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Szolgáltatás

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron.
06-20-467-7693
ELADÓ 
Kistarcsán, csendes utcában, kiváló közlekedésnél nappali + 
3 félszobás ikerházfél eladó. Garázs, játszótér, DNY-i fekvés. 
Érd.: 20/476-8679. www.r6.hu/haz. ÁRCSÖKKENÉS! Irány-
ár: 20,1 millió Ft.
Kedvező rezsijű, egyedien felújított 60 m²-es lakás eladó 
Kistarcsán a kórház környékén! Félig bútorozottan, a kony-
ha berendezéssel együtt! (igény szerint garázzsal) Irányár: 
13.4 millió Ft tel.:06-20-412-0624
Eladó ház Kistarcsán. Víz,villany, gáz van. Irányár: 16,5 millió Ft. 
Érdeklődni : +36-30-24-11-653
Eladó Kistarcsán! 106 m²-es ház (3 szoba, összkomfort) 50 m² 
szuterén+20 m² különálló téglaépület/működő üzlethelyiség 
963 m²-es saroktelken. Forgalmas útvonalon, sokféle vállal-
kozásra alkalmas lehet. Érdeklődni : +36-20-913-60-46. Irány-
ár: 40 millió Ft.
Kistarcsán, 400 m²-es ikertelken, 51 m²-es, 2 szoba, nappali, kony-
ha, fürdőszobás, új építésű ikerház-fél eladó. Ára: 13,5 millió Ft
tel.: 06 70 314 1847
Kistarcsán, 660 m²-es telken, 2 generációs külön közüzemi 
órás családi ház eladó. Egyenként 50 m². 2 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, udvaron ásott kút. Ára: 9,8 millió Ft
tel.: 06 70 631 0291

Apróhirdetés

Az 1920. június 4-én aláírt Trianoni bé-
keszerződés évfordulójáról idén is méltó 
módon emlékeztek meg Kistarcsán. Köz-
adakozásból emlékművet avattak a Városi 
Uszoda előtti téren. A Magyar Himnusz 
eléneklését követően a megemlékezést 
Solymosi Sándor polgármester úr beszéde 
nyitotta meg, aki elmondta, hogy „Tud-
juk, hogy a trianoni döntés igazságtalan 
volt, hogy nincs még egy nemzet a Földön, 
akit ily mértékben bűntettek volna.Mégis 
azt gondolom, hogy visszaforgatni az idő 
kerekét- nincs módunk. Ami elmúlt, tör-
ténelem. Sokan Mohácshoz hasonlítják az 
akkor történteket. Legalább akkora csapás 
volt, csak időben sokkal közelebb áll hoz-
zánk. Mohács már nem fáj annyira…”. 

Ezt követően a polgármester úr ifj. Ju-
hász István alpolgármester leleplezte az 
adományokból elkészített emlékművet, 
melyet Riskó János református tiszteletes 
megáldott, majd Somlai József címzetes 
apát megszentelt. A megemlékezést még 
meghatóbbá tette Manninger Katica mold-
vai csángó énekekeivel, és Triczka Alber-

tina, aki Juhász Gyula Testamentum című 
versét szavalta el. Az újonnan felállított 
emlékműre koszorút helyezett Kistarcsa 
Város Önkormányzata és intézményei, a 
FIDESZ-KDNP Kistarcsai Csoportja, vala-
mint a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre. 
A koszorúzást követően a megemlékezők 
elénekelték a Szózatot, majd a Székely 
Himnuszt.

Az emlékművet, melyet Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata állíttatott, a Varga 
és Fiai Kft. készítette, a Városüzemelte-
tési Nonprofi t Kft. volt a kivitelező. Az 
építés koordinációs munkáit ifj. Juhász 
István alpolgármester és Szilárdi Lász-
ló a Városi Művelődési Sportközpont és 
Könyvtár vezetője végezte. Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata köszöni az adomá-
nyokat a Dymol Kft-nek, Gyolcs Gézának, 
ifj.  Juhász Istvánnak, Juhász Istvánnak, 
Kis Joachimnak, Kalmár Istvánnak és csa-
ládjának, a Négy Generáció Kft-nek, Soly-
mosi Sándornak, Surányi Lajosnak, Varga 
és Fiai Kft-nek és Varga Istvánnak. (fotók 
a címoldalon)

Trianoni emlékművet avattak június 3-án Írtsuk együtt 
a parlagfüvet!

A statisztikák sajnos azt mutatják, hogy 
nincs ma Magyarországon olyan család, 
amelyet ne érintene a parlagfű okozta be-
tegség. Hazánkban minden negyedik em-
ber szenved allergiától.
A parlagfű okozta problémák ma már 
olyan súlyosak, hogy csak közös fellé-
péssel kereshetjük rá a megoldást. Ah-
hoz, hogy a védekezés hatékony lehessen, 
mindannyiunknak el kell végeznünk a fel-
adat ránk eső részét. Önnek azt, hogy ügyel 
a környezetére és elvégzi a tulajdonában 
lévő, esetlegesen parlagfűvel szennyezett 
területen a növény irtását. Nemcsak azért, 
hogy óvja családját a parlagfű okozta be-
tegségektől, hanem azért, mert a törvény is 
erre kötelezi.
A parlagfű elleni védekezés leghatéko-
nyabb módja a teljes irtás! A parlagfű elleni 
harc sikerének záloga a közös fellépés, hi-
szen közös a felelősségünk és közös a cé-
lunk is. Családjaink, gyermekeink egészsé-
ge a tét! CSELEKEDJÜNK HÁT EGYÜTT!

Méhesné Horváth Erika Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnöke

Civil szervezetek támogatása
Kistarcsa Város Önkormányzatának Köz-
oktatási, Közművelődési és Sport Bizott-
sága 2011-ben is pályázatot írt ki a civil 
szervezetek támogatására.. A pályázatok 
benyújtási határideje 2011. március 24-e 
volt. A benyújtási határidőig 13 db pályá-
zat érkezett. A beérkezett pályázatokat a 
bizottság értékelte és az alábbi szerveze-
teket részesítette támogatásban: Sentinel 
Olimpiai Taekwondo 300.000 Ft, Kistarcsai 
Kerékpáros Egyesület 800.000 Ft, Képte-
len Képmás 100.000 Ft, Kistarcsai Városi 
Sportclub 2.200.000 Ft, Fiatalok Kistarcsá-
ért Egyesület 140.000 Ft, Kistarcsai Kispá-
lyás Labdarúgó és Tömegsport Egyesület 
500.000 Ft, Kistarcsai Sport és Szabadidő 
Egyesület 1.000.000 Ft, Kistarcsai Kézilab-
da Egyesület 2.000.000 Ft, „Nektár”a Köl-
csey Iskoláért Alapítvány 550.000 Ft, 
„Közösen Értük” Alapítvány, a sérült fi ata-
lokért 525.000 Ft, V.U.K.” Vízilabda és Úszó 
Klub Sportegyesület 150.000 Ft
Támogatási szerződés keretében az alábbi 
szervezetek kaptak támogatást:
Polgárőr Egyesület 600.000 Ft, Római Kato-
likus Egyházközség 517.500 Ft, Kistarcsai 
Református Egyházközség 517.500 Ft
Közművelődési megállapodás keretében 
az alábbi szervezetek kaptak támogatást:
Kistarcsa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 2/2011 (II.18.) számú költ-
ségvetési rendeletében a Kistarcsai Kultu-
rális Egyesület (KIKE) részére 1.550.000,-Ft 
összegű támogatást, a Pannónia Néptánc-
együttes részére 1.900.000,-Ft összegű tá-
mogatást hagyott jóvá. 

Kerámia- és mozaikkészítő tanfolyamok a 
KIKE szervezésében

Az Európai Bizottság által meghirdetett 
Grundtvig Tanulási kapcsolat projektnek 
az „Egész életen át tartó tanulás” program-
ja keretében meghirdetett pályázati kiírás 
nyertes pályázata kapcsán a Kistarcsai Kul-
turális Egyesület kerámia- és mozaikkészí-
tő tanfolyamokat szervezett felnőtt tanulók 
részére. Mindkét tanfolyamot sikeresen le-
zártuk, és kiállítást is rendeztünk.

Örömmel adjuk hírül, hogy június 19. 
és 23. között Certaldo székhelyű toscanai 
partnereink látták vendégül nyolcfős cso-
portunkat egy kerámiakészítő tanulmány-
út keretében. KIKE

2011. július 7. Krisztik József: Ki hazudik?
2011. július 14. Császár Babett: Sajátos gyöngyfűzés
2011. július 21. Szeghy Ferenc: Búvárkodás 
2011. július 28. Bakonyi Zsuzsa: Bolívia színei 
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (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 Deák-
tanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki 
térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

TÁJÉKOZTATÁS

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala

2011. június 30-án (csütörtökön) 
technikai okok miatt 

zárva lesz

2011. július 1-jén (pénteken)

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 71/A.§-a alapján, 

a Köztisztviselők Napja alkalmából,
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalában.

munkaszüneti nap lesz 
Megértésüket megköszönve:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző 
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Új gépet állítottak be a lakos-
ság szolgálatára a KIVÜ-nél

Közel tízéves probléma kezelésébe kez-
dett az újonnan alakított Kistarcsa Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. azzal, hogy 
az eddig nem túl hatékony teherautós 
gallygyűjtést kiváltották egy gallyaprító 
gép beszerzésével. Az aprítógép a meglé-
vő Unimog típusú járműre (amelyet télen 
a hótolásra használnak) szerelhető fel, 
amely az aprítékot a teherautó platóján el-
helyezett konténerbe lövi. Így a helyszínen 
darálják le a gallyakat és az aprítékot, amit 
azonnal el is szállítanak. Eddig a gallyakat 
egy központi helyen gyűjtötték és közel tíz 
évig darálatlanul tárolták. A tervek szerint 
ezt az állapotot is felszámolják a közeljö-
vőben a KIVÜ munkatársai.

