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Október 23.

A felújított Csigaház teljesen 
megtelt Az „Ítélet” című darabot Major László 

rendezte

Vécsey László országgyűlési 
képviselő

A zeneiskola fúvószenekara

Az esős idő ellenére sokan rótták le 
tiszteletüket az emlékfalnál

Ifj. Juhász István alpolgármester 
és Solymosi Sándor polgármester

Az ünnepség a Szózat eléneklésével 
ért véget

Méhesné Horváth Erika, Zsiák 
Balázs és Vécsey László
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Kistarcsán az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 55-ik évforduló-
ján megrendezett ünnepség október 
23-án délelőtt 10 órákor kezdődött a 
felújított Csigaházban. Jelen voltak az 
56-os szervezetek, a politikailag el-
ítéltek szervezetei, Vécsey László or-
szággyűlési képviselő, Solymosi Sán-
dor polgármester, ifj. Juhász István 
alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér 
Erzsébet jegyző, a képviselő testület 
tagjai, a hivatal és az intézmények ve-
zetői, az egyházak és a civil szerveze-
tek képviselői is.

A megemlékezés a Himnusszal 
kezdődött, amit a Simándy József Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény fúvószenekara 
játszott el, Botrágyi Károly vezény-
letével. Ezután Vécsey László Pest 
Megye 4. számú választókerületének 
országgyűlési képviselője mondott 
ünnepi beszédet. A képviselő először 
Mindszenty József hercegprímás sza-
vait idézte: „A világon páratlan szabad-
ságharc volt ez, a fi atal nemzedékkel a né-
pünk élén. A szabadságharc azért folyt, 
mert a nemzet szabadon akart dönteni ar-
ról, hogy miképpen éljen. Szabadon akart 
határozni sorsa, államának igazgatása, 
munkájának értékesítése felől.” Vécsey 
László szerint az utóbbi évszázadok-
ban megmutatta a magyar nép, hogy 
mit kíván. Itt 1703-ra, 1848-ra és 1956-
ra utalt. A jelen történései között 
megemlítette a 2006-os tüntetéseket 
is „Itt élnek közöttünk azok, akik forra-
dalmunk ötvenedik évfordulóját meg-
gyalázva ismét terrort, könnygázt, gu-
milövedéket, fogdát, rendőri brutalitást, 
vizsgálói önkényt vetettek be a védtelen 
emberek ellen, akik ünnepelni gyűltek ösz-
sze 2006. október 23-án.” Megemlítette 
az internáló táborban történt rémtet-
teket is, ami az előző században több 
ezer ember életét nyomorította meg. 
A tábor ezt a szerepét 1956 után is 

folytatta, ugyanis november 4. után 
az újra megnyitott táborba ezrével 
internálták a forradalom résztvevőit. 
Az országgyűlési képviselő elhozta 
Wittner Mária üdvözletét és beszélt 
a képviselő asszony törvényi kezde-
ményezéséről is. „Végre Önök előtt is 
elmondhatom, eljött az idő, és a bolsevista 
pribékeknek fi zetniük kell! A régi és az új 
generációnak egyaránt! Végre elmondha-
tom: a Fidesz-KDNP parlamenti frakci-
ója egy emberként áll Mária indítványa 
mögött”

Az ünnepi beszéd után a Simándy 
József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói 
egy irodalmi-történelmi játékot mu-
tattak be. Az „Ítélet” című darabot 
Kölcsey Ferenc, József Attila és Láz-
ár Ervin műveinek felhasználásával 
összeállította, zenéjét szerezte és 
rendezte Major László. A betanítás-
ban közreműködött Országh Péter. 
A nagy sikert aratott előadás után a 
megemlékező ünnepség az Október 
23-a téren folytatódott, ahol először 
Országh Péter, József Attila: Irgalom 
című versét szavalta el.  Az ünnepi 
megemlékezést koszorúzás zárta. Az 
egykori internáló tábor falánál koszo-
rút helyezett el Vécsey László ország-
gyűlési képviselő, Kistarcsa Város 
Önkormányzata, a kistarcsai intézmé-
nyek vezetői, a Recski Szövetség, a Po-
litikai Elítéltek Közössége, a POFOSZ, 
az 56-os Szövetség, az 56-os Nemzetőr 
Szövetség, a FIDESZ-KDNP kistarcsai 
csoportja, az MSZP helyi szervezete, a 
Jobbik, a Hatvannégy Vármegye Ifjú-
sági Mozgalom helyi szervezete, Kis-
tarcsai Vállalkozók Baráti Köre és a 
Pannónia Néptáncegyüttes. A koszo-
rúzás végén a megjelentek elénekelték 
a Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény fúvószenekarával a Szózatot. 
(fotók a címlapon)

Október 23.
Író-olvasó találkozó a Városi 

Könyvtárban Singer Magdolnával

„Kríziseinkből megerősödve kerülhetünk ki, 
félelmetes veszteségeink életünk sorsfordítójá-
vá válhatnak. Nem azt mondom, hogy jó, hogy 
megtörtént, ami megtörtént. Sajnálom, hogy fáj-
dalmas veszteség ért. Csak azt szeretném, hogy 
tudd, ha már megtörtént a tragédia, a veszteség, 
és ezen már nem lehet változtatni, lehet értelmet 
találni abban, amivé formál a gyász kohója, és 
van élet a veszteség után.” – írja Singer Mag-
dolna. 
Az írónő, aki egyben mentálhigiénés szak-
ember is, olyan veszteségek feldolgozásá-
ban segít, mint pl. hozzátartozónk halála, 
válás, kisbabánk elvesztése, súlyos beteg-
ség miatti félelem, stb. Könyveiben választ 
ad az ilyen jellegű problémákra, segítséget 
nyújt azzal, hogy leírja az egyénben zajló 
folyamatokat, megmutatja, hogyan tudunk 
megküzdeni ezekkel a fájdalommal teli 
élethelyzetekkel.

Singer Magdolna 2011. november 22-én 
18 órától lesz a Városi Könyvtár vendége. 

Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődő-
ket! Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Szünetel a települési 
falugazdász fogadóórája

Tisztelt Gazdálkodók! Sajnálattal érte-
sítjük Önöket, hogy 2011.október 17-től 
a településeken - így Kistarcsán is - ha-
tározatlan ideig szünetelnek a falugaz-
dász fogadóórái. A szolgáltatást igénybe 
venni, ügyet intézni, csak a gödöllői falu-
gazdász irodában (2100 Gödöllő, Kotlán 
S. u. 3. - a volt Növényvédelmi Állomás 
épületében) lehetséges. Megértésüket kö-
szönjük! Telefon: 06-28/422-447
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-csütörtök:  9.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 9.00-12.00

Falugazdász

Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és 
Humán Szolgáltató programja

Ismeri a Mancalát, a Quartot vagy az 
Alquerque-t? Szeret sakkozni? Érdeklik a 
stratégiai játékok? Esetleg szeretné kézbe 
venni régi kézimunkáit hasonló érdeklő-
désű emberek között? Vagy egyszerűen 
csak jó társaságra, beszélgetésre vágyna 
egy csésze tea mellett? 

Szeretettel vár minden érdeklődőt, kor-
osztálytól függetlenül a Kistarcsai Nevelési 
Tanácsadó és Humán Szolgáltató családse-
gítője és gyermekjóléti szolgálata havonta 
megrendezendő TÁRSASJÁTÉK és KÉZI-
MUNKA KLUBJÁBAN.

Első klubdélutánunk időpontja: 2011. 
november 7. 16 órától 18 óráig.

Információ Páli Valériától és Török Andreá-
tól kérhető a 473-225-ös telefonszámon.
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Városi Művelődési és Sportközpont programja

Csigaház
 Marcipán SE gyerek fi tness hétfő és szerda 16.00-17.00
 November  3. Retro buli     20.00-tól 
 november 5. Dömötör bál 19.00
 november 12. Szmatana Andi, Rudolf előadás
 november 13. Baba-börze 9.00-13.00
 november 17. Nyugdíjasok Katalin bálja 16.00-20.00
 november 19. Sport bál 19.00
 november  21. Véradás 14.00-18.00
 november 24. Közmeghallgatás  18.00
 november 26. Vállalkozók bálja 20.00

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

Marcipán SE gyerek fi tness 
 November  3. Retro buli     20.00-tól 
 november 5. Dömötör bál 19.00
 november 12. Szmatana Andi, Rudolf előadás
 november 13. Baba-börze 9.00-13.00
 november 17. Nyugdíjasok Katalin bálja 16.00-20.00
 november 19. Sport bál 19.00
 november  21. Véradás 14.00-18.00

KÖZMEGHALLGATÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. november 24-én (csütörtökön)
18.00 órától 20.00 óráig közmeghallgatást tart a Csigaházban,

 amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
A nyilvános testületi ülés napirendje:

- polgármesteri beszámoló
- önkormányzati bizottsági elnökök beszámolója
- lakossági kérdések

Kérdéseiket e-mailben, postán, illetve a polgármesteri hivatalban elhe-
lyezett gyűjtőládába lehet eljuttatni. E-mail: hivatal@kistarcsa.hu .

 A Polgármesteri Hivatal címe: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Bérelhetők az Eperjesi úti iskola (volt Szent István 
Általános Iskola) tornaterme és az épület egyes helyiségei

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala  az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2011.(III.21.) számú rendelete alapján a Kistarcsa, Eperjesi út 19. szám alatti ingatlan 
felső szárnyában található helyiségeket, illetve tornatermet bérbe adja sportolási, oktatá-
si, illetve egyéb kulturális célra. 
Részletes információk kérhetők a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyinté-
zőjétől. (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48, telefon: 06-28/470-712/154, fax: 06-28-470-357, 
e-mail: hivatal@kistarcsa.hu, weblap: www.kistarcsa.hu.

