Kistarcsai Híradó

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

2010. 6. szám

Június 11-én ballagtak az általános iskolások
Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Búcsúzik a 8./b osztály

Tar Szilárd és Major László tanítványai

Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Minden osztálytól elbúcsúztak

Horváthné Kasper Mária a 8./a és Horváthné Müller
Ágnes a 8./b osztályfőnökei a ballagó diákok körében
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A város hírei

Tájékoztatás családi napközik
igénybevételéről
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete ellátási
szerzôdést kötött az alábbi családi napközikkel a kistarcsai lakosú gyermekek ellátására 2010. szeptember 1-tôl 2011. augusztus 31-ig.
A támogatás mértéke: 10.000,- Ft/gyermek/hó.
A támogatás az alábbi korú gyermekekre vehetô igénybe:
1 éves kortól 3. életév betöltéséig.
A támogatás az alábbi családi napközikben vehetô igénye:
-Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány
(2100 Gödöllô, Kôrösfôi u. 7.)
-Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft.
(2143 Kistarcsa, Árpád u. 20.)
-Napocska Alapítványi Óvoda és Bölcsôde Közhasznú Alapítvány (2141 Csömör, Panoráma u. 11.)
A támogatás igénybevételét a családi napköziben és a
Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltatóban (2143
Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.) szükséges jelezni.
Polgármesteri Hivatal

Megkezdődött a Gesztenyés óvoda bővítése
Bár az ünnepélyes alapkôletételre csak lapunk megjelenése után
kerül sor, már hetek óta folynak a Gesztenyés óvoda bôvítésének
és akadálymentesítésének munkálatai.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kistarcsa Város Önkormányzata ugyanis csaknem 100 millió forint támogatást
nyert a beruházáshoz, amelynek összköltsége megközelíti a 188
millió forintot.

kistarcsai híradó

Kérdőív az akcióterületi tervhez
A városközpont rehabilitációjához akcióterületi tervet készíttet az
önkormányzat. Technikai okok miatt az ezzel kapcsolatos kérdôív
nem fog megjelenni a helyi médiákban. Ezért kérik a tisztelt lakosságot, hogy minél többen töltsék ki az Önkormányzat honlapján található kérdôívet. Az akcióterületi tervben arra kíváncsiak,
hogyan viszonyulnak a helyi lakosok Kistarcsához, illetve milyen
fejlesztéseket látnak szükségesnek a városközpontban. A kitöltött
négy oldalas kérdôívet a vari.attila@gmail.com e-mail címre kérik
elküldeni, legkésôbb 2010. július 15-ig.

Solymosi Sándor
a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje
A Fidesz helyi csoportja június 18-án
úgy döntött, hogy az ôszi helyhatósági választásokra Solymosi Sándort a
Fidesz helyi csoportjának elnökét jelöli polgármesternek. A Szent István
Általános Iskola tanára - aki ebben a ciklusban a Pest Megyei
Közgyûlés Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöki tisztségét is
betölti - 2008-ig alpolgármester volt Kistarcsán.

Vécsey László
országgyűlési
képviselő tájékoztatója
Sajnos, a fogadó óráim rendszere, a
helyszínek és idôpontok kijelölése még
nem végleges, és a kora ôszi helyhatósági választásokig valószínûleg csak eseti
és ideiglenes jellegû lesz. Bízom benne,
hogy október után stabilizálódik, s errôl Önöket a helyi sajtón
keresztül is értesíteni fogom. Kistarcsán legközelebb július
22-én csütörtökön 16.00 órától tartok fogadóórát a hivatal
földszinti dísztermében. Addig kapcsolat tartás céljára a
vecseylaszlo@fidesz.hu. e-mail címet és a 20/212-9660, vagy
28/445-572-es telefonszámot ajánlom, melyeken munkatársamon keresztül mindig elérhetô vagyok.
Vécsey László országgyûlési képviselô

A kivitelezés során a régi épületrész megmarad, ehhez kapcsolódik majd a bôvítmény, amelynek földszintjén három új csoportszoba kap helyet. Mindegyikez saját öltözô és vizesblokk tartozik
majd. Az új épület emeletén lesznek a személyzeti öltözôk, és ide
kerül a fûtôhelyiség is. A tetôn pedig játszóteraszt alakítanak ki,
ezzel is növelve a játszóudvar területét.
A bôvítés és akadálymentesítés befejezési határideje 2010. október
4. A megvalósulásról folyamatosan hírt adunk majd, következô
lapszámunkban az alapkôletételrôl, s az ehhez kapcsolódó projektnyitó rendezvényrôl olvashatnak.

Helyreigazítás
Az elôzô lapszámunkban a 8-ik oldalon „Virágban pompázik a város” címû interjú felvezetésében sajnálatos hiba történt. Juhász
József képviselô úr kimaradt a felsorolásból.
Pedig egész nap dolgozott a Polgármesteri
Hivatal környékén és az Ifjúság téren.
Elnézést a pontatlanságért!

Kistarcsán ülésezett a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
Június 1-én a Városháza tanácstermében elsôként Csillag Péter
turisztikai szakértô a Gödöllô Környéki Regionális Turisztikai
Egyesület szakértôje számolt be a kistérségi turisztikai szakmai
napok tapasztalatairól. Az elnökség és a társulási tanács tagjai (13
település polgármesterei ) megállapították, hogy a program sikeres volt, és rendkívül jót tett a térség turizmusának. Kistarcsát
Tóth Szabolcs polgármester képviselte. Nem fogadták el a menetrendi változásokról elôterjesztett tájékoztatót és felkérték a

Közép-Magyarországi Regionális Közlekedés-szervezô Irodát, a
Budapesti Közlekedési Vállalatot (BKV Zrt.), a Volánbusz Zrt.-t, a
MÁV-Start és a Budapesti Közlekedési Szövetséget, hogy készítsenek alapos elemzést és arra alapozott javaslatcsomagot a kistérség
tömegközlekedésével kapcsolatban. A Tanács foglalkozott még
belsô ellenôrzési kérdésekkel, elfogadta a 2009. évi beszámolót, és
a 2010. évi pót ütemtervet. A Tanács elfogadta a 2009. évi költségvetési beszámolót, valamint a 2010. évi költségvetés módosítását.
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Tájékoztatás sorsolásról

A város hírei

Városi Művelődési és Sportközpont

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. június
hónapban a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési pályázatával kapcsolatosan
kérdôíveket osztottunk ki három célcsoport
részére. Összesen 54 kitöltött kérdôív érkezett vissza. Az azokban megjelölt sorsolásra 2010. június 18-án került sor, az alábbi
eredménnyel. Nyerô sorszámok:

Csigaház
Értesítjük a város lakosságát, hogy a
Csigaház július 20-tól augusztus 19-ig
felújítás miatt nem üzemel.

elsô: a 8-as,
második: a 19-es,
harmadik: a 20-as

A nyeremények 2010. június 28-tól 2010.
július 9-ig a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehetôk át, ügyfélfogadási idôben.
Ezúton is köszönjük együttmûködésüket!
Szervezési Iroda (06 (28) 470-711)
Apróhirdetés

Szolgáltatás
Hûtôgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvezô áron.
06-20-467-7693
Eladó
Kistarcsán 1,5 szobás ház ELADÓ! Ár: 16,5 millió forint.
Érdeklôdni : +36-30-24-11-653

Festés, Gipszkartonozás
Ingyenes felméréssel, bútor
mozgatással, hívjon bizalommal!
+36-70-432-1199
zsobotos@gmail.hu
www.festek-kartonozok.hu
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Felhívás parlagfű mentesítésre!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése értelmében minden földhasználó és ingatlan tulajdonos köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan
fenntartani. A védekezési kötelezettség ellenôrzését belterületen a települési jegyzô,
külterületen a körzeti földhivatal végzi. Amennyiben a földhasználó a parlagfû elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy parlagfû elleni közérdekû védekezést kell elrendelni. Belterületen a közérdekû védekezést a jegyzô, külterületen
a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve rendeli el. A közérdekû védekezés költsége a földhasználót terheli. A közérdekû védekezés elrendelése önmagában megalapozza a növényvédelmi bírság kiszabását. A bírságot a 2008. szeptemberi jogszabályváltozásokat követôen mind belterületen, mind pedig külterületen
a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogosult kiszabni. A növényvédelmi bírság
mértéke 15.000.-5.000.000.-Ft között határozható meg, s ismételten kiszabható. Fentiek alapján felhívjuk minden földhasználó, földtulajdonos, termelô figyelmét, hogy
legkésôbb 2010. június 30-ig, majd szükség szerinti gyakorisággal ismételten végezzék
el ingatlanuk parlagfû és egyéb gyomok elleni mentesítését!
Polgármesteri Hivatal

Felhívás az ingatlanok rendbetételére és karbantartására
Az utóbbi idôszak rendkívüli csapadékos idôjárására való
tekintettel ismételten felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy az ingatlanok elôtti csapadékvíz elvezetô árkokat ne
torlaszolják el és a csapadékvíz elvezetését ne akadályozzák.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületek rendjérôl
szóló 21/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet 5.§ (6)
bekezdése szerint:
„(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles
a.) az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen
- a zöldfelületet gaztól, parlagfûtôl és egyéb szennyezôdésektôl
mentesíteni, a füvet kaszálni,
- a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a járda vonalába

lógó fák és bokrok metszését elvégezni a járda széleitôl számított 2,5 méter magasságban,
d.) az általa használt ingatlant legalább olyan mértékben rendben, tisztán tartani, hogy az a szomszédos, illetve környékbeli
ingatlanokat rendeltetésükben ne zavarja, ne akadályozza, azok
használójának egészségét ne veszélyeztesse, ne károsítsa, valamint a hatályos közegészségügyi jogszabályoknak megfeleljen.”
A fenti kötelezettség be nem tartása szabálysértési eljárást
von maga után, és 30.000,- forintig terjedô pénzbírság szabható
ki! A szabályok betartását a Polgármesteri Hivatal munkatársai
folyamatosan ellenôrzik. Együttmûködésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Deáktanya programjai
Deáktanya programjai
2010. július 1. Kopócsi Andrea: Gyógyító táplálékok
Hogyan védekezzünk a civilizációs ártalmakkal, a megbetegedéseink 2/3-át okozó krónikus tápanyaghiánnyal és a
stresszel szemben?
2010. július 8. Czippán István: Mi magyarok
Amire büszkék lehetünk, mert őseink hozták be a Kárpátmedencei hazánkba: Európa leghatékonyabb fegyvere,
önálló nyelv, saját írás, kézművesség, szerető egyistenhit…
2010. július 15. Bozori Gabriella: Lovas terápia
A lovas terápia ágai: hippo terápia, gyógypedagógiai lovaglás és lovas torna, ló asszisztált pszichoterápia.
2010.július 22. Csermák Ágens: Valós próféciák?

