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Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

KISTARCSAI HÍRADÓ

Elkészült az Alapszolgáltatási
Központ új tetőfedése
Kérjük segítsen szavazatával, hogy visszanyerhessük a
tetőnek az árát!

Kistarcsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériummal együttműködve 2016. évre kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az épületen levő műpala fedés elhasználódott a tető több
helyen beázott, ezért a cseréről döntött a testület.
Az új lécekre egy GERARD típusú korszerű fedés készült, a
tavaly a kisépületen kipróbált vörösesbarna színben és
struktúrában. A központi helyen levő épület ezáltal már
nemcsak hibátlan tetőfedést kapott, hanem teljesen új épület
mintáját kelti. A tetőhéjazat cserével egyidejűleg az
ereszcsatornák és a látszó faszerkezetek, lambériák is
megújultak. Így a csapadékosra váló őszi időjárás már
további beázásokat nem okoz az épületen.
Kérjük segítsen szavazatával abban, hogy az Önkormányzat
visszanyerje a tető árát! Az alábbi linken adhatja le
szavazatát: http://www.gerard.hu/hu/proiect-133
Városüzemeltetési Iroda

A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal recepcióján
átvehető vagy a kapcsolódó tartalmakból letölthető.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatalnak (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes.
Megszépül a Gesztenyés Óvoda
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2015. november 9.
Egyben a hőszígetelés kérdése is megoldódik
Kistarcsa Város Önkormányzata A nyári nyílászárócsere folytatásaként még a tél előtt
elkészül az épület homlokzatának hőszigetelése.

Újabb szikkasztó árkok készültek el a
Móraligetben

A Scheda F., Balczó I., Burillák M.,
Móra F. , Balassi, Rigómező utca
területén újabb csapadékvíz szikkasztó
árkok épültek, illetve meglevő
földmedrű árkok kotrása történt meg. A
munkavégzés során az árkokból több
100 m3 anyag került kitermelésre és
elszállításra.
Kérjük a lakosságot, hogy az árkok folyamatos
fenntartásáról, kaszálásáról a hatályos rendeletünk
értelmében gondoskodni szíveskedjenek.
Csapadékvíz elvezető, szikkasztó árkot megszüntetni,
betölteni tilos.
Kérjük, hogy az újabb létesítésű árkok mentén ne
megszokásból közlekedjenek, vegyék figyelembe, hogy az
utcák mentén árokszakaszok vannak.
Városüzemeltetési Iroda

A falakra és a lábazatra 12 cm vastag szigetelőlapok
kerülnek. Az ablakok új párkányokat kapnak. A
hőszigetelésnek nemcsak energetikai haszna van, hanem az
épület megjelenésére is kedvező hatással lesz, mivel a
jelenlegi megkopott állapotú homlokzat helyett egy színes és
igényes dryvit réteg kerül kialakításra a hungarocell
szigetelésen. A kivitelezés az önkormányzat által megnyert
pályázatból valósul meg.
Városüzemeltetési Iroda
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Közmeghallgatás
Tisztelt Lakosság!
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. november 12-án (csütörtökön) 18.00 órától 20.00
óráig közmeghallgatást tart a Csigaházban, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
Kérdéseiket e-mailben, postán, illetve a Polgármesteri
Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába - 2015. október 31-ig lehet eljuttatni, vagy a helyszínen szóban feltenni.
E-mail cím: hivatal@kistarcsa.hu
Cím: Polgármesteri Hivatal - Közmeghallgatás - Kistarcsa,
Szabadság u. 48.
Solymosi Sándor polgármester

Útátadó amerikai módra!

Október 17-én került átadásra az elkészült Hunyadi út, mely
749 méter hosszan került kiépítésre vízelvezetéssel, a már
meglevő járdával párhuzamosan.
Az Önkormányzat reméli, hogy további támogatásokban is
részesül a jövőben, és ezt az utat újabb felújítások követhetik
majd.
Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Solymosi Sándor
polgármester, Juhász István alpolgármester és a körzet
képviselője Szemán Gergely is.
A beruházás átadóját különlegesen emlékezetessé tette az
Önkormányzat. A terhelési tesztet egy hatalmas Monster
Truck terepjáró végezte el, melyet kicsik és nagyok
közelebbről is megtekinthettek, beleülhettek és fotózhattak.
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Közlemény

Új helyre költözött a PMKH Gödöllői
Járási Hivatala
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a PMKH Gödöllői Járási
Hivatala a Gödöllői Polgármesteri Hivatal felújítási
munkálatai miatt 2015. októberében a lenti ütemezésnek
megfelelően elköltözik a Polgármesteri Hivatal 2100
Gödöllő, Szabadság tér 7. szám alatti épületéből a 2100
Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. szám alatti ingatlanba.
Október 1-2.
Gyámhivatali Osztály
Október 8-9.
Hatósági Osztály
Október 30.
Okmányirodai Osztály
A költözés miatt a Gyámhivatali Osztályon 2015. október 12. napján, a Hatósági Osztályon 2015. október 8-9. napján az
ügyfélfogadás szünetel.
A Gyámhivatali Osztály az új helyszínen 2015. október 5.
napjától, a Hatósági Osztály 2015. október 12. napjától
változatlan ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket.
A Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi, Építésügyi, Népegészségügyi, Foglalkoztatási és
Földhivatali Osztályát a költözés nem érinti.
A Gödöllői Járási Hivatal címe:
2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.
Elérhetőségei 2015. október 1-jétől:
telefon: 28/512-440
e-mail: jarasihivatal@godollo.pmkh.gov.hu
dr. Urbanics Gábor Járási Hivatalvezető kérésére,
Kistarcsa Város Jegyzője

Új tetőszerkezetet kapott az iskola
fedett hulladéktárolójat

A régi tető már nagyon elhasználódott, a cserépfedés is több
helyen megrongálódott, így Kistarcsa Város Önkormányzata
ács mestert bízott meg a tető cseréjére.
Az elbontott nyeregtető helyett egy fél nyeregtető
került kialakításra. A tároló hátsó fala több, mint egy méterrel
meg lett emelve annak érdekében, hogy a diákok ne tudjanak
a tetőre felmászni. A későbbiekben (tavasszal) tervezzük a
falak festését és a faszerkezetek felületkezelését.
Városüzemeltetési Iroda
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ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTÉSI AKCIÓ

2015. november 9től 13ig
Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzata és a KIVÜ Kft. egyszeri zöldhulladék
gyűjtési akciót szervez.
A zöldhulladék begyűjtését a heti aktuális hulladékszállítási
napon végezzük.
A következők szerint:
• Hétfői szállítási napon 2015. november 9-én hétfőn,
• Keddi szállítási napon 2015. november 10-én kedden,
• Szerdai szállítási napon 2015. november 11-én szerdán,
• Csütörtöki szállítási napon 2015. november 12-én
csütörtökön,
• Pénteki szállítási napon 2015. november 13-án pénteken
szállítjuk el a zöldhulladékot
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékot adott napon reggel 7 óráig
kell kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű
elhaladása esetén a később kihelyezett zöldhulladék nem
kerül elszállításra. Pótnap biztosítására nincs lehetőség!
Kizárólag a kerti zöld és lombhulladékot átlátszó színű és
bármilyen méretű bekötött műanyag zsákba, a gallyakat
pedig maximum egy méteresre darabolva, összekötve
helyezzék ki az ingatlanjaik elé.
FONTOS!
• Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákba csak és kizárólag
zöldhulladék kerüljön!
• A műanyag zsákba ne helyezzenek el gallyakat,
kommunális és szelektív hulladékot!
• A szelektív hulladékgyűjtő zsákba tilos kihelyezni
zöldhulladékot, mert az nem kerül elszállításra!
• A kommunális hulladék tartalmú zsákokat vagy a méretre
nem darabolt, kötegeletlen gallyakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék gyűjtés alkalmával kihelyezett elszállításra
alkalmatlan hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a
közterületről eltávolítani.
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A Deáktanya novemberi
programja
2015. november 5.
Fehér Péter: Egy csipetnyi Balkán
Négy fiatal, egy autó és tizenhat nap. A recept ahhoz,
hogy az ember belátást nyerjen a régen "Európa
puskaporos hordójának" nevezett térségbe, mely
napjainkra már nem is annyira robbanásveszélyes. Az
érintett országok: Törökország, Görögország, Albánia és
Montenegró.
2015. november 12.
Ruzsa Bence: Az ipari forradalomban Magyarországon – Petrik Lajos
Miképpen lett egy soproni kalaposmester fia Európaszerte elismert agyagipari szakember? A hazai iparoktatás
szerepe az ipari forradalom magyarországi
érvényesülésében. Vegyész, szakember, neves tanár, kinek
nevét és eszményét egykoron igazgatott intézménye híven
őrzi.
2015. november 19.
Herczig József: Állatvédő sintérek
A települések közterületein kóborló, többnyire ápolásra
szoruló állatok jótékony célú befogása. Az állatmentést
követően következik a gyenge, sérült kutyák ápolása,
majd felépülésük után gazdit kell keresni nekik. A
Gyömrői Kutyamentsvár Állatmenhely működésének
mindennapjai.
2015. november 26.
Farkas Ibolya Mária: Az elengedés művészete
Gyászolni nem az egyén akar, a közösség kényszeríti rá. A
rítusok jelentősége. Gyászolás hiányában emelkedik a
megbetegedések és a halálozások száma. A gyászfolyamat
véghezvitelével gazdagodik a személyiség. A nem
gyászoló, a szomorúsággal együtt az örömet is lezárja.
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi u. 33.)
termében tartjuk. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10
óráig. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor
kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. A Deáktanya
ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki
térítésmentesen látogathatja. Ezen alkalmakon és a KIKE
más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Idén elmaradt a kistarcsai búcsús vásár, de jövőre megújult formában kerül
megrendezésre
Tisztelt Kistarcsai Lakosok!
Kistarcsa Város Önkormányzata évről-évre egyre több
hagyományteremtő rendezvénnyel büszkélkedhet és
igyekszünk a már meglévő programjainkat is továbbfejleszteni. Így lett a Kistarcsai Napok, a Böllér- és a
Kakasfőző fesztivál is immár nemzetközi rendezvény, ahova
nem csak Pest megyéből, hanem Európa különböző
országaiból is ellátogatnak.
Szeretnénk, ha előbb-utóbb minden rendezvényünk
kisvároshoz méltó, színvonalas programokkal büszkélkedhetne, így a városi búcsú is.
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy csökkenő

