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Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, 
nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszere-
lés kedvező áron. 06-20-467-7693

Oktatás
Német nyelvtanár több éves gyakorlattal 
korrepetálást, nyelvvizsgára, érettségire 
való felkészítést vállal Kistarcsán és kör-
nyékén. Tel.: 70- 534-9892

Eladó
Kistarcsán, csendes utcában, kiváló közle-
kedésnél nappali + 3 félszobás iker ház fél 
eladó. Garázs, játszótér, DNY-i fekvés. 
Érd.: 20/476-8679. www.r6.hu/haz
Családi ház 11.900.000 Ft-ért (!) eladó. Kistarcsán 
(Zsófialiget) 650m2-es telken 70m2-es, bővíthető, jó 
állapotú. Tel.: 06-30 -729-75-46
Eladó ház Kistarcsán a Kolozsvári utcában. 
Víz,villany,gáz van. Irányár : 16,5 millió. 
Érd.: +36-30-241-16-53

Apróhirdetés A Magyar Kémény Kft. új kirendeltséget nyitott
Magyar Kémény Kft. értesíti a lakosságot, hogy a jobb el-
látás és elérhetőség érdekében 2011. január 1-től Gödöllőn,  
a Remsey krt. 12. szám alatt új kirendeltséget nyitott. 
A kirendeltség vezetője: Baksza József. 
Elérhetőségük: tel/fax: 28/419-534, e-mail: mkgodollo@gmail.com 
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 12-16 óráig, szerdán 10-16 óráig, 
pénteken 8.30-11 óráig

Megjelent a Kistarcsai 
Kalendárium

Elkészült a Kistarcsai Kalendárium 2011 
című kiadványa. A kalendáriumot a követ-
kező helyeken lehet – 1000 Ft-ért – megven-
ni: Gesztenyés Óvoda, Györkös cukrászda, 
Illés cukrászda, Katolikus templom, Köl-
csey Iskola (alsó), Kölcsey Iskola (felső), 
Könyvtár, Lugas ABC, Oázis papírbolt, 
Posta, Stefán Bt., Windberger dohánybolt, 
Szent István Iskola, Tölgyfa Óvoda.

Felülvizsgálják a város 
közlekedési rendjét – várják az 

észrevételeket
Kistarcsa Város Önkormányzata felülvizs-
gálja a város közlekedési helyzetét és köz-
lekedési rendjét, amely kapcsán nagyban 
számít a lakosságra is. Az eddig beérkezett 
észrevételeket, panaszokat összegyűjtve 
tekintjük át és vizsgáljuk meg az egyes te-
rületeket. Közlekedési témakörben várjuk 
a „Tisztelt kistarcsai polgárok” észrevé-
teleit, akár levélben, amelyet a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett 
ládában gyűjtünk, vagy akár e-mailben a 
kozlekedes@kistarcsa.hu címre 2011. febru-
ár 15-ig. A határidő után érkező leveleket, 
beadványokat a következő éves felülvizs-
gálat során fogjuk megvizsgálni.

Közbiztonsági és Közlekedési Munkacsoport

Szülők és Pedagógusok Baráti 
Társasága felhívása 18176960-1-42

Köszönjük mindazok támogatását, akik 
személyi jövedelem adójuk 1%-ának 
(59.036.- Ft) felajánlásával segítik a halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulókat és szü-
leiket. A befolyt támogatásból 30.000.-Ft-ot 
a nyári táboroztatásra fordítottuk, valamint 
készségfejlesztő eszközöket vásároltunk 
tanulóinknak. Reméljük, hogy 2011-ben is 
minket tüntetnek ki támogatásukkal, hogy 
még több fiatalnak szerezzünk maradandó 
élményt, és szebbé tegyük életüket.

Köszönettel: Ecsedi Gáborné

Álláspályázat
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) pályá-
zatot hirdet a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár igazgatói állására.

A vezetői megbízás időtartama: Teljes munkaidős 5 év időtartamra szól, 2011. május 1-től 2016. 
április 30-ig.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazot-
ti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító ok-
iratában foglaltakra épülő, városi közművelődési és sport feladatok ellátása, nyilvános könyvtári 
szolgáltatás feltételrendszerét.
Illetmény: Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- Legalább 5 év szakmai gyakorlat (előírt képesítésnek megfelelő munkakörben),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Az iskolai végzettséget tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
- Részletes szakmai önéletrajzot.
- Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel.
- Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának feltétele: A pályázatot Kistarcsa Város Polgármesterének címére zárt 
borítékban egy eredeti példányban kérjük megküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 10.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Tomeczné Brancs Katalin a (28)-
507-149-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város Polgármester-
ének címére történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.), valamint személyesen 
lehet leadni. Kérjük a lezárt borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Művelődési Ház 
igazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a beérkezési határidőtől számított pályázati és 
véleményezési határidő lejártát követő első testületi ülésen a képviselő-testület bírálja el.

Ismét megrendezik a 24 órás úszást Kistarcsán
2011. február 19. szombat 08.00 –tól 2011. február 20. vasárnap 08.00-ig

Nevezési határidő: 2011. február 4. péntek
Úszóverseny 6, illetve 12-20 fős csapatok részére.

Az a csapat nyer amelyik 24 óra alatt a legtöbb kilométert teljesíti.
Kistarcsai Városi Tanuszoda

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., Tel.: 06-28/470-293

Program:
2011. 02. 19. szombat

07.15 - bemelegítés, 
07.50 -  megnyitó Solymosi Sándor 

polgármester,
08.00 - kezdés, 
12.00 - bogrács (babgulyás), 
16.00 - bogrács (paprikás krumpli), 
20.00 - szendvics

2011. 02.20. vasárnap
kb. 08.30 - eredményhirdetés

Nevezés:
• Uszoda pénztára 06-28/470-293
• Lesták Erzsébet 06-30/556-92-25
e-mail.: lestak.tanuszoda@citromail.hu
• nevezési díj: 2000,- Ft/fő
kistarcsai versenyzőknek: 1000,- Ft/fő
• látogatójegy: 500,- Ft/fő

Szervező: Lesták Erzsébet - uszodavezető

Következő véradás!

2011.02.16. szerda, Csigaház 14.00-18.00 óráig
2011.02.28. hétfő, Flór Ferenc Kórház első eme-
leti tornaterem 12.00-14.00 óráig
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyá-

ját és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vécsey Lász-
ló országgyűlési képviselő 2011. január 
26-án (szerdán) 16.00-18.00 óra között 
fogadóórát tart Kistarcsán a Polgármes-
teri Hivatal földszinti dísztermében. A 
képviselő úrnak előzetesen kérdéseket 
Mavrák Krisztina 06-20-212-9660-as tele-
fonszámára lehet eljuttatni.

Vécsey László országgyűlési 
képviselő fogadóórát 

tart Kistarcsán

2011. január 27. Székely Tibor: Nemzeti Vágta
Milyen céllal jött létre? Mi valósult meg az elképzelé-
sekből? Mennyiben új ez a jelenség? Milyen viták ala-
kultak ki körülötte? Az első rendezvény tapasztalatai 
és a változtatások. Kapcsolat a lovassport és a kultúra 
között. Miért éppen a Hősök terére tervezték? Üzlet-e 
a Nemzeti Vágta?
2011. február 3. Pintér András: Természeti 
kincsek nyomában
Az óriási méretű Pádisi karsztfennsík - Bihar-hegy-
ség része. Búvó patakok, beszakadt dolinák, barlang-
rendszerek, zsombolyok. 30-40 km-es távolságon 
belül, 1000-1200 m magasságban helyezkedik el a 
nehezen járható, de turisták által kedvelt, európai 
ismertségű gyönyörű karsztvidék.
2011. február 10. Simon Bence: A régészet 
fosztogatói
Magyarország régészeti lelőhelyei jól feltérképezet-
tek. Ezek az adatok bárki számára hozzáférhetőek. 
Ezt használják ki a római- és bronzkori lelőhelyek 
fosztogatói, akik fémkereső készülék segítségével 
gyűjtik össze a leleteket, majd külföldön értékesítik. 
Mit tehetnek a múzeumok?
2011. február 17. Szabó Péter: Szibériában 
jártam
Sztereotípiák a szárazföld 1/12 részét kitevő Szibé-
riáról. Egy nagyváros – Novoszibirszk. A felhőkar-
colóktól a sámánok földjéig. Altáji török falu. Régen 
letelepedett nomád nép az Altáj-hegység lábánál. 
Nyelvi hasonlóságok. A topsur nevű hangszeren ját-
szó török férfi.
2011. február 24. Nonn Attila: Energiagazdál-
kodás
Az energiatakarékosság legaktívabb lehetősége a jól 
szigetelt falú ház – a nedves fal igen sok energiát el-
von. A fűtési forma megválasztása – mit lehet gaz-
daságosan alkalmazni napjainkban. A mindennapok 
takarékos energiahasználata. A korszerű világítási 
eszközök – neon, led…
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

A Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 2011. február 11. Kölcsey Iskola alsós farsang 12.00-től
 2011. február 12. Kéknefelejcs bál
 2011. február 19. Musical világa 19.00
 Hétköznapi Broadway Hősök bemutatója
 2011. február 22. Véradás 15.00-18.00

Civilház
Pannónia Hagyományőrző Csoport próba minden szerdán: 20.00-22.00

Minden hétfőn és csütörtökön: AIKIDO 16.40-17.40
Minden kedden és pénteken: Jam-land modern tánc 16.30-17.30

Minden hétfőn: Musical Csoport 18.00-20.00
Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól

Minden csütörtökön: Deáktanya 19.00-21.00
január 14. és 28. : Ping-pong 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

Szlovák bál
Tisztelt Kistarcsai Lakosok! 2011. február 
26-án 19 órai kezdettel Szlovák bált ren-
dezünk. A műsorban fellép a Pannónia 
Együttes Hagyományőrző Csoportja és 
vendégei. A zenét a FER Együttes szol-
gáltatja. Vacsora, tánc, tombola! Legyen a 
vendégünk! Jegyek elővételben kaphatók 
Kisrétiné Fogd Évánál (470-477), Klacsán 
Lajosnál: (06-30-214-30-33), Rapai István-
nál (06-70-314-18-48) és Szabóné Tóth Ka-
talinnál (06-30-571-36-84).

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Ajánlattételi felhívás a Tipegő 
Bölcsőde építésére és meglévő 

épület bontására

Tisztelt Vállalkozók!
Ez úton értesítjük az érintetteket, 
hogy a Tipegő Bölcsőde építésének és 
a meglévő épület bontásának ajánlat-
tételi felhívása 2010. december 29-én 
megjelent a Közbeszerzési Értesítő 
154. számában. A felhívás elérhető a 
wwww.kistarcsa.hu weboldalon az 
alábbi linkre kattintva: ajánlattételi 
felhívás

2010. december 1-jétől megváltozott
Kistarcsa Város Polgármesteri 

Hivatalának ügyfélfogadási rendje!