Kistarcsa Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 
2011. október 1-től 2016. július 31-ig szól.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
A meghirdetett intézményvezetői állás a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Szent István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jogutódjaként létrejövő új közoktatási intézményre vonatkozik.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységének 
irányítása, munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az 
alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak 
szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Alapilletményét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %-ban, 
azaz 50.000.- Ft-ban állapítja meg.
Pályázati feltételek: 

- Főiskola, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 
végzettség, 

- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, pedagógus munkakörben 
fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás,

- pedagógus szakvizsga megléte, vagy azzal egyenértékű végzettség vagy szakképzettség,
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
- Az intézmény szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit és szakmai programja. 
- A végzettséget (és egyéb képzettségeket) igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2011. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tomeczné Brancs Katalin és Horváthné Borsos 
Andrea nyújt, a 06-28-470-711-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, 3 példányban, a pályázatnak Kistarcsa Város Önkormányzat 
Polgármesterének címére történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni: „igazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a 
benyújtás időpontjában – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 21.
A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ,
- Oktatási és Kulturális Közlöny,
- Kistarcsa Város Önkormányzat honlapja,
- Kistarcsai Híradó.

Harmónia táncklub újabb sikere
Városunk büszke lehet a Harmónia Táncklubra, hisz a hónap elején 
a Magyar Látványtánc Sportszövetség által szervezett Európa baj-
nokságon a 3. helyen végeztek. A három napos versenyt Kaposvá-
ron rendezték. A sikert a táncklub haladó csoportja érte el, melynek 
tagjai: Csaja Eszter, Csalló Alexa, Horváth Luca, Meluzsin Regina, 
Juhász Zsófi, Kakuk Emese, Schmiedmaister Adrienn, Pállai Niko-
lett, Sós Orsolya, Szabó Bernadett, Vicsotka Nikolett, Varga Dorka 
és Villám Regina. A táncklub vezetője Villám Veronika. Tudásuk to-
vábbfejlesztése érdekében ezen a nyáron is extra tánc és művészeti 
táborba mehettek a gyerekek. Az egyhetes programba már az óvo-
dás korúak is becsatlakozhattak. A gyerekek fejlődése érdekében 
fontos, hogy magas minőséget képviseljenek, ehhez minden ven-
dégtanár mást-mást tett hozzá. A Fenyves Sportcsarnokban tartott 
táborban két csoportban hat szakoktató vezette az órákat. Villám 

Vera és Bobák Ildikó a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett 
tanárok jazz-és moderntáncot, Szoboszlai Csilla az Operaház és a 
Madách Színház volt táncosa klasszikus balettet, Bedő Gábor az or-
szágos hírű Blacktime Hip-hop tánccsoport tanára hip-hop táncórát 
vezetett. Különlegessége volt ennek a tábornak, hogy a többórás 
táncoktatás mellett kézműves, akrobatika és eutitmia oktatást is 
szervezett Vera a résztvevőknek. Oktatóját Gubóné Héregi Katát a 
gyerekek már évek óta ismerhetik a táborokból. Kovács Árám test-
nevelő tanár már második éve nagy szeretettel tanítja és ösztönzi a 
gyerekeket a bátorságot és nagy fegyelmet követelő akrobatikára.

Az Erzsébetligeti Színházban június 26-án megtartott 8. évzáró 
gálán bizonyíthatták ismét  tehetségüket a gyerekek. Az előadást 
sok néző kísérhette figyelemmel. A táncklub egész éves munkáját 
Varga István autószerelő mester támogatta. 

2011. július 23-án veszélyes hulla-
dék gyűjtő akciót szervez a KIVÜ

A lakosságtól július 23-án 9 órától 15 
óráig a KIVÜ Kft. telephelyén (Kistar-
csa, Kossuth Lajos utca 23.) fogadják az 
alábbi veszélyes hulladékot:
- tv, monitor, elektronikai hulladék,
-  festék és olajszármazék és ezekkel 

szennyezett tárolóedények,
- neoncsövek, világító testek,
- gumi származékok,
- elemek, akkumulátor.
 

Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft.
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A testület több, mint 30 napirendi pontot 
tárgyalt.
Egyhangúan elfogadták a Gödöllői Rendőr
kapitányság 2010. évi beszámolóját 
Személyes elfoglaltsága miatt Bozsó Zoltán 
rendőr dandártábornok helyett Mondok 
László százados őrsparancsnok tájékoztat-
ta a képviselőket. Elmondta, hogy a bűn-
cselekmények száma az előző évhez képest 
alig változott, de ezen belül voltak kilengé-
sek. A betöréses lopások száma emelkedett, 
ez 670-ről 910-re változott. A gépkocsi lopá-
sok száma szintén kedvezőtlenül alakult. 
2010-ben 82 db gépkocsit tulajdonítottak 
el (2009-ben 67 db-ot). A kapitányság ille-
tékességi területén 2010-ben nőtt 
a személyi sérüléssel járó közle-
kedési balesetek száma. (235-ről 
251-re emelkedett, ebből 11 vég-
ződött halállal). Az őrsparancsnok 
elmondta, hogy az önkormányzat 
által működtetett térfigyelő kame-
rák segítségével, már több bűncse-
lekményt megelőztek.
Nem csökkentik az óvodai dolgo
zói létszámot
A képviselő-testület az áprili-
si ülésén a feladatfinanszírozási 
vizsgálat kapcsán megvizsgálta az 
óvoda nyitvatartási idejét és úgy 
döntött, hogy nem változtat azon, 
továbbra is 6-18 óráig tart nyitva. 
Az átfedési idő megváltoztatása státusz 
csökkenéssel járna, de a képviselő-testület 
a óvodabővítési pályázattal vállalta, hogy 
az 5 éves fenntartási időszakban a dolgo-
zói létszámot nem csökkenti, ezért a Városi 
Óvoda óvodapedagógusainak munkaidő 
beosztásán nem változtattak.
Bérbe adhatják a Szent István Általános 
Iskola épületét
Kistarcsa Város Önkormányzata a megál-
lapodást a Talentum Alapítvánnyal kötné 
meg. Egyelőre azonban sok a a bizonyta-
lanság. Az alapítvány kevesebb óvadék-
nyi összeget szeretne kialkudni. Ráadásul 
a tulajdonos jelezte, hogy a későbbiekben 

megváltozna a bérlő személye és egy új ala-
pítvány kötné meg a végleges szerződést. 
Ennek engedélyeztetéséhez mindenképpen 
testületi döntés szükséges. Az önkormány-
zat a bérleti szerződés kiegészítéseként 
június 16-án felkért egy építésügyi szakér-
tőt,  a FORFA épületek állagvizsgálatára és 
tartószerkezezeti elemeinek ellenőrzésére.  
A szakértő megállapította, hogy az A, B és C 
épületek külső ereszvonali sávja „veszélyes 
állapotú” mert a beázások miatt kialakult 
súlyos fabiológiai károsodás a főtartó alsó 
övén, továbbá a födémpaneleken, ill. azok 
megtámasztását szolgáló fabetéteken lokális 
teherbírás csökkenést okozott. Ezen épület-

részeken a meglazult és átázott burkolatokat 
el kell távolítani és faanyagvédelmi szakértő 
és statikus tervező bevonásával kell a sérült 
főtartó szakaszok és panel felfekvéseket 
megoldani. Az épnek, ill. károsodottnak ta-
lált faanyagok fabiológiai helyreállításának 
megtervezése faanyag-védelmi szakértő 
hatásköre. (A részletes szakértői vélemény 
megtalálható a város honlapján.)
Nem erdősítettek, ezért az önkormányzat 
felmondta a szerződést
A DM Baumaschinen Hungary Kft.-vel még 
2005. augusztus 26-án kötöttek szerződést 
összesen 9 hektár erdő telepítésére. A Kft. 
10 évig vállalta, hogy évi 200.000,- Ft-ig 

parkosítást, illetve 
virágosítást végez 
a város területén. 
Az erdősítéshez 
szükséges Állami 
Erdészeti Szolgálat 
által kiadandó en-
gedélyt a cég nem 
szerezte be, így a 
vállalt tevékenysé-
get sem végezte el. 
A megállapodást 
közös megegyezés-
sel szüntették meg.
Felülvizsgálták az 
állatok tartásáról 
szóló rendelet 
A rendelet módo-

sítása érinti a méhek tartását, valamint az 
állattartásra vonatkozó általános szabályo-
kat. A módo sítás értelmében a méhtartás 
bejelentéshez kötött te vé  kenység, melyet 
a méhek tartási helye szerinti illetékes te-
lepülési önkormányzat jegyzője felé kell 
teljesíteni. 
Eredményes volt az internáló tábor tanul
mánytervének elkészítésére kiírt közbe
szerzési pályázat
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete „A volt Internáló tábor épület-
együttesének felmérésére és a hasznosítás 
tanulmánytervének elkészítésére” kiírt, egy-
szerű közbeszerzési eljárás nyertesének a 

Hinterland Mérnökiroda Zrt.-t hir-
dette ki bruttó 3.000.000 Ft összegű 
ajánlata alapján.
A középiskola épületének átépíté
sét a KIVÜ Kft. végzi
A Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium épüle-
tének felszabadulásával a Simándy 
József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt a 
volt Kölcsey Ferenc Általános Isko-
la és a középiskola épületében he-
lyezik el. Az új feladatok ellátására 
a nyáron kisebb átépítéseket kell 
elvégezni az épületegyüttesen. Az 
önkormányzat a kivitelezésre leg-
feljebb 9,6 millió Ft + Áfa-t biztosít. 