érdeklődés mellett, egyre kevésbé volt rentábilis a búcsú
eddigi konstrukciója, így idén sajnos nem tudjuk megtartani.
Célunk, hogy jövő évtől egy megújuló, hagyományt teremtő
rendezvénnyel álljunk Önök elé, mely a gyermekek számára
kézműves programokat, készség-fejlesztő játékokat és
tartalmas szórakozást tud nyújtani. Ehhez viszont szükségünk van az Önök segítségére is.
Kérjük, amennyiben ötlete, javaslata van, azt küldje meg a
kistarcsaibucsu@gmail.com e-mail címre!
Legyen ez mindannyiunk búcsúja, teremtsünk új hagyományt
Kistarcsán.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Beszámoló a szeptemberi testületi ülésről

A Képviselő-testület a soron következő ülését szeptember
30-án tartotta.
Mezei őrszolgálat megszüntetése
A mezei őrszolgálat megalakulását, illetve működését
közérdekű felajánlással több vállalkozás, illetve
magánszemély is támogatta 2012-ben és 2013-ban. Ezt
követően megszüntek a közérdekű felajánlások, az
Önkormányzatnak állami támogatásból kellett finanszíroznia
a mezei őrszolgálat fenntartásával kapcsolatos kiadásokat. A
földtulajdonosokat az Önkormányzat mezőőri járulék
kivetésével nem terhelte meg.
A mezőőr eddigi munkájának áttekintése során
megállapítható, hogy nem kerültek felszámolásra az illegális
hulladéklerakások, termény- és falopások.
Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat
működtetése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A
törvény szerint nem kötelező feladata az Önkormányzatnak a
mezei őrszolgálat létesítése és működtetése. A Képviselőtestület a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati
rendeletet hatályon kívül helyezte.
Megkezdődhet a Gesztenyés Óvoda hőszigetelése
A „Gesztenyés Óvoda homlokzati hőszigetelése” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat
3 cégnek küldött ki ajánlattételi felhívást. Érvényes és
végleges ajánlatot csak a Véptech Kft. nyújtott be. A testület
nyertesnek nyilvánította a céget és felkérte a polgármestert a
szerződés megkötésére, az előre meghatározott december 15i teljesítési határidővel. A beruházás 28%-ban önkormányzati
forrásból, 72%-ban a Kormány támogatásával valósul meg
39 millió forint értékben.
Beszámoló a támogatott alapítványok elszámolásáról
A Képviselő-testület a költségvetésből a kulturális és sport
szervezetek részére 8 100 000 Ft-ot különített el a 2015.
évben történő támogatásukra.
A Humánpolitikai Bizottság 2015. februárjában pályázatot írt
ki. A 15 beérkezett pályázat alapján a Bizottság 12
szervezetet részesített támogatásban, melyek közül a
„Közösen Értük” Alapítványnak, valamint a Dömötör
Alapítványnak a Képviselő-testület felé szükséges
elszámolnia. A két alapítvány határidő szerint és a
szerződésben vállaltaknak megfelelően, pontosan számolt el,
ezért a testület egyöntetűen elfogadta a beszámolókat.
Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához és a
döntés értelmében maximum 20 főt támogat 7.000.- Ft/fő/hó
összeggel. A pályázat részletes feltételeirő az önkormányzati
hírek között olvashat.

DÖNTÖTT A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Egy újabb sikeres pályázat reményében módosításra
került a Városi Óvoda bővítéséhez szükséges tervezési
szerződés
Kistarcsa Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló törvény szerinti óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt
pályázat keretében a kistarcsai Városi Óvoda Gesztenyés
Óvoda épületének két csoportszobával történő bővítését
kívánja megvalósítani.
A tervezési szerződés alapján a tervező cég az engedélyezési
tervdokumentációt már el is készítette, valamint az
Önkormányzat már megszerezte a jogerős építési engedélyt
is, mely benyújtható a pályázatot elbíráló szervhez.
A tervezési szerződés rendelkezései szerint a kiviteli
tervdokumentáció elkészítése csak abban az esetben
kezdhető meg, amennyiben a pályázat támogatást nyer, és így
a tervezési munka biztosan finanszírozható pályázati
forrásból. Időközben azonban az Önkormányzat tudomást
szerzett arról, hogy lehetőség van a csoportszoba bővítésre
újabb forrást is szerezni a „VEKOP 6.1.1. bölcsődék és
családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális
fejlesztései” megnevezésű pályázat keretében.
Ezen újabb pályázat elbírálása során előnyt jelent,
amennyiben a pályázó már rendelkezik a megvalósításhoz
szükséges kiviteli tervdokumentációval is. A fentiek alapján
javasolt a tervezési szerződést módosítani, és a kiviteli
tervdokumentáció elkészítésének megkezdésére felhatalmazást adni annak érdekében, hogy az Önkormányzat jobb
esélyekkel pályázhasson a fent megjelölt újabb pályázaton. A
tervezési szerződés módosítását a testület egyöntetűen
elfogadta.
H. SZ.
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Idősek Világnapja

Idén is két napon került megrendezésre Kistarcsa Város
Önkormányzata szervezésében az Idősek Világnapja.
Október 8-án és 15-én délután vendégelték meg a
szépkorúakat a Csigaházban. Az első napon Solymosi Sándor
polgármester köszöntötte a résztvevőket. Ezen az estén a
Szeretet Duó, Böröndi István és Karcagi János szórakoztatták
a nyugdíjasokat. A vacsora tálalása idén is a képviselők
segítségével történt. Segédkezett Uvacsek Csaba, Szemán

Gergely, Juhász József és Dőringer Károly képviselő is.
A második napon Juhász István alpolgármester nyitotta meg
a rendezvényt. Rendhagyó műsorral készült a Kéknefelejcs
Dalkör és újra fellépett Böröndi Károly és kíséretével
Karcagi János. Ezen az estén is segédkezett Uvacsek Csaba,
Juhász József és Szemán Gergely képviselők, kiegészülve
Csampa Zsolttal és Majsai Sándorral.
A szervezők nagy szeretettel várják a kistarcsai nyugdíjasokat a november 19-én megrendezésre kerülő ErzsébetKatalin bálba is. A rendezvényre november 16-ig lehet
jelentkezni Pál Valéria klubvezetőnél, a részvételi díj 1500Ft.

