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Megalakult az új képviselő-testület

Október 23.

Zsiák Péter, Uvacsek Csaba, ifj. Juhász István alpolgármester, Solymosi Sándor polgármester, Juhász József, 
Juhász István, Márkus József, Csaja János, Juszkó Ferenc, Méhesné Horváth Erika, Zsiák Balázs (5. oldal)

Ünnepi beszédet mondott 
Solymosi Sándor polgármester

Koszorúzásra várva A közönség soraiban Vécsey László 
országgyűlési képviselő

(2. oldal)

Köszönjük Kistarcsa!
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Kistarcsán a kialakult hagyomá-
nyoknak megfelelően az 1956-os for-
radalom és szabadságharc ünnepi 
megemlékezését a Csigaházban ren-
dezték. Az 54. évfordulón megrende-
zett ünnepségen jelen voltak az 56-os 
szervezetek, a politikailag elítéltek 
szervezetei, az 56-os Nemzetőr Szö-
vetség képviselői, Vécsey László or-
szággyűlési képviselő, Solymosi Sán-
dor polgármester, ifj. Juhász István 
polgármester, Nagy Tímea jegyző, a 
képviselő testület tagjai, a hivatal és 
az intézmények vezetői, az egyhá-
zak és a civil szervezetek képviselői. 
A Himnusz eléneklése után először 
Országh Péter szavalt el egy 56-os ver-
set, majd Solymosi Sándor polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. Mon-
dandója elején kiemelte, hogy „Két 
évtizeddel október 23. állami nemzeti 
ünneppé nyilvánítása után nincs még 
egy olyan napja történelmünknek, 
melyet annyi bizonytalan megítélés, 
tétova érzelem lengne körül, mint e 
történelmi dátumot.” A forradalom 
leverése és véres megtorlása után nem 
mertek az emberek nyíltan beszélni 
és talán ezzel is magyarázható, hogy 
„nehezebb volt tisztán látni idehaza, 
mint külföldön… Mint a levert forra-
dalmakról általában, az 56-os magyar 
forradalomról is elmondható,hogy a 
harc nem folyt teljesen hiába: a forra-
dalmárok tettei nem maradtak min-
den eredmény nélkül. Országszerte 
megszűntek az internálótáborok, 
melyek közül az egyik leghírhed-
tebb a mi településünkön,Kistarcsán 
volt.”A polgármester kitért arra is, 
hogy a Kádár rendszerben az 56-tal 
kapcsolatban meghamísították a tör-
ténelemkönyveket. A lelkiismeretes 
történelem tanárok suttogva beszél-
tek az igazságról, de végül a hazugság 

lelepleződött, mert az emberek mer-
tek reménykedni. ” október 23-án ne 
csak a gyászos emlékeket idézzük fel, 
hanem elsősorban arra emlékezzünk, 
hogy az ország népe képes volt a 
kommunizmus embertelen évei után 
felszabadultan hinni, reménykedni és 
cselekedni.”

Az ünnepi beszéd után a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola tanulói egy 
irodalmi játékot mutattak be. Az öt-
venhatos eseményeket feldolgozó da-
rabot betanította Liska Gyuláné. Az 
előadás után a megemlékező program 
az Október 23-a téren folytatódott, 
ahol Sipos István az 56-os Szövetség 
XI. kerületi elnöke egy verset szavalt 
el. Az ünnepi megemlékezés után 
megkoszorúzták az egykori interná-
ló tábor emlékfalán elhelyezett em-
léktáblát. Az önkormányzat nevében 
koszorút helyezett el Solymosi Sándor 
polgármester, és ifj. Juhász István al-
polgármester, a kistarcsai intézmé-
nyek vezetői,  a Recski Szövetség, , a 
Politikai Elítéltek Közössége, az 56-os 
Szövetség, az 56-os Nemzetőr Szö-
vetség, a FIDESZ-KDNP kistarcsai 
csoportja, az MSZP helyi szervezete, 
a Jobbik és a Hatvannégy Vármegye 
Ifjúsági Mozgalom  helyi szervezete, 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, 
a Kistarcsa Városért Egyesület és a 
Kistarcsai Váltók Egyesülete. Az 56-
os ünnepi megemlékezést a Kopja-
fa megkoszorúzása zárta. Koszorút 
helyezett el a városi önkormányzat, 
az intézmények vezetői, a FIDESZ-
KDNP kistarcsai csoportja, az’56-os 
Szövetség és a Kistarcsai Vállalkozók 
Baráti Köre. Közreműködött a Szent 
István Általános és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény fúvós zeneka-
ra Botrágyi Károly vezetésével.

.( fotók a címlapon)

Október 23.
Városi búcsú  

Október első vasárnapja a Rózsafüzér Ki-
rálynője ünnepe, a kistarcsai templom bú-
csúja. Október 3-án fél 11-kor Görbe József 
plébános celebrálta ünnepi szentmise után 
a kistarcsai hívők körmenettel emlékeztek 
azokra, akik valamikor itt éltek és templo-

mot építettek. A templomot a Rózsafüzér 
Királynője tiszteletére építették és 1880 óta a 
templom harangja hívja az itt élőket a temp-
lom búcsúján is. Idén is sokan kilátogattak a 

Búcsú térre, ahol az önkormányzat minden 
évben kirakodó vásárt és a gyerekeknek a 
vidámparkot varázsol a patak partja mellé. 

Körmenet

Vidám park  a Búcsú téren

Tisztújítás a KDNP kistarcsai 
szervezeténél  

A Kereszténydemokrata Néppárt Alapsza-
bálya szerint a párt minden szintjén - az 
országos, a megyei és a helyi szervezetek-
nél - tisztújítást kellett tartani. A kistarcsai 
szervezetnél elnöknek Rapai Istvánt, titkár-
nak Galántai Viktort, gazdasági felelősnek 
Dolhai Jánost választották meg. Kérjük azokat 
a kistarcsai lakosokat akik a Kereszténydemokrata 
Néppárt Kistarcsai szervezetébe szeretnének be-
lépni, a vezetőség tagjainál jelentkezzenek!

Hulló Falevél
A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén is – mint 
minden páros évben – megrendezi a Hulló Fale-
vél című műsoros estet, melyen kistarcsai amatőr 
és hivatásos előadók lépnek fel. Ez az az alkalom, 
amikor a településünkön élő népszerű előadók-
kal, csoportokkal találkozhat a közönség. Min-
denkit szeretettel várunk a Csigaházba a 2010. 
november 6-án, szombaton este 5 órakor kezdődő 
műsorra.Információ: 28/470-926, kike@kike.hu 
(Kereszti Ferenc).

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a város lakosságát

Hadnagy Boróka festőművész
kiállítására

Megnyitó: 2010. november 5-én pénteken 
18 órakor

Helyszín: Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium

A kiállítást megnyitja: Solymosi Sándor 
polgármester

A műveket bemutatja: Dr. Patkós József.

A kiállítás 2010. november 08-tól novem-
ber 19-ig, 10-18 óra között látogatható a Flór 

Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium aulájában.

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár

I. háziverseny
VII. Amatőr, felnőtt vízilabda-torna

2010. november 13. szombat 15.00 óra
Helyszín: Kistarcsai Városi Tanuszoda
Cím: 2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.
Tel.: 06-28/470-293
Nevezési díj: 1 000,- Ft/fő 
Nevezési határidő: 
2010. november 10. szerda

Vízilabda-torna
4 fő mezőnyjátékos + kapus
játékidő:
- fi úk 2x7 perc
- lányok 2x5 perc

Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon az 
uszoda pénztárában.

 



kistarcsai híradó  a város hírei 3

A Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 November 6. Hulló Falevél 18.00-  KIKE
 November 9.: Törpe-börze 9.00-12.00
 November 13. Táncfesztivál
 November 14. Baba-börze 09.00-14.00
 November 16. VÉRADÁS 14.30-18.30
 November 18. Nyugdíjas Katalin bál 16.00-20.00
 November 22. Nektár Alapítvány Bálja 17.00-
 November 27. Erzsébet-Katalin Bál Kistarcsai Váltók 19.00

 Minden kedden és csütörtökön: Pannónia felnőtt csoport próba 18.30-22.00

Civilház
Pannónia Hagyományőrző Csoport próba  minden szerdán:   20.00-22.00

Minden hétfőn és csütörtökön:  AIKIDO 16.40-17.40
Minden hétfőn: Musical Csoport 18.00-20.00

Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól
Minden csütörtökön: Deáktanya 19.00-21.00

Minden pénteken : Ping-pong és Csocsó klub 19.00-22.00
Programütközés esetén - megbeszélés alapján - más helyiséget próbálunk biztosítani.

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

Civilház
Pannónia Hagyományőrző Csoport próba  minden szerdán:   20.00-22.00

Minden hétfőn és csütörtökön:  AIKIDO 16.40-17.40
Minden hétfőn: Musical Csoport 18.00-20.00

Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól
Minden csütörtökön: Deáktanya 19.00-21.00

Minden pénteken : Ping-pong és Csocsó klub 19.00-22.00
Programütközés esetén - megbeszélés alapján - más helyiséget próbálunk biztosítani.

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

KÖZMEGHALLGATÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2010. november 25-én (csütörtökön)
18.00 órától 20.00 óráig közmeghallgatást tart a Csigaházban,

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

- Polgármesteri beszámoló
- Önkormányzati bizottsági elnökök beszámolója
- Lakossági kérdések

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

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

Bizonyára mindenki hallott és sokunkat 
megrendített a vörösiszap-katasztrófa, 
mely iszonyú károkat és sajnos emberéle-
teket is követelt Kolontáron és Devecseren. 
Több százan vannak olyanok, akiknek 
nincs hová menniük, elvesztették minde-
nüket. Kistarcsa Város Önkormányzata 
együttérzése mellett tettekkel próbál se-
gíteni, melynek keretében adományokat 
gyűjt, a bajba jutottak részére. Akik úgy ér-
zik, hogy segítenének azok felajánlását (ki-
zárólag: tartós élelmiszer, fertőtlenítőszer, 
tisztítószer) az önkormányzat összegyűjti 
és eljuttatja a rászorulók részére.

A felajánlásokat 2010. november 5ig
munkanapokon (hétfői napon:
18.00 óráig) 8.0015.00 óráig

várjuk a Városgondnokság 2143 Kistarcsa, 
Batthyány u. 4/A. sz.(tel: 28/ 470-440) épü-
letében.

Bízunk abban, hogy Ön is támogatja tö-
rekvésünket, köszönjük a segítséget!

Kistarcsa Város Önkormányzata

Felhívás a vörösiszap 
áldozatainak megsegítésére!

