobb szállodaláncai közé 
tartozó amerikai Hyatt Corporation alelnöke, vezetõ 
séfje, a szakácstudomány doktora volt a zsûri elnöke. 
Uvacsek Csaba - aki tavaly óta képviselõ - idén is 
civilként szervezi a rendezvényt.

Kistarcsa kertvárosi 

övezetében

Indul a Julcsi Manoda!

Egész napos képességfejlesztõ 
játékokkal, tornával, 

 kézmûves foglalkozásokkal,  
zenés-táncos programokkal 
tarkított mindennapjainkba 

várjuk az érdeklõdõ gyermekeket 
1 éves kortól.

Minden gyermekkel egyéni igényeknek 
megfelelõen foglalkozom. 

Új épületben, szép környezetben és vidám 
légkörrel várom a jelentkezésedet!

Minden további információval kézséggel 
állok a rendelkezésedre, hívj bátran!

Kõkuti Julcsi: 06-20-332-7852

Minden héten csütörtökön de.10 órától 
zenebölcsi foglalkozásra várok minden 

kedves szülõt és gyermekét!

Indul a Julcsi

Manoda Kistarcsán!

Nem vették fel gyermekedet az óvodába?
Nincs hely a bölcsiben?

De vissza kell menned dolgozni?
Vagy egyszerûen csak társaságba

vágyik a picurkád?
Akkor figyelj!

Uvacsek Csaba
a tavalyi fesztiválon



A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén már hatodszor rendezi 
meg a Süssünk görhönyt!  Krumplifesztivál Kistarcsán címû 
gasztrokulturális programját. A nagyszabású rendezvény 
egyaránt szól a gasztronómia és a kultúra iránt érdeklõdõknek. 
De mirõl is van szó? Szinte mindenki ismeri a nyersen reszelt 
krumpliból  különbözõ módon ízesített, majd  pacsniként 
kisütött ételt, de más-más néven. A sok változat közül csak 
néhányat említünk: lapcsánka, tócsni, cicege, matutka, bere, 
macok, harula, siligó, felénk pedig görhöny a neve.
Mivel ez a finomság krumpliból készül, versenyszerû sütése 
mellett  elsõsorban  a burgonyával kapcsolatos programokat 
szervezünk, de lesznek egyéb figyelemre méltó események is: 
nemzetiségi folklórtalálkozó, nép- és iparmûvészeti vásár, 
kézmûves foglalkozás, ügyességi és szellemi játékok  pityóka 
hétpróba. A görhöny kóstolásához pityókajegyet kell vásárolni az 
információnál.
Várunk minden érdeklõdõt 2009. szeptember 19-én 10 órától 
Kistarcsán a Simándy téren.
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KIKE Kulturális Hét 
2009. szeptember 14-tõl 20-ig

A Kistarcsai Kulturális Egye-
sület 2009-ben immár nyol-
cadik õsszel rendezi meg tele-
pülésünk leghíresebb szü-
löttje, Simándy József opera-
énekes születésnapjához 
(szeptember 18.) kötõdõen a 
Kulturális Hét címû ese-
ménysorozatot.
Hétfõn este (szeptember 14.) a 
katolikus templomban Si-
mándy József emléktáblájának 
megkoszorúzását követõen 
egyházzenei áhítatra kerül sor, 
melyben orgonisták és éneke-
sek is közremûködnek.
Szerda (szeptember 16.) a vi-
lági komolyzene napja. Ezt a 
programot a Szent István 
Iskola színházteremmé alakí-
tott zsibongójában tartjuk.
A Deáktanya csütörtökönkénti 
(szeptember 17.) ismeret-
terjesztõ elõadása nem marad-
hat el a Kulturális Héten sem. 
Ezúttal a magyarországi szlo-
vákok kultúrájáról lesz szó.

Szombaton (szeptember 
19.) hatodik alkalommal ke-

rül sor a  Süssünk görhönyt!  
Krumplifesztivál Kistarcsán 
címû gasztrokulturális prog-
ramra, melynek idén része a 
Tulipán Országos Szlovák 
Folklórtalálkozó.
Vasárnap (szeptember 20.) 
örökségsétát tartunk, melyet 
Simándy József egészalakos 
szobrának megkoszorúzása 
követ, ami az eseménysoro-
zat méltóságteljes befejezését 
is jelenti.

A Görhönyfesztiválnak már 
jelentõs híre van az ország-
ban. Egyre többen érkeznek 
más településekrõl is, és 
elsõsorban azért, hogy fala-
tozzanak ebbõl a finomság-
ból. Sajnos, vagy hála Isten-
nek, soha nem tudtunk eleget 
készíteni. Ezért örülnénk, ha 
minél több csapat sütné a 
görhönyt, hogy vendégeink 
vihessék magukkal a kelle-
mes ízek emlékét, és terjes-
szék Kistarcsa jó hírét.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Irodalmi pályázat

A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi pályázatot hirdet az 
alábbi témakörökben:

a. ITTHON LÁTTAM CSODÁT
b. NYELVÉRE LÉP A NEMZET?

A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint a 
Kistarcsán dolgozók, illetve tanulók. A legjobb pályázatokat két 
kategóriában  felnõtt és gyerek (14 éves korig)  díjazzuk, és 
megjelentetjük a Kistarcsai Kalendárium 2010 címû kiad-
ványban.
A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. díj: 5 000 Ft, a gyerek 
kategória helyezettjei értékes könyvjutalomban részesülnek. A 
pályázat jeligés.

