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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

2010. 12. SZÁM

MINDENKI KARÁCSONYA
Áldott, békés,
boldog ünnepeket
kíván a képviselőtestület és az
önkormányzat!
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Mindenki Karácsonya
Kistarcsa Város Önkormányzata, a Vállalkozók Baráti Köre, az Önkormányzat
Intézményei, a Település Civil Szervezetei és vállalkozói idén december 10-én
rendezték meg az ünnepséget. Az előző
évekhez hasonlóan - a Csigaház előtti téren és az Ifjúság téren - már délelőtt felállították a karácsonyfát. A nagyon szép és
magas fenyőket a nyugdíjas klub tagjai, az
óvodások és az iskolások díszítették fel.
A Simándy szobor mellett a betlehemet
dr. Sipos Bernadette Katalin építette. Az
óvodásokat és az iskolásokat már délelőtt
9-től várta egy program a Csigaházban,
a Maszk Bábszínház szórakoztatta őket.
Délután kettőtől több Mikulás is ajándékot osztogatott a téren (Rapavi Zoltán,
Sárosi Gábor, Virányi Gergely). A felnőtteket a kistarcsai és a környékbeli vállalkozók színes kirakodó vására fogadta, ahol
kürtőskalácsot, mézeskalácsot és a karácsonyt megidéző apró tárgyakat lehetett
vásárolni. A gyerekek most is nagyon várták a kisvonatot, délután óránként egyszer kerülte körbe a várost a mesevonat.
Takács István sárkányrepülő az erős szél
miatt egy-két próbálkozás után feladta a
„szaloncukor szórást”, de a gyerekek így
is nagyon örültek az égi bemutatónak.
A Nevelési Tanácsadóban az óvoda, a
Kistarcsai Csibék Nagycsaládosok Egyesülete, a Nevelési Tanácsadóval közösen
kézműves foglalkozást szervezett. A Csigaház előtti téren a népes forgatagban
megjelent Solymosi Sándor polgármester,
ifj. Juhász István alpolgármester, Zsiák
Balázs, Juhász István, Juhász József, Márkus József és Uvacsek Csaba képviselő.
Míg a téren nagy nyüzsgés volt, addig
bent a Csigaházban már készülődtek az
iskolák színjátszó csoportjai. A műsor
előtt Solymosi Sándor karácsonyi köszöntőt mondott.
Az első fellépők a Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulói voltak. Fuvolán Gróf

Annamária a Rókatáncot adta elő, betanította Botrágyiné Virág Orsolya, Wass
Albert Karácsonyi meséjét Dankovics
Dorina mondta el (betanította: Németh
Ildikó), az iskola műsorát a fuvolazenekar
zárta. (Gacsályi Sára, Gróf Annamária,
Földi Gabriella, Lobmayer Anna, VargaKeresztes Gyopár, Legéndi Réka). A Kölcsey Ferenc Általános Iskola is három
produkciót mutatott be. Az 1. b. osztály
tanulói verseket szavaltak (betanította
őket Nagyné Oláh Erika), a 4. b. osztály
két karácsonyi dalt énekelt (betanította
Farkas Józsa), a 3. a osztály egy betlehemes jelenetet adott elő (betanította Sándor
Edit). A fellépők sorát a Flór Ferenc Középiskola zárta. Műsorukban egy néptánc
szólót láthattunk Simonyi Gábortól, a karácsonyi összeállításukban projectoros
kivetítés is volt, de a 9.b-sek elénekelték
a Csendes éj című dalt angolul és magyarul is. Ady Endre Karácsony című versét
Fehér Timea, Dima Beáta, Princz Vivien
és Ulviczki Mónika szavalta el. Az iskolák műsorai után négy órakor fellépett a
Black-time Modern Tánccsoport, ezt követően a Csigaházban a KIKE teaházba
várta a közönséget.
Kint a téren nagy sikere volt a sült gesztenyének, amit Kalmár István vállalkozó
(K+K Kft.) este hat óráig sütött. A forralt
borhoz az alapanyagot Kalmár István vállalkozó és Szilárdi László biztosította, a
rengeteg süteményt pedig az Illés Cukrászda, a Monarchia Rétesház, a Györkös Cukrászda, a Pocok Sütöde és a Hungarostya
Kft. ajánlotta fel. A rendezvényt támogatta
még Ritecz László, a Kistarcsai Válallkozók
Baráti Köre és az OTP. Rengeteget segítettek a hivatal dolgozói. A Városi Művelődési
és Sportközpont által szervezett kulturális
programot este hatkor a Bojtorján koncertje zárta. (az ő fellépésüket a Vállalkozók
Baráti Köre támogatta.)
Fotók a címoldalon
Polgár Gyula