A mayák jóslatai. Milyen kozmológiai változások várhatók
a 2007-15. időintervallumban?
2010. július 29. Kozma Éva: Száműzött vikingek földje –
Izland
Két kontinens között. A termálvíz és a vízerőművek biztosítják az ország energiáját .
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tartja. Az előadások csütörtökönként
este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.
KIKE
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Árvízi helyzet alakult ki Kistarcsán
Emberemlékezet óta nem esett akkora eső, mint június 14-én
Óriási felhôszakadás zúdult városunkra
június 14-én hétfôn délután. Alig két óra
alatt 60 mm csapadék esett. Ezzel a vízmennyiséggel nem tudott megbirkózni a
település csatorna rendszere és a Szilaspatak. Ráadásul a Kerepes és Kistarcsa
határán lévô szennyvízátemelô elromlott,
így ezen a területen a szennyvíz is komoly
problémákat okozott. A csapadékvíz felduzzasztását sok esetben elôsegítették az
eltömedékelt árkok. Tóth Szabolcs polgármester, aki katasztrófa helyzetben a mentésért felelôs védelmi parancsnoki feladatokat is ellátja, egész délután járta a várost
és ha kellett intézkedett. Szerencsére az
erôteljes széllökések elkerülték a települést, így minimális szélkár mellett „csak”
a víz pusztított Kistarcsán. Az esô a legnagyobb károkat a Gyepiföldeken, a Király Andor utcában, a Hunyadi utcában, a
Kölcsey utcában, a Kossuth utca végén és
a Kántor utcában okozta. Elsô becslések
szerint ez több millió forint is lehet, amit
a megyei „vis major” alapra pályázva próbálnak majd elôteremteni. A történtekrôl
a polgármestert kérdeztük.

A Gyepiföldeknél a Hunyadi utcában

vagyonmentést és a vagyonvédelmet úgy
kellet megszervezni, hogy senki ne szenvedjen nagyobb kárt. A kotrógépünk folyamatosan dolgozott, de komoly segítséget
kaptunk helyi vállalkozóktól is. Kalmár és
fia és Török Mihály a Kossuth utcánál adódó problémák megoldásában saját gépeiket
vetették be. A Városgondnokságon van pár
szivattyú és speciális gépek is találhatók.
Viharmentes idôkben azt gondoltuk, hogy
ez elég. Most kiderült, hogy nem. A szenny• A város melyik utcáiban okozott kárt víz kiömlése miatt az esô után rögtön megkezdtük az érintett területek fertôtlenítését,
az esô?
Az egész település jócskán kapott az égi ál- itt az Dymol Kft-tôl kapott vegyszerekkel
dásból, a Polgármesteri Hivatal is beázott. dolgoztunk. A szivattyúinkat a közterület
Kistarcsa dimbes-dombos viszonyaiból
következik, hogy van honnan hova hömpölyögni az esônek. Ráadásul a Kerepesrôl
jövô szennyvízcsatorna átfolyik Kistarcsán
és ha mûszaki hiba van, akkor nagyon nagy
a baj. Az A 2-es átemelô ( Kerepes-Kistarcsa
határán található és a két település szennyvízét emeli az M0-on túlra ) egy tervezési
hiba folytán képtelen ekkora vízmennyiséget feldolgozni, így ez szinte az elsô pilla- A tóvá duzzadt víz a kórház elôtti körforgalomnál
natban leállt. Ennek következtében folyamatosan folyt a szennyvíz a Szilas-patakba. felügyelôk ott mûködtették, ahol a legnaEz a szennyezett vízmennyiség Nagytarcsát gyobb volt a víz, ôk még késô este is dolérintette elsôsorban, de Kistarcsa is kapott goztak
belôle. Gyepiföldeken a szikkasztó árkok • Mekkora kár keletkezett?
hiánya miatt szinte összefüggô vízfelület Az elôzetes becslések szerint a közterületealakult ki. Itt kellett a legtöbbet szivattyúz- ken, több millió forintos kár keletkezett, de
ni. A HÉV gyalogos aluljárót is pillanatok még nem mértünk fel mindent. A jövô héten
alatt elöntötte a víz. Súlyos volt a helyzet fogjuk a földutakat szemrevételezni és az
a Kölcsey utcában, a Kossuth utca végén árkok tisztítását elvégezni. Érdekes módon
a volt vágóhíd területén, ahol három há- a lakosság csak a nagyobb károkat jelentetzat is elöntött a víz. A saját példám is elég te, a kisebbeket még nem, tehát a végös�meggyôzô, a Sporttelep és környékén van szeget még csak megbecsülni sem tudjuk.
a házunk és a mi garázsunkban is pillana- Az önkormányzatot ért károk fedezetére a
tok alatt 50 cm-es víz gyûlt össze, én 21 éve megyei „vis major” alaphoz pályáztunk, ezt
lakom Kistarcsán, de ilyenre még nem em- a katasztrófavédelem 90%-ban befogadta.
Mivel tud az önkormányzat segíteni?
lékszem.
• Katasztrófavédelmi parancsnokként Akik jelezték a kárukat, azoknak gyors
segélyt tudunk adni, ami kárenyhítésre
miben tudott segíteni?
Ez egy érdekes helyzet volt, mert eddig elegendô, de a teljes kár megfizetését nem
ilyen minôségemben nem kellett beavat- tudjuk felvállalni. Akiknek van biztosítása
koznom. Életveszély nem alakult ki, de a ott biztosan nem tudunk segíteni.

• Nyilván ebbôl leszûrték a tanulságokat,
mit tesznek azért, hogy egy hasonló vihar
esetén ne legyen ekkora baj?
A katasztrófa tervünket mindenképpen
pontosítanunk kell. Azóta több helyen a
Városgondnokság gépei szikkasztó árkokat ásnak és tisztítanak. A közvetlen mentéshez gumicsizmákat és szivattyúkat fogunk vásárolni. Továbbá egy tervet fogunk
kidolgozni arra vonatkzóan, hogy azokat
a vállalkozókat akik munkagépekkel rendelkeznek, hogyan tudjuk mozgósítani.
Helyi rendeletünkben is benne van, hogy
a csapadékvizet az ingatlanokon kellene a
tulajdonosoknak elszikkasztani. A közterületek, járdák teljes burkolásával oda jutottunk, hogy az esô nem tud elnyelôdni,
az elvezetésérôl pedig nem gondoskodtunk. Az ingatlan tulajdonosok a meglévô
árkokat nem gondozzák, a kapubejárókhoz
nem szabvány szerinti átfolyókat építenek
be. Sokan a szennyvízcsatornába vezetik az
esôvizet, ami ilyen esetben katasztrófához
vezet. Az elmúlt években nem fordítottunk
kellô hangsúlyt arra, hogy az ingatlan tulajdonosokat ellenôrizzük. Utóbbi problémát
a Szilasvíz Kft.-nek kell majd megoldania.
A vihar óta eltelt két hét és sajnos sokan azóta sem veszik a fáradságot, hogy kilapátolják a szemetet és az iszapot az árkokból. A
jövôben csak azoknak adunk ki építési engedélyt, akik ezeket az ingatlanokat érintô
kérdéseket megoldják. Végül egy jó hír, kiírtak egy olyan pályázatot, ami kimondottan
a felszíni csapadékvíz elvezetésének megépítéséhez ad támogatást. Természetesen
beadjuk a pályázatot. Végezetül szeretném
megköszönni azoknak a munkáját, akik a
szabadidejüket feláldozva végég segítették a mentésben, a vállalkozóknak, a két
közterület felügyelônek, a Városgondnokság dolgozóinak, a két alpolgármesternek
és azoknak a képviselôknek, akik szintén
részt vettek a szervezésben. Ennek az ös�szefogásnak volt egy üzenet értéke is, mert
ebbôl kiderült, hogy kikre lehet számítani.
Polgár
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Egy árvíz sújtotta borsodi települést támogat Kistarcsa
Tudósítás a június 16-ki testületi ülésről
A legutóbbi ülésen egy képviselô, Gurbán Sándor igazoltan hiányzott. A képviselôk több mint 50 napirendi pontot tárgyaltak.
Napirendek elôtt ifj. Juhász István alpolgármester külön megköszönte a két közterület felügyelô áldozatos munkáját, akik június
14-én a Kistarcsát elöntô esôzés után késô estig szivattyúzták a vizet. Tóth Szabolcs polgármester is kitért az esôre, elmondta, hogy
20 éve nem volt ilyen nagy mennyiségû csapadék a városban. Ez
ráirányítja a figyelmet a csapadékvíz elvezetô rendszer karbantartására. A polgármester nehezményezte, hogy kevés képviselôt
látott a belvíz elhárításánál. Ezt a képviselôk kikérték maguknak.
Tóth Szabolcs a beszólások miatt öt perc szünetet rendelt el. Ezt
követôen Juszkó Ferenc képviselô a KER-HU Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatban azután érdeklôdött, a polgármestert
ki hatalmazta fel, hogy tárgyaljon a KER-HU Kft. vezetôjével és
a kérdésben érintett Csömör polgármesterével. Tóth Szabolcs azt
állította, hogy hivatalosan nem tárgyalt, csak tájékozódott az ügyben. Többen hozzászóltak és elmondták hogy a KER-HU Kft. törvénytelenül próbálja a lerakó bôvítését kierôltetni, de addig amíg
Kistarcsa nem támogatja a kérésüket nem tudnak lépni. Ezért az
erre kijelölt munkacsoportot, - Tar Szilárdot beléptetve – Juszkó
Ferenc vezetésével megerôsítették funkciójában. A munkacsoportnak egy hónapon belül konkrét tárgyalásokat kell folytatnia
Csömörrel és a KER-HU Kft-vel.
Beszámolt a Kistarcsai Rendôrôrs parancsnok a 2009-es évrôl
Farkas Imre alezredes elmondta, hogy a bûncselekmények 18%kal estek vissza az elôzô évhez képest. Kistarcsán a betöréses lopások pedig 8 %-kal csökkentek. A beszámolóból kiderült, hogy
kevés létszámmal dolgozva, nagyon nagy leterhelés mellett tudják
csak elvégezni a feladatukat. Egy ügyre átlagosan csak egy napot
tudtak fordítani a nyomozók. A túlfeszített munka miatt egyre
többen kérik áthelyezésüket más településekre. Ezért a képviselôk
felkérték a polgármestert, hogy járjon el az országgyûlési
képviselônél, a Pest Megyei Rendôrkapitányságon és a Gödöllôi
Rendôrkapitányságon, hogy megfelelô szakemberekkel bôvítsék
a Kistarcsai Rendôrôrs személyi állományát.
A szociális étkeztetés a központi konyha karbantartásának ideje alatt is zavartalan lesz
A városi konyha karbantartását augusztus 9-tôl augusztus 19-ig
végzik. Erre az idôszakra a Forrókô Bt-vel kötöttek szerzôdést, így
a rászorulóknak a szociális étkeztetést folyamatosan tudják biztosítani.
Támogatják a méhnyakrák elleni védôoltást
A prevenciós program keretében 2010-ben negyvenkilenc13-14
éves iskolás lány védôoltását támogatja az önkormányzat. A három
részletben beadható 61 ezer forintba kerülô (négykomponensû)
védôoltás árából 21 ezer forintot vállal át a város.
Egymillió forinttal támogatnak egy árvíz sújtotta borsodi települést
Felsôzsolca kap egymillió forintos pénzügyi támogatást az önkormányzattól. Ezen kívül Juszkó Ferencet felhatalmazták arra, hogy
szervezze meg az árvíz sújtotta településeknek a ruha és más adományok gyûjtését.
Együttmûködési megállapodást kötöttek a Magyar Vöröskereszttel
A Vöröskereszt használtruhát szeretne gyûjteni az önkormányzat
segítségével. A gyûjtést elôre meghatározott idôpontban fogják
majd végezni. A képviselôk a Nevelési Tanácsadót jelölték ki az
akció koordinálására.
Szociális térképet készít a Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató Kistarcsáról
A képviselôk egyhangúan támogatták a helyi társadalom
rétegzôdését feltáró tanulmány elkészítését. A térkép elkészítése során felmérik a lakosság igényeit és szükségleteit. Ehhez egy
kérdôívet kell kitölteni, a megbízólevéllel ellátott kérdezôbiztosok
július 1-tôl keresik fel a lakosságot.