A pályamûveket postai úton kérjük eljuttatni
a következõ címre:

Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
Beküldési határidõ:

2009. szeptember 14.
Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható

Bõvebb információ kérhetõ a 30/964-7144-es telefonszámon, 
vagy a halmos@kike.hu címen. 

Halmos Monika
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Görhönyfesztivál

                  Jelentkezési lap
A Süssünk görhönyt!  Krumplifesztivál Kistarcsán címû 

program sütõversenyére  (Kistarcsa, 2009. szeptember 19.)

Alulírott ........................................................................................

lakcím:.........................................................................................

…………………………….., telefonszám: ...…….................................

a tájékoztatóban ismertetett feltételeket elfogadom, és azok 

ismeretében veszek részt a Süssünk görhönyt! versenyen.

A sütés módja: gáztûzhely, tárcsa, egyéb: …………………….......

Kelt: ..................................................................

                                          .....................................................

                                                                aláírás 
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Közhely, de attól még igaz: na-
gyon gyorsan eltelt ez a nyár 
is. Az idõjárásra igazán nem 
lehetett panaszunk, és  amint 
az elõzõ számban olvashat-
ták, a „szentistvános” diákok 
sok szép helyen jártak az el-
múlt két hónapban.
Bár sose vallják, valljuk be, 
augusztus végén már min-
denki nagyon várja a találko-
zást, hogy mesélhessünk 
egymásnak, és mert tudjuk: 
minden új tanév szolgál vala-
mi meglepetéssel.
Az iskolában jóval szeptember 
1-e elõtt elkezdõdött az érde-
mi munka, hiszen tudtuk, 
hogy tennivalóink megszapo-
rodtak. Évrõl évre növekszik a 
tanulólétszám, ami rendkívül 
örvendetes, ám ebbõl adóan 
sok a megoldásra váró feladat.
Elsõsorban az alsó tagozat 
problémája: a helyszûke. 
Néhány tanterem mérete az 
átlagosnál kisebb, az osztály-
létszámok viszont egyre na-
gyobbak. Az induló osztályok 
száma is több, ezért kény-
szerûségbõl a 3-4. osztályo-
sok már a felsõs osztályok 

tantermeit használják. A hí-
rek szerint talán jövõ tanév 
elejére tantermekkel, aulával 
bõvülhet az iskola. Nagyon 
várjuk!
A másik megoldást sürgetõ 
feladat: a napközis csoportok 
létszámának optimalizálása. 
Ugyanis 180 napközis diákra 
jelenleg 5 nevelõ jut. Ha sike-
rül új tanítót alkalmazni, egy-
két héten belül változik ez az 
áldatlan állapot.
Az alakuló értekezleten sok 
terv hangzott el a tanévre vo-
natkozóan. A legközelebbi – 
már hagyományosnak mond-
ható – programunk szeptem-
ber 12-én lesz, amikor 9-tõl 
16 óráig közös munkára hív-
juk a szülõket, gyerekeket, 
kollegákat: kertészkedünk, 
takarítunk, az osztályterme-
ket szépítgetjük, festegetünk, 
illetve a parkolót bõvítjük 
majd. Minden segítséget szí-
vesen veszünk!
Tartalmas tanévet kívánunk 
minden pedagógusnak és di-
áknak a 2009-2010-es tanév-
re!

Németh Ildikó

ahol az Apátságot és múzeu-
mait tekintettük meg. Kipró-
báltuk az Echo Étterem elõtt 
a visszhangot, ami a nagy tu-
ristaforgalom ellenére is re-
mekül mûködött. A gyerekek 
vásároltak, vihettek haza em-
léket Tihanyból. 
A szülõk közül sokan meglá-
togattak bennünket, volt aki-
nek a nyári melegben éppen 
erre vitt az útja, de volt olyan 
szülõ is, aki a gyerekét sze-
rette volna látni.
Egy mozgalmas szép napot 

Ezen a nyáron Balatonszár-
szóra szerveztük meg szoká-
sos vízparti táborunkat. Az 
idõjárás nagyon kedvezõ volt, 
hiszen a 8 napból minden 
nap tudtunk fürödni a Bala-
tonban. A táborban a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskolából 44 
tanuló nyaralt, 27-en voltak 
alsósok, 17-en pedig felsõsök. 
Nagyon komfortos volt a 
tábor, mert több aszfaltozott 
pályát és pingpongasztalt is 
használhattunk. A szállásra 
sem lehetett panaszunk, 
ugyanis hat és nyolcágyas fa-
házakban helyeztek el ben-
nünket. 

A mindennapos fürdõzés mel-
lett kézmûves foglalkozáso-
kat tartottunk a gyerekeknek, 
ahol agyagból különbözõ figu-
rákat készíthettek, festettek 
szobacímert és aki akart még 
szélforgót is vihetett haza. Az 
estéket sem töltöttük tétle-
nül, hiszen kétszer is volt 
diszkó, volt éjszakai horgá-
szat, ki mit tud vetélkedõ és 
dramatikus játék. Balaton-
szárszón többször kirándul-
tunk, megnéztük a József 
Attila Múzeumot és a Bala-
ton-parti Emlékmûvet is. 
Egy borongós délelõtt pedig 
elmentünk hajóval Tihanyba, 

Tanévkezdés a Szent István
Általános Iskolában

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola balatoni tábora
töltött velünk iskolánk új 
igazgatója, Jutasi-Varró Diána 
is, aki egy izgalmas játékot 
szervezett a táborozóknak. 
Ez a tábor is remekül sikerült 
köszönhetõen kolléganõink-
nek, akik évek óta lelkesen 
dolgoznak a gyerekek üdülte-
tésén. A tábort Juhászné 
Csorba Ilona vezette, segítõi 
pedig Fazekas Erzsébet és 
Antalné Farkas Józsa tanítók 
voltak.