Görög Kulturális Est és Táncház
A kistarcsai Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár
tisztelettel meghívja a város lakosságát a 2015. november 7én, este 18 órától a Csigaházban megrendezésre kerülő
Görög Kulturális Est és Táncház rendezvényre.
Kiállítás, irodalom, tánc és zene
A “Görög Örökség “ kiállítás bemutatja a két nép kapcsolatát
és pozitív együttélését a befogadó lelkületű Magyarországon.
Kistarcsán él Nakisz Szkordilisz ciprusi származású görög
író, költő, aki 1995 óta él Magyarországon, költészetét
elemző történelmi szemlélet és mélyérzelmű poézis jellemzi.
A klasszikus zene közreműködői Czitrovszky Ilona zongoraművész és Szkordilisz Emília lesznek ezen az estén.
Az este folyamán fellép a Fengari Tánccsoport, melyet görög
és fillhellén fiatalok alakítottak meg 11 éve és a Zeys (ejtsd:
Zeusz) és barátai zenekar.
A belépőjegy 3.000,- Ft / fő, mely magában foglalja a
tradicionális görög étel- és borkóstolót is.
Elővétel és információ:
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: 06-28-207-147 vagy 06-20-5687-656
E-mail: kistarcsamuvhaz1@apmail.hu
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Megjelent a tornacsarnok
építésére vonatkozó kiírás

Hosszú előkészítés után a Nemzeti Sportközpontok, mint
bonyolító kiírta az iskola területére tervezett tornacsarnok
kivitelezésére a nyílt közbeszerzési eljárást.
A "C" típusú tornaterem paraméterei: meglévő
iskolaépülethez kapcsolód tornacsarnok kialakítása teljes
körű, kulcsrakész kivitelben 1651 m2 hasznos nettó
alapterülettel. 7,50 m szabad belső magasságú, cca. 20x40 m
alapterületű küzdőtér és a kapcsolódó kiszolgáló
helyiségekkel (előtér, közlekedő, öltöző - mosdó-zuhanyzó WC-blokkok, tanári szoba, tároló, szertár, gépészet), teljes
körű, kulcsrakész kivitelben. A tervezett kivitelezés hossza
max. 300 nap a szerződéskötéstől számítva. (Plusz pontot
jelent a pályázatnak, ha 240 napig lemegy az ajánlatában.)
További információk a Közbeszerzési Értesítő 117. számában
található.
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Tervezzük meg együtt az Ifjúság teret!
Tisztelt Kistarcsai Polgárok, Tisztelt Vállalkozók!
Kistarcsa Város Önkormányzata úgy döntött, hogy meg
kívánja újítani az Ifjúság teret. Ez a feladat több évtizedes
adóssága az Önkormányzatoknak, de fel kellett ismerni, hogy
ez a lépés már nem várathat tovább magára, és el kellett
indítani a fejlesztési programot. Összetett urbanisztikai
feladat előtt állunk, amelynek sikere attól is függ, hogy
mekkora támogatást kapunk Önöktől a munkához, és meg
tudjuk-e fogalmazni a tér jövőképét közösen. Ezért is fontos
nekünk, hogy tudjuk, Önök szerint milyen legyen az Ifjúság
tér, mi az, amivel vonzóbbá, komfortosabbá és
sikeresebbé tudjuk tenni a teret, hogy elnyerje a
városközponti pozíciónak megfelelő kialakítást. A
megvalósításhoz pedig partnereket keresünk, és azt
reméljük, hogy megtaláljuk azokat a vállalkozókat,
tulajdonosokat valamint fejlesztőket, akik szívesen részt
is vennének a megvalósításban.
Mik azok a funkciók tehát Ön szerint, amiket célszerű lenne
idetelepíteni ahhoz, hogy ez egy kedvelt, nyüzsgő városi tér
legyen, ahol mindenki megtalálja majd a számítását: pl.
közintézmények, üzletek, szolgáltatások, vendéglátási
létesítmények és városi nagyrendezvények.
• Mondja el nekünk, Ön melyik napszakban, vagy a hét
melyik napján használja és használná szívesen a teret?
• Mitől válna a hely annyira kedveltté és forgalmassá,
hogy az itt kialakítandó üzletek, vendéglátóhelyek
gazdaságosan fenntarthatóak legyenek?

Ezeknek a kérdéseknek a tisztázására több ütemben fogunk
fórumokat szervezni civileknek és vállalkozóknak, amelyek
nem az ismert közmeghallgatások mintájára kerülnek majd
megrendezésre, hanem jó hangulatú, alkotó jellegű
beszélgetések lesznek, amelyben egy moderátor segíti
majd a közös munkát, és abban is segít nekünk, hogy
lehetőleg konszenzusra is jussunk Önökkel, illetve Önök is
egymással, a legfontosabb kérdésekben.
Szervezünk kiscsoportos, fórumszerűen megrendezett
találkozókat, workshopokat, amelyekre meghívókat fogunk
küldeni az érintetteknek, és amelyre csak a regisztrált
meghívottakat várjuk, ez lesz november 5-én.
December 4-én 14 órakor pénteken, a „Mindenki
Karácsonya” rendezvényén ki fogunk települni a
Csigaház előtti térre, és ott pedig várjuk személyesen is
Önöket, ahol alkalmunk lesz mindenkit meghallgatni
külön-külön is.
Kistarcsa Város Önkormányzata tisztelettel várja Önöket a
fent meghirdetett időpontban tartandó városfejlesztési
fórumunkra. Kérem, figyelje a programról szóló
híradásokat, és kövesse a Facebookon is a „Fejlesszük
együtt az Ifjúság teret!” csoportban a napra kész
híradásainkat, és működjön velünk együtt, ezen az
újszerű kezdeményezésünkön! Számítunk az Ön
javaslataira is, amelyeket a Budapesti Műszaki Egyetem
Urbanisztikai Tanszékének szakembereinek a segítségével
fogunk összesíteni, és a tér tervezési programját
meghatározni.
Marthi Zsuzsa, főépítész

Közeleg a jótékonysági ErzsébetKatalin bál

A Vállalkozók Baráti Köre által szervezett jótékonysági
rendezvény idén jubileumához érkezik. November 21-én,
szombaton 5. alkalommal kerül megrendezésre az ErzsébetKatalin bál a Csigaházban.
Juhász István főszervezőt kérdeztük, idén milyen
különlegességekkel készülnek.
Mielőtt a bál részleteiről kérdeznénk, engedje meg, hogy
hadd gratuláljunk a ”Kistarcsa Városért” kitűntetéshez.
melyet a Város Napja ünnepségen vehetett át.
Milyen érzés volt átvenni ezt az elismerést?

Először is köszönöm a gratulációt, természetesen nagyon
megtisztelő és jó érzés volt átvenni a kitüntetést. Köszönöm
azoknak, akik rám gondoltak. Mindig közösségi ember
voltam, szerettem a közösségért és Kistarcsa fejlődéséért
dolgozni. Ez a kitüntetés megerősített abban, hogy az az út,
amin idáig jártam, mások szerint is jó, és ezen az úton
érdemes tovább menni. Munkám során nagyon sok segítséget
kaptam családomtól, barátaimtól, kistarcsaiaktól, a hivatal
dolgozóitól. Nagyon köszönöm nekik, nélkülük nem sikerült
volna ennyi mindent véghezvinni. Nagyon sok ötlet és terv
van még a fejemben, remélem ezek közül sikerül még sokat
megvalósítani. Köszönöm még egyszer mindenkinek az
elismerést.

Visszakanyarodva a jótékonysági bálhoz. Idén milyen
nemes célra lesz fordítva a teljes bevétel?
A bevétel egy részét a Közösen Értük Alapítványnak ajánljuk
föl, a másik részéből a virágosítást támogatnánk.

A bál előkészületei már javában zajlanak. Milyen
meglepetésekkel készülnek, és mikortól és hol lehet
jegyeket vásárolni a bálra?
Ebben az évben az Online Bulizenekar fogja szolgáltatni a
talpalávalót, de nem maradunk sztárfellépő nélkül idén sem.
Nem más fog ellátogatni egy óra erejéig hozzánk, mint Elvis,
aki hozza magával a Flying Times zenekart is. Talán ilyen
jellegű műsor Kistarcsán nem is volt. Lesz idén is tombola,
egy különleges árverezés az Alapítvány javára, valamint a
finom vacsorát ismét a városi konyha fogja nekünk
elkészíteni.
Jegyértékesítő helyek:

Polgármesteri Hivatal: 06-28/470-712
Juhász István: 06-30/948-3424
Ifj. Juhász István: 06-20/426-7889
valamint a Györgyi Virágboltban
Várunk mindenkit szeretettel!
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Szeptember 1 9-én tartották a
Várossá Avatás
1 0. évfordulóját
Idén a Görhönyfesztivállal egy napon került megrendezésre a Várossá Avatás
10. évfordulójának megünneplése. A délután 3 órakor kezdődő rendezvény a
Himnusz eléneklésével kezdődött, melyben idén is a Simándy József Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara működött közre. Ezután
Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármesterének beszéde következett. A jubileum
apropóján a Város első embere egy rövid számvetést tartott, és kiemelte az
elmúlt évek legnagyobb beruházásait és fejlesztéseit. Kitért a sikeresen
lezárult nagyszabású ivóvízminőség-javító beruházásra és a hamarosan
átadásra kerülő új rendőrőrs fontosságára is. Kiemelt jelentőségűnek értékelte
a Város kapcsolatát a helyi civil szervezetekkel és a testvértelepülésekkel.
A beszéd után a Pannónia Néptáncegyüttes hölgy tagjai magyar népdalokat
adtak elő.
Ezt követően a 2015. évi önkormányzati kitüntetések átadására került sor,
melyekről idén is a Képviselő-testület döntött
Idén az „Év Sportegyesülete” a Kistarcsai Vizisport és Rekreációs Club
lett.
A klub 2013-ban alakult, elsősorban triatlon, úszás és 2015-től öttusa
sportágakkal foglalkozik. Két év alatt Kistarcsa egyik legnépesebb (200 fő) és
legsikeresebb sportcsapatává vált. Tagjainak 90%-a helyi lakos. Fő
feladatuknak az utánpótlás nevelést tartják. Nap mint nap közel 120 gyermek
választja ezt a testmozgást az egyesület irányításával. 2014-ben az ország 6.
legeredményesebb utánpótlás nevelő egyesülete volt. Leigazolt versenyzőinek
száma elérte a 70 főt. Tavaly 22 versenyző állhatott országos bajnokságon
dobogóra, és 7 versenyző indult nemzetközi versenyen. Közösségi
tevékenységük is igen aktív, rendre részt vesznek az Önkormányzat által
szervezett rendezvényeken.
A „Kistarcsai Gyermekekért” címet Jankovné Szedmák Éva kapta.
Jankovné Szedmák Éva 1976-ban végzett a Jászberényi Tanítóképző
Főiskolán. 1981-ben kezdett tanítani Kistarcsán az akkori 3-as számú
Általános iskolában, ismertebb nevén a FORFA-ban
1983-ban felkérték igazgatóhelyettesnek, mely munkakört 24 éven keresztül
látta el. 2007-től a napközis tanítómunkát választotta, melyet azóta is nagy
elhívatottsággal végez. Mindenki ismeri pedagógiai szigorát, precizitását,
optimista humorát és vidám kisugárzását. Pályafutása alatt mindig a
gyermekek érdekeit tartotta szem előtt. Nyugdíjba vonulása előtt idén az
utolsó, 40. tanévét kezdte meg.
A „Kistarcsa Városért” címet Juhász Istvánnak adományozta a testület
Juhász István 1967-ben született Gyulán, 1978 óta él Kistarcsán,
megházasodott, két fiú büszke édesapja. Autószereléssel foglalkozó saját
vállalkozását 1995-ben indította el Kistarcsán. A Kistarcsai Vállalkozók Baráti
Körének alapítója. 2002-2014-ig folyamatosan részt vett az Önkormányzat
munkájában, mint külsős pénzügyi bizottsági tag, majd később mint a
bizottság elnöke. Mindig fontos volt számára a helyi rendezvények, és
beruházások támogatása. Nagymértékben hozzájárult a Simándy szobor és a
Trianoni emlékmű elhelyezéséhez, a katolikus templom díszkivilágításához, a
padok örökbefogadásához, a rovásírásos tábla állításához. Rendszeresen
támogatja a helyi sportegyesületeket is.
.
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Kiemelt támogatója a Virágos Kistarcsa, a Mindenki Karácsonya a
Kakasfőző- és Böllérfesztivál rendezvényeknek. A Kistarcsai Napok
Fesztiválon nem csak támogatóként, hanem szervezőmunkával is
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
A ”Köz Szolgálatáért” címet Kardosné Vitárius Ildikó kapta.
Kardosné Vitárius Ildikó 1999-ben kezdett dolgozni a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál, kezdetben adóigazgatási
előadóként, majd csoportvezetőként. Példaértékű mind a szakmai
munkájában nyújtott tevékenységében mind az ehhez vezető saját
erejéből épített önképzésében, tanulmányaiban. A kitüntetett ezekben az
ünnepi pillanatokban már nyugdíjas, aktív köztisztviselőként feladatait
nagy odafigyeléssel, alapossággal végezte. Ügyfélközpontú szemlélete
mellett mindig tartotta a megadott határidőket, folyamatosan
foglalkozott a munkavégzéshez szükséges általános és szakmai elméleti
és gyakorlati ismeretek naprakészen tartásával. Munkáját mindig
kiemelkedő motiváltsággal végezte.
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben
Kistarcsa Díszpolgárának Kereszti Ferencet választotta.
Kereszti Ferenc évtizedek óta jelentős szerepet játszik Kistarcsa
kulturális életében. 1970-ben önképző kört alapított, majd a katonai
bevonulásáig vezette a Kistarcsai Lányok Ifjak Kulturális Körét. 1973ban megalapította a Premier Plan filmklubot, ahol 13 év alatt több mint
200 film került levetítésre. Alapító tagja volt a Boldizsár kispályás
labdarúgócsapatnak, mely napjainkban is szerepel a bajnokságban.
1993-ban hozta létre a Kistarcsai Kulturális Egyesületet, mely KIKE
néven vált ismertté nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is.
Az egyesület megalakulásától kezdve heti rendszerességgel szervez
ismeretterjesztő előadásokat a Deáktanyán. A 2015-ös év elején az
1100. alkalomra került sor. Az ilyen hosszú előadássorozat világszerte
is páratlan.
Kereszti Ferenc kezdeményezte és hat éven keresztül, főszervezőként
irányította a Kistarcsai Napok rendezvénysorozatot. 2002 óta szervezi a
kulturális hetet.
Több, immáron hagyománnyá vált rendezvény, mint például a
nemzetiségi folklórtalálkozó, a Kistarcsai Kiscsillagok, a Hulló falevél
kezdeményezés és a 2008 óta évente megjelenő Kistarcsai Kalendárium
is az ő nevéhez fűződik.
A városépítés terén is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az ő
kezdeményezésének köszönhető a Simándy-szobor felállítása, a Szent
Imre téren látható mozaik elkészülte, az iskola homlokzatát díszítő
Dallamfa című alkotás és az internálótábor emlékfalán található
Meszlényi dombormű megvalósítása is.
A kitüntetések átadása után, Medve József színművész, „Mit jelent
nekem Kistarcsa” című művét olvasta fel. Ezután a 10 éves jubileum
alkalmából, egy 100 szeletes torta is szétosztásra került a rendezvényre
kilátogatók között.
Az ünnepség zenés gálaműsorral folytatódott. Először Gájer Bálint
lépett színpadra, ismert swing, latin és rock and roll slágerekkel.
Délután 5 órakor pedig, Marót Viki és a Nova Kultur zenekar teremtett
hamisítatlan házibuli hangulatot a Simándy téren. Zárásképpen a
rockosabb zenéket kedvelőké volt a főszerep. Több mint 3 órás
koncertet adott a Pótz-Nagy Ágoston által vezetett Gesarol együttes.
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Görhönyfesztivál
Idén a Görhönyfesztivál Kistarcsa Város Önkormányzatának szervezésében került megrendezésre, amely összefonódott a Tulipán Országos
Szlovák Folklórtalálkozóval. A rendezvényt Solymosi Sándor polgármester
nyitotta meg. Bemutatásra került a zsűri, és ezután Szabóné Tóth Katalin,
a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szlovákul is
köszöntötte a résztvevőket. Idén a 4 fős zsűrit Jurcsi Lajos, Hercku János,
Kohajda Péter és Csendes Mihályné (Annus néni) alkotta.
Amíg a 14 csapat sátránál készültek a különlegesebbnél különlegesebb krumpliételek, a színpadon változatos néptánc együttesek és népdalkörök szórakoztatták
a közönséget. Fellépett a Keresztúri Tánccsoport, a Lipa Szlovák Folklór
Egyesület, a Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület, a Nagytarcsai
Hagyományőrző Egyesület a Bánki Nemzetiségi Hagyományörző
Néptánccsoport. Kistarcsát és természetesen a Pannónia Néptáncegyüttes 4
különböző korcsoportja, a Szeretet dalkör és a Kéknefelejcs Hagyományőrző
Népdalkör képviseltette.
A koradélutánig tartó folklór programsorozatot követően a görhönysütő verseny
eredményhirdetésére került sor. A rendezvényre kilátogatók közül pityókajegy
ellenében bárki megkóstolhatta ezeket a különleges burgonyás ételt. A
szervezők a gyermekekre is gondoltak, többféle ügyességi játék és kézműves
foglalkozással is várták a kicsiket. Egyes játékokat ingyenesen, mások pedig
szintén pityókajegy ellenében lehetett kipróbálni. Mindezek mellett egésznapos
kirakodóvásár és sorsátor is színesítette a rendezvényt.
Voltak, akik a tésztába kevert különlegességekkel, voltak akik különböző
szószokkal próbálták levenni a zsűritagokat a lábukról. Egyik csapat sem maradt
elismerés nélkül, de a fődíjért idén is komoly verseny alakult ki. Első helyen a
Levendula fodrászat és kozmetika csapata végzett. Külön érdekesség, hogy
először indultak a versenyen. Második lett a Kiscsibék csapata, a dobogó
harmadik fokára pedig a Kistarcsai VSRC állhatott.
Fődíj:
1. Levendula fodrászat csapata
2. Kiscsibék csapata
3. Triatlonosok csapata (KVSRC)
Legszebb tálalás:
1. Macó-Mackók (Kápolna utca)
2. Alapszolgáltatási Központ csapata
3. Közösen Értük Alapítvány csapata
Legjobb higiénia:
1. Belusa testvértelepülés csapata
2. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
csapata
Legjobb íz:
1. Pityókások csapata
2. Pannónia Néptáncegyüttes csapata
3. KIKE csapata
Legszebb külső megjelenés
1. Simándy-sokk csapata
2. Jobbik csapata
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SZELEKTÍV HULLADÉKVÁLOGATÓ A KIVÜ KFT. TELEPHELYÉN
A KIVÜ Kft. 2015. áprilistól válogatja telephelyén a
lakosságtól begyűjtött szelektív hulladékot. A hónap elején
begyűjtött szelektív hulladék a telephelyre kerül
beszállításra, ahol kézi erővel, közfoglalkoztatott
munkavállalók bevonásával történik az egyes anyagáramok
kiválogatása. A kiválogatott anyagáramok big-bag zsákban
kerülnek tárolásra, majd a FE-Group Invest Zrt.-hez
beszállításra, hasznosításra.