Pályázatot írnak ki térfigyelô kamera kiépítésére
A pályázatban öt térfigyelô kamera telepítését írják elô. A berendezéseket az Eperjesi útra, a Rigómezô, a Móra Ferenc, a Hunyadi
utcákba és az Október 23-térre kell felszerelni. A teljes pályázati
kiírást a város honlapjáról lehet letölteni.
Elutasították a Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület támogatási kérelmét
A Közmûvelôdési és Sport Bizottság áprilisban az egyesületet kizárta a támogatottak körébôl, mert 2009-rôl hiányosan számoltak
el. A testület elé bekerült kérelmüket a képviselôk szintén elutasították.
Határoztak a közmeghallgatás idôpontjáról
Az évente egyszer kötelezô jelleggel megtartandó nyílt testületi
ülés idôpontja 2010. november 25. A közmeghallgatás este hat órakor kezdôdik a Csigaházban.
Gyalogátkelôhely és parkoló épül a Szent István Általános Iskola elôtt
A balesetveszély elkerülése érdekében gyalogátkelôhelyet létesítenek a Szent István Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény elôtt. Az iskola által kért parkolókat a volt fûtômû udvarán
alakítják majd ki. A Gesztenyés Óvoda 9 parkolóhelyet kap, ebbôl
négyet közterületen helyeznek el, ötöt pedig az óvoda telkén belül építenek. Az engedélyezésre és a kivitelezésre 5 millió forintot
biztosít az önkormányzat.
Egyelôre elhalasztották a város állandó piacának megvalósítását
Már tervezték a Búcsú térre, legújabban a volt „internáló” tábor
területére. Utóbbira jó esély lehet, de ehhez meg kell várni a tábor
önkormányzati tulajdonba vételét.
Szabadidôparkot létesítenek a Búcsú téren
A Vállalkozók Baráti Köre kezdeményezte, hogy a Csatornamû telep melletti területen közösségi összefogással szabadidôparkot létesítsenek. Ehhez kérik a város iskoláinak, a civil szervezeteknek,
a vállalkozóknak és magánszemélyeknek a segítségét.
A volt internáló tábor területe legkorábban szeptemberben kerülhet az önkormányzat tulajdonába
A májusi testületi ülésen kért észrevételeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. befogadta, de az elkészült és kijavított
szerzôdés aláírásának idôpontja csúszik.

NYERJE MEG GYERMEKE JÖVŐ ÉVI
TÁBOROZTATÁSÁT

Akciós időszak: 2010. május 31. - augusztus 31.
Azon ügyfelek, akik az akciós időszak
alatt, bármely postai szolgáltatóhelyen
PostaTestŐr balesetbiztosítást kötnek,
azok között a Posta Biztosító kisorsol
3 db 1 hetes gyermektáborozást
2011. évre. A gyermektábor helyszíne
Kecskeméten a GAMF tábor helyén lesz.
Szerződéskötés:
2143 Kistarcsa Iskola u. 6
06-28 470-841
A sorsolás időpontja:
2010. szeptember 1. 10 óra
A sorsolás helyszíne:
Posta Biztosító Székháza, 1022
Budapest, Bég u. 3-5.
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Tóth Szabolcs polgármester beszámolója
a képviselő-testület 2010. június 16-i ülésére
Május 5. - Benkovics Gyulával, Pécel polgármesterével átbeszéltük a fôtér pályázatot, valamint a következô kistérségi ülés
anyagait.
Május 17. -Intézményvezetôi megbeszélésen érdeklôdtem az intézményvezetôktôl,
hogy ez a nagy mennyiségû csapadék okozott-e valahol problémát. A Kölcsey Ferenc
Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy a
kisiskolánál az udvari részen volt egy vízátmosás, ami egészen a kapuig levitte a
földet és a hordalékot és így a járdán nem
lehetett közlekedni. A Flór Ferenc Középiskola igazgatója elmondta, hogy náluk
évek óta súlyos probléma az aula üvegtetô
része, ami a nagy esôzések alkalmával szokott beázni. Szepesi László, a Városgondnokság vezetôje beszámolt arról, hogy a
nagyobb vízátvezetôket tisztították meg,
hogy a nagy mennyiségû csapadék ne
okozzon gondot. Sajnos azonban vannak
olyan vízelvezetôk, amiket nem szabályosan alakítottak ki és ezek problémát okozhatnak. Elmondta, hogy a Móra Lakópark
egyik utcájában kb. 10 méter hosszú és fél
méter széles és mély vízmosás alakult ki,
aminek a rendbe tételét még aznap elvégezték, hogy ne történjen baleset.
Ezen túlmenôen az intézményvezetôk
az aktualitásokról számoltak be. Az

óvodavezetô jelezte, hogy május elsô hetében megkezdôdtek az óvodai jelentkezések, 145 gyermek jelentkezett és így az
óvoda létszáma várhatóan 450 fô lesz. Tájékoztatta a szülôket a csoportbôvítésrôl. Végül felvetette a parkolóhely kialakításának
kérdését.
Szepesi László a Városgondnokság
vezetôje az aktuális feladatokról számolt
be, melynek nagy részét a kertgondozás és
a fûnyírás teszi ki.
dr. Patkós József a Szent István Általános

Iskola igazgatója örömmel jelentette be,
hogy most kaptak értesítést egy tavaly beadott pályázatról, amelyen nyertek.
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola
igazgatónôje elmondta, hogy a Kistarcsai
Napok keretében sporteseményt szerveznek. Az iskolában megtörténtek a nyílt
napok. Elkészítették a tantárgyfelosztást
és sikerült egy fél álláshelyet spórolniuk.
A Flór Ferenc Középiskola igazgatónôje
beszámolt az elkezdôdött érettségi vizsgákról, ahol nem történt szabálytalanság.
Elmondta, hogy az iskola csapata a megyei
katasztrófavédelmi versenyen 5. helyezést
ért el. Iskolájukban május 26-án kerül sor a
kompetenciamérésre.
Május 18. - Rimóczi Sándorral, Nagytarcsa
alpolgármesterével az esetleges energetikai, illetve közvilágítási lehetôségekrôl
beszélgettünk.
Május 19. - Bátovszki György polgármester úrral a KER-HU és Csömör közötti
megállapodást beszéltük át.
Május 21-23. - Részt vettem a Kistarcsai
Napokon.
Május 28. - Franka Tiborral, Kerepes polgármesterével a két település közötti aktualitásokról tárgyaltunk.
Kistarcsa, 2010. június 8.
Tóth Szabolcs polgármester

Ifj. Juhász István alpolgármester beszámolója a beruházásokról
Gesztenyés Óvoda
Az óvoda bôvítésének kivitelezése megkezdôdött, vele
párhuzamosan az épület régebbi részének akadálymentesítését is elkészítjük. Erre a munkára kicsivel több mint
100 millió forintot nyertünk pályázaton.
Fenyves és a Burillák utca építése
A közbeszerzés lezárult, a kivitelezésre a vállakozót kiválasztottuk, de az egyik jelentkezô megtámadta a közbeszerzési tanácsnál az eljárást, így június vége, július
eleje elôtt, mielôtt megszületne az eredmény nem tudunk
szerzôdést kötni, bízom benne hogy az eredmény számunkra pozitív lesz, és megtörténhet a szerzôdés aláírása, hiszen igyekezett
a testület jogszerûen és szakszerûen eljárni.
Tipegô Bölcsôde
Erre is nyertünk majd 250 millió forintot pályázaton, a kiviteli terveket megrendeltük, amint ezek elkészülnek a testület ki fogja írni
a közbeszerzést és végre megvalósulhat az a beruházás amelyre a
lakosok oly régóta vártak.
Tölgyfa Óvoda magas tetô építése A nyáron ez is kiírásra fog kerülni, hogy a további beázást megszüntessük.
Változás a beruházási koncepcióban
A testület úgy döntött, hogy egyrészt likviditási problémák, másrészt prioritási okok miatt változtat a koncepción. A Flór Ferenc
Gimnázium bôvítése és a Szent István Iskola bôvítése egyelôre
kikerül a tervezetbôl. Ennek az a magyarázata, hogy e két beruházás összköltsége meghaladja a tervezôk és a mûszaki szakemberek
szerint a 450-500 millió forintot és az önkormányzatot nem kíván-

juk adósságba kényszeríteni, kivárjuk a pályázatokat,
amiken majd el lehet indulni. Másrészt fontosabb kérdés az oktatási intézmények energetikai korszerûsítése
(nyílászárók, fûtésrendszer, szigetelés). Ez került be a
beruházási koncepcióba, részletes kidolgozására egy
munkacsoport alakult Majsai Sándor vezetésével. Én
mindenképpen javaslom a nyílászárók mielôbbi cseréjét, hiszen már ezekkel nagy százalékot megspórolhatunk a számlákon, másrészt a mostani nyílászárok veszélyesek, alkalmatlanok a feladatuk ellátására.
Kölcsey Ferenc Általános Iskola udvarának burkolása
Erre kiírtuk a közbeszerzési eljárást, melynek bíráló bizottsági szakaszában vagyunk, szeretném elérni - amennyiben ez mûszakilag
és eljárásilag lehetséges-, hogy az évnyitót már az új udvaron lehessen megrendezni.
Meglévô közterek karbantartása
Most alakult egy munkacsoport, amelynek feladata a meglévô
közterek karbantartására koncepció kialakítása, valamint a még
funkció nélküli közterületek fejlesztése. Én mindenképp javasolni fogom az Ifjúság tér funkcióval való ellátását (pl középen egy
kis faház, akár egy kis tó, vagy szökôkút, alul sétáló ösvényekkel,
egyebekkel), valamint Major László felvetésével is mindenképp
szeretném ha foglalkozna majd ez a bizottság, azaz a katolikus
templom és a civil ház közti szakasz rendbetételével, hiszen ott
is egy kis térkövezéssel, kandeláberezéssel a meglévô növényzet
mellé egy gyönyörû sétáló teret lehetne kialakítani.
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Ünnepélyesen átadták az Ügyfélszolgálati Irodát
A lakosság kényelmét szolgálja
A Polgármesteri Hivatallal összeépített, volt Családsegítô Szolgálat épületét tavaly ôsszel kezdték el felújítani, idén márciusban megtörtént a mûszaki átadás, majd június 23-án ünnepélyes keretek között felavatták az épületszárnyat. A hivatal a
38 millió forintos beruházásnak köszönhetôen több,mint 100
négyzetméterrel bôvült. A tágas ügyfélszolgálati iroda a gyors
ügyfélforgalmat segíti, a második emeletrôl leköltöztetett adócsoport és igazgatási osztály pedig a lakosság kényelmét szolgálja. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Vécsey László a 4. számú választókörzet országgyûlési képviselôje is.