Antalné Farkas Józsa

Minden nap fürödtünk

Ennyien voltunk
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Immár a harmadik tanévét kezdi a 
Budakalász Gimnázium kistarcsai tagis-
kolája. 

Az intézmény 2007 õszén kezdte 
meg mûködését a Flór Ferenc Gim-
názium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola falai között. Az iskola fõ-
profilja a felnõttképzés, az érettségi 
bizonyítvánnyal nem rendelkezõk szá-
mára – annak megszerzése.

A tanulók általános iskolai végzett-
séggel, megszerzett szakmunkás képesí-
tésekkel, illetve befejezetlen gimná-
ziumi tanulmányokkal érkeznek hoz-
zánk. Az elõzetes tanulmányok alapján 
történik a diákok évfolyamokba sorolá-
sa, így a képzés idõtartama egy, kettõ 
vagy három év lehet.

A gimnázium esti tagozatos for-
mában mûködik, a diákok hétfõ és 
szerda délutánonként három órától este 
nyolc óráig vesznek részt az oktatásban. 
A felnõttoktatásban kipróbált, nagy 
tapasztalatokkal rendelkezõ pedagó-
gusok igyekeznek mind több tudást 
átadni, mind több képességet, kompe-
tenciát kifejleszteni a tanulókban a 
sikeres érettségi vizsgák letételéhez. 
Eddigi két osztályunkba összesen közel 
negyven felnõtt jár, a többgyermekes 
édesanyáktól kezdve, a családfenntartó 
apákon át, a késõn érõ kamaszokkal 
bezárólag. Kistarcsán kívül többen 
járnak hozzánk Kerepesrõl, Csömörrõl, 
Nagytarcsáról, Gödöllõrõl, de még a 
távolabbi Valkóról, Isaszegrõl és 
Dányból is van tanulónk. 

A képzés tandíjmentes, ugyanakkor 
diákigazolvány igényelhetõ, mely uta-
zási és sok egyéb kedvezmény igénybe-
vételére jogosít.

Továbbra is szeretettel várjuk a 
tanulni vágyókat tizennyolctól száz-
tizennyolc éves korig!

A beiratkozás augusztus végén és 
szeptember elsõ hetében folyamatosan, 
hétköznap mindennap 17 - 19 között 
történik a Flór F. Gimnázium épüle-
tében. Telefonon a 30 - 637-9756-os 
számon lehet felvilágosítást kérni.

Komlósi Ákos
tagintézmény-vezetõ

Könyvsarok
Örömmel értesítem kedves olvasóimat, 
hogy a könyvtárba új könyvek érkeztek!
Gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt 
ajánlom Erich Kästner és Czakó Gábor 
új könyveit.
Kästner „Amikor én még kissrác 
voltam” címû könyve önéletrajzi ele-
mekkel átszõtt korrajz, a szerzõ gyer-
mekkorát mutatja be. Az író szerint az 
emlékezetet nem lehet mértékegységgel 
mérni, a lényeg az emlékek értéke. „És a 
legértékesebb a gyermekkor, s így van 
ez, akár vidám, akár szomorú volt.”
Czakó Gábor „Csata minden áldott 
nap” címû mûve is önéletrajzi ihletésû 
és ugyancsak jellemzõ rá az adott kor áb-
rázolása. 1950 nyarán játszódik. A gyer-
mekek bandákba szervezõdnek és a 
felnõttek mintájára hadakoznak egymás-
sal. Az egyik banda erõszakos és 
támadó, a másik játékosabb, védekezõ. 
A történet hõse életre szóló tapasztala-
tokat visz magával.

A könyvhét újdonságaiból ajánlok 
felnõtt olvasóim számára.
Simon de Beauvoir Nelson Algrenhez 
fûzõdõ kapcsolatáról szól az „Amerikai 
szerelem” címû mûve. Ritkán találkoz-
tak személyesen, így levelek százait 
küldte az amerikai regényírónak, me-
lyekben bemutatja a korabeli Francia-
országot és Európa irodalmi, szellemi és 
politikai életének eseményeit. Igazi szel-
lemi csemegét nyújt az olvasó számára 
ez a könyv.

Kedves Olvasók!
Bizonyára Önök is jártak már úgy, hogy 
nagyon szerettek volna elolvasni egy 
könyvet, de az éppen nem volt bent.  
Gondoljanak arra, hogy a régóta Önök-
nél lévõ könyv is nagyon hiányzik 
valakinek!
Kérem, hogy aki a felszólítás ellenére 
sem hozta vissza tartozását, az most te-
gye meg. 