Ügyintézők ügyfélfogadási ideje:
 Hétfő: 8.00-18.00 óra
 Kedd: nincs ügyfélfogadás
 Szerda: 8.00-16.00 óra
 Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
 Péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási ideje:
 Hétfő: 8.00-18.00 óra
 Kedd: 8.00-16.00 óra
 Szerda: 8.00-16.00 óra
 Csütörtök: 8.00-16.00 óra
 Péntek: 8.00-12.00 óra
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TÁJÉKOZTATÓ A TöbbleThullAdÉK elsZÁllíTÁsÁrÓl
A Kistarcsai Híradó 2010/11. számában megjelent „Többlet hulladék elszállításáról” című felhívás kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság 
figyelmét!
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (1) bekezdésében, valamint a hul-
ladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (Hgt) 21.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési díj megálla-
pításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (Dj) rendelkezéseit figyelembe véve a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 7/2007. (II.15.) számú rendeletet alkotta.
A rendelet megtekinthető az Önkormányzat épületében a recepciónál kifüggesztett faliújságon, a Városgondnokság épületében valamint az Önkormányzat 
honlapján (www.kistarcsa.hu) oldalon az Önkormányzat - Rendeletek címszó alatt.
A felhívás megjelenését követő lakossági megkeresésekre reagálva, hivatkozva a fent említett rendelet előírásaira, az alábbi tájékoztatást tesszük közzé:

- Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni.
- A környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
- A kommunális lakossági szemét elszállításához szabványosított műanyag, vagy fém edény használata kötelező.
- Minden tulajdonos köteles az ingatlanában, a rendeletben meghatározott edényzet (kuka) felhasználásával és módon a Városgondnokság által 

nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
- A családi házas övezetben 110 literes „kuka” típusú gyűjtőedényből hetente egyszeri alkalommal történik a szemét szállítás. A szemét súlya a 

kuka súlyával együtt maximum 25 kg lehet. 
- ezt a mennyiséget meghaladó hulladékot csak a Városgondnokság által biztosított Kistarcsa felirattal ellátott zsákban szállítja el a Városgond-

nokság. A zsák ára bruttó 313 Ft/zsák, azaz a kerekítésből adódóan bruttó 315 Ft/zsák, amely a Városgondnokságon vásárolható meg.
- Családi házas övezetben a tárolóedények megfelelő mennyiségű beszerzéséről, javításáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-

kodni.
- Huszonöt lakásonként (lakótelepi társasházak esetén) legalább 1 darab 1100 literes tárolóedény igénybevétele kötelező. A gyűjtés a szerződésben fog-

laltak szerint történik. 
- A hulladék szállítását végző jármű személyzete csak a szabványosított tárolóedényekben elhelyezett hulladékot köteles átvenni.
- Szállításkor keletkezett szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, az eredeti környezeti állapot helyreállításáról az ingatlan tulajdonosa, hulladék 

termelője köteles gondoskodni.
- A Városgondnokság mindazok részére bérelhető tárolóedényt biztosít, akik önerejükből a megadott határidő lejártáig, nem tudják beszerezni azt. 

A 110 l –es tárolóedény havi bérleti díja bruttó 158 Ft/hó, azaz a kerekítésből adódóan bruttó 160Ft/hó.
- A köztisztaság biztosítására vonatkozó helyi szabályok megszegése szabálysértési eljárást von maga után, amely miatt 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság 

szabható ki. A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy:

1. Mindazok, akik a fent említett 7/2007. (II.15.) számú rendelet 2. számú melléklethez kapcsolódó hulladékszállítási szolgáltatói szerződéssel nem 
rendelkeznek, kérjük, hogy 2011. március 31-ig a szerződéskötési kötelezettségeiknek eleget tenni szíveskedjenek a Városgondnokságon, mivel az új 
szerződés megkötése minden kistarcsai lakos számára kötelező érvényű!

2. Azon lakosok, akik nem rendelkeznek megfelelő méretű, azaz 110 literes űrtartalmú tárolóedénnyel (kukával) 2011. június 30 –ig van lehetőségük 
pótolni.

A határidők lejártát követően az ingatlan tulajdonosára bírság szabható ki, és mindkét esetében a Városgondnokság szemétszállítási kötelezettsége megszű-
nik így a továbbiakban nem köteles a szolgáltatást elvégezni! Érdeklődni lehet telefonon a 06/28 470-440-es és a 06/28 470-119-es számokon, hétfőn és 
csütörtökön: 8 és 15 óra között, pénteken: 8 és 12 óra között. Városgondnokság

Megtartotta első főpróbáit 
a tél. Az idei téli szezonban 
már két alkalommal volt 
szükség hótolókra és síkos-
ság-mentesítésre Kistarcsán. 
Az Önkormányzati útjain a 
Városgondnokság jármű-
veivel végzik ezt a tevé-
kenységet, aminek a biz-
tonságos ellátását ügyeleti 
rendszerben oldja meg az 
intézmény. A hatékonyabb 
munkavégzés érdekében 
a következőkre hívjuk fel 
a lakosság figyelmét: Arra 
kérjük a gépkocsi tulajdo-
nosokat, hogy járműveikkel 
a hótolás és síkosság-mente-
sítés időszakában ne az úttesten és a padkán parkoljanak, mert a munkagépek nem tud-
ják a munkájukat elvégezni. Ezek a járművek nem képesek olyan precíz manőverezésre, 
amivel garantálható lenne a parkoló autók biztonsága. Amennyiben elállják az utat, a 
hótoló azt az utcát kénytelen teljes egészében kihagyni. Sajnos a hótoló sofőrje kénytelen 
a hótoló lapot egyik irányba elfordítani és ezáltal az utca egyik oldalára tolni a havat, de 
ez nem szimpátia kérdése. Ne haragudjanak rá, így működik a technika. A hó tolásakor 
minden utcában figyelembe veszik a vízelvezető árkok elhelyezkedését, a beépítettséget 
és a domborzati viszonyokat. Kérjük a járdákról a havat ne az úttestre lapátolják, mert 
nem azért tolja el a hókotró, hogy azt visszadobálják. Köszönjük.

Városgondnokság

FESTéS, GIpSzKArTOnOzáS
Ingyenes felméréssel, bútor 

mozgatással,  
hívjon bizalommal!

+36-70-432-1199, zsobotos@gmail.hu, www.
festek-kartonozok.hu

A hó eltakarításakor a lakosság megértését és segítségét kérjük
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A Solymosi Sándor polgármester sürgő-
séggel beterjesztette a Digi Kft. beadvá-
nyát, amelyben „Hozzájáruló nyilatkozat” 
kiadását kérte a cég. Ezzel együtt a képvi-
selő-testület 29 napirendi pontot tárgyalt. 
• A Digi Kft. kérelmére hatályon kívül 
helyeztek egy tavaly elfogadott rendeletet
A cég a kábeltelevíziós szolgáltatáshoz 
szükséges kábelrendszer megépítéséhez 
megszerezte az ELMÜ engedélyét. A meg-
valósításhoz viszont hatályon kívül kel-
lett helyezni egy önkormányzati rendele-
tet, ami előírta, hogy az önálló ingatlanok 
elektromos, kábeltévé, telefon és internet 
hálózatra történő csatlakozását csak föld-
kábellel lehet kialakítani. Az 
indoklásban az állt, hogy több 
szolgáltató jelenléte, lehetősé-
get teremt Kistarcsán is a piaci 
árverseny kialakulásához. 
• Visszaadták a Flór Ferenc 
Egészségügyi Szakközépis-
kola és Gimnázium fenntar-
tói jogát a pest Megyei Ön-
kormányzatnak 
Zsiák Balázs a Közoktatá-
si, Közművelődési és Sport 
Bizottság elnöke ügyrendi 
hozzászólásában elmondta, 
hogy végül azért javasol-
ja ezt a döntést a bizottság 
nevében, mert konzultáltak 
egy oktatási és feladatfinan-
szírozási szakértővel, akinek 
a szakvéleménye alapján ala-
kították ki az álláspontjukat. 
A 8:3 arányban megszavazott határozati 
javaslattal kapcsolatban Solymosi Sándor 
polgármester elmondta, hogy ezt a lépést 
a város jövője érdekében mindenképpen 
meg kellett lépniük. Azért ez a gyors tem-
pó, mert ezeket a döntéséket csak a ciklus 
elején lehet meghozni. Ezzel a döntéssel 
párhuzamosan elrendelték, hogy a város 
közoktatási feladat-ellátási, intézményhá-
lózat-működési fejlesztési és intézkedési 
tervét dolgozza át az önkormányzat a ja-
nuári rendes képviselő-testületi ülésre.
• Módosították a helyi iparűzési rende-
letet 
A módosítással pontosították az ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenység körét. Így a 
jövőben az a vállalkozás, amelyik az ön-
kormányzat illetékességi területén szék-
hellyel, telephellyel nem rendelkezik, de 
építőipari tevékenység folytat, illetőleg ter-
mészeti erőforrást tár fel vagy kutat, ipar-
űzési adót köteles fizetni. Az adó mértéke 
naptári naponként 5000 forint.
• Melegétkezési utalványt kaptak az in-
tézményi dolgozók
Tavaly önkormányzati szinten 12.768.000,- 
Ft bérmaradvány keletkezett, amit az in-
tézmények dolgozói között melegétkezési 
utalvány formájában osztottak szét.

• Tárgyalták a 2011-es költségvetési kon-
cepciót
Nehéz év elé néz az önkormányzat, ugyan-
is a 2011-es működési kiadásokat átlagosan 
5%-kal kell csökkenteni. Ha figyelembe 
vesszük az inflációt és az energiaárak nö-
vekedését, akkor már szinte megoldhatat-
lan a feladat. Éppen ezért az egyes intéz-
mények költségvetésére nagyon szigorú 
irányelveket fogalmaztak meg. Betervezték 
az egyes intézményi épületek energetikai 
felülvizsgálatát és azt követően a pályázati 
kiírás függvényében azok energetikai kor-
szerűsítését. Ennek megvalósulása esetén 
hosszú távon pénzt takaríthatnak meg. 