A Gödöllői Többcélú Kistérség Tanácsa a kistérség 
valamennyi települése számára egy-egy Egészségna-
pot szervez, a lakosság egészségvédelme érdekében. 
A Kistarcsai Önkormányzat nagy örömmel csatla-
kozott az elképzeléshez és helyet biztosít a rendez-
vénynek

Helyszín:  Flór Ferenc Gimnázium
Kistarcsa Ifjúság tér 3.

• Fej-nyak és szájüregi szűrővizsgálat 
• Hallásvizsgálat
• Kardiológia - EKG vizsgálat
• Mentálhigiénés tanácsadás
• Nőgyógyászati rákszűrés
•  Rizikószűrés (koleszterin és vércukorszint 

mérés /éhgyomorral célszerű jönni!/ 
• Testzsír-arány és vérnyomásmérés 
• Szemészeti vizsgálat
A vizsgálatok a Kistarcsán állandóra bejelentett 
lakosok számára ingyenesek. Az ingyenességre 
jogosító lakcímkártyát kérjük, a vizsgálatokra 
hozzák magukkal, azonban TB kártyát vagy 

más igazolást a szűréseken nem kérnek. 
A vizsgálatok eredményét ott a helyszínen 
azonnal kézbe kapják a résztvevők.
Az Egészségnapot Havay Ildikó a gödöllői 
szakrendelő vezető asszisztense szervezi és irá-
nyítja.
A gimnáziumban az Egészségnap ideje alatt 
több, az egészségmegőrzéshez kapcsolódó be-
mutató és vásárlási lehetőség is rendelkezésére 
áll az érdeklődőknek.
• Bio tej- és tejtermék kóstoló és vásár
•  Egészséges életmódot segítő termékek be-

mutatója és vására,
•  Ezüst zokni és egyéb termékek bemutatója 

és vására
•  Ortopédiai termékek bemutatója, cipő min-

tavétel
•  Vitamin és antioxidáns mérés: minimális té-

rítés ellenében
A szervezők mindenkit szeretettel várnak a 
vizsgálatokra és javasolják, hogy aki csak tehe-
ti, éljen ezzel az egészségvédelmi lehetőséggel. 

Egészségnap Kistarcsán: 2010. november 13-án (szombaton) 9 órától 13 óráig

Adventi gyertyagyújtás
A Kistarcsai Kulturális Egyesület advent 
első vasárnapjára ünnepi díszbe öltözteti a 
Szent Imre szobor környékét (a HÉV-ről lát-
ható, a Csigaház közelében), példát mutat-
va, és felhívva ezzel mások fi gyelmét is az 
ünnepi készülődésre, környezetünk szebbé 
tételére, lelkünk megtisztítására. Kezdjük 
együtt a karácsonyvárást, készüljünk közö-
sen a békés ünnepre, és jöjjünk össze egy 
áhítatos gyertyagyújtásra november 27-én, 
advent első vasárnapja előtti szombaton 5 
órakor, a Szent Imre szobornál! 

(Örömmel fogadjuk az egymás kínálá-
sára hozott süteményt, italt, valamint az 
együtténeklési szándékot.) KIKE

A Kistarcsai Váltók Egyesülete
jótékonysági

ErzsébetKatalin bált
rendez 

2010. november 27-én.
A rendezvény este 7 órakor kezdődik 

a Csigaházban.

Jegyek elővételben megvásárolhatók a 
plakáton megjelölt helyeken. 

Vacsora, éjfélkor tombola, hajnalig 
tartó tánc, zenél a FER zenekar. 

A bál bevételét a Eperjesi játszótér 
fejlesztésére fordítják!
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2010. november 4. 
Tóth György:
A második országalapító - IV. Béla

2010. november 11. 
 Krisztik József:
A szavak nélküli kommunikáció

2010. november 18. 
 Radics Kinga:Az Életfa Program

2010. november 25. 
 KIKE: Kultúrák találkozása Isztambulban 

A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) 
közösségi termében tartja. Az előadások csütörtökön-
ként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A De-
áktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat 
bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

Az eső mennyire módosította 
Görhöny fesz tivál programját?  
A kezdésre elállt az eső, de sajnos 
a bizonytalanság miatt sokan nem 
jöttek el és ez visszavetette az egész 
rendezvényt. Mi ezt a pityóka jegyek 
számából is láttuk. A vásározók egy 
része is így döntött, így idén keve-
sebben árulták portékáikat a Csi-
gaház előtti téren. Bár meg kell je-
gyezni, hogy ugyanebben az időben 
Vácon volt egy hasonló rendezvény, 
ami szintén megosztotta az érdek-
lődőket és ez rávetette az árnyékát a 
Szlovák Pántlika Nemzetiségi Folk-
lórtalálkozóra is. A programok viszont 
nem maradtak el, sőt a görhöny sütésre 10 
csapat nevezett. Erről csak annyit, hogy ta-
valy 14 csapat nevezett és akkor nem tud-
tuk elhelyezni őket a téren, most ilyen gon-
dunk nem volt. Éppen ezért a jövőben sem 
tervezünk nagyobb rendezvényt.  
A KIKE csapata nagy létszámmal dolgo
zott. Hányan voltak benne az előkészítő 
és szervező munkában? 
Kétszázan dolgoztak azért, hogy zökkenő-
mentes legyen a rendezvény. Nekik utólag 
is köszönöm az ingyenes közreműködést. 
Egyébként a görhöny értékesítésben a mi 

csapatunk végzett az első helyen. Renge-
teg aktivistánk volt idén is, akik valójában 
nem is KIKE-sek, de szívesen segítenek az 
ilyen nagyszabású rendezvényeken.
A Csigaházban kiállítást, valamint  krump
li szépség versenyt is rendeztek! 
Már kilenc éve felvetődött a krumpli kiál-
lítás ötlete, aztán elfelejtődött, majd tavaly 
újra felbukkant ez a dolog. Ekkor az  egyik  
krumpli kiállító kitalálta, hogy árverezzük 
el ezeket a különleges burgonyákat. Idén 
engedtünk a kérésnek és volt olyan burgo-
nya, amelyet ötszáz forintért árvereztünk el. 
Idén is neves szakembert kértek fel a 
program megnyitójára!
Ez így van, hiszen a krumpli az egyik leg-
fontosabb táplálékunk. Az előadók ezeken 
az előadásokon elmondanak minden fon-
tos tudnivalót a  krumpliról. Idén Bédai 
Katalint, a Burgonya Terméktanács tagját 
hívtuk Kistarcsára.

A Görhönyfesztivál volt  az Őszi Kul-
turális Hét záró rendezvénye. A KIKE 
ebben az egyszerű, de százféle néven 
ismert, s számtalan módon elkészíthető 
krumpli lepényben találta meg a város 
„címerételét”.

Szerencsére ez az elnevezés már átment 
a köztudatba. A fesztivált már elképzelni 
sem tudná senki sem a görhöny kifejezés 
nélkül. A „tócsnifesztivál” elnevezés pedig 
idegenül cseng vissza a fülünkben, tehát 
Kistarcsán az elmúlt kilenc évben sikerült 
a görhönyt meghonosítani.

Ki nyerte a görhöny sütést?
A „görhöny ördögei” nevű kistarcsai 
csapat kapta a zsűritől a legtöbb pon-
tot. Ebben a társaságban hivatásos 
szakácsok is voltak.
A színpadi programok összeállítá
sánál milyen szempontok szerint 
döntöttek?
A fesztiválon a színpadon zajló prog-
ramok összeállításnál az volt a szem-
pont, mint az egész Őszi Kulturális 
Héten, lehetőség szerint helyi csopor-
tok kapjanak szereplési lehetőséget. 
Ezenkívül a fesztivál keretein belül 
megrendeztük a Szlovák Pántlika 

Nemzetiségi Folklórtalálkozót is. A meghí-
vott több, mint 10 együttes kora délutántól 
késő estig szerepelt a színpadon, közben még 
részt vettek egy színes folklór felvonuláson is. 
Miből finanszírozták ezt a rendezvényt?
Igazából a pityóka jegyekből tudtunk ko-
molyabb bevételt előteremteni, de a vásá-
rozók hozzájárulása is nagy segítség volt. 
Közel két millió forintba került az egész 
hetes  rendezvény, és szinte teljes egészé-
ben a KIKE finanszírozta a programokat, 
a folklórtalálkozót a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat is segítette, a helyi önkor-
mányzat a területet ingyen biztosította. 
Ennek ellenére több százezer forint volt a 
ráfizetése a KIKE-nek.  Polgár

A rossz időjárás miatt kevesebben sütöttek görhönyt 
Az Őszi Kulturális Hét programjai most is vonzóak voltak

 
A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár kilencedszer rendezte meg az Őszi Kulturális Hetet. Szeptember 13-án egyházzenei estet 
szerveztek a katolikus templomban, szeptember 15-én  kamara-és dalesten a Szent István Általános Iskolában tanító zenetanárok 
mutatkoztak be. A Deáktanya előadás csütörtökön este része volt a programsorozatnak. A kulturális hetet záró  Görhönyfesztivál 
már jelentős hírnévre tett szert.   A krumplifesztivál szeptember 18-án délelőtt kezdődött, görhöny sütésre tíz csapat nevezett. 
Délben az eső is elállt és délután már folyamatos sorok álltak a csapatok sátrai előtt, ahol pityóka jegyért lehetett megvásárolni 
a krumplis ételeket. A versenyen indult a szlovák testvértelepülés Belusa csapata is.  A nagy színpad programjai mellett vetélke-
dők és játékok szórakoztatták a közönséget. A délutáni Szlovák Pántlika Nemzetiségi Folklórtalálkozó szervesen illeszkedett a 
Krumplifesztivál hangulatához. A különböző nemzetiségű csoportok – énekesek, táncosok, zenészek – 20-30 perces színpadi mű-
sorban adtak ízelítőt hagyományaikból, valamint részt vettek a Kistarcsa utcáin lebonyolított zenés, táncos felvonuláson. Vasár-
nap délután megrendezett örökségsétán a református templomba és a volt internáló táborba látogattak el az érdeklődők. A kultu-
rális hét záróeseménye a Kistarcsán született Simándy József szobránál tartott koszorúzási emlékünnepség volt. A kistarcsaiakon 
kívül koszorút helyezett el a  Magyar Állami Operaház, a Simándy Társaság, valamint a Párizsban működő Simándy Polgári Kör 
képviselője is. A programsorozatról Kereszti Ferencet a KIKE elnökét kérdeztük. 



