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Felhívás - többlet hulladék elszállítására 
Hivatkozva a 7/2007.(II.15.) számú rendeletre, Kistarcsa Város 
Önkormányzata felhívja a „Tisztelt Lakosság” figyelmét, hogy 
amennyiben a kommunális hulladék mennyisége meghalad-
ja a gyűjtőedények űrtartalmát, az önkormányzat lehetőséget 
biztosít a többlet hulladék elszállítására. A „Kistarcsa„ felirattal 
ellátott műanyag zsákok megvásárolhatóak 2010. november 15-
től a Városgondnokságon, aminek ára bruttó 315.- Ft/zsák. 
FONTOS: A saját zsákban kihelyezett hulladékot 2010. decem-
ber 31-ig szállítja el a Városgondnokság, ezt követően 2011. ja-
nuár 1-től kizárólag csak a „Kistarcsa„ felirattal megjelölt zsá-
kokat gyűjtik össze.

Devecseren és Kolontáron jártunk
Kistarcsa is kivette a részét a segítségnyújtásból 

Bizonyára a nézettségi mutatók változása miatt a médiumok egyre 
kevesebbet tudósítanak arról a két településről, melyek az elmúlt 
időben a legtöbbet szenvedtek az emberi felelőtlenség és a „modern 
világ” salakjától: a vörös iszaptól. Az ilyen tragédiák mozgósítják a 
tartalékokat, megmérik az emberi szolidaritást, félreteszik a párt-
árnyalatok és a vallások közötti esetleges ellentéteket. Kistarcsa is 
kivette a részét a segítségnyújtásból, ugyanis az önkormányzat élel-
miszert, tisztítószereket és egy-egy millió forintot küldött a telepü-
léseknek. A kistarcsai küldöttség - Solymosi Sándor polgármester , 
Horváthné Méhes Erikan képviselő - november 12-én pénteken haj-
nalban indult útnak Devecser felé, én is a delegáció tagja voltam. 

Amikor a katasztrófa sújtotta területen először kiszálltunk a ko-
csiból, a megdöbbentő látvány nagy költőnk, József Attila Remény-
telenül című versének első versszakát juttatta eszembe: 

„Az ember végül homokos
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.”

Az ilyen megrendítő élményeket a poklot megjárt személyek tud-
ják megfogalmazni, lefesteni, zenébe írni. A házak nagy részén lát-
szott, hogy milyen magas volt az iszap szintje: derékig, vállig, száj-
szélig ért. Sok ház ablakán is befolyt a szennylé. Amit a salak elért, 
befestette vörösre. 

A fák kérgét egységes magasságig lemarta, a bokrokat lecsupaszí-
totta. Semmilyen állatot nem láttunk. Az utcákon az iszapot szállí-
tó teherautók, locsolókocsik, rendőrautók gyakorisága olyan érzetet 
keltettek, mintha csak 
néhány órával lennénk 
túl a katasztrófán. Az 
áradat a templomokat 
sem kímélte, azonban a 
hívek ezeket a közössé-
gi helyeket tisztították 
meg először, ennek jel-
képes jelentősége volt. 

Amikor Devecser fő-
terén kiszálltunk a ko-
csiból, éppen megszó-
laltak a főtéri templom 
harangjai. A városhá-
za folyosóin a Kataszt-
rófavédelem munka-
társainak döngettek a 
léptei, de az ország minden részéből volt itt valaki segíteni. Nagy 
raktárakban tárolják az adományokat, kedélyes emberek fogadtak 
ott is minket. Örültünk, hogy vihettünk valamit. Kovács László al-
polgármester úrtól megtudtuk, hogy a lelkeket érte a nagyobb kár, 
csak a házakat lehet felépíteni ismét. 

Az út Devecserről Kolontárra mindössze néhány kilométer. Többé 
semmire sem használható szántóföldek között visz az út. A parázs 
színű mezőkön sárba száradt üvegcserepek, nagy, vörös tócsák, ta-
lajból kifordult növények és mindenféle limlom jelzi, hogy merre 
vonult az ár. Természetfeletti látvány. Rettenetes. Kolontár taka-
ros falu, a központban van a templom és a művelődési ház. Utób-
biban gyűjtik az adományokat, a templomba vigasztalásért járnak 
az emberek. A kipakolás és a polgármester úrral való találkozás 
után indultunk vissza Kistarcsára. Hátborzongatóan nagyszerű ér-
zés ahhoz a nemzethez tartozni, mely nem felejtkezik el bajba ju-
tott nemzettársairól, településeiről, mely ismét megmutatta, hogy 
az összetartás mire képes, mely nemzet tagjai sokadjára kezdenek 
elölről mindent, ez a nemzet a magyar.

Országh Péter

Solymosi Sándor polgármester és Méhesné Hor-
váth Erika képviselő átadja Kistarcsa adományát 
Devecser alpolgármesterének

Idén is két különböző napon rendezték 
meg az idősek világnapját

Kistarcsa Város Önkormányzata október 7-én és október 14-én 
az idősek világnapja alkalmából a Csigaházban köszöntötte az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjait. Mind a két napon a polgár-
mester, a képviselők és a hiva-
tal dolgozói vendégelték meg 
étellel és itallal az időseket. 
Solymosi Sándor polgármester 
külön köszöntötte a megjelen-
teket. A műsorban fellépett a 
Szeretet Népdalkör, szavalt 
az est háziasszonya Molnár 
Andrásné, énekelt az operett 
trió, a Kéknefelejcs Népdalkör 
és humoros jeleneteket adott 
elő a Rozmaring Együttes. A vacsorát Benyik Mihályné készí-
tette. A vacsorát követően Bőröndi Pista bácsi a település dísz-
polgára zenélt a vendégeknek. 

Rozmaring együttes
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2010. december 2. 
Kelemen Zsolt: Kik vagyunk, mi magyarok?

2010. december 9. 
Papp Illés Zoltán: Díszítőfestés és díszítőtárgy-

készítés
2010. december 16. 

 Papp Zoltán: Tánccal a Világ körül
2010. december 23. 

 KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében 

A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) 
közösségi termében tartja. Az előadások csütörtökön-
ként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A De-
áktanya  ismeretterjesztő  előadásai  nyitottak,  azokat 
bárki térítésmentesen látogathatja.  KIKE

Deáktanya programjai JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁSNAPI DISZNÓVÁGÁS

december 5-én hajnali fél hattól
az Eperjesi út 13-15. szám előtt

1500 Ft-os támogatói jegy ellenében komplett disznótoros kóstoló jár!
A menü: orjaleves – toros káposzta – hurka – kolbász – savanyúság – forralt bor 

– gyerekeknek tea, aprósütemény

Jegyek korlátozott számban kaphatók!
Információ: Uvacsek Csaba 30/921-7573

A bevételt az Eperjesi úti játszótér bővítésére fordítják.
Kistarcsai Váltók Egyesülete

„XIX. MIKULÁS KUPA”
2010. december 12. VASÁRNAP ( 8.30-14.00 )

Úszóverseny óvodások és alsó tagozatos iskolások-
nak a Kistarcsai Uszodában.

2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.,tel.: 06-28/470-293
Nevezési határidő: 2010.december 08.

Jelentkezni lehet személyesen, vagy telefonon az 
uszoda pénztárában a 06-28/470-293 telefonszámon, 

valamint az alábbi e- mail címen: 
lestak.tanuszoda@citromail.hu.

Nevezési díj: 1000,- Ft, látogatójegy a szurkolók szá-
mára: 500,- Ft. Papucs használata kötelező!

Pannónia Néptánc Együttes évzáró műsora
A már hagyományosnak számító műsort december 11-én este hat 
órakor rendezik meg a Kőbanyai Pataky Művelődési Központ-
ban. A műsor első felében a korosztályos csoportok mutatkoznak 
be, így színpadra lép a Pöttöm, a Kisgyerek és az Ifjúsági csoport. 
A bemutató második felében a felnőttek és a Hagyományőrző 
csoport szerepel. Jegyeket a csoportvezetőknél lehet vásárolni.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
közleménye

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kistarcsa Város Önkor-
mányzata által biztosított helyen a Civilházban (2143 Kistarcsa, 
Széchenyi út 33.) megnyitottuk irodánkat. Ügyfélfogadást min-
den héten hétfőn és szerdán 17.00-18.00 között tartunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Horváth Béláné, Kistarcsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

A november 23-ára meghirdetett testületi ülés időpontjára fáklyás 
tüntetést szerveztek a szülők a helyi Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium „megmentéséért”. Solymosi Sándor pol-
gármester az első napirendi pontban elmondta, hogy azért került 
szóba az iskola ügye, mert a középiskolai oktatás a megyei önkor-
mányzat feladata és minden önkormányzati választást követő fél év-

ben lehet kezdemé-
nyezni a nem önként 
vállalt feladatok át-
ruházását. A polgár-
mester indoklásában 
kiemelte, a jövőben 
a működési költsé-
geiket úgy kell be-
osztaniuk, hogy el-
sősorban a kötelező 
feladatok ellátására 
maradjon pénz. Idén 
75 férőhellyel bőví-
teték az óvodát, ami 
11 millió 400 ezer Ft-

al terheli meg a város költségvetését. Jövőre pedig elkészül a bölcső-
de, ami éves szinten 28,5 millió forintot visz el a büdzséből. Ezért 
felül kell vizsgálniuk a kiadásaikat és ahol csak lehet csökkenteni-

ük kell a költsége-
ket. A Flór Ferenc 
Középiskolát az el-
múlt négy évben 
az önkormányzat 
128 millió forinttal 
támogatta. Az is-
kolában a 233 diák 
közül mindössze 
43 kistarcsai, a 18 
pedagógus közül 
csak 4 helyi lakos, 
és közel 22%-os az 
évfolyami ismétlé-
sek száma az isklában.  Dr. Lukács Ferencné igazgató elmondta, hogy 
az utolsó három évben javuló gazdálkodás mellett egyre kevesebb 
önkor mányzati támogatást kaptak, szak képzésüket országosan is el-
ismerik. Az iskola egy petíciót adott át az önkormányzatnak. A tár-
gyalások megkezdődtek a megyével, de Juhász István a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke azt javasolta, hogy halasszák el a döntést, kérjenek be 
több összehasonlításra alkalmas számot és csak decemberben sza-
vazzanak a kérdésről. Ezt a javaslatot 10 igen és egy tartózkodás mel-
lett a képviselők elfogadták. A szülők, a diákok és a tanárok egy da-
rabig még tüntettek a városháza előtt, de rendbontás nem történt.