Folytatni szeretnénk járdaépítést, a csapa-
dékvíz elvezetés kiépítését és az utak kar-
bantartását. Erre 65 millió forintot különí-
tenek el. A Kistarcsa Színház működtetését 
2,2 millió Ft-tal támogatnák. 
• pályázatot írtak ki jegyzői munkakör 
betöltésére
Nagy Tímea jegyző közszolgálati mun-
kaviszonya 2010. november 24-én közös 
megegyezéssel megszűnt, ezért január 6-i 
beadási határidővel pályázatot írtak ki 
jegyzői munkakörre. A pályázatokról a 
januári testületi ülésen dönt a képviselő-
testület.
• A Tipegő Bölcsőde beruházás megvaló-
sítására közbeszerzési ajánlattételi felhí-
vást fogadtak el 
A felhívást azzal a feltétellel támogatta a 
képviselő-testület, hogy az önkormány-
zat legfeljebb nettó 191 millió Ft-ot biztosít 
(pályázati pénzzel együtt), a beruházás-
ra, ezen felüli ajánlatok esetén az eljárást 
eredménytelennek nyilváníthatják. A köz-
beszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 
tagjának választották ifj. Juhász Istvánt, 
Méhesné Horváth Erikát és Zsiák Pétert.
• Csökkentették egyes önkormányzati 
intézményekben lévő helyiségek bérleti 
díját

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tár-
gyalta és az intézményvezetők javaslatát is 
figyelembe vették. Egyes helyiségek ese-
tében – Uszoda, Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola étkezője – az intézményvezetők a 
kereslet-kínálat alakulása miatt nem java-
solták a bérleti díjak emelését, sőt a díjak 
mérséklését kérték. A Csigaház egy órás 
bérleti díja február 1-től 3300.- Ft-ról 3400.- 
Ft-ra emelkedett, a Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola tornaterméért óránként az eddi-
gi 4500.- Ft helyett 4700.- Ft-ot kell fizetni. 
Nem változik az uszodai belépőjegy ára. A 
felnőtt belépő változatlanul 880.- Ft, a diák 
(14 év felett) és nyugdíjas belépő maradt 

610.- Ft. A kistarcsai kulturá-
lis-és sportegyesületek, ala-
pítványok, civil szervezetek, 
önszerveződő közösségek a 
működésükhöz előre megha-
tározott térítésmentes hasz-
nálatot vehetnek igénybe az 
idén is. 
• Az önkormányzat tár-
gyalásokat kezdeményez a 
Suzuki Benkő Kft.-vel az 
Ifjúság téren lévő ingatlan 
tulajdonjogának megszerzé-
séről
A vételi szándékról értesítet-
ték Benkő Pált a Kft. ügyve-
zetőjét. A testületi ülésen el-
hangzott tájékoztatás szerint 
az épület kis átalakítással 
alkalmas lenne közművelő-
dési célra, háttérépületként, 

turisztikai célra, vagy bérleményként ven-
déglátásra.
• átmenetileg jóváhagyták a város 2011. 
január 01-től érvényes helyi buszközle-
kedésének menetrendjét
Az új menetrend érinti a novemberben 
átadott Fenyves utat is. A részletes menet-
rend megtalálható a város honlapján
• A képviselő-testület megszavazta a Csi-
gaház előtti buszváró megépítését és 10 
db virágláda beszerzését 
A Csigaház előtti buszmegállóhoz fa szer-
kezetű, zsindely tetős, három oldalról zárt 
lazúrozott buszvárót építenek. Az egy 
köbméteres virágládák szintén fából ké-
szülnek. A nyertes pályázó az eredetileg 
betervezett 750 ezer forint helyett bruttó 1 
millió 56 ezer Ft-ért vállalta a kivitelezést. 
A különbözetet az önkormányzat az általá-
nos tartalékkeret terhére biztosítja. 
• Létrehozzák Kistarcsa és Környéke 
Közbiztonságáért Alapítványt
A jövőben az alapítványon keresztül ma-
gánszemélyek és vállalkozók is tudják 
majd támogatni a rendőrség és a polgárőr-
ség működését. Az alapítvány létrehozásá-
nak teljes háttéranyagát a januári testületi 
ülésre ifj. Juhász István és Navratil István 
dolgozza ki.  P.Gy. 

Kistarcsán a 2011-es működési kiadásokat átlagosan 5%-kal kell csökkenteni
Tudósítás a december 15-i testületi ülésről
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Alig egy hónapja, hogy átadásra került a 
városban üzemelő térfigyelő rendszer, de 
már több elfogás is történt a kameraké-
pek alapján. 
November 26-án a délelőtti órákban ész-
lelte az ügyeletes diszpécser a Rigómező 
utcai kamerán, hogy két gyanús fiatal férfi 
ücsörög a Nepomuki Szent János szobor 
melletti padon és feltűnően kémlelik az 
arra közlekedőket, illetve a temető kör-
nyéki házakat és a parkolót. A diszpécser 
a gyanús férfiakról azonnal értesítette a 
Kistarcsai Rendőrős nyomozóit, akik kö-
zül egy nyomozó át is ment a kameraké-
peket megvizsgálni. Ezek alapján arra az 
álláspontra jutott, hogy egyértelmű a szán-
dék, a két férfi valami rosszban sántikál, 
ugyanis elindultak a temető felé, majd oda 
be is mentek. Ekkor a nyomozó segítséget 
kért a közterület-felügyelőktől és közösen 
kimentek a helyszínre, míg az ügyeletes 
diszpécser a kamerákon látott képekről fo-
lyamatosan informálta a helyszínre érkező 
nyomozót és közterület-felügyelőt. A lát-
vány megdöbbentette a hatóság embereit, 
ugyanis a két „jómadár” nem betörni igye-
kezett a temetővel szomszédos ingatlanok-
ra, hanem táskájukban egy sírról származó 
nagyméretű, igényesen kimunkált patinás, 
feltehetően rézből készült mécstartót pró-
báltak kivinni a temetőből. Kezükön azon-
nal kattant a bilincs, hiába állították, hogy 
a szemétből szedték ki pár perccel elfogá-

suk előtt. A temető tüzetes 
átvizsgálását követően a köz-
terület-felügyelők felfedezték 
a megrongált sírt, amelyre az 
elkövető a saras időjárás elle-
nére fellépett, majd úgy rúgta 
le a felcsavarozott mécstartót 
a helyéről. Ezek után mind-
össze kettő darab fényképet 
kellett készíteni a helyszíni 
lábnyom és a viselt cipőről, amely alapján 
„összeállt a kép” és minden ellenkező vé-
dekezés okafogyottá vált. Azóta megtör-
tént a kihallgatásuk és mindent beismertek 
a nyomozóhatóságnak.

December 1-én az éjszakai órákban az 
ügyeletes diszpécser észlelte az Október 
23-a téren felszerelt kamerán, hogy a Szent 
Imre szobor köré a Kistarcsai Kulturális 
Egyesület által épített karácsonyi díszkivi-
lágítást és adventi koszorút egy férfi ron-
gálja és letépni igyekszik azt. A riasztott 
rendőrjárőrök pár perc alatt a helyszínen 
elfogták az ittas és hangos kistarcsai tet-
test, akit őrizetbe vettek és előállítottak a 
Gödöllői Rendőrkapitányságon. Az elkö-
vető a tettét beismerte, amely alapján az 
eljárás vele szemben is elindult.

Nem kellett sokat várni az újabb elfo-
gáshoz sem. A Pozsonyi utcai kertészet 
tulajdonosa értesítette a hatóságokat, hogy 
december 2-án a Fasor utca felől ismeretlen 
elkövetők betörtek a kertészetbe és onnan 
nagy értékben alumínium és réz alapanya-
gú tárgyakat tulajdonítottak el. A hónak 
köszönhetően megállapították, hogy 3 sze-
mély egy kerékpárral járt a helyszínen. Az 
elkövetők annyi „árut” gyűjtöttek össze, 
hogy egyszerre el sem tudták vinni mind-
et és egy kupacot összekészítve otthagytak 
a kertészetben. Ezt követően az ügyeletes 
diszpécser az aznapi képeket ellenőrizve 
felfigyelt 3 helybeli férfire, akik egy ke-
rékpárral közlekedtek a városban és több 
kamera előtt elhaladtak. Ezek alapján a 
diszpécserek már készenlétben figyelték, 
mikor bukkannak fel újra a trió tagjai. De-
cember 3-án dél körül a kertészet tulajdo-
nosa értesítette a közterület-felügyeletet, 
hogy a kertészet riasztója megszólalt. Ek-
kor a járőröző közterület-felügyelők a hely-
színre siettek és egy elkövetőt - aki több 
telken keresztül menekült - elfogták. A ha-
tóságok előtt jól ismert, büntetett előéletű 
kistarcsai tettest a rendőrség előállította, és 
az eljárást ellene is megindították. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az ün-
nepeket követően is figyeljenek fokozottan 
értékeikre, mivel az elkövetők előszere-
tettel használják ki ezt az időszakot is a 

betörések és lopások végrehajtására. Ne 
hagyjanak otthon, őrizetlenül, elzáratla-
nul értéket, különösen készpénzt, ékszert. 
Nem megoldás, ha a ruha közé, vagy egyéb 
rejtekhelyekre dugják el az értékeiket, 
ugyanis a lakás felforgatását követően eze-
ket megtalálják és elviszik a bűnözők.

Kerüljék azokat a helyzeteket, amelyek 
során látványosan elmennek otthonról és 
a kívülálló számára egyértelműen meg-
állapítható a lakás őrizetlen állapota. A 
jószomszédi viszonyt erősítve legyenek 
figyelemmel egymás lakására.

Amennyiben gyanús személyeket, jármű-
vet észlelnek lakókörnyezetükben, jegyez-
zék fel a jármű rendszámát, színét, típusát, 
az észlelt személyek ruházatát, személyle-
írását. Közbiztonsággal kapcsolatos bejelen-
téseiket megtehetik a Kistarcsai Rendőrőrs 
telefonszámán munkaidőben: 06-28-470-
801, a rendőrjárőr mobil telefonszámán éj-
jel-nappal: 06-70-263-4334, a Kistarcsai Pol-
gármesteri Hivatal Közterület-felügyelete 
részére munkaidőben: 06-28-470-711, illetve 
a kozbiztonsag@kistarcsa.hu e-mail címen.

Közbiztonsági és Közlekedési Munkacsoport

Kistarcsa figyel a biztonságra!
A térfigyelő kamerák már több  

bűncselekményt meghiúsítottak

Egy térfigyelő kamera az Eperjesi úton

A kép illusztráció!
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Vers-és prózamondó verseny
Január 12-én immár 26-dik alkalommal rendezte meg az iskola 
a vers- és prózamondó versenyt az alsó tagozatos tanulóinak. 
Az elmúlt negyed évszázadban Ferik Mihályné munkaközös-
ség-vezető tanítónő hívta pódiumra a gyerekeket, idén Németh 
Ildikó vette át szervezői szerepét. Két korosztályban összesen 
31 tanuló érezhette meg a színpadra lépés és reflektorfénybe ke-
rülés izgalmát és örömét.
Eredmények: 
1-2. osztályosok: 1. Juhász Benedek, 2. Budai Virág, Fekete 
Anna, 3. Sárközi Boróka.
3-4. osztályosok: 1. Dankovics Dorina, 2. Sepsi Boglárka, Sepsi 
Hajnalka, 3. Borcsányi Bernadett.

Az iskola IV. korcsoportos (7-ik 8-ik osz-
tályosok) teremfoci csapata három selej-
tezőn keresztül verekedte be magát az 
Alsónémediben megrendezett megyei dön-
tőbe. Az első fordulóban 2010. december 
9-én Csömört 3-2-re, nagytarcsát 9-0-ra, 
Veresegyház csapatát 3-0-ra győzték le. A 
csoportból Veresegyház és Kistarcsa jutott 
tovább. A második fordulóban december 16-
án az Isaszeg elleni 5-0-ás és a Veresegyház 
elleni 5-1-es győzelem a továbbjutás mellett 
az aranyérmet is jelentette. A területi döntőt 
január 5-én Tápiószentmártonban szintén 
megnyerték. Itt két mérkőzést játszottak, először a Gödöllöi petőfi 
általános Iskola csapatát verték 6:1-re, majd a Tápiószele ellen 4:2 
arányban bizonyultak jobbnak, így jutottak a megyei döntőbe, ahol 
egy kis balszerencse miatt nem sikerült tovább lépni. De ez az ered-
mény is nagyon szép, utólag is gratulálunk a sikeres szerepléshez! 
A megyei döntőről a felkészítő tanár, Kovács Kálmán (többszörös ma-
gyar válogatott labdarúgó) tudósít.