Köszönettel:
Szabóné Tóth Katalin könyvtáros

A felnõtteknek is
újra becsöngetnek
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A Szent KirályKATOLIKUS

Alig két év volt  köztük a korkülönbség, 
amirõl nem is tudták, hogy évtizednyivé 
és világokká nõ. Jött  a háború. A jólelkû 
hollandok akkor is elsõnek jelentkeztek. 
Jött hozzájuk is a tiszteletes úr, hogy küld-
jék ki bátran a kislányaikat; meglátják, pu-
fók angyalkákként kapják majd vissza 
õket. A szülõk meghozták a  salamoni 
döntést: Ella megy, Bella marad. Elbúcsúz-
tatták a nagyot, majd  visszakapták 
pufókan, pirosan, megszépülve. Kishúga 
soványsága, kopottsága most lett igazán lát-
ható. Teltek, múltak az évek. Szép emlék-
ké foszlott Hollandia. „Összekopott” a két 
testvér a húszas évek Magyarországában. 
Egyszer betoppant valaki, egyenesen  
Hollandiából! Annak a családnak  a 
nagyfia, akik Ellát föltáplálták.  Eljött 
megnézni, mi lett a kislányból. Lánykérés 
lett a vége… Hogyne adták volna az is-
merõs álomhercegnek a nagylányt! Bella 
számára nõvére esküvõjével az idõs szülõk 
istápolása kezdõdött. Jöttek a levelek az el-
ragadtatott Ellától. Bella nem tudta mind-
ezt viszonozni. Így múltak az évek. Elõbb 
a mama ment el  minden élõknek útján. 
Temetésére Ella még hazaszaladt két nap-
ra. A papa halálakor már kimentette ma-
gát… Bella ezután már soha nem látta a 
nõvérét, csak a képeit.  Puha fotelban ül föl-
dig érõ ruhájában, gyönyörû a frizurája, 

vállán férje keze, mögötte a  pazar szalon. 
Ezt ki is tette a tükörre, hogy mindig lássa. 
Sóvárogva nézegette. Mint egy  álom-
hercegnõ! Egyszer gyászjelentést hozott  a 
postás, Csak a nevet értette Bella, meg a 
dátumot. De az is elég volt ahhoz, hogy 
megtudja: nõvére meghalt. Egy volt mun-
katársa ismerõsének az ismerõse tudott állí-
tólag hollandul. Elutazott hozzá 40 km-re, 
hogy fordítsa le, meg azt a pár sort,  amit 
sógora mellé írt hollandul.   Így indult meg 
a késõi levelezés a holland sógor és a ma-
gyar sógornõ között, majd jött el maga a 
sógor, nyolcvankét évesen.
Ekkor kerekedett ki az „álomtörténet”  
meg Bella szeme: Te csak hiszed, hogy 
Ellának szép élete volt! Alighogy elvet-
tem, kiderült, hogy súlyosan beteg. Va-
gyont költöttem gyógyszerre, orvosra, kú-
rákra. 
Hogy írta volna ezt meg neked? Amikor 
tizenöt éve deréktól lefelé megbénult, 
már állandó ápolónõket fogadtam mellé. 
Az a kép, ami kint van nálad? Fél napig 
készítettük elõ az ápolónõvel, hogy ki 
tudjuk ültetni a fotelba! Hogy te azt 
irigyelted? Nem, Bella, a boldog ember te 
vagy! Kezed munkáját eszed, és jól van 
dolgod.
Hogy miért rejtettük el mindezt elõled? 
Nem gondolod, hogy dicsekedtünk 

volna! Meg talán haragudtatok is volna 
rám, hogy elvittem Ellát messzire, ahol õ 
csak betegeskedett és szenvedett.  
Viseltük a bajunkat, ez volt a dolgunk. 
Ezt tedd el. Ella gyógyszereinek az árát 
ezentúl te kapod meg tõlem. Tudom, 
tudom, neked nem kell gyógyszert 
szedned! Vegyél belõle ennivalót, csinál-
tass központi fûtést, igényelj telefont. 
Beázik a tetõ? Csináltasd meg! Meg lehet 
venni a lakást? Vedd meg! Legyen a tiéd!  
Így jött el Bellához nyolcvankét éves korá-
ban az álomherceg. Nem vitte ugyan 
magával, csak az egész élete magyaráza-
tát hozta meg. S ekkortól a tulajdonná 
vált lakás hõszigetelt ablakai már nem sü-
töttek a hidegtõl, a központi fûtés pedig 
ontotta a meleget. Idõnként megcsörrent 
a telefon is elõre megbeszélt idõben, 
hogy a „tolmács” segítségével pár szót 
válthasson a holland sógor és a magyar 
sógornõ…  Köszönöm Elluska! – rebegi 
néha önfeledten az öregasszony. 
Uram, szabadíts meg a kísértéstõl, hogy 
látszat alapján ítéljek! Szabadíts meg az 
irigységtõl! Szabadíts meg az elhamarko-
dott kívánságoktól, és add, hogy 
megelégedett, hálás szívû gyermeked tud-
jak lenni abban, amit adsz. Ámen. 