dolgok közben átstrukturálódtak így változtak a lehetôségek is.
A lakosság számának növekedésével a hivatalra zúduló többlet
feladatok már megkövetelték a bôvítést. Ezért döntöttek a lakosság kényelmét szolgáló Ügyfélszolgálati Iroda megépítése
mellett. A jövôben nem kell lépcsôzni az ügyfeleknek, ráadásul
teljesen akadálymentes az Ügyfélszolgálati Iroda. Ezzel a beruházással
európai
módon, kényelmeÜgyfélfogadási időpontok
sen ki tudják szolgálni az egyre gyarapodó Kistarcsát.
2010. június 21-től Kistarcsa Város
Vécsey László a térPolgármesteri Hivatalában
ség országgyûlési
az Ügyfélszolgálati Iroda
képviselôje gratuügyfélfogadása
a következő:
lált az új ÜgyfélHétfő:
08.00-12.00,
13.00-18.00
szolgálati Irodához,
Kedd:
08.00-12.00,
13.00-16.00
amit Kistarcsa saját
Szerda:
08.00-12.00,
13.00-16.00
erôbôl
valósított
Csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-16.00
meg. Szerinte a környék
települései
Péntek: 08.00-12.00, 13.00-14.00
joggal
irigykednek a városra. Ezt
A Polgármesteri Hivatal
követôen
Vécsey
ügyintézőinek ügyfélfogadása
László és Tóth Szaváltozatlan:
bolcs – a nemzeti
Hétfő:
08.00-12.00,
13.00-18.00
színû szalag átváSzerda: 08.00-12.00, 13.00-16.00
gásával – ünnepéPéntek: 08.00-12.00
lyesen is átadta az
épületszárnyat.

Tóth Szabolcs polgármester és Vécsey László országgyûlési képviselô ünnepélyesen átadja az Ügyfélszolgálati Irodát

SZÜLŐK FIGYELEM!

Tóth Szabolcs az átadási ünnepségen elmondta, hogy a tavaly
elfogadott ütemterv szerint készült az Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása. A múltra visszatekintve kihangsúlyozta, hogy öt évvel
ezelôtt vetôdött fel egy okmányiroda létrehozásának gondolata
Kistarcsán, de ennek a törvényi háttere nem volt biztosítva, így
ennek a megvalósítása meghiúsult. A másik amit szerettek volna Kistarcsán kialakítani, az egy közjegyzôi iroda lett volna. A
Nagy Tímea jegyző az ünnepélyes átadás után elmondta, hogy
a lakosság Kistarcsán lassan 13 ezer fô lesz, ez is indokolta
az Ügyfélszolgálati Iroda létrehozását. A képviselô-testület
döntése alapján ezt a legolcsóbban az egykori Családsegítô
Szolgálat épületének teljes felújításával tudtuk megoldani.
A lakosság kényelmét szolgálja, hogy azokat az osztályokat költöztettük a földszinti épületszárnyba, amelyek a legnagyobb ügyfélforgalmat bonyolítják le, így nem kell már
senkinek sem lépcsôznie – ez fôleg az idôsebbeknek jó hír.
Tehát a mai naptól a recepciótól jobbra a földszinten intézhetik az ügyfelek az anyakönyvi ügyeket, a lakcím változást,
a segélykérelmeket, a gyámügyeket, de a második emeletrôl
leköltöztettük az adócsoportot is. Fontos változás, hogy az új
ügyfélszolgálaton minden nap tartunk ügyfélfogadást. Az
irodák tervezésekor figyeltünk arra is, hogy az intimitást
követelô ügyeknél ne zavarják egymást az ügyfelek. Ilyen
lehet akár egy segély kérelem beadása, vagy egy krízis helyzetbe került család ügyének intézése is. Ezért sok kis szobát
alakítottunk ki.

a Napocska Óvoda és Bölcsőde
Csömörön
Egész nyáron várja a leendő bölcsisek és ovisok
jelentkezését!
Oldja meg gyermeke elhelyezését már most!
Az intézményünkben szabad férőhely esetén a
beiratkozás egész évben folyamatos!
Nyáron kézműves tábor!
Az óvoda előzetes egyeztetés után megtekinthető!
Bővebb tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphat:
Balics Józsefné Marika +36-70/321-3861
Bácsi Gergely, Kuratóriumi elnök +36-70/395-1454
napocskaovicsomor@gmail.com email címen
vagy
www.napocskaovi.hu honlapon.
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Vészhelyzetben csak a zöld gombot kell megnyomni
A Gödöllői Kistérségben Kistarcsán rendszeresítették először
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lehetőségét
Pár hónapos próbaüzem után június 24-én
véglegesen üzembe helyezték Kistarcsán
a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
berendezéseit. A rendszert mûködtetô
PESTOR Biztonsági Szolgáltató Kft.
ügyvezetôje Surányi Márta és a Kistarcsai
Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató vezetôje Izsóné Szecsôdi Ildikó szerint
a próba jól sikerült, így nincs akadálya a
készülékek végleges üzembe helyezésének. A Gödöllôi Kistérségben Kistarcsán
rendszeresítették elôször az idôs, segítségre szoruló emberek biztonságérzetét
növelô, és életmentô jelzôrendszert. A kis
ünnepségen az önkormányzatot Babarczi
József alpolgármester képviselte.
Mikor helyezték üzembe az elsô készüléket?- kérdeztem Izsóné Szecsôdi Ildikó
intézményvezetôt.
Február közepén szerelték fel az elsô készüléket, most 24 készüléket használunk
Kistarcsán. Folyamatossan fogadjuk a
beérkezô igényeket.
Összesen hány készüléket helyezhetnek
üzembe?
Összesen negyven berendezést tudunk kiadni a rászorulóknak, amit egyébként pályázati úton nyert az önkormányzat még
tavaly. Így a készülékek üzemeltetését részben saját forrásból, részben állami normatívából tudjuk biztosítani.
Elég ez a negyven darab készülék a városnak és egyáltalán mi alapján tudják
eldönteni a rászorultságot?
Ebben a pillanatban – mivel még vannak ki
nem osztott készülékek – minden jogosult
megkaphatja a berendezést, tehát egyelôre
elég. A szociális rászorultságnál a törvény
szabályozza az egyes szempontokat. Fontos figyelembe venni, hogy az igénylô 65 év
feletti legyen, elônyben részesülnek a súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg
emberek. Egyéni elbírálás után dôl el, hogy
kihelyezzük a készüléket, vagy sem. Minden esetben igényelni kell a készüléket.

FÁNI ÉTELFUTÁR
Kerepesen mûködô konyhánk minden nap frissen
készülô ételek kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás!
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.
Áraink tartalmazzák
a csomagolási költséget is.
Étlapunk megtekinthetô
a www.fanietelfutar.hu címen.
Rendelését várjuk
a 06-20-542-5605 telefonszámon, vagy
a rendeles@fanietelfutar.hu
e-mail címen.

Miért volt szükség próbaüzemre?
Három hónapig teszteltük a berendezéseket és természetesen ki kellet alakítani az
együttmûködés formáit is. A PESTOR a
diszpécser szolgálatot és a járôrszolgálatot
biztosítja, de a szakellátás a mi feladatunk.
Új ügyeleti rendszert kellett felállítanunk,
hogy vészhelyzet, vagy riasztás esetén a
járôr mellett rögtön ott legyen az ápoló is.
Milyen gyorsan tudnak reagálni riasztás
esetén?
A törvény 30 percet ír elô, de Kistarcsán mi
ezt 10 percen belül tudjuk teljesíteni.
Mi történik riasztás után?
A diszpécser rögtön szól az ügyeletes ápolónak és együtt mennek a kérdéses helyszínre. Minden ügyeletes ápolónak van
egy készenléti táskája, abban minden, az
azonnali intézkedéshez szükséges eszköz
megtalálható, tudnak vérnyomást és vércukorszintet mérni. Az ügyeletes gondozó
el tudja dönteni, hogy szükséges-e orvost
hívni.
Hogyan tudnak ilyen készüléket igényelni azok, akik erre nem jogosultak?
Kistarcsán ilyen eset még nem fordult elô,
de természetesen megvalósítható. Ekkor
azonban a teljes térítési díjat ki kell fizetni.
A próbaüzemnek milyen tapasztalatai
vannak?
Az idôs emberek megtanulták használni a
készüléket. Most már nincsenek felesleges
riasztások és a kis jelzôkészüléket többnyire az elôírásnak megfelelôen a nyakukban,
vagy a zsebükben hordják.
Gartai Imréné már három hónapja használja a jelzôrendszeres készüléket. Kellett-e már használni?- kérdeztük az idôs
asszonyt.
Nem, de nagy biztonságérzetet nyújt, mindig magamnál hordom. Egyszer próbaképpen megnyomtam a zöld gombot. A
riasztás után pár másodpercen belül bejelentkezett telefonon a diszpécser. Szinte
hihetetlen, hogy ilyen gyorsan reagálnak
a jelzésre. Azért örültem meg ennek a
lehetôségnek, mert egyedül élek, és nagyon
nagy szükségem van a gyors segítségre. A
lányom Budapesten a második kerületben
lakik, ô vészhelyzetben maximum másfél
óra alatt tud csak Kistarcsára érni.
Hogyan jutott a készülékhez?
A családgondozó szólt, hogy Kistarcsán
lesz ilyen lehetôség és én jogosult lennék
ennek a használatára.
Sokan azért félnek a készüléktôl, mert azt
gondolják, hogy nagyon bonyolult a kezelése, és sokat kell érte fizetni?
A kezelése roppant egyszerû, hiszen csak
egy zöld gombot kell megnyomni, ennyi az
egész. Aki jogosult annak nem kell fizetnie, legalábbis eddig én nem fizettem érte
semmit, de a biztonságom miatt - minden
pénzt megér. 
Polgár