A képviselő-testület elhalasztotta a döntést 
a Flór Ferenc Középiskola átadása kérdésében

A petíciót ifj. Juhász István alpolgármester vette át

Békésen tüntettek a városház előtt
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A Városi Művelődési és Sportközpont programja

Csigaház
 december 10. Mindenki karácsonya 14.30-21.00
 december 11. Retro buli 20.00 – 02.00
 december 16. Nyugdíjas karácsonyi bál 15.00-20.00
 december 18. Musical világa c. előadás 19.00 
 december 31. Nyugdíjas szilveszteri bál 20.00-04.00

Civilház
Pannónia Hagyományőrző Csoport próba minden szerdán: 20.00-22.00

Minden hétfőn és csütörtökön: AIKIDO 16.40-17.40
Minden hétfőn: Musical Csoport 18.00-20.00

Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól
Minden csütörtökön: Deáktanya 19.00-21.00

december 10. és 17. : Ping-pong és Csocsó klub 19.00-22.00
Programütközés esetén - megbeszélés alapján - más helyiséget próbálunk biztosítani.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Civilház
Pannónia Hagyományőrző Csoport próba minden szerdán: 20.00-22.00

Minden hétfőn és csütörtökön: AIKIDO 16.40-17.40
Minden hétfőn: Musical Csoport 18.00-20.00

Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól
Minden csütörtökön: Deáktanya 19.00-21.00

december 10. és 17. : Ping-pong és Csocsó klub 19.00-22.00
Programütközés esetén - megbeszélés alapján - más helyiséget próbálunk biztosítani.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Új vezetőt neveztek ki a Gödöllői 
Rendőrkapitányság élére

Ármos Sándor 
rendőr dandár-
tábornok, Pest 
megyei rendőr-
kapitány javas-
latára, Hatala Jó-
zsef altábornagy 
országos rend-
ő r f ő k a p i t á n y 
2010. november 
1-től Bozsó Zol-
tán rendőr dan-

dár-tábornokot, rend őrségi főtanácsost 
bízta meg a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság vezetésével. Bozsó Zoltán 1967-ben 
született. Első diplomáját a Zalka Máté 
Katonai Műszaki Főiskolán szerezte, me-
lyet a Rendőrtiszti Főiskola oklevelének 
megszerzése követett. 1990-ben a Váci 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 
helyezkedett el vizsgálóként. A Váci 
Rendőrkapitányságon eltöltött 13 év alatt 
pályája folyamatosan ívelt felfelé – vizs-
gálóból főnyomozó, ezt követően Kör-
zeti Megbízotti Alosztályvezető, majd 
Közbiztonsági Osztályvezető és Kapi-
tányságvezető helyettes lett, melyet meg-
bízott kapitányságvezetői kinevezése 
követett. 1998. május 1-jétől a Váci Rend-
őrkapitányság kapitányságvezetőjeként 
szolgált. 5 év múlva a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság Közbiztonsági Igazga-
tójának, majd Rendészeti Igazgatójának 
nevezték ki. 2008. április 1-től Budapest 
Rendőrfőkapitánya Rendészeti Helyet-
teseként teljesített szolgálatot. (Gödöllői 
elődjét, Mihály István ezredest a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjé-
nek nevezték ki.)

Óriási érdeklődés és jó hangulat volt 
a VII. amatőr vízilabda tornán

A résztvétel volt a fontos
A Kistarcsai Városi Tanuszodában no-
vember 13-án délután három órától óriási 
nyüzsgés kezdődött. A meghirdetett ví-
zilabda tornára 17 csapat nevezett, három 
lány, 9 felnőtt és 5 gyermek. Csapatonként 
4 mezőnyjátékos és egy kapus szállhatott a 
vízbe. Kétszer 7 percig játszhattak a fi úk, a 
lányok pedig kétszer öt percig. Az állóké-
pességen kívül nem sok minden kellett a 
jó szerepléshez, mert a 120 cm-es vízmély-
ség csak a gyerekeknek okozott nehézsé-
get. A felnőttek válogatott vízilabdázókat 
megszégyenítve emelkedtek ki a vízből, 
(csak ügyesen kellet elrugaszkodniuk a 
medence aljáról). 
Ennek ellenére so-
kat úsztak az al-
kalmi pólósok, s 
mivel a medencé-
ben keresztben ala-
kították ki a pályát, 
így a rámenősebb 
kapusok – a kis 
távolság miatt - si-
mán betaláltak az 
ellenfél hálójába. 
Ettől függetlenül 
a klasszikus sza-
bálytalanságok itt is előfordultak (vízalá-
nyomás, fojtogatás, fröcskölés), no persze 
ezért kiállítás járt. A csapatok olyan vehe-
menciával játszottak, hogy néha a közön-
ség is felszisszent. A kilenc felnőtt csapat 
között ott volt az önkormányzat gárdája 
is. Olyan „sztárok” szálltak a vízbe, mint 
Solymosi Sándor polgármester, Navratil 
István közterület-felügyelő, Országh Péter 

közművelődési előadó, Csampa Zsolt kül-
sős bizottsági tag. Három mérkőzésből egy 
győzelmet arattak, a Teakwondo-sok a vert 
mezőnyben végeztek, de érdekes módon a 
nyolcadikos fi úk érett játékot bemutatva a 
legjobbak között végeztek. Végül a felnőt-
tek mezőnyében a „Siketek” csapata nyert 
(ők valóban nagyothallók voltak), a lá-
nyoknál a „Veresi Sellők” kapták az arany-
érmet, az alsó tagozatos fi úk mezőnyében 
a „Mi csapatunk” vitte el a pálmát. Dísz-
vendég volt Vörös Lászlóné Zsohovszky 
Piroska hegymászó, ő volt az első magyar 
hegymászónő, aki elérte 1985-ben a 7000 

m-es magassá-
got, Vörös László 
- hegymászó, 3db 
8000 m-es, 8db 7000 
m-es hegy csúcs-
mászója, ő játszott 
a „Hegymászók” 
csapatában. Mind-
ketten megkapták 
a „Magyar Sport 
Érdemrend” arany 
fokozatát. A díjáta-
dón Valkai Erzsé-
bet válogatott ví-

zilabdázó gratulált a győzteseknek, aki 
egyébként kétszeres olimpiai 6. helyezett, 
világbajnoki második helyezett, Európa-
bajnok, világkupa győztes, jelenleg Olasz-
országban él. A rendezvény fő szervezője 
Lesták Erzsébet az uszoda vezetője volt. 
A rendezéshez hozzátartozik még, hogy 
bejáratnál bográcsban készült a pörkölt, 
amiből mindenkinek jutott.
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Szűcs Lajost választották a Pest Megyei Közgyűlés elnökének
A jelenlévő 42 képviselő közül 36-an szavaztak igennel

Esküt tesznek a Pest Megyei Közgyűlés tagjai
A korelnök Kocsi János és dr. Szűcs Lajos

A közgyűlés elnökének esküt tesz Szabó István és 
Wentzel Ferenc alelnök

A 12 települést érintő társulás alaposan megújult, mert több te-
lepülésen új polgármestert választottak. A bemutatkozás után 
dr. Nánási Éva, a munkaszervezet vezetője ismertette az önkor-
mányzati választások eredményeit. A társulás ezt követően Holló 
Ilona, Zsámbok polgármesterének javaslatára ismét dr. Gémesi 
Györgyöt jelölte a szervezet elnökének, akit titkos szavazással, 
egyhangú támogatással szavaztak meg az elkövetkezendő négy 
évre. Az újraválasztott elnök megköszönte a bizalmat, majd úgy 
fogalmazott, hogy míg az előző ciklusban a kistérségi vezetők ki-
jelölték azokat a feladatokat, amelyek megvalósításáért közösen 
dolgoztak (például turizmus, környezetvédelem, sport, pedagó-
giai szakszolgálat), most lehetőség nyílik ezeknek az alaposabb 
kibontására. Mint mondta, minden településnek nyitottnak kell 
lenni a kapcsolódási pontok megtalálására, mert a közös munka 
csak így lehet eredményes.

A résztvevő polgármesterek szintén egyhangú támogatással 
választották meg Hatvani Miklóst, Isaszeg polgármesterét a tár-
sulás alelnökének, akinek személyére Gémesi György tett javas-
latot. Indoklásában kifejtette: Hatvani Miklós már tapasztaltnak 
számít a társulás tagjai között, hiszen második ciklusát kezdi 
meg polgármesterként. A térségben az ő támogatottsága volt a 
legnagyobb, városában a választók 84,75 százaléka szavazott rá. 
Dr. Gémesi György javaslatára a mostani ülésen nem választottak 
sem másik alelnököt, sem titkárt. A társulási tagok egyetértésével 
ezeknek a tisztségeknek a betöltéséről majd csak fél év múlva dön-
tenek, mivel a tagtelepülések polgármesterei között több új vezető 
van, s addig lehetőséget kívánnak nyújtani számukra a tájékozó-

dásra, a feladatok 
megismerésére. 
A Pénzügyi El-
lenőrző Bizottság 
tagjának Holló 
Ilonát (Zsámbok), 
Sziráki Szilárdot 
(Valkó) és Rimóczi 
Sándort (Nagytar-
csa) választották 
meg.