Iskolaválogatottunk számára befejeződött a diákolimpia, teremlabda-
rúgás sportágban. A IV. korcsoportos csapatunk a megyei döntőben 
két vereség mellett egy döntetlennel fejezte be a küzdelmeket. Mind 
a három összecsapáson jó teljesítményt nyújtottak diákjaink, amit az 
is bizonyít, hogy az első gólt minden mérkőzésen a mieink szerezték, 

de sajnos a folytatás nem úgy sikerült, ahogy 
szerettük volna. Az Alsónémediben lejátszott 
találkozókra a megbeszélt 12 órás találkozás 
előtt mintegy húsz perccel érkezett meg csa-
patunk. Legnagyobb megdöbbenésünkre a 
jelenlévő csapatok, Alsónémedi, Érd, Abony 
már az utolsó mérkőzést játszották. Hozzá-
juk eljutott a hír a 10 órás kezdésről, míg mi 
ezzel az információval nem rendelkeztünk! 
Hosszas telefonálások után sikerült rendezni 
a félreértést, de így a mieinknek egymásután 
kellett pályára lépnie. (ezt fizikailag nehezen 
viselték a gyerekek) 

 Az eredmények: Abony – Kistarcsa 2:1
  Kistarcsa – érd 2:2
  Alsónémedi – Kistarcsa 6:2
A döntőt Alsónémedi csapata nyerte, mi a negyedik helyen vé-
geztünk. Teljesítményünk reális értékeléséhez a statisztika se-
gíthet a legobjektívebben. Pest megyében 154 iskola tagja a 
Diáksportszövetségnek. A legnépszerűbb sportág a teremlabdarú-
gás volt 95 nevező csapattal. A negyedik hely ilyen népes mezőny-
ben szép eredménynek számít. Csapatunk 10 mérkőzésen 15 gólt 
kapott és 30-at rúgott. Büszkék lehetünk a fiúkra! 
A csapat tagjai: Haro Orozco Kevin kapus, Jurcsi Dominik kapus, 
Besnyő Dániel, Mátyás Tamás (házi gólkirály), Fekete Tamás, Rapai 
Márton, Vécsi Márton, Gróf Kristóf, Sándli Márk, Kakucs Norbert.

Arcképcsarnokba kerülő tanárok
A Szent István Általá-
nos Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási In-
tézmény igazgatója, dr. 
Patkós József három év-
vel ezelőtt, „Igazgatói 
díj”-at alapított az álta-
la vezetett intézmény 
dolgozóinak – a díj 
alapító okiratának ta-
núsága szerint – „azzal 
a céllal, hogy szolgálati 
ideje alatt évente, kará-
csonykor egy vagy két 
pedagógus társát sze-
mélyes erkölcsi meg-
becsülésben részesítse. 
A kitüntetettek csekély 
számú kiváltságainak 
egyike az intézményi 
dicsőségfal arcképcsar-
nokába kerülés.”

Első alkalommal 
Gacsályi Ádám tanító 
és Horváthné Kasper 
Mária, másodjára Fe-
rik Mihályné és Sibak 
Sándorné vehették át a díjat, míg 2010. decembert 21-én Pethő Judit 
(eredményes tanári munkájáért és közösségi célok önzetlen támoga-
tásáért) és Solymosi Sándor (két évtizedes testnevelő tanári és ver-
senysport-edzői eredményeiért) vehette át a díszkötésű díjat, és egy 
vele járó festményt, melyet az alapító maga készített. (Kevesen tud-
ják, hogy Patkós József egyik hobbija a festés. Az elmúlt évtizedekben 
több hazai és külföldi kiállításon vett részt akvarelljeivel és olajfest-
ményeivel, illusztrált már könyvet is és ő tervezte Maglód város címe-
rét. Munkáit a szakmai zsűri is elismeri.

Iskolai karácsony
A múlt év december 21-én került sor a Szent István Általános 
Iskola hagyományos karácsonyi ünnepélyére. Vass Albert: Ka-
rácsonyi mese című művének árnyjátékkal kiegészített irodal-
miszínpad-produkciója 15 tanuló munkáját dicsérte. Az előadást 
kiegészítette a Zeneiskola kórusa, illetve Hutter Anett néptánc-
csoportja. Az ezúttal is nagy sikert arató ünnepély tantestüle-
ti szervezői : Németh Ildikó, Spissu Anita, Vastag Jánosné és 
Hegedűsné Csák Mónika voltak.

A diákszínjátszókör a Kiskondás című  
mesejáték bemutatására készül

Folynak a diákszínjátszókör próbái. A Budapesti Nemzeti Szín-
ház jelmeztervezője varrja a jelmezeket, a Városgondnokság se-
gít elkészíteni a palota díszletét, Kalmár István és Fia építi a lelá-
tót annak érdekében, hogy a tél végén – tavasz elején valóságos 
kis színházat jelentsen a Kiskondás mesejáték, melyre az iskola 
nem csupán a gyermekeket, de a színházat szerető felnőtteket is 
szeretettel várja. Mint arról lapunk már tudósított, a Patkós Jó-
zsef igazgató által rendezett egyfelvonásos darabban huszonegy 
tanuló és három pedagógus mellett Galkó Balázs többszörösen 
kitüntetett színművész alakítja a császár szerepét. 

Pethő Judit „az Igazgatói díjas” tanárnő

Végállomás, kiszállás!
A Diákolimpián a megyei döntőig jutott a Kölcsey Általános Iskola teremfoci csapata

Szent Istvános hírek

Kölcsey Általános Iskola
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A karácsony a szeretet ünnepe. Ez idő tájt kedvesebbek, figyelme-
sebbek vagyunk egymással. Jókívánság, az ajándék örömöt okoz 
annak is, aki adja és annak is, aki kapja. Egy felelősségteljes mun-
kát végző, fizikailag és lelkileg igénybevett munkaközösség szá-
mára mentálhigiénés szempontból is fontos, hogy a hétköznapok 
közül emelkedjenek ki az ünnepnapok. Rajtunk is múlik, hogy ez 
megvalósul-e. A mi kollektívánk, a Pest Megyei Flór Ferenc Kór-
ház IV. Belgyógyászat (Gasztroenterológia) december 21-én ünne-
pélyes karácsonyi összejövetelt tartott mindnyájunk örömére. Ez 
az alkalom is hozzájárult egymás jobb megismeréséhez, közös-

ségünk erősítésé-
hez. Meglepetésnek, 
ajándéknak szántam 
egy rövid, az ün-
nepre ráhangolódást 
elősegítő, színes ka-
rácsonyi műsort.

Felkértem Gróf 
Gábort és Kisréti 
Boglárkát a kistarcsai 
Katolikus Egyházkö-
zösség tagjait, hogy 
egy gitárral kísért 

karácsonyi énekkel 
(Csillagpuha éjben…) nyissák meg ünnepségünket. Szívet melengető 
előadásukért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki. A másik felké-
rés a Flór Ferenc Középiskola diákjainak szólt. Az iskola igazgatónője 

eleget tett kérésemnek, támogat-
ta ötletemet. Simonyi Gábor 10.B 
osztályos tanuló Bodrog-közi 
táncokból adott fergeteges ízelí-
tőt. Őt követték a 9.B osztályba 
járó diáklányok: Dima Beáta, 
Fehér Tímea, Princz Vivien és 
Ulviczki Mónika, tőlük Ady 
Endre: Karácsony című versét 
hallhattuk. Végül a sokunknak 
kedves ,,Csendes éj”című ének 
csendült fel közös előadásban. 
Külön köszönöm Vágányné La-
dányi Mária tanárnő felkészítő 
és koordináló tevékenységét. 
Remélem, hogy az iskola diák-
jai szociális érzékenységüket, 
segítőkészségüket, tehetségüket 
és képességeiket felhasználva 
a jövőben is kellemes perceket 
szereznek nemcsak kórházunk dolgozóinak, hanem betegeinek és a 
település lakóinak egyaránt.

Köszönjük, hogy kedves műsorukkal színesebbé tették progra-
munkat!

A kórház osztálya nevében kívánok a szereplőknek és az iskola 
valamennyi dolgozójának, diákjának sikeres, boldog új évet!

Perlakiné Koczka Ilona főnővér

Decemberben az ünnepre való hangolódás töltötte ki a napokat az oviban
A gyerekek egyik titkokkal teli ünnepére készülődtünk december elején. Az óvó nénik a Mikulás 
napján a Télapó kesztyűje című mese dramatizált változatát adták elő a gyerekeknek, melyben 
szerepelt az „igazi” Mikulás is. A cipőket kitisztítottuk, majd az előadás után minden kicsi a Mi-
kulásnak tanult énekét, versét előadhatta, a meglepetéseket pedig átadhatta. A hét végére újabb 
meglepetésben volt részük a városi karácsony keretében: délelőtt egy színvonalas Betlehemi tör-
ténetet láthattak a nagyok, majd ismét a Mikulással találkoztak. A kicsik sem maradtak ki a jóból, 
ők az óvoda előtt álló ezüstfenyőt öltöztették ünnepi ruhába, s hozzájuk is ellátogatott a” nagy 
szakállú” Az ünnepi készülődéseink szerves része volt a mézeskalácssütés, szinte mindennap fi-

nom fahéj illat keringett az épületben, mivel minden nap más-más csoport készített ünnepi süteményt. A szülőkkel minden csoport 
közös karácsonyi együttlétet szervezett, a legtöbb helyen betlehemes játékkal várták a felnőtteket. A csoportszobák ünnepi díszbe 
öltöztek, gyertyák és illatok emlékeztettek az ünnep közeledtére. Sok helyen adventi koszorú, adventi naptár jelezte az idő múlását. 
Előkerültek a szépen csengő hangszerek, melyek a gyerekek énekét kísérte. Mindennap új titkokat rejtett az ünnep, melyet szívesen 
raktároztak el szívükbe óvodásaink. Reméljük lesz majd mit átadniuk ebből a hangulatból leendő gyermekeiknek is.

Csuvarszki Pálné Tulipán csoport

Óvodánkban az adventi készülődés kiemelkedő eseménye, a cso-
portok egyéni karácsonyi műsora. Csoportunkban már hagyo-
mány, hogy a karácsonyi ünnepélyen a szülőknek betlehemes játé-
kot adnak elő a gyerekek. Idén ez december 16-án volt.