A Polgármesteri Hivatal 
28/470-711-es telefonszáma 
átmenetileg nem érhető el

Műszaki meghibásodás miatt a Polgármes-
teri Hivatal 28/470-711-es telefonszáma nem 
működik. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
a 28/470-712-es telefonszámon szíveskedje-
nek telefonálni. Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíj Pályázat

Kistarcsa Város Önkormányzata a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériummal együttműköd-
ve 2012. évre is kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatot. 
Az „A” típusú ösztöndíj pályázatra a fel-
sőoktatási intézményben tanuló hallgatók, 
a „B” típusú ösztöndíj pályázatra a felső-
oktatási tanulmányokat kezdő, Kistarcsa 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fi atalok pályá-
zathatnak. A pályázati kiírás és az űrlap a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
kérhető vagy a honlapról letölthető. (www.
kistarcsa.hu) A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2011. november 14.  Közoktatási, Köz-
művelődési és Sport Bizottság

Értesítés a kistarcsai 
kommunális hulladékszállítás 

időpontjának változásáról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. 
október 31-én (hétfőn) és november 1-én 
(kedden) hivatalos munkaszüneti nap lesz, 
ezért a kommunális hulladék begyűjtése/
szállítása településünkön szünetel.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 
munkaszüneti napra eső hulladék be-
gyűjtési/szállítási szolgáltatásunkat, a 
munkaszüneti napot követő munkanapo-
kon biztosítjuk az alábbiak szerint:

Eredeti szállítási nap: Módosított szállítási 
nap:

október  31.  hétfő  
munkaszüneti nap

november 2. szerda

november 1. kedd  
munkaszüneti nap

november 2. szerda

november 2. szerda november 3. csütörtök
november 3. csütörtök november 3. csütörtök
Kérjük, hogy a gyűjtőedényeket, csak a 
szállítás napján szíveskedjenek kihelyezni.
Segítő közreműködésüket köszönjük!

KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofi t Kft.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. 

Víz, gáz, központifűtés szerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése. 

WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30
Mobil: 06-20-491-50-89

Kijavították a (volt) Flór Ferenc Középiskola 
megroggyant tetőszerkezetét

A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény kialakításánál vették észre a 
munkát végző Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofi t Kft. 
dolgozói  még júliusban, hogy az iskolaudvar felöli tető, 
tartó-koszorú gerendája a beázások miatt elkorhadt, így 
életveszélyessé vált. A gerenda kicseréléséhez kb. 200 
négyzetméteren meg kellett bontani a tetőszerkezetet. 
A tanévnyitó ünnepség időpontjáig végeztek a gerenda 
cseréjével. A tető és a tanterem helyreállítása még két he-
tet vett igénybe. Navratil István a KIVÚ Kft. ügyvezető 
elmondta, hogy kb. hét millió forintba került ennek a rej-
tett hibának a kijavítása.

200 m²-en bontották meg a tetőt
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ÔSZI TUJA- ÉS FENYÔVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.

III. háziverseny
gyerekeknek

IX. Felnőtt, amatőr
vízilabda-torna

Helyszín: Kistarcsai Városi Tanuszoda, Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., Tel.: 06-28/470-293

Nevezési díj: 1 000.- Ft/fô, Nevezési határidô: 2011. november 9. 
                               

  Vízilabda-torna:
     4 fô mezônyjátékos + kapus
     játékidô: fiúk 2x7 perc, lányok 2x5 perc
  Jelentkezni lehet - személyesen vagy telefonon az uszoda pénztárában.  

Tájékoztató:
Program:
13.00 – megnyitó: Solymosi Sándor – Kistarcsa Város polgármestere
gyerekek selejtezôi 
14.00 – amatôr, felnôtt vízilabdázók selejtezôi (nôk-férfiak) – gyerekek döntôi
felnôttek döntôi – gyerekek eredményhirdetése 
kb. 19.00 - 19.30 – felnôttek eredményhirdetése
közben: bográcsozás – babgulyás

Szurkolók:
a vízfelület fennmaradó részén úszhatnak, gyermekek-kistestvérek játszhatnak (uszoda által biztosított játékokkal), 
használhatják a szaunát
belépôdíj: 500.- Ft/fô
természetesen a bográcsozáson is részt vehetnek
apukák/anyukák részvételére számítunk a felnôtt vízilabda-tornán!!!

Szabályok:
kezdésnél – labdára úszás
gól után – középkezdés
gólt csak egykezes kapura dobással lehet elérni
kezdés után minimum két labdaérintéssel lehet kapura dobni
ha a labda elhagyja a játékteret:
alapvonalon: mindig kapuskidobás
oldalt: a labdát utoljára érintô ellenfél dob szabaddobást
durvaság, ütés esetén fél perces kiállítás
szabaddobást nem lehet egybôl kapura lôni.

Szervezô: Lesták Erzsébet - uszodavezetô

2011. november 12. szombat 13.00 óra

Változás az uszoda nyitva tartásában
November 1-én kedden, mindenszentek napján a Városi Tan-
uszoda zárva tart !
November 2-án szerdán, halottak napján  és
November 3-4-én 6.00-tól 22.00-ig
November 5-én szombaton pedig 10-18-ig tart nyitva.
Az uszoda szolgáltatásai: úszásoktatás, szauna és a masszás.

Már hagyománnyá vált, hogy 
Kistarcsa Város Önkormány-
zata két napon is köszönti a 
sz é pk or úa k at . 
Idén október 6-án 
és október 13-án 
délután a felújí-
tott Csigaházban 
- a polgármester, 
a képviselők és a 
hivatal dolgozói - 
vendégelték meg 
az időseket. Az 
október 13-i ünnepségen jelen 
volt Méhesné Horváth Erika, 
Juhász József és Uvacsek Csa-
ba képviselő, valamint Somlai 
József ny. plébános. A mind-
két napon zsúfolásig megtelt 
Csigaházban Solymosi Sándor 

polgármester külön köszöntöt-
te a megjelenteket. Fellépett a 
Szeretet Népdalkör, a Kékne-

felejcs Népdalkör, 
az Operett Trió 
és „Toborzó” cí-
men egy színpa-
di jelenetet adott 
elő a Rozmaring 
Együttes. A vacso-
rát most is Benyik 
Mihályné készí-
tette. A program 

zenés–táncos rendezvénnyel 
zárult, ahol a település díszpol-
gára, Bőröndi Pista bácsi játszott 
a vendégeknek. Az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub legközelebbi 
rendezvénye a Katalin bál lesz 
november 19-én.

Idősek világnapja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az alábbi feltételek mellett 
pályázatot hirdet az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatott 
munkavállalók foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásának ellátására.

Pályázati feltételek:
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. 
(VII.25.) NM rendelet előírásainak megfelelő szolgáltató, aki a 
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság or-
vosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) 
NM rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján foglalkozás-egészség-
ügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult és vállalja a mellé-
kelten csatolt foglalkozás-egészségügyi szerződésben foglalt 
feltételekkel. (A szerződés megtekinthető a Polgármesteri Hiva-
talban, illetve az Önkormányzat honlapján: www.kistarcsa.hu).
Pályázathoz csatolandó mellékletek:
- működési engedély foglalkozás-egészségügyi alapszolgálta-

tásra;
- a szolgáltatás egy főre eső éves díjának meghatározása a kor-

mányrendelet besorolása szerint;
- a szolgáltatást végző orvos(ok) neve, szakvizsgája, referenciák 

megjelölése.
A megbízás időtartama: 
A megbízás 2012. január 3. napjától határozatlan időre szól.
A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot Kistarcsa Város Polgármesteréhez címezve (2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48.), írásban, zárt borítékban, lehet be-
nyújtani, 2011. december 2-ig. A borítékon „Foglalkozás-egész-
ségügyi pályázat” jeligét kell feltüntetni. 
További felvilágosítás a (28)-507-149-es telefonszámon kérhető.
A pályázat elbírálására a benyújtásra nyitva álló időt követő 30 
napon belül kerül sor, melynek eredményéről a pályázók írás-
ban kapnak értesítést.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát.



kistarcsai híradó  önkormányzat 5

Az október 19-én megtartott 
testületi ülésen 26 napirendi 
pontot tárgyalt a képviselő-
testület.
Négymillió forintra emelték a 
KIVÜ Kft. havi támogatását
A Kft. zavartalan működésé-
hez a képviselő-testület ok-
tóber 1-től a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott 
feladatok ellátására havi 3 
millió 400 ezer Ft-ról 4 millió 
forintra emelte a kompenzáci-
ós összeget. Továbbá felkérték 
Navratil Istvánt, a KIVÜ Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a követ-
kező testületi ülésre készítsen 
kimutatást a Simándy József 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény-
ben azokról a pótmunkákról, 
amit nyáron végeztek el.  
Megváltoztatták a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak ösz-
szetételét 
A Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló önkormány-
zati rendelet felülvizsgálatakor vették észre, hogy a tagok között 
van olyan is, aki már nem jogosult a résztvételre. Ezért a bizott-
ságok javaslatait figyelembe véve a következőről döntöttek: A 
településen nincs hivatalosan bejegyzett nyugdíjas klub, ezért a 
Nyugdíjas Klub vezetőjét kiemelték, a Kistarcsai Váltók Egyesü-
letét pedig delegálták a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai közé. 
A rendelet módosítását egyhangúan támogatták.
Felülvizsgálták „ a sportról és az önkormányzat sporttal kap-
csolatos feladatairól ” szóló rendeletet 
A rendelet felülvizsgálata során a nem szabályozott kérdések ren-
dezésével, valamint törvényi előírásokat idéző részek hatályon 
kívül helyezésével egy új rendelet megalkotása vált szükségessé. 
Az új rendelet szerint az éves költségvetés működési kiadásai-
nak 0,5%-át (közel tíz millió forintot) sportcélú támogatásra kell 
fordítani. Kistarcsán ez az összeg teljesíthető, ugyanis 2010-ben a 
sportra fordított kiadás 66 millió, a bevétel pedig 24 millió forint 
volt. 2011. szeptemberig a 23 millió forintos kiadással szemben 
15 millió forint volt a bevétel. Ezt meghaladó kiadás a következő 
években sem várható.
A Gyepi földek elnevezést Simándy-ligetre változtatná az ott 
élő lakosság
Augusztus 24-én a Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév 