Az egyszerű közbeszerzési felhívást három 
cégnek küldték meg, de a felkért pályázók 
határidőre nem nyújtottak be ajánlatot, ezért  
a kiírást eredménytelennek nyilvánították. 
Mivel a munkálatokat feltétlenül szüksé-
ges elvégezni, az önkormányzat a Kistarcsa 
Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel, mint 
100 %-os saját tulajdonú cégével köt un. In-
house szerződést a kivitelezésre.
Korszerűsítik és felújítják a Csigaházat
Tavaly már 7,5 millió forintot ráköltöttek a 
város művelődési intézményére. Idén foly-
tatják a felújítást, külső és belső korszerűsíté-
seket végeznek el. A közbeszerzési eljárást a 
Tresco Építőipari Kft. nyerte el bruttó 36 mil-
lió forint összegű ajánlatával.
Módosítják a Hunyadi utca, Gyepi Földe
ket érintő szakaszának járdaépítési doku
mentációját 
Ezt azért kérték a Gyepi Földek lakói, mert 
évek óta komoly problémát jelent nekik 
járda hiányában a Hunyadi utcán a kórhá-
zi HÉV megállóig eljutni. Az önálló járda 
megvalósítását, azonban a már elkészített 
út- és járdaépítési engedélyezési dokumen-
táció módosítása után lehet csak megvaló-
sítani. A módosítás elkészítésének költsége 
320.000,- Ft + Áfa.
Döntöttek a Városi Művelődési, Sportköz
pont és Könyvtár vezetői  pályázatáról
A képviselők egyhangúan ismét Szilárdi 
Lászlót választották meg az intézmény ve-
zetőjének. Polgár

Korszerűsítik és felújítják a Csigaházat
Tudósítás a június 22-i testületi ülésről
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A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 
értelmében a Magyar Köztársaság területén a természetes szemé-
lyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: 
népszámlálás) kell tartani.
Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pót-
összeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik.
A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosok-
ra van szükség. Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes 
személy lehet. Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma 
és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb. 110-140 cím 
tartozik. A számlálóbiztosok toborzásáról a települési népszám-
lálási felelős gondoskodik, kiválasztásukat a KSH által megadott 
szempontok alapján végzi.
A számlálóbiztosok előzetesen összeállított adatszolgáltatói cso-
magot kapnak, amely összeírandó címenként tartalmazza a tájé-
koztató levelet, a kérdőíveket, valamint a kitöltést segítő útmuta-
tót. A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos első feladata, hogy 
az eszmei időpont előtt bejárja a számlálókörzetét, ellenőrizze a 
számlálókörzet címállományának teljességét, és a számlálókörze-
tébe tartozó valamennyi, összeírás körébe tartozó címre eljuttassa 
az adatszolgáltatói csomagokat, és pontosítsa a címeket.
A számlálóbiztosok feladata hat elemből áll:
1. Jelentkezés a munkára
A munkára jelentkezők elolvashatják a számlálóbiztosi feladatle-
írást Kistarcsa Város Önkormányzatának honapján, majd az ott 
letölthető számlálóbiztosi jelentkezési lapot kell kitölteniük.
Ezen nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján is. A jelentkezési lapokat 2011. július 31-ig 
lehet eljuttatni személyesen vagy postai úton az alábbi címre:
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
2. Előzetes felkészülés, minősítésben való részvétel
Augusztus 15. után a számlálóbiztos a települési népszámlálási 
felelőstől elektronikus (CD-n/DVD-n, illetve interneten is elér-
hető) és írott formában megkap egy tananyagcsomagot, amelyet 
még a tantermi képzés előtt el kell sajátítania. Az egyéni felkészü-
lés részeként a számlálóbiztosnak ki kell töltenie egy-egy lakás-és 
személyi kérdőívet, például saját magáról és otthonáról, valamint 
megválaszolja a tanulást segítő önellenőrző kérdéseket és kitölti a 
tudását ellenőrző feladatlapot (tesztet) is, amit majd – a próbaként 
kitöltött kérdőívekkel együtt – a tantermi oktatásra magával hoz. 
A népszámlálás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglal-
taknak megfelelően szerződést a tantermi oktatást követően csak 

azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az előzetes felkészülés 
során tanultakról ellenőrző kérdések (teszt) formájában számot 
adott, és megfelelő minősítést kapott.
3. Részvétel a tantermi oktatáson
Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos tanter-
mi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel kötelező. A tantermi 
oktatásra a résztvevőknek a próbaként kitöltött kérdőíveket ma-
gukkal kell hozniuk. Az oktatást és a szerződéskötést követően 
(nem az oktatás helyszínén), a települési népszámlálási felelőstől 
kapja meg a számlálóbiztos az összeíráshoz szükséges anyagokat 
(kérdőívek, táska, igazolvány, íróeszköz, címjegyzék, térkép stb.).
4. Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak
Szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva 
minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. Ahol szük-
séges, javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról 
értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezdheti meg a kérdő-
ívek kitöltését, legfeljebb tájékozódik a válaszadás várható mód-
járól és az igényelt papír kérdőívek számáról.
5. Az adatgyűjtés végrehajtása
Október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a szám-
lálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot 
az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon 
válaszolhatják meg a kérdőívet. Aki papíron maga kívánja kitöl-
teni, annál annyi személyi kérdőívet hagy, ahányan ott laknak, és 
egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik szemé-
lyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. 
Ebben a szakaszban a számlálóbiztos naprakészen tájékozódjon a 
felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki in-
terneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi fel.
6. Az elvégzett munka átadása
Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdőíveket, ott 
a számlálóbiztos összegyűjti azokat, és az általa kitöltöttekkel 
együtt, a megbeszélt időpontban, de legalább hetente egyszer el-
juttatja a felülvizsgálójához. A kérdőíveket az előírásoknak meg-
felelően rendezi, egyezteti a címjegyzéken szereplő adatokat a 
felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.
Várjuk szíves jelentkezését annak, aki a fentiek alapján készsé-
get és képességet érez aziránt, hogy részt vegyen a 2011. évi nép-
számlálási munkálatokban.
További információt: Zsámboki Istvánnétól a (28)-470-712/161-es 
mellék telefonszámon vagy személyesen lehet beszerezni.
 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

népszámlálási felelős

Felhívás számlálóbiztosi feladatok ellátására
2011. július 31-ig lehet jelentkezni

ÁLLÁSHIRDETÉS
Dolgozni akaró, józan életű munkatársakat 
keresünk határozott idejű teljes munkaidős 

bejelentett foglalkoztatás keretében

ASZTALOS,
SZOBAFESTŐ MÁZOLÓ

munkakörök betöltésére. 
Kézzel írott önéletrajzokat, elérhetőség megjelölé-

sével várjuk az alábbi címre:

Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofi t Kft. 2143 
Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
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Mindenkinek köszönjük, aki szelektíven gyűjti a hulladékát, és 
egyúttal kérjük továbbra is folytassák a gyűjtést közös célunk ér-
dekében!

Májusban a település HÉV vonalától északra (Csömör felé) 
eső részéről 2.160 kg, a település HÉV vonalától délre (Nagy-
tarcsa felé) eső részéről 2.190 kg, összesen tehát 4.350 kg hul-
ladékot sikerült összegyűjteni. Ez közel kétszer több hulla-
dék (összesen 2.210 kg) áprilishoz képest. Ebben a hónapban 
pedig a két városrész gyűjtési hatékonysága is kiegyenlí-
tődött. A szelektív hulladékgyűjtésben résztvevő szolgál-
tató visszajelzése alapján továbbra is sok kérdés merül föl.  
Ismételten kérjük a lakosságot, hogy csak az alábbi hulladékokat 
tegyék bele a sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákba (mindet egy 
zsákba):

Műanyag: ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, cím-
kével), háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, 
csomagoló fóliák, stb.) ,PP és HDPE jelzésű (a flakon alján jelzett) 
kozmetikai- és tisztítószeres flakonok (pl: samponos, habfürdős, 
mosószeres, öblítőszeres flakonok)

Fém: alumínium italdobozok (üdítős, sörös), fém konzervdo-
bozok, 

Papír: újságpapír, kartondobozok összehajtva, tiszta csomagoló-
papírok , szórólapok és reklámkiadványok, papír tojástartó, Tetra 
Pak (gyümölcsleves, tejes dobozok)

A begyűjtést végző szolgáltató néhány helyszínen azt tapasztal-
ta, hogy a sárga zsákba zöld hulladékot is raktak. 

A szolgáltató – korábbi felhívásunknak és tájékoztatásunknak 
megfelelően – a szelektív hulladékgyűjtés szempontjából nem 
megfelelő minőségű hulladékkal teli zsákokat nem szállítja el! 
A zöld hulladékok kezelésével kapcsolatban pedig az alábbi tájé-
koztatást adjuk:

A településen a hulladékok kezelését szabályozó hatályos ren-
delet szerint a nem komposztálható, illetve égetésre nem kerülő 
avart, kerti hulladékot („zöld hulladék”) a hulladéktárolóban 
(„kuka”) vagy Kistarcsa feliratos zsákban kell elhelyezni úgy, 
hogy az a szokásos módon üríthető, valamint elszállítható legyen.

Ismételten kérjük az eddig részt nem vevő lakosságot, hogy csat-
lakozzanak a háztól történő szelektív hulladékgyűjtéshez!

A sárga színű szelektív hulladékgyűjtő zsákokat – háztartáson-
ként 4 db/hónap – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet 
személyesen átvenni, ügyfélfogadási időben (H: 8.00-18.00, K-CS: 
8.00-16.00, P: 8.00-12.00).

Szelektív hulladékgyűjtés
A májusi gyűjtés eredményei azt mutatják, hogy egyre többen kapcsolódnak a rendszerhez 

A csapadékvíz-kezelés fontos-
ságára való tekintettel - korábbi 
lapszámunkban megjelent, fel-
hívásunkat megerősítve - ismét 
felhívjuk a lakosság figyelmét a 
következőkre:

Az özönvízszerű felhőszakadá-
sok alkalmával, vagy a hosszan 
tartó esőzések során az elmúlt 
években többször kerültek ve-
szélyhelyzetbe lakások, gazdasági 
építmények, lakóházak pincéi-, 
garázsai. Több ízben nagy összegű 
kár keletkezett az ingatlanokban 
a bezúduló víz, vagy a lakások-
ban feltörő kommunális szenny-
vízáradat miatt, mely a túlterhelt 
szennyvízhálózatból zúdul visz-
sza. Ilyenkor intenzív rongálódás 

éri Városunk tulajdonában lévő 
utakat, közterületi műtárgyakat 
is (csapadékvíz-elvezető árkok, 
átereszek, kapubejárók, stb.) me-
lyek egyébként is - a nagy terü-
letekből, ill. darabszámából adó-
dóan - folyamatos karbantartást, 
felújítást igényelnek. A természeti 
csapások után azonban azonnali 
beavatkozás szükséges, viszont a 
nehezedő gazdasági helyzetben az 
átcsoportosítható anyagi források 
egyre inkább megterhelik telepü-
lésünk költségvetését. Az emberi 
lehetőségeket figyelembe véve az 
előrelátó felkészülés és tervezés 
mindenképpen csökkentheti az ily 
módon keletkező kárelhárítási ki-
adásokat, amely megtakarítás más 
fontos településfejlesztési finanszí-
rozást tesz lehetővé.