Az önkormányzat mégis átadja
a Flór Ferenc Középiskolát
Pest Megyének
A december 5-i képviselő testületi ülésen az
előzetes információkkal ellentétben mégis
az iskola fenntartói jogának átadása mellett
döntött a testület a. A 8:3 arányban megszavazott határozati javaslatot Solymosi Sándor

polgármester azzal indokolta, hogy menet
közben meghallgatták az oktatási szakértő
véleményét és ennek figyelembe vételével
döntöttek. Ezt a lépést a város jövője érdekében mindenképpen meg kellett lépniük.
Azért ez a gyors tempó, mert ezeket a döntéséket csak a ciklus elején lehet megtenni.
Ezzel párhuzamosan a város oktatási tervének felülvizsgálatát is elrendelték.

Deáktanya programjai

2010. december 30.

Szoó Emőke – Bihary Irén: Visszavágyunk Namíbiába

2011. január 6.

Handó Eszter – Handó János: Arab világ

2011. január 13.

Sütő Imre: Reinkarnációs utazás előző életeinkbe

2011. január 20.

Varga Zsolt (lelcache): Geocaching, a modern kincskeresés

2011. január 27.

Székely Tibor: Nemzeti Vágta
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

Amennyiben Ön látássérült (vagy környezetében tud látássérültről) kötelességünk tájékoztatni arról, hogy működik a

Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Gödöllőn a Palotakert 4. szám alatt

Egyesületünk legfontosabb feladata: a térségben élő sorstársainkhoz számukra legfontosabb információk eljuttatása. Igyekszünk
ügyes-bajos dolgaiban helyi viszonyok között megoldásokat találni, érdekeiket képviselni, az Őket megillető támogatásokról
tájékoztatást nyújtani, valamint az életvitelüket megkönnyítő segédeszközök (nagyító, beszélő óra, mérleg, vérnyomásmérő, tanulóknak jegyzeteléshez diktafon, számítógép stb.) beszerzéséhez támogatást szerezni és nyújtani. Kapcsolatot tartunk a Gödöllői
Önkormányzattal, valamint civil szervezetekkel. Hangsúlyt helyezünk a szabadidős tevékenység megszervezésére is, ezért rendszeresen tartunk összejöveteleket. Kérem, amennyiben Ön látássérült, keressen meg minket irodánkban, hogy további információkkal szolgálhassunk. Valamint kérem, ha környezetükben ismernek látássérültet, tájékoztassák működésünkről.
Ügyfélszolgálati iroda: 2100 Gödöllő, Palotakert 4.
Minden szerdán 9-13-ig
Telefon 06-28-420-266, 06-70-387-5265
Guti Tamásné, elnök
Kiss János, alelnök
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XIX. Mikulás Kupa úszóverseny
Nagyszabású úszóversenyt rendezett a Városi Művelődési és
Sportközpont hat korosztálynak december 12-én a Kistarcsai
Uszodában. A délelőtt kilenc órakor kezdődött programra a hagyományoknak megfelelően a környék óvodái és iskolái neveztek. Három számban – 25 méteres gyorsúszásban, 25 méteres
hátúszásban, 25 méteres mellúszásban – versenyeztek a gyerekek.
Az ovisoknál indultak a kistarcsai fókák, a Kistarcsai Forfa
Óvoda, a Csicsergő és a Gesztenyés Óvoda Szilasligetről, a Vízipók Egyesület Szentendréről, Veresegyháza, a Fecskefészek és
a Vadvirág Óvoda a XVI. kerületből, a Gyöngyszem és a Napsugár Óvoda a XVIII. kerületből, a Tátika Óvoda Gyálról, a Falusi
Óvoda Vecsésről, a Bóbita Óvoda Isaszegről, a Csupaszív Óvoda
Törökbálintról és a Csömöri Óvoda .
Az iskolák versenyén is rekordszámú nevezés történt. A 19 iskola
úszópalántáit csak egy pörgő jól megszervezett úszóversenyen lehetett egy nap alatt medencébe küldeni. (délután fél négyre az egész
versenyt lebonyolították.) Külön dicséret illeti Lesták Erzsébet intézményvetőt és szakmai stábját. A következő iskolák indultak:
Veresegyháza, Ady Endre Ált. Isk. Gyál, Erdőkertes, Nagytarcsa,
Szent István Általános Iskola Kistarcsa, Gödöllőről a Táncsics, az
Erkel, a Petőfi, a Bornemissza és a Hajós Általános Iskola, a Vízipók Egyesület Szentendréről, Csömörről a Mátyás Király Ált. Isk.,
a Simándy Ált. Isk. Törökbálintról, a László Gyula Ált. Isk. a XV.
kerületből, a Széchenyi Ált. Isk. Kerepesről, a Gábor Dénes Ált Isk.
Isaszegről, a Károly Róbert Ált Isk. a XV. kerületből, a Kolozsvár úti
Ált. Isk. a XVII. kerületből, a Falusi Ált. Isk. Vecsésről és a Kandó
téri Ált. Isk. a XVIII. kerületből. A 2003-as és 2002-es korosztálynak
az érmeket Solymosi Sándor polgármester adta át.