A Vészhelyzeti Segélyhívó
Kistarcsán már elérhető!
Az Önkormányzat biztosította, hogy szociális rászorultság esetén a közel 100 ezer forint értékû rendszert díjmentesen, a Nevelési Tanácsadóval kötött szerzôdés alapján
kaphatja meg az Ellátott. Ehhez mindössze
az áramot, és a telefonvonalat kell biztosítania az Idôs Embereknek. Rendkívüli helyzetekben akár órákon belül felszerelhetô a
Vészhelyzeti Segélyhívó.
A bajba kerülteknek csak egy gombnyomás
– és másodperceken belül intézkedések sorozata indul el:
• a Nevelési Tanácsadó ügyeletes gondozója
a riasztás helyszínére megy,
• a PESTOR gépkocsizó járôrszolgálata gondoskodik a gyors helyszínre érkezésérôl,
segít a bejutásban, a vészhelyzet elhárításában, az életmentésben, vagyonmentésben,
• a diszpécser közben hangrögzítés mellett
telefonon beszél az Ellátottal, megnyugtatja ôt,
• szükség esetén az orvos, a mentôk, a
tûzoltók, a rendôrség is értesítésre kerül,
• sôt a PESTOR távfelügyeleti központja a
hozzátartozót is értesíti.
Azoknak sem kell aggódniuk, akiknek a szociális rászorultságuk nem éri el az ingyenesség lehetôségét. A szolgáltatás havi néhány
ezer forint ellenében már igénybe vehetô,
akár rövid idôre is.
Mikor vegyük igénybe, milyen szolgáltatást várhatunk tôle:
 Egyedül élô, segítségre szoruló szeretteinknek nagy biztonságot nyújtó szolgáltatás,
 Vészhelyzetben késedelem nélkül intézkedések sorozata indul el, helyszíni, szakszerû
segítséget ad segélyhíváskor,
 Könnyen kezelhetô, testen viselhetô jelzô
gomb a vészhívásra, amely a kertben is
mûködik,
 Maximum 15-30 percen belül helyszíni
kiszállással, személyes segítséget kap az Idôs
ember,
 Külön megállapodás alapján orvosi háttér, szakképzett gondozók is rendelkezésre
állhatnak,
 A bejutáshoz szükséges kapukulcsok biztonságos tárolása is megoldott a szakképzett
biztonsági munkatársakkal. A PESTOR távfelügyeletre a jelzések URH átjelzéssel jutnak
el, mely 10-szer gyorsabb, mint a telefonos
átjelzés,
 A kivonuló készenléti gépjármûvek
GPS helymeghatározóval, URH rádióval is felszereltek, így a telefonhálózatok
mûködésképtelensége esetén is mûködnek.
 A vészhelyzeti segélyhívó berendezéshez
a betörések észlelésére szolgáló kiegészítô
eszközök is telepíthetôek.
Így tehát a család akár gondtalanul elutazhat,
végezheti munkáját, miközben a nagymama,
nagypapa, nagynéni, nagybácsi ugyanolyan
biztonságban van.
Surányi Márta a Kistarcsa-i székhelyû
PESTOR Biztonsági Szolgálat ügyvezetôje
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Pedagógus Nap a Csigában
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi
elismeréseként - június elsô vasárnapját
pedagógusnapnak nyilvánította. Elôször
1952-ben ünnepelték meg és ekkor adták át
a kiváló tanítói és tanári okleveleket. Európa több országa Magyarországtól vette át
ezt a kezdeményezést. Jelenleg a megünneplése sokat veszített hivatalos jellegébôl,
intézményi szinten elsôsorban a gyermekek
köszöntik tanáraikat. Kistarcsán évek óta a
Városi Mûvelôdési Házban köszöntik a település pedagógusait. Így volt ez június 10-én
is. Most is meghívták az óvoda, az általános iskolák, a Flór Ferenc Középiskola és a
zeneiskola tanárait és technikai dolgozóit,
valamint a településen élô már nyugdíjba
vonult tanárokat és tanítókat. Kistarcsán
hagyományosan ilyenkor adtak az amúgy
mélyen alulfizetett pedagógusoknak nagyobb jutalmat. Idén a gazdasági válság
miatt ez elmaradt, de egy ünnepi mûsor,
egy-egy cserepes virág és egy vacsora azért
jutott a meghívást elfogadó pedagógusoknak. A Városi Mûvelôdési és Sportközpont

Minden oktatási intézménybôl jöttek

a szülôk mellett rajta múlik a magyar jövô.”
A polgármester köszönetet mondott az
idén nyugdíjba vonulóknak, Emericzy
Enidnek a pedagógus pályán eltöltött munkájáért és Klacsán Lajosnak a Városi Óvodában végzett több évtizedes munkája elismeréseként. Ezt követôen a szentendrei
Kecskés együttes kápráztatta el az ünnepelteket. A program végén a polgármester
és a jelenlévô képviselôk cserepes virággal
köszöntötték a pedagógusokat.
Juhász József és Majsai Sándor képviselôk virággal
Polgár Gyula köszöntötték a pedagógusokat

Hősök Napja

A nyugdíjba vonuló Klacsán Lajos

által szervezett ünnepségen megjelent
Tóth Szabolcs polgármester, Babarczi
József alpolgármester, Majsai Sándor
(Fidesz), Juhász József (MSZP) és Uvacsek
Csaba (független) képviselô. Tóth Szabolcs
polgármester köszöntôjében kihangsúlyozta, hogy „ pedagógusnak lenni annyit jelent,
mint az alázat mûvészének lenni, - és ennek
a mûvészetnek a középpontjában a gyermek
áll, aki feltétel nélküli szeretetet, elfogadást,
és megértést kér magának …. A pedagógusnak, a nevelônek óriási a felelôssége, - igazából

Emericzy Enid fejlesztô pedagógusnak a polgármester gratulál

Több évtizedes kihagyást követôen a Kistarcsai Kulturális
Egyesület szervezésében idén már harmadszor ünnepeltük
a Hôsök Napját. Május 30-án, vasárnap délután, a Hôsök
terén emlékeztünk meg a fegyveres harcokban hôssé vált
kistarcsaiakról. A helyi elôadók – Fülöp László, a Kéknefelejcs Népdalkör, Mezei Andrásné Annus néni, Major László,
Országh Péter – által meghitté emelt megemlékezés ünnepi beszédét Aulechla József ezredes, a Magyar Honvédség Támogató Dandárjának
parancsnokhelyettese tartotta. Távolabbi korok katonáinak hôsiességét is megidézte
Somlai József apát. A közremûködôket Krisztik József szólította a mikrofon elé. Bejezésül közösen énekeltük el a Ha kimegyek a doberdói harctérre címû I. világháborús
dalt. A mûsort követôen a résztvevôk többsége, a kegyelet jelül elhelyezte mécsesét,
gyertyáját az emlékmû talapzatán.
KIKE

Aranykavics Díj
A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén is kiírta az Aranykavics
Díj pályázatot, melyre Kistarcsán lakó, érettségizô diákok pályázhattak.Ezzel a díjjal azokat a fiatalokat jutalmazzuk, akik azon
túlmenôen, hogy az iskolájukban meghatározott tanulmányi követelményeket átlagon felül teljesítették, tehetségükkel, szorgalmukkal kiemelkedô eredményeket értek el, elsôsorban kulturális
téren. A helyi közösségi életben való aktivitást is kiemelkedôen
vesszük figyelembe.A nyertes a díjat jelentô, fa posztamensen elhelyezett aranyozott
bronz kavicson és oklevélen kívül pénzjutalomban is részesül, mégpedig a mindenkori
minimálbérnek megfelelô összeget kapja, ami az idén 73 500 Ft. A díjat annak az iskolának évzáró ünnepségén adjuk át, ahol a nyertes általános iskolai tanulmányait végezte.
Idén a Szent István Iskolában került sor erre az ünnepélyes aktusra, mivel a díjat – igen
szoros versenyben – TORKOS ALETTA nyerte el. Minden évben csak egy fiatal kaphatja
a díjat, de a többi pályázóval is igyekszünk tartani a kapcsolatot.
KIKE