A szerepek kiosztása is hagyományos már: középsős fiúk-pász-
torok, angyalok, míg a nagycsoportosokból kerül ki a három 
király, Mária és a mesélő. Azok a kiscsoportosok - akik ezen az 
ünnepélyen már nem az anyuka ölében ülnek,- kis bárányfület 
kapnak és a pásztorok előtt ülnek. Ez idén sem volt másképp. Mi-
vel csoportunk többségben fiúkból áll, inkább az okozott problé-
mát, hogy minden pásztornak jusson bot, és mellény. A szerepek 
betanulása meglepően gyorsan ment, inkább a hangerővel volt a 
gond. Alig lehetett hallani a szerepeket, énekeket. A betétdalok 
közül a „sztár” a Pásztorok keljünk fel volt. Ekkor a pásztorok körbe-
mennek és közben botjukkal ütemesen kopogtak a földön. Ez han-
gos, sőt sokszor túl hangos is volt. Az előadás előtt pár nappal tud-
tam meg, hogy Dominika testvére a Szent István Általános Iskola 
mesemondó versenyén Wass Albert: Karácsonyi meséjét mondta 

el. Megkértem, hogy a műsorunk végén mesélje el nekünk is ezt a 
gyönyörű mesét. Örömmel elvállalta a szereplést.

Eljött a december 16-a délután. A termet szépen feldíszítettük, a pa-
dokat és a székeket pedig berendeztük a közönségnek. A gyerekek iz-
gatottan vették magukra a jelmezeket. Elkezdődött a műsor. Minden 
kis szereplőn érezni lehetett a szereplésvágyat, az izgalmat a sikerért. 

Most nem volt a hangerővel gond. Hangosan, érthetően és pon-
tosan mentek a szerepek. Igazán kitettek magukért a gyerekek. A 
betlehemes végén a csoport félkörbe ült, és úgy hallgatta - Domi-
nika nővérének,- Dorinának az előadásában a Wass Albert mesét. 
A gyerekek és a szülök némán, meghatódva hallgatták a kislány 
gyönyörű előadását. Ez a mese méltó befejezése volt a mi kis műso-
runknak. A szülők örömmel fogadták a gyermekek által készített 
kis ajándékokat is. Végül előkerültek a kis ovis asztalok, székek 
és a szülők által hozott süteményekkel, szörpökkel kínálgattuk 
a gyerekeket. Másnap szülői meglepetésként a „sikeres szereplé-
sért” Túró Rudi volt a gyerekek jutalma.

 Liptayné Bojtor Katalin óvónő
 

Simonyi Gábor 10. B. osztályos tanuló

A 9. B-sek szavaltak

Karácsony ünneplése a kórházban
A Flór Ferenc Középiskola diákjai adtak műsort

A Csiga-biga csoport karácsonyi ünnepélye

Flór Ferenc 
Középiskola

Óvoda
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Élelmiszerosztás 
Az intézménnyel a múlt év őszén - 2011 feb-
ruárjáig szóló - szerződést kötött a Magyar 
Élelmiszer Bank Egyesület. Az együttműkö-
désnek köszönhetően már két alkalommal 
osztottak élelmiszert a humán szolgáltató 
munkatársai a településünkön élő rászoru-
lóknak. Első alkalommal háromszáztizen-
egyen, másodszorra ötszázan jutottak hozzá 
a rászorultsági kategóriákba tartozók közül 
a 10, illetve 8 kilogrammos, lisztet, száraz 
tésztát, vaníliás karikát, valamint burgo-
nyát, konzerv kukoricát és joghurtot tartal-
mazó élelmiszercsomagokhoz.
A rászorultsági kategóriákat a következőképpen 
határozta meg az Élelmiszer Bank:

 − 1. rendszeres gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülő gyermekek,

 − 2. kisnyugdíjasok és 
 − 3. létminimum közelében élők. (Létmini-
mumértékek – ld. táblázat)

Részvétel a városi rendezvényeken
Az intézmény munkatársai a Kistarcsai Na-
pok programsorozatához csatlakozva nagy-
szabású társasjátékpartit szerveztek, me-
lyen az érdeklődők kipróbálhatták a világ 

legnépszerűbb táblás játékait. A Mindenki 
karácsonya rendezvény alkalmából pedig 
– az elmúlt évekhez hasonlóan – kézműves 
foglakozásnak adott otthont a Kistarcsai 
Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató 
épülete.

Szabadidős programok
Az intézmény gyermekjóléti szolgálata 2010-
ben újabb klubbal bővítette a gyermekeknek 
szóló programkínálatát: a korábban indított, 
nagysikerű, év közben havonta, adventi idő-
szakban hetente megrendezett kézműves 
foglalkozások mellett elindította az alsó tago-
zatos diákoknak szánt színjátszó csoportját is. 
A Barangoló Klub ugyan a múlt évben szer-
vezte utolsó, családoknak szóló kirándulása-
it, ám a gyermekjóléti szolgálat munkatársai 
2011-től újabb klubok indítását tervezik. Az 
elképzelések között szerepel egy kimondot-
tan kamaszoknak szóló program filmvetíté-
sekkel, tánccal, közös zenéléssel, valamint 
a pályakezdő fiatalok álláskeresését segítő 
klubfoglalkozás.

Kistarcsai Nevelési Tanácsadó  
és Humán Szolgáltató

Kézműves foglalkozás „Mindenki karácsonya”-kor

Az Élelmiszerbank által meghatározott 
rászorultsági kategóriák jövedelemhatárai. 

Háztartástípus Egy főre jutó 
havi érték (Ft)

Aktív korúak háztartásai
1 felnőtt 71.736,-
1 felnőtt 1 gyerekkel 59.182,-
1 felnőtt 2 gyerekkel 51.411,-
2 felnőtt 62.769,-
2 felnőtt 1 gyerekkel 57.389,-
2 felnőtt 2 gyerekkel 52.008,-
2 felnőtt 3 gyerekkel 47.346,-
2 felnőtt 4 gyerekkel 44.237,-
3 felnőtt 59.780,-
3 felnőtt 1 gyerekkel 56.492,-
3 felnőtt 2 gyerekkel 52.367,-
3 felnőtt 3 gyerekkel 48.422,-
3 felnőtt 4 gyerekkel 45.604,-

Nyugdíjas korúak háztartásai
1 személy 64.562,-
2 személy 55.595,-
3 személy 52.606,-

„ Jó Tündér” járt Kistarcsán
Karácsonyi „Jó Tündér” járt december 
23-án Kistarcsán. Ajándékcsomaggal 
lepték meg az idős rászoruló embere-
ket. Örült aki kapta, de még jobban aki 
adta. Sok visszajelzés érkezett a Nevelési 
Tanácsadó és Humán Szolgáltatóba. Kö-
szönjük a „Jó Tündérnek” és Boldog Új 
Évet Kívánunk!

Kistarcsai Nevelési Tanácsadó  
és Humán Szolgáltató dolgozói

Könyvsarok
Felhívom tisztelt Olvasóim figyelmét, hogy a könyvtárnak lehetősége volt sok új könyv 
beszerzésére. Ezek közül emelnék ki néhányat.

A gyermekekhez szólnak Hohol Ancsa és Boris Juli szerzőpáros Terka könyvei. 
Terka egy négyéves cserfes kislány. Szépen énekel, mindig udvarias, de nem szeret 
enni. Azaz, amit szeret, az csupán az édesség. A „Terka a piacon” arról szól, hogyan 
farag jó étvágyú gyereket Terka édesanyja kislányából.

Az ifjúsághoz íródott Kertész Erzsébet könyve a „négylevelű Lóhere”. A regényt a 
múlt század harmincas éveiben írta az írónő, egy ötgyermekes család életéről. A ház-
tartás gondja hirtelen a lányok nyakába szakad, mert a szülők amerikai tanulmányútra 
lettek hivatalosak. A főszereplő Ági és társai meg vannak győződve arról, hogy ők, a 
konvenciók ellen lázadó modern lányok, mindenre képesek. A szerző egy érdekes kor-
ba kalauzolja el a ma fiataljait. 

A kifinomult stílusáról ismert és méltán elismert írónő, Tracy Chevalier (Lány 
gyöngy fülbevalóval), ezúttal a 19. század egyik legfontosabb felfedezésének történeté-
ből válogat az olvasó számára, miközben érzékeny képet rajzol a női barátság bonyolult 
és sok mindent átvészelő természetéről. A mű címe : Isten teremtményei.

Olen Steinhauer Virginiában, az Egyesült Államokban nőtt fel, de hosszabb időt töl-
tött Európa több országában is. Jelenleg épp Magyarországon él feleségével és kislányá-
val. A „Turista” című műve az első magyarul is olvasható könyve, mely egy háromkö-
tetes sorozat indító kötete. Stephen King így vélekedik róla : „A legjobb kémtörténet, 
amit valaha olvastam”.

Tél van, a disznótorok ideje. Ha szeretik a házi füstölésű készítményeket, akkor olvas-
sák el Václav Vlk „Házi és kerti füstölők és grillezők” című könyvét, mert nemcsak a 
füstölők építési módját írja le, hanem eligazít a füstölés mikéntjét illetően is, sőt pácolási 
és sózási tanácsot ad. Rendkívül sokrétű, hasznos tanácsokat tartalmazó kiadvány.

Jöjjön és válogasson kedvére új könyveinkből, de ne felejtse otthon azokat sem, me-
lyeket már régen kölcsönzött ki a könyvtárból. Fogadja meg az új évben, hogy mostan-
tól határidőre visszahozza a kikölcsönzött könyveket! Szabóné Tóth Katalin könyvtáros

Olvasóink írták

Légy méltó
Csak méltó ellenfelekkel állj szóba: soha 
olyanokkal, kiknek - mint egy költő 
mondotta - párbaj közben vívóleckét kell 
adni.

Érdekes ez a társkereső buli:
- szólítunk-szólítanak,
- levelet kapsz - és írsz. 
- kérdéseidre válasz jön – nem
- hazudnak igen-nem
- mindenki szép - jó 
- hazugság-valóság
- szépség, csak szépség…
- ”kelj föl Jancsi”- vagy nem… tudod 

most mutatom, még jó hogy nem látod.
- mindenki gazdag, találkozásnál kide-

rül hogy csóró.
Milyen banda gyűlt itt össze! jó lesz ha 

vigyázok.
Csak kettő érdekel, kérdések, valósá-

gok, előbb vagy utóbb mindenki lebu-
kik, tudod a sánta kutya elmélet.

A víváshoz nem mindég a kard jó, 
hidd el, egy jó toll, az sokat ér.

De megvetem azt aki visszaél az ere-
jével, legyen az testi, vagy szellemi, gyá-
vának tartom. Úgy ahogy a hazug em-
bert is megvetem, gyávának tartom.

Na, most gyávák, vigyorogtok? Teheti-
tek, de holnap rajtatok a sor.