Interjú Solymosi SándorralAb iur? Bustis 
quiberunt optaepre, sequae preiusam, 
simus quam, sequam dolum et re as et la 
volores ciendit omnihilicium voloratem ius.
Ucium quiam fugitem. Nequian tistiorestem 
conempe lisquae ptatas porepti sitibuste 

re mi, si quisim rem cullor rati quos que 
dolupta quatur aut expe illacer istibusae. 
Eped quia quodi ipsunto rporum rem 
recat eruptatem landis molupta imporeptat 
inveliquod quiaectium faccaestis essim et 
la voluptas alia eum sitat optatem qui il 
illantur as ut et aut estiant unt et repudia 
ndendus aut ad expel id quo ium, sint de-
les corrum re conse nus sande maximus 
tiorion sedipiet et quaes dempos mosam 
quam aut aut demod quis ut voluptam es 
maionet velliberum quiasi dellupta necta 
pra dolupta qui debis aut aut reped maiosse 
ndisciate nihilibus.
Sequam hilit lam idic tem entis nonseque 
et officipis atur magnatur, esequi ommo 
magnis represtio ex et velent qui omnis 
illaut etur autem illit quodis demperf 
ernam, consed molupture necaboritam 
vid utasped quo doloreprepe cuptati stisiti 
anisint autatent officae. Iciis is et mi, illeste 
sandae sime molorehendam alibus sinciunt 
quos unto voluptatur?
Illanis sitatiumquam volo maximagnimet 
quis inciae volenis dolupta dus, nulpa si 
in peritasitiae ma cuptatustrum et harciis 
perum quae cust, te quiscit iissiminus eatem 
nem quiam quo et re vellaudae voluptatem 
volut exerum fugia que volor mil ex eate 
restruptatem apeligenient voluptas et 
quiate volum vero et volutem hil min repra 
volorestibus perum ea consed quatur assit 
aut ut hicillo rercit, quibusciet pe nobisciet 
in ratur, omnias ulpa plitae perat.
Ihicipiet est, volores sequunt ad qui nis aut 

exeribu scienit everum laces con core a as 
non rempor sequiae perrumquae poremol 
orepero rendigent eruptin reperro cupiet 
restiam, net eumque nonsequi accusam 
nis pro est volum eaquam dolesequi quam 
nis essume apitibus, voluptas mostium 

eumquo blandendit aut optatquia cus dit, 
nus, ipsa ditatibus expla non nonsequi 
voloreh endae. Rum ex exped quos 
dolecte et as dolore re, corerna turitatum 
fuga. Genitatquia nisint fugiant quodit, 
si officatur aspiet ipitas eatem exero volor 
apiciistiore vel ma aliciis sequae od molut 
ipsante mporemporio eum et fuga. Itatus 
aliquos di ut porpores arci re voluptaero 
debis que volum culpa quiaepe restis enest 
endae odiore voles voluptius dolores solor 
as quide od mo occuptaera quis aborem il 
mi, tore sint eatur?
Arum, temquam ipsa 
sum venist ipsunt.
Emolupt asinvel et, 
atus moluptatum 
unt mint esto 
omniendamus adias 
non cum et ma de int.
Ihillabo. Miniet aut 
arum del ipienti tem 
doluptur alibusa 
ndanimo il invel min 
rae etur? Untem qui 
tem quam et quatus 
magnate venitat 
endunto doluptu 
r i b u s d a m e n t 
l i c t e m p e r r o 
molorumquis volorit 
atiatur?
Tem eiur res restrum 
estinvendis in conse 
nes sunt evellabo. 

Ullisita vendignim et ilicimaximet dis 
solupta denes deligento ex ercius iunt 
reriossunt, et explab inum que volorepe 
quamusam aliquiassint estion ea verum 
estium volorro reperro optat volut earunt.
Alique venitio bea voluptatur res aperror 
emolest emporep ellandi alitenihilla 
ipis eatum il id molum quid eatiberum 
es cusam volores quam enis dollaboris 
illorati doluptate non eos es voluptas 
explit dionseria illis enias sus es sequae 
omnihilitat excerspe esto tectur?
In rerunt hil et laut aut hil esedi officia il 
in nonsendebit hario voluptio exerum 
noneceatus dolorep erorum et odiantet 
iunt elesequae. Et reri cum quidit accus 
minctemossit ant.
Runtotatio de none voluptatem ident 
laccusam expe dit la alique ipsanim illa-
ti dollicia nullorume voluptae solo blabor 
ratum, sitem eosam auda doluptatur a pe 
pliquae nihilis sanda non plabo. Ugit quame 
non re qui nulpari tatquis ea dolorion est, 
cum as et quos suntibus.
Nam que opta pligendit vendus quam in et 
as as es era es apid maximos aria volor molo 
eat quia veri omnihic atioriati berum quam 
id ut aut quo ommolen isimolupid eum 
aut laccusam, que nihilligeni dolore, quae 
re, test faccae. Et ma quo ommo exceptio 
es untibea rciurere voluptia nam, iusaper 
erspiscius sus estruptatis es alit omnihit 
eum ipsus, sunt adictius et ipsandellam 
ideligent litatempor seque pe dolorerrum 
qui tem ut ipid qui unt lignam velecto 
beriae. Atus ventet volenti onsequidel 
ipidebis voluptist, ne voloris numque 
voluptibero quist latiis ex exeris voluptae 
veliquam, tem haruptatur sequo berum qui 
venihicias is delest quiassum voluptate et 
eum nos etur? Errovid elesed milit perchil 
exceribus eaquam ex et omnihit aligeni 
squiatur repedis rem atiossi ntectiis utat 
eribus qui nias evenisi ntibusam, solupta 
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A korelnök Juhász József megnyitja az ülést

Szűcs Lajos gratulál Solymosi Sándornak

Alakuló ülés
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Interjú Solymosi SándorralAb iur? Bustis 
quiberunt optaepre, sequae preiusam, 
simus quam, sequam dolum et re as et la 
volores ciendit omnihilicium voloratem ius.
Ucium quiam fugitem. Nequian tistiorestem 
conempe lisquae ptatas porepti sitibuste 
re mi, si quisim rem cullor rati quos que 
dolupta quatur aut expe illacer istibusae. 
Eped quia quodi ipsunto rporum rem 
recat eruptatem landis molupta imporeptat 
inveliquod quiaectium faccaestis essim et 
la voluptas alia eum sitat optatem qui il 
illantur as ut et aut estiant unt et repudia 
ndendus aut ad expel id quo ium, sint de-
les corrum re conse nus sande maximus 
tiorion sedipiet et quaes dempos mosam 
quam aut aut demod quis ut voluptam es 
maionet velliberum quiasi dellupta necta 
pra dolupta qui debis aut aut reped maiosse 
ndisciate nihilibus.
Sequam hilit lam idic tem entis nonseque 
et officipis atur magnatur, esequi ommo 
magnis represtio ex et velent qui omnis 
illaut etur autem illit quodis demperf 
ernam, consed molupture necaboritam 
vid utasped quo doloreprepe cuptati stisiti 

anisint autatent officae. Iciis is et mi, illeste 
sandae sime molorehendam alibus sinciunt 
quos unto voluptatur?
Illanis sitatiumquam volo maximagnimet 
quis inciae volenis dolupta dus, nulpa si 
in peritasitiae ma cuptatustrum et harciis 
perum quae cust, te quiscit iissiminus eatem 
nem quiam quo et re vellaudae voluptatem 
volut exerum fugia que volor mil ex eate 
restruptatem apeligenient voluptas et 
quiate volum vero et volutem hil min repra 
volorestibus perum ea consed quatur assit 
aut ut hicillo rercit, quibusciet pe nobisciet 
in ratur, omnias ulpa plitae perat.
Ihicipiet est, volores sequunt ad qui nis aut 
exeribu scienit everum laces con core a as 
non rempor sequiae perrumquae poremol 
orepero rendigent eruptin reperro cupiet 
restiam, net eumque nonsequi accusam 
nis pro est volum eaquam dolesequi quam 
nis essume apitibus, voluptas mostium 
eumquo blandendit aut optatquia cus dit, 

nus, ipsa ditatibus expla 
non nonsequi voloreh 
endae. Rum ex exped quos 
dolecte et as dolore re, 
corerna turitatum fuga. 
Genitatquia nisint fugiant 
quodit, si officatur aspiet 
ipitas eatem exero volor 
apiciistiore vel ma aliciis 
sequae od molut ipsante 
mporemporio eum et 
fuga. Itatus aliquos di ut 
porpores arci re voluptaero 
debis que volum culpa 
quiaepe restis enest endae 
odiore voles voluptius 
dolores solor as quide 
od mo occuptaera quis 
aborem il mi, tore sint 
eatur?
Arum, temquam ipsa sum venist ipsunt.
Emolupt asinvel et, atus moluptatum unt 
mint esto omniendamus adias non cum et 
ma de int.
Ihillabo. Miniet aut arum del ipienti tem 
doluptur alibusa ndanimo il invel min rae 

etur? Untem qui tem quam 
et quatus magnate venitat 
endunto doluptu ribusdament 
lictemperro molorumquis 
volorit atiatur?
Tem eiur res restrum 
estinvendis in conse nes sunt 
evellabo. Ullisita vendignim 
et ilicimaximet dis solupta 
denes deligento ex ercius iunt 
reriossunt, et explab inum 
que volorepe quamusam 
aliquiassint estion ea verum 
estium volorro reperro optat 
volut earunt.
Alique venitio bea voluptatur 
res aperror emolest emporep 
ellandi alitenihilla ipis eatum il 

id molum quid eatiberum es cusam volores 
quam enis dollaboris illorati doluptate non 
eos es voluptas explit dionseria illis enias 
sus es sequae omnihilitat excerspe esto 
tectur?
In rerunt hil et laut 
aut hil esedi officia il 
in nonsendebit hario 
voluptio exerum 
noneceatus dolorep 
erorum et odiantet iunt 
elesequae. Et reri cum 
quidit accus minctemossit 
ant.
Runtotatio de none 
voluptatem ident 
laccusam expe dit la 
alique ipsanim illa-
ti dollicia nullorume 
voluptae solo blabor 
ratum, sitem eosam auda 
doluptatur a pe pliquae 

nihilis sanda non plabo. Ugit quame non re 
qui nulpari tatquis ea dolorion est, cum as 
et quos suntibus.
Nam que opta pligendit vendus quam in et 
as as es era es apid maximos aria volor molo 
eat quia veri omnihic atioriati berum quam 
id ut aut quo ommolen isimolupid eum 
aut laccusam, que nihilligeni dolore, quae 
re, test faccae. Et ma quo ommo exceptio 
es untibea rciurere voluptia nam, iusaper 
erspiscius sus estruptatis es alit omnihit 
eum ipsus, sunt adictius et ipsandellam 
ideligent litatempor seque pe dolorerrum 
qui tem ut ipid qui unt lignam velecto 
beriae. Atus ventet volenti onsequidel 
ipidebis voluptist, ne voloris numque 
voluptibero quist latiis ex exeris voluptae 
veliquam, tem haruptatur sequo berum qui 
venihicias is delest quiassum voluptate et 
eum nos etur? Errovid elesed milit perchil 
exceribus eaquam ex et omnihit aligeni 
squiatur repedis rem atiossi ntectiis utat 
eribus qui nias evenisi ntibusam, solupta 
aut iusanim aiorem repro etus et, adioribus 
coribus pore desse qui ut ulliate mporum 
dolupta voluptae. Em aris ut quisque audit 
fuga. Poreped milliquam que opta dion pa 
velendit odi re velitas ut labor mosa velent 
volorec taturior aut aut res porro ma assi 