Riskóné Fazekas Márta

Ella és BellaREFORMÁTUS

z egyházi év drágagyöngyökkel 
van díszítve. Ilyen drágagyöngy ASzent István király. A hálás utó-

kor õt dicséri, magasztalja. Országszerte 
megemlékeznek a Szent Királyról. Ma 
már senki nem vonja kétségbe, hogy a 
Szent Király által felvett kereszténység 
biztosította nemzetünk történelmét. 
A honfoglaló magyarok, miután otthono-
san érezték magukat a Kárpát medencé-
ben, vad ösztönöktõl vezérelve, többször 
betörtek nyugat Európába. Megtámadták 
azokat az országokat, ahol már törvény 
és rend uralkodott. Tûzcsóvákat, nyilakat 
zúdítottak a templomokra, kolostorokra, 
ahonnan az evangélium fénye világított. 
A megtámadott népek nemcsak imáikban 
kerestek menedéket, de fegyvert is fogtak 
a barbár támadók ellen. A végzetes meg-
semmisítõ csapás nem maradt volna el, 
ha nem jön valaki, aki az értelmetlen ka-
landozásokat meg nem állítja. Ez a valaki 
István fejedelem volt. Õ felismerte az 
evangélium átalakító, nemesítõ erejét. 
Megnyitotta határainkat a szerzetesek 
elõtt, akik nem azért jöttek, hogy elrabolt 
kincseiket visszaköveteljék, hanem azért, 
hogy a magyarságot megajándékozzák a 
kereszténység kincseivel. 
Volt olyan történelmi idõszak, amikor di-
vat volt a Szent Királyt a  vádlottak padjá-
ra ültetni. Támadták õt. Szigorú volt  el-
lenfeleivel szemben. Azok, aki honalapító 
királyunkat támadják, nem a valóságnak 

megfelelõen nézik az akkori történelmet. 
Tudomásul kell vennünk, hogy egy primi-
tív fokon álló népet nem lehet pusztán 
szavakkal jobb belátásra bírni. A széthúzó 
törzsek csak visszahúzó erõ lett volna.  
Látnunk kell azt is, hogy István fejedelem 
nem volt erõszakos, de védte a fiatal  ma-
gyar kereszténységet. A Szent Királyt tá-
madóknak azt a választ is adhatnánk:  ami-
kor õk tanításukat hirdették, nem erõsza-
kosak voltak, hanem gyilkosok. Ez pedig 
már égbekiáltó bûn. A gondolkodó ember 
és az igazság útját járó történészek nem 
vádolják a Szent Királyt. Elismerik törté -
nelmi nagyságát. 
Szekfû Gyula a kiváló történész, egyik 
írásának ezt a címet adta: Mi a magyar? 
„Kicsiny és ismeretlen népünk feltûnõ-
en nagy és magas értékû irodalmat és 
mûvészetet hozott létre, mely hatalmas 
nemzetek teljesítményeivel is kiállja a 
versenyt.” Hogy a huszadik században 
ezt lehetett írni nemzetünkrõl, ezt Szent 
Istvánnak köszönhetjük. Hogy irodal-
munk, mûvészetünk nem szégyenkezik 
a nagy nemzetek mögött ezt a keresz-
ténységnek köszönhetjük, melyet Szent 
István adott a népének. Hogy tudósaink 
alkottak, felhívták magukra a figyelmet, 
ennek forrása Szent Istvánnál kezdõdik. 
Az elismerésnek elsõ lépéseit Szent 
István adta. Senki sem tagadhatja, hogy 
a kereszténység felvétele biztosította 
nemzetünk történelmét, fennmaradását, 

és olyan kultúráját, amivel, joggal büsz-
kélkedhetünk.
Mit írnak, mit mondanak Szent Kirá-
lyunkról ezen az ünnepnapon? Szent 
István, te voltál a nagy honalapító, aki 
megteremtetted a független magyar álla-
mot. Te voltál az, aki magyar haza fenn-
maradás érdekében erõs kézzel eltávolí-
tottad a nemzet egérõl a pogányság sötét 
felhõit, és széttörted a bálvány oltárait. 
Te voltál az apostol, aki a pogány magyar 
nép életébe odaállítottad a keresztet, és 
ezzel a kereszténység áramkörébe kap-
csoltad be népedet. Te voltál az, aki mis-
sziós lelkülettel megszervezted a magyar 
Egyházat, püspökségeket alapítottál. Te 
voltál az, aki templomokat, szerzetes há-
zakat építettél. Te voltál az, aki Krisztus 
evangéliumát adtad, mint világító fényt a 
sötétben botorkáló népednek. Te voltál 
az, aki portyázó, kalandozó magyar 
kezébõl kivetted a fegyvert, és munka-
szerszámot adtad helyébe. Te voltál a 
nemzet atyja, aki a földi haza szeretete 
mellé, az örök haza szépségét ragyogtat-
tad fel. 
Szent Istvánra emlékeztünk, tisztelettel 
megálltunk elõtted, nagyrabecsüléssel 
hajtottunk fejet emléked elõtt. Hozzád 
fordulunk, nemzetünk kimagasló egyé-
nisége, - ezzel a fohásszal: Ó bárcsak él-
ne minden magyar ember szívében a te 
magyarságod, és Isten szereteted.

Somlai József plébános
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Somlai József plébános címzetes apát kitüntetést kapott
55 év szolgálat után augusztus 1-tõl nyugállományba vonult

Somlai József fõtisztelendõ esperes-
plébános 1928-ban Budapesten szüle-
tett, 1954. június 20-án szentelték pap-
pá a Váci Székesegyházban, 1990. 
szeptember 1-én került Kistarcsára, az 
aranymiséje 2004-ben volt. Tavaly be-
adta a nyugdíjkérelmét, de Dr. Beer 
Miklós váci püspök még egy évig ma-
rasztalta. Idén júliusban 55 éves szol-
gálat után nyugállományba vonult. A 
váci püspök a hûséges papi életért az 
egyik legnagyobb kitüntetést a „Cím-
zetes apát” címet adományozta neki. 
Kistarcsai közéleti szerepléséért ta-
valy megkapta a Kistarcsáért érdemér-
met.