De nem mindenki gyáva, eddig kettővel 
találkoztam, aki mert önmaga lenni. Na, 
nem, azt nem mondom? hogyne, hát akkor 
megtudod. KK

Sikeres évet zárt 2010-ben  
a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató
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100 éves a Kistarcsai VFC labdarúgó csapata 
Júniusban nagyszabású ünnepséggel készülnek a centenáriumra

Tavaly február 26-án az újonnan megválasztott Kistarcsai Városi Sport Club elnöksége többek között azt a célt tűzte ki, hogy a Pest 
Megyei Bajnokság 2. csoportjában szereplő labdarúgó csapatot megmenti a kieséstől. Akkor kilenc új játékost igazoltak és a bajnokság 
végére feljöttek a hatodik helyre. Nyáron, a mostani bajnoki szezon előtt még magasabbra emelték a lécet. Egyértelműen megfogalmaz-
ták, hogy a 2010/2011-es bajnokságot meg kell nyerni és egy osztállyal feljebb kell lépnie a csapatnak. Ennek érdekében a Kistarcsai VSC 
komoly erősítést hajtott végre, 13 új játékos került a csapathoz, akik mind magasabb osztályokban játszottak. Többek között Zombori 
Zalán volt válogatott labdarúgó is Kistarcsára igazolt. Az elhatározást kemény munka követte és az őszi fordulók után a csapat a má-
sodik helyen végzett, mindössze csak egy ponttal maradtak le a feljutást jelentő első helytől. 

Pest megye II. osztály B csoport 2010/2011 Felnőtt 

hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés
1. Tápiógyörgye 12 9 2 1 47 8 39 29
2. Kistarcsai VSC 12 9 1 2 45 6 39 28
3. Galgahévíz SK 12 7 3 2 26 9 17 24
4. Iklad KFC 12 6 4 2 35 22 13 22
5. Tápióság KSK 12 6 1 5 20 22 -2 19
6. Pécel-Elitsec 12 5 5 2 19 14 5 19 (-1 pont) 
7. Kerepesi SBE 12 5 0 7 18 32 -14 15
8. Fót SE 12 4 2 6 18 26 -8 14
9. Abony KID FC 12 4 1 7 13 19 -6 13
10. Valkó KSK 12 4 1 7 27 35 -8 13
11. Szada SE 12 3 3 6 17 23 -6 11 (-1 pont) 
12. Tápiószôlôs KSE 12 3 1 8 20 42 -22 10
13. SK Tóalmás 12 1 0 11 8 55 -47 3

A kistarcsai labdarúgók a bajnoki felkészülést január 18-án kezdték el. A formába hozáshoz, a márciusi szezonkezdetig nyolc 
edzőmérkőzést játszanak (BKV U19, Vasas U19, Aszód, Testnevelési Egyetem, Vízművek, Budatétény, Palotás, MLTC) Bergán János 
vezetőedző elmondta, hogy egy-két erősítéssel a tavaszi szezon végére szeretnének a bajnoki tabella élén végezni. Imgrund Csaba 
elnök szerint a bajnokság megnyerése szép ajándék lenne a labdarúgó csapattól, ugyanis a Kistarcsai Városi Sport Club ebben az évben 
ünnepli a labdarúgó csapat megalakulásának 100 éves évfordulóját. A június elejére tervezett programok szervezése már elkezdődött. 
Az időpont a bajnokság befejezésének dátumától függ, amit jelenleg nem lehet pontosan tudni. Az előzetes tervek szerint meghívják 
a bajnoki évzáró mérkőzésre az FTC öregfiúk csapatát, akik a kistarcsai öregfiúkkal játszanak majd. Az egész napos programban lesz 
gyerek játszóház, sport versenyek, élő koncert és reményeik szerint bajnokcsapat avatás.

A labdarúgó csapat centenáriumi ünnepsége lesz 2011-ben Kistarcsa legfontosabb sportrendezvénye. Az előkészületekről folyama-
tosan tájékoztatjuk a lakosságot.

OlIMPIAI TAeKWONdO 
OKTATÁs KIsTArCsÁN!

Januárban ismét tagfelvételt hirdetünk, 
minden korosztályt szeretettel várunk!

Programjaink:
•	 Önvédelem oktatása minden korosztálynak
•	 Hazai és külföldi versenyek edzőtáborok szervezése
•	 Bemutató csapat felállítása
•	 Vizsgáztatás minden korosztály számára
•	 Óvodás csoport oktatása és utánpótlás nevelés
•	 Minden korosztály számára úszó és személyi edzések szervezése 

hétvégén

Eseményeink, amin részt vehetsz 2011-ben:
Farsangi bemutató, Nemzetközi és Országos forma és küzdő versenyek, 
Színes öves vizsgák, Kistarcsai Sportnap, Sportágválasztó, Taekwondo 
Szeminárium, Gyermek és Felnőtt Balatonfenyvesi edzőtábor.

Helyszíneink: Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hétfőn és Szerdán 
18.20-20.00
Gesztenye Óvoda: Péntekenként 16.00-tól.
Az első hét kipróbálása ingyenes, felszerelést mi biztosítunk!

Info: sentinelse.atw.hu, Mester: Hegyes Imre 2.dan 06-20/551-0919

FelVÉTelI TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVbeN 
INdulÓ reNdŐr sZAKKÉPZÉsrŐl

A Belügyminisztérium, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság rendé-
szeti szakközépiskolái érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést 
indítanak az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr szakképesítés 
megszerzésére. Az iskolai végzettség a rendőrségnél tiszthelyettesi, zászlósi 
beosztás betöltésére jogosít.

Jelentkezni a következő szakközépiskolákba lehet:

A 2011. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 2011. február 15.

A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a 18-33 éves életkor, a magyar 
állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos szol-
gálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt és a pályaal-
kalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcso-
magot) az Országos Rendőr- főkapitányság (www.police.hu), a rendészeti szakkö-
zépiskolák, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok honlapjáról lehet 
letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről a rendészeti szakközépiskolák 
tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást. 

A rendőri hivatást választó érdeklődők  
jelentkezését várják a rendészeti szakközépiskolák! 

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545
Honlap: www.arszki.hu 

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900 Körmend, Alkotmány út 5.
Telefon: 06-94/592-650, 94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu 

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék
Honlap: www.mrszki.hu

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 06-62/559-577
Honlap: www.szrszki.hu



kistArcsAi hírAdó   város életéből 11

2010. június második felében 
már minden iskolás gyerek 
élvezhette a vakációt. A mi 
gyerekeink is szerettek vol-
na pihenni, de nekünk ekkor 
következett az egyik legfon-
tosabb versenyünk. A junior 
csoportunk ugyanis bejutott a 
kaposvári Európa bajnokság-
ra, amit a Magyar Látványtánc 
Szövetség rendezett. A gyere-
keink a területi, majd az orszá-
gos versenyekről kvalifikálták 
magukat. Tehát pihenés he-
lyett szinte minden nap inten-
zíven készültünk, ekkor volt 
a felkészülés hajrája. Megérte 
dolgozni, hiszen a verseny 
nagyon szép eredménnyel 
zárult, hiszen a művészi lát-
ványtánc kategóriában ezüst-
éremmel térhettünk haza.

A tavalyi évben mindhárom haladó kor-
osztállyal elindultunk a versenyeken. A te-
rületi és az országos versenyen 7 db dobo-
gós helyezést értünk el.

Ezek a sikerek persze nem azt jelentik, 
hogy mindegyik táncosunkból magyar baj-
nokot, vagy Európa bajnokot szeretnénk 
nevelni. Több éves tapasztalattal a hátunk 
mögött nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 
gyerekekkel való foglalkozások célja nem 
kifejezetten az eredmény orientáció. Igazá-
ból nem a versenyzési lehetőség miatt jár-
nak táncolni hozzánk a gyerekek, hanem a 
tánc, a zene szeretete, az összetartozás és a 
kikapcsolódás miatt. A Harmónia Táncklub 
próbáin elsősorban a mozgást szeretnénk a 
gyerekeknek megtanítani, ismerjék meg a 
táncot, és ehhez kapcsolódóan legyen siker-
élményük. A próbákon olyan mozgásokat, 
lépéseket gyakoroltatunk, amelyek fejlesz-
tik a technikai tudásukat, amivel már képe-
sek egy-egy egyszerűbb táncot elsajátítani. 

A versenyzés nagyon jó, hiszen ösztönöz, 
lelkesít még pontosabb, precízebb munká-

ra késztet, csoportszellemet erősít. A tánc-
versenyeken nagyon sok fiatal vesz részt, 
rengeteg koreográfiát lehet látni és tanul-
ni. Meg lehet ismerkedni profi és amatőr 
csapatokkal. Aki a táncot szereti, az a ver-
senyzőket és a versenyeket is más szemmel 
nézi, és könnyebben elsajátíthatja a tánc 
nyelvezetét is. A balettől a musicalig, a hip-
hoptól a mazsorettig nagyon sokféle műfajt 
és stílust tanulhat meg a gyermek. Ugyan-
akkor a táncot nem lehet olyan objektív 
kritériumok szerint pontozni, mint például 
az úszást, vagy a futást, hiába a részletes 
versenyszabályzat. A tánc művészetének, 
vagy sportjának (táncsport ágazatok) meg-
ítélése többé-kevésbé szubjektív marad, 
ezért aztán érhetnek minket csalódások, 
érezhetjük úgy, hogy egyik vagy másik 
zsűri igazságtalan, ezt bele kell kalkulálni 
a versenyzésbe. 

A sportolók hónapokat, éveket készülnek 
egy-egy megmérettetésre, ez a táncosok-
nál is így van. A minőség és az előadás-
mód végtelenségig fejleszthető. Általában 

a táncversenyeken 
válogatott gyerekek-
ből állítanak össze 
csoportokat, és a 
felkészülés így sem 
egyszerű, de még-
is sokkal könnyebb 
azonos képességű, 
tehetségű, hasonló 
alkatú résztvevők-
ből egy homogén 
csoporttal elindulni 
nemcsak a táncban 
és a művészetben, 

hanem más területen is. En-
nek ellenére, ha nem muszáj 
nem válogatok, hanem ha 
lehet többet próbálunk, és a 
koreográfiákat is a teljes cso-
porthoz alakítom. Úgy gon-
dolom, ha ehhez a gyerekek 
is teljes szívükkel, lelkükkel 
és szorgalmukkal hozzájá-
rulnak eredményesek lehe-
tünk. 

El kell mondani, hogy a 
versenyeztetés nem kis anya-
gi erőfeszítéssel jár, mivel 
nem tartozunk sem egye-
sülethez, sem más intéz-
ményhez, így a költségeket 
kizárólag a családok állják. 
Ezzel is magyarázható, hogy 
a nyolcéves tánccsoportunk 
nem a legideálisabb feltéte-
lek között próbál. Sajnos je-

lenleg Kistarcsán a tánc műveléséhez több 
szempontból sincs megfelelő hely, ezért 
iskolákban, óvodában és a Fenyves Sport-
csarnokban próbálunk, én pedig vándorlok 

helyszínről helyszínre, naponta többször is.
Mindenesetre a különböző korosztályok 

folyamatosan készülnek, hiszen a farsangi 
időszakban rendszeresen meghívnak ben-
nünket. Ezenkívül eleget kell tennünk az 
időközben jövő felkéréseknek is. A szülők 
előtt az év végi fellépéseken és a júniusi 
gálaműsoron mutatathatja meg a csoport, 
hogy mennyit fejlődött egy év alatt. Az év 
végi előadás nemcsak az egész éves mun-
kánk bemutatásának ad teret, hanem egy-
ben az örömmel végzett mozgás, a gyere-
kek és a tánc ünnepe is.