Ezüstben: ifj. Juhász István alpolgármester

Szlovák kisebbségi önkormányzat: Fogel Éva, Klacsán Lajos, 
Szabóné Tóth Katalin, Rapai István

Cigány kisebbségi önkormányzat: Horváth Béláné, Illésné Balogh 
Ágnes, Gelencsér Lajosné, Patakiné Bangó Melinda
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Interjú Solymosi Sándorral
Interjú Solymosi SándorralAb iur? Bustis 
quiberunt optaepre, sequae preiusam, 
simus quam, sequam dolum et re as et la 
volores ciendit omnihilicium voloratem ius.
Ucium quiam fugitem. Nequian tistiorestem 
conempe lisquae ptatas porepti sitibuste 
re mi, si quisim rem cullor rati quos que 
dolupta quatur aut expe illacer istibusae. 
Eped quia quodi ipsunto rporum rem 
recat eruptatem landis molupta imporeptat 
inveliquod quiaectium faccaestis essim et 
la voluptas alia eum sitat 
optatem qui il illantur 
as ut et aut estiant unt et 
repudia ndendus aut ad 
expel id quo ium, sint de-
les corrum re conse nus 
sande maximus tiorion 
sedipiet et quaes dempos 
mosam quam aut aut 
demod quis ut voluptam 
es maionet velliberum 
quiasi dellupta necta pra 
dolupta qui debis aut aut 
reped maiosse ndisciate 
nihilibus.
Sequam hilit lam idic 
tem entis nonseque et 
officipis atur magnatur, 
esequi ommo magnis 
represtio ex et velent qui 
omnis illaut etur autem 
illit quodis demperf 
ernam, consed molupture 
necaboritam vid utasped 
quo doloreprepe cuptati 
stisiti anisint autatent officae. Iciis is et mi, 
illeste sandae sime molorehendam alibus 
sinciunt quos unto voluptatur?
Illanis sitatiumquam volo maximagnimet 
quis inciae volenis dolupta dus, nulpa si 
in peritasitiae ma cuptatustrum et harciis 
perum quae cust, te quiscit iissiminus eatem 
nem quiam quo et re vellaudae voluptatem 
volut exerum fugia que volor mil ex eate 
restruptatem apeligenient voluptas et 
quiate volum vero et volutem hil min repra 
volorestibus perum ea consed quatur assit 
aut ut hicillo rercit, quibusciet pe nobisciet 
in ratur, omnias ulpa plitae perat.
Ihicipiet est, volores sequunt ad qui nis aut 
exeribu scienit everum laces con core a as 
non rempor sequiae perrumquae poremol 
orepero rendigent eruptin reperro cupiet 
restiam, net eumque nonsequi accusam 
nis pro est volum eaquam dolesequi quam 
nis essume apitibus, voluptas mostium 
eumquo blandendit aut optatquia cus dit, 
nus, ipsa ditatibus expla non nonsequi 
voloreh endae. Rum ex exped quos 
dolecte et as dolore re, corerna turitatum 
fuga. Genitatquia nisint fugiant quodit, 
si officatur aspiet ipitas eatem exero volor 
apiciistiore vel ma aliciis sequae od molut 
ipsante mporemporio eum et fuga. Itatus 
aliquos di ut porpores arci re voluptaero 

debis que volum culpa quiaepe restis enest 
endae odiore voles voluptius dolores solor 
as quide od mo occuptaera quis aborem il 
mi, tore sint eatur?
Arum, temquam ipsa sum venist ipsunt.
Emolupt asinvel et, atus moluptatum unt 
mint esto omniendamus adias non cum et 
ma de int.
Ihillabo. Miniet aut arum del ipienti 
tem doluptur alibusa ndanimo il invel 
min rae etur? Untem qui tem quam et 

quatus magnate venitat endunto doluptu 
ribusdament lictemperro molorumquis 
volorit atiatur?
Tem eiur res restrum estinvendis in conse 
nes sunt evellabo. Ullisita vendignim et 
ilicimaximet dis solupta denes deligento ex 
ercius iunt reriossunt, et explab inum que 
volorepe quamusam aliquiassint estion ea 
verum estium volorro reperro optat volut 
earunt.
Alique venitio bea voluptatur res aperror 
emolest emporep ellandi alitenihilla 
ipis eatum il id molum quid eatiberum 
es cusam volores quam enis dollaboris 
illorati doluptate non eos es voluptas 
explit dionseria illis enias sus es sequae 
omnihilitat excerspe esto tectur?
In rerunt hil et laut aut hil esedi officia il 
in nonsendebit hario voluptio exerum 
noneceatus dolorep erorum et odiantet 
iunt elesequae. Et reri cum quidit accus 
minctemossit ant.
Runtotatio de none voluptatem ident 
laccusam expe dit la alique ipsanim illa-
ti dollicia nullorume voluptae solo blabor 
ratum, sitem eosam auda doluptatur a pe 
pliquae nihilis sanda non plabo. Ugit quame 
non re qui nulpari tatquis ea dolorion est, 
cum as et quos suntibus.
Nam que opta pligendit vendus quam in et 

as as es era es apid maximos aria volor molo 
eat quia veri omnihic atioriati berum quam 
id ut aut quo ommolen isimolupid eum 
aut laccusam, que nihilligeni dolore, quae 
re, test faccae. Et ma quo ommo exceptio 
es untibea rciurere voluptia nam, iusaper 
erspiscius sus estruptatis es alit omnihit 
eum ipsus, sunt adictius et ipsandellam 
ideligent litatempor seque pe dolorerrum 
qui tem ut ipid qui unt lignam velecto 
beriae. Atus ventet volenti onsequidel 

ipidebis voluptist, ne voloris 
numque voluptibero quist 
latiis ex exeris voluptae 
veliquam, tem haruptatur 
sequo berum qui venihicias 
is delest quiassum voluptate 
et eum nos etur? Errovid el-
esed milit perchil exceribus 
eaquam ex et omnihit aligeni 
squiatur repedis rem atiossi 
ntectiis utat eribus qui nias 
evenisi ntibusam, solupta aut 
iusanim aiorem repro etus 
et, adioribus coribus pore 
desse qui ut ulliate mporum 
dolupta voluptae. Em aris ut 
quisque audit fuga. Poreped 
milliquam que opta dion pa 
velendit odi re velitas ut labor 
mosa velent volorec taturior 
aut aut res porro ma assi nati 
del ium voloribus doluptus 
et earibus daepudaepror 
saernate non natae. Nequat.
Ximagni hicimus. Rovit inus 

doloribus velignis repudae eatur autate 
culpa sundis dolore ipis ditibus anienia qui 
duciditas nonet arum cus natiur?
Nequi consenda quibus aut quia errum 
enis estrum enditibus dellest alit eatur? At 
quo et eos arunto velendi consequi imaio 
magnihil et quam res exerovides aut qui 
ipsae quis rae sitios aceria perumquae aut 
aut remporem faciusanim ute parcium que 
magnate dic to quis in nat.
Bis earci cum, occullatia vent dolore nus, 
quaecto tatius et occusam volupta tquosan 
tiundistias molorio. Uga. Otaquunt adiosse 
endio de solor aut rem. Ature omniend 
itature peruptam, que net aut molor 
maior susam venietus explaceste volorem 
pellor alibear chillaborio bea cus, officia 
voluptatem amus soluptatis ero exerias 
prempos dollaut utem sime dolorepe 
libusam ellautae. Dem. Od ulpa a voluptatus 
quia volorepedi qui volestrunt, volorat 
doluptatium am que everupt ibusapienia 
aliquam, te et eligene qui ulpa quae nus, 
cullenimi, nimus ressita nusa nus vent 
quias nulla corum ad ut as susam laudi di 
con nosa sectiosam vitiunt ionectatemo et et 
id excerae. Itate etus, occullaut vendeliquis 
iunt explit exeri dolorias aut renditatur 
soluptam, eseque officip sandaec esent, tem 
quatia comnit, quam ressit labore nostio mi, 

Az ünnepi alakuló ülésen programját ismerteti Solymosi Sándor
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Népmese napja a Kölcseyben
Idén is, mint minden éven megemlékeztünk Benedek Elek szü-
letésnapjáról. Ebben a tanévben meseíró pályázatot hirdettünk 
az alsó tagozaton. Huszonkét pályamű érkezett, melyből hét 
mesét tudtunk díjazni. Szeptember 30-án az ebédlőben gyűl-
tünk össze ünneplésre. A hangulatot a technika szakkör által 
készített meseszőnyeggel emeltük, melyet patchwork techni-
kával készítettek a gyerekek. Adamcsek Ronald egy székely 
népmesét mondott el ízes tájszólásban mindannyiunk örömé-
re, majd kiosztottuk a díjakat és felolvastunk három díjazott 
mesét. A nap folyamán felső tagozatos tanulók meséltek az 
osztályokban, majd egy feladatlapot oldottak meg az osztályok 
és rajzoltak a felolvasott mesével kapcsolatban. Ebben az évben 
hirdettünk először meseíró pályázatot és a pedagógusokat is 
meglepő mennyiségű és minőségű pályaművet olvashattunk. 
Szeretnénk ezeket a meséket egy kiadványban összefoglalva 
népszerűsíteni.  Antalné Farkas Józsa alsós mk. vez

Látogatás a NOÉ Állatotthonban
Október 4-én az Állatok Világnapja alkalmából a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola ötven tanulója ellátogatott a XVII. kerületben 
található NOÉ Állatotthonba. Érkezésünkkor óriási kutyafalka 
örömét élvezhettük, akik boldogan csaholva ugrándozták körül 
a lelkes gyereksereget. Vezetőnk végigkalauzolt bennünket az 
Állatotthon területén és röviden beszélt az intézmény műkö-
déséről. Elmondta, hogy az Otthonban főként önkéntesek dol-
goznak és igen nehéz anyagi helyzetben vannak, mivel főként 
adományokból tartják fent magukat. Mi is vittünk magunkkal 
több kiló répát és kutyaeledelt, amivel az állatok élelmezését 
tudtuk segíteni. A gyerekek a kutyákon és macskákon kívül 
találkozhattak szamárral, öszvérrel, baromfiakkal, disznókkal 
és lovakkal is.  Sok gyerek olyan barátságba került a minket kö-
rülvevő állatokkal, hogy nagyon nehéz szívvel szálltak vissza a 
látogatás végeztével a bérelt buszba.