Bizottságának szakvé-
leménye alapján először 
Simándytelepnek nevezték 
volna ezt a településrészt, 
de a lakosság újabb kérését 
figyelembe véve a képvise-
lő-testület jóváhagyta, hogy 
Simándy-ligetre változtassák a 
településrész nevét. Kérésüket 
azzal indokolták, hogy a város 
új lakóterületeinek elnevezé-
se: „Móra-liget” és „Fenyves 
-liget” néven mentek át a köz-
tudatba, így a Simándy-liget is 
beleillik ebbe a sorba. A Föld-
rajzi Bizottság még nem dön-
tött a kérelemről.
Új funkciót kap a volt fogor-
vosi rendelő 
A 312/2011. (VI. 22.) számú ha-
tározatában a képviselő-testü-

let úgy döntött, hogy a Kistarcsa, Széchenyi u. 61-63. szám alatti volt 
fogorvosi rendelő épületének két kisebb helyiségét az Élelmiszer-
bank adományainak tárolására biztosítja. Az épület többi helyisé-
gének hasznosításáról a Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató 
működésének és szervezeti felépítésének felülvizsgálata után dönt.
Elkészült a rendőrörs tanulmányterve
Korábbi híradá-
sainkban megír-
tuk, hogy az új 
rendőrörs a volt 
internálótábor terü-
letén kapna helyet, 
azon belül is a volt 
étterem épületé-
ben alakítanák ki a 
rendőrök új bázisát. 
Két terv is készült, 
az egyik verzió sze-
rint lapos tetővel, a 
másik elképzelés szerint kis lejtésű magas tetővel készülne el az 
új épület. A rendőrörs kialakítására még 2,5 éve van az önkor-
mányzatnak.
A lakosság önként vigyázna a játszótérre
Az Arany János utca – Lőcsei utca sarkán lévő játszótér felügyele-
tére vállalkoztak az ott lakók, ugyanis állításuk szerint a Lőcsei 
utca sarkán lévő játszótér nincs megfelelően takarítva, teli van 
csikkel és sörös dobozokkal. Papp Zsolt lakó azt is felajánlotta, 
hogy ha az önkormányzat zárhatóvá teszi a játszótér kapuját 
(lánc és egy lakat), díjmentesen vállalja a kapu nyitását-zárását. 
Az erre vonatkozó megbízási szerződés megkötését támogatta a 
testület.
A képviselők a testületi ülés végén - zárt ülésen - több témában 
is döntöttek
A Dunamenti Regionális Vízmű kérését nem támogatták, vagy-

is a Szilasvíz Kft. által ellátott 
víziközmű vagyon üzemeltetésé-
nek kérdését a víziközművekről 
rendelkező jogszabály megjele-
néséig nem vizsgálják felül. Vi-
szont a Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ 
megvásárolhatja az Eperjesi út 
22. szám alatti 1404 m²-es ingat-
lant. Ezt a területet 5 millió forin-
tért adta el Kistarcsa. Polgár

Elkészült a rendőrörs tanulmányterve
Tudósítás a testület október 19-i üléséről

A rendőrörs látványterve
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1998. áprilisában alakult egy klub, melynek 
tagjai olyan családok, ahol enyhén vagy 
súlyosan sérült fiatalok éltek. Szerencsé-
sen találkozott két elkötelezett pedagógus 
- Babarczi József és Szederkényi Borbála - 
gondolata néhány elszánt szülő akaratával. 
Körvonalazódott az a cél, ami később gyak-
ran „visszaköszönt”: Méltó helyet a sérült 
embereknek! E gondolat szellemében jött 
létre „Kék Klub” néven az a kezdeményezés, 
melynek programjai havonkénti gyakoriság-
gal próbáltak élményt nyújtani a sérült fiata-
loknak és családjaiknak. 

2000. márci-
usában ünne-
peltük a klub 
megalakulásá-
nak második 
évfordulóját. 
M e g t i s z t e l t 
minket látoga-
tásával Göncz 

Árpádné, Zsuzsa néni, akinek karitatív 
munkája példaértékű. Bátorító ösztönzé-
sére hoztuk létre kiemelten közhasznú 
alapítványunkat, melyet 2001. október 30-
án jegyeztek be, s célja változatlan: a sérült 
emberek felkutatása, emberi, jogi segítség-
nyújtás, programok szervezése, foglalkoz-
tatásuk. 

A sérült embereknek is joga van a minden-
napi élet örömeit, szépségeit megismerni, 
hisz sok mindenből ki vannak rekesztve, sok 
mindenben csak más emberek segítségével 
tudnak létezni. Ami az „egészséges” embe-
reknek természetesnek tűnik, az az 
ő számukra sok esetben elérhetet-
len, megvalósíthatatlan.

Nagyon örültünk, hogy a Civil 
Házban kaptunk egy kis szobát, itt 
táruljuk játékainkat, eszközeinket, 
tartjuk összejöveteleinket, ünnep-
ségeinket. S hisszük, hogy innen 
tudunk továbblépni, s tehetjük ap-
rónak tűnő, de fontos dolgainkat.

Az elmúlt évek alatt rendeztünk: 
zenés-táncos farsangi összejövetelt, 
festettünk húsvéti tojást, bográcsoltunk gye-
reknapon, voltunk kirándulni, készítettünk 
adventi koszorút és járt nálunk a Télapó is. 
A 10 éves évfordulót a Simándy József Álta-
lános Iskola aulájában tartottuk. A gyerekek 
nagy izgalommal, a szülők süteményekkel és 
fotókiállítással készültek az ünnepségre.

Meghívott vendégeink és az alapítvány tag-
jai jubileumi emlékkönyvet kaptak ajándék-
ba. A műsorban fellépett a két hete megala-
kult Csőrike Színitanoda és a Máriabesnyői 
Bartimeus Együttes. A színitanodások  fel-
kérésére Helyei László színművész is sze-

repelt. Velünk ünnepelt Gyene Piroska, az 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetségének elnö-
ke, aki a továbbiakban is támogatásáról biz-
tosított bennünket. E közös megemlékezés 

mindannyiunk szá-
mára maradandó 
élményt nyújtott. 
A szereplő gyere-
kek és a mi fiatalja-
ink virágokkal kö-
szöntötték egymást.

Köszönjük mind-
azoknak, akik az 
elmúlt 10 évben 
hozzájárultak ala-
pítványunk mű-

ködéséhez, segítségükre, támogatásukra a 
későbbiekben is számítunk.

Támogatóink: ÉFOÉSZ Közép-magyar-
országi Regionális Közhasznú Egyesület, 
Farsangné Jutka, Györkös Cukrászda, He-
tes Kft. Kecskemét, Hungarostya Kft., Illés 
Cukrászda, Kerepes Önkormányzata, Kis-
tarcsa Önkormányzata, Morrison’s Beauty 
Szépségszalon Budapest, Pest Megyei Ön-
kormányzat, Pestor Kft. Rónaszékiné Győrfi 
Katalin, Royal Station, Sárvári János, Eperjesi 
ABC, Suzuki Benkő, Trendekor Kft.

Rimóczi Erzsébet a kuratórium elnöke

A zárórendezvény ünnepélyes zöld sajtótájékoz-
tatóját szeptember 27-én tartották a Szilasvíz Kft. 
udvarán, amelyen jelen volt Zsiák Péter a Társulási 
Tanács elnöke, Franka Tibor kerepesi polgármester 
és ifj. Juhász István kistarcsai alpolgármester, a tár-
sulás képviselői. Az ivóvízminőség-javító pályázat 
első üteme 2010. májusában indult és most értek a 
végéhez. A pályázat lebonyolítására társulást hoztak 
létre, aminek legfőbb célja, hogy Kistarcsa Város Ön-
kormányzata és Kerepes Nagyközség Önkormány-
zata közösen, hatékonyan lépjen fel a településeken 
szolgáltatott ivóvíz minőségének javításáért. A Szi-
las-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Tár-
sulási Tanács elnöke 2009 decembere óta Zsiák Pé-
ter kistarcsai képviselő. A társulás képviselői pedig 
Franka Tibor kerepesi polgármester, ifj. Juhász István alpolgármes-
ter és Zsiák Balázs képviselő.

A rögtönzött színpadon – a zöld rendezvénynek megfelelően 
– mikrofon nélkül Zsiák Péter elmondta, hogy KEOP-7.1.3.0/09-
2009-0016 ivóvízminőség- javító pályázat első üteme a végéhez 
ért. Az első ütemben a legfontosabb feladatok közé tartozott az 
elvi vízjogi engedély megszerzése, az előzetes tervek és tanul-
mányok, az RMT (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) és 
CBA (költség-haszon elemzések) elkészítése. Utóbbi tanulmá-

nyok 38 millió forintba kerültek, amire 85%-os 
támogatást kaptak. A második ütem megnyerése 
esetén 1,2 milliárd forint támogatást kaphatna az 
Önkormányzati Társulás, ami egy végtervezést, a 
víztisztító megépítését, a hálózat karbantartását és 
a kivitelezés finanszírozását fedezné. Zsiák Péter 
külön kitért a rendezvény zöld jellegére: környeze-
tet terhelő eszközöket nem használtak, nem hango-
sítottak, és nem volt világítás. Nem használtak PET 
palackot és a hulladékot is szelektíven gyűjtötték 
össze. Mondandója végén megköszönte mindazok 
munkáját, akik segítették a Társulást. Kiemelte a 
két önkormányzat hivatalát és a Szilasvíz Kft-t.