10

a város életébôl

kistarcsai híradó

Ki a legény a gáton? –
négy kistarcsai önkéntes a borsodi árvíznél
Négy kistarcsai fiatalember úgy döntött, hogy június 9-én önként Magyarország azon tájára megy, ahonnan az emberek menekülnek és a víz az úr. A híradásokból ugyan indulásukkor azt lehetett hallani, hogy már apadnak a folyók és „nincsen veszélyhelyzet”,
de ôk mégis a szívükre hallgattak és útra keltek. De errôl beszéljen inkább Navratil István a Kistarcsai Polgárôrség parancsnoka,
aki a csapat vezetôje volt.
- Amikor a híradóban, újságokban másról sem hallottunk, csak tuk a hosszú út ellenére reggel 7-re oda kell érnünk, hogy minél
az óriási víztömegekrôl, akkor barátaimmal, polgárôr társaimmal többet segíthessünk. Hátborzongató látvány fogadott minket. Az
úgy döntöttünk segítenünk kell. Senki sem gondolkodott egy per- utcákon és az udvarokon mindenütt homokzsákokat és megfáradt
cig sem hogy menjen-e, mindenki azonnal jelezte, hogy jönni akar. embereket láttunk.
A létszám azért lett csak négy fô, mert ennyien fértünk be a felsze- - Milyen volt a szervezettség?
- Amikor megérkeztünk a Polgármesteri Hivatal elé több száz
reléssel együtt a Niva terepjárónkba.
rendôr állt ott. A hivatal kerítésén száradtak a vízhatlan kezes- Melyik településre mentek és hogyan választották ki azt?
- Elôször igyekeztünk betartani a szolgálati utat és az Országos lábas gumiruhák. Azonnal bejelentkeztünk a hivatalban, ahol
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóságon érdeklôdtünk. Telefonon a egy kedves ügyintézô hölgy felvette az elérhetôségünk adatait
Borsod-Abaúj Zemplén-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság- és a létszámot. Majd azt mondta kicsit várnunk kell, mert operahoz irányítottak bennünket. Itt azt mondták, hogy már javul a tív tanácskozás folyik, ahol elosztják az erôket és ezután mondhelyzet és a hivatásos állomány ura a helyzetnek, így civilektôl ják meg ki hova menjen. Leadtuk Edina által felajánlott étel és
és önkéntesektôl nem kérnek segítséget. Mindezek után a telefon- ital utánpótlást a védekezésben résztvevôk számára kialakított
könyvet kezdtem lapozgatni és jó pár Borsod Megyei település ön- étkezôben, majd türelmesen vártunk az eligazításra. Egészen
kormányzatát felhívtam, hogy felajánljam segítségünket. Ónodon 9 óra 20 percig, amikor is Szabó István alpolgármester örömét
kifejezve igazított el bena Polgármesteri Hivatalban
nünket. Elmondta, hogy a
Sajólád községhez irányítotkatasztrófa védelmi szaktak. A Sajóládi Polgármesteri
emberek megítélése alapján
Hivatalt vezetékes telefoelkezdôdhet a szivattyúzás.
non el sem lehetett érni az
A fôút melletti Móra Ferenc
áramkimaradás miatt, így
utca Kossuth Lajos utca
Kissné Klusóczki Katalin
keresztezôdésében található
jegyzôvel vettem fel a kapABC-hez mentünk, ahol röcsolatot mobiltelefonján. A
vid felmérés után Halutka
jegyzôasszony meghatódva
László
polgári
védelmi
fogadta el segítségünket.
ôrnagy irányítása alatt egy
- Milyen eszközük volt a
kerítés alapot átvágtunk a
munkákhoz?
gravitációs vízátfolyás bizÓriási utánajárás eredmétosítására, majd megkezdnyeképpen tudtunk vásároltük az udvarok szivattyúni olyan gumicsizmát, ami
zását. Még délelôtt kaptuk
nadrággal együtt a hónaljig
a hírt, hogy 10 órától visszaér és vízhatlan, ún. „melles A csapat a nap végén leült egy kicsit pihenni (balról: Jakab Roland, Jakab Krisztián,
vonták a „veszély helyzet”
csizma”. Minden létezô kész- Navratil István, Kovács János)
elrendelését, így az összes
let kiürült a katasztrófahelyzet miatt. Nekünk is csak azért tudtak több napos várakozás után védekezésre odarendelt rendôrt visszavezényelték a településrôl
adni, mert az árvízi védekezéshez kellett. Szóval négy ilyen melles az állomáshelyükre. Mi persze végeztük a dolgunkat a szakcsizmát vásároltunk, csúszásmentes munkavédelmi kesztyûket és emberek irányítása mellett. Nem tudom megítélni a szervezettzsákokat. Megkerestük a Kerepesi Gépkölcsönzôt, hogy szivattyút séget, de elgondolkodtató, hogy volt 3 hivatásos tiszt, akiknek
szeretnénk bérelni. Amikor Halász Gábor ügyvezetô meghallotta, irányítási feladatai voltak, de végrehajtó állományt nem hagyhogy önkéntes akcióról van szó azonnal félretett minden mun- tak a településen, csak a mi négy fô polgárôr csapatunkat, még
kát és egy üzemkész szivattyút az összes raktáron lévô csôvel a néhány Somogy Megyei polgárôrt, akiknek nem volt semmilyen
rendelkezésünkre bocsátott. A szivattyúhoz vásároltunk 20 liter felszerelésük, még gumicsizmájuk sem és a maroknyi megfáradt
benzint is, hogy ne üzemanyag nélkül kelljen nekifogni a mun- helyi lakost. A védekezéshez rendelkezésre álló eszközök többkához. Felajánlásként kaptunk még Hliva László barátomtól egy ször kevésnek bizonyultak. Bár volt 5 szivattyú, de a tömlô kenagy tekercs tömlôt, amivel meg tudtuk hosszabbítani az áthi- vés volt hozzá. A vízmozgás miatt többször kellett áttelepíteni,
dalható szakaszt. Az igazi meglepetés csak ezután jött. Az egyik új homokzsák falakat emelni. Tûzoltó bevetési egység egész nap
kolléganôm Kolesza Edina, (aki a kistarcsai Polgármesteri Hiva- nem volt jelen Sajóládon, csak délután 4 óra körül érkezett két
talban dolgozik) amikor megtudta, hogy hova megyünk, azt kér- jármû, személyzettel. Egy szerencsi és egy szegedi kocsi. Velük
dezte: „Ha készítek 50 adag szendvicset téliszalámival paprikával majd egy kilométer tömlôt szereltünk össze a szivattyúkhoz, de
és veszek 6 karton ásványvizet, akkor leviszitek az embereknek?” ez is kevés volt a gyors és látványos munkához. Mivel nem volt
Jó érzés volt ilyet hallani. Tetôcsomagtartót és tetô bokszot kerí- aki irányítsa a védekezést, többször többféle elgondolás alapján
tettünk ismerôsöktôl, rokonoktól, így mindent eltudtunk vinni folyt a szivattyúzás, ami így nem volt olyan hatékony. Maradtak
víz alatt udvarok pincék, de több helyen csökkenteni tudtuk a
magunkkal.
víz szintet és az összeomlás veszélyét. Példa értékû volt és erköl- Kik voltak a mentôcsapat tagjai?
- Kovács János, Jakab Roland, Jakab Krisztián akik a Kistarcsai csi doppingként hatott ránk a helyiek összetartása és támogatása
még ennyi nap után is, amelyet felénk tanúsítottak. Hideg vízzel,
Polgárôrség tagjai és én. (szerk. Navratil István)
étellel kínálták a dolgozókat, tapasztalataikkal, információkkal
- Mikor indultak és milyen látvány fogadta a csapatot?
- Június 9-én hajnali 4 után indultunk Sajóládra, mert úgy gondol- segítették a munkánkat.

kistarcsai híradó a város életéből
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HÁNY BALESET LESZ MÉG? …
Május 19-én délután az Eperjesi utcában a Szent István Iskola elôtt egy személygépkocsi elütötte az úttesten átszaladni készülô
Kucsera Dávid nyolcadik osztályos tanulót, akit sípcsont- és szárkapocstöréssel szállítottak kórházba.
A szomorú eset után a szülôk és az egész
lakosság körében felmerülhet az oktatási
intézmény esetleges felelôsségének kérdése is, hiszen ez az utca szakasz évek óta
nagyon veszélyes. Az iskola közterületen
nem jogosult ugyan változtatásokat végrehajtani, de önként adódik a kérdés: kezdeményezte-e az iskola a múltban a balesetek
elkerülését célzó változtatásokat?
Fentiekkel összefüggésben 2009. január 29-én
levélben a következôket írja dr. Patkós József
iskolaigazgató a választókörzet ügyeiben
érintett Uvacsek Csaba képviselô úrnak:
„Tisztelt Uvacsek Csaba Képviselô Úr!
Iskolánk szülôi munkaközössége 2009. január
28-án ülést tartott, melyen néhány olyan kérdés
is felmerült, melynek megoldásához igényelnénk
az Ön, illetve a képviselô-testület segítségét is.
A szülôk szeretnének egy olyan Eperjes utcai forgalmi-rend változtatást kezdeményezni, mely nyomán a gyerekeikért érkezô szülôk
személygépkocsijaikkal megállhatnának az iskola
épülete elôtt.
Biztonsági szempontból kívánatosnak tartanának egy gyalogos-átkelôhely kialakítását.
Fontosnak vélik egy parkoló kialakítását, például a volt kazánház területén.
Kérem Képviselô Urat, szíveskedjen az iskolafenntartó Önkormányzat elé vinni a szülôk általam felterjesztett kérését.”
Erre a levélre Uvacsek Csaba képviselô 2009.
február 10-én a következôket válaszolta:
„Tisztelt Dr. Patkós József Iskolaigazgató Úr !
A képviselô testület a levelében felvetett 1-es és
2-es kérdésével már foglalkozott és az alábbi véleményt alakította ki.Az Eperjesi út keresztmetszete és forgalma , az iskola elôtti busz megálló,
miatt a gyermekek védelme érdekében a megállni tilos tábla került kihelyezésre! A gyerekek
jobb látása és kilátása érdekében. A gyerekek
érdekében a bejárathoz javasolni fogom a korlá-

tot, hogy a járdáról ne tudjon egybôl az úttestre
lépni. Baleseti veszélyforrás !
A gyalogosátkelôhely kialakítása a tervezéssel
és kialakítással együtt 1,5 millió Ft-ba kerülne,
és ez sok.
A 3-as számú felvetése a kazánház területén
parkolóhely kialakítására a terület túl értékes.A
képviselô testületnek más elképzelése van ezzel a területtel.Viszont az iskola elôtti terület bôvítésével a kerítés áthelyezésével már
elképzelhetô egy parkoló kialakítása.
Javasolni fogom a Település Fejlesztési Bizottságnak a helyszíni szemlét, a parkolóhely kialakításának lehetôségét pedig nézzük meg közösen
az Igazgató úrral.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és tolmácsolását a szülôi munkaközösség felé.”
Bô öt héttel késôbb, miután 2009. március
5-én egy elsô osztályos tanuló szenvedett
szerencsés kimenetelû balesetet, az iskola
közalkalmazotti tanácsa immár Babarczi
József alpolgármester úrhoz fordult, az
alábbi tartalmú levéllel :
„Tisztelt Babarczi József Alpolgármester Úr!
2009. január 29-én dr. Patkós József igazgató
Uvacsek Csaba területi képviselônek címzett levélében tolmácsolta a szülôi munkaközösség kéréseit, melyben a Szent István Általános Iskola
elôtti parkolási gondokra, illetve balesetveszélyes
helyzetekre hívta fel a figyelmet.
Erre 2009. február 10-én reagált a területi
képviselônk. Válaszaiban feltárta, hogy foglalkoznak a fent említett problémákkal, de a parkolásra más megoldásban gondolkodnak, amely
gazdaságosabb lenne, a szülôk által javasolt elképzeléshez képest.
A gyermekbalesetek megelôzésében fontos
védôkorlátok kihelyezését, a Képviselô Úr is
támogatja. A gyalogos-átkelôhely kialakítását,
anyagi megfontolásból viszont nem tartja jelenleg lehetségesnek, valamint hivatkozik az iskola

elôtti megállási tilalomra, mely a gyermekek védelmét szolgálja.
Jelen levelünk szomorú aktualitása, hogy egy
elsôs tanulónk 2009. 03. 05-én a buszról leszállva, takarásból, egy szabályosan közeledô jármû
elé szaladt. Jelenlegi információink szerint, szerencsére a gyermek nem sérült meg.
Természetesen mi is tisztában vagyunk a szûkös
anyagi lehetôségekkel, ezért a mi érdekünk is az,
hogy megtaláljuk az anyagilag is legkedvezôbb
megoldást.
Javaslataink:
- Mivel a szülôk többszöri kérésünk ellenére is figyelmen kívül hagyják a megállási tilalmat, ezért
kérjük közösen a rendôrség és polgárôrség segítségét, a reggeli káosz feloldásában, amellyel rengeteg veszélyes helyzettôl óvnák meg tanulóinkat.
- Szerencsésnek tartanánk a helyi lapban, honlapon a szülôk széleskörû tájékoztatását a lehetséges és szabályos parkolási lehetôségekrôl, például
a lakótelepnél.
- Ameddig nem készül el a gyalogos-átkelô, addig
célszerûnek tartanánk, a buszmegálló ideiglenes
áthelyezését.
-Több szempontból is hasznos lenne ipari kamera
elhelyezése, ezzel nem csupán a szabálytalanul
közlekedôket lehetne kiszûrni, de az iskola biztonsága is jelentôsen javulna.
Bízunk benne, hogy közösen Önökkel, olyan megoldást találunk, amely minden érintett felet megnyugtat.
Kistarcsa, 2009. március 6.
Tisztelettel:Közalkalmazotti Tanács”
A fenti két levél dacára 2009. januárja és 2010.
májusa között semmi balesetvédelemmel
kapcsolatos változás nem történt. Így juthattunk el az újabb, ezúttal már súlyos sérülésig.
Tisztelettel tesszük fel a kérdést: Hány balesetnek
kell még történnie ahhoz, hogy a település rendezze végre az Eperjesi utca gondjait?
A Szent István Általános Iskola tantestülete