Plébános úr gratulálunk a kitüntetés-
hez! A püspök úr levelében az áll, 
hogy a Boldogságos Szent Györgyrõl 
elnevezett „Mogyoródi címzetes 
apát” kitüntetést adományozza a ve-
lejáró kiváltságokkal együtt. Ez az el-
ismerés mit jelent önnek?
Köszönöm a gratulációt. Ez a kitüntetés 
az egyik legnagyobb püspöki elismerés, 
ezzel az 55 éves szolgálatomat jutal-
mazta a püspök úr. Nem dicsekvésként 
mondom, de a lelkipásztori szolgálato-
mért többször is kitüntettek. Harminc 
évvel ezelõtt 25 éves papi szolgálatom 
elismeréseként megkaptam a címzetes 
esperes kitüntetést is és a nyugdíjazta-
tásom elõtt július 7-én keltezett adomá-
nyozó levelében Dr. Beer Miklós püs-
pök úr nekem adományozta ezt a cím-
zetes apát címet, ami nagyon nagy 
örömmel tölt el, hiszen az ember 80 év 
felett már különösebb elismerésre nem 
számít. Egy kicsit váratlanul is ért, 
mert lehetett volna kisebbet is adni, 
mint például címzetes kanonokságot, 
aminek szintén nagyon örültem volna. 
Az egyházmegye könyvébõl kiderült, 
hogy ez az egyetlen kiadatlan apáti cím 
volt, amit a püspök úr rám pazarolt. 
Még egyszer nagyon köszönöm neki. 
Tizenkilenc eltöltött év után kistar-
csainak vallja magát?
Bátran merem mondani, hogy kistar-
csai lettem. Azonban kijelenthetem, ha 
valahol eltöltöttem legalább három 
évet, akkor ott teljesen azonosultam a 
közösséggel, együtt örültem, együtt szo-
morkodtam velük, értük dolgoztam, ez 
így volt Kistarcsán is. Szinte minden vá-
rosi eseményre elmentem, sõt a hívei-
met biztattam, hogy õk is menjenek el. 
Régebben kijártam a sportmérkõzé-
sekre, drukkoltam nekik. Mindig örül-
tem, amikor valamilyen siker érte ezt a 
települést, imádkoztam, hogy város le-
gyen Kistarcsa, Gémesi György az akko-
ri országgyûlési képviselõ sokat harcolt 
ezért. Szeretném megüzenni a mostani 

város vezetésének, hogy érezzék magu-
kat kistarcsaiaknak, dolgozzanak a tele-
pülésért, a lakosság érezze azt, hogy 
van igazi vezetése, van igazi képviselõ 
testülete, akik mindent megtesznek a 
város fejlõdéséért.
A plébános úr említette, hogy több te-
lepülésen is szolgált. Pappá szentelé-
se után hova helyezték elõször? 
Az elsõ helyem Lõrinciben volt, ez a te-
lepülés Hatvan környékén található, 
majd Turán folytattam, ezután egy évre 
Hatvanba kerültem. Észak Magyaror-
szág után - jó akaróimnak köszönhe-
tõen  Kecskemétre neveztek ki a fõplé-
bániára. Itt a tanyavilágot jártam, ez a 
szolgálatom hét évig tartott. Egy újabb 

fordulatot követõen egy évre Újpestre 
helyeztek, ahol a gyerekkoromat is töl-
töttem. Innen az utam a váci hely-
nökhöz, a Pesterzsébeti Fõplébániára ve-
zetett. Hét év szolgálat után a XVII. kerü-
letbe Rákoscsabára kerültem, ahol 14 
évig voltam plébános. A legutolsó állo-
másomon Kistarcsán eddig 19 évet tevé-
kenykedtem. Ez azt jelenti, hogy életem 
majdnem negyed részét Kistarcsán töl-
töttem. Ezért nagyon hálás vagyok a püs-
pök úrnak és örülök, hogy a volt híveim 
szolgálatában állhatok még most is.
Kistarcsán a fiatalokkal nagyon haté-
konyan tudott együtt dolgozni!
Az igazság az, hogy az utóbbi években - 
idõsebb korom miatt - kevésbé tudtam 
õket motiválni, de örülök annak, hogy 
az ifjúsági énekkar együtt van, sok hit-
tanos gyerekünk van és örülök a mi-
nistránsoknak. Biztos vagyok abban, 
hogy egy fiatal plébános sokkal jobb 
eredményeket tud majd elérni. 