A társulási ülé-
sen Vécsey Lász-
ló, Szada polgár-

mestere beszámolt 
arról, milyen fejlemények történtek az M3-as autópálya M31 és 
M0 közötti szakaszának díjmentessé tétele ügyében.

Ezzel a kéréssel a kistérség polgármesterei még augusztusban 
levélben fordultak Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter-
hez, aki válaszában elutasította ennek a lehetőségét. A kistérségi 
társulás ezután Vécsey László országgyűlési képviselő közben-
járását kérte az ügyben. A képviselő mostani tájékoztatása sze-
rint a kormány nem tervezi az autópálya szakasz díjmentesítését, 
helyette – követve az uniós gyakorlatot – itt is a használtarányos 
útdíjat tervezik bevezetni. Gémesi György szerint ez a korábbiak-
hoz képest újabb, más kérdéseket felvet, ezért a következő tanács-
kozáson visszatérnek a témára. 

A Megyeházán 2010. október 12-én 
megtartott alakuló közgyűlést Kocsi Já-

nos korelnök nyitotta meg. Köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy új fejezet kezdődik az 
önkormányzat történetében, és emlékezte-
tett arra, hogy felére csökkent a Pest Me-
gyei Közgyűlés képviselőinek száma, így 
a jelenlegi tagokra még nagyobb felelősség 
hárul. Utána a Pest Megyei Területi Válasz-
tási Bizottság elnökhelyettese, dr. Firicz 
László számolt be az október 3-án tartott 
önkormányzati választás eredményéről: 
a Fidesz-KDNP 26, a Jobbik 7, az MSZP 10 
mandátumot szerzett. A beszámolót köve-

tően a képviselők letették az esküt, ezután 
titkos szavazással megválasztották Pest 
Megye Közgyűlésének elnökét, majd két 
alelnökét, Szabó István és Wentzel Ferenc 
képviselőket. A pártok delegáltjai szavaz-
tak a bizottságok számának drasztikus 
csökkentéséről, azok elnökeiről, alelnöke-
iről és tagjairól. Dr. Szűcs Lajos 1990 után 
Pest Megye Önkormányzatának első újrá-
zó elnöke. A tisztségviselők és a bizottsá-
gok ügyében meghozott döntéseket köve-
tően Dr. Gyopár Ernő (Nagytarcsai Fidesz 
elnöke), a FIDESZ-KDNP frakció nevében 
közölte, hogy a frakció tagjai felajánlanak 
fejenként 25 ezer forintot a megsérült vö-
rösiszap-tározó okozta tragédia károsult-

jainak megsegítésére. Egyben felkérte az 
MSZP és a JOBBIK képviselőit, hogy csatla-
kozzanak az ügy támogatásához, valamint 
dr. Szűcs Lajos elnököt, hogy e kezdemé-
nyezésről tájékoztassa a megyei közgyűlé-
seket.

www.pestmegye.hu

Megújult a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
Ismét Gémesi György az elnök

Az önkormányzati választásokat követően Gödöllőn október 28-án első alkalommal ült össze a Gödöllői Többcélú Kistérségi 
Társulás. Az ülésen megválasztották az elnököt, az alelnököt, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot. Kistarcsát ifj. Juhász 
István alpolgármester képviselte.

Kistarcsát ifj. Juhász István alpolgármester képviselte



kistArcsAi hírAdó   város életéből 7

Azt látom, hogy nem tétlenkednek mosta-
nában Kistarcsán. Úgy tűnik, mintha az 
elmúlt négy év lemaradását szeretnék pár 
hónap alatt behozni! 
Az a helyzet, hogy sok mindent futtatunk 
egyszerre, ezért is tűnik nyüzsgő méh-
kasnak az önkormányzat. Való igaz, 
hogy szeretnénk a négy év lemaradása-
it pótolni, de év végén egyébként is több 
a feladatunk. Ezen kívül vannak egyéb 
kényszerítő körülmények és foglalkoz-
nunk kell még stratégiai kérdésekkel is. 
Hol tartanak a beruházások?
November végén folytatjuk az elma-
radt járdaszakaszok építését és sze-
retnénk, ha még ebben az évben be is 
fejeznénk ezeket. Néhány buszmegál-
lót leköveztünk. A Városgondnokság 
átköltöztetése folyamatban van, ebben 
az esetben a LAVET Kft-vel megkötött 
szerződés szerint a mostani telephe-
lyünket átveszi a Kft, a Városgondnok-
ság pedig a Kossuth utca 23. szám alá 
költözik. Ezt is szeretnénk év végéig 
lebonyolítani. Jó hír, hogy a volt inter-
náló tábor tulajdonba kerüléséről szóló 
szerződést aláírtuk, tehát jó esélyünk 
van arra, hogy még ebben az évben az 
átadás-átvételt is lebonyolíthatjuk.
A Gesztenyés Óvoda átadása meg-
történt, sőt november 18-án a kibő-
vített óvodában bejárást is tettek. 
Minden rendben van?
Ezt a bejárást azért tartottuk nagyon 
fontosnak, mert az október 1-jei átadás 
után sok hiányosságot kellett meg-
szüntetni. Szerencsére minden aka-
dály elhárult, a gyerekek birtokba vehették 
az új létesítményt és egy nagyon jól felsze-
relt, modern szárnnyal bővült az óvodánk. 
Azt látom, hogy mindenki elégedett: az 
óvodás, a pedagógus és a szülők is. Jó ér-
zéssel jártuk körbe az épületet.
Mikor kezdődik a bölcsőde kivitelezése?
Voltak kérdőjelek a pályázat megvalósítá-
sát illetően, de egy győztes pályázatot nem 
szívesen ad vissza a város. Végül az erede-
ti ütemterv szerinti megvalósítás mellett 
döntött a testület. Egy biztos: először a 
közbeszerzési pályázatot kell lebonyolí-
tanunk, és csak ezután kezdődhet meg az 
érdemi munka. Nagyon sok körülményt 
kell még tisztázni, mert itt sem egyértelmű 
a helyzet.
Kistarcsán elég köztudott dolog, hogy 
Solymosi Sándor rendszeresen sportol és 
másokat is erre buzdít. Ezt a jó szokását 
megtartja a jövőben is?
Büszke vagyok arra, hogy testnevelő tanár-

ként dolgozhattam. A sport meghatározta 
az életemet, ettől nem is szeretnék elsza-
kadni. Ez azt jelentette, hogy minden nap 
reggel hatkor futással kezdtem a napomat 
és ha tehettem, akkor még kondiztam is. 

Ezt mai napig így csinálom. Mindig örül-
tem az olyan rendezvényeknek, mint ami-
lyen november 13-án volt az uszodában. 
Amatőr vízilabda tornát szerveztek, jeles 
díszvendégekkel. Megtisztelt bennün-
ket Vörös Lászlóné Zsohovszky Piroska 
– hegymászó, Vörös László hegymászó és 
Valkai Erzsébet – válogatott vízilabdázó. 
A játékos vetélkedőre 17 csapat nevezett, 
köztük az önkormányzat együttese is. Egy 
biztos egész nap önfeledten szórakozott és 
mozgott több száz felnőtt és gyerek. Egész-
ségünk érdekében több ilyen rendezvényt 
kellene szerveznünk. 
A Közoktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság ülésén napirenden szerepelt a 
Flór Ferenc Középiskola átadása a me-
gyének, ez egyesek szerint a jövőben az 
iskola megszűnését is jelentheti. Mi indo-
kolja ennek a kérdésnek a felvetését?
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kö-
zépiskolai oktatás a megyei önkormány-

zat feladata. Szeretném kihangsúlyozni, 
hogy döntés elkészítésről van szó. Két do-
log indokolja a kérdés felvetését. Az egyik 
a törvényi háttér, vagyis minden önkor-
mányzati választást követő fél évben lehet 

ilyet kezdeményezni. A másik: azok a 
tartalékok, amivel az önkormányzat 
rendelkezett, a beruházások élénkíté-
sével nagyon megfogyatkoznak és így 
nem marad forrás az önként vállalt 
feladatok finanszírozására. A jövőben 
a működési költségeinket úgy kell 
beosztanunk, hogy elsősorban a kö-
telező feladatok ellátására maradjon 
pénz. Ezért felül kell vizsgálnunk a 
kiadásainkat és ahol csak lehet csök-
kentenünk kell a költségeinket. Meg-
vizsgáltuk a Flór Ferenc Középiskola 
gazdálkodását és azt láttuk, hogy az 
elmúlt négy évben az önkormányzat 
128 millió forinttal támogatta az intéz-
mény fenntartását. Az iskolában a 233 
diák közül mindössze 43 kistarcsai. 
Ezek az arányok sem indokolják, hogy 
az iskolát hosszú távon működtessük. 
A bevételi lehetőségeink meglehető-
sen szűkösek, ezért az egyensúly csak 
a kiadások csökkentésével biztosítha-
tó. Egy biztos, ennyi pénzt a jövőben 
nem tudunk kigazdálkodni, tehát ezt 
a feladatot vissza kell adnunk a Pest 
Megyei Önkormányzatnak. Ha ezt 
nem tesszük meg, akkor pár év múlva 
nagyon eladósodhatunk. Szeretném 
kihangsúlyozni, hogy nem bezárás-
ról, hanem átruházásról van szó. Mi a 
törvény adta lehetőségünkkel szeret-

nénk élni. A Pest Megyei Önkormányzat 
pedig majd dönt, hogy működteti tovább, 
vagy sem. 
Egy hónappal ezelőtt azt ígérte a pol-
gármester úr, hogy a lakossággal való 
közvetlen kapcsolattartás érdekében no-
vemberben már ki tudnak jelölni olyan 
hivatali fogadóórákat is, ahová bárki be-
jelentkezhet. Itt történt-e előrelépés?
Igen, a titkárságvezetőnél bejelentkezve 
bárki kérhet időpontot. Szeretném elmon-
dani, hogy rengeteg lakossági megkeresés 
volt október eleje óta és most is nagyon 
sokan szeretnének velem találkozni, ezért 
a heti egy-két órás ügyfélfogadás kevés 
lenne. Remélem pár hónap múlva a kijelölt 
fogadóórák elegendőek lesznek ehhez. Ad-
dig is egész nap nyitva van az irodám és 
az 507-133-as telefonszámon a titkársággal 
történt egyeztetés után mindenkit szívesen 
fogadok.