A sajtótájékoztatón Franka Tibor elmondta, hogy 
a projekt azért indult, hogy a lakosságnak kitűnő 

minőségű nitrát- és ammóniummentes ivóvizet biztosítsanak és 
ne kelljen a jövőben csecsemővizet szolgáltatni. A kerepesi pol- 
gármester szerint is alapos munkát végeztek az első ütemben és re-
ményét fejezte ki, hogy a bíráló bizottság elfogadja a benyújtandó 
anyagot és a társulás lehetőséget kap a második ütemre is.

Ténylegesen akkor tud a Társulási Tanács erre a feladatra szer-
ződni, amikor a második fordulót megnyeri. Tervek szerint a re-
konstrukciókkal, a vízminőségi beruházásokkal, azaz a teljes be-
ruházással 2014 végéig készülnének el. P.Gy.

10 éves jubileumát ünnepelte a „Közösen Értük a Sérült Fiatalokért” Alapítvány

Az ivóvízminőség-javító pályázat első üteme lezárult

Franka Tibor, Zsiák Péter és 
ifj. Juhász István

Helyey László

Októberben több napot is dolgoztak a Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. dolgozói  a Simándy Általános Iskola udvarán. 
Navratil István ügyvezető tájékoztatása szerint a szeptemberi átadás után a fennmaradó kisebb munkákat társadalmi felaján-
lásban végzik a KIVÜ dolgozói. Október 15-én és 16-án egy (a kis és a nagy épület között) lépcsőt építettek az iskola bejáratánál. 
Eredetileg a szülők ajánlották fel a munkát, de a műszaki nehézségek miatt a teljes kivitelezést átvállalta a KIVÜ Kft. A térkővel 
borított lépcsőt már használják a gyerekek.

Társadalmi felajánlásban lépcsőt épített a KIVÜ Kft. a Simándy Általános Iskolában
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A Vállalkozók Baráti Köre fennállása óta már több 
jótékonysági bált szervezett. A város játszótereinek 
felújítására 2009-ben, virágosításra pedig 2010-ben 
gyűjtöttek így pénzt. Idén az önkormányzattal közö-
sen szervezik meg az Erzsébet-Katalin bált, aminek 
teljes bevételét szeretnék felajánlani a város támoga-
tására. Juhász Istvánt a Vállalkozók Baráti Körének 
elnökét az előkészületekről kérdeztük.

Ilyen rendezvényt még nem szervezett a Vállalkozók 
Baráti Köre. Mit szeretnének támogatni a bevétellel? 
Az Erzsébet-Katalin bálnak hagyományai vannak Kistarcsán. Az 
utóbbi években a Kistarcsai Váltók Egyesülete szervezte ezt a bált, 
de idén lemondtak erről a rendezvényről. A mi egyesületünk pe-
dig úgy döntött, hogy nem hagyja veszni ezt a hagyományt. Az ön-
kormányzat részben a hagyomány folytatása érdekében támogatja 
a bált. Egyesületünkben pedig úgy gondoltuk, hogy érdemes len-
ne jótékonysági bállá átalakítani. Tavasszal a farsang időszakában 
még egy jótékonysági bált szervezünk. A kérdés második felére 
azt tudom mondani, hogy a bál bevételét egy régi városszépítési el-
képzelésünkre szeretnénk fordítani, ami szorosan kapcsolódik az 
önkormányzat terveihez is. A 2012-es beruházások között szerepel 
a katolikus templom előtti sétány és park felújítása. A költségterv-
ben díszítő elemekre – kandalláberekre, padokra - már nem jutott 
pénz. A Vállalkozók Baráti Köre ehhez gyűjti a támogatást. 
Mekkora összeget szeretnének összegyűjteni?

Egy gyors számvetésből már lehet következtetni az 
összegre. Lesz egy fix belépő 3000 forintért, ami tar-
talmazza majd a vacsorát, a megmaradó részt a kívánt 
célra fordíthatjuk. Új elemként nem tombolát árulunk, 
hanem adományokat gyűjtünk, vagyis a tombola fel-
ajánlásokat is beletesszük a képzeletbeli perselybe. 
Lesznek olyan felajánlások is (welness hétvége, üdülé-
sek), amiket kisorsolunk a belépőjegyeket vásárlók kö-
zött. A környék vállalkozói is szívesen jönnek a rendez-
vényeinkre, Csömör, Kerepes és Nagytarcsa vállalkozói 
már jelezték, hogy számíthatunk rájuk. Most is több 

százezer forintra számítunk.
A vacsora után műsort is terveznek!
Igen ez így van, Dolhai Attila az Operett Színház művésze lép fel, 
a táncos mulattsághoz a zenét pedig a Saxi Koktél zenekar szolgál-
tatja.
A jótékonysági bál hol lesz megrendezve és mikor kezdődik?
November 26-án szombaton a felújított Csigaházban bonyolítjuk le a 
rendezvényünket ami este hét órakor kezdődik. 
Hamarosan itt az év vége, most is támogatják a „ Mindenki kará-
csonyát”?
Természetesen a megszokott programokat év végén is támogatjuk, 
itt elsősorban az ünnepi díszkivilágításra és a „Mindenki karácso-
nyára gondolok”. Ha valakinek kérdése lenne nyugodtan keressen 
bennünket. Az elnökség tagjaival együtt várom a megkeresést, akár 
a Baráti Körrel, akár a rendezvényekkel kapcsolatban. Polgár 

Vállalkozók jótékonysági Erzsébet-Katalin bálja
November 26-án az önkormányzattal közösen szervezik a rendezvényt 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A csapadékvíz-kezelés fontosságára való te-
kintettel - korábbi lapszámainkban megjelent 
felhívásainkat megerősítve - ismét felhívjuk a 
lakosság figyelmét a következőkre:
Tapasztalataink szerint Kistarcsán igen sok 
ingatlan tulajdonos az ingatlanára lehulló csa-
padékvíz nagy részét a kommunális csatorna-
hálózatba vezette. Ennek következtében a ki-
zárólag kommunális szennyvíz elvezetésére 
tervezett csatornahálózat a szennyvizet nem 
tudja elszállítani, és a rendszerben így megnö-
vekedett víznyomás hatására sok lakóingat-
lan bekötővezetékén keresztül a visszatorlódó 
szennyvíz feltör.   (Nem kívánjuk részletezni, 
hogy ez mivel jár az adott családok esetében.)
A közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 25. § (10) bekezdése alapján az 
„elválasztó rendszerű szennyvízelvezető műbe 
csapadékvizet… juttatni nem szabad.”
Még nagyobb arányban tapasztaltuk azt a 
megoldást, ami során a telken lehulló csapa-
dékvizet a kerítések alatt egyszerűen kiveze-
tik a közterületre.
Ez a megoldás azért nem fogadható el, mert 
településünkön még nem épült meg az egy-
séges csapadékvíz-elvezető árokrendszer. 
Ennek hiányában – főként a nemrégiben bel-
területbe vont lakóövezetekben – az utakra 
folyik a víz, kátyúkat, kimosódásokat okozva, 
néhány lefolyás nélküli szakaszon pedig átjár-
hatatlan tavakat képezve.

Az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekről szóló 253/1997. XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) 47. § (8) – (10) bekezdéseiben 
leírtak szabályozzák a csapadékvíz-elvezetés 
módját: 
(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rend-
szerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen 
és az építményekben, továbbá a szomszédos 
telkeken és építményekben, valamint a közterü-
leten kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne 
okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne 
akadályozza.
(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatha-
tó, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá 
az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű 
használatát nem veszélyezteti.
(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt 
vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezeték-
ben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezet-
ni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tar-
tozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről 
– csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 
hozzájárulásával történhet.
A leírt szabálytalanságok az utóbbi években 
igen sok gondot, illetve kárt okoztak a kistar-
csai közterületeken és magáningatlanokon 
egyaránt.
Felhívjuk a fenti csapadékvíz-elvezetési 
megoldásokat alkalmazó ingatlantulajdono-
sok figyelmét, hogy a kár csökkentése érde-
kében szüntessék meg szabálytalan vízkive-
zetéseiket! 

Polgármesteri Hivatal
    Műszaki Osztály

Mit kell tudni a csapadékvíz-elvezetésről

Juhász István

Solymosi Sándor polgár-
mester fogadóórája

Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa 
Szabadság út 48.
Fogadóóra: minden páros hét hétfőjén 
16.00-18.00 között, előzetes telefonos 
egyeztetés után
Fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal
Telefon: 06-28-507-133,
e-mail cím: polgarmester@kistarcsa.hu
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Már lassan egy éve annak, hogy megszü-
letetett a terv előző középiskolánk bezárá-
sáról; és már lassan egy hónapja, hogy egy 
új vette kezdetét. Az Angol-Magyar Egész-
ségügyi Szakközépiskola és Gimnázium 
igazán kitett magáért, már csak a felkészü-
lés tekintetében is. Hetek óta figyeltük, a 
vénasszonyok nyara vajon kitart-e október 
elsejéig, az iskola első családi napjáig. Ér-

dekes érzés tölt 
el, amikor ezt a 
kifejezést hallom: 
családi nap. Egy 
átlagembernek a 
vasárnapot jelöli, 
amikor szűkebb 
vagy tágabb rokoni 
körben eltölt egy 
napot. Ám ez az is-
kola újraértelmezte 
ezt a két szót... Nos, 

az idő kegyes volt hozzánk, és nagyszerű 
nyári hangulatban telt a szombat, tanára-
inkkal, diáktársainkkal, a családunkkal. 