Az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 
253/1997. XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) 47. § (8) – (10) bekezdései-
ben leírtak szabályozzák a csapa-
dékvíz-elvezetés módját: 

(8) A telek, terület csapadék-
víz-elvezetési rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy a víz a terepen 
és az építményekben, továbbá a 
szomszédos telkeken és építmé-
nyekben, valamint a közterületen 
kárt (átázást, kimosást, korróziót 
stb.) ne okozzon, és a rendeltetés-
szerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül 
elszivárogtatható, ha ez a telek és 
a szomszédos telkek, továbbá az 

építmények állékonyságát és ren-
deltetésszerű használatát nem ve-
szélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a 
közterületi nyílt vízelvezető árok-
ba csak zártszelvényű vezetékben 
és az utcai járdaszint alatt szabad 
kivezetni. Amennyiben a vízelve-
zető árok a közút tartozéka, úgy 
abba a környezetéből – a telkekről 
– csapadékvíz bevezetése csak az 
út kezelőjének hozzájárulásával 
történhet.

Az idézett jogszabály értelmé-
ben a csapadékvíz leghatékonyabb 
kezelési módja az, ha azon a terü-
leten tudjuk megtartani- és kezel-
ni, ahova lehullott. Így megaka-
dályozhatjuk, de mindenképpen 
csökkenthetjük annak a veszély-
helyzetnek a kialakulását, ami a 
közterületekre kivezetett csapa-
dékvíz felgyülemléséből, össze-
torlódásából, vagy a csapadékvíz 
kommunális közműcsatornába 
történő bevezetése folytán keletke-
zik településünk egyes lakóöveze-
ti mélypontjain. 

Mivel Kistarcsa Város területén 
az intenzív beépítésből adódóan 
megnövekedett a fedett, burkolt 
felületek aránya, a terület elszivá-
rogtató képessége nagymértékben 
csökkent, ami viszont mestersé-
ges szivárogtató-, és vízgyűjtő 
rendszerek kialakítását igényli a 
lakóövezetek biztonságos hasz-
nálata érdekében. A csapadékvíz 
ingatlanonkénti gyűjtése, tárolása 

a veszélyelhárítás mellett azzal a 
haszonnal is jár, hogy csapadék-
hiányos időszakban a kertek lo-
csolása a drága közműves ivóvíz 
igénybevétele nélkül megoldható. 
A leírtak értelmében hosszú távon 
mindenképpen megtérül az ingat-
lanonkénti csapadékvíz kezelés, 
ezért kérjük, hogy a lakó- és ipari 
ingatlanok területén az OTÉK 47. 
§ (8) – (10) bekezdéseinek megfe-
lelően alakítsák ki a csapadékvíz-
elvezetési rendszerét szikkasztás-
ra, vagy zárt ciszternában történő 
tárolásra.

A csapadékvíz utcai kerítés 
alatt, közterületre történő kive-
zetését meg kell szüntetni, mert 
a közterületi nyílt vízelvezető 
árokrendszer nem megfelelő a 
nagytömegű víz befogadására; az 
ilyen kivezetésekhez közútkezelői 
hozzájárulást nem áll módunkban 
megadni! 

A zártrendszerű közműves csa-
tornahálózatba történő csapadék-
víz-bevezetés tilos! 

Az ilyen jellegű bekötések el-
lenőrzését a Polgármesteri Hivatal 
a Szilasvíz Kft.-vel közösen fogja 
elvégezni a közeljövőben.

A közös anyagi értékeink és a 
magántulajdon védelme érdekében 
a tájékoztatásunkban leírtakat szí-
veskedjenek figyelembe venni épít-
kezéseik, illetve kertkialakításaik 
tervezése- és kivitelezése során!

Polgármesteri Hivatal,  
Műszaki Osztály

Mit kell tudni a csapadékvíz-elvezetésről
Hamarosan ellenőrzés várható 
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Hogyan ismerkedtek össze?
A feleségemmel Kömlőn egy 
iskolába jártunk, mindig felnéz-
tem rá, mert nagyon jó sportoló 
és kitűnő tanuló volt. Tizenki-
lenc éves koromban már nem-
csak a jó tanulót és sportolót 
láttam Margitban, hanem egy 
nagyon vonzó és csinos nőt is. A 
közeledésemet nagy boldogsá-
gomra nem utasította el, így egy 
év után bizony megkértem a ke-
zét. A kömlői  katolikus temp-
lomban a boldogító igen elhang-
zása után orgonán eljátszották a 
„ Jézus szíve szeretlek én, kísérj 
át az élet tengerén” című régi 
magyar éneket, amitől nagyon 
meghatódtam. Ezt csak azért 
mondom, mert 50 évvel később 
Kistarcsán ugyanerre az énekre 
vonultunk be – Zsuzsa lányom-
mal – a templomba. Most is 
ugyanúgy meghatódtam.
Ötven év nagyon nagy idő, mi 
a titka a hosszú boldog házas
ságnak?
Az ötven év egy hatalmas óceán 
sok megpróbáltatással. A boldog 
házasságnak – nem fogják elhin-
ni – sokat segített a két év hon-
védség is. Ekkor született meg 
Zsuzsa lányunk és mivel ritkán 
találkozhattunk, ezért minden 
egyes eltöltött percet úgy éltük 

meg, mint az élet 
ajándékát. Leszere-
lésemkor a felesége-
men kívül egy másfél 
éves kislány is várt, 
aki akkor örömében 
úgy ölelt engem, amit 
soha sem tudok elfe-
lejteni. Sokat köszön-
hetek a feleségemnek, 
hiszen nagyon jó 
háziasszony volt. A 
házasságunk elején 
a háztartás vezetését 
is átvette az édes-
anyámtól, ami nagy 
szó volt, mert ő is úgy 
látta, hogy jó kezekbe 
kerültem. A második 
gyermekünk, József 
1968-ban született. Ez 
is nagy erőt adott ne-

kem. Kellett is, mert ebben az év-
ben megfáztam a gépműhelyben 
– mezőgazdasági gépszerelőként 
dolgoztam – és izületi gyulla-
dást kaptam, kórházba kerültem, 
három napig válságos volt az 
állapotom. De a halál gondolatá-
val nem tudtam megbarátkozni, 
attól féltem, hogy nélkülem a 
családom is elveszne. Csodával 
határos módón meggyógyultam. 
Ezek is hozzájárultak ahhoz, 
hogy még jobban összekovácso-
lódott a családunk, még 
jobban megtanultunk 
egymásért küzdeni. 
A lányom, aki pénz-
ügyi szakember már 
49 éves két gyermeke 
van, Gábor a legidősebb 
unokám, 27 éves, a For-
tuna Sörözőt üzemelteti 
Kistarcsán. A második 
unokám pedig harmad-
éves orvostanhallgató. 
A fiam a vállalkozásban 
segít nekem, náluk is is 
két gyermek van, a fia ötödikes, a 
kislánya pedig elsős. Az aranyla-
kodalomban mind ott voltak. Hát 
kell ennél nagyobb boldogság?
Hogyan kerültek Kistarcsára?
A második gyerek megszületé-
se után Budapestre kerültem a 
Közúti Gépellátó Vállalathoz, itt 

35 évet dolgoztam. Kömlő na-
gyon messze volt az új munka-
helyemtől, ezért egy közelebbi 
települést kerestem a családom-
nak, így kerültünk 1969-ben 
Kistarcsára.
Amikor nyugdíjba ment, nem 
hagyta abba a munkát. Ezek 
szerint szeret dolgozni?
2000-ben mentem nyugdíjba, de 
már 1991-től vállalkozóként is 
tevékenykedtem, belföldi áru-
fuvarozással és kommunális 
gépkölcsönzéssel foglalkozom. 
De a civil szférában is aktív va-
gyok, a Vállalkozók Baráti Köré-
nek egyik alapítója és elnökségi 
tagja vagyok és sokat segítünk 
a városnak. Büszke vagyok 
arra, hogy támogatásommal el-
készülhetett a Simándy szobor. 
Itt szinte az egész város össze-
fogott.
Térjünk vissza az aranyla
kodalomhoz. Vacsorával ün
nepeltek, vagy megpróbálták 
visszaidézni az 50 évvel ez
előtti lakodalmat?  
Az utóbbi történt. A gyerekek 
egy igazi meglepetés lako-
dalmat és születésnapi partit 
rendeztek a Nosztalgia Étte-
remben. Ekkor köszöntöttek 
fel 70-ik születésnapomon is. 
A gyerekek a feleségemmel 

összejátszva nekem végég azt 
mondták, hogy valami szűk 
családi vacsorát rendeznek 
majd, de közel 60 vendéget 
hívtak. Megmondom őszintén, 
amikor kiderült az igazság, 
örömömben sírtam. Az arany-
lakodalom másik meglepetése 

pedig egy régi kömlői iskola-
társam Körömi Feri volt. Az 
általános iskolában Feri bará-
tommal egy padban ültünk, 
aki nyugdíjba vonulása előtt 
könyvtárosként dolgozott Bu-
dapesten és rengeteg verset írt. 
Külön megtiszteltetés, hogy a 
mi aranylakodalmunkra is írt 
egy gyönyörű verset. Amikor 
ezt felolvasta, nagyon meg vol-
tunk hatódva. Az nagyon jó, 
amikor az emberek így össze 
tudnak fogni, mert ez egy bol-
dogság és ahol boldogság van 
ott béke is van , ahol béke van 
ott szeretet is van és a világon a 
legszebb dolog a szeretet!!!