P.Gy.

Nagyobb tempóra kapcsolt az önkormányzat
Interjú Solymosi Sándor polgármesterrel

Solymosi Sándor polgármester az ünnepélyes alakuló ülésen elmondott programbeszédében kiegyensúlyozott, nyugodt, épít-
kező, szervezett, hatékony munkát ígért. A képviselők ezzel az új stílussal már az első rendes testületi ülésen szembesülhettek. 
A polgármestert az elmúlt egy hónap alatt történt eseményekről kérdeztük.

Solymosi Sándor polgármester



 város életéből  kistArcsAi hírAdó8

Nyilvános bejárás a 
Gesztenyés Óvodában

Az ünnepélyes projektzáró rendezvényt 
követően (október 1.) intézményi bejárást 
tartottak november 18-án a kistarcsai Gesz-
tenyés Óvodában. A nyilvános bejáráson 
részt vett többek között Solymosi Sándor 
polgármester, Méhesné Horváth Erika kép-
viselő, Uvacsek Csaba képviselő, Juhász 
József képviselő, a kivitelezők és más ér-
deklődők. Az óvoda vezetője Ratimovszky 
Tiborné készségesen kalauzolta végig a 
vendégeket az épületben és elmondta, hogy 
a projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-
fi nanszírozásával valósult meg. Kistarcsa 
mintegy 100 millió forint támogatást nyert 
a beruházáshoz, amelynek összköltsége 
megközelítette a 188 millió forintot. Három 
új csoportszobával bővült a Gesztenyés 

Óvoda. A bővítés – az új és a régi épületrész 
tekintetében egyaránt – akadálymentesítés-
sel párosult. Mindenki meggyőződhetett 
arról,hogy a gyerekek és a pedagógusok 
féltő örömmel vették birtokba az új épü-
letrészt, nagy sikere van a tetőtéri zöld ud-
varnak. A bővítéssel a régi csoportokban 
megszűnt a zsúfoltság, most legfeljebb 25 
fős létszámokkal dolgoznak.

A lakosság észrevételeit is megpróbálták fi gyelembe venni 
a Fenyves út és a Burillák utca kivitelezési munkálatainál

Egészségnap Kistarcsán – 218 vizsgálatot végeztek

A tervek jóváhagyása előtt még a nyáron 
az önkormányzat Műszaki Osztálya nyílt 
lakossági fórumot szervezett a két utca 
lakóinak. Akkor – nem lehet tudni miért 
– kevesen mentek el erre a tájékoztatóra, 
ezért a környéken lakók egy része csak 
az építkezés megkezdésekor szembesült 
azzal, hogy valami történik az utcájuk-
ban. Az újságban folya-
matosan tájékoztatták a 
lakosságot, de a problé-
mák halmozódása miatt 
a kivitelezés záró sza-
kaszában október 29-én 
nyílt sajtótájékoztatót 
hirdettek. Ezen megje-
lent Skoumal Gergely a 
generál kivitelező HE-
DO Kft ügyvezetője, 
Hegedűs Imre a HE-DO 
Kft. műszaki vezetője, Nagy Lajos műsza-
ki ellenőr, Villám Péter a város Műszaki 
Osztályának munkatársa, ifj. Juhász Ist-
ván alpolgármester., Uvacsek Csaba érin-
tett képviselő, a Szilas TV, a Helyi Hírek 
és a Kistacsai Híradó munkatársai és az 
utcák érdekképviseltében három lakó.

Skoumal Gergely a HE-DO Kft. ügyve-
zetője röviden bemutatta saját cégüket, 
ebből kiderült, hogy az Uniós beruhá-
zás fővállalkozója egy pálosvörösmarti 
magáncég. Azt is elmondta, hogy a kivi-
telezés során több műszaki problémába 
ütköztek, ezeket próbálták rugalmasan 
kezelni. A Fenyves úton az útszakasz 
elején és az iskola környékén három in-
gatlan kocsi beállóját utólag megcsinál-
ják. Kihangsúlyozta, hogy ez nem lenne 
a feladatuk, de az út szintje túl magasra 
került (terv szerint szinteztek), amiről az 
ingatlantulajdonosok nem tehetnek. Ifj. 

Juhász István az önkormányzat nevében 
elmondta, hogy a két utca felújítása az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-
magyarországi Operatív Programja kere-
tében valósulhat meg. Az önkormányzat 
sikeres pályázás után 70%-os támogatás 
mellett 74.213.055 forintot kapott az utcák 
teljes út-, járda-, csapadékárok-építésé-

re. Dr. Patkós József a 
Szent István Általános 
Iskola igazgatója meg-
köszönte a fővállalko-
zónak, hogy az iskola 
bejáratának rendbeté-
telét viacolorral segítet-
ték. Az egyik lakó azu-
tán érdeklődött, hogy 
miért szakaszosan épí-
tették meg a csapadék-
víz elvezető árkokat. 

Nagy Lajos műszaki ellenőr elmondta, 
hogy azért csinálták így az árkokat, mert 
a hatályos építési szabályok szerint a vi-
zet helyben kell elszikkasztani. A másik 
lakó azután érdeklődött, hogy a környék 
többi utcáját mikor aszfaltozzák le. Ifj. 
Juhász István alpolgármester elmondta, 
hogy a városnak nincsen erre pénze, pá-
lyázni meg csak bizonyos feltételek telje-
sülése esetén lehet, ezért esett a választás 
a Burillák utcára és a Fenyves útra.

A sajtótájékozató végén Villám Péter a 
Műszaki Osztály munkatársa elmondta, 
hogy a fővállalkozó nevember első heté-
ben végez a munkákkal, az út teljes átadá-
sa november végén várható, ekkor kapják 
meg a használatba vételi engedélyt.

Ebben az évben a Gödöllői Kistérségi 
Egészségnapok utolsó állomásaként no-
vember 13-án délelőtt Kistarcsán, a Flór 
Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium épületében szerveztek egész-
ségvédelmi napot.

A több szakmát érintő szűrővizsgálaton 
több, mint 50-en vettek részt. A szakembe-
rek négy óra alatt 218 vizsgálatot bonyolí-
tottak le. Fej- nyak- és szájüregi szűrővizs-
gálaton huszonheten, hallásvizsgálaton 
huszonhárman, kardiológiai vizsgálaton 
harmincketten, mentálhigiénés vizsgálaton 
tizeneggyen, a nőgyógyászati szűrésen tizenkilencen, a szemé-
szeten harmincketten, az onkológián pedig huszonhatan vettek 
részt. Talán nem véletlen, hogy legtöbben, negyvennyolcan a rizi-
kó állaptfelmérésre jelentkeztek.

A szűrővizsgálatok mellett az érdeklődők ezúttal is találkozhat-
tak az egészséges életmódot népszerűsítő szolgáltatásokkal. Így 

volt biotej-és tejtermék bemutató, kóstoló, 
ezüstszálas termékek kiállítása és vására, 
de találkozhattak az érdeklődők ortopédiai 
termékekkel, kérhettek táplálkozási taná-
csokat, és megismerkedhettek különböző 
étrend-kiegészítőkkel.

A kínálatot minimális térítés ellenében 
antioxidáns- és vitaminszintmérés, vala-
mint biorezonancia-vizsgálat és kezelés 
zárta.

A vizsgálatok előnye, hogy az érdeklő-
dők egy nap alatt több olyan vizsgálaton 
tudtak részt venni, amelyre gyakran több 

hetes előjegyzés után lehet csak bejutni. A lakosság körében leg-
népszerűbb a rizikófelmérés, a szemészeti- és kardiológiai vizsgá-
lat volt, ugyanakkor a szájüregi szűrésen, az onkológiai és hallás 
vizsgálaton is találtak olyan betegeket, akik a továbbiakban ellá-
tást igényelnek. Az orvosok a kiszűrt betegeket a továbbküldték a 
megfelelő szakellátásra. 

Hallásvizsgálatra 23-an jelentkeztek

Az új csoportszobákat is birtokba vették a gyerekek

Burillák utca
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Még mielőtt az ünnepi programra térnénk ka-
nyarodjunk vissza az önkormányzati válasz-
tásokhoz. A Vállalkozók Baráti Köre most is 
indított jelölteket, de messze elmaradtak a két 
évvel ezelőtt kiírt időközi választások eredmé-
nyeitől! Gondolom kielemezték az eredménye-
ket, mivel magyarázzák a sikerte-
lenséget?

Nyilván a gyengébb sze-
replésnek több oka is lehet, 
de most nem akarok ebbe be-
lemenni, mert nem szeretnék 
senkit sem megbántani. Egy 
biztos, át kell értékelni a dolgo-
kat. Az már most látszik, hogy 
a Vállalkozók Baráti Körének 
nem a politikai szerepvállalást 
kell erőltetni a jövőben, hanem 
azt a munkát, amit 2006-ban 
célként megfogalmaztunk, 
vagyis folytatnunk kell a meg-
kezdett munkát. Elképzelhető, 
hogy a jövőben nem önálló 
jelölő szervként indulunk a 
választásokon, hanem azokat 
a szervezeteket támogatjuk 
majd, amelyek leginkább meg-
felelnek célkitűzéseinknek és 
így próbáljuk az érdekeinket 
érvényesíteni.
A gyenge szereplés miatt lesz-e 
személyi változás az egyesületnél?