Villámné Kun Veronika táncpedagógus

Az Európa-bajnoki serleggel Kakuk Emese 
és Villám Regina

Az ezüstérmes junior csapat, középen Villámné Kun Veronika

Igazából nem a versenyzési lehetőség  
miatt járnak táncolni hozzánk a gyerekek 

Európa bajnoki ezüst érmet szerzett a Harmónia Táncklub junior csoportja 

Fellépés a Kistarcsai Napokon



Napjainkban sokféle világnapot tartunk. A Béke Világnapját ja-
nuár l-én, ebben az évben először március 6-án az Éhezők Világ-
napját, május 5-én a Papi Hivatások Világnapját, május 29-én a Tö-
megtájékoztatási Világnapot és a Hősök Napját. Íme egynéhány, 
amit az egyház is megünnepel. 

Az egyház ebben az évben január 16-án tartotta, az Elvándorlók 
és Menekültek Világnapját. A Migrációs Világnapról először 1914-
ben emlékeztek meg. Migráció, a lakóság lakhely változtatása egy 
országon belül, vagy áttelepülés egyik országból a másikba. Ezt a 
világnapot Szent X. Piusz pápa alapította az Elvándorlók Nemze-
ti Napja névenl. A szent életű pápát az a gondolat vezette, hogy 
az Olaszországban lévő egyházközségek figyelmét felhívja azok 
iránt, akik tömegesen kénytelenek elhagyni hazájukat, hogy más-
hol keressenek állást, otthont, munkahelyet. A Szentszék a Vízke-
reszt utáni második vasárnapot jelölte ki az Elvándorlók és Úton 
lévők Világnapja időpontjaként. Az egyház az utóbbi években a 
lelkipásztori gondoskodást az elvándorlókon kívül, az emberi mo-
bilitás (mozgathatóság) más területeire is kiterjesztette, mégpedig 
a bevándorlásra és menekültekre, a cigányokra, a nomád életet 
élőkre, és az állandóan úton lévőkre, mint a tengeri és légi kikötők 
alkalmazottaira. 

Agostino Marchetto érsek, az Elvándorlók és Úton lévők Pápai 
Tanácsának titkára beszélt XVI. Benedek pápának a világnapra írt 
körleveléről, melynek témája: „A vándorló család”, ma is rendkí-
vül időszerű. A Szentatya megemlíti az egyház kötelezettségét a 
vándorló családok iránt, és mindenkit arra szólít fel, hogy támo-
gassa a családokat. Nagy figyelmet kell fordítani a vándorló életet 
élő, illetve a menekült táborokban élő családokra, a külföldön ta-
nuló diákokra. Marchetto érsek titkár emlékeztet rá, hogy csak-
nem 200 millióra tehető azoknak a száma, akik gazdasági okok 
miatt kényszerülnek vándorló életet élni, 9 millió a menekültek és 
2 millió a külföldön tanuló diákok száma. Ehhez még hozzá kell 
tenni a kitelepülteket, valamint az emberkereskedelem veszélyé-
nek kitett személyek magas számát. A Szentatya megemlíti azt a 

nemzetközi megegyezést, mely 2003-ban lépett életbe, és védi a 
vándormunkás és családjának jogait. Az egyház támogat minden 
jogi eszközt, amelyek védelmezik a vándorlók és a menekültek jo-
gait, másrészt különféle intézményei révén jogi képviseletet nyújt 
az elvándorlók és úton lévők számára, tanácsadó és befogadó 
központok létesítményeivel segíti őket. Pontosan meghatározott 
célirányos tevékenységről van szó az egyház részéről, amelynek 
középpontjában mindig a személy állt. El kell ismerni minden el-
vándorló emberi méltóságát, nekik pedig a befogadó értékeit. 

Csak ezáltal lehetséges a bevándorló családok teljes beépülése 
az illető ország társadalmi, gazdasági és politikai rendszerébe. A 
kialakuló új világrend keretében olyan intézkedéseket kell hozni, 
amelyek lehetővé teszik a családegyesítést, és védik a nőket és a 
gyermekeket. 

Ebben az évben XVI. Benedek pápa üzenetének szavai szerint a 
világnap kiváló lehetőséget jelent az egyház számára két ok miatt 
is. Egyrészt, hogy gondolkodjon az egyre nagyobb méretű vándor-
lás jelentőségéről, másrészt, hogy imára és cselekvésre buzdítson 
mindenkit, hogy a világban növekedjen az igazságosság és a sze-
retet. 

2001-ben a világnap alkalmából II. János Pál pápa üzenetében 
azt hangsúlyozta, hogy a közjó egyetemessége átöleli a népek 
egész családját, felülemelkedik az önző nemzeti érdekeken. Eb-
ben az összefüggésben kell szemlélnünk a vándorláshoz való jo-
got. Az egyház minden ember számára elismeri azt a jogot, hogy 
elhagyja saját országát, és más országba menjen, ahol jobb megél-
hetési körülményeket talál. Ezzel párhuzamosan azonban az ál-
lamoknak joguk van ahhoz, hogy szabályozzák a vándorlás mér-
tékét, így védjék saját határaikat, biztosítva mindenkor az emberi 
személynek kijáró tiszteletet. 

Az elvándorlás sok esetben megosztottságot és viszályt jelent. A 
Szentatya áldását küldi az elvándorlókra, a menekültekre, és mind-
azokra, akik e fontos területen a legjobb megoldáson fáradoznak. 

Somlai József nyugdíjas plébános

 Katolikus Elvándorlók és Menekültek Világnapja
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Olvasandó a Bibliából az Apostolok cselekedetei 6. rész első 7 verse

Sokan napjainkban az aktivitást értékelik a legnagyobbra még 
az egyházban is. Ne üljön otthon a lelkész, várva az arra tévedő-
ket, alapítson intézményeket, vegyen részt a közéletben, legyen 
körülötte mindig számos esemény!..
A túlzott aktivitás hajszolttá teszi az embert, aminek következ-
tében olyan hibákat is elkövet, amit a lelke békességével végezve 
nem vétene.
A túlzott aktivitás miatt az ember nem fordít elég időt arra, 
hogy önmagát mások szemüvegén keresztül lássa, leginkább pe-
dig úgy, ahogyan Isten látja őt.
Nem marad elég ideje megújulni, az új helyzeteket is a korábban 
begyakorolt gondolkozásmódja szerint tudja csak megoldani.

Az első keresztyén gyülekezet életében is jelentkezett mindez. 
„Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zú-
golódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, 
hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat...” (Apostolok 
cselekedetei 6,1.) Csupa dicséretes dolgot tettek az apostolok, példá-
ul gondot viseltek az özvegyekre. A megelőző fejezetekből tudjuk, 
hogy nagyon sok veszélyt és megaláztatást vállalva nyilvánosan 
hirdették a feltámadott Jézusról szóló evangéliumot. Gyógyítottak 
és imádkoztak. Növekedett is a gyülekezet, de talán a sietség, vagy 
a feladat megterhelő volta miatt észrevették, hogy zúgolódnak 
azok, akikért a legtöbb jót tették. Nem azt választották, amit mi te-

szünk a legtöbb esetben; nem sértődtek meg, de nem is kezdtek bele 
egy versenyfutásba a megnövekedett feladatok után miatt, hanem 
megálltak a testvéri közösségben, őszintén feltárták helyzetüket, 
ezekkel a szavakkal: „Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanya-
golva mi szolgáljunk az asztaloknál.” (ugyanott a 2. vers). Döbbene-
tes, hogy még az apostolokat is megkísértette, hogy az imádkozást 
és az ige szolgálatát elhanyagolva az aktivitásba menekültek! Érde-
mes ezen mindnyájunknak elgondolkozni.

Megoldásul a munkatársak számát növelték a „Lélekkel és böl-
csességgel” teljes férfiakkal, ők pedig idejüket „az imádságra és 
az ige szolgálatára szentelték.” Ez nem azt jelentette, hogy kivo-
nultak volna az életből, hanem arra Istentől kérték az áldást.

Nem csökkent ezáltal a gyülekezeti munka hatékonysága, ha-
nem azzal fejeződik be e bibliai szakasz, hogy az „Isten igéje pe-
dig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma…” 

Nem pusztán azért növekedett meg a gyülekezet, mert többen kezd-
tek el segíteni, sokkal inkább azért, mert megkapták Istentől az áldást 
a szolgálatukra. Aki időt szakít mai hajszolt világunkban az imádko-
zásra, hasonlóképpen meg fogja tapasztalni, hogy többet ér el Isten 
áldásával, mint az örök aktivitással, pláne, mint a hajszolt rohanással!

Az idei esztendő az önkénesség éve. Sok olyan munkatársra len-
ne szükség, akik az imádságra és az Ige szolgálatára szentelnének 
egy részt a szabadidejükből. Így lehetne még több áldás a gyü-
lekezet életén, ennek következtében pedig jobban tudna terjedni 
Isten igéje. 

Riskó János, református lelkész

 Református A növekvő gyülekezeti élet titka
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Az autóversenyzést ezek szerint teljesen felváltotta az autószerelés? – kér-
deztem Varga Istvánt a kétszeres rally bajnokot.
Autóversenyző korszakomban is volt műhelyem, de akkor a motorok tuningolása 
vette el a legtöbb időmet. A versenyzést abbahagyva kezdtem el tervezgetni ezt 
a szervizt, amit tavaly sikerült megépíteni. Büszke vagyok arra is, hogy ezzel a 
fejlesztéssel két új munkahelyet is létrehoztam. Paradox módon a műhely telek-
könyvileg Csömörhöz tartozik, de kb. harminc méterre van Kistarcsa közigaz-
gatási határától, a települést jelző táblától alig 100 méterre a Betongyár mögött 
található a bejárat. Útbaigazító táblák is segítik a tájékozódást. 
Az egész szerviz olyan, mint egy autószalon, az ügyfeleket kedvesen és fi-
gyelmesen fogadják!
Ez így van, sőt elárulom, hogy tudatos volt a műhely festése is, hiszen a leg-
utolsó Ford Focus versenyautóm is kék fehér színű volt. Belül családias han-

gulat kialakítására törekedtünk, az ügyfélvárótól kezdve egészen a műhelyig 
bezárólag. Az ügyfélváróban az autó tulajdonosai akár egy kávé mellett is 
megvárhatják a kisebb javításokat. A korszerű, minőségi műszerekkel felsze-
relt nagy műhelyben egyszerre hat autót tudunk javítani, a személyautótól a 
3,5 tonnás kisteherautókig minden típussal foglalkozunk. Fontos a szolgálta-
tásunkban, hogy a kisebb javításokat azonnal elvégezzük, ehhez az ügyfélnek 
időpontot sem kell kérnie. A nagyobb javításokat is a legrövidebb idő alatt 
megcsináljuk.
Milyen szolgáltatásokat végeznek még? 
A gépkocsik diagnosztikai átvizsgálásával, számítógépes futómű beállítással, 
vizsgáztatással, klíma töltéssel és javítással foglalkozunk. Hivatalos Bosch 
szakműhelyként a lehető legjobb minőségben dolgozunk és ami nem utolsó 
szempont gyorsan, és elérhető áron! ( X )

Varga István, autószerelő mester

• computeres futómű állítás
• vizsgáztatás
• hivatalos Bosch szakműhely
• klíma töltés, javítás
• diagnosztika (motor, ABS, stb.)

Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig

Új helyen várja az ügyfeleket a Varga Autójavító Műhely 
Az egykori rally magyar bajnok a vállalkozását is csúcsra juttatja 
Tavaly év végén költözött új helyre Varga István műhelye. A régi műhelyükben 1981 óta Kistarcsán a Kolozsvári utcában két autót tudtak 
egyszerre javítani. Az új helyen a határ úton a korszerű javító bázis már hat autó egyidejű szervizelését teszi lehetővé. Az örökifjú Varga 
István 2006-ban és 2007-ben benik balázzsal az oldalán országos rally bajnokságot nyert. Autóversenyzőként maximális teljesítményre volt 
képes. Autószerelőként is csodákat művel. szakértelme vonzza az ügyfeleket. 

Varga Autójavító Műhely Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/471-973, 06-30/9647-669

egy királyi hely Kerepesen,  
ahová szívesen várják a kistarcsaiakat is
Kinézete alapján akár kastélyszálló is lehetne, de a látszat ellenére jelenleg a royal 
station Kerepes legjobb kávézója és rekreációs központja. A tulajdonos Gróf lászló bízik 
abban, hogy ebben az évben még nagyobb lesz az érdeklődés, ugyanis Magyarország 
soros uniós elnöksége miatt több turista látogat Kerepesre és az a tapasztalatuk, 
hogy kíváncsiak az épületre. ráadásul a működés két éve alatt már annyi programot 
rendeztek, hogy a helyiek már megismerték az épületet és a szolgáltatásokat is. Az épület 
funkcióit a 21. század emberének igényeihez tervezték, amit meglepően olcsón kínálnak.

A remek névválasztáshoz csak gratulálni tudunk. Miért adták ezt a hangza-
tos angol nevet az épületnek?
A helység történelmi, és földrajzi helyzetét is szimbolizálja. A Gödöllői Kirá-
lyi Kastélyhoz vezető úton egy olyan állomás, ahol érdemes megállni, hiszen 
az ember egészségét, fizikai állapotát, kulturális igényét szolgálja.
Az igények folyamatosan változnak, amit a szolgáltatások is követnek. Most 
éppen mit kínálnak?
Jelenleg az alsó szinten a squash kedvelői számára két pá-
lya is rendelkezésre áll, az itt található termekben 
pingpongozhatnak, valamint részt vehetnek 
aikido, etka jóga és senior táncórákon is. 
A mozgás utáni felfrissülésről pedig infra-és 
finn szauna, valamint szakképzett masszőr 
gondoskodik. A melegvizes medencében 
baba- és oviúszásra van lehetőség, de a csa-
ládi méretű medencét akár ki is bérelhetik 
baráti társaságok, vagy családok. A földszinten van 
még egy nagy (200 fős)  rendezvényterem és egy kis rendezvényterem (60 fő) 
is. Ezek olyan közösségi terek, ahol bálokat, esküvőket, születésnapot, üzleti 
tárgyalásokat is lehet rendezni. A kibérelt helyiséghez szinte minden szol-
gáltatásban tudunk segíteni. Tavaly szeptemberben a nagyteremben Kövér 
László az országgyűlés elnöke tartott egy politikai fórumot. A hétvégeken 
színes programokat szervezünk és mindig van valami kedvezményes akciónk 
is. Egyre népszerűbb a minden hónap második felében meghirdetett Retró 

bulink. A báli szezonban több nagy rendezvényt is tervezünk. Február 12-én 
lesz az V. Katolikus bál és a vállalkozók is jelezték, hogy februárban a nagy-
teremben szeretnének megrendezni egy nagy táncos mulatságot. A progra-
mok miatt is érdemes figyelni honlapunkat: www.royalstation.hu! A rendsze-

res vendégeink külön kedvezményeket kapnak. Minden 
hónap utolsó hetében squash hetet rendezünk, ekkor a 

squash pálya bérleti díja egy órára 1800 forint
Az emelet kimaradt a felsorolásból, itt most 
mit lehet találni?
Az orvosi rendelők megszűnésével ezek az 
emeleti termek szintén bérelhetők. Akár 
tartósan is lehet bérelni, de rövidebb idő-
szakokra is kiadjuk. Vannak olyan jelent-
kezők, akik tanfolyamokat szeretnének itt 
lebonyolítani, de prezentációra, kisebb-
nagyobb előadások megtartására is ideális 
az emelet. A kisebb termek 20-25 m2-ek, 

a nagyobb termünk pedig 130 m2-es. Remélem ezzel az interjúval egy kicsit 
felkeltettem a kistarcsaiak érdeklődését és biztatom önöket, jöjjenek el, néz-
zenek körül és fogyasszanak el egy jó kávét a Royal Station-ban! (X)

elérhetőségünk: 2144 Kerepes, szabadság út 102/b.
Telefon: 28-490-036, 70-560-5143, 30-960-4774, www.royalstation.hu

Nyitva tartás:   hétfő-péntek:  8-22,



A virágos
Kistarcsa, Szabadság út 54.

Tel.: 06-70 569-75-49

Cserepes és vágott virágok
Csokrok egyedi elképzelések alapján

Ajándéktárgyakból válogatott kollekció!

Rendeljen idôben!
február 14. Valentin
február 16. Julianna

február 19. Zsuzsanna

A SárgA HázbAn, A pincében!
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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

Tavaszváró veszettség oltás
 és kutya-macska ivartalanítási

Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán 2011. április 30-ig:

Kutya veszettség 4.800,- Ft helyett csak 3.800,- Ft +kötelező féreghajtás 
300,- Ft/10 kgvesz.+kombinált 8.500,- Ft helyett csak 7.500,- Ft

Macska

veszettség 4.800,- Ft helyett csak 3.800,- Ft

vesz.+kombinált 7.500,- Ft helyett csak 6.500,- Ft

vesz.+komb+leucosis 10.500,- Ft helyett csak 9.500,- Ft

30%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét 2011. április 30-ig:

 
testsúly (munkadíj 

teljes ár)

akciós 
munkadíj 30% 

kedvezménnyel +
altatás + gallér =

akciós 
ivartalanítás 

összesen:
kandúr macska  9000 6300 ingyenes Ø 6300
nőstény macska  16000 11200 ingyenes 700 11900

kan kutya

0-10 kg 17000 11900 5000 1400 18300
10-20 kg 17000 11900 6000 1400 19300
20-30 kg 17000 11900 7000 1400 20300
30-40 kg 17000 11900 8000 1400 21300
40-50 kg 17000 11900 9000 1400 22300

nőstény kutya

0-10 kg 22000 15400 5000 1400 21800
10-20 kg 22000 15400 6000 1400 22800
20-30 kg 22000 15400 7000 1400 23800
30-40 kg 22000 15400 8000 1400 24800
40-50 kg 22000 15400 9000 1400 25800

Kérjük, keressen minket a műtétek időpont-egyeztetésével kapcsolatban!
A védőoltások beadásához nem szükséges előre időpontot kérni!

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



akár bánata, akár öröme van 
a virágsarok segít!

Dísznövények kertbe, lakásba.
Esküvôi, alkalmi csokrok,  

virágkompozíciók.
temetési koszorúk – kiszállítva is!

rugalmas, szinte állandó nyitva tartás!
Kistarcsán a temetô mellett!

Kistarcsa, Erdei Ferenc u. 4.
tel.: +36 20 9 136 046
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nyitás: február 3. (csütörtök)

Új biofodrászat 
nyílik Gödöllőn, 

a szabadság téri hévmegállónál

Nyitva reggel 7-től este 7-ig, 
szombaton is!

Gödöllő, Szabadság tér 24.

Bejelentkezés nélkül!

Hajvágás női - féRfi 1300 Ft

GRÁNIT SÍRKÖVEK

Minôségi gránit síremlékek széles 
választéka kedvezô áron.

Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.
Dupla gránit síremlékek már bruttó 350.000.-Ft-tól.

Teljes temetôi felállítási költséggel!!!
Gránit ablakpárkányok már bruttó 3600.-Ft/métertôl.

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése.
Mûkô síremlékek felújítása.

BEMUTATÓTEREM ÉS ÜZLET:
2144 Kerepes, Szabadság út, HÉV állomás mellett. 

3 számú fôúton, Gödöllô irányába a bal oldalon

QUALITY - DESIGN - RELIABILITY - STYLE - INNOVATION

Telefon: +36 30 431 58 58  és +36 70 601 41 00
Fax: +36 70 900 80 33

E-mail: mystiquestone@gmail.com
www.granitsirko.hu
Nyitvatartási idô:

Hétfôtôl - péntekig: 08:00-16:00
Szombaton: 08:00-15:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

Virágsar
ok



 

 

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.

 

A PostaUtasŐr utasbiztosításról általában
A PostaUtasÔr csak a külföldi utazások esetére nyújt biztosítási védel-
met. Ennek feltétele, hogy az utasbiztosítási szerzôdést Magyarorszá-
gon megkössék, a díjat befizessék, és a biztosítási esemény külföldön 
következzen be.
* Az utasbiztosítás 1-90 napig bármilyen idôszakra megköthetô.
* Fedezi a baleset és/vagy betegség kapcsán felmerült sürgôsségi, orvo-

si, kórházi ellátás költségeit.
* Gondoskodik a beteg vagy sérült hazaszállításáról, hozzátartozó ki-

utaztatásáról.
* Önrész nélkül téríti a gyógyszerek költségeit.
* Téríti a poggyászkárt és az elveszett úti okmányok pótlását is.
* Magyar nyelvû, 24 órás telefonos segélyszolgálata a Föld bármely 

pontjáról hívható.
* Tartalmaz balesetbiztosítást, jogvédelmi segítségnyújtási szolgálta-

tást és felelôsségbiztosítást is.
* Az utasbiztosítás nem érvényes az USA és Kanada területére.
* Gyermekkedvezményt 0-16 éves korig tudunk biztosítani.
* Családi kedvezmény 2 felnôtt és 1 vagy több 16 éven aluli, együtt uta-

zó, saját, vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermekei számára.
* Csoportos díjkedvezmény igénybevételére már 10 fô esetén lehetôség 

van.
* Kárrendezés az összes szükséges dokumentum beérkezését követô 15 

napon belül.
* Kiegészítô extrém sport biztosítás választható Optimum és Prémium 

csomag esetén.
* Kiegészítô versenysport biztosítás választható mindhárom csomag 

esetén.

Kösse meg PostaUtasŐr biztosítását itt!
2143 Kistarcsa Iskola u. 6. 06-28/470-841

PostaUtasŐr