Polgár Gyula 

Aranylakodalom Kistarcsán
Kis Joachim és Kobolák Margit május 7-én ünnepelte esküvőjük 50. évfordulóját

Körömi Ferenc
Aranylakodalom
Fénylő tavasz volt illatos virággal,
A zöld lombú fán egy kis rigó dalolt,
S nem törődve semmit a világgal,
Egy ifjú lány a párjába karolt.

Indulnak már Isten templomába,
Menyasszonyt látni gyűl össze a nép,
S a kicsiny falu apraja és nagyja
Rebesgeti, hogy Istenem, de szép!

Zengett a dal és harsogott az égig,
Megcsillantak a mámoros szemek,
A banda húzta végestelen végig,
Míg nem a fényes hajnal megjelent.

Táncnak, dalnak, mulatságnak vége,
A mámor elszállt, cigány hazament.
És vitte őket sorsuk innét messze,
Szerelmes szívük fészket ott teremt.

Rég volt bizony, már sok-sok áve ennek,
Az idő hűtlen, gyorsan elvonult,
De lehet napfény vagy zord ég zengjen,
Két egybeforrt szív el nem tántorult,

Ötvenszer hajtott volna a jegenye,
De öles törzse régen meghasadt,
Ők erős hitte mentek az életbe,
Hűségük szilárd, örökös maradt.

Az ősi falu nélkülük már árva,
Csak büszke tornya néz az ég felé,
Kéri az ég áldását e párra,
Kik hittel mentek oltára elé.

És itt vagyunk a régi párral együtt,
Messzire hagyták a kicsiny falut,
De néha-néha megdobban a szívük,
Hogyha meghallják a száll a darut.

És most az első ötven évnek vége,
Tavasz volt, fényes akkor réges-rég,
Sokszor nehéz volt ez a cudar élet,
De azért szép volt, Istenem de szép!

Budapest, 2011. április 11.

A jubiláló házaspár az egyházi szertartást a kistarcsai Rózsafüzér Királynője Templomban, a hajnalig tartó lakodalmat pedig a 
Nosztalgia Étteremben tartotta. Az 50 éves együttélés öröm és hálaünnepén jelen volt két gyermekük Zsuzsa és József és négy uno-
kájuk, a közvetlen család, rokonok, barátok és az ismerősök. A házaspárt külön köszöntötte Solymosi Sándor polgármester. Kis 
Joachim 1941-ben Heves megyében Kömlőn született, húsz évesen vette feleségül a 18 éves Kobolák Margitot. Az esküvőt Kömlőn 
tartották 1961-ben. 1969-ben költözött feleségével és két gyermekével Kistarcsára. A rendszerváltozás idején egyéni vállalkozó 
lett, s azóta belföldi árufuvarozással és kommunális gépkölcsönzéssel foglalkozik, 70 évesen is dolgozik. A felesége 25 évig dol-
gozott az óvodában. A 2006 őszén megalakított Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének alapító tagja, beválasztották az elnökségbe. 

Kobolák Margit és Kis Joachim

A boldog párt Somlai József plébános áldotta meg
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A III. Pannóniás Nép-
tánc és Hagyományőrző 
Fesztiválon most első 
ízben egyaránt betekint-
hettünk nemzetünk tör-
ténetébe és kultúrájába. 
Hidán Csaba és vitézei 
bemutatójával megért-
hettük, hogy Árpád-kori 
eleinknek milyen bátor-
nak kellett lenniük hon-
foglalásunk idején.

Bognár Szilvia, Man-
ninger Ágota és Katica 
magyar népdalokon ke-

resztül szóltak szívünkhöz. A Kolompos Együttes előadását jel-
mezbe bújtatott közreműködők és sok humor kísérte.

A Pünkösdikirály-választáson a fiúgyermekeknek nagy szüksé-
gük volt az ügyességükre. 

Manninger Mária textilművész kézzel kötött, a magyar népmű-
vészet motívumkincsét megjelenítő ruhacsodáinak és a magyar 
nemzeti és népi viseletek jellegzetességeit megjelenítő Szombati 
Klára öltözéktervező alkotásinak színpadi bemutatása minden el-
képzelést felülmúló csodával ajándékozta meg a vendégeket.

A Pannónia Néptáncegyüttes a II. Authentica Néptánctalálkozón 
első helyezéssel jutalmazott 
Isaszegi táncok és az „Én 
országom Moldova” koreo-
gráfiái magukkal ragadták 
a látogatókat. 

A gyermekek rongybabát 
és karikázót készíthettek, 
miközben élvezhettük a 
Zagyva Banda és a Berka 
Együttes koncertjeit is.

A helyszín a már jól is-
mert vásári és szabadidős 

programokat kínáló Szekeres Park és Piac étel és ital kínálatával 
vált teljessé, az árnyékról pedig sörsátrak gondoskodtak. 

A Pannónia Néptáncegyüttes tagjai nagy megelégedéssel és a 
jövőbe vetett hittel ünnepelték esti nyílt táncházukban a III. Pan-
nóniás Néptánc és 
H ag yo m á nyőr z ő 
Fesztivál sikerét.

A fesztiválra Kis-
tarcsán kívülről is 
érkeztek szép szám-
mal, sok vendég jött 
Budapestről, sőt az 
Egyesült Államok-
ból is akadt feszti-
válrajongó. Senki 
sem csalódott, iz-
galmas és hiteles 
műsorok sora vár-
ta a vendégeket. A 
mindenkit magával 
ragadó fesztivál olyan változatos és dinamikus programokat biz-
tosított a családok aprajának és nagyjának, hogy unalomra egy 
perc idő sem jutott.

Jövőre várjuk ismét, és ne feledje; hozza el barátait is!
Czelleng Arnold  

Pannónia Néptáncegyüttes elnöke

Óriási sikert aratott a III. Pannóniás Néptánc és Hagyományőrző Fesztivál

Kitüntető díjat kapott a Pannónia Néptáncegyüttes 
A Pannónia Néptáncegyüttes 2011. május 14-
én a Csepelen megrendezett a II. Authentica 
Néptánctalálkozón első helyezést ért el. A  szak-
mai zsűri a kistarcsai és isaszegi táncok bemu-
tatásáért adta a rangos elismerést.  A 19 éves 
Pannóniának olyan együtteseket sikerült felül-
múlnia, mint az 54 éves Vasas Művészegyüttes. 
A tánctalálkozón a felnőtt tánckaron kívül az 
ifjúsági csoport is szerepelt két produkcióval, 
amelyeket Szengyel István művészeti vezető és Urbán Barbara tanított be.

A táncosok a szép eredmény elérését egyrészt a hagyományok tiszteletével és 
a közösség erejével magyarázzák, másrészt a sikerhez a nagylelkű és elkötele-
zett támogatók is nagyban hozzájárultak. A Pannónia Néptáncegyüttes ezúton 
is köszönetet mond fő támogatójának, Kistarcsa Város Önkormányzatának  és 
Solymosi Sándor polgármester úrnak, valamint az Invitel Távközlési Zrt.-nek, a 
Szekeres Park és Piacnak, a Kistarcsai Hírmondónak és a TQ Consulting Gazda-
sági Tanácsadó Központ Kft. vezetőinek és munkatársainak az anyagi, természet-
beli és erkölcsi támogatásért.

A felnőtt csoport a Kistarcsai 
Napokon

Több mint 2.000 látogató fordult meg Kistarcsán a Szekeres Park és Piac területén a június 11-én megrendezett III. Pannóniás Nép-
tánc és Hagyományőrző Fesztiválon. A 19 éves Pannónia Néptáncegyüttes valamennyi csoportja megmutatta színpadi rátermett-
ségét. A néptáncbemutatónak részesei voltak a kerepesi Kisvirág, a rákospalotai Szilas és a budakalászi Lenvirág Táncegyüttes 
mellett a gödi Fellegűző és Szökellő, valamint a Budapest V. kerületi Szent István Általános Iskola tánccsoportja.

Moldvai táncok

Kisvirág táncegyüttes Kerepesről
Pannónia ifjúsági csoportja

Manninger Mária ruhái
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VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.

Manninger Mária ruhái

A jubileumi ünnepséget és gálát június 
4-én a Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum-
ban rendezte meg Kistarcsa Önkormány-
zata és a Kistarcsai Városi Sportklub. A 
programok délelőtt 11 órakor kezdődtek. 
Először a serdülő csapat játszott Kerepes el-
len, majd a Tóalmás elleni U19-es mérkőzés 
következett. A legnagyobb érdeklődéssel a 
fél négykor kezdődött Ferencváros öregfi-
úk, Kistarcsa öregfiúk mérkőzést figyelte a 
600 fős közönség. A Fradiban olyan ismert 
focisták jelentkeztek játékra, mint Pogány 
László, ifj. Albert Flórian, Telek András, 
Rab Tibor, Deszatnik Péter és Zombori 
Zalán. A Kistarcsai öregfiúk között szere-
pelt Horváth Zsiga, Farkas Attila, Kresák 
György, Burillák Zoltán, Burillák Mihály, 
Kereszti György, Hegyi Nórbert, Pisák Jó-
zsef, Nagy László, Jele Zoltán és Kapitány 
József. A 2x35 perces találkozón nagy meg-

lepetésre Burillák Zoltán, Burilákk Mihály 
és Jele (2) góljaival 4:3 -ra győztek a kistar-
csaiak. Az ezüstérmes felnőtt csapat nagy 
bánatára az utolsó helyen álló Tóalmás 
nem jött el a gálára, így a bajnoki mérkőzés 
elmaradt. A közönség így sem maradt foci 
nélkül, mert a felnőtt csapat a kistarcsai 
vegyes válogatottal játszott egy bemutató 
mérkőzést. A találkozó szünetében vehette 
át a megyei másodosztályban második he-
lyet elérő KVSC a bajnoki ezüstérmet. Az 
érmeket átadta Benkő Tamás a Pest Megyei 
Labdarúgó Szövetség elnöke, Solymosi 
Sándor polgármester és Szilárdi László a 
Városi Művelődési és Sportközpont igaz-
gatója. Az ezüstérmes csapat tagjai: Hegyi 

Norbert, Kereszti György, Ber-
ta János, Burillák Mihály, Séra 
Tibor, Berta Roland, Rakita 
Gábor, Szabó István, Horváth 
László, Újfalusi Attila, Hege-
dűs Csaba, Varró István, Both 
István, Kiss Péter, Csaba Zsolt, 
Tóth Barna, André Béla, Fézer 
Gábor, Fazekas Gábor, Szalay 
Gergely, Kozák Róbert, Janzsó 
Péter, edző Herczku Szabolcs.