Antalné Farkas Józsa alsós mk. vez

Október 9-én megrendeztük harmadik 
Családi Napunkat a Kölcseyben. Ezt az 
immáron hagyományos eseményt ebben 
az évben is igen nagy érdeklődés kísérte. 
Solymosi Sándor polgármester úr meg-
nyitója után vidám bemelegítést vezetett 
Németh Rozália majd a nők mérték össze 
kosárlabdatudásukat. Ebben az évben is a 
pedagóguscsapat diadalmaskodott, amire 
igen büszkék vagyunk. Az előző tanév-
ben rendszeresen edzettünk és ez most 
jól látszott a csapat összmunkájában. A 
nap folyamán a felújított udvaron fellé-
pett a Harmónia Táncklub és a Teakwando 
Egyesület is. Sok osztály alkotott csapatot, 
hogy szabadtéri főzésben mérettessen meg 
és jóllakassa az idelátogató érdeklődőket. 
Készült többféle magyaros étel, palacsinta, 
gofri és melegszendvics is. A legfinomabb 
ételeket natúr, ezüst és arany fakanál-
lal díjaztuk. A nap folyamán a gyerekek 
kézműveskedhettek és izgalmas régi játé-
kokat próbálhattak ki. A sorversenyeken 
lelkesen küzdöttek a csapatok és a családi 
focibajnokság is nagy szurkolótábort von-
zott. Az érdeklődők meghallgathatták a 

Népmese Napjára írott legjobb meséket, 
kvízversenyen vehettek részt és még tán-
colhattak is. Aki az egészségi állapotára 
volt kíváncsi, az betérhetett a védőnőkhöz, 
ahol látás-, hallásvizsgálaton, vérnyomás- 
és vércukormérésen vehetett részt és egy 

egészségügyi tesztet is kitölthetett.  Az 
időjárás ebben az évben is kegyes volt 
hozzánk, így fáradtan, de sok izgalmas 
élménnyel gazdagodva mehettünk haza 
ezen a szombaton.

Antalné Farkas Józsa alsós mk. vez

Családi Nap 

Váltóverseny a családi napon

Állatmenhelyen

FRISS HÁZI RÉTES
Közkedvelt réteseink mellet ezen túl sós és édes aprósüteményekkel 

is várjuk Kedves Vendégeinket!

14 féle rétes közül választhat!
(túrós, barackos-túrós, meggyes-túros, vaníliás-túrós, 

meggyes, meggyes-mákos, 
erdeigyümölcsös, káposztás…)

Monarchia minőségben Kistarcsán is!

Címünk: Kistarcsa, Szabadság út 6.
(a 30-as főúton, útban a csömöri bevásárló központ felé)

Rendelésfelvétel: 06-70-775-76-74
Nyitva tartás: hétfőtől - vasárnapig  9-18-ig
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„Gyapjúból álmodott mesék” címmel csodálatos bábkiállításnak 
adott otthont október hónapban a Szabó Magda Kerepes Nagyköz-
ségi és Iskolai Könyvtár. Október 12-én, egy szép napsütéses őszi 
délelőtt a Gesztenyés Óvoda Csiga-biga csoportjának apraja-nagyja 
felkerekedett, hogy megnézze a Kerepesi iskola könyvtárában meg-
rendezett bábkiállítást. 

A bábokat Csuvarszki Pálné Deliága Gabriella óvodánk Tulipán 
csoportjának egyik óvónője készítette. Megálmodott figurái előre 
festett, vagy natúr gyapjúból keltek életre, de akadt olyan is, amelyet 
ő saját kezűleg festett a megfelelő színre. Minden báb kézzel készült, 
egyedi darab, így értéküket nem lehet pontosan megbecsülni.

Az év első kirándulásának izgalmával készülődtek a gyerekek az 
útra.

A HÉV állomás peronján izgatottan kérdezgették: - Mikor jön a 
vonat? - Ugye nem késtük le? A HÉV-en történő első közös utazás 
felejthetetlen élményekkel gazdagította a gyerekeket.

Szilasliget megállóból indulva „megmásztuk” a Látóhegy oldalát. 
A csoport „apraja” nehezen bírta a kaptatót fölfelé, a nagyobbak és 
az óvó nénik segítettek nekik. Végre felértünk az iskolához, ahol 
már vártak bennünket.

A könyvtárban megszabadultunk a hátitáskáinktól és a kabá-
toktól, majd a könyvtáros néni bemutatta nekünk a kiállítást. A 
gyerekek örömmel ismerték fel a kiállított mesefigurákban: a Hó-
fehérkét és a hét törpét, a sárkányt, a boszorkány, illetve a vízi 
manót. 

A kiállítás nagy sikert aratott a gyerekek és a felnőttek körében 
egyaránt. Később az asztalok melletti mesekönyv nézegetéssel pi-
hentük ki a gyaloglás fáradalmait.

Lefelé már sokkal könnyebben és gyorsabban tettük meg az utat 
a megállóig. Mivel még sok időnk volt az óvodába való visszaérke-
zésig, kipróbáltuk a József Attila lakópark játszóterét is. Megálla-
pítottuk, hogy „sok jó gyerek kis helyen is elfér”. Jó szolgálatot tett 
a hátizsákban cipelt innivaló is, melyre gyakran rájártak a játékba 
belefeledkezett óvodások.

Végül elérkezett a visszaindulás ideje. A HÉV felé menet találkoz-
tunk Gabi nénivel, akinek azonnal elújságolták a gyerekek, hogy 
megnéztük a kiállítását.

Fáradtan, kissé piszkosan, de tele élményekkel érkeztünk haza az 
óvodánkba.

 Liptayné Bojtor Katalin óvónő

Dömötör Bál
Október 16-án immár 12. alkalommal rendeztük meg a hagyományos Dömötör bálunkat. A rendezvény előkészületeiben az óvoda 
minden dolgozója aktívan részt vett. Készültek a dekorációk, asztali díszek, sültek a „Mézes Mackók”, gyűltek a tombola ajándékok.
A jegyek a meghirdetés után szinte azonnal elkeltek, és volt aki-bár nem tudott eljönni a bálba, de támogató jegy vásárlásával jelezte, 
hogy fontosnak tartja az alapítvány támogatását.

A Kistarcsai Városi Óvoda Alapítványának rendezvénye az idén is nagy sikert aratott. Akik eljöttek, a jegyért jóízű vacsorát, han-
gulatos zenét, sok-sok értékes tombola nyereményt kaptak. Az idei sztár fellépő Dolhai Attila fergeteges, oldott hangulatú műsorral 
támogatta a bált, és megalapozta a hajnalig tartó mulatság kellemes hangulatát.

A siker elengedhetetlen része a számtalan támogató, akik a nagylelkű felajánlásaikkal voksoltak az óvoda támogatása mellett.
A tombola ajándékokból, „Mézes Mackókból”, támogató jegyekből befolyt összeg mind az óvoda alapítványát szolgálja. 
Köszönjük mindenkinek a támogatást!

Támogatóink voltak:

Deák Söröző 
Bóna Ildikó (fodrász)
Fényes Csilla (kozmetikus) 
Németh Rita (fodrász)
Saxa Fotó 
Zöldike Zöldséges
Illés Tibor és Illés Tiborné 
Farsang Marcsi (mesterfodrász)
Sóbarlang 
Szilas Food
Level 2002 Kft. 
Országh Tiborné
Anett Oázis Üzletház 
Hevesi-Simon Andrea (életkuckó)
Huncutka Bababolt 
Ropogós Sütőipari Bt.
B+D Foods Kft. 
Vágó Réka szülei
Amigo Pékség 
Oraveczné Anikó (kozmetikus)
Monarchia Rétesház 
 Tumay Jánosné Andi
Record 92 Kft. 
Cápa Eszpresszó
Gólyafészek Bababolt 
Vágány Jánosné
Fekete János (zöldség-gyümölcs) 
Jakab Horgászbolt
Welness Napstúdió 
Szilka 2004 Bt.

Sárvári János (vegyeskereskeső) 
Virágos (Sárga Ház)
Erzsike Fehérneműbolt 
Miklós László (Gumiszervíz)
Fortuna Söröző (Sárga Ház) 
Györkös Cukrászda,Pizzéria
Tóth Gyula 
Dekor Alom Bt.
Faludy Krisztián 
Varróné Végh Krisztina
Zséliné Pál Anikó (fodrász) 
Botka Jenő (Oázis Papírbolt)
Al Capone Pizzéria 
Kistarcsa Városi Uszoda
Nosztalgia Étterem 
Oravecz Pékség
Kerepesi GSM 
Triton Kézi Autómosó
Jie-Jie Sheng Kft. 
Cserépváros
Bicskei Csenge szülei 
Szabolcsi Zsolt (Petdreams Kft.) 
Patkó Étterem 
Royal Station
Terebess Hungária Kft. 
Csizmadia Judit 
Hunyadi úti Optika 
Szaxi Koktél Zenekar
Lesták Dorka szülei 
Dankovics Dominika szülei

Kajatin Tünde (fodrász) 
Dömötör Levente és Laura szülei
F&K Kft. Autósbolt 
Biobolt Kistarcsa
Zöld ABC (Zsófialiget) 
Zsuzsi Kozmetika
Kuron Kitti szülei 
STB Könyvkiadó
SUNRIDER Áprili Renáta 
 Izisz Szalon
Amart Bt. Fekete Mónika 
Schmidt Erika
Szekeres Gábor (Autóhűtő és 
Műanyagelem Javítás)
Varga Bence szülei 
Horváth Lili szülei
Uvacsek Csaba és Felesége 
Krisztina 
Antal Viktor és családja
Farsangné Jutka 
Kékesi Luca szülei
Kristóf Emőke szülei 
Boros Nóri szülei 
Czikainé Szénási Ilona (regisztrált 
mérlegképes könyvelő)
Tompa Benedek szülei (T-Concept 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Kővári Húsbolt (Pécel) 
Muskátli Kertészet
Antal Kertészet 

Orchidea Fodrászszalon
Klacsán Kertészet 
Méhes Eszter szülei
Outlet Ruhacenter 
Rohrbeck Melinda
Pásztor Ádám szülei 
Hamar Gábor nagyszülei
Dobó Bíbor és Maja szülei 
Magyar József és Gábor 
Recsán Luca szülei 
Kristóf Emőke szülei
Bazsó Nikoletta 
Forró Szinta szülei
Bagaméri Dorka és Panna szülei 
Gábriel Vilmosné (vállalkozó)
Lügermann – Jakab Gyula 
fuvarozó vállalkozó
Szujó Mátyás és Galczó Ilona
Tölgyfa Óvoda dolgozói 