A KIVÜ Kft. Ügyfélszolgáltatán megszűnt a szelektív zsák
biztosítása a lakosok részére, kivétel az új beköltöző, új
szerződést kötő ügyfelek.
Üveghulladékot a fokozott balesetveszély miatt kizárólag a
város területén elhelyezett üveggyűjtő konténerekbe lehet
kihelyezni:
- Rákóczi krt. – Thököly u. parkoló
(Zsófialiget HÉV Állomás)
- Hunyadi utca - Arany János utca (piactér)
- Síp utca – Sportpálya
Tapasztalataink alapján egyértelműen megállapítható,
- Fenyves utca – Raktár krt.
hogy továbbra is rengeteg olyan anyag kerül a szelektív
- Ifjúság tér (gázfogadó)
gyűjtőzsákokba, melyek nem újrahasznosíthatók pl:
főként kommunális-, elektronikai-, üveghulladék,
MIT TEHET A ZSÁKBA!
hungarocell, kemény műanyag, építési törmelék stb. A
zsákok nagyrészében kihelyezett szelektív hulladék nincs
összetaposva (PET palack, tetrapak, italos dobozok stb.),
így egy zsákba jóval kevesebb hulladék kerül
kihelyezésre, mint amennyi egyébként beleférhetne.
Ismételten kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív
gyűjtőzsákba kizárólag az alábbi hulladékokat helyezzék ki
LAPOSRA TAPOSVA:
- műanyag (PET palack, fólia, PP+HDPE jelzésű flakonok)
- alumínium és fém italos dobozok
- fém konzervdobozok
A papír hulladékot (újságpapír, kartondobozok összehajtva,
tiszta csomagolópapírok, szórólapok, reklámkiadványok)
pedig továbbra is kérjük, hogy külön gyűjtve, összekötve
helyezzék ki a szelektív hulladékgyűjtő zsák mellé.

Alumínium és fém italos dobozok, konzervdobozok

NE KERÜLJENEK A SZELEKTÍV ZSÁKBA AZ
ALÁBBI ANYAGOK:
- Ételmaradékos poharak (tejföl, joghurt, vajkrém stb.)

- Gyümölcs és egyéb tálcák
- Étolajos, fagyállós, gázos –és motorolajos flakonok
- Kemény műanyag (pl: gyerekjátékok)
- Fából készült játékok, eszközök
- Kommunális-, elektronikai-, zöld- és üveghulladék
- Eü. betétek, injekciós fecskendők, tűk stb.

Amennyiben a fent felsorolt hulladékok kerülnek
kihelyezésre a szelektív hulladékgyűjtő zsákba, akkor a zsák
nem kerül elszállításra, mivel ezek az anyagok nem
újrahasznosíthatók, hanem a kommunális hulladékgyűjtőbe
helyezendők.
Fekete, nem átlátszó zsákokban kihelyezett hulladék nem
kerül elszállításra!
2015. június 1-től a kihelyezett szelektív gyűjtőzsák esetében
minden ingatlanhoz maximum 3 db cserezsákot biztosítunk
havonta a gyűjtésnapján. Amennyiben ennél több szelektív
hulladék keletkezik, úgy azt bármilyen átlátszó zsákba
kihelyezhetik.

Műanyag PET palack, fólia, PP+HDPE jelzésű flakonok

TAPOSSA LAPOSRA!
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Pillanatok alapítványunk életéből

Közösen Értük Alapítvány, a sérült fiatalokért. Igen, közösen
értük!!! Közösen többet tudunk tenni azokért az
embertársainkért, akik vagy születésüktől fogva, vagy éveket
egészségesen élve valamilyen betegségben, baleset folytán
lettek sérültek. Bárkit érhet baleset, bárki elé kerülhet
„banánhéj”, kérdés sikerül-e kikerülnie.

Közösen Értük!!! Tegyünk értük, hogy teljesebb életet
éljenek!
Alapítványunk több olyan ünnepségen részt vesz, amit az
önkormányzat rendez, ill. saját programokat is szervez:
farsang, húsvéti tojásfestés, stb. Aktívan kivettük részünket a
város tavaszi virágosításában. A gyermeknapi ünnepségen
különböző játékokat játszottunk, versenyeztünk, és
mindenkit megajándékoztunk, nálunk mindenki nyert.

Szerveztünk buszkirándulást Székesfehérvárra, megnéztük a
város nevezetességeit és a Bory-várat. A Kakasfőző-verseny
és a görhönysütés is nagy élmény volt. Vendégeink sorban
álltak az általunk sütött finomságért.
Az Alapszolgáltatási Központ kézműves foglalkozásán részt
vevők nagyon jól érezték magukat. Ugyanígy az általuk
szervezett hollókői kirándulás is felejthetetlen élmény volt
gyermekeink és szüleik részére egyaránt, igaz az időjárás
kissé mostoha volt hozzánk.
Az év méltó befejezése lesz az adventi megemlékezés és a
karácsonyi ünnepség.

Köszönjük a támogatást Kistarcsa Város Képviselőtestületének, az Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak és
mindazoknak, akik az 1 %-ot nekünk utalták.
Változatlan célunk, hogy megmutassuk magunkat szűkebbtágabb környezetünknek, a sérült embereket egyenrangú
partnerként bemutatni a világnak.
Továbbra is várjuk azon családok jelentkezését, akik hasonló
problémával küzdenek és szeretnének tartozni egy
közösséghez. KÖZÖSEN ÉRTÜK!!!
Rimóczi Erzsébet

Ismét fantasztikus eredményt értek el a Sentinel SE taekwondosai
Ragyogó eredménnyel zárt a Sentinel Olimpiai Taekwondo
Sportegyesület szeptember 26-án, Budapesten a Láng
Sportcsarnokban megrendezett 8. Nyílt Magyar Formagyakorlat Országos Bajnokságon.
A versenyen 15 ország képviseltette magát, közel 210
indulóval. Egyesületünk a magyar csapatok közül a legtöbb
indulóval, 21 fővel nevezett be. A versenyen indult Fehér
Ilona, Törőcsik Bálint, Nickl Dávid, Kohl Kinga, Nuszbaum
Krisztina, Benedek Péter, Nagy Csaba, Neller Ábel, Hrozik
Ferenc, Benedek Zsolt, Pallai Dávid, Baré Bianka, Baré
Boglárka, Baré Botond, Magyari Zoltán, Varga Balázs,
Csomós Csenge, Tatár Krisztián, Tóth Bernadett, Szopcsák
Nikolett, Bozóki Márk.
A hazai és a külföldi csapatok közül "B” kategóriában a
Sentinel SE lett az első!
Két kupát is nyertünk a legeredményesebb és a legtöbb
versenyzőt indító csapatét!