A nézők nem csak izgalmas 
meccseket láthattak, hanem 
finom bográcsban készült éte-
leket is kóstolhattak.  A helyi 
labdarúgás történetét egy fotókiállításon 
mutatták be az érdeklődőknek.  Dióhéjban 
a 100 évről elmondható, hogy 1911-ben a Va-
gon és Gépgyár három részvényese alapí-
totta meg a Kistarcsai Sport Clubot. A KSC 
színe kék/fekete volt és a Magyar Közép 
Bajnokságban játszottak. 1928-ban a Ganz-
Mávag vette meg a gépgyárat, melyet tel-
jesen leromboltak. Akkor a helyiek (bolto-
sok, kocsmárosok, iparosok) szervezésében 
megalakult ugyanazon néven egy új csapat, 
amely a megye I. osztályában játszott. A sok 
viszontagságot megélt csapat 1971-től játsz-
hatott a mostani helyén, ugyanis ekkor épült 
meg a sportpálya. Ebben az időszakban a 
felnőtt csapat megnyerte a járási bajnoksá-
got. 1982-ben teljesen megszűnt a csapat, 
pár éven keresztül nem is volt labdarúgás 
Kistarcsán. 1991-ben Tóth Gyula szervezé-
sében újra indult a KSC focicsapata.1995-től 
az NB III  különböző csoportjaiban szere-
pelt a KSC. Majd egy fúzió után az NB II 
egyik középcsapatává lépett előre a Kistar-
csa, Kovács Kálmán dirigálásával. Majd tá-
mogatók hiányában 
visszalépett a nem-
zeti bajnokságtól a 
csapat. 2006-ban Kis-
tarcsai Városi Sport 
Club néven új egye-
sület alakult (fő kez-
deményezők: Hegyi 
Norbert és Csaja Ró-
bert). A 2008-2009-es 
bajnokságban felke-
rültek a Megye II. 
osztályba. 2010-ben 
új elnököt választot-
tak Imgrund Csaba 

személyében és célul tűzték ki a magasabb 
osztályba való feljutást. 

A program este hét órakor folytatódott a 
sportcentrum oldalsó bejáratánál felállított 
színpadon. A gálát Solymosi Sándor polgár-
mester nyitotta meg, aki beszélt a kistarcsai 
labdarúgás elmúlt 100 évéről és elmondta, 
hogy a város továbbra is nyitott az utánpót-
lás nevelésre. Ezt követően a polgármester 
és Imgrund Csaba a KVSC elnöke elisme-
rő oklevelet adott át a helyi labdarúgásért 
végzett munkájáért id. Kovács Józsefnek, 
Tokai Istvánnak, Varga Mihálynak, Kovács 
Györgynek, Hudák Jánosnak, Takács Imré-
nek, Csaja Mihálynak, ifj. Burillák Mihály-
nak, Gerencsér Józsefnek, Bergán Jánosnak, 
valamint Pecsenyiczki Mihály özvegyének. 
A jubileumi tortából jutott az ünnepeltek-
nek és a közönségnek is. Az ünnepi műsor-
ban bemutatót tartott a Kondi doki csoport, 
tűzzsonglőröket láthatott a közönség, a ne-
ves fellépők közt volt Varga Viktor, az Ól In 
zenekar, Dolhai Attila és a Back II Black éne-
kese, Bebe  Polgár

100 éves a kistarcsai labdarúgás
Kistarcsán 1911-ben alapították meg az első labdarúgó klubot

Benkő Tamás, Hegyi Norbert csapatkapitány,  
Imgrund Csaba elnök, Solymosi Sándor polgármes
ter és Szilárdi László

A kitüntetettek

Kistarcsai és a Ferencváros öregfiúk közös fotója
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A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS 
ISKOLA VERSENYEREDMÉNYE 2010/2011. TANÉV

Alsó tagozat:
Területi vers- és prózamondó-verseny

Mese kategória
 Balogh Ilona 2.a  2. hely

 Konyári Csanád  1.a 3. hely
 Kereszti Laura és Ágai Noémi 4.c különdíj

Vers kategória
 Skultéti Petra 1. a  2. hely

Mind az öten bejutottak a megyei versenyre, ami 2011. május 
20-án és 27-én kerül megrendezésre.

Területi LÜK-verseny
 Magó Tamás 3.b 4. hely
 Sárvári Márton 3.b 3. hely  

Marci az országos versenyre jutott tovább, ami 2011. május 26-
án lesz Budapesten.

Megyei zenei verseny, tenorkürt
 Balázs Péter  4.c  2. hely  
Megyei KRESZ-verseny
  Huoranszki Tamás  4.c  4. hely
Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny
 Varga Domonkos  4.c 7. hely

Felső tagozat:
Területi Angol Nyelvi Verseny csapatban 3. hely

 Zeller Henriett 7.a, Pásztor Máté 7.a, Sándli Márk  7. a
Megyei Kazinczy Szépkiejtési Verseny

 Ferdinandy Sándor  7. b 1. hely
Országos Kazinczy Szépkiejtési Verseny
 Ferdinandy Sándor  7. b különdíj
Országos Diákolimpia 100m-es hátúszás
 Pálfi Dorina 5.b 5. hely 
Teleki Pál Országos Földtanverseny
 Szalisznyó Ferenc 8.c 4. hely

Gratulálok a szép eredményekhez! Köszönöm diákjaink, szüle-
ik és a felkészítő pedagógusaik áldozatos munkáját!

Jutasi-Varró Diána igazgató

„Csak az szeretheti a hazáját igazán, aki ismeri.”

Kölcseysek vidám napjai a 
természet iskolájában!

Hagyomány iskolánk-
ban, hogy a tanulók év 
végén erdei iskolában 
vesznek részt.

Ebben az évben 
Magyarkútra mentünk. 
A 2.b és a 3.a osztá-
lyokhoz a 4.b osztály is 
csatlakozott. Boldogan 
fedeztük fel a Börzsöny 
csodálatos növény- és 
állatvilágát az éjsza-
kai és nappali tanös-
vényeken. Röptettünk 
sárkányt, készítettünk 
tűzzománc képet, it-
tunk forrásvizet. Meg-
ismerkedtünk Nógrád-

dal és nagy csatát vívtunk a nógrádi várban. Sokat énekeltünk, 
sport- és focibajnokságot is rendeztünk.

Megtapasztaltuk a természet szépségét, megismerhettük a 
környék történetét, természeti és kulturális értékeit. Rengeteg él-
ménnyel és emlékkel gazdagodva tértünk haza.

Reméljük jövőre új helyszínt ismerhetünk meg!

Kölcsey Gála 2011
A május 13-án megrendezett Kölcsey 
Gálán a zsúfolásig megtelt tornaterem-
ben most is azok a tanulók léptek fel, 
akik az idei tanévben komoly művészeti 
sikereket értek el. Számos körzeti, me-
gyei és országos rendezésű versenyen 
bizonyítottak. A rendezvényen jelen volt 
Solymosi Sándor polgármester és Som-
lai József plébános. Jutasi-Varró Diána 
igazgató ünnepélyes köszöntőjét köve-
tően közel két órás műsort láthatott a 
közönség. A színvonalas programban 
elhangoztak mesék, versek, de volt báb-
előadás, abszurd humor, hip-hap tánc, 
néptánc, (először mutatkozott be Pintér 
András tanár úr vezetésével a 4.b osztály 
tánccsoportja - a helyszűke miatt az iskola udvarán) trombita, kla-
rinét és tenorkürt szóló, fellépett az Oriolus furulya együttes és a 

RÉNI gitárduó. Ezen a gálán 
az énekszó sem hiányozott, 
a kiskórusok után a műsort 
az iskola kamara énekkara 
zárta. A színvonalas produk-
ciók nem jöhettek volna lét-
re, ha nincsenek tehetséges 
gyerekek, áldozatot vállaló 
szülők és felkészítő pedagó-
gusok! A rendezvény főszer-
vezője Major László tanár úr 
volt. Utólag is gratulálunk a 
szereplőknek és a pedagógu-
soknak. 

Mit tegyél, ha vihar után 
meghibásodik a számítógéped! 

Amennyiben a környéken villámcsapást is észleltél (lehet a 
szomszéd településen is), akkor elképzelhető, hogy villámcsa-
pás okozta túlfeszültség okozta a meghibásodást. 

Vedd fel a kapcsolatot a biztosítóddal.
Jelentsd be a meghibásodást és kérj engedélyt a készülék 

szakszervizbe szállítására.
Elképzelhető, hogy a biztosító a javítás előtt szemlézni akarja a 

meghibásodott eszközt, eszközöket, ezért kell egyeztetned velük. 
Vedd fel a kapcsolatot a számítógép szervizünkkel.

Kistarcsán és annak 15 km-es körzetében térítésmentesen el-
megyünk a meghibásodott számítógépedért és azt elszállítjuk 
a szervizünkbe. Természetesen, magad is behozhatod a meghi-
básodott masinát.

Fontos: 
- Olyan szervizre van szükséged, ahol szakszerű javítási tevé-
kenységet végeznek.

A szakszerviz tudja azt, hogy mit vár el a biztosító és a te 
érdekeidet is érvényesíteni tudja. Nagyon nem mindegy, hogy 
javítás címén mit kapsz!