Nincs semmilyen változás, hiszen azt 
gondoljuk, hogy ezért senkit sem lehet fe-
lelősségre vonni. Ebből is látszik, hogy a 
tagság nem a politikai szereplést tartja a 
legfontosabb dolognak, hanem azt a mun-
kát, amit az elmúlt öt évben senki sem tud 
elvitatni tőlünk. Ezek a virágosítás, a ját-
szóterek felújítása, a „Mindenki karácso-
nya”, a díszvilágítás.
Viszont Juhász István ebben a ciklusban is 
vállalta a politikai közszereplést. A Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság elnökeként az 
egyik legnagyobb és legfontosabb bizottságot 
vezeti. Egy emberként viszi a feladatokat, vagy 
másokat is bevon ebbe a munkába?

Természetesen másokat is bevonok ebbe 
a munkába, hiszen ezt a „mega” bizottsá-
got egy személyben lehetetlen vezetni. 
Ezért próbáltam a bizottság tagjait úgy 
összeválogatni, hogy szakmailag is tud-
janak segíteni. Éppen ezért az előző Tele-
pülésfejlesztési Bizottságból meghívtam 
külsős bizottsági tagokat és olyan külső 
szakemberekkel dolgozunk, akiknek a 
felkészültsége garancia a jó munkához. 

A rend kedvéért elmondom a bizottság 
teljes nevét: Pénzügyi, Jogi, Településfej-
lesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyon-
nyilatkozatokat és Összeférhetetlensége-
ket Kezelő Bizottság. Tagjai pedig rajtam 
kívül Juhász József képviselő, Csaja János 

képviselő, Márkus József képviselő, Nagy 
Árpád külső tag, Csampa Zsolt külső tag, 
Vasvári Attila külső tag. Ebben az össze-
vont bizottságban teljes összhangba tud-
juk hozni a település fejlődését célzó dön-
téseket és időveszteség nélkül tudjuk a 
testület elé terjeszteni. Az érdemi munkát 
a bizottságok végzik, a testületnek már 
csak szavaznia kell. Szerencsére már az 
első ülésen kialakult az a bizalmi légkör, 
ami az előző időszakból hiányzott. Ennek 
a hatékonyabb munkának már látszik az 
eredménye, hiszen az elmúlt hetekben - az 
előző időszakhoz képest - megalapozot-
tabb döntéseket hoztunk. 
Visszatérve a Vállalkozók Baráti Köréhez, év 
végén – már évek óta – támogatják a „ Min-
denki karácsonyát”, aktívan kiveszik a részü-
ket a szervezésből. Idén terveznek-e valami 
változást?

Most is megteszünk mindent azért, 
hogy színvonalas rendezvény legyen de-
cember 10-én Kistarcsán, sőt új színfolttal 
is gazdagodik a program, ugyanis egy 
záró koncertet szerveztünk a rendezvény 

végére. Az előző években azt tapasztal-
tuk, hogy este hat körül már szétszéled-
nek az emberek, mert nincs egy lezáró kö-
zös program. Most ezt próbáljuk pótolni 
a Bojtorján koncertjével. Ennek a költsé-
geit a Vállalkozók Baráti Köre biztosítja. 

Ez a program este hat órakor 
kezdődik. Egyébként az előző 
évekhez hasonlóan délelőtt 
állítjuk fel a karácsonyfát a 
Csigaház előtti téren és az If-
júság téren. Az óvodások és 
a kis iskolások 9-től 11-ig a 
Maszk Bábszínház előadását 
nézhetik meg a Csigaházban, 
majd délután kettőtől szintén 
ez a korosztály a pedagógusok 
és a Mikulások segítségével 
feldíszítik a karácsonyfákat. 
Délután a kistarcsai és a kör-
nyékbeli vállalkozók kirakodó 
vására is színesíti a programot. 
Idén ismét 15.00 és 19.00 között 
közlekedik a kisvonat, lesz sár-
kányrepülő bemutató és égből 
potyogó szaloncukor. A Csiga-
házban az iskolák színjátszó 
csoportjai lépnek fel. Kézmű-
ves foglalkoztatást rendez a 
Nevelési Tanácsadó, az óvoda 
és a Kistarcsai Csibék Nagy-
családosok Egyesülete. Négy 

órakor fellép a Black-time Modern Tánc-
csoport, a KIKE teaházat szervez. Most is 
lesz forralt bor, forró tea, sült gesztenye, 
péksütemény, rétes és cukrászati süte-
mény. A forralt bort Kalmár István vál-
lalkozó, az adventi sütiket a Garfild Cuk-
rászda, a Györkös Cukrászda, a Hungar 
Ostya Sütemény és Pelyvás Dániel pék-
mester ajánlotta fel. 
Erre az időpontra a díszvilágítást is felszere-
lik, idén jutott pénz a bővítésre?

Nem tudjuk bővíteni, tehát maradnak 
a tavalyi világító füzérek, természete-
sen az elhasználódott díszeket pótoljuk. 
Elképzelhető, hogy nem szereltetjük le, 
mert ez is óriási költséget jelent minden 
évben. Most azt vizsgáljuk, hogy az időjá-
rás mennyiben csökkenti a világító díszek 
műszaki álapotát. Ha ezen spórolhatunk, 
akkor azt az összeget erre fordítjuk. Visz-
szatérve a „Mindenki karácsonyához”, 
minden kistarcsai lakost sok szeretettel 
várunk december 10-én délután fél há-
romtól a Csigaház előtti térre! Legyenek a 
vendégeink és szórakozzanak jól! Polgár 

Idén december 10-én rendezik a „Mindenki karácsonyát” 
Interjú Juhász Istvánnal a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének elnökével

Ebben az évben is közösen szervezi az önkormányzat és a Vállalkozók Baráti Köre a „Mindenki karácsonyát”, a város legrango-
sabb szeretet vendégségét. A vállalkozók idén több támogatást ajánlottak fel a rendezvényhez, így lesz kisvonat, „égből potyogó” 
szaloncukor és ebben az évben ráadásként egy záró koncertet is szerveznek a Bojtorján együttes fellépésével. December 10-én 
az egész napos program nemcsak a gyerekeknek szól, hanem a felnőtteknek is. Az előkészületekről Juhász Istvánt a Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Körének elnökét kérdeztük, aki egyben a most megválasztott önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának elnöke is.

Juhász István
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Hírek a Kölcsey Ferenc Általános Iskolából
A Kölcseyben jártak az óvó nénik

Hagyományainkhoz híven, az őszi szünetet követően 
meglátogatták elsőseinket az óvó nénik. Nyílt napot tar-
tott az 1.a osztályban Major Lászlóné, az 1.b osztályban 
Nagyné Oláh Erika és Kocsis Györgyné, az 1.c osztályban 
György Erzsébet. A bemutató órák után kötetlen beszél-
getés keretében kicserélhettük tapasztalatainkat az óvó 
nénikkel.

Vassné Bíró Ildikó igazgató-helyettes

Adventi vásár a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában
Idén második alkalommal rendezzük meg adventi vásárunkat. 2010. december 10-én 
délután 4 órakor jöjjön el Ön is az alsó tagozatos épületünkbe, és merüljön el a kará-
csonyi forgatagunkban!

Álláshirdetés
Pénzügyi szakmák 

oktatásához sürgősen tanárt 
keresünk.

Közgazdasági és számviteli 
szakmák oktatásához 

sürgősen tanárt keresünk.
Érdeklődni:  

06/70-933-63-00 
számon lehet.

www.gozon.hu

Épp csak elkezdődött az óvodai év, máris 
egy izgalmas programmal tették kelleme-
sebbé az időt az óvó nénik az óvodásoknak.

Szeptember 29-e Mihály napja, a Mihály 
napi vásár megrendezésének dátuma. Ez 
egy régi hagyomány, amit az óvoda évek 
óta igyekszik felújítani. Az előkészületek 
szeptember elsejével elkezdődtek. Min-
den csoport pedagógusai komoly igye-
kezettel álltak a vásárfiák elkészítéséhez. 
Készültek dióhéj hajók, famedálos nyak-
ékek, fonalbabák, cukorvirágok, színes 
papírrepülők, sajtos dobozból készült 
pörgős dobok, sós perecek és még kitud-
ja mi minden. A gyerekek mindezt játék-
pénzért, - amit a vásár előtt osztottak az 
óvó nénik - vásárolhatták meg. A sok vá-
sárfiát otthonról hozott kosarakba gyűj-
tötték. Mondanom sem kell, hogy semmi 
sem maradt a nyakunkon. 

Remélem a kép is remekül bizonyítja, 
hogy a vásár nagyon sikeres volt. 

Szeptember 30-a Benedek Elek szüle-
tésnapjának évfordulója. Ezen a napon az 
óvó nénik jelmezekbe öltözve adták elő 

a meseíró, a Három Kívánság- című me-
séjét. A közönség, természetesen az ovi-
sokból állt. A siker ezúttal sem maradt el. 

Minden gyermek szájtátva nézte a „szín-
házi” előadást, s nagy tapssal köszöntöt-
ték az óvó néniket.

Október 22-én a Népzenész elnevezésű 
pár vendégeskedett nálunk. Gyerek dalo-
kat adtak elő népi hangszereken, melyek-
kel megismertették a gyerekeket. Közben 
jól megtáncoltattak minket. Ismét reme-
kül éreztük magunkat.

Október 8-a és november 12-e a Kalan-
dozás Meseországban elnevezésű gyermek 
vetélkedő, amolyan tudáspróbának napjai 
voltak. Ezeken a gyerekek énekes, verses, 
mesés, ügyességi tudásukkal mérkőznek 
meg, melyet díjjakkal jutalmazunk. Csak a 
nagycsoportosok vesznek rajta részt.