Programok nyitását egy német gyártmá-
nyú mentőautó bemutatásával kezdték meg. 
A mentős tiszt mindenről tájékoztatta az ér-
deklődőket, azt is elmondta, hogy mi a teen-
dő, ha valaki rosszul van. Bemutatta a men-
tőautó felszereltségét, amely már-már egy 

komplett kórházi vizsgálóra emlékeztetett. 
A sport kiváló alkalom képességeink össze-
mérésére, de csapatokat alkotva egységbe is 
kovácsolja az embereket. A diák-diák foci-
mérkőzés volt az első, a játékot Kiss Péter ta-
nár úr vezette Majd a diák-pedagógus meccs 
következett. A tanári kart Galgóczi Ferenc 
főigazgató úr, Hornyacsek Péter és Kózol 
Ákos tanár úr képviselte. A diákok 3-0-ra 
győztek!!! Ki kell emelnem Galgóczi Ferenc 
főigazgató urat, akinek az ívelései NB I-esek 
voltak! Telefonhajító versenyt Hliva Marcell, 
míg a sodrófa-dobást Lakatos Dávid nyerte 
meg. A röplabdában pedig a lányok jeles-
kedtek.

A közös bográcsozás 
igazán nagy élmény 
volt mindenki számára. 
Az osztályok külön-kü-
lön csapatokat alkotva 
próbálták megcsillog-
tatni gasztronómiai tu-
dásukat. Ízletes ételek 
készültek, és a zsűri 
„szakmai” tapasztala-
tával élve meghozta az 
igazságos döntést: a mi 
osztályunk (12. A) virs-
lis paprikás krumplija 
lett a győztes, sült gril-

lezett virslivel, hússal, valamint különböző 
salátákkal. A hangulatról Dobos István gon-
doskodott a keverőpultnál. 

Az igazat megvallva nagyon sokan eljöt-
tek, még olyanok is, akik eddig ritkán vettek 
rész közösségi rendezvényeken. Sőt még volt 
diákokat is lehetett látni!

Az ilyen alkalom - mint a mai nap - joggal 
támasztja alá azt a nézetet, hogy az iskola 
az ember második otthona, mert a szokásos 
heti rutinon kívül kikapcsolódást és örömte-
li élményeket is tud nyújtani, ugyanis eddig 
egymásnak ismeretlen emberek alkottak 
egy nagy családot.

Gecse Dániel és Nagy Károly (12. A)

Mihály napi vásár
A meleg, száraz, napsütéses időjárás szerint 
még itt a nyár, de a Tölgyfa Óvodában el-
kezdődtek a hagyományos őszi programok. 
Szeptember 29-én tartottuk meg a „Mihály 
napi vásárt„. Már kora reggel sürgölődtek az 
óvónők, hogy a kellő hangulatot megteremt-

ve feldíszítsék az óvoda teraszát. Itt gyűltek 
össze a csoportok, hogy idén is „megkoro-
názzuk Mihály királyt”. Gémesiné Erzsike 
óvónéni az 1. csoporttal vidám kis műsorral 
készült, majd a csoportok fergeteges vásári 
mulatságba fogtak: „Kistarcsára kéne men-
ni, pulykakakast kéne venni…” Majd foly-
tatódott a közös éneklés és tánc. Ezután az 
óvónénik kiosztották a gyerekeknek a kis 
kosárkáikat és a játék-pénzeket, s a csopor-

tonként felállított vásári standoknál elkez-
dődött a vásári forgatag. A portékáról az 
óvónők gondoskodtak, akik már hetekkel 
ezelőtt nagy gonddal készítették a különbö-
ző tárgyakat. Így kapható volt: papírforgó, 
fonal - baba, fonal pulikutya, mézeskalács, 
sósperec… stb., stb. Közben a gyerekek gya-
korolták a vásárlási szokásokat. Ebédidőre a 
gyerekek és óvónénik úgy elfáradtak, mint-
ha igazi vásárban lettek volna. A vásári de-
korációt délután a gyerekekért érkező szülők 
is „megcsodálhatták”.

Népmese napja
Szeptember 30-án, a kialakult hagyomány 
szerint megemlékeztünk a népmese napjá-
ról. Benedek Elek nagy meseírónk és mese-
gyűjtőnk születésének évfordulóján az óvo-
dapedagógusok „A csudaóra” című mese 
előadásával szórakoztatták a gyermekeket. 
Mi óvónők szívvel, lélekkel készültünk a 
bemutatóra. Az évek során mindig más-más 
karakter megszemélyesítése jó lehetőség 
arra, hogy bővítsük egymásról és magunkról 
szerzett ismereteinket. A felkészülés során 
nagy összefogással, közösen munkálkod-
tunk egy kedves cél érdekében, hogy örömet 
szerezzünk a ránk bízott gyermekeknek. Ők 
is nagyon várták ezt a napot, mert tudták, 

hogy a jól ismert óvónénik fogják szórakoz-
tatni őket, lesz sok móka, kacagás. Egy rövid 

időre megszűnt gyermekeknek, felnőtteknek 
egyaránt a külvilág, amikor becsukódott a 
tornaterem (mint színházterem) ajtaja, és 
elkezdődött az előadás. A varázslatot jelme-
zek, díszletek segítették, ami már önmagá-
ban is lenyűgözte az aprócska közönséget. 
A gyerekek boldogan adták át magukat a 
látott történet eseményeinek, hiszen az ő sze-
retett világuk a mese. Lelkesen azonosultak 
a pozitív hősökkel. Egy-egy mókás szereplő 
felbukkanása vidám mosolyt csalt az arcuk-
ra. A mese végén persze a jó elnyerte jutalmát 
(vagyis a királylány kezét), s a gyerekek üte-
mes tapssal énekelték a táncoló „ifjú párnak” 
a „Kiskece lányom” című dalt, s köszönték 
meg az előadást.

Hírek a Tölgyfa Óvoda szeptemberi programjairól

Családi nap az Angol-Magyar Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban

Kiadó, vagy eladó ABC
Forgalmas helyen bevezetett 

egyszemélyes ABC

2012. január 1-tôl,

családi okok miatt kiadó!

(esetleg eladó)

06 30 9449 771
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Családi napot tartottunk a Simándy József 
Általános Iskolában október 8-án. A rendez-
vénynek már hagyományai voltak, ezért az 
elmúlt évek jól bevált 
eseményeit dolgoztuk 
át kibővítve környeze-
tünk rendezésével.
Öröm volt látni a sok 
szülőt, gyermeket és 
pedagógust, amint a 
szabadtéri főzéshez 
készülődtek. Változa-
tos ételekkel lepték meg az érdeklődőket és a 
zsűrit is, aki natúr, ezüst és arany fakanállal 
díjazta a legjobban sikerült ételeket. 
Míg a bográcsok alatt ropogott a tűz s rotyo-
gott az étel dolgos kezek az udvar rendbeté-
teléhez kezdtek, virágot ültettek, örökzöld 
növényekkel kerítették körbe az aszfaltos pá-
lyát. Köszönjük mindenkinek, aki növények-
kel támogatta iskolánkat.

A reggeli bemelegítő mozgás után - amit 
Németh Rozália tartott – kosárlabda mér-
kőzést játszottak a szülők és a pedagógu-
sok, majd a felsős diákok a pedagógusok 
ellen. A családi sorversenyre nagyon sok 
csapat nevezett, ezért két részletben bo-
nyolítottuk le a vetélkedőt. Újdonság volt 
a ping-pong-és a floorball verseny, ahol 

gyerekek és felnőttek egyaránt játszhattak. 
A Pannónia Néptáncegyüttes tagjai színes 
programmal készültek. A Táncházon kívül 

volt népviseleti kiállí-
tás, interaktív előadás, 
kvízjáték és fonás is. 
Iskolánk alsós peda-
gógusai sokféle kéz-
műves-foglalkozást 
szerveztek. Többek 
között volt papírsár-
kány-készítés, agya-

gozás, körmöcskézés, buborékfestés, papír-
bábok készítése is. A népi játékok ebben az 
évben is sok érdeklődőt vonzottak: többen 
ügyeskedtek gólyalábon, hajtottak karikát, 

célba dobtak, tekerték a madzagot és ren-
geteg diót törtek fel. Sokan érdeklődtek a 
könyv csere-bere és a védőnők vizsgálatai 

iránt is. A tornateremben kipróbálhatták a 
gyerekek a mini teniszt és az aikidot, va-
lamint a  Harmónia Táncklub előadásában 
fergeteges táncbemutatót láthattak. Nagyon 
sok szülő és nagyszülő készített a büfének 
süteményt, amit ezúton is köszönünk. 

Az időjárás szerencsére nem rontotta el 
az esemény hangulatát, pedig a rendezvény 
előtti napon viharos és esős időnk is volt, 
így nem sok jót remélhettünk. Köszönjük a 
szülőknek és a kollégáknak az aktív részvé-
telt, és bízunk benne, hogy a program jövő-
re is ilyen sok érdeklődőt vonz majd.

Antalné Farkas Józsa osztálytanító

Iskolagyümölcs program
Iskolánk ebben a tanévben csatlakozott az 
MVH által szervezett iskolagyümölcs-prog-
ramhoz. Alsós diákjaink hetente két alkalom-
mal, az őszi időszakban almát és körtét, a téli 
időszakban almát és gyümölcslevet kapnak. 
A program célja, hogy helyes étkezési szoká-
sok kialakítására ösztönözze a gyerekeket.

Őszi szünet 2011. november 2-től novem-
ber 5-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap nov-
ember 7. („A” hétfő). 