Molnár Norbert szülei 
Frolyó Balázs
Pécel és Vidéke 
Takarékszövetkezet
Pestor Biztonsági Szolgálat
KIKE / Kistarcsai Kulturális 
Egyesület

Kuzma Györgyi, Szalainé Katona Erika óvónők

Bábkiállítás a Kerepesi Iskola könyvtárában
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Tanulólétszámunk egy év alatt 386 főről 
421 főre ugrott
 Iskolánk iránt az utóbbi években ugrás-
szerűen megnőtt a megrendelői kereslet. 
A fenntartó Kistarcsa Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete – eredeti ter-
vét megváltoztatva – egy 2010. tavaszán 
hozott határozatában igazodott a szülői 
igényekhez és két első osztály helyett há-
rom iskolakezdő csoport indítását és fi-
nanszírozását engedélyezte. Hogy plusz 
egy tanulócsoportnak osztálytermet tud-
junk biztosítani, egy csoportszobát és egy 
szertárat egybenyitva teremtettünk új helyiséget, míg korábban 
szakköri célokat képező „szertárat” kiürítve próbáltuk a zeneisko-
lai képzés helyszűke-problémáit enyhíteni.
Tanulólétszámunk egy év alatt 386 főről 421 főre ugrott. Intézmé-
nyünk büszke a növekvő elismerésre és a szülők érdeklődésére, de 
egyre feszítőbb tanterem hiánnyal küzdünk.
A belépő plusz egy első osztály egy újabb – immáron nyolcadik – 
napköziotthonos csoport indítását vonta maga után, melyet a fenn-
tartó szintén jóváhagyott.

 ***
A 2010/2011-es tanévet megelőző tantestületi változások
-  Intézményünktől távozott Zsoldi Bálint igazgatóhelyettes. Utód-

jául az iskola igazgatója – a tantestület jóváhagyásával – a neve-
lőtestület állományából Horváthné Kasper Máriát nevezte ki.

-  Az új alsó tagozatos álláshelyre pályázat útján Pákoliczné 
Szalafai Henriettát alkalmazzuk.

-  Kunsztné Kiss Katalin tanítónő hat év gyermekgondozás után 
tért vissza a gyakorlati nevelő-oktató munkához.

-  Ferik Mihályné, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője 
– közös munkáltatói-munkavállalói megegyezést követően – 
napköziotthonos álláshelyre került.

-  A zeneiskolából távozott Pálmayné Pápai Márta szolfézstanárnő 
és Nagy Sándor Endre fúvós tanár. Helyettük érkezett: Krafcsik 
Ibolya (szolfézs) és Takács Péter (fúvós).

Az alapfokú művészetoktatási intézmény – zeneiskolánk – meg-
őrizte népszerűségét. Az új tanévben zenei előképzésre, a zenei ol-
vasás-írás alapjainak elsajátítására, magánénekre, zongora, hegedű, 
cselló, klarinét, furulya, fuvola, szaxofon, ütőhangszer, trombita, 

kürt, harsona, tenor és tuba oktatásra le-
hetett jelentkezni. A zenei képzés szep-
tember második felében megindult.

 ***
Október 2-án szervezte meg az iskola 
immár hagyományossá vált őszi társa-
dalmi munkanapját
Az intézmény 37 dolgozója mellé felsora-
kozott 85 szülő és 36 nagyobb diák. Park-
rendezés, pályacsinosítás, tanterem deko-
rálás mellett igazán maradandó értéket is 
teremtettünk: a Kistarcsán utat építő HE-
DO Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft-től anyagot és szakmai segítséget kérve (és kapva) szakértő szü-
lők díszkő burkolattal látták el az iskola bejáratát, illetve kerámiala-
pokkal burkolták be a bejárati ajtó előtti lépcső együttest. Csupán e 
munka összértéke több százezer forintra becsülhető!
Valamennyi résztvevő elismerést érdemel, ám különösen köszön-
jük Kakuk Zoltán, Kiszely István, Kis László, Szabó Norbert, Végh 
Benedek szakipari munkáját, Solymosi Sándor „diplomáciai” ered-
ményeit és Krizsai István építésvezető rendkívüli segítőkészségét.

 ***
Nemzeti Gyásznap
Október 6-án mintegy 300 tanuló előtt mélyen hazafias tartalmú – 
vetítéssel színesebbé tett – megemlékező beszédet tartott az Aradi 
Vértanúkról Somlai József nyugalmazott római katolikus esperes-
plébános, címzetes mogyoródi apát, Kistarcsa díszpolgára. Tudo-
mányos igényű, ugyanakkor gyermekek számára érdekesen előa-
dott tanulmánya a növendékek és tanári kar hosszan tartó tapsát 
vívta ki. Köszönetünket fejezzük ki József Atyának!

 ***
M-Érték Pedagógusok Egyesülete 
Október 3-án, az önkormányzati választáson a M-Érték Pedagógu-
sok Egyesülete mindössze 12 szavazat híján maradt le arról, hogy 
egy listás helyet megszerezve képviselőt delegálhasson a helyi ön-
kormányzat testületébe. Ugyanakkor intézményünk tanári köréből 
került ki a város új polgármestere.
Tóth Szabolcs leköszönő polgármester úrnak köszönjük mindazt, 
amit a tanügyért tett, Solymosi Sándor új polgármester úrnak pedig 
áldott, eredményes tevékenységet kívánunk!

Dr. Patkós József igazgató

Zeneiskolai hírek
A zeneiskolában is elindult a tanév, s az oktató-nevelő munkánk mellett 
igyekszünk részt vállalni Kistarcsa város kulturális életében. A KIKE által 
minden évben hagyományosan megrendezett Kulturális héten, szeptem-
ber 15-én, Kamaraestet rendeztünk, melyen a zeneiskola tanárai szere-
peltek. Fellépnek továbbá kistarcsai illetőségű művészek, Réthy Vilma és 
Major Zsófia is. Kuriózumnak számított, hogy Séthy Viktor – Amerikában 
több évig muzsikáló - jazz zongorista is színesítette az estét. A várossá 
avatásunk évfordulóján rendezett ünnepségen a fuvolazenekar szerepelt 
nagy sikerrel, Gróf Annamária, Legindi Réka, Varga-Keresztes Gyopár és 
Földi Gabriella, Botrágyiné Virágh Orsolya tanárnő vezetésével. Termé-
szetesen az Óvoda avatási ünnepségén is ott volt a fúvós zenekar, akik két 
darabbal is színesítették a műsort, Botrágyi Károly irányítása alatt.

Megrendeztük ez évi első növendékhangversenyünket, október 20-án, 
melyen 25 tanítványunk lépett színpadra, s voltak közöttük olyanok is, 
akik szeptemberben kezdték meg zenei tanulmányaikat. Gratulálunk a 
szereplőknek, s az őket felkészítő tanároknak. Jó hangulatú koncert volt, 

sok szülő, barát és érdeklődő volt kíváncsi a hangversenyre. Nemzeti ünnepek alkalmával, már természetes, hogy a zenekar zenei 
aláfestésével énekelhetjük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a Szózatot. 

Köszönjük a szülőknek, hogy támogatják iskolánkat, s oly sokan megtisztelnek bennünket figyelmükkel, ellátogatnak hangverse-
nyeinkre. A következő alkalom (növendékhangverseny) november 25-én, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül megrendezésre. Várjuk 
Önöket szeretettel! Hegedüsné Csák Mónika

Tanév eleji hírek a Szent István Általános Iskolából 

Az ütősök kamara együttese (jobbról: Pekár Veronika, 
Hegedüs Mátyás, Bakon Réka, Csalló Marcell, Gimesi Bence, 
Kopik Bálint, Madarász Mátyás )



November első felében elkészül 
a Fenyves út és a Burillák utca

Ünnepélyes átadás november 20-án
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Programja keretében az 
idén elnyert pályázatok közül elsőként az útpályázatok beruházása valósul meg. A kivitelező 
HE-DO Kft. a kedvező időjárás miatt gyorsabban haladhatott a munkákkal, ezért november 
első felében átadhatják a forgalomnak a két utcát. A Fenyves utat a Szent István Általános Is-
kola és a Sportcsarnok között 485 méter hosszan építik újjá. A hat méter széles burkolat mellett 
egy 1,5 méter széles járdát is építenek és megoldják a kérdéses szakasz csapadékvíz elvezetését 
is. A Nyílt ároknál egy 43 méter hosszú támfalat is építenek és itt 60 méter hosszan a vízveze-
téket is kiváltják, mert túl közel van az úthoz.

A Burillák utca a Móra utcából nyílik és Kerepesig tart és elsősorban a Móra Ferenc utca 
végén kialakított lakóövezet közlekedését segíti. Ez az út közvetlen átjárást biztosít Kistarcsa 
és Kerepes között, amit 223 méter hosszan és 5,5 méter szélesen készítenek el. Itt is építenek 
az egyik oldalon egy 1,5 méter széles járdát. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-
magyarországi Operatív Programja keretében 70%-os támogatás mellett 74.213.055 forintot 
kapott Kistarcsa a Fenyves utca és a Burillák utca újjáépítésére.

Ünnepélyes átadás: 2010. november 20-án szombaton

Az ünnepség helyszíne: a Fenyves Sport-
csarnok előtti parkoló és a sportcsarnok.

- 13.30  - megnyitó beszédet mond
 a polgármester
- ünnepélyes átadás,
- sörös hordó gurítása,

- 14.30 - Ország Péter szavalat
- 14.35 - Zeneiskola fúvószenekara
- 15.00 - Harmónia Táncklub
- 15.30 - Taekwondo bemutató
- 15.45 - Pannónia Ifjúsági csoport

Az ünnepélyes eseményre minden 
érdeklődőt várnak a szervezők!
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FESTÉS, GIPSZKARTONOZÁS
Ingyenes felméréssel, bútor 

mozgatással, hívjon bizalommal!
+36704321199

zsobotos@gmail.hu
www.festekkartonozok.hu

Apróhirdetés
Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron.
06-20-467-7693
Tanítás
Német nyelvtanár több éves gyakorlattal korrepetá-
lást, nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést vállal 
Kistarcsán és környékén. Tel.: 70- 534-9892
Eladó
Kistarcsán a Kolozsvári utcában 1,5 szobás ház ELADÓ! Ár: 
16,5 millió forint. Érdeklődni : +36-30-24-11-653
Kistarcsán (Zsófi aliget)  11,9 millió Ft-ért (!) 650m2-es tel-
ken, 70m2-es, bővíthető, jó állapotú családi ház eladó. 
Tel.: 06-30-729-75-46 

Egy önkormányzati választás 
margójára (olvasóink írták)

Gratuláció és elismerés a győzteseknek! 
A megválasztottaknak! Azoknak, akik 
olyan mezőnyben indultak, ahol a fő jel-
lemző az, születése, gyerekkora óta, vagy 
csak néhány éve él Kistarcsán. Egy olyan 
mezőnyben, ahol nem számít, az illető tett-e 
már le az asztalra bármit is a közösség érde-
kében. „Szeretem Kistarcsát”- állt ez a mon-
dat jó néhány jelölt szórólapján. Ez elegendő 
lenne az adott körzetben élő több száz ember 
képviseletéhez, a város irányításához?!