- A túlfeszültség okozta károk kiszámíthatatlanok.
( bővebb információ: www.lappa.hu ) Török József 

Bokréta Népdalkör 1/a Major Lászlóné 
vezetésével

Balogh Ilona 2/a
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Egy kis iskolatörténet: A kerepestarcsai Nagyközségi Tanács 26/1989. 
sz. VB. határozata alapján 1989. október  6-án adta át a Flór Ferenc 
Egészségügyi Szakiskolát, mint a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
szakképző intézményét. Azzal a céllal 
alapították az iskolát, hogy az ápoló 
személyzetet itt képezzék. A gyakorlati 
oktatást a kórház különböző osztályain 
szervezték meg.

Az 1992/1993-as tanévtől az iskola 
jogi helyzete megváltozott. A kistarcsai 
Önkormányzat fenntartói jogát átadta 
Pest Megye Önkormányzatának. Ekkor 
már a helyi önkormányzat tulajdoná-
ban lévő épületben négyosztályos kö-
zépiskola működött.

2004. szeptember 1-től Pest Megye 
Önkormányzata visszaadta a működtetést, a feladatkörökkel 
együtt Kistarcsa Önkormányzatának.

Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. május 18-i ülésén úgy 
döntött, hogy a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gim-
náziumot 2011. június 30-ával jogutód nélkül megszünteti, és az 
intézmény által ellátott gimnáziumi és szakközépiskolai feladatot 
Pest Megye Önkormányzatának 2011. július 1. napjával átadja.

21 év alatt sok megpróbáltatást élt át ez az iskola. Voltak, akik 

szerették és voltak, akik lenézték. Egy biztos, ez idő alatt a sok száz 
ide érkező kiskamasz itt vált érett ifjúvá, kapott indíttatást felnőtt 
életéhez. 

Volt gólyaavatás, Flór-nap és szalag-
avató, versenyek és egészségnap és per-
sze ballagás és még sorolhatnám. Köt-
tettek itt igaz barátságok és szerelmek.

A kirepült diákok gyakran visszajöt-
tek egy-egy tanácsért, vagy csak eldicse-
kedni felnőtt életük sikereivel

 Minket, tanárokat ezután is megta-
lálnak, és mi örömmel várjuk régi di-
ákjainkat. Hogy ezután hol ?? Az majd 
elválik.

Mindenkinek lesz új iskolája, ahol 
folytathatja eddigi hétköznapjait, csak 

kicsit másképp, mint eddig.
Köszönjük Kistarcsának, hogy 21 évig otthont adott nekünk.
Iskolánk hitvallásával búcsúzunk.

„ A gyermek csak azt képes szeretni, 
aki Őt szereti, és csak szeretettel lehet nevelni ”.

Dr. Lukács Ferencné
A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium

utolsó igazgatója és az iskola diákjai és dolgozói

„Most szeretnék gyerek lenni”(Szép Ernő)

Gyermeknap a Tölgyfa Óvodában
Az óvoda dolgozói, nagy szeretettel készültek május utolsó péntek 
délelőttjére, az óvodai gyermeknapra. Heteken keresztül titokban 
varrogattuk a gyermekeknek a meglepetés rongylabdákat, köz-
ben tervezgettük a programokat.

Végre elérkezett a várva-várt nap. Reggel színes szalagokkal és 
lufikkal díszítettük fel az óvoda épületét és udvarát, s kezdődhe-
tett a 3 részből álló délelőtti mulattság.

Az első programunk csoportonként tartott kutya-gyerek kom-
munikációs tréning volt, melyet a Gödöllői Kutyabarátok Sport 
Egyesülete vezetett. Olyan fontos ismeretekre tettek szert a gyere-
kek igen élvezetes, játékos formában, mint például: Hogyan beszél 
a kutya? Mikor veszélyes a kutya? Mit tehetünk, s mit ne tegyünk?

A második programként a gyerekek egy bábszínházi előadáson 
vettek részt. Az óvó nénik a Háromágú tölgyfa tündére c. mesét 
adták elő. Örökre emlékezetes marad a gyerekek számára a „jó 
tündér” és a „gonosz boszorka”.

A gyerekek a csoportba visszatérve egy „titkos térképet” találtak, 
melynek segítségével elindulhatott a nagy „KINCSVADÁSZAT”

A nyomok a homokozóhoz vezettek, ahol a kincsek a homokban 
elásott „Kinder” játékok voltak. A játék az udvaron egészen ebé-
dig folytatódott.

Sikeresnek érezzük ezt a délelőttöt, mert a gyerekek szórakoz-
tatása mellett fejlődésüket is igye-
keztünk segíteni, s reméljük, iga-
zak lesznek a versben leírtak.

Moórné Várhegyi Zsuzsanna
óvodapedagógus

Kirándulás a Tölgyfa óvodából
Június hónapot írunk. Az évszakok és ünnepek köré csoporto-

sított ismeretek, élmények átadásával, átélésével, mi óvodapeda-
gógusok különösképpen érzékeljük az idő múlását. Most, hogy 
óvodánkban lezajlottak az évzáró ünnepségek, ballagások, mint 
már hagyománnyá vált, idén is útra keltünk óvodásainkkal.

Utazásunkhoz nem mindennapi közlekedési eszközt válasz-
tottunk. Rohanó világunkban nem siettünk az élmények felé, 
hanem csak amúgy zötyögősen, lassacskán haladtunk egy 
gyermekekkel ,,megrakott” lovas kocsival a kistarcsai Deres 
Lovasudvar felé. Lovagolni indultunk.

 A gyerekek lázasan - a bátortalanok kissé aggódva – tervez-
gették lóra szállásuk pillanatát. Ám előbb a munka, csak azután 
a szórakozás! Először szakszerű mozdulatokat elsajátítva meg 
kellett tisztogatni a póniló szőrét egy erre használatos kefével. 
Ezzel mindkét fél örömére az ismeretség megköttetett és rende-
ződött ló és gyermek kapcsolata. Előkerülhetett a nyereg is. Az 
eddig is jámbor Bandi ló és Sári póni kezessé simogatása, vakar-
gatása után a gyerekek bátran pattantak nyeregbe. És ki-ki vér-
mérséklete szerint hetykén vagy félszegen ülte meg a futószáron 
vezetett lovat. Amíg mindenki sorra került a gyerekek a pázsiton 
játszottak, fociztak, labdáztak, és a hátizsákjukból csemegéztek. 
De nem csak magukra gondoltak és a friss zsenge répából jutott a 
lovaknak is, akik köszönetképpen türelmesen állták az apró ke-
zek simogatását. Tavaly csoportunk az éppen ott dolgozó patkoló 
kovács munkáját figyelhette meg, idén sem került el minket a sze-
rencse, most a birkanyírás szemtanúi lehettünk.

A gágogó libák hangja, az állatok és a természet közelsége 
sok-sok alkalmat teremtett arra, hogy a gyerekek mondókával, 
énekkel vigadjanak, így fejezve ki elégedett örömüket.

Így aztán a lovas kocsizás során az óvodások nótázásától volt 
hangos erdő mező és a határ, miszerint: ,,Sárkány paripán vág-
tattam…” 

Minden családnak szeretettel ajánljuk a természetben eltöl-
tött, közös kirándulások nótafakasztó hangulatát!

Poroszkai Ágnes

Nem sírunk, csak búcsúzunk
Elköszön a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium

„Kicsi vagyok én,
boldog leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!”
                        /Szabó Lőrinc/ Kincsvadászat a homokozóban
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Isten különös ajándékának kell tekintenünk, ha életünk ter-
mészetes menetébe beleavatkozik rendkívüli jóságával. Ennek a 
beavatkozásnak példáját állítja elénk az egyház a két apostolfeje-
delem, Szent Péter és Szent Pál esetével. Igaz ők megtérésük előtt 
is vallásos emberek voltak, de életüknek egészen új irányt adott 
az a körülmény, hogy Isten kiválasztotta őket, és munkatársaivá 
tette őket. 

Tegyük fel a kérdést: mit lett volna Simon Péterből, ha nem talál-
kozik Jézussal, és nem hallja meg hívó szavát? Valószínű tisztes-
séges családapa marad, aki élete végéig űzi a halászmesterséget, 
és végül eltűnik az ismeretlenség sírjában. Vajon mi lett volna 
tarzuszi Pállal, ha a damaszkuszi úton nem találkozik Jézussal? 
Élt volna, mint buzgó sátorponyvaszövő, mint büszke farizeus, 
esetleg véreskezű keresztényüldöző. Amint tudjuk nem így tör-
tént. Jézus beavatkozott életükbe, szinte összetörte szabadságukat, 
hogy megajándékozza őket a szabadságnál értékesebb istensze-
retet buzgóságával. Azért lehettek mindketten Isten választottai, 
az evangélium hirdetői, mert megtérésük által szinte kiüresítették 
magukat, és így vált lehetővé, hogy megtöltse szívüket Jézus min-
dent felülmúló szeretete. Isten csak azokkal az emberekkel tud 
igazán sokat tenni, akik fenntartás nélkül átadják magukat szent 
akaratának. 

Vajon miért volt és miért van szüksége Istennek olyan embe-
rekre, akik fenntartás nélkül neki ajándékozzák életüket? Isten 
szereti azokat az embereket, aki az ő szeretetét általa gyakorolják, 
és akik azonosulnak üdvözítő akaratával. Őket bízza meg azzal a 
feladattal, hogy a bálványimádásra hajlamos embereket kiszaba-

dítsák az aranyborjú rabságából. Így magajándékozzák a tisztaság, 
a szeretet, az igaz istenismeret kegyelmével. A földrengések al-
kalmával sok ember kerül a romok alá, a mentőosztagok mindent 
elkövetnek, hogy kimentsék az életben maradt szerencsétleneket. 
Jézus is azért jött a földre, azért küldte apostolait a világ útjaira, 
hogy kiszabadítsa az embereket a bűnös szenvedélyek, az érték-
telen élet romjai alól.  Ezt a munkát vállalta a két apostolfejedelem 
és rájuk épült az apostoli egyház. Napjainkban is nagy szükség 
lenne ilyen romeltakarító, új szebb világot építő emberekre. Nem 
csupán a vallásos életet, az Istent szerető életet kell építeni, hanem 
a társadalom életét is, a polgári életet is. Kellenek a világi életben 
is olyan személyek, akikre fel lehet tekinteni, olyan vezetők, akik 
fedhetetlen életükkel odaállhatnak nemzetük, népük elé. 