Üzenet egykori iskolámba
Tisztelt Közigazgatási Tanács! (sajnos aláírást nem látok) Leveleteket 2010.
május 21-én Polgár Gyula szerkesztô úrtól kaptam meg. Az iskolatitkáron
keresztül kerestem a Közalkalmazotti Tanács elnökét, hogy tisztázzuk a
levél hosszú útját, de azóta sem jelzett vissza. Az iskolában rendszeresen
megjelenek értekezleteken, rendezvényeken, de soha egyetlen Kolléga nem
érdeklôdött, hogy miért nem kaptak a szóban forgó levélre választ. Én nem
kívánok foglalkozni azzal, hogy egy szakbizottság megvizsgálta az iskola
környékén kialakult közlekedési problémákat, de úgy értesültem, hogy javaslatot tettek az iskola Igazgatójának a lehetséges megoldásokra.
Sajnos a javasolt védôkorlát a mai napig nem készült el, és nem is találkoztam ilyen megrendeléssel sem. A bokrok megfelelô visszavágását, - hogy ne
takarják el a kilátást – a második baleset után végezték el.
A gyalogos-átkelô felfestését már több szülôvel magam is elvégeztem volna, de a jelenlegi törvény szerint, akkor én felelnék anyagilag is a bekövetkezett balesetekért. Nem találom azt a levelet sem, ahol az iskola vezetôje
kéri a rendôrség és a polgárôrség segítségét. Én is szerencsésnek tartanám,
ha helyi lapban az iskola valamelyik pedagógusa kérte volna az odajáró
gyerekek szüleit, hogy tartsák be a KRESZ elôírásait. Egyébként a vezetôi
jogosítvány megszerzésének egyik feltétele a tiltó táblák ismerete.
A buszmegálló áthelyezését kezdeményezhetem ideiglenesen, vagy akár

véglegesen is, de szeretném felhívni a kollégák figyelmét, hogy a busznak
akkor is lesz eleje és vége, ahonnan a tanulók körültekintés nélkül kiléphetnek. Jelenleg folyik a városban elhelyezhetô kamerák felmérése.
A Közlekedésbiztonsági Munkacsoport vezetôje: Juszkó Ferenc. Kérem,
hogy javaslataikkal segítsék a bizottság munkáját.
Egyet viszont én is szeretnék javasolni: Kerepesen és Isaszegen a napközös
nevelôk gyûjtik össze a bejáratnál a buszra váró tanulókat, és felügyelik a
felszállásukat.
Az évzárón láttam a fiatal embert, ahogy mankó segítségével kiment átvenni a jutalom- könyvet. Nagyon sajnálom, és kívánok neki minél hamarabbi gyógyulást.
Azért úgy értesültem, hogy Ô is hibát követett el, amikor körültekintés
nélkül átszaladt az úttesten. És miért tette? Mert még egy serdülô gyerek!
Ne felejtsük el, hogy mi is követtük el hasonlókat abban a korban. Csak
nekünk szerencsénk volt.
Kérem a kollégákat, hogy e szomorú esetet használják fel nevelô munkájuk
során.
Minden Pedagógusnak, Szülônek, és Gyereknek BALESETMENTES
nyarat kívánok.
Babarczi József alpolgármester
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Comenius találkozó, Bílovice 2010. május 26-28.
A Városi óvoda pedagógusai, két éves együttmûködésünk utol- Délután a Slovácko Színház kulissza titkaival, s jelmeztárával issó találkozójára utaztunk a csehországi Bílovicébe. A szlovák merkedtünk. A Sikula kézmûves gyermekközpontban az elôzô
találkozón elkészített agyagformákisebbségi önkormányzat képvikat mázaztuk. A pénteki napunk
seletében Szabóné Tóth Katalin
az óvoda udvarán megrendezett
és Klacsán Lajos segítette a munhagyományos
májusköszöntô
kánkat. Érkezésünk után a polmûsorral indult. A kicsik népvisegármesternél tettünk látogatást
letben táncoltak a májusfa mellett,
a helyi hivatalban, ahol láthatmajd a nagyok felnôtt segítségétuk, hogy Uniós támogatásukból
vel kidöntötték a májusfát. Ezen a
hogy szépült meg az épület, s az
délelôttön a pályázat záró beszámoazt körülvevô park. A könyvtálójának közös pontjait vitattuk meg
ruk is új épületbe költözhetett.
a partnerekkel.
Ezt követôen a helyi plébánián az
Délután folytattuk a megbeszéatya vendéglátását élvezhettük.
lést, majd Hradistében a gyermekSzállásunk a közelben lévô nagynapi programon fellépô óvodávárosban Uherské Hradistében
sokat nézhettük meg. A látottak
volt. A következô nap a Buchlovan
alapján az derült ki, hogy nagyon
könyvtárban,
Hradistében
sok hasonlóság adódik a partnerkezdôdött. Itt az óvodás gyerekekországok óvodai nevelésében. A fô
kel együtt egy könyvtári foglalkoszembetûnô különbség pedig az,
záson vettünk részt, majd átmen- Cseh, lengyel, szlovák és magyar óvónôk a találkozón
hogy a magyar óvodákban nem a
tünk a Sokolovna épületébe, ahol a
„Gáspár a kis varázslóinas” címû marionett bábelôadást nézhet- didaktikus oktatásra helyezôdik a hangsúly, hanem a személyiség
tük meg Délelôtt érkezett meg Tóth Szabolcs polgármester és fejlesztésre.
Csuvarszki Pálné munkaközösség vezetô
Babarci József alpolgármester, s találkoztak Bílovice vezetôivel.

Kölcsey Gála 2010
Tehetséges tanítványaink ebben a tanévben
is tovább öregbítették a Kölcsey Ferenc Általános Iskola jó hírét kishazánkban. Számos körzeti, megyei és országos rendezésû
versenyen értek el kiváló eredményeket,
mind a sport, mind a tudományok területén. Gálánkon azok a gyermekek léptek fel,
akik a különbözô mûvészetekben értek el
sikereket. Igazgatónônk, Jutasi-Varró Diána, ünnepélyes köszöntôjével nyitotta meg
a közel másfél órás mûsort, amely igen
sokszínû volt. Rendezvényünkön elhangoztak mesék, versek. Láthattak a kedves
szülôk bábelôadást, ritmizáló játékot, hallhattak trombitaszólót. Furulyazenekarunk
reneszánsz kánonokat, dalokat játszott. Az
énekszó sem hiányozhatott: a kiskórusok
után a tanári kórushoz csatlakozó diáksereggel együtt a Nyit már a gyöngyvirág kezdetû kánonnal zártuk gálánkat.A
szereplôknek köszönjük a színvonalas produkciókat, az ôket felkészítô szülôknek,
pedagógusoknak az áldozatos munkát!
Nagyné Oláh Erika szervezô

Palócföldön jártunk
Iskolánk 1./b és 2./a osztálya három napos
erdei iskolán vett részt a Cserhát lábánál
fekvô kis palóc faluban, Kétbodonyban.

Elsô nap változatos programok keretében
ismerkedtünk a palóc nép életével. A helyi falumúzeumban részletes tárlatvezetés
mellett tekinthettük meg a régi használati
eszközöket, berendezéseket, a szövôházat
és a csodálatos népviseletet. Sétáink során
megfigyeltük a jellegzetes „kontyolt tetejû”
palóc épületeket. A gyerekek koszorút he-

Köszönjük szépen!
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola minden tanulója, dolgozója és szülôi közössége nevében ezúton fejezzük ki köszönetünket Bergán János, Juhász István és
Juszkó Ferenc képviselôknek; akik idén
is segítették iskolánkat anyagi jellegû
támogatásukkal.
Jutasi-Varró Diána igazgató

lyeztek el a Rákóczi-emlékhely talpazatánál.
Látványos elôadást hallgattunk a vadászatról, amit „Borcsa” vadászkutya színesített.
Látogatást tettünk a „Kisállatkertbe” ahol
a haszon-, dísz- és vadállatokat nézhettünk meg. Másnap kézmûves foglalkozás
keretében mindenki saját maga formáz-

hatta korongon a szebbnél szebb vázákat,
tálakat, amit ajándékul haza is hoztunk. A
bognármûhelyben a kerékgyártás mesterségét tanulmányozhattuk. Az esôs idôjárás
beszorított bennünket, de vidáman készítettük a jó meleg sütô mellett a hagyományos
„Pipiske” süteményt. Utolsó este gitárszó

mellett hangos énekszóval búcsúztunk. Hazafelé délelôtt megmásztuk a hollókôi várat,
délután Kisbágyonban az Afrikai- Magyar
Vadászmúzeumban a trófeák és a kitömött
állatok varázsoltak el bennünket.
Mindhárom nap megörökítettük a tanultakat és élményeinket az „erdei iskolás” füzetünkbe.
Nagy szeretettel mondunk köszönetet
Julikának és Terikének a kedves vendéglátásért, iskolánk alapítványának és az önkormányzatnak a táborunknak nyújtott anyagi
támogatásért, melynek segítségével ennyi
élmény dús programon tudtunk részt venni.
Tanító nénik: Fazekas Erzsébet, Prieglné Pécsy
Klára, Sándor Edit, Major Katalin
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Suzuki „Benkő” Olimpiai Nagyfutam Kistarcsán

Segíthetünk?!?

A Magyar Suzuki Zrt. ebben az évben igazgatójától megtudtuk, hogy ôsszel Suaz óriásplakátok helyett reklámköltsége zuki Olimpiát rendeznek a fiataloknak,
jelentôs részét a sport népszerûsítésére ahol futásban, kézilabda-dobásban és táfordítja. A Nagyfutam futóverseny júni- volugrásban mérhetik majd össze tudásukat. Az olimus 5-én 10 órakor
pikonok
által
rajtolt, az ország
használt autók
17
különbözô
cseréjét
ôsszel
helyszínén
így
együttesen,
a
Kistarcsán
is.
Népstadionban
Felnôtt és ifjúsákívánják
meggi korosztálynak
szervezni, ahol a
hirdettek
verfél éven át haszsenyt. A gyerenált egyszerre lekeknél nagy volt
adott kocsikat a
a tét, hiszen a leghelyszínen meg
több gyerekkel
is vásárolhatják
résztvevô osztály
az érdeklôdôk.
egy
esztergoDe az is terveik
mi
kirándulást
között szerepel,
kapott, amit ös�hogy
egy-egy
szekötnek
egy
adott hétvégén
Suzuki gyárlátoA gyôztes Szent István Általános Iskola 6./a osztályával
olimpikonok fogatással is. Ezt a Vas Sándor a Suzuki kereskedelmi igazgatója Benkô Pál
gadják a vásárlódíjat a Szent Istkat a különbözô
ván Általános Iskola 6./a. osztálya nyerte ( testnevelô tanár márkaszervizekben. A kistarcsai NagyfuJávor Mária ) Három korcsoportban - fiú tamra Felkai László vízilabdázó, az 1964és lány kategóriában - számos sportszer, es Tokiói Olimpia aranyérmese jött el.
és egyéb apró ajándék talált gazdára. A Benkô Pál cégtulajdonos külön köszönetet
felnôttek ingyenes Tenerifei szállás utal- mondott a szervezô Solymosi Sándor tanár
ványt és Shell hélix motorolajokat nyer- úrnak és a lebonyolításban résztvevôknek.
tek. Vas Sándortól a Suzuki kereskedelmi A programot egy bográcsgulyás zárta.