A 25 méteres medencében több kiemelkedő időeredmény is született, közöttük több kistarcsai gyerek is felállhatott a dobogóra.
Kimagasló időt úszott a 25 méteres gyorsúszásban Himmer
Krisztofer (2000-ben született) 14,40 sec. és Pintér Fruzsina (2000ben született) akinek az időeredménye 14,93 sec. volt.

2010. december 1-től megváltozott

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának
ügyfélfogadási rendje!

Ügyintézők ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
8.00-18.00 óra
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8.00-16.00 óra
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
nincs ügyfélfogadás
Ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
8.00-18.00 óra
Kedd:
8.00-16.00 óra
Szerda:
8.00-16.00 óra
Csütörtök:
8.00-16.00 óra
Péntek:
8.00-12.00 óra
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TÜDŐSZŰRÉS Kistarcsán
2011. január 4-től 2011. január 25-ig

Tüdőszűrés helye: Városgondnokság
2143 Kistarcsa Batthyány u. 4/a.
Rendelési idő: hétfő, szerda: délután 12.45-től 18 óráig
kedd, csütörtök, péntek: délelőtt 8-tól 14 óráig
Kérjük a tüdőszűrésre hozza magával a személyi
igazolványát és TAJ kártyáját, valamint az előző évben
kapott tüdőszűrő vizsgálat eredményét!
40 éven felül ajánlott a megjelenés!
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni
felismerésére.
A szűrés nem használható fel munkaalkalmasság és
lelet igazolásához!
Minden 40 év alatti lakos tüdőszűrését kizárólag orvosi
beutalóval végzik el a Gödöllői Tüdőgondozó Intézetben
(Gödöllő, Ady Endre sétány 62. tel.: 06-28-420-490)

Polgármesteri Hivatal

Eltörött egy 80 mm-es
eternit cső a Határ úton
December 14-én kedden reggel a Határ úton vízcsőtörés miatt
kezdtek hibaelhárítást a Szilasvíz Kft. szakemberei. Igyekeztek az
úttest megbontása nélkül - az út mellett egy munkagödör ásásával – megtalálni a hiba helyét. (Ilyen időszakban a nagy teherbírású út helyreállítása igen bonyolult művelet.) Először csak az
úttest felét foglalta
el a munkagép által
kiemelt iszap, majd
egy idő után egész
szélességében elöntötte az utat. A szeles -5 fokos időben
a munkagödörben
átfagyott emberek
a száguldozó autók
jóvoltából még jeges vizet is kaptak a nyakukba. Ezt az áldatlan helyzetet csak teljes útzárral lehetett megszüntetni. Erre azért is szükség volt, mert
félő volt, hogy a nagy teherautók súlya és rezgése miatt beszakad
az út a munkagödör mellett. A Városgondnokság munkagépe is
segített a munkagödör kiszedésében és a kiömlő víz elvezetésében. A szerelők délután három óra körül megtalálták a sérült vezetékszakaszt és a „bűnös” nyárfa gyökerét, ami megrepesztette a
80 mm-es eternit csövet. A szakemberek a szivárgást megszüntették, a gödröt visszatemették, de a zord időjárás miatt a tömörítést
és a burkolatjavítást nem tudták megcsinálni. Így várhatóan kora
tavaszig a Határ út Csömöri utca és Harangvirág utca közötti szakaszán csak félpályán lehet közlekedni.
-itsipApróhirdetés

Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is,
nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693
Tanítás
Német nyelvtanár több éves gyakorlattal
korrepetálást, nyelvvizsgára, érettségire
való felkészítést vállal Kistarcsán és környékén. Tel.: 70- 534-9892
Állás
Most induló csoportomba piackutatói

feladatra munkatársakat keresek.
Telefonszám: 30-36-07-862
Eladó
Kistarcsán, csendes utcában, kiváló
közlekedésnél nappali + 3 félszobás
ikerházfél eladó. Garázs, játszótér, DNY-i
fekvés. Érd.: 20/476-8679.)
Családi ház 11.900.000 Ft-ért (!) eladó.
Kistarcsán (Zsófialiget) 650m 2-es telken
70m 2-es, bővíthető, jó állapotú.
Tel.: 06-30 -729-75-46
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A városközpont és intézményeink fejlesztése nekem is szívügyem
Interjú ifj. Juhász István alpolgármesterrel
Ifj. Juhász Istvánt az önkormányzati választások után ismét alpolgármesternek
választották. Ez a mostani alpolgármesteri megbízatás miben különbözik az előzőtől?
Először is szeretném megköszönni a választóknak, hogy ismét bizalmat szavaztak
nekem és így a 6. számú választókörzetet
én képviselhetem a testületben. A mostani
alpolgármesteri kinevezés abban különbözik az előzőtől, hogy ez főállású, míg
az előző ciklusban társadalmi alpolgármester voltam. Ezzel együtt a feladatok is
kibővültek. Igyekszem a polgármester úr
munkáját könnyíteni, továbbra is én viszem a beruházásokat, a pénzügyeket, a
helyi civil szervezetekkel én tartom a kapcsolatot, koordinálom a városfejlesztést,
a városüzemeltetést, kiemelt területem a
közbiztonság.
Tavaly tavasszal fogadta el az akkori
testület a beruházási ütemtervet. Ezen
módosítanak, vagy megpróbálják megvalósítani?
Az ütemterv egy olyan irányelv, amihez
folyamatosan tartani kell magunkat. Az
már más kérdés, hogy ezt milyen sorrendben tudjuk megvalósítani. A legfontosabb
elv, hogy a kötelező feladataink végrehajtását ezek a beruházások ne hátráltassák.
Örömmel mondhatom, hogy voltak olyan
beruházások az elmúlt időszakban, amelyeket az ütemtervben szerepeltettünk és
pályázati pénzből valósítottuk meg. Ilyen
például az óvoda bővítése, a Fenyves út
és a Burillák utca felújítása, most írjuk ki
a közbeszerzést a bölcsőde építésére. A
jövőben is elsősorban az intézményeinkre
szeretnénk koncentrálni. Itt ütemterv szerint a legfontosabb beruházás a Kölcsey
Általános Iskola, a Tölgyfa Óvoda és a
Gesztenyés Óvoda teljes nyílászár cseréje.
Természetesen az említett intézményekben jó lenne egy teljes energetikai korszerűsítés is megvalósítani, de ennek nagyon
nagy lenne a költsége, ezért megpróbálunk
pályázati úton támogatást szerezni. A nyílászárók nyári cseréjét, - ha kell önerőből mindenképpen javasolni fogom. Ez hosszú
távon már spórolást jelent. Terveink között
szerepel még az Ifjúság tér rendbetétele és
a katolikus templom előtt egy sétáló park
kialakítása. Jó hír, hogy minden utcára elkészítettük a terveket, így lehetőségünk
lesz folyamatosan pályázni.
Még ebben az évben Kistarcsa visszakapja a volt internáló tábor területét, itt mit
szeretnének megvalósítani?
Lakóparkot semmiképpen sem. Az viszont
már biztos, hogy egy új rendőrőrsöt építünk ezen a területen, ezenkívül szeretnénk a Civil-ház funkcióját kiváltani olyan
formában, hogy a civil szervezetek itt kapnának egy-egy helységet. A fennmaradó