Eredményeink:

Kadett kategóriában egyéniben:

Törőcsik Bálint ezüstérem
Bozóki Márk, Kohl Kinga 4.helyezés
Kadett kategóriában párban:

Bozóki Márk- Neller Ábel bronzérem
Junior kategóriában egyéniben:

Fehér Ilona aranyérem
Baré Bianka bronzérem
Junior kategóriában párban 14 év felett:
Kohl Kinga-Benedek Zsolt aranyérem
Nuszbaum Krisztina-Hrozik Ferenc bronzérem
Fehér Ilona-Törőcsik Bálint 4.helyezés
30 év alatti kategóriában egyéniben:
Hrozik Ferenc ezüstérem
Nagy Csaba aranyérem
30 év alatti kategóriában csapatban:

Nickl Dávid-Törőcsik Bálint-Fehér Ilona aranyérem
Hrozik Ferenc-Nagy Csaba-Nuszbaum Krisztina bronzérem
Neller Ábel-Bozóki Márk-Baré Bianka 4.helyezés
30 év feletti kategóriában egyéniben:
Nuszbaum Krisztina ezüstérem
Benedek Péter bronzérem
Összesítve: 4 aranyérem, 3 ezüstérem, 5 bronzérem a mérleg.
Gratulálunk a csapatnak és Hegyes Imre Mesternek a sikeres
felkészítésért!
A Sentinelnél folyamatos a tagfelvétel! Minden
korosztályt szeretettel várunk!
Elérhetőségek: www.sentinelse.hu Tel :06-20/551-0919

KISTARCSAI HÍRADÓ
KIKE hírei
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Kézimunka Umbriában

Évek óta terveztük hímző és csipkekészítő tanfolyamok
indítását, de ehhez pályázati támogatásra volt szükségünk.
Mivel külföldi partnerekkel együttműködve szerettük volna
megvalósítani, kerestünk olyan szervezeteket, melyek
szívesen tartanának velünk ezen a téren. A pályázatba
részletes munkatervet is be kellett írnunk, ezért potenciális
partnereinktől kértünk ötleteket, elsősorban a közös
programokra. Már itt meglepett minket az olaszok ajánlata,
amiből kiderült, hogy Umbriában sokkal nagyobb kultusza
van a kézimunkának, mint nálunk. Folignoban – idevalósi
volt a partnerünk – és a környező települések szinte
mindegyikében van hímzés- vagy csipkemúzeum,
kiállításokat rendeznek, működik a turisztikai csipkeút.
Először a másfél ezer lelket számláló falu, Valtopina
hatalmas sportcsarnokában megrendezett kézimunka
kiállítást látogattuk meg. Előzőleg szó volt arról, hogy a
projekt felnőtt tanulóinak munkáit is kiállítjuk itt, de ez nem
valósulhatott meg, mert napokon keresztül folyamatosan ott
kellett volna tartózkodnunk, bemutatók tartása és a látogatók

informálása céljából. Több órát töltöttünk a szebbnél szebb
hímzések és csipkék, valamint az ezek készítéséhez
szükséges míves eszközök széles tárházát nézegetve.
Az élő népművészetből kapott ízelítő után megtekintettük a
helyi Hímzés és Textil Múzeum gyönyörű darabjait. Aztán
sétálgatva a falu főutcáján, két kiállító helyiségbe is
benéztünk. Az egyikben a hímzés egy modern irányzatát, a
másikban a ruhákon alkalmazott hagyományos változatot
mutatták be.
Elvittek minket a Foligno szélén működő, számunkra addig
ismeretlen Arnaldo Caprai textilüzembe, ahol a muzeális
jellegű magángyűjtemény bemutatása közben azt is
elmondták, milyen világraszóló eseményekhez készítettek itt
kellékeket, mint például asztalterítőt. A gyártó csarnok
monumentális csipkekészítő gépei lenyűgöztek minket. Az
egyiken – melynek hossza legalább tíz méter – a legkülön-

bözőbb színű karkötők készülnek, hihetetlen mennyiségben.
Meglepetten láttuk, hogy a cég termékeit kínáló áruházban –
a tömeggyártás ellenére – 10 euróért lehetett venni egy ilyen
karkötőt.

Folignoban először kiállító teremben, majd embereken is
megcsodálhattuk azokat a ruhakölteményeket, melyeket a
barokkfesztiválokon viselnek. Egy ilyen rendezvényre
körülbelül nyolcszázan öltöznek be. Az öltözékek folyamatos
karbantartást és felújítást igényelnek. Ennek érdekében sokan
elsajátítják a barokk hímzés technikáját. Egy éltes hölgy –
aki tudományos szintre vitte ezt a gyakorlatot – tartott is
nekünk egy igen érdekes előadást.
Panicale egy dombra épült középkori városka, öt és félezer
lakossal. A hangulatos környezet épületei sok érdekességet
rejtenek. Az egyik templom szentélyét –Szent Sebestyénnel a
középpontban – Perugino festette 1505-ben. A helyi és
környékbeli amatőr színjátszóknak fellépési lehetőséget
biztosító barokk színház patkó alakú nézőtere kétszintes
páholysort is tartalmaz. Számunkra azonban az egykori
templomban kialakított tüllcsipke múzeum volt a legizgalmasabb látnivaló.
Assisiről elsősorban a Szent Ferenchez kötődő emlékek
jutnak eszünkbe, pedig a város igen gazdag a turisztikai
látványosságok terén. Működik például egy, a római korból
származó fürdő, melyből napjaink igényeihez igazodó
wellness centrumot alakítottak ki. Az Asisium pedig a föld
alatt bejárható, szintén a római időkből megmaradt városrészt
és archeológiai gyűjteményt mutat be. Későbbi időkből
eredeztethető az a hagyomány, melyet az Assisi Hímző
Akadémia asszonyai ápolnak. Közülük ketten ismertették az
itteni hímzés sajátosságait, majd műhelygyakorlat keretében
meg is tanították csoportunk tagjainak.
Sok tapasztalattal gazdagodtunk Umbriában, de különösképpen meglepett minket az a tény, hogy milyen nagy
jelentőséget tulajdonítanak a hagyományőrzésnek. Az olasz
partnerünk által szervezett kézimunka tanfolyamokra szép
számmal jelentkeztek fiatalok. Reméljük, nálunk is eljön
majd az az idő, amikor fiataljaink körében nem lesz „ciki” a
kézimunkázás.
Kereszti Ferenc
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A szegénység elleni küzdelem világnapja, október 17.

Ünnepel az egyén, a család, közösségek, a társadalom és a
A jóléti államok.
világ. Ünnepelnek történelmi évfordulókat, embereket, akik
A 19. század közepétől kezdett elterjedni Európában a
sokat tettek az emberiségért. Nem mehetünk el szegényekről való igazi gondoskodás. Ennek alapja a
megemlékezés nélkül október 17. mellett, hiszen ez a nap, a kötelező munkás-társadalombiztosítás volt. A szociális
szegénység elleni küzdelem világnapja.
gondoskodás kiépítése a fejlett országokban igazából a
második világháború után következett be, a jóléti államok
kialakulásával. A jóléti állam azt jelenti, hogy az állam
növekvő részt vállal az állampolgárok jólétében, nyugdíjat
biztosít, családi támogatásokat ad, betegségi, baleseti,
munkanélküliségi támogatást nyújt, egészségügyi ellátást
biztosít. Némely országban ingyenes oktatás is van. A jóléti
programok országonként változók. A segítés háromféle lehet:
1. Azok kapnak támogatást, akiknek kevés a jövedelmük.
2. Segítést azok kapnak, akik előzőleg járulékot fizettek be.
Az összeg a befizetett járuléktól függ.
3. Minden állampolgár alanyi jogon kap támogatást.
Magyarországon a második világháború előtt a
Világszerte szegénység van. A 19. században mindenki szociálpolitika csupán a szegények támogatását szolgálta,
számára nyilvánvaló lett a szegénység ténye. Hogyan lehetne mely egyedi elbírálás alá tartozott. Az ötvenes években az
megszüntetni? Erről többet vitáztak, mint cselekedtek. állam ajándékozó szerepet vállalt. A jelenlegi helyzet vitatott,
Egyesek szerint a gazdasági fejlődés magával hozza a hiszen a nyugdíj mögött hosszú, ledogozott évek
szegénység csökkenését. A szocialista eszméket hirdetők járulékfizetése áll. 1990-es évek elején Antal József
szerint olyan társadalmi-politikai rendszer kell hozni, mely miniszterelnök rendelkezése szerint minden magyar
megszünteti a szegénységet. (? !) A kommunista rendszer állampolgár alanyi jogon nyugdíjra érdemes. Hazánk jóléti
rendszerébe tartozik a családok támogatása, táppénz,
évtizedeiben, mért nem tették meg?
munkanélküli segély, egészségügyi ellátás, lakásépítés.
A gazdasági váltság idején, 1930-as években a fejlett
Munkanélküliség.
országokban is előtérbe került a szegénység kérdése. A
A betanított munkás 1990-es évek elején állás után
második világháború után a probléma háttérbe szorult, hiszen
a fejlett nyugat-európai és észak-amerikai országok gyors kopogtatott, volt rá esélye, mert valahol befogadták. A
gazdasági növekedésnek indultak. Növekedett az kvalifikált (minősített, képesített) munkás elhelyezése már
életszínvonal. Kialakultak az úgynevezett jóléti államok. A akkor is gondokba ütközött. A munkanélküliség a
polgárok jólétét az állam biztosította, de a szegénységet így bérmunkával függ össze, tehát mint társadalmi jelenség a
sem lehetett felszámolni. Ezek az államok 1960-tól kezdve kapitalizmus (tőkés gazdasági rendszer, a termelőeszközök a
lassan belátták, hogy eszközeik kevesek a szegénység pénzes emberek hatalmában vannak) óta ismert. A
felszámolásához. A fejlődő és a fejlett országok szegénysége munkanélküli olyan bérmunkás, aki szándéka ellenére nem
nagymértékben éltért egymástól. A legszegényebb országban, dolgozhat, ezért nem jut munkabérhez, tapossa a szegénység
Tanzániában, 600 dollár jut évente egy emberre. Svájcban útját. Abszolút munkanélküliség, amikor kevesebb állást
ajánlanak fel, mint akik el akarnak helyezkedni. Sokszor
pedig 32.000 dollár.
nincs szakmunkás, átképzésre pedig nincs lehetőség, mert
A szociálpolitika.
A szegényebb körülmények között élőket támogatni kell. A már idős. A munkanélküli kitaszított lesz és elveszti emberi
társadalomban az emberi közösségek valamilyen formában méltóságát.
Az ember élete állandóan harc volt és az is marad. Túlélni
rendszeresen gondoskodtak a rászorultakról. Ez a
gondoskodás elsősorban a szegényeknek szólt, szegény háborút, természeti csapásokat. Sokszor győzött, és vereséget
családoknak. Eleinte az egyház törődött e problémával. is szenvedett. Hogy mennyire tud győzni a szegénység ellen,
Szegényházakban szerzetes nővérek gondoskodtak a nem tudjuk. De ha múltba tekintünk, a szegénység, sajnos
betegekről, az idősekről. Ez a gondoskodás lassan átkerült az biztosítva van.
állam kezébe, de az egyházak a mai napig is végeznek ilyen
Somlai József,
jellegű tevékenységet. A gazdag államok természetesen több
nyugdíjas plébános
segítséget tudnak adni.