Az egyik kedvencem az az úr, aki bemu-
tatkozásként leírja, mivel nyugdíjas, aki bár 
nem ígér semmit, ráér, hogy képviselő le-
hessen. Korrekt. A másik kedvencem a fél 
tanári kar, akikről nem derül ki, - általam 
egyébként igen elismert - hivatásuk mellett 
mit tettek eddig városukért. Akit viszont vé-
leményem szerint senki nem tud felülmúlni, 
az a végzős meteorológus hallgató, aki eddig 
a pénzügyi bizottságban ült külsős tagként 
és most már helyet kapott a testületben is.

Abban a közeli városban, ahonnan szár-
mazom, az önkormányzati képviselők egy-
től egyik olyan személyek, akik már eddig 
is aktívan, önként, ingyen tevékenykedtek 
városukért. Nem csak részt vettek kulturális 
eseményeken, szemétszedésen, parkosítási 
akción, sport rendezvényeken, hanem ők 
maguk szervezték azokat, akár civil szerve-
zetek, egyesületek vezetőiként. A kistarcsai, 
igen nagy létszámú jelölteket tekintve egy 
kezemen meg tudom számolni, hányan 
vannak a fentiekhez hasonlók. Azok, akik 
aktívan részt vettek az új játszóterek létreho-
zásában, majd gondozásában, a helyi kultu-
rális élet színesebbé tételében.

Ha én is beálltam volna az (ön)jelöltek sorá-
ba, leírhattam volna magamról: „Két kisgyer-
mekemmel a városban töltöm mindennapja-
imat, ismerem a környéken élő gyermekesek 
és idősek problémáit. Okleveles közgazdász-
ként a város fejlődése érdekében jól tudnám 
hasznosítani megszerzett elméleti tudásomat 
és gyakorlati tapasztalataimat.” Tisztelt Jelöl-
tek és Választók, Önök szerint ez elég lenne?! 
Szerintem édeskevés… 

Projektzáró a Gesztenyés 
Óvodában

Ünnepélyes projektzáró rendezvényt tartottak október 1-én a kistarcsai Gesztenyés 
óvodában. Amint arról július elején beszámoltunk, Kistarcsa Város Önkormányzata 
99.523.929 forint támogatást nyert a Városi Óvoda bővítésére és akadálymentesítésére. 
A beruházás tervezett összköltsége 187.771.481 forint volt, a hiányzó részt a város költ-
ségvetéséből kellett fedezni. Az őszi önkormányzati választások előtt tartott rendezvé-
nyen az akkori polgármester, Tóth Szabolcs, valamint ifjabb Juhász István és Babarczi 
József alpolgár-
mesterek mondtak 
beszédet, az óvo-
da nevében pe-
dig Ratimovszky 
Tiborné intézmény-
vezető szólalt fel. Az 
ezt követő ünnepi 
műsorban fellép-
tek az óvodások, a 
Szent István Általá-
nos Iskola és Alap-
fokú Művészetokta-
tási intézmény zeneiskolásai, valamint musical-bemutatót tartottak Szmatana Andi 
növendékei.A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfi nanszírozásával valósult meg.

Fenyves út

Burillák utca



Testvéreinket szüleinktől kapjuk. Segítőtársainkat mások ki-
jelölik. Barátainkat választjuk. Rendezett körülmények között 
iskolát, munkahelyet, lakást, az élethez szükséges használati 
cikkeket lehet választani.

A Magyar Állam négyévenként a jog lehetőségét adja. A vá-
lasztójoggal rendelkező állampolgárok választhatnak. Felha-
talmazást kapnak arra, hogy közvetlen környezetükben bele-
szólhatnak életük alakításába, irányíthatják a helybeliek életét. 
Tehát választhattunk. Dicsérjük városunk azon személyeit, 
akik azon az esős vasárnapon, kényelmüket feladva elmentek 
választani.  

A választók felhatalmazást adtak a vezetéshez. Mindig vol-
tak és lesznek vezetők, jó és kevésbé jó vezetők. Nemcsak jár-
műveket lehet vezetni, hanem kisebb, nagyobb közösségeket is. 
A járművezetéshez egy adott napon vizsgázni kell. A közös-
ség vezetéséhez folyamatosan vizsgázni kell. Az osztályzatot, 
az eredményt az idő állítja ki. Sokan úgy vizsgáztak, hogy az 
idő elsodorta őket, lesöpörte őket a vezetés színpadáról. Jöttek 
mások. Ez az élet rendje. Most mások vezetnek, mások folyama-
tosan vizsgáznak. Milyen lesz a vizsga? A választ az idő hozza 
meg. A város jövőjéről aggódók, és a nem választók is választ 
várnak.

A kistarosai választók kijelölték a város első emberét. Igazol-
ni kell, hogy méltó az első helyre. A megválasztott első ember 
legyen ott minden jelentős eseménynél. A munkahelye legyen a 
második otthona. A város lakói úgy beszéljenek róla, mint, aki 
szívén viseli az itt élő emberek sorsát. Kötelességszerűen jár-
ja be területét, a „városát”, tudta nélkül ne vállalkozzon senki 
semmire. Álljon oda nyilvános beszámolókon, segítőtársaival 
együtt választói elé, azok elé is, akik nem őt választották, sőt 
azok elé is, akik senkit sem választottak. A beszámolók min-
dig nehezek, akár szóban, akár írásban történnek. A „ház”, az 

első ember mellett húzzon. Nem átélni kell a négy évet, hanem 
dolgozni.

Az eredményes vezetéshez csapat kell. Amint a vezetőt a vá-
lasztók adták, úgy a segítőtársakat is. Előfordulhatott az is, hogy 
a választók nem neveket nézték, hanem a név mellett levő cso-
portot. Igy előfordulhatott az is, hogy nem mindig a legmegfele-
lőbb személy került kiválasztásra. Ezért nem szabad túl értékelni 
magunkat. Akárhogyan is történt, a kiemelés megtörtént. Most 
már érezni kell a komoly munkát, a helytállást. Ne helyezzem 
egyéni érdekeimet a közösség érdekei elé. Tudjam erkölcsi fed-
hetetlenségemet igazolni, de etikai (emberi cselekedet megítélé-
se) téren se bukjam el. Dolgozni, nem azért, mert pénz kapok 
érte, hanem azért, mert a választók kijelöltek,

Életem negyedrészét, - húsz évet - Kistarcsán töltöttem el. 
Soha nem volt: számomra mindegy, hogy mi történik itt, ahol 
élek. Mindig fi gyelemmel kísértem az itt élők világi életét is. 
Örültem, amikor sikeres vezetést láttam. Bántott, amikor em-
beri rövidlátás megakadályozta a haladást. A vezető szerepre 
hajtók közül többen eljöttek hozzám, amikor még plébános 
voltam, és támogatást kértek. Ezt tette Szűrös Mátyás is a volt 
moszkvai nagykövet, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke. 
Válaszom ez volt: nekem az lesz a polgármesterem, akit híveim, 
- akkor még mondhattam, - és a nem hívek megválasztanak. A 
választás most is megtörtént. Én most már leköszöntem Viszont 
beköszönt az, akivel egy nap kezdtük el, – 1990. szeptember 
1-jén, – helyi szolgálatunkat, a fi atal tettre kész tanár és az élet 
delelőjén régen túljutott plébános. Hiszem, hogy a tettre kész-
ség továbbra is megmaradt, és hozzáadódott a húsz év helybeli 
ismerete. Hiszem, hogy belenőtt a kistarcsai „talajba”, és testi, 
szellemi, lelki erejét adja a négy év munkájába, melyre felhatal-
mazást kapott.

 Somlai József ny. plébános

 Katolikus Választottunk
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Szeptember 26-án a Csigaházban tartottuk a „Református Gyüle-
kezeti Napot”. A nyári hitmélyítő táborunkban betanult darabot: 
Webber: József és a csodálatos (színes, szélesvásznú) álomkabát 
című musicaljét mutatta be 68 gyülekezeti tagunk. Majd Ittzés 
István evangélikus lelkipásztor evangélizációja hangzott szintén 
a bibliai József történetének néhány mozzanatáról. Sokan nem 
is hitték, hogy a Csigaház sok székéhez még pótszékeket kell 
leszállítani a templomból! Pedig így volt! A zsúfolásig megtelt 
nézőtéren nemcsak gyülekezetünk tagjai, hanem Kistarcsa la-
kói közül is sokan ültek. A sok gyakorlással, munkával betanult 
darab bemutatásával ízelítőt adhattunk a gyülekezetünk jó lég-
köréből, nyári táboraink hangulatából is. Reméljük, hogy a töb-
beknek ezáltal válik vonzóvá Isten követése és az egyház ügye!

MEGHÍVÓ
„A SZÜLŐI EREDMÉNYESSÉG TANULÁSA”

című 8 részből álló sorozatra, amelyet a
szerda este 6 órai bibliaóra keretében tartunk a kistarcsai refor-

mátus templom mögötti gyülekezeti teremben
(Hunyadi u.10.)

A könyvet, melynek alapján a sorozat készül, azzal ajánlha-
tom, hogy ez egy „kipróbált út a kölcsönösen boldog szülő-gyer-
mek kapcsolathoz.” E gyakorlati tematika nagyon sok szülőnek 

segített abban, hogy kamaszkorú gyermekével még harmoniku-
sabb legyen a kapcsolata. „A szülőknek világszerte nagyobb – és 
néha égető- szükségük van a megfelelő kapcsolati készségekre 
és hatékony módszerekre, nem pedig olyan homályos, elvont ta-
nácsokra, mint például ’tiszteld a gyerekben az embert!’, ’légy 
szigorú, de igazságos!’, ’fi gyelj a gyerek szavaira!’, ’adj a gyerek-
nek minél több szeretetet’, ’légy kísérője és útmutatója’, ’ne légy 
se túl szigorú, se túl engedékeny’. A szülők konkrét, mindennapi 
életüket befolyásoló módszereket és eljárásokat akarnak, melyek 
segítségével eldönthetik, hogy mit tegyenek, és mit ne.” 