szemközti volt tészta
területen lehet akár egy
üzem területéről van
művelődési házat épíszó. A mostani Városteni, parkot, ide telepítgondnokság területét
hetjük az új városházát,
a Lavet Kft. veszi át,
vagy iskolát, szóval ötezt ellentételezve vetlet az lenne bőven.
ték meg nekünk ezt a
Kistarcsának az eltelket, amire már megmúlt évben még több,
kezdtük az átköltözést.
mint 500 millió forinAz elcserélt területen
tos pénzügyi tartaléka
csak az iroda és egy-két
volt, de ebben az évben
műhely lesz kialakítva,
az ütemterv megvaa többi felszerelést és
lósítása miatt ehhez
anyagokat a szennyvíz
hozzá kellett nyúlni.
telep udvarán helyezMeddig lehet ebből a
zük el. A Lavet Kft. pepénzből még fejlesztédig igényesen építi át a
seket ﬁ nanszírozni?
volt Városgondnokság
Igyekszünk a jövőben
területét.
is fenntartani a stabil
2011-ben mit szeretne
gazdálkodást, de a bemegvalósítani?
ruházások megindítása
Szeretném tovább folymiatt ez a pénz kb. a
tatni a térfigyelő kamefelére csökkent. Ez még ifj. Juhász István alpolgármester
rák telepítését. Jelenleg
mindig nagyon kedvező, hiszen a városnak semmilyen tartozá- öt kamerát működtetünk, amit jövőre még
sa sincs. Persze a több éves tétlenség miatt legalább ennyivel szeretnénk kiegészíteni.
most rövidtávon is többet kell költenünk A városközpont fejlesztése nekem is szívmajd felújításokra és karbantartásokra. ügyem, ebből következik, hogy ezt minAmit elmulasztottak az előző ciklusokban den fórumon támogatni fogom. A parkok
az nem spórolás volt, hanem a feladatok és járdák rendbetétele is fontos az élhető
elodázása, ami most hatványozottabban város kialakításához. December 15-én a
Hunyadi utcában és az Eperjes utcában
terheli a költségvetésünket.
A Városgondnokság áthelyezése már évek elkészültek a járdák, a következő évben
óta napirenden szerepel. Legutóbb úgy pedig mindenképpen javasolni fogom a
döntöttek, hogy decemberben ez megtör- testületnek a Deák Ferenc utcában új járda
építését, hiszen egy ekkora forgalmú utcáténik!
Ez azért húzódik már olyan régen, mert ban, amely ennek a területnek a központmegfelelő telephelyet kerestünk a Város- ja, erre égetően szüksége lenne. Végezetül
gondnokságnak. Most úgy tűnik, egy telek már csak azt szeretném mondani, hogy
cserével ezt a problémát sikerül megolda- minden kistarcsai lakosnak áldott boldog
P.Gy.
nunk. A Szilasvíz Kft. Szennyvíz Telepével ünnepeket kívánok!

A Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

december 31.
január 22.

Nyugdíjas szilveszteri bál 20.00-04.00
Kistarcsai Kiscsillagok (KIKE) 16.00

Civilház

Pannónia Hagyományőrző Csoport próba minden szerdán: 20.00-22.00
Minden hétfőn és csütörtökön: AIKIDO 16.40-17.40
Minden kedden és pénteken: Jam-land modern tánc 16.30-17.30
Minden hétfőn: Musical Csoport 18.00-20.00
Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól
Minden csütörtökön: Deáktanya 19.00-21.00
január 14. és 28. : Ping-pong 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
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Közmeghallgatás
A november 25-én megtartott nyílt testületi ülésre sokan voltak kíváncsiak
A közmeghallgatás olyan nyílt önkormányzati fórum, amelyet kötelező évente legalább egyszer megtartani. Ezen lehetőséget
biztosítanak a lakosságnak, hogy kérdéseiket, javaslataikat akár közérdekű ügyekben közvetlenül is megtegyék. Az érdeklődésre
jellemző, hogy közel 300 kérdést fogalmaztak meg írásban, ezen kívül lehetőség volt szóban is kérdezni.
A megjelenteket Solymosi Sándor polgármester köszöntötte, majd azt követően
beszámolójában elmondta, hogy az óvoda
beruházás nem sokkal a választások után
elkészült. A Fenyves út és a Burillák utca
aszfaltozása is megtörtént, melyet szintén pályázati pénzből valósítottak meg.
Elköltöztetik a város közepéről a Városgondnokságot, melyet a LAVET Kft.-vel
megkötött szerződés értelmében egy telek-