„Egy amerikai folyóirat, - 14 millió példányban jelenik meg, - a 
címlapon vörös betűkkel ezt a heti szenzációt tálalja: Meghalt az 
Isten?  A folyóirat munkatársai költséget és fáradtságot nem kí-
mélve bejárták a földgolyót, és egy éven át kutatták világszerte, 
mi van Istennel, él-e vagy meghalt? A körkérdésekre beérkező vá-
laszok többsége azt mondja, hogy Isten nem halt meg, de eléggé 
rosszul van.” (Mária Sándor: Napló 1958-1967, 268. old.) 

Vajon a gondolkodó ember mit szól ehhez a megállapításhoz.  
Hát csak azt és annyit, hogy nem az Isten haldoklik, nem ő van 
rosszul, hanem a tőle elforduló emberiség. Ennek a rosszullétnek 
kiáltó jeleit naponta tapasztaljuk. Vajon ki segíthet, ki változtat-
hat ezen az állapoton? Péter és Pál apostolokhoz hasonló emberek, 
akik új utakra vezetik az embereket.

 Somlai József ny. plébános

Katolikus A két apostolfejedelem

2010. június 4-én rendezte meg először a 
Fenyvesliget Egyesület a Fenyvesligeti 
Napot. A meghívásra szinte megmozdult 
az egész lakópark. A Fenyves Sportcsar-
nok előtt már reggel nyolc órakor sokan 

zöldség pucolással kezdték a napot. Két 
üstben gulyáslevest készítettek az alkalmi 
szakácsok. Az ismerkedéshez nagyon jó 
programnak kínálkozott az utcák közötti 
focimeccs. Kilenc órától a műfüves pályán 
nyolc utca csapata mérhette össze erejét. 
Végül nagy csatában a Borostyán utca lakó-
iból összeállt csapat nyert. Második helyen 
a Mirtusz utca, a harmadik helyen pedig az 
Alig utca végzett.

Közben a gyerekeknek különféle prog-
ramokkal kedveskedtek a szervezők. Dél-
után 2 órakor nagy sikert aratott a mexikói 
peonza bemutató. A peonza egy népszerű 
latin-amerikai ügyességi játék. A játék al-
ján található fém hegyen pörög. Leginkább 
a búgócsigára hasonlít. A gyerekeken kívül 
a felnőttek is jól szórakoztak. Öt órakor a 

környék gyermekeiből összeállt csoport 
egy táncbemutatóval lepte meg a közönsé-
get, ami nagyon nagy sikert aratott. A fellé-
pők között volt 2 éves és 9 éves gyerkőc is. 
Az esti programban fellépett a Szilband ze-
nekar a Fenyvesligeti Napot Rokker Zsolti 
előadása zárta.

Az egész napos rendezvénynek az volt 
a célja, hogy a városrészben lakók jobban 
megismerjék egymást, új közösségek ala-
kuljanak ki. Ezt sikerült megvalósítani és 
reméljük, hogy ezzel hagyományt terem-
tettünk. Köszönet Zsiák Péter képviselő 
úrnak a bográcsokért, ami nélkül nem lett 
volna miben főzni, és persze a főszakács-
nak Madarász Iminek, aki isteni gulyást 

főzött közel 200 embernek. Nem utolsó 
sorban köszönet a polgármester úrnak, a 
szervezőknek, Bercinek a Fenyves Sport-
csarnok tulajdonosának, aki térítésmente-
sen biztosította, a sportpályát, és minden-
kinek, akik hozzájárultak a rendezvény 
sikeres lebonyolításához. 

Fenyvesliget Egyesület

Kétszázan voltak az első Fenyvesligeti Napon Július elsejétől új iskolája 
lesz Kistarcsának 

Az új általános iskola neve: Simándy Jó-
zsef Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény. 

Az új iskola 1-8. évfolyamos diákok 
oktatását végzi, valamint a művészeti ok-
tatás keretén belül zenei tanulmányokat 
folytathatnak az érdeklődő diákok. A Flór 
Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium épületének felszabadulásá-
val az új intézmény a jelenlegi Kölcsey 
Ferenc Általános Iskolában és a közép-
iskola épületében kap helyet. A nyáron 
kisebb átépítésekkel az épületegyüttest 
alkalmassá teszik az új intézmény fel-
adatainak ellátására. Az átalakításokkal 
a tanév megkezdéséig végeznek. A szű-
kös tornaterem gondokat a bitumenes 
pályán felépülő tornaterem fogja majd 
véglegesen megoldani. Az iskola veze-
tésével 2011. szeptember 30-ig a képvise-
lő-testület Jutasi-Varró Diánát bízta meg. 
Azt ezt követő időszakra pályázatot írtak 
ki. A Flór Ferenc Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Gimnáziumot 2011. június 
30-ával jogutódlás nélkül megszüntette 
a képviselő-testület. A feladat ellátására 
kötelezett Pest Megyei Önkormányzat a 
gimnáziumi osztályokat az aszódi Petőfi  
Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban, a szakközép-
iskolai osztályokat pedig a gödöllői Ma-
dách Imre Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégiumban helyezte el.

Madarász Imre és Vas Ferenc
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R.H.Dental 
Fogorvosi rendelôk és Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. - Szt. László u. sarok

Várjuk kedves pacinseinket fogorvosi rendelőinkben!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
Kistarcsai privát rendelésünk:

Hétfő és szerda: 16-20 Dr Répay Klára
Szerda 9-14 és péntek 14-20 Dr Farczádi Tímea

Szombaton 9-14 sürgősségi ellátás
BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidőben)

(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop) 

rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

AKÁCFA 
IDŐSEK 

GONDOZÓHÁZA!
Egyszeri belépési díj nincs!

Beköltözés szombaton és 
vasárnap is lehetséges!

Teljes körű gondoskodás!
24 órás nővéri és rendszeres háziorvosi felügyelet!

Napi ötszöri étkezés, diéta biztosítással.
GYÓGYSZERREL ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTÁS.

Telefon: (06-28) 464-461, (06-20) 570-1520
DÁNY, 095/27 a benzinkút mellett

www.idosekhaza.hu

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

A Mihály Dénes Szakképző Iskola 

egy gépírást oktató tanárt 
és 

egy közgazdász tanárt 
keres. 

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet:
 henizidi@gmail.com

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757

BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag  

komplett rendszer

br. 1910 Ft/m²

ÖKOHITEL LEHETŐSÉG!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu
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Egy hetes nyári akció!!!
július 4-től 9-ig

Cement akció: 2600 Ft,-/q
+ mennyiségi engedmény

…és minden, ami építőanyag

Rendelje meg téli tüzelőjét!
2400 Ft,-/q helyett 2200 Ft,-/q

Kertépítő termékek vására:
térkövek 1930 Ft,– 1850 Ft,–/m²
60x40 gyeprács 510 Ft,– 460 Ft,–/db
40x40 járdalap   315 Ft,–/db
támfalkövek, tipegők

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
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MISTIQUE STONE INVESTMENT GROUP

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.

2144 Kerepes, Szabadság út, HÉV állomás mellett. 
2213 Monorierdô, Barátság u. 0262/13. hrsz. 

2700 Cegléd, Puskaporos u. 36. 

GRÁNIT SÍRKÖVEK

Minôségi gránit síremlékek széles 
választéka kedvezô áron.

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

GRÁNIT SÍRKÖVEK

Minôségi gránit síremlékek széles 
választéka kedvezô áron.

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

Telefon: +36 30 431 58 58 és +36 70 601 41 00, +36 70 601-4186
Fax: +36 70 900 80 33

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

Hétfôtôl - péntekig: 08:00-17:00
Szombaton: 08:00-15:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

SÓBARLANG
Óriási kedvezmény az allergia 

szezonban 700Ft/alkalom, 
bérleteseknek. tel.: 20/312-7340,
további információ: www.sobarlangom.hu

 Kistarcsa, Szabadság út 26/a

VÍZTISZTÍTÓK és 
ZUHANYSZŰRŐK 

Zuhanyozzon és fogyassza az 
egészséges klórmentes tisztított vizet. 
Vége a palackokkal való vesződésnek, 
vásároljon most akciós készletünkből, 

ismerkedjen meg a víz lúgosító 
berendezéseinkel is

tel.: 06-20-200-5204
további információ: www.viztisztitok.net

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

Varga István, magyar rally 
bajnok, autószerelő m ter

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/445-244, 06-30/9647-669

2144 Kerepes, Szabadság út, HÉV állomás mellett. 

Kerítés fedlapok, 
konyhapultok készítése, mûkô 

síremlékek felújítása, sírkôbontás, betûvésés, 
lézergravírozás, porcelán fénykép készítése
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PostaUtasŐr

Egy utazás alkalmával sok váratlan dolog történhet, a 
várva-várt kikapcsolódást könnyen beárnyékolhatja egy 
baleset, hirtelen betegség, csomagjaink ellopása vagy 
egyéb kellemetlenségek, amelyek költségei igen magasak 
lehetnek.

A PostaUtasŐr csak a külföldi utazások esetére nyújt 
biztosítási védelmet. Ennek feltétele, hogy az utasbiztosítási 
szerződést Magyarországon megkössék, a díjat befi zessék, 
és a biztosítási esemény külföldön 
következzen be.

Mi a 
gondtalan 
utazást 
biztosítjuk!

 − Fedezi a sűrgősségi, orvosi, kórházi ellátás 
költségét

 − Téríti a poggyászkárt és az elveszett úti okmányok 
pótlását

 − Magyar nyelvű, 24 órás, telefonos segélyszolgálat

Részletes felvilágosítás:
2143 Kistarcsa
Iskola u. 6.
06-28/470-841