A szerző így folytatja: „Amikor szülőkből álló hallgatósághoz 
beszélek valahol, majdnem mindig odajön hozzám utána vala-
melyikük, hogy elmondja, mennyire hálás a tanult készségekért 
és konkrét módszerekért. Amikor az ország különböző pontja-
in újra meg újra hallom ezt, meggyőződésem erősödik, hogy a 
P.E.T.-könyv tényleg olyan készségeket és gyakorlati eljárásokat 
ad át a szülőknek, amelyeket otthon közvetlenül és maguktól 
alkalmazni tudnak… Gyakran hallottunk beszámolókat ar-
ról, hogyan hasznosították a szülők ezeket a készségeket más 
kapcsolataikban is: házastársukkal, kollegáikkal, barátaikkal, 
szomszédaikkal- sőt nemegyszer saját szüleikkel , anyósukkal 
– apósukkal is.”(A sorozat alapjául szolgáló könyv szerzője Dr. 
Thomas Gordon)

A sorozatra szeretettel várunk mindenkit.
Riskó János lelkész

 Református

Webber egyik musicaljét mutatta be a református gyülekezet 

MEGHÍVÓ
„A SZÜLŐI EREDMÉNYESSÉG TANULÁSA”

című 8 részből álló sorozatra, amelyet a
szerda este 6 órai bibliaóra keretében tartunk a kistarcsai refor-

mátus templom mögötti gyülekezeti teremben
(Hunyadi u.10.)
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AZ INVITEL EGY CSOMAGBA GYÚRTA INVITV, ADSL, 
MOBILINTERNET ÉS TELEFON SZOLGÁLTATÁSAIT, AMELYEKET 
MOSTANTÓL AKÁR EGY ELŐFIZETÉSSEL IS IGÉNYBE VEHETÜNK. 
A KEDVEZMÉNYES ÁR, AZ EGYETLEN SZÁMLA, A RUGALMASAN 
ÖSSZEÁLLÍTHATÓ ELEMEK – KÖZEL 70 FÉLE VARIÁCIÓBÓL VÁLASZT-
HATUNK! – MIND-MIND OLYAN TÉNYEZŐ, AMELLYEL AZ INVI4 A SZABADSÁG ÉLMÉ-
NYÉT NYÚJTJA AZ EGÉSZ CSALÁDNAK. HA SZERET SPÓROLNI, JELENTŐS KEDVEZ-
MÉNYT KAPNI, AKKOR ELJÖTT AZ IDEJE A VÁLTÁSNAK!

INVI4 – Mindent egybegyúrtunk 
a valódi szórakozásért

Tudatos döntés

A legtöbben keveset foglalkozunk 
a televízió-, telefon-, vagy internet-
előfi zetéseinkkel. Egyszer megkötöt-
tük a szerződést és természetesnek 
vesszük, hogy van, hogy működik. 
Pedig időről-időre érdemes felfrissí-
teni a szolgáltatásokat és átgondolni 
azt, hogy miként lehet a legtöbb do-
logra a legolcsóbban előfi zetni és va-
lóban a család igényeire szabni a vá-
lasztott szolgáltatásokat. A választás 
a miénk, az Invi4-gyel pedig a dön-
tés sem túl nehéz. Az új szolgáltatás-
csomagban a hagyományos telefon 
mellett az otthoni szórakozás eleme-
it: az IPTV, ADSL és mobilinternet 
szolgáltatásokat gyúrta össze az 
Invitel és mindezt most igazán ked-
vező áron nyújtja új, vagy meglévő 
előfi zetőinek, széles, kombinálható 
választékban.

Miért szeretjük a csomagolt szolgál-
tatásokat?

Elsősorban, azért mert spórolha-
tunk. A csomagokban az Invitel sok-
kal nagyobb kedvezményeket ad, 
ezzel is jutalmazza a hűségünket. De 
nemcsak ezért, hanem, mert kényel-
mesebb és egyszerűbb is, hiszen egy 
szolgáltatónál kapunk meg mindent, 
és a hónap végén az eddigi 3-4 he-
lyett csupán egyetlen számlát kell 
befi zetnünk. Ráadásul a csomagok-
ban mindig a legújabb megoldásokra 
lehet előfi zetni, a tartalmukat pedig 

saját magunk állíthatjuk össze – úgy, 
ahogy nekünk a legjobb, ahogy mi 
szeretnénk.

Internet kint és bent, a szabadság vá-
lasztásával

Az Invi4 egyik különlegessége, 
hogy a csomagban megtalálható a 
mobilinternet is. Ha nemcsak ott-
hon, az „asztali” gépen szeretnénk 
internetezni, hanem például uta-
zás, nyaralás közben, vagy az isko-
lában, egyetemen, akkor érdemes 
mobilinternet-szolgáltatásra is előfi -
zetni. De mit tegyünk, ha nem sze-
retnénk két előfi zetést kötni. Az Invi4 
erre is megoldást nyújt. Az ADSL és 
a mobilinternet szolgáltatást együtt, 
egy csomagban tartalmazza, így se-
gítségével az egész országban – a 
mobilinternet lefedettségű területe-
ken – bárhol és bármikor elérheti az 
internetet, levelezhet, tájékozódhat a 
menetrendekről, a nap híreiről, idő-
járásról, de barátai hogylétéről is.

InviTV – a jövő televíziója

Gondolt már arra, hogy milyen jó 
lenne, ha a televízióban Ön hatá-

rozhatná meg, mikor kezdődik egy-
egy műsor? Vagy ha lemaradna va-
lamiről, akkor egy gombnyomással 
visszanézhetné az elmúlt pár nap 
adásait, a késő esti fi lmeket pedig 
felvehetné, így bármikor megnéz-
hetné, megállíthatná, a bennünk 
található reklámokat pedig átteker-
hetné? Az Invi4 csomagban ez most 
külön DVD-, vagy videorögzítő nél-
kül is lehetséges, hiszen az InviTV 
számos olyan kényelmi funkcióval 
rendelkezik, amelyek élvezhetőbbé 
és valódi élménnyé teszik a televí-
ziózást.

Legyen az elsők között

Ha szeretné kihasználni és élvez-
ni a legmodernebb technológiá-
kat, az InviTV-t, a mobilinternetet 
és közben szeretne spórolni a te-
lefon és az ADSL-előfi zetésen is, 
az Invi4 az Ön csomagja. Nem 
kell mást tennie, csak látogasson 
el a gödöllői Invitel Telepontba 
(Dózsa György út 1-3.), vagy hívja 
fel az Invitel ügyfélszolgálatát az 
1288-as számon, ahol munkatár-
saink azonnal fogadják megren-
delését, hogy akár már néhány na-
pon belül otthonában élvezhesse 
a kiválasztott szolgáltatásokat. 
 (x)

Igényét online is jelezheti a 
weboldalunkon (www.invitel.hu).
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ÖRÖKZÖLDEK AKCIÓS VÁSÁRA
Tuják, dísznövények, gyümölcsoltványok, cserjék, 
lombosfák, sziklakerti örökzöldek, évelôk, sziklák, 

talajjavító anyagok, virágföldek.

Kerepesen mûködô konyhánk minden nap 
frissen készülô ételek kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás! 
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.
Áraink tartalmazzák a csomagolási 

költséget is.
Étlapunk megtekinthetô  

a www.fanietelfutar.hu 
címen.

Rendelését várjuk  
a 06-20-542-5605 

telefonszámon, vagy  
a rendeles@fanietelfutar.hu 

e-mail címen.

FÁNI ÉTELFUTÁR

Posta Gyarapodó Betét
Gyarapodjon pénze nálunk!

Hosszabb idôre, fix kamattal, saját igényéhez 
illeszkedôen szeretné lekötni pénzét, emellett 

biztonságban is szeretné tudni? Válassza eseti betétlekötésünket, a Pos-
ta Gyarapodó Betétet! 

A Posta Gyarapodó Betét egy eseti betétlekötés azok-
nak, akik fix kamattal, saját igényükhöz illeszkedôen 
szeretnék lekötni pénzüket. 

MILYEN ELÔNYEI VANNAK A POSTA GYARAPODÓ 
BETÉTNEK?
Egyszerû
A Posta Gyarapodó Betétet gyors ügyintézés mellett, egyszerûen, 
postai folyószámla nyitása nélkül veheti igénybe.

Már 100 000 Ft minimális összegtôl a választható 6, 12 illetve 
24 hónapos futamidôre.

Kedvezô és biztonságos
Lekötését nem terhelik költségek, mivel nincs mögötte folyószámla 
és nem tartozik hozzá bankkártya sem. Megtakarításának felvétele 
esetén nincs tranzakciós jutalék vagy levonás.

Áttekinthetô
A Posta Gyarapodó Betét kamatozása az adott futamidô alatt fix, az 
elhelyezett összeg nagyságától függetlenül. A futamidô alatt fix, a 
lekötésben tartott idôsávtól függô sávos kamatozás. A betét az egyes 
részidôszakokban más-más kamatlábbal kamatozik, a  fizetendô 
kamat mértéke napi kamatszámítással kerül meghatározásra. A ka-
matjóváírás a futamidô végén, lejáratkor történik. Betétfelmondás 
esetén is jár kamat Önnek, az elsô részidôszak lejáratát követôen, a 
lekötésben eltelt idôtartamtól függôen.

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

…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

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

A Balczó utcában 3 db 1000 m2-es építési telek eladóA Balczó utcában 3 db 1000 m2-es építési telek eladó

HASÍTOTT TÜZIFA, NÉMET 
BRIKETT ÉS FABRIKETT KAPHATÓ



Tetőfelújítás a legjobb áron!
Tetőzsindely 1575 Ft/m2-től*

Lambéria 14 mm 975 Ft/m2-től*
Bio-Brikett 630 Ft/10 kg*

AKÁC, BOROVI FENYŐ szélezetlen kerítésdeszka
Most vegye meg tüzifáját!

27.500,- Ft/kaloda* (1x1x1,7 m)
Milesi lazúrok bevezető áron!!!  -5%

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

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

*Áraink készletünk mértékéig érvényesek és az Áfát tartalmazzák.

www.hobler.hu

▪  fenyő fűrészáru   
▪ lambéria, hajópadló
▪ OSB-3 lemezek
▪ tetőzsindely és kiegészítők

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

teraszburkoló

KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.
Megjelenik minden hónap második felében • Kiadja a PO-KER Bt. • Felelős szerkesztő: Polgár Gyula • Telefon: (06-20) 966 1190 • Fax: (1) 256-6289 • e-mail:polgar.gyula1@chello.hu • ISSN1788-7291

Nyomda: GMN Pest Repro Studió Kft. Budapest Baross u. 11-15. • Felelős vezető: Miklós Árpád ügyvezető igazgató • Megjelenik 4000 példányban
A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.

 

ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen a központbanp p

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

Ár: 300 ezer Ft/m2

270 ezer Ft/m2

69 lakásból már csak 10 eladó!