Végül szeretnék egy fontos hírt közölni!
Az óvodánk elnyerte a „Madárbarát 

Óvoda” címet! Ezt úgy értük el, hogy a 
tölgyfákkal teli udvarunkban madárete-
tőket és itatókat helyeztünk el. A madarak 
etetéséhez a szülők hoznak napraforgó 
magokat. Így télen folyamatosan megfi-
gyelhetjük a cinkéket, verebeket és a rigó-
kat. Tölgyfa óvoda

Eseménydús évkezdés a Tölgyfa Óvodában

Hannelore Möller : Kiskondás című egyfelvonásos mesejátékának 
próbáival telnek a Szent István Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény diák színjátszó körének foglalkozásai. 

Az Andersen-mese nyomán megszületett színmű érdekes-
sége, hogy – hasonlóan, mint három évvel ezelőtt, a Farkas és a 
hét kecskegida bemutatója alkalmával – gyermekek és felnőttek 
együtt szerepelnek a színtársulatban.

A cselekmény szerint a császári hercegkisasszonyba szerelmes 
ifjú herceget – ki álruhát öltve kiskondásként jelenik meg a színen 
– Rimóczi Edvard játssza, partnerei Tóth Eszter, a mindig durcás 
szolga szerepében (akit a város közönsége két éve, a március 15-i 
ünnepélyen a Kuckó király című mesejáték címszereplőjeként is-
merhetett meg), valamint a kényeskedő hercegnőt alakító Berta-
lan Adrienn. Mindhárman az iskola felső tagozatos tanulói.

A gonosz mostohához hasonlító főudvarmesternő figuráját 

Torkosné Sárközi Enikő magyar-angol szakos tanárnő, míg a Fő-
ravasz udvari minisztert Vágány Attila magyar nyelv és irodalom-
történelem szakos tanár formálja meg.

A jövő év tavaszára tervezett premier előadás igazi színházi 
kuriózumának ígérkezik, hogy az idős, hóbortos császár alakját 
a több díjjal kitüntetett színész, az országosan elismert versmon-
dó, Galkó Balázs személyesíti meg, - akit az elmúlt két évadban a 
Kistarcsai Színház két produkciójában, A gondnok és a Mesterde-
tektív című darabokban tapsolhatott meg a helyi közönség. Igaz 
, nem a fenti két „felnőtt” darabban jelent meg először a városi 
publikum előtt a kistarcsán élő művész, hiszen 2008-ban már egy 
előadássorozat erejéig farkas volt hét kecskegida között…

Amikor dr. Patkós József rendező megkérdezte Galkó Balázst, 
hogy vállalna-e egy újabb szerepet diákok között,a színész vála-
sza csak ennyi volt : „A gyerekekért mindent…”.

Diákszínház, avagy „a gyerekekért mindent!”
A jövő tavaszra tervezi a premiert a Szent István Általános Iskola színjátszó köre

Nyílt óra az 1.b-ben
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Első ízben rendeztek kiállítást a Flór 
Ferenc Középiskola aulájában

Hadnagy Boróka erdélyi festő alkotásait november 5-től 18-ig 
láthatták az érdeklődők 

November 5-én este – a Kistarcsai Színház két előadás-sorozata 
után – újra művészeti bemutatónak adott otthont a Flór Ferenc 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola aulája.

Talán jelzés értékű lehet az új összetételű önkormányzati 
képviselő-testület kultúrához való viszonyát illetően, hogy 
Solymosi Sándor polgármester önálló képzőművészeti kiállítás-
ra invitálta az erdélyi Farkaslakán élő húszéves Hadnagy Boró-
kát, kinek munkáit októberben Kaposváron mutatták be, s még 
az év vége előtt a Duna Televízió kiállítótermében láthatja a 
közönség 39 olajfestményét, illetve grafikáját. Solymosi Sándor 

szép számú érdeklődő előtt meleg szavakkal, régi ismerősként, 
sőt barátként köszöntötte a Kistarcsa erdélyi kapcsolatai során 
általa személyesen megismert Hadnagy családot, köztük a fes-
tőnőt. A tárlatot szakmailag bemutató iskolaigazgató és alkotó 
rajztanár, dr. Patkós József arról beszélt, hogy a gyermekkorá-
ban több díjat elnyerő, jelenleg a Temesvári Művészeti Egye-
tem festészet szakán tanuló művész a turáni ornamentikáját, 
a székely és magyar nép eredetmítoszát és annak szimbólum 
rendszerét tekinti alapvető témájának, s ehhez keresi meg és 
fejleszti képzőművészeti eszköztárát. Hadnagy Borókát kiemel-
kedően tehetségesnek nevezve művészettörténeti példák során 
keresztül hívta fel a figyelmét a fiatal művészekre leselkedő „ve-
szélyekre”, melyet az alkotó szerényen és szeretettel fogadott. 
A megnyitó zárásaként a művésznő édesapja, Hadnagy Géza és 
felesége Jolán erdélyi pálinkával kínálta a még sokáig a festmé-
nyeket szemlélő tárlatlátogatókat, kiknek esztétikai élményét 
Kaplár Gréta gyönyörű éneke egészítette ki.

Pályázat 
Oázis Üzletházban található önkormányzati bérleményre I.

Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályá-
zatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő 
Bizottsága a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 39/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekez-
dése alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi bérleményére:

Kistarcsa, Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis Üzletház I. emeletén 
található 18,5 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség.

A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja. A bérleti díjon 
felüli egyéb, fizetendő költség: rezsi költség, közös költség. A helyiséget: a hivatko-

zott rendelet szerinti célra, határozatlan időre lehet bérbe venni. 
A bérleményre 2010. december 15.-én 15.00 óráig lehet pályázni a bérlet tárgyának, 
a bérleti díj összegének megjelölésével, a bérleti szerződés-tervezet elfogadásával.

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat 18,5 m2-es helyiségre” jeligével el-
látva, a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyon-

nyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságnak címezve: 
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. számra lehet személyesen vagy postai 

úton benyújtani úgy, hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodá-
si ügyintézőjétől, (2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.) illetve telefonon: 

28/470-711/ 158-as mellék.

Pályázat 
Oázis Üzletházban található önkormányzati bérleményre II.

Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkeze-
lő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsá-
ga a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008.
(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján nyilvános 
pályázatot hirdet az alábbi bérleményére:

Kistarcsa, Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis Üzletház I. emeletén 
található 28,5 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiségre.

A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja. 
A bérleti díjon felüli egyéb, fizetendő költség: rezsi költség, közös költség. 

A helyiséget: a hivatkozott rendelet szerinti célra, határozatlan időre lehet bérbe venni. 
A bérleményre 2010. december 15-én 15.00 óráig lehet pályázni a bérlet tárgyának, a 

bérleti díj összegének megjelölésével, a bérleti szerződés-tervezet elfogadásával.

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat 28,5 m2-es helyiségre” jeligé-
vel ellátva, a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint 

Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságnak 
címezve: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. számra lehet személyesen, 

vagy postai úton benyújtani úgy, hogy az a jelzett időpontig megérkezzen. 
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodá-
si ügyintézőjétől, (2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.) illetve telefonon: 

28/470-711/ 158-as mellék.

FRISS HÁZI RÉTES
Közkedvelt réteseink mellet ezen túl sós és édes aprósüteményekkel 

is várjuk Kedves Vendégeinket!

14 féle rétes közül választhat!
(túrós, barackos-túrós, meggyes-túros, vaníliás-túrós, 

meggyes, meggyes-mákos, 
erdeigyümölcsös, káposztás…)

Monarchia minőségben Kistarcsán is!

Címünk: Kistarcsa, Szabadság út 6.
(a 30-as főúton, útban a csömöri bevásárló központ felé)

Rendelésfelvétel: 06-70-775-76-74
Nyitva tartás: hétfőtől - vasárnapig  9-18-ig

Hadnagy Boróka Nagyboldogasszony című alkotása előtt 
Fotó : Gacsályi Ádám

A Support Alapítvány felhívása 
Tartós élelmiszerek ingyenes biztosítása

Tájékoztatjuk Kistarcsa lakosságát, hogy a szociálisan rá-
szoruló személyek és családok (elsősorban nyugdíjasok, 
többgyermekes családok, munkanélküliek, szegények) 
részére tartós élelmiszereket biztosítunk. Azok jelentke-
zését várjuk, akik az elmúlt 180 napban más szervezetek 
közvetítésével élelmiszersegélyt a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettől nem kaptak.
Átvétel helye: 2144 Kerepes, Szabadság u. 84. szám alatt, 
(közvetlenül a kerepesi HÉV megállóval szemben. Tel. 
28/490-422)
Időpontja: 2010. 11. 22. -2010. 12. 01 között, munkanapokon 
9-15 óra között. 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Takács Imre elnök
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A gólyaavatás előtt egy héttel nagyon izgultam, elképzelni sem 
tudtam, hogy mi vár majd rám október 8-án, a gólyaavatás dél-
utánján. A 10-esek persze rátettek egy lapáttal a szünetbeli ré-
misztgetésekkel, ám bízva a közönség együttérzésben, engem 
nem zavart a nevetségessé tétel tudata.

A gólyaavatás előtt néhány perccel már minden kisgólya lázban 
égett. Volt, aki az egészet egyszerű játékként fogta fel, és volt, aki 

vért izzasztó harcként 
élte meg. 

Kezdtem belenyu-
godni gólya helyzetem-
be, mígnem egyik sors-
társam olyan feladatot 
kapott, amit a poén 
kedvéért sem csináltam 
volna meg a helyében. 
Az a tudat tartotta ben-
nem és az osztálytár-
saimban a lelket, hogy 
jövőre mi leszünk tize-
dikesek, mi fogjuk kita-

lálni a feladványokat. „Nem teszik zsebre a kisgólyák, amit majd 
tőlünk kapnak” – biztattuk egymást és magunkat. Végül sorra ke-
rültem, egy kockázat nélkül megoldható feladatot kaptam, de az 
én szerencsém az osztály 
pontjait nem húzta fel, 
így a két osztály közötti 
versenyt elveszítettük. 
Ezt nehezen viseltük.