Solymosi Sándor válaszol a kérdésekre

cserével bonyolítanak le. A város tulajdonába kerül a volt internálótábor területe.
A KER-HU Kft.-vel sikerült egy előnyös
szerződést kötni. Ennek értelmében 35 millió forintot kap Kistarcsa. Ebből az összegből beszereznek egy jó minőségű szemétszállító járművet és kialakítanak további
három szelektív hulladékgyűjtő szigetet
és még marad pénz növények ültetésre is.
A polgármester kiemelte, hogy a sokat kritizált kátyúzásra az új képviselő-testület
döntése szerint két ütemben, három millió
forintot költöttek. Folytatják a járdaépítést,
(a Hunyadi utcában és az Eperjesi úton a
közmeghallgatás után december 15-én
végeztek a munkákkal). A jövőben ezt a
folyamatot ütemezetten szeretnék folytatni. Néhány buszmegállót is leburkoltak,
a központban fedett buszmegálló építését
tervezik. Az új utcák földútjait folyamatosan javítják zúzott kővel és mart aszfalttal.
A bölcsőde pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy egy jelentős szakaszhoz érkeztek, a közbeszerzés előkészítése zajlik.
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor
2011 őszén átadásra kerülhet a bölcsőde,
mely kb. 300 millió forintos beruházás lesz,
és 45 gyermek elhelyezését teszi lehetővé.
November elején adták be a hiánypótlást a
csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázathoz. Ennek a beruházásnak az értéke
kb. 100 millió forint.
Folyamatban vannak az ivóvízminőség
javító pályázat első fordulójának munkála-

tai. 2010. december 31-ig kell beadni a második fordulós pályázatot. Befejezték a térfigyelő kamerák telepítésének első ütemét.
Katasztrófa sújtotta területek segítésében
sem volt tétlen az önkormányzat. A vörös
iszap sújtotta két település – Devecser város és Kolontár község - 1-1 millió forintot
kapott Kistarcsától. A polgármester külön
kiemelte, hogy az intézmények fenntartásánál a kötelező feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti az önként vállalt feladatok
ellátása. Ezt követően a bizottsági elnökök adtak egy rövid tájékoztatást. (Juhász
István, Zsiák Balázs, Horváthné Méhes
Erika), majd az írásban feltett kérdésekre
válaszoltak.
Az első kérdésben a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
jövőjét firtatták. A polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzati
választásokat követő fél éven belül van
lehetőség dönteni a nem kötelezően ellátandó feladatokról. Ide tartozik a középiskola fenntartása is. Fontos, hogy mindenki
tudja, az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladataiért felelős, az önkormányzat gazdálkodásáért pedig a polgármester.
Valamennyi feladatot megvizsgálják, és a
vizsgálat eredményének a tükrében fogják meghozni a döntésüket. Amennyiben a
képviselő-testület úgy dönt, hogy a feladat
ellátását átadja a Pest Megyei Önkormányzatnak, az csak a folyamatot indítja el, Pest
Megye Önkormányzata írásban fog állást
foglalni.
A témakörönként összeválogatott kérdések és válaszok között lehetősége volt
a hallgatóságnak is kérdezni. Így Kis
Joachim azután érdeklődött, hogy a lakosok ténylegesen annyit fizetnek-e a vízért,
mint amennyiben kerül? Miért fizet az önkormányzat évente 70-80 millió forintot ki
azért, hogy a vezetékes víz valahol elfolyik?
Solymosi Sándor válaszában elmondta,
hogy 1 m3 ivóvíz 269,-Ft + ÁFA, a szennyvíz
pedig 294,-Ft + ÁFA. A vízmű tulajdonosa
Kerepes és Kistracsa 50-50%-ban, és azokat
az árakat kell alkalmazni, melyről a tulajdonosok döntenek. Így előfordulhat, hogy
a két településen nincsenek összhangban
a közműdíjak. Az ivóvízminőség-javító
pályázat segítségével olyan fejlesztéseket
is meg tudnak majd valósítani, amivel az
ilyen jellegű problémák megszüntethetők.
Az egyik írásban megfogalmazott kérdés
a fiatalok szórakozási lehetőségére irányult
és azt is megjegyezték, hogy egy horgásztó, egy strand sem ártana Kistarcsának.