Az egyházközség tagjai sokat segítet-
tek a plébános úrnak!
Igen, sokan rengeteg társadalmi mun-
kát végeztek, bármikor lehetett rájuk 
számítani. Külön meg kell említeni 
azoknak az asszonyoknak az áldozatos 
munkáját, akik a templom díszítését vé-
gezték. Sajnos nincsenek elegen, így a 
jövõben még több hívõt kell beszervez-
ni.
A plébános úr nevéhez fûzõdik az új 
plébánia felépítése, kik segítették eb-
ben a munkában?
A régi plébánia 500 méterre volt a 
templomtól. A mostani plébániának a 
telkét nehéz volt megszerezni. Ez az in-
gatlan egy budapesti ügyvéd tulajdona 
volt, aki nem akarta eladni, de addig 
gyõzködtem, hogy végül felajánlotta az 
egyháznak. Az ingatlan megszerzésé-
ben sokat segített Rapai István. Az épít-
kezést akkor kezdtük el, amikor én már 
a hetvenes éveimben jártam és sokan 
féltettek ettõl a munkától. Az építke-
zéshez az elõzõ polgármestertõl Rapavi 
Józseftõl kaptunk 20 ezer bontott téglát, 
az Orbán kormánytól 10 millió forint 
vissza nem térítendõ támogatást, az egy-
házmegye is segített 6 millió forinttal. 
Utólag azt mondom Isten akaratából jó 
döntést hoztunk és 2003-ban sok társa-
dalmi munkával kiegészítve elkészült 
az új plébánia. Ki kell emelni Méhes 
Pál személyét, aki az építkezést irányí-
totta. De ha már az építkezésekrõl 
beszélünk, külön meg kell köszönni 
azoknak az áldozatvállalását, akik segí-
tettek Nepomuki Szent János szobrá-
nak az elkészítésében, amit június 7-én 
szenteltünk fel.
Úgy tudom, hogy a plébános úr, 
egyelõre Kistarcsán marad!
A püspök úr felkérésére tavaly még egy 
évet vállaltam. Idén május 31-én a bér-
máláskor Dr. Beer Miklós váci püspök 
bejelentette, hogy augusztus 1-tõl vál-
tozás lesz Kistarcsán. A csömöri plébá-
nos Görbe József látja el a jövõben a te-
lepülést. Tehát ettõl az idõponttól én 
nyugdíjas plébános vagyok. A csömöri 
plébános atya arra kért, hogy segítsek 
neki, ezért még maradok. Ezek után a 
püspök úrnak megírtam, ha az egészsé-
gem engedi, akkor még egy évet válla-
lok. Besegítek hétköznapokon és termé-
szetesen hét végén is, ahogy az új plé-
bános atya kéri. Kistarcsán egy nagy ke-
resztény közösség él és bizony nehéz 
lett volna elfogadtatni a hívõkkel, hogy 
vasárnap a négy misébõl kettõ elmarad.
Természetesen, ha felkérnek a Kistar-
csai Híradóban továbbra is írom a hité-
leti cikkeket, de az új plébánosnak is 
meg kell adni a lehetõséget.

Polgár

Somlai József címzetes apát
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Hol a helye és milyen sportnak számít a 
taekwondo?
A küzdõsportok közül a cselgáncsot és a 
judót leszámítva Magyarországon a 
karate, a kungfu és a taekwondo a 
legnépszerûbbek. A taekwondo lábbal és 
kézzel végrehajtott mûvészet, ahol 80%-
ban a lábukat használják a versenyzõk. 
Nagyon fontos a lazaság, a dinamika  és 
a gyorsaság. A 120 országban bejegyzett 
sport napjainkra olimpiai sportággá 
nõtte ki magát. A taekwondo a leglátvá-
nyosabb, a legtechnikásabb és a legke-
ményebb harcmûvészet, ha szívvel lélek-
kel csinálják. Bárkinek szívesen ajánlom, 
mert kortól, nemtõl függetlenül bárki el-
kezdheti és élete végéig szinte sérülés 
nélkül gyakorolhatja.
A taekwondo az ellenfélre irányuló 
küzdõsport, vagy mozgásmûvészet? 
Küzdelem közben kézzel nem lehet fejre 
ütni, a lábat nem lehet öv alatt használ-
ni. A versenyeken komoly védõ felszere-
léseket kell használni, mert full contact 
rendszerben zajlik. A küzdelmeket fejvé-
dõvel kell lebonyolítani, a rúgásokat 
edzéseken pedig pajzsokra lehet elvégez-
ni. Ez egy önvédelmi sportág, ami 
elsõsorban a mozgáskultúrát fejleszti, te-
hát mozgásmûvészet, de mivel küzdõ-
sportról van szó, így fegyverként is hasz-
nálható az ellenféllel szemben. 
Magyarországon több ezren ûzik ezt a 
sportot, ez sok, vagy kevés?
A taekwondo 1988-ban Szöulban volt be-
mutató sportág, 2000-ben Sydney-ben 
olimpiai sportágként szerepelt. Magyar-
országon a WTF Taekwondo 1989-ben 
alakult meg Patakfalvy Miklós hat danos 
mester irányításával. A keleti küzdõ-
sportágak közül a cselgáncs és a judo 
mellett csak ez a sport vívta ki a helyét 
az olimpián. Ez aztán meghatározza egy 
sportág népszerûségét, így hazánkban is 
egyre többen ûzik ezt a sportot. A 
küzdõsportok közül az egyik legnépsze-
rûbb. Ez a sport önfegyelemre nevel, a 
gyerekek megtanulják beosztani az idejü-
ket, egészségesen élnek és táplálkoznak, 
szóval ez egyben életstílus is. 
Egy két danos mester milyen szintû 
sportolónak számít?
Nálunk az alapító mester hat dannal ren-
delkezik. Minden egyes danért meg kell 
küzdeni, itt mesteri fokozatot tiszteletbõl 
nem adományoznak. Ebben a sportágban 

 

az egy danos és az öt danos versenyzõ kö-
zött óriási különbség van. Folyamatosan 
edzeni kell, mert állandóan változnak a 
verseny és a forma szabályok, amit Ko-
reában találnak ki.