A Közép-Magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság körlevele
„Mint Ön elôtt is ismert az elmúlt napok rendkívüli csapadékos idôjárása következtében egyre
nagyobb mértéket öltô belvizek, a több helyen
elôforduló árvizek, valamint a viharok az ország
több megyéjében okoztak súlyos károkat.
Az érintett területen élôk közül a károk – különösen a lakóingatlanban bekövetkezô károk esetén
– fokozottan sújtják az idôs, nehéz körülmények
között élô nyugdíjasokat.
Tájékoztatom, hogy a 1997. évi LXXXI. tv 66.
§ lehetôséget ad a nyugellátásban részesülô személyek részére egyszeri segélyt állapítson meg. A
Tny. Végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.
Rendelet 72/B. § (16) bekezdésének értelmében az
egyszeri segély engedélyezésénél elônyben kell részesíteni azt a kérelmezôt, aki az egyszeri segélyt
katasztrófa, elemi csapás miatt igényli.”
Felhívom az érintett lakosság figyelmét,
hogy az igényléshez szükséges adatlapokat a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.),
valamint a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és
Humán Szolgáltató (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.) munkatársainál lehet igényelni.
Esetleges segítséget a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában Kristóf Erikától kérhetnek (tel.: 28/507-145).

A Flór Ferenc Egészségügyi
Szakközépiskola és Gimnázium
fizika-kémia szakos, egyetemi végzettségű

tanári állást hirdet

pedagógus szakvizsga előnyt jelent
Jelentkezni a 06-28/506-856, vagy
a 06-30-15-215-065 számon lehet.

Iskolarendszerű ápoló
és masszőr képzések
A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
2010. szeptemberétől OKJ-s
2 éves levelező tagozatos és 3 éves esti ápolóképzést,
valamint 2 éves gyógymasszőrképzést indít
A beiskolázás feltétele: érettségi bizonyítvány, eü. és szakmai
alkalmasság
Jelentkezés módja: Jelentkezési lap kitöltésével az iskola címére
levélben, faxon, vagy e-mail-ben.

Csatolni kell: - munkahelyi javaslatot,
- bizonyítvány(ok) fénymásolatát,
- rövid szakmai önéletrajzot.
Jelentkezés: 2010. augusztus 25-ig.

További információ: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., 06-28-506-855, (szerdánként
8.00-12.00-ig) fax.: 06-28-506-856, www.flor.sulinet.hu,
e-mail: florferenc@t-online.hu, titkarsag@flor.sulinet.hu,
A kitöltendő dokumentumokat a honlapról letölthetők!

Babarczi József alpolgármester
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Katolikus
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Úrnapi körmenet Kistarcsán

Június 6-án, vasárnap délelôtt a Rózsafüzér Királynôje Katolikus Templomban a misét követôen Úrnapi körmenettel emlékeztek meg az egyház oltáriszentség ünnepérôl. A szentmisét Somlai
József plébános celebrálta.Ezen a napon Krisztus titokzatos testét,
az Oltáriszentséget ünnepli az egyház. Az Úrnapi Körmenet a XIV.

is összeforrt a virágszônyegek, a falusi virágsátrak, a virágokkal
díszített oltárok képe. Magyarországon más országoktól eltérôen
négy stáció van: négy oltárt állítanak, amelyet a pappal és az Oltáriszentséggel végigjárnak a hívek. Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál evangéliumot olvasnak és a pap az
égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is imádkoznak, akiket a
négy égtáj felé osztott áldás akaratlanul is elér. Kistarcsán is már
évek óta közel egy kilométeres virágszônyeggel borítják be a falubéliek a katolikus templom környékét. A virágszônyeghez a kerti
és mezei virágok begyûjtését az egyházközség tagjai már napokkal korábban megkezdik.

A Kistarcsai Rózsafüzér Királynője Templom
és Plébánia eseményei
• Somlai atya térdmûtétje miatt várhatóan július végéig ideiglenesen megváltozik a hétköznapi miserend: kedden reggel 7-kor,
szerdán este 6-kor lesz a szentmise, a szombat reggeli szentmisék
pedig elmaradnak.
• Görbe atya szabadsága miatt július 5–17. között – a szombat esti
kivételével – a hétköznapi szentmisék elmaradnak.
• A plébánián felszereltek egy projektort, mellyel filmklubos vetítéseket tudnak rendezni. A foci-vb közvetítését is itt lehet megnézni. Ezen alkalmakra szeretettel várják az érdeklôdôket.
A virágszirmokat az elsôáldozók szórták a virágszônyegre
• Július 2–4.: máriabesnyôi egyházközségi lelkigyakorlat
• Július 10. szombat 18 óra: a plébánián szívesen fogadnak száraz
süteményt, gyümölcsöt a táboros gyerekeknek.
században Németországban jött szokásba, ezt 1820-ban Róma is
jóváhagyta. Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt • Július 11–17.: hittanos tábor Kismaroson

Református

Emlékek és találkozás

„Emlékezzél vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már
negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve
téged, megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolataid, vagy
sem?” (5 Mózes 8,2)
Milyen emlékeink vannak? Nem minden emlékezés helyes!
Vannak, akik csak a rosszra tudnak emlékezni. Ha tízszer jót tettél vele, egyikre sem emlékszik, de ha egyszer megsértetted, tíz
év múlva sem feledi. A szemetet azonban nem érdemes felidézni,
csak ha tisztulást eredményez. Emlékezhetünk azokra, amiket el
kellett volna kerülni, és el is lehetett volna kerülni, mégis megtörtént. Emlékezhetünk mulasztásainkra, amelyek vádolnak.
Ám helyesen emlékezni hálaadással kell.
Amikor véget ért a pusztai vándorlás, megérkeztek az Ígéret
Földjének a határához Mózes akkor mondta ezeket a szavakat
népének : „Emlékezzél meg az egész útról….”
Miért volt fontos, hogy az egészrôl emlékezzenek meg? Mert
a jó és a rossz együtt szolgálta a javukat. Mind a kettôre szükséges visszatekinteni. Az áldásokra azért, hogy megteljen a szívük hálával A próbatételekre miért kell emlékezni? Mert utólag
látható a legjobban, hogy minden próbával célja volt, és minden
próbának határa volt, amit Ô szabott meg.
Mi volt a próbák célja? Az, hogy kiderüljön, mi lakik az ember szívében. „Megsanyargatott és megpróbált, hogy nyilvánvalóvá
legyen, mi van a te szívedben.” Másrészt ezekkel edzett, nevelt.
Három hasznát említem a helyes emlékezésnek.
Az elsô: az ember az ajándékokról föltekint az ajándékozóra,
és észreveszi, hogy Isten elhalmozta napról-napra csodákkal és
áldásokkal, legtöbbször érdemein felül.
A második haszna az emlékezésnek, hogy megerôsödik a bizalmunk Istenben. Visszatekintve látjuk legtisztábban, hogy Isten nem téved, legbölcsebben és a legnagyobb szeretettel bánik

népével. „…akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál…”
(Róma 8,28) Tehát mindeneknél fontosabb, hogy Istent szeressük.
A harmadik áldása a helyes emlékezésnek: a megszentelôdés
azáltal, hogy az eszünkbe jutó bûnökre kérhetjük Isten bocsánatát. Ahogyan János apostolnál olvassuk: „ha megvalljuk bûneinket,
hû és igaz ô: megbocsátja bûneinket, és megtisztít minket minden
gonoszságtól.”(1Ján 1,7) Nem kell tehát tovább vinni a bûnöket!
Amit már megvallottunk és megbocsáttatott, nem szabad, hogy
gyötörjön továbbra is minket. Amit pedig még nem rendeztünk
Istennel és emberrel, rendezni kell minél elôbb. Amit meg ellenünk vétettek, azt legjobb megbocsátani és elfelejteni, és nem
újra és újra számon tartani, elôsorolni és emlékezetünkbe idézni.
A minket ért sérelmeket nyugodtan elfelejthetjük.
A megtörténtekbôl tanulhatunk, hogy ugyanott ne botoljunk el. Azt mondják, hogy egy idô után ugyan arra a helyre hiába teszik az egérfogót, nem fog több egeret: az egerek elkerülik
a veszélyt. A madár is a csapdát, ahol egyszer pórul járt. Mi is
okulhatunk emlékeinkbôl.
Másrészt a múlt a reménységre tanítson bennünket: „Emlékezz vissza, nem kopott le a te ruhád meg a te sarud és nem dagadt
meg a te lábad negyven éven át.” Ahogyan Isten eddig megsegített,
ezután is meg tud áldani.
				
Riskó János református lelkész
Testvéri találkozó augusztusban
2010. augusztus 29-án vasárnap a 10 órai istentiszteleten a
Kistarcsáról elszármazottakat hívjuk meg testvéri találkozásra, hogy együtt emlékezzünk. Nagyon kérünk mindenkit, hogy
adja tovább ezt a meghívást, hogy mindenkihez eljusson távoli
településekre is, akik valaha a kistarcsai gyülekezetünkhöz tartoztak.

kistarcsai híradó 

Vasvári

Házhozszállítás, költöztetés
Kistarcsáról induló autókkal
Legjobb lakosságbarát árakkal
Még vasárnap is hívhat bennünket
Autóinkon segítőkész sofőrök és rakodók dolgoznak

Hívjon és megegyezünk!
(06 30) 575 5841 • (06 20) 410 3724
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▪ fenyő fűrészáru
▪ tetőzsindely és kiegészítők
▪ lambéria, hajópadló
▪ OSB-3 lemezek

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

Tetőfelújítás a legjobb áron!
Tetőzsindely 1200 Ft/m2 + áfától*

Bramac léc 3-6 m 66 Ft/fm + áfától*
Lambéria 690 Ft/m2 + áfától*
AKÁC, BOROVI FENYŐ szélezetlen kerítésdeszka

Most vegye meg száraz tüzifáját!
21.200,- Ft/kaloda* (1x1x1,7 m)

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

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

www.hobler.hu

ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen
p
a központban
p

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

KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.
Megjelenik minden hónap második felében • Kiadja a PO-KER Bt. • Felelős szerkesztő: Polgár Gyula • Telefon: (06-20) 966 1190 • Fax: (1) 256-6259 • e-mail:polgar.gyula1@chello.hu • ISSN1788-7291
Nyomda: GMN Pest Repro Studió Kft. Budapest Baross u. 11-15. • Felelős vezető: Miklós Árpád ügyvezető igazgató • Megjelenik 4000 példányban
A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.