Hétfőn az osztályfő-
nökünk Dr. Szerediné 
Botos Gabriella - Gabi 
néni vigasztalásképp há-
zilag sütött süteménnyel 
kínált minden gólyabáli 
résztvevőt. Engem nem 
is a sütemény lepett meg, 
hanem hogy gondolt 
ránk, mert látta, hogy küzdött az osztálya, és kárpótolt minket. 
Nagyon kedves gesztus volt tőle. Az ilyen apróságok többet érnek 
a győzelemnél. 

Páll Tamás 9. b

Már hónapok óta terveztük utunkat len-
gyel testvériskolánkhoz. Végül október 
16-án hajnali 3- kor indult a buszunk az 
iskolától.

Eleinte senki sem akart aludni, de mire 
Szlovákiába értünk az egész busz elcsen-
desedett. Amikor felébredtünk, már Krak-
kóban jártunk. Délelőtt sétáltunk a főtéren 
majd a délután találkoztunk az iskola igaz-
gatóhelyettesével, tanárokkal, diákokkal. 
Velük együtt mentünk el Wieliczka híres 
sóbányájába. Különleges élmény volt a 135 
méter mélységben kialakított termeket vé-
gigjárni, a hozzájuk fűződő történeteket, 
legendákat végighallgatni. A 3 km-es ba-
rangolás végén, a bánya mélyén kialakított 
étteremben vacsorázhattunk, vendéglátó-
ink jóvoltából. Egy éjszakai séta keretében 
megcsodálhattuk Krakkó fényeit. Első nap 
itt aludtunk egy diákszállóban. Másnap 
ismét Krakkóban túráztunk. Megnéztük 
a várat, a Wawel-t. A reneszánsz időket 
idéző főtér nappal turisták, zarándokok 
és árusok, este a fiatalabb, szórakozni vá-
gyók kedvelt helye. Délután indultunk el 
Milanówek-be. Az út jó hangulatban telt, 
így mire megérkeztünk, már mindenki 

fáradt volt. Megismer-
kedtünk a fogadó csa-
ládjainkkal és minden-
ki elindult „haza”. 

Másnap reggel kipi-
henve élménybeszá-
molóztunk egymás-
nak. Ezen a napon 
Varsó volt az úticélunk. 
Lengyelország fővá-
rosa a II. világháború 
során szinte teljesen 
elpusztult, most teljes 
fényében pompázik. 
Fel hő  karcolókat és 
modern plázákat lát-
tunk, melyek a nyugati 
világ modern, jólétére 
emlékeztetnek. A má-
sik tradicionális len-
gyel városrész az Óváros és az odavezető 
út. A harmadik arculat egy kis utóíz és a 
régi szovjet időkből. Ez főképp a Kultúr-
palota épületében teljesedik ki. Mindazo-
náltal az emberek a városban még mindig 
a régi Ikarusszal közlekednek. Ez utóbbi 
talán a legérdekesebb kontraszt. 

Ebéd után sétáltunk és meglátogattuk 
a polgármester urat. Az ezt követő két 
napon ismét Varsóban voltunk. Megnéz-
tük a Chopin Múzeumot, az Óvárost és a 
Wilanóv-palotát. Az utolsó napot az iskolá-
ban töltöttük. A magyar-lengyel barátság-
ról volt történeti áttekintés egy filmvetítés 
keretében, majd vetélkedőt szerveztek ne-
künk vendégeink. Mint minden más nép, 
a lengyelek is tisztelik a nemzeti hősöket 
és kiemelkedő személyeket csakúgy, mint 
mi, magyarok. Ám e két nép barátsága 
nem csak a közös uralkodók miatt ala-

kult ki. Sokkal inkább a két nép történel-
me során elszenvedett sanyarúsága miatt, 
melyek következtében mindig kisegítet-
tük egymást. Ezek a tettek, a testvériség, 
az együttérzés, a becsület nem mérhetők 
pénzzel! 

Szombat reggel könnyes ölelkezésekkel, 
és fehér zsebkendőkkel búcsúzva indul-
tunk Magyarországra. A vidám utazás 
után éjfél körül meg is érkeztünk, ahol 
már vártak ránk szüleink. Mi, utazók is 
elbúcsúztunk egymástól és indultunk 
haza. Nagyon gyorsan, de élményekkel 
gazdagon telt el ez az egy hét. A lengye-
lek nagyon barátságosak voltak, izgatottan 
várjuk őket Magyarországra, hogy ismét 
láthassuk egymást, és viszonozhassuk azt 
a sok kedvességet, amit tőlük és a családja-
iktól kaptunk. 

Angalét Kitti és Gecse Dániel 11/A

Lengyelországban járt a Flór Ferenc Középiskola delegációja

Gólyamóka Kistarcsa középiskolájában

Dr. Lukács Ferencné, Solymosi Sándor polgármester üdvözletét adja át a 
lengyel kisváros vezetőjének

Kistarcsai diákok vendéglátóikkal

Gólyaetetés

Lufi borotválás



Az Anyaszentegyház minden évben karitász vasárnapot tart. 
Szent Erzsébet napját követő vasárnap templomi gyűjtést rendez a 
szegények, a rászorulók részére. A szeretetszolgálat, a karitász, az 
emberek iránti tevékeny szeretet, mely lehet, egyéni, és közösségi 
vállalkozás. A szeretetszolgálat nem új keletű az egyház életében.

A keresztények a kezdet-kezdetén tanúságot tettek a testvéri 
szeretetről. „A sok hívő mind egy szív egy lélek volt.” (Ap. Csel. 
4, 32.) Nem volt szentmise az irgalmas szeretet gyakorlása nélkül. 
A szentmise utáni vacsorán mindenki egyformán részesült. Test-
vérnek érezte magát a szegény is, mert amit a gazdagok hoztak, azt 
egyformán osztották el. A keresztények az üldözések idején sem 
feledkeztek meg szegényeikről. 250 táján Rómában 1500 szegényről 
gondoskodtak. Ilyen célból központi házakat tartottak fönn. Kez-
detben a szentmisével kapcsolatos vacsorán gondoskodtak a szegé-
nyekről. A mise később reggelre került, elszakadt az étkezéstől, de 
az irgalmas szeretet nem szakadt el a szentmisétől. A mise felaján-
lási részénél a hívek az oltár melletti asztalra tették adományaikat. 
Rendkívüli gyűjtést is rendeztek. A gazdagok megkeresztelésük 
alkalmával igen nagy összegeket adományoztak

Róma gazdag keresztény családjaik gyakran rendeztek előkelő 
házukban összejöveteleket. Itt tanúságot tettek arról, hogy a gaz-
dagoknak kötelességük van a szegények iránt. Sőt zarándokháza-
kat építettek, mely sok esetben szegényeknek menhely, és kórház 
is volt. A Római Birodalom rangos történelmi családjaik leszárma-
zottai szentekként ragyognak az egyház egén. Az irgalmas sze-
retet minden gazdagságnál nagyobb rangot ad. A keresztények 
gondoskodó szeretete a 4. században ismert volt. A hitehagyó Júli-
án császár 361-ben a pogány főpaphoz írt levelében többek között 
így panaszkodott: „Mégiscsak a mi szégyenünk, hogy a zsidót 
koldulni nem látunk, a keresztények meg nemcsak a saját szegé-
nyeikről gondoskodnak, hanem a mieinkről is.” 

A Bencés szerzetesrend házai (Szent Benedek a 9. század ele-
jén alapította rendjét) az irgalmas szeretet központjai voltak. 
A monostor és a kolostor mellett álltak a szegények házacskái, 
közelükben a ragályos betegek kórháza. A kertben gyógynövé-
nyeket termesztettek. A betegápoló testvér a környék szegényeit 

is gondozta. A kapustestvérre bízták az alamizsna osztást. Szent 
Benedek szabályait más szerzetesek is átvették, így a ciszterci-
ták is. A burgundiai Szent Bernát monostor 2000 embert látott 
el. A heisterbachi monostor 1197-ben hosszabb időn át napi 1400 
ételadagot osztott ki. A kampi monostor ( Alsó-Rajna vidék) 1950 
kenyeret osztott ki naponta. Minden monostorban voltak vendég 
cellák a vándorok részére. Közben a bencések másolták a Kóde-
xeket, és iskolákat alapítottak. Teljes virágzásában 15.000 bencés 
monostor működött ugyanennyi iskolával.
Az egyház szeretetszolgálata tovább terjedt. 
Fogolykiváltó társulatok keletkeztek. Pénzt koldultak, és keresz-
tény rabszolgákat váltottak ki. Ha nem volt elég pénzük, maguk 
maradtak rabszolgák, amíg ki nem váltották őket.

Megalakult az egyetlen magyar szerzetesrend, a Pálosok. Reme-
te Szent Pál 1250 és 1500 között 170 pálos kolostort alapított. II. Jó-
zsef megszüntette őket, ezért Lengyelországba telepedtek át. Páli 
Szent Vince a betegek, és az elhagyatottak gondozását indította el, 
a 17. században. 

Damján atya (19. század) önként vállalta, hogy a leprások szige-
tére megy, és vállalja lelki gondozásukat. Tizennégy év után ő is 
lepra betegségben halt meg.

Dr. Batthyány - Strattman László herceg (19-20. század) családi 
birtokán kórházat épített, és szegény betegeket gyógyított. Csak a 
szegényeket fogadta kórházába, mert a gazdagoknak úgy is akad 
orvosuk. Húszezer szemműtétet végzett. 