KISTARCSAI HÍRADÓ
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Október 31. a reformáció ünnepe,
Reformátorunkra Kálvin Jánosra emlékezünk

„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róma 1,17/b)

Sok református büszkén nevezi magát „kálvinistának, Kálvin
követőjének”. Ha élne Kálvin, ő biztosan nem örülne ennek.
Reformátorunk lángoló életének egyetlen vezérmondata az volt:
„Egyedül Istené a dicsőség!” Hatalmas életművével nem akart
mást, mint Istenre mutatni, aki az üdvösséget és örök életet
kínálja ingyen kegyelemből a hívőnek.
Akkor leszünk tehát jó reformátusok, ha egész életünket Isten
Igéjének követésére adjuk, szívvel-lélekkel keressük az Úr
akaratát, és buzgón igyekszünk engedelmeskedni Neki.
- Kálvin János (Jean Cauvin) 1509. július 10-én született a
franciaországi Noyonban, Párizstól 100 km-re északra, szülei
második gyermekeként.
- Apja először dómjegyző, majd a dóm egyházi ügyvédje volt.
Anyja előkelő polgári családból származott. Ő tanította meg fiát
az első imádságokra. A hat testvér közül kettő fiatalon meghalt.
- Alsó iskoláit Noyonban végezte. 14 évesen egyházi
ösztöndíjasként Párizsban kezdett teológiát és bölcsészetet
tanulni. Kiváló eredményeket ért el, különösen latinból. 19
évesen tanári diplomát szerzett jeles eredménnyel.
- 1528-ban az orléans-i jogi egyetemre iratkozott be. Tanára,
Wolmar, hamar felismerte képességeit és arra ösztönözte, hogy a
Szentírást eredeti nyelven olvassa. A Pál apostol korintusiaknak
írt II. leveléhez magyarázatot is írt.
- Tanulmányait folytatva 25 évesen a „jogtudományok doktora”
címet szerezte meg. Isten egy hirtelen megtérés által leigázta és
engedelmességre kényszerítette. Egy váratlan esemény azután a
régi egyházzal való végleges szakításhoz vezette.
- Nikolaus Cop egyetemi rektor barátjának segített székfoglaló
beszédét megírni. A párizsiak örömmel fogadták a
reformációval szimpatizáló gondolatokat, de a püspök kevésbé
örült eme ébresztő beszédnek. Kálvinnak el kellett hagynia
Párizst. - Hazament szülővárosába, Noyonba.
-1534 végén az addigi helyi háborgatások országos méretűvé
váltak. Párizs forgalmas utcáin az egyházat keményen bíráló
plakátok jelentek meg „Igaz tanítások a pápás mise szörnyű,
mérhetetlen és elviselhetetlen tévelygéseivel szemben” felirattal.
A király szigorú parancsot adott ki: Mindenkit, férfit, nőt,
gyereket és aggastyánt – élve vagy halva- el kell fogni és
bebörtönözni, a vezetőket máglyára vagy bitóra.
- Megindult az embertelen üldözés. Sokakat megkínoztak,
másokat máglyára küldtek. Ezrek és ezrek estek áldozatul a
király vak dühének. Az országot gyász és siralom töltötte el.
- Kálvin barátjával elhagyta Franciaországot. Bázelbe ment. Ott
kezdte el „A keresztyén vallás rendszere” (Institutio Religionis
Christianae) megírását, mely élete főműve lett. 1535
márciusában jelent meg. Ezrek és ezrek, szinte egymás kezéből
kapkodták ki. Svájc határán túl, egész Európában ismerté lett,
Magyarországon is. Kálvin ekkor 27 éves volt mindössze!
Nevét ekkor már Luther neve mellett ünnepelték, mint a
reformáció vezérét.
- Élete következő állomása Genf. Nagyon rossz híre volt ennek
a városnak. Ugyan csatlakozott a reformációhoz, de a krisztusi
szabadságot úgy értelmezték, hogy most már mindent szabad.
Erkölcstelenség, kicsapongás…Ott kérte fel Farel, Genf
reformátora, hogy Kálvin maradjon a városban és segítsen
abban, hogy a genfiek valóban Isten gyülekezetévé legyenek.
Bár tanulni szeretett volna és sokat utazni, a felkérésben és a
feladatban Isten szándékát látta meg. „Legyen minden Isten
akarata szerint!” - mondta Kálvin, és maradt Genfben.
- Mindenek előtt egy szabályrendeletet fogalmazott meg, és
kérte a városi tanácsot, hogy fogadják el.

„1. Mindenki aki igaz keresztyén, tegyen esküt arra, hogy Jézus
Krisztushoz és az Ő egyházához hűséges marad, aki erre nem
hajlandó, tiltassék el az úrvacsorától.
2. Minden ember rendszeresen járjon templomba, a gyermekek
a káté órára, hogy megtanulják, mi az igaz keresztyén vallás.
3. A városi tanács tiltson el minden mulatozást, kártyázást,
szerencsejátékot. Ezért a tanács válasszon olyan tiszta erkölcsű
férfiakat, akik vállalják, hogy őrködnek a rendelet szigorú
megtartásán. A tilalom ellen vétőket a lelkipásztorok intsék meg.
Ha ez nem használ, az újra és újra visszaesőket kössék ki a
szégyenfához.”
Nehezen, de elfogadta a tanács Kálvin javaslatát.
Elérkezett az ünnepélyes vallástétel napja. A zsúfolásig megtelt
templomban ezrek és ezrek mondták: „Esküszünk, hogy Jézus
Krisztushoz és az Ő igaz egyházához hűségesek leszünk.”
- A nagy ígéret gyorsan meglanyhult. A hétköznapokban tovább
folyt a léhaság és dorbézolás. Sőt, a genfiek Kálvin ellen
fordultak. Jobbnak látta, ha elhagyja a várost.
- Ismét Bázelben telepedett meg, ahol jó barátai és ismerősei
éltek.
- 1538 – 1541-ig menekült honfitársai lelkipásztora lett. Idejét a
tanítás, a prédikálás a könyvírás és a lelkigondozás töltötte ki.
Végigmagyarázta a Római levelet, újraírta a Genfi Kátét, új
istentiszteleti rendtartást készített, melyben az igehirdetés
mellett az egyházi ének is szóhoz jutott.