A válaszból kiderült, hogy a horgásztó
kérdése valamilyen szinten minden ciklusban ott szerepelt az önkormányzat elképzelései között. Kistarcsán tény, hogy
létezik egy meleg vizű kút, de annak a
vizét azért nem lehet hasznosítani, mert a
talppontnál 35 ˚C fokos víz mire a felszínre érkezik, már csak 29 ˚C fokos és nagyon
magas a sótartalma, így nagyon gyorsan eltömítené a csöveket. A kút az önkormányzat tulajdona, de a körülötte lévő 400 m2-es
terület a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdona. Így
erre a kútra és területre nem lehet strandot
tervezni.
Egy kistarcsai lakos azután érdeklődött,
hogy mikor vizsgálják ki előző polgármester ügyeit?
A válaszból kiderült, hogy a választások
után, az átadás-átvétel nem úgy történt,
ahogy kellett volna, az előző polgármester nem adta át a hivatalát 8 munkanapon
belül. Ennek következményeként vannak
kivizsgálandó kérdések.
A KER-HU bányával kapcsolatban is
több kérdést fogalmaztak meg, többen
megjegyezték, hogy a bánya egészségügyi
határon belül épült. Válaszként elmondták,
hogy 500 méteres védősávot alakítottak ki
a bánya körül. Csak a Terézia major épületei közül van egy-kettő a védősávon belül.
A lakosság kérdéseiből egyértelműen
kiderült, hogy alaposan tájékozódtak egyegy probléma felvetésénél, ilyen volt pl.,
hogy meg lehetne vizsgálni azt is, hogy a
hivatal épületének felújításának költsége
miért volt irreálisan magas? Miért olyan
magas az új bölcsőde építésének költsége?

A pörgős válaszok ellenére sok kérdésre
nem tudtak válaszolni, de a polgármester megígérte, hogy mindegyikre írásban
reflektálnak. A határidőt betartva a válaszokat címzetten megküldte a hivatal az
érdeklődőknek, valamint összegyűjtve elérhetőek a város honlapján www.kistarcsa.
hu. Solymosi Sándor polgármester közmeghallgatást ¼ 9-kor zárta be.
Polgár
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Csatlakozott a Gyepiföldek Úttársulási Közösségéhez az önkormányzat
Tudósítás a november 23-i testületi ülésről
A Solymosi Sándor polgármester által vezetett képviselő-testület novemberben is
kezelhető számú napirendi ponttal vágott
neki a testületi üléseknek, így ebben a ciklusban már nem tartanak maratoni hosszúságú üléseket. 2010. november 23-án 36 napirendi pontot tárgyaltak. Az ülés négy
órakor kezdődött és fél hatkor végződött.
Az előző ciklusban nem volt ritka a 70-75
napirendi pont és az öt-hat órás ülés sem.
A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium fenntartói jogának
átadásáról szóló döntést elhalasztották a
decemberi ülésre
Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban a
Flór Ferenc Középiskola diákjai, tanárai és
a szülők fáklyás felvonulást szerveztek a
polgármesteri hivatal elé. Solymosi Sándor
polgármester elmondta, hogy azért került
szóba az iskola ügye, mert a középiskolai
oktatás nem a helyi-, hanem a megyei önkormányzat kötelezően ellátandó feladata és minden önkormányzati választást
követő fél évben lehet kezdeményezni a
nem önként vállalt feladatok átruházását.
A polgármester indoklásában kiemelte, a
jövőben a működési költségeiket úgy kell
beosztaniuk, hogy elsősorban a kötelező
feladatok ellátására maradjon pénz. Idén
75 férőhellyel bővítették az óvodát, ami 11
millió 400 ezer forinttal terheli meg a város
költségvetését. Jövőre pedig elkészül a bölcsőde, ami éves szinten 28,5 millió forintot
visz el a büdzséből. Ezért felül kell vizsgálniuk a kiadásaikat és ahol csak lehet csökkenteniük kell a költségeket. A Flór Ferenc
Középiskolát az elmúlt négy évben az önkormányzat 128 millió forinttal támogatta.
Az iskolában a 233 diák közül mindössze
43 kistarcsai, a 18 pedagógus közül csak 4
helyi lakos, és közel 22%-os az évfolyam ismétlések száma. Dr. Lukács Ferencné igazgató elmondta, hogy az utolsó három évben
javuló gazdálkodás mellett egyre kevesebb
önkormányzati támogatást kaptak, szakképzésüket országosan is elismerik.
Juszkó Ferenc képviselő
hozzászólásában elmondta,
nem érti, hogy miért
akarja most visszaadni a város a feladat ellátását a megyei önkormányzatnak. Szeretett volna
egy olyan kimutatást látni, amelyben
számokkal támasztják alá, hogy mennyibe
kerül az uszoda, a zeneiskola, a térfigyelő
kamerák, a családsegítő, a buszközlekedés,
amelyek szintén nem kötelező feladatok.
Segítségként annyit tud tenni, hogy a következő négy évben a tiszteletdíját felajánlja az iskolának. Juhász István a Pénzügyi