Az egyház életében szerepel a szeretetszolgálat, szerepeljen az 
állam életében is. Egyén életében csendben, titokban segít, az ál-
lam életében hivatalos a segítés. A világ gazdagjai egy-egy termé-
szeti katasztrófa után tudnának segítést adni. A dollár milliókkal 
rendelkezőknek nem lenne gond a segítés nyújtása. De azok, akik 
rendszeresen nagy pénzhez jutnak, azok érzéketlenek a szegé-
nyekkel szemben. Az egyház korlátozott szeretetszolgálatot tud 
adni, mert csak erre van lehetősége. A gazdagok nagy segítést 
tudnának adni. Tegyék, hiszen sok elszegényedett emberen, csa-
ládokon kell segíteni.

 Somlai József ny. plébános

 Katolikus Szeretetszolgálat
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„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek velük…” (Máté 7, 12)

Nagyon érdekes volt 30 év után újból kezembe venni Thomas Gor-
don „A szülői eredményesség tanulása” című könyvét. Ma már nem-
csak érdekes gondolatot látok benne, nemcsak lehetőséget a kölcsönö-
sen boldog szülő-gyermek kapcsolat megtanulásához, hanem látjuk 
a hibáit is, amely a 60-as, 70-es évek közgondolkodásából fakadnak. 

A bibliaórákon egyrészt nagyon sok impulzust kaptunk Thomas 
Gordontól, de nagy segítségünkre volt abban, hogy vitát provokált, 
segített megfogalmazni még sarkosabban a Biblia tanítását a konfl ik-
tus megoldásainak tekintetében. Pl. ma már egészen másképp látjuk 
a szülői tekintély kérdését, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Bár azt a 
szerző is írta: „…minden gyermeknek joga van elvárni, hogy a szülei 
tudassák vele, ha bizonyos magatartását nem tudják elfogadni.”

Nyolc részből álló sorozatot terveztünk, de több, mint 10 lett be-
lőle. A szerdai 6 órás biblia órát közös, vidám énekléssel kezdjük. 
Utána egy igemagyarázatot hallgattunk meg, amely igyekezett a 
Biblia tükrében felelni azokra az impulzusokra, melyeket a szak-
ember felvetett. Utána a húszegynéhány fős csoport két részre vált, 
és az előre elkészített kérdések alapján beszélgetés indult külön két 
beszélgetős csoportban. Az egyikben az egyetemisták, szakkép-
zésen résztvevők, felvételire készülők, a másikban külön szüleik 
nemzedéke, akik között van hivatalnok, pszichológus, fi zikai dol-
gozó, tanító, közgazdász, hajdani nagyvállalkozó, – de mindnyájan 
testvérek a Krisztusban.

Soha sem gondoltam, hogy mennyit segítik egy csoport kötetlen 
beszélgetését az előre megfogalmazott kérdések abban, hogy ne vala-
mire kelljen válaszolni, hanem az érzéseinket, gondolatainkat tudjuk 
kifejteni. 

A második félévben dr. Tapolyai Mihály „A békesség hét pillére” 
című tanulmányát vesszük majd végig lépésről lépésre. Az 1921-ben 
született szakember falusi orvosként kezdte, majd Amerikában az 
Ohioi Egyetem teológiáján tanult lelki gondozást , klinikai pszichote-
rápiát. Felfogása szerint a boldogság egyik alapköve, hogy az ember 
megtalálja a békességét. Mivel ő ezt Krisztusban találta meg, erről tud 
bizonyságot tenni. Különösképpen megragadott könyvében, amikor 
megnéztem a tárgymutatót. A legtöbb utalást nem az „emberkép”, 
nem a „krízis”, sem nem a „személyiség” szavaknál találtam. Hanem 
a legtöbb utalás a „személy”, a „békesség” és az „egyéniség” szavak-
nál lelhető fel. Mutatja mindez az egész könyvnek a szellemi hang-
súlyait. Véletlenszerűen emelek ki néhányat a tartalomjegyzékből: 
„A jól nevelt tanítvány – János apostol”. ’A harmadik kakasszó – Péter 
apostol”. „Merről fúj a szél?” „A megrendülés.” „Ki tanít meg minket 
élni?” „Híd az érett férfi úsághoz”. – Nemcsak érdekesnek tartom a 
könyvet, hanem hiteles keresztyén tanításnak is, mely segíthet arra, 
hogy az Isten által elképzelt személyiséggé váljunk, és ne olyanná, aki 
„előbb meghal, minthogy egyéniséggé születhetett volna”!

Szeretettel várunk mindenkit a bibliaórákra, minden szerdán este 6 
órára, a Hunyadi utca 10 szám alatti református gyülekezeti terembe 
(a templom mögött). Riskó János lelkész

 Református A bibliaórák 
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ÖRÖKZÖLDEK AKCIÓS VÁSÁRA
Tuják, dísznövények, gyümölcsoltványok, cserjék, 
lombosfák, sziklakerti örökzöldek, évelôk, sziklák, 

talajjavító anyagok, virágföldek.

Kerepesen mûködô konyhánk minden nap 
frissen készülô ételek kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás! 
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.
Áraink tartalmazzák a csomagolási 

költséget is.
Étlapunk megtekinthetô  

a www.fanietelfutar.hu 
címen.

Rendelését várjuk  
a 06-20-542-5605 

telefonszámon, vagy  
a rendeles@fanietelfutar.hu 

e-mail címen.

FÁNI ÉTELFUTÁR

PostaAutóŐr

Együtt, biztonságban!

*	 Újdonság!	Okozói	kiegészítô	biztosítás	köthetô!
*	 Áttekinthetô	díjszabás
*	 Számos	kedvezménnyel	igényelhetô
*	 	Egyszerû	szerzôdéskötés	és	kárbejelentés	az	or-

szág	minden	postáján
*	 Biztos	magyar	és	német	tulajdonosi	háttér
*	 7	éve	megbízható	szolgáltatás
*	 Kedvezményes	szerviz	saját	autójára

Miért érdemes 
PostaAutóŐr gépjármű-felelősségbiztosítást kötni?

A PostaAutóÔr 2003-as sikeres bevezetése óta több mint 500 ezer 
Ügyfél  választotta  a  PostaAutóÔr  KGFB  biztosítást.  A  termék 
sikerességéhez hozzájárul az átlátható díjstruktúra, valamint a 
gyors és egyszerû szerzôdéskötési lehetôség.

Kösse meg PostaAutóŐr biztosítását itt!
Szerzôdéskötés:	2143	Kistarcsa	Iskola	u.	6.	06-28/470-841
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…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

– zsalukövek, betongerendák
– béléstestek, kertépítők
– téglák, Ytong termékek
– üveggyapot, kőzetgyapot
– nyílászárók, tetőtéri ablakok
– gipszkarton rendszerek
– tetőcserepek, fenyőfaáru
– vasáruk, sóder
– térkövek
– kémények
– cement, mész, csemperagasztók

KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.
Telefon és fax: 28/552-675 Mobil: 06-20 561-1050
E-mail: kocsistuzep@invitel.hu

A Balczó utcában 3 db 1000 m2-es építési telek eladóA Balczó utcában 3 db 1000 m2-es építési telek eladó

HASÍTOTT TÜZIFA, NÉMET 
BRIKETT ÉS FABRIKETT KAPHATÓ

 

 

 

December 3-4. péntek-szombat

Adventi vacsorák
Finomságok büféasztalról

2900 Ft/fő

�

December 25. szombat

Karácsonyi party
Tradicionális karácsonyi ételek

Büféasztlról meglepetés, ajándék

3900 Ft/fő

�

December 31. péntek

Szilveszeteri buli
Élőzenével

�
Bővebb információk és asztalfoglalás személyesen a Patkó étteremben, vagy

telefonon + 36 30/ 6 706-206
Nyitva tartás: 12.00-15.00 este: 18.00-01.00

Hétvégén élőzene

Patkó étterem
Kerepes, Szabadság út 286.
www.patkoetterem.sokoldal.hu

Vendégváró!

Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig



Tetőfelújítás a legjobb áron!
Tetőzsindely 1575 Ft/m2-től*

Lambéria 14 mm 975 Ft/m2-től*
Bio-Brikett 630 Ft/10 kg*

Osb-3 lemez 12 - 22 mm 1 360,-Ft/m2-től
Most vegye meg tüzifáját!

27.500,- Ft/kaloda* (1x1x1,7 m)
Milesi lazúrok akciós áron!!! -5%

Cím: 2141 Csömör, Major út - M0 csömöri kihajtónál
Tel./Fax.: 06-28-445-276 E-mail: csomor@hobler.hu

Cím: 1181 Budapest, Besence u. 14.
Tel.: 277-39-66 Fax.: 277-32-63 E-mail: info@hobler.hu

*Áraink készletünk mértékéig érvényesek és az Áfát tartalmazzák.

www.hobler.hu

▪  fenyő fűrészáru   
▪ lambéria, hajópadló
▪ OSB-3 lemezek
▪ tetőzsindely és kiegészítők

▪ akác karók
▪ BIO-brikett, gyújtós
▪  borovi-, vörösfenyő 

teraszburkoló

KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.
Megjelenik minden hónap második felében • Kiadja a PO-KER Bt. • Felelős szerkesztő: Polgár Gyula • Telefon: (06-20) 966 1190 • Fax: (1) 256-6289 • e-mail:polgar.gyula1@chello.hu • ISSN1788-7291

Nyomda: GMN Pest Repro Studió Kft. Budapest Baross u. 11-15. • Felelős vezető: Miklós Árpád ügyvezető igazgató • Megjelenik 4000 példányban
A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.

 

ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen a központbanp p

06-70/579-0416 
06-70/429-5529

Ár: 300 ezer Ft/m2

270 ezer Ft/m2

69 lakásból már csak 10 eladó!