- 1541-ben a genfiek visszahívják. Nagy tisztelettel és
szeretettel fogadják.
Alig egy hónap múlva a tanács elé terjesztette az Egyházi
Rendtartás tervezetét. Ez a híres Genfi Káté. Nemcsak az
istentisztelet rendjét határozta meg, hanem részletes munkaterv
is volt: gyermekoktatásra, egyházi kormányzásra, a
szegénygondozásra és az egyházfegyelemre. A tanács
egyhangúlag elfogadta és vállalta végrehajtását. Kálvin
megszervezte az egyháztanácsot, mely a lelkészből és a
presbiterekből állt. Feladatuk: őrködni az egyház javai fölött,
inteni a rendetleneket, feddeni a gonoszt, és jó példával előljárni
tiszta keresztyén életben. A szegények gondozására, a betegek
ápolására diakónusokat rendelt. Gyermekek tanítására tanítókat
és tanárokat alkalmazott. Nem volt könnyű megszervezni,
kialakítani ezeket a dolgokat, de ennél még nehezebb volt a
kocsmákat, mulatóhelyeket bezáratni. Megtiltotta a kártyázást, a
szerencsejátékot.
- 1555-re lassan rend lett Genfben. Éjszakánként már nem
hallatszott a duhaj nótázás. A nyakas genfiek megtértek. A
léhaságot szorgos munka váltotta fel. Felvirágzott a
kereskedelem, fellendült az ipar, hogy csodájára jártak a
városnak. Híre egész Európát bejárta. Genf messze világító
példájává és mintájává lett a református reformációnak.
- Tizenöt évig tartott Genf átformálása. Kálvin rengeteget
dolgozott. Volt, hogy 2-3 órát aludt csak. De az erőt mindehhez
a Mindenható Isten adta. Sok betegség gyötörte: asztma,
gyomorbaj.
- 1564 tavaszán prédikált utoljára.
- Kálvin János 1564. május 27-én alkonyatkor adta vissza nemes
lelkét Teremtőjének. Temetése – végakarata szerint – a
legegyszerűbb volt. Gyászbeszéd nem hangzott fölötte, sírját
nem engedte megjelölni, nehogy az emberek őt keressék az Úr
Jézus helyett. Állítólag még a római pápa is így kiáltott fel,
mikor hírül vitték Kálvin halálát: „Ilyen szolgákkal úr lennék az
óceán mindkét partján.”
Bottyán János „Hitünk hősei” művének alapján összeállította:

Riskóné Fazekas Márta
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Sodoku

Recept

Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be
a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Baconos görhöny
Hozzávalók:

-

1 kg burgonya
20 dkg liszt
1 tojás
1 pohár tejföl
15 dkg bacon szalonna
só, bors, majoranna, kömény

Elkészítése:

A burgonyát lereszeljük (vékonylyukú reszelőn), összekeverjük a liszttel, a tojással és a tejföllel. Ízlés szerint
sózzuk és borsozzuk. A görhöny ízét színesíthetjük
fokhagymával, lilahagymával, káposztával. Hozzáadjuk a
bacon szalonnát, egy kis majorannát és egy kevés köményt.
Egy serpenyőt vagy palacsintasütőt szárazon felforrósítunk,
majd vajat vagy olajat teszünk bele (kb. diónyi vaj vagy 1-2
evőkanál olaj), ismét felforrósítjuk, lepényeket formálunk a
masszából, és magas hőfokon piros-ropogósra sütjük.
Könyvajánló

Fábián Janka: Búzavirág

Vers mindenkinek

Tóth Árpád: Esti szonett

Mint nyugvó úrnőt piperéz remegve
Ha valakit az életednél is jobban szeretsz,
A néger rabnő lágy s illatos ujja,
akkor kiszolgáltatod magadat a legnagyobb fájdalomnak.
Úgy szépíti a lankadt tájat újra
Emíliát már kislányként elbűvöli a színpad
A setét ujjú, alázatos este.
varázsa, és az akkoriban még újdonságnak
számító
mozgókép.
Udvarlójával,
Bús rableány! ki kékszínűre fested
Vincével még egy amatőr filmet is
A fák kontyát, s a holdnak hervadt arcát
forgatnak a lány főszereplésével, amellyel
Ezüstösre kendőzöd, csúnya hajszák
kapcsolatban nagyratörő terveik vannak.
Ám a Nagy Háború kitörésekor a fiút
Miatt gyűrött orcám úgy simogasd meg,
elviszik katonának, Mimi pedig
ápolónőként utazik ki a frontra, hogy
Mint régen egy lány, ki mióta elment,
megkeresse szerelmét…
Oly fáradt illatú nekem az élet,
A háború végeztével Mimi mindenét
Mint
most a mély és elsötétült kertek,
elveszíti: a vőlegényét, az egészségét, még
színészi karrierje is derékba törni látszik.
S kiért, míg csüggedt fővel várlak téged,
A lány azonban nem adja fel – többek közt
Vince emlékéért is elhatározza, hogy beteljesíti régi álmukat, és rövid
Oly forró s oly könnyes a szívem vágya,
kitérők után Hollywoodban próbál szerencsét. Pálóczy Emília hamarosan
Mint jöttödkor, est, az özvegyek ágya.
Mimi Hamiltonként ünnepelt sztár lesz a kor filmcsillagainak oldalán, de
vajon a sikerekben és csillogásban megtalálja-e az elveszített boldogságot?
Fábián Janka Búzavirág című regényében az Ághfay-kúria újabb
Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
nemzedékének sorsát követhetjük végig a huszadik század első receptjét
vagy versét és szerkesszük együtt
évtizedeiben. (megjelenés: 2015. november 15.)
az újságot!
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V. Kistarcsai Böllérfesztivál  Versenyfelhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata szeretettel meghívja a
település lakosságát a Kistarcsai Böllér Fesztiválra.
Időpont: 2016. február 6. 7 órai kezdettel
Helyszín: Kistarcsa Uszoda melletti terület (Ifjúság tér 3.)
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Csapatlétszám: 4-6 fő
1 fő böllér, (csapatvezető)
Maximum 14 csapat nevezését tudjuk fogadni, csapatonként
fél disznó feldolgozására (kb. 60 kg élősúly)
Nevezési díj: 35.000,- Ft csapatonként, ezért a csapatok 60
kilós fél sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat,
kóstoláshoz 2 kg kenyeret, 50 db egyszer használatos
kanalat, kést, villát, tányért, 1 db 2,5x0,8 m asztalt és 8 db
széket kapnak.
Áram, meleg és hideg víz vételi lehetőség megoldott.
A hangosítást, világítást és a szórakoztató programokat a
szervezők biztosítják.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült vagy főtt termékek
készítéséig tart.

A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a
csapatok tevékenységét:
- Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót,
a belsőséget megosztják egymás között),
- Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása
- Tepertő elkészítése
- Abált szalonna formája, íze
- Hurka, kolbász elkészítése, íze
- A bírák külön értékelik a pálinkát és a bort, valamint az
asztalok díszítését, tisztaságát.
- Disznósajt készítése tilos!
Zsűrizésre 1kg sült, vagy főtt készterméket kell beadni. A
csapattagok nyershúst és a többi elkészített terméket
hazaviszik, melynek további felhasználásáról kötelesek
nyilatkozni, továbbá tetszés szerinti mennyiségben sült és
főtt termékeket kínálhatnak ismerőseiknek, meghívott
vendégeiknek a zsűrizés folyamata után.
A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően
pontozás alapján állapítja meg a győztest.
A csapatok maguk gondoskodnak a fent felsoroltakon kívül
minden disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerről, mint pl:
- kések, bárd, egyéb kézi eszközök, daráló, töltő, üstház,
üst, vágódeszka

- sütő és főző eszközök
- a fél sertés feldolgozásához szükséges fűszerek
- teknők, ládák, tároló edények
(hagyományos edények használata előny!)
- tisztított sertésbél, hurkának való gabonaféle (rizs,
zsömle),hagyma
- szükséges mennyiségű edény, keverő kanál, gázpalack,
gázrózsa, gyújtó eszköz, asztaldísz, balta, lapát,
kaparókés, vödör, kefe
- pálinka, bor
- Csak kézi daráló használható!
A nevezési díjat 2016. január 15-ig kell befizetni a
Polgármesteri Hivatal pénztárába.
Cím: Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Nevezni és felvilágosítást kérni lehet: Szilárdi László
intézményvezetőnél tel: 06-28-507-147, 06-30-972-6608
E-mail: kistarcsamuvhaz1@apmail.hu
A versenyfelhívás elektronikus formában megtalálható az
alábbi címeken:
www.kistarcsamuvhaz.hu
www.kistarcsa.hu
A nevezés érkezési sorrendben történik, 14 csapatnál többet
nem tudunk fogadni.
A verseny folyamán a hagyományos disznótorra jellemző
házias ételeket vásárolhatnak az érdeklődők.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű
berendezések őrzéséről a szervezők gondoskodnak.
Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A
csapatok – kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után – kóstoló
céljából adhatják saját csapattagjaiknak, vagy meghívott
vendégeiknek.
Minden csapatnak egy kiló hurkát és egy kiló kolbászt
kell adnia a szervezői személyzet és a fellépők ellátása
céljából (pl. zenekar, zsűri, fellépők, technikai személyzet,
szervezők stb.)
A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után!
Sapka, fejkendő használata kötelező!
A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított
zöldségeket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb.
használhatnak fel sütésre-főzésre, helyszíni tisztogatás nem
megengedett.
A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. A
csúszásmentesítést, esetleges sáreltakarítást a csapatok
végzik. A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a
szervezők végzik. Az állati maradványokat külön erre a célra
rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákba kell tárolni.
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a
verseny megkezdése előtt hallgathatják meg.
A rendezvény várhatóan 21 óráig tart. Az eredményhirdetést
követően a vendégek és a csapattagok utcabálon
szórakozhatnak.
A nap folyamán látványos programok várják az
érdeklődőket!
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
szervezők
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Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
kistarcsaihirado@gmail.com
06/30-87231 32
Keressen minket bizalommal!
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