Október 15., szombat
Közel ötven hátizsákos kiskamasz tűnik fel 
a Mátra ösvényein. Megszólítják a bükkfá-
kat, átölelik az öreg parádi tölgyet, megtöl-
tik kulacsaikat az aszály ellenére is bőséges 
vizű forrásokból, patakmedreken, horhoso-
kon gázolnak át, s közben nevetgélve beszél-
getnek, viccelődnek, évődnek egymással. 
Ismerkednek. Néhány hónapja még külön 
iskolába jártak, de mára összehozta őket a 
sors: valamennyien a Simándy József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
diákjai. Kedvesek, vidámak, huncutok, sőt 
néhány rosszcsont is akad köztük – vagyis 
igazi gyerekek. Nem mérlegelik, ki honnan 
jött, az a fontos hová tart. Most éppen az egy-
kori recski munkatábor helyén kialakított 
Nemzeti Emlékparkba. Az iskola és a város 
nevében tisztelegnek azok előtt, akik hatvan 
éve itt járták meg a poklok poklát. 

A szovjet mintára megalkotott magyar gulág 
1600 embert dolgoztatott a Mátra ezen eldugott 
zugában, többnyire olyanokat, akik előtte átélték 
az Andrássy út 60. és a kistarcsai internálótábor 
iszonyatát is. Rabszolgák voltak, a kommuniz-
mus rabszolgái a mai gyerekek nagyszüleinek, 
dédszüleinek nyomasztó világában. 

A gyerekek nem is sejtik, milyen kegyes 
hozzájuk a sors. Ők szabad akaratból jönnek 

a Csákány-kő alatt megbúvó táborhelyre, 
s este, otthonukba visszatérve, várja őket a 
finom vacsora, a puha és meleg ágy, s öröm-
mel tarthatják meg a kötelező családi él-
ménybeszámolót. Hatvan éve más volt, talán 
igaz sem volt, mert szinte hihetetlen és ször-
nyű meseként hat minden történet, amit a 
volt recski elítéltek hagytak ránk. Pedig igaz, 
s ez a „Múlt itt él a jelenben”- köztünk, s 
bennünk, s csak úgy tudjuk leláncolva kor-
dában tartani, ha emlékezünk - évről évre.

No, de hagyjuk egy felnőtt eszmefuttatá-
sát, ollózzunk össze egy kis fogalmazást a 
gyerekek gondolataiból:

„Közös és tanulságos túrán vehettem részt. 
Az első állomásunk egy kút volt, de nem ihat-

tunk belőle, mert 
a vödörrel egy 
békát húztunk ki 
a mélyből. A kút 
mögött egy domb 
állt. Én a gyöke-
rekbe kapaszkod-
va csak a negye-
dik próbálkozásra 

értem fel a tetejére. Jó szórakozás volt. Aztán 
elértük  a recski munkatábort. Ez ma már 
múzeum. Tanárunk rengeteg szörnyűséget 
mesélt erről a helyről. A körülötte lévő gyö-

nyörű táj nem tudna mesélni erről. Laci bácsi 
történetei nagyon megfogtak és még legalább 
két óráig hallgattam volna, csak már nem 
akartam kérdezősködni, mert láttam, hogy a 
többiek unják. Aztán megkoszorúztuk az em-
lékművet, s elénekeltük a Himnuszt.  Felmen-
tünk a siroki várba is. Ez volt a legfárasztóbb, 
a kilátás viszont olyan szép volt és annyira 
hihetetlen volt az egész, hogy én csak annyira 
voltam képes, hogy leüljek és nézzem a tájat.

Az volt a jó a legvégén, hogy a buszon tor-
kunk szakadtából énekeltünk és még az is jó 
volt, hogy jobban összeismerkedtünk.

Szerintem ez a túra mindenkinek jó példa 
volt, hiszen a munkatáborban hallottak után 
mind-nyájan jobban megbecsüljük, amink 
van. Remélem, lesz még alkalmunk ilyen 
szép kirándulásra.”

Lesz! Mást mit is mondhatnék? S a gyere-
kek nevében külön köszönöm Vassné Bíró 
Ildikónak, az iskola igazgató-helyettesének, 
hogy vállalta a nélkülözhetetlen kísérői 
munkát, s az ezzel járó felelősséget!

Major László András   
az emléktúra szervezője

Családi nap a Simándyban

Együtt… 1956-ra emlékezve
A Simándy József Általános Iskola emléktúrája  

a recski munkatábor területén kialakított Nemzeti Emlékparkba
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Egyedülálló eseménynek adott helyszínt 
Kistarcsa. A város szeptember 24-én  ven-
dégül látta a Himaláját is megjárt magyar 
hegymászókat és a 
teljesítménytúrára je-
lentkezőket. Az „I. 
kistarcsai hegymá-
szó-túra” felkerült a 
Teljesítménytúrázók 
Társaságának nap-
tárába is. A program 
címével ellentétben 
a túraútvonal nem 
a „híres Kistarcsai-
hegység” képzeletbeli 
emelkedőin hanem 
a Gödöllői-dombság 
eldugott, sokak számára nem is ismert vidé-
kein kanyargott. A teljesítménytúra ellenőr-
ző állomásain a pecséteket hazánk legsike-
resebb magashegyi hegymászói nyomták a 
színvonalas emlékfüzetbe. Lesták Erzsébet 
főszervező, a Kistarcsai Városi Tanuszoda 
vezetője, - aki maga is szívesen hódol a ma-
gashegyi expedícióknak (8000 méterig jutott) 
-, kitett magáért és idehívott szinte mindenkit 
az országos hírű hegymászók közül. Éppen 
ezért nem lepődtünk meg, amikor az egyik 

állomáson éppen Erőss Zsolt mosolygott 
ránk, vagy a célállomáson Szendrő Szabolcs 
pecsételt. Az említetteken kívül több orszá-

gos hírű hegymászó 
is eljött Kistarcsára, 
név szerint: Vörösné 
Zsohovszky Piroska, 
Vörös László, Várko-
nyi Beáta, Szászfai 
Judit, Nyulász Gábor, 
Sterczer Hilda, Mécs 
László és Baranyi Éva. 
Az „alaptábort” Kis-
tarcsa központjában, 
az uszoda előtti Ifjú-
ság téren állították fel. 
Innen indulva 3 táv 

közül lehetett választani, amik 6, 20 és 37 km 
hosszúak voltak. 

A túra nemzetközi volt, hiszen Szlová-
kiából is jöttek. Magyarország 36 telepü-
léséről érkeztek túrázók, a legtávolabbiak 
zalalövőiek voltak. A legfiatalabb résztvevő 
egy 4 hónapos csecsemő volt, akit édesanyja 
egy háti hordozóban vitt magával. A legfia-
talabb túrázó Radnóti Eszter 3 éves kerepesi 
kislány volt, aki 6 km-t gyalogolt. A legidő-
sebb résztvevő, a 88 éves Kovács László Bu-

dapestről érkezett. A kistarcsai óvodások is 
kitettek magukért, hiszen közel 20-an teljesí-
tették a 6 km-es távot, óvónők és a szülők kí-
séretében. Solymosi Sándor polgármester a 
20 km-es távot kisfiával együtt futotta végig. 
A túrára reggel nyolctól lehetett nevezni, a 
legutolsó résztvevő este hét órakor ért vissza 
a célállomásra.  A sikeres teljesítés után okle-
vél, kitűző, frissítő, szendvics várt minden-
kit. A szervírozásban a Polgármesteri Hiva-
tal és a Városi Művelődési Sportközpont és 
Könyvtár dolgozói segítettek. A rendezvény 
fő támogatója Kistarcsa Város Önkormány-
zata és Solymosi Sándor polgármester volt.

Lesták Erzsébet főszervező elmondta, 
hogy nem számított ekkora érdeklődésre 
(ez egy kicsi fennakadást okozott a regiszt-
rálásnál), de a nagy sikerre való tekintettel 
már kitűzte a jövő évi túra időpontját ( 2012. 
szeptember 22. szombat) és elkezdte annak 
szervezését is. Jövőre  részben új útvonalon, 
több távból válogathatnak majd a „II. kistar-
csai hegymászó-túra” résztvevői, ezenkívül 
több változást és fejlesztést terveznek, ami 
remélhetőleg emeli a rendezvény színvo-
nalát, s gördülékenyebbé teszi a nevezést 
is. Bővebb információért keressék fel a túra 
honlapját: www.tura.kistarcsa.hu

Ragyogó eredménnyel zárt a Kistarcsai 
Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegye-
sület az október 8-án Budapesten megren-
dezett IV. Nemzetközi és Nyílt Magyar 
Poomse Bajnokságon. A versenyen 16 or-
szág képviseltette magát, közel 320 induló-
val. Egyesületünk a magyar csapatok közül 
az egyik legtöbb indulóval, 12 fővel neve-
zett be. A versenyen indult Nagy Csaba, 
Galgóczi Márk, Tarjányi Tamás, Gáspár Ta-
más, Gáspár Nikolett, Galgóczi Alex, Farkas 
Ákos, Kovács Attila, Steczák Bertalan, Nickl 
Dávid, Soós Roland és Ferencz Ádám.