Akkor ez azt is jelenti, hogy Hegyes 
Imre aktív sportoló?
Igen, aktívan sportolok, a taekwondo-t 
16 éve csinálom, elõtte atlétizáltam és 
újabban a taekwondo mellett a hapki-
doval is elkezdtem kacérkodni, ami 
ugyanúgy koreai sportág és ez csak 
önvédelemi technikákat tanít. 
A versenyzés mellett edzõként is dol-
gozik a SENTINEL Olimpiai Taekwon-
do Egyesületnél, ahol fogyatékos gye-
rekekkel is foglalkoznak. Ezek szerint 
itt nincs semmiféle kizáró ok?
Fogyatékos gyerekekkel már 4-5 éve 
foglalkozom, valamikor egy szülõ kere-
sett meg azzal, hogy a nagyot halló gye-
rekét mindenhonnan eltanácsolták. A 
taekwando gyakorlása nem zárja ki a fo-
gyatékosokat, így egyre több gyerek je-
lentkezik. Jelenleg Zuglóban a Török 
Béla Általános Iskolában tartjuk az 
edzéseket, ahol 10-15 fõs csoportokban 
foglalkozunk fogyatékos gyerekekkel és 
az a célunk, hogy több peremkerületi és 

Egy két danos mester
taekwondo-ra tanítja Kistarcsát

Idén 20 éves a Flór 
Ferenc Középiskola

Dupla évfordulóra készül a 
Flór Ferenc Egészségügyi 

Szakközépiskola és 
Gimnázium 

A Flór Ferenc Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Gimnázium szeretettel 
várja egykori tanárait és diákjait az 
iskola fennállásának 20 éves évfordu-
lójára. E napon emlékeznek meg az 
iskolában rendezendõ ünnepi mûsor-
ban Flór Ferenc születésének 200-ik 
évfordulójáról is.

A program 2009.10.10-én (szombaton) 
10.00 órakor kezdõdik. Jelentkezni a 
06-28/506-855-ös számon lehet.

Program
a Deres Lovas-udvarban

2009. szeptember 19.
Lovas vetélkedõk de. 9-tõl;

lovas parádé 20 órától

Hegyes Imre 16 éve taekwondo-zik, 2002-ben megszerezte a 2 danos 
mesteri képesítést. 2002-ben megalapította a fogyatékosokat is 
befogadó Sentinel S.E.-ét. Edzõként azon fáradozik, hogy minden 
korosztálynak megtanítsa a taekwondo-t. Három éve költözött 
Kistarcsára. Itt is szeretné népszerûsíteni az olimpiai sportágnak 
számító taekwondo-t.

Hegyes Imre tanítványával

Budapest környéki iskolában is le-
hetõséget kapjunk fogyatékos és egészsé-
ges gyerekek edzésére.
Úgy tudom, hogy a fogyatékos gyere-
kek együtt edzenek az egészségesek-
kel?
Ezt Zuglóban így csináljuk, és azt vettük 
észre, hogy ezek a gyerekek sokkal gyorsab-
ban fejlõdnek az egészséges csoportban, 
mint egy tisztán fogyatékos csoportban. 
Három éve Kistarcsára költözött és itt 
is szeretné a taekwondo edzéseket 
elindítani?
Egy nagy álmomat szeretném megvaló-
sítani, Kistarcsán is szeretnék taekwon-
do csoportokat szervezni és az óvodások-
tól kezdve egészen a hatvan évesekig, 
minden korosztályban jó lenne az edzé-
seket elindítani.
Mennyire költséges ez a sport? 
Az elsõ két edzésért nem kérünk pénzt, 
ez a próba lehetõsége. A felszereléseket 
az egyesület adja. Akkor kell megvenni a 
ruhát, ha a gyerek eljutott egy olyan 
szintre, hogy vizsgáznia kell, de itt is se-
gítünk a szülõknek. Ebben a kérdésben 
fontos a szülõ és az edzõ kapcsolata. Az 
edzésekért havi tagdíjat kérünk, amiért 
8-12 edzést tartunk egy hónapban.
Ha minden optimálisan alakulna, ak-
kor a Sentinel Olimpiai Taekwondo 
Egyesület Kistarcsán is megjelenne?
Igen, most szeptemberben valamelyik is-
kolában szeretnénk kezdeni, hogy már 
ebben a tanévben Kistarcsán is minél 
több Sentinel-es fehér, vagy sárga öves ta-
nítványunk legyen.                            P.Gy.



Dr. Horváth Bánk - kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos
Dr. Henter Áron - magánállatorvos

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) 22-177-23

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út)

Kívánságra házhoz megyünk!

Rendelési és nyitvatartási idõ:
H-P.: 9-20 + 0-24-ig ügyelet, Szo-V.: 0-24-ig ügyelet.

Telefon, fax: (28) 490-369

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu



Megnyílt azMegnyílt az

Kistarcsa, Raktár körút 5.
Telefonos elõjegyzés: 06/30 637-6001

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Szauna és szolárium
egy helyen!

Óriási kedvezmények!

Nyitva tartás:
H-P: 10-19,

Szombat: 8-12

Nyitva tartás:
H-P: 10-19,

Szombat: 8-12

a Fenyves Lakópark mellett!
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