A magyar csapatok közül a gyerek kategó-
riában a legeredményesebbek a mi tanítvá-
nyaink voltak. Ferencz Ádám 4. helyezést 
ért el úgy, hogy az utolsó pillanatig a do-
bogóért küzdött. Junior kategóriában Gás-
pár Nikolett a legeredményesebb magyar 

lányként bronzérmet 
szerzett. A szink-
ron csapatok között 
- szintén a legered-
ményesebb magyar 
csapatként – a dobogó 
második fokára áll-
hattak fel a Sentinel 
SE taekwondosai. 
További eredmények. 
Gyerek kategóriában 
(10 éves korig) 16 in-
duló: 4. Ferenz Ádám, 7. Soós Roland 
Kadett kategóriában (10-től 13-ig) 30 indu-
ló: 7. Galgóczy Alex, 12. Nickl Dávid, juni-
or kategóriában (14-től 18-ig) 12 induló: 7. 
Galgóczy Márk, junior lány 20 induló: Gás-
pár Nikolett 3. helyezés, Senior 1 kategóriá-
ban (19-től 31-ig) 12 induló: 4. Kovács Atilla, 
6. Tarjányi Tamás, 7. Farkas Ákos, 9. Nagy 
Csaba., Senior 2 kategóriában 11 induló: 4. 
Gáspár Tamás Csapat kategóriában: Gás-
pár Tamás-Gáspár Nikolett 7. helyezés
Szinkron kategóriában: Gáspár Tamás, 
Gáspár Nikolett, Kovács Attila 2. helyezés. 
Gratulálunk! Egyesületünk minden korosz-
tályt szeretettel vár a Simándy József Általá-
nos Iskolában! 
Érdeklődni és jelentkezni lehet Hegyes 
Imre 2 danos taekwondo mesternél! 06-20-
551-0919, www.sentinelse.atw.hu.
  Kovács Gabriella

Továbbra is jól szerepel Kistarcsa 
labdarúgó csapata

A Megyei II. osztályban játszó kistarcsaiak a 
legutolsó mérkőzésükön hazai pályán maga-
biztos játékkal 2:0-ra győztek Dány ellen. Ki-
lenc forduló után hat győzelemmel és három 
vereséggel a tabella harmadik helyén áll a 
csapat. Legközelebb október 29-én szombaton 
délután fél kettőkor a Püspökhatvani SE lesz 
az ellenfél. 
Hátralévő mérkőzések:
november   6. Iklad KFC - Kistarcsai VSC
november 12. Kistarcsai VSC – Őrbottyáni KSE

„I. kistarcsai hegymászó-túra”
A teljesítménytúrára 650-en regisztráltak

Sikeresen szerepeltek a Kistarcsai Sentinel SE  
taekwondosai egy nemzetközi versenyen

Gáspár Nikolett és 
Hegyes Imre edző

A célállomáson Szendrő Szabolcs hegymászó és 
Lesták Erzsébet főszervező

Az ezüstérmes szinkroncsapat: Gáspár Tamás, 
Gáspár Nikolett, Hegyes Imre edző, Kovács Attila
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János rendkívüli tehetségekkel volt megáldva, ezért egészen fi -
atalon Perugiába (Közép-Olaszország) küldték tanulni. Perugiá-
nak a 13. századtól híres jogi iskolája volt, 1308-tól pedig egye-
temi város. Tíz évig tanult. Tanulmányai után Nápoly királyság 
legfőbb bíróságának elnöke lett. Itt igazságtalan ítélet meghoza-
talára kényszerítették. Ez egy ember halálát okozta, ezért 
lemondott. A király Perugiába küldte bíráskodni, a 26 
éves Jánost. Rövid ideig a város kormányzója lett. 
A ragyogó állás birtokában egy grófi  család lányát 
jegyezte el. Perugia és Malatesta közötti háború-
ban fogságba került. Sikertelen szökés, majd bör-
tönévek után megváltoztatta életét. Felbontotta 
eljegyzését és belépett a ferences rendbe. Min-
den erejét és tehetségét Krisztus ügyének és a 
rend megújításának szentelte. 

Negyven éven át, mint vándorprédikátor sze-
repelt. Naponta legalább egy beszédet mondott, 
néha három óra hosszat. Királyok, fejedelmek 
hívták. Megjelenése nagy eseményt jelentett. Ti-
zenkét segítő testvér kísérte, latin beszédét a nép 
nyelvére fordították. Beszéde egyszerű és érthető volt. 
Csodálatos munkabírása volt. Kéziratgyűjteményéből 18 
kötet készült. Levelezéséből 700 meg is maradt. Rendkívüli 
gyógyító ereje volt. Nincs olyan szent, akinek még életében oly 
sok csodájától készült volna jegyzőkönyvszerű feljegyzés, mit 
róla. Egy párizsi kódex közel kétezer ilyen gyógyítást sorol fel, 
hely, személy, dátum és tanuk adataival. Híresek voltak az uzso-
rakamat ellen szóló beszédei. 

Életének befejező éveit Magyarországon töltötte. 1455 tavaszán 
a Zala megyei Lendva közelében lépte át a határt. (69 éves) III. 
Calistus pápa megbízta, hirdessen a magyar földön török ellen 
keresztes hadjáratot. A szent életű pap 1456. július elején 60.000 
keresztes katonával megjelenik Szeged térségében és találkozik 
a híres hadvezérrel, Hunyadi Jánossal. Hunyadi 200 naszádjával 

július 14-én a Duna és a Száva találkozásánál megrohamozza a 
török naszádfl ottát, mely közrefogta Nándorfehérvárt (ma Bel-
grád) és a vízről beverekedte magát a várba. Július 21-én a tö-
rök általános támadást indít a vár ellen. Sikerül benyomulniuk 
a külső várba. Hunyadi katonái kétszer verik vissza a támadást. 

Éjfél körül harmadszor is benyomulnak a törökök. A ma-
gyarok előkészületet tesznek a vár kiürítésére. Ekkor 

Kapisztrán új kereszteseket hoz a várba. A megerősö-
dött magyar védők újra támadnak. Kénbe mártott 

lángoló rőzsét és venyigét szórnak a törökökre. 
A tűz a törökök laza ruháján rettenetes gyorsa-
sággal terjed, rémületet okoz, zavart kelt. A tö-
rök roham megáll, sőt megfordul. Rövid időn 
belül elmenekül a várfalak alól az utolsó török 
is. Másnap – július 22-én – a Száva túlsó part-
ján a keresztények a tilalom ellenére átkelnek a 
folyón. Legázolják a török hadállás balszárnyát 
és elfoglalják az ágyútelepeket. Visszaverésükre 

Mohamed szultán maga vezeti a testőreit. Hunya-
di a keresztesek segítségére siet. A törökök három-

szor tesznek kísérletet a támadás megállítására. Ka-
pisztrán lángoló arccal ott menetel a keresztesek élén és 

lelkesíti őket. A szultán is sebet kap, katonái félholtan viszik 
magukkal. A török sereg elmenekült. Kapisztrán boldogan kiál-
tott fel: „Ez a nap, amelyet az Úr adott nekünk örvendjünk és vi-
gadozzunk rajta.” (Idézet Lovass Gyula: Kapisztrán Szent János 
című életrajzából, a Hősök és szentek című kötetéből, Bp. 1941.) 

Hunyadi augusztus 11-én meghal. Október 23-án, pedig Ka-
pisztrán János is. Az újlaki kolostorban temették el. A török hó-
doltság idején holtteste eltűnt. 1690-ben VIII. Sándor pápa szent-
té avatta. Ünnepét 1890-ben vették fel a római naptárba, március 
28-ra. Mivel ez a nap legtöbbször nagyböjtre esik, 1969-ben ün-
nepét áthelyezték halála napjára, október 23-ra. 

Somlai József ny. plébános

 Katolikus Kapisztrán Szent János 
(Született: Capestrano Dél-Olaszország 1386. június 24. – † Újlak, Valkó vármegye, 1456. október 23.)

1517 október 31-én Luther Márton  ágostonrendi szerzetes ki-
tűzte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét. Céljának 
egyháza hitéletének megújítását tekintette.  Nemcsak apró re-
formokat szeretett volna elérni, hanem a bibliai alapokig nyúlt 
vissza. Élete vezérigéjét a Szentírásban a Római levél 1. rész 17. 
versében találta meg: „Az igaz ember pedig hitből él.”
Mi a különbség „reform” és „reformáció” között?

A „reform” megújítást jelent. A legtöbb esetben a mindenko-
ri modern korszellemhez, vagy a többséghez való igazodást. 
Ezzel szemben a „reformáció” visszaalakítást jelent, hogy az 
egyház éppen olyan legyen, mint az apostoli időben volt, s az 
új körülmények között is a régi értékeket, igazságokat őrizze 
meg. Ezzel együtt a „reformáció” mégsem a múltba néz, ha-
nem Krisztusra. Nem a múlthoz és nem a modern időkhöz 
igazodik, hanem az értünk meghalt és feltámadott Krisztus 
tanításához. 

A reformáció második nemzedékének tagjai, akik már bele-
születtek a megreformált egyházba, észrevették a maguk lelki 
életén is a hiányosságokat. Ezért meghirdették, hogy szüntele-
nül meg kell újulni a hívő életünkben. Velük együtt mi is azt 
valljuk, hogy nekünk is szükségünk van egyéni hívő életünk 
reformációjára! A legtöbben nem az ateizmus miatt nem vesz-
nek részt istentiszteleteken. Hanem úgy érzik elég, ha hitüket 
a maguk módján gyakorolják. Nem Istent akarják elutasítani 
ezzel, hanem a hit gyakorlásának tradicionális módját. Mind-

egyikünknek szüksége van egyéni életünk reformációjára! 
Éppen abban, hogy rendszeresen tanulmányozzuk a Bibliát, 
a templomban is imádkozunk Istenhez, magasztaljuk, és hall-
gassuk meg a róla szóló evangéliumi tanítást! A „reformáció” 
éppen azt jelenti, hogy mindent Isten akaratához igazítunk, a 
Szentírást tekintve mércének, annak tanítását valósítva meg 
személyes életünkben. Nemcsak 1517-ben volt szükség a re-
formációra. Minden kor emberének fel kell tennie a kérdést: a 
bibliai tanítás szerint szolgálom-e Istent?  

A reformáció emlékünnepén: október 31-én este 6 órakor ün-
nepi istentiszteletet tartunk a kistarcsai református templom-
ban, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Riskó János lelkipásztor

 Református Reformáció ünnepe 
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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

MISTIQUE STONE 
INVESTMENT GROUP

Minôségi gránit 
síremlékek

széles választéka kedvezô áron.
Dupla gránit síremlékek már bruttó 350.000.-Ft-tól.

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

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

MISTIQUE STONE 
INVESTMENT GROUP

széles választéka kedvezô áron.
Dupla gránit síremlékek már bruttó 350.000.-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: 08:00-13:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése, mûkô 
síremlékek felújítása, sírkôbontás, betûvésés, 
lézergravírozás, porcelán fénykép készítése

2144 Kerepes, Szabadság út
HÉV állomás mellett 

2213 Monorierdô, Barátság u. 0262/13. hrsz. 
2700 Cegléd, Puskaporos u. 36. 

Ősszel érik a Pannónia Néptáncegyüttes gyümölcse
A kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes generációkat nevel a népi 
hagyományok, a tánc és a zene tiszteletére és művelésére. Ennek 
jegyében a 2011/2012 tanévtől a Simándy József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a Pannónia Néptánc-
együttes, mint felkért közreműködő látja el a néptáncoktatással 
kapcsolatos tantervi és szakköri foglalkozásokat. A iskola bizal-
mát élvezve október 8-án a Családi napon Kelemen Zsuzsanna ve-
zetésével az együttes teljesítette küldetését, melynek során játékba 
hívta az iskolai közösség apraját-nagyját. Október 14-én tánctaní-
tással is vártuk régi és új barátainkat évadnyitó táncházunkba. 
Szengyel István és Urbán Barbara a tanítással azt az örömet, kitar-
tást és szenvedélyt adta át, amivel az együttes tagjai találkoznak 
próbáik, gyűjtéseik, utazásaik során.
Új évad-új táncok
Az együttes a folyamatosan bővülő repertoárjához hosszú évek 
várakozását követően idén frissíti ruhatárát. Az ifjúsági és felnőtt 
táncosok csodálatos új viseletei első ízben december 10-én, a Gö-
döllői Művelődési Házban, a 19 éves karácsonyi műsorban  kerül-
nek színpadra.
Pannónia mindenkinek. A nyáron létrehozott közösségi média-

profi l mellett most ősszel Bibók Andor munkája révén megújul a 
Pannónia Néptáncegyüttes internetes honlapja is, amely szebb, 
tartalmasabb és naprakész lesz. Az együttes nyitott. Az öt korosz-
tály színpadról ismert tánccsoportjai mellett a „Szüvellő” tánccso-
port tagjai a tánc és a közösség tiszta szeretetét képviselik.
Szeretettel várunk mindenkit, ismerjék meg hétköznapjainkat!
Rendszeres próbáink:
Pöttöm tánccsoport (3-7 évesek): szerda 17:30-18:30 Kistarcsa, Civil-ház
Gyermekcsoport (8-13 évesek): kedd és péntek 17:30-19:00 Kistarcsa, 
Csigaház
Ifjúsági csoport: hétfő 17:00-19:00, szerda 17:30-19:30 Csigaház
Felnőtt csoport: kedd és péntek 19:00-21:30 Csigaház
Hagyományőrző csoport: szerda 20:00-22:00 Civil-ház
Szüvellő csoport: csütörtök 19:00-21:00 Csigaház
Kérdéseiket ne halasszák holnapra, tegyék fel a pannonia.nte@
gmail.com címen!
Hívjanak a következő telefonszámok egyikén!
Gyermekcsoport: Vadász Dániel, 30/417-7681
Ifjúsági és felnőtt csoport: Urbán Barbara, 30/307-2239, Szüvellő 
csoport: Greguss Gergő, 20/824-2875

Czelleng Arnold

A Pannónia Néptáncegyüttes hírei

Október 2-án volt a Kistarcsai Katolikus Templom bú-
csúja. A fél 11-kor kezdődött ünnepi szentmisét Dr. Tar-
jányi Zoltán atya, pápai káplán, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Hittudományi Karának dékánja, egyetemi 
tanár celebrálta. Az ünnepi szentmise után a kistarcsai 
hívők körmenettel emlékeztek azokra, akik valamikor 
itt éltek és felépítették a katolikus templomot. Az egy-
kori Váci Egyházmegye püspöke, Peitler Antal volt a 
templomépítés fő 
támogatója. A mai 
templomot a Rózsa-

füzér Királynője tiszteletére 1776-ban kezdték el 
építeni. Száz évvel később 1880-ban felújították. 
Idén is sokan kilátogattak a Búcsú térre, ahol Kis-
tarcsa Város Önkormányzata - kicsik és nagyok 
örömére - minden évben kirakodó vásárt és mini 
vidámparkot szervez. Az autósokat a polgárőrök 
irányították.

Városi búcsú Apróhirdetés 
Eladó
Fenyvesliget panorámás részén eladó egy energiatakarákos 130 
m²-es ikerházi lakás. Irányár: 26,9 millió Ft. Érdeklődni: 06-
30-21-41-406
Eladó ház Kistarcsán. Víz, villany, gáz van. ÚJ irányár! : 
15,8 millió forint. Érdeklődni : +36-30-24-11-653
ELADÓ Kistarcsán! Egy 106 m²-es ház (3 szoba-összkomfort) 
50 m²-es szuterén + 20 m²-es különálló téglaépület/működő 
üzlethelyiség 963 m²-es saroktelken. Forgalmas útvonalon, 
sokféle vállalkozásra alkalmas lehet. Irányár : 40 millió Ft. Ér-
deklődni: +36-20-913-60-46
Családi ház eladó Kistarcsán, két család részére alkal-
mas, 1.600 m²-es telek, alsó szint 110 m², felső szint 120 
m². Irányár : 56,9 millió forint. Tel.: 06-30-207-00-06
Zsófi aligeten 300 m²-es telken, felújított 98 m²-es, 
3 szoba+nappali, 2 WC-s kocka ház, (új nyílászárók, új fürdő-
szoba) azonnal beköltözhető. Ára: 14,5 millió Ft. Tel.: 06-70-
314-1847
Kistarcsán a kórház mögött 836 m²-es, belterületi építési 
telek, víz, villany az utcában, csatorna és gázcsonk tel-
ken. Ára: 13 millió Ft. Tel.: 06-70-631-0291
Szolgáltatás 
Gyógypedikűr, svédmasszázs kényelmesen az Ön ottho-
nában. Tel.: 06-30-382-5377



kistarcsai híradó  hirdetés 13

…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

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

HASÍTOTT TÜZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!
NÉMET BRIKETT, FABRIKETT KAPHATÓ!

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

Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig
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STRESSZ KEZELŐ SZEMINÁRIUM!!!
Ismét megrendezzük! – 3 ELŐADÁS 

Előadó: Dr. Deák Judit
Helyszín: Szent László út 59. emeleti szint (az életmódklub 
helyén)
Időpontok: október 29., november 5., november 12. Mindhárom 
alkalom szombat.
Kezdés: 16.00 órakor
A belépés díjtalan. 
A helyszínen kérdezési lehetőség és tanács-
adás. Ingyenes angol nyelvtanfolyamra való je-
lentkezésre is lehetőség lesz, melyet Raymond 
Torres amerikai diák misszionárius tart!

Szervező: Kistarcsai Életmód és Biblia Klub
Bővebb info: www.krisztus.info
Telefon: 0620 621-1400
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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. 1990 Ft/m²

ÖKOHITEL LEHETŐSÉG!

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

Do you speak English?
Take lessons for free in Kistarcsa from American student 
missionary Raymond Torres.
Flexible hours according to the group’s needs!
For more details call or write to:
06 30 434-2498
espana.47@hotmail.com

Beszélsz angolul?
Gyakorold a nyelvet ingyenes csoportban Raymond Torres 
amerikai diák misszionárius vezetésével. Rugalmas időpontok 
a csoport igényei szerint!
További részletek itt: 06 30 268-1984
r.zs.marietta@freemail.hu

Fiatalok előadásai a  hitről és a próféci-
ákról nemcsak fi ataloknak! 

Helyszín: „Forfa” iskola (a kistarcsai kórház 
mögött, Eperjesi út 19.)
Időpontok: November 7., 9., 11., 4., 16., 18.
Kezdés: 18.00 órakor
A belépés díjtalan. 
A helyszínen egészségügyi mérések, étel-
bemutatók, receptek, gyógytea stb. Angol 
nyelvtanfolyamra való jelentkezés amerikai 

diák misszionárius előadónál már az első alkalommal is!

Szervező: Kistarcsai Életmód és Biblia Klub
Bővebb info: www.krisztus.info
Telefon: 06306894792
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PostaHaszonŐr

• Életbiztosítás befektetéssel

• Negyedévre előre garantált nettó hozam 

A PostaHaszonŐr nem csak életbiztosítás, de nagy-
szerű befektetési lehetőség is egyben. Ajánljuk mind-
azoknak, akik szeretnék családjuk, szeretteik anyagi 
helyzetét biztonságban tudni, de nem szeretik a koc-
kázatos ügyleteket. Ha szeretné pénzét biztos helyen 
tudni, válassza a PostaHaszonŐr-t! 

A PostaHaszonŐr egyszeri díjas életbiztosí-
tás garantált évesített nettó hozama 2011. 
október 1. és 2011. október 31. között 
megkötött szerződések esetén, 2011. ok-
tóber 1. és december 31. közötti időszakra 
6,01%.

Részletes felvilágosítás:
2143 Kistarcsa, Iskola u. 6.

06-28/470-841

Garantált hozam 
a biztos jövőért!