Bizottság elnöke azt javasolta, hogy halaszszák el a döntést, kérjenek be több összehasonlításra alkalmas számot és csak decemberben szavazzanak a kérdésről. Ezt a
javaslatot 10 igen és egy tartózkodás mellett
a képviselők elfogadták. A szülők, a diákok
és a tanárok egy darabig még tüntettek a
városháza előtt, de rendbontás nem történt.
Bemutatkozott a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott vezetője
Dr. Bozsó Zoltán
dandártábornok többek között elmondta, hogy
2011 első félévében a soros
EU-s elnökségi feladatokat
Magyarország
látja el. Gödöllőn a Királyi
Kastélyban
közel félszáz
r e nde z vé ny t
szerveznek, amelynek a biztosítása komoly
feladatot jelent. Ezért is bízta meg az országos rendőrfőkapitány a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével.
2011-ben is befogják a kóbor állatokat
Erre garancia, hogy megállapodást kötnek
a Kutyamentsvár Alapítvánnyal. Egyhangú szavazás mellett a képviselő-testület
kötelezettséget vállalt arra, hogy a feladatellátásra 300.000,-Ft-ot betervez a 2011. évi
költségvetésébe.
Egyre kevesebb a kátyú Kistarcsán
A téliesre fordult időjárásban nem várják
meg az utak tönkremenetelét, hanem folyamatosan kátyúznak. Ezért még ebben
az évben az utak javítására, kátyúzására
három millió forinttal megemelték a szakfeladat dologi kiadását. Ezt az összeget a
2010. évi költségvetés általános keretéből
biztosítják.
Döntöttek a Bursa
Hungarica ösztöndíjról
Tizenegy
felsőoktatásban
tanuló
kistarcsai diáknak
5000-5000 Ft támogatást
szavazott
meg a testület. Az
„A” típusú felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázaton hat tanuló kérelmét nem fogadták el, mert nem feleltek
meg a pályázati kiírásnak.
Lakossági kérelemre akadálymentes gyalogos átkelőhelyet létesítenek az Eperjesi
úton
Megkezdték az előkészületeket egy akadálymentes gyalogos átkelőhely megépíté-

sére. A bonyolult engedélyeztetési eljárás
akár több hónapot is igénybe vehet. A gyalogos átkelőhely és az Eperjesi úti alközponttal kapcsolatos feladat-együttes koordinálására munkabizottságot hoztak létre,
amelynek tagjai: Solymosi Sándor polgármester, Juhász István képviselő, Márkus
József képviselő, Uvacsek Csaba képviselő,
Párkányiné Kóta Zsuzsanna főépítész.
Tanácsnokot választottak, többek között
ezért is módosították a város Szervezeti
és Működési Szabályzatát
A módosított szabályzat szerint a képviselő-testület, a polgármester, vagy bármely
képviselő javaslatára a települési képviselők
közül tanácsnokot választhatnak. A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben csak a
tanácsnok írásos véleményével együtt nyújtható be előterjesztés a testület elé. A most
megválasztott tanácsnok Zsiák Péter, aki a
pályázatírást és a közbeszerzést felügyeli.
Módosult a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje és az Ügyfélszolgálat
ügyfélfogadási rendje is. (Ezeket bővebben a város hírei között írtuk meg.)
Csatlakozott a Gyepiföldek Úttársulási
Közösségéhez az önkormányzat
A Gyepiföldek lakóközössége 2010. szeptember 25-én megalapított egy úttársulási
közösséget. A non-profit úttársulat célja a
Gyepiföldek útjainak mielőbbi megépítése
az önkormányzat és a tulajdonosok anyagi
hozzájárulásával, pályázati lehetőségek és
más támogatási formák kihasználásával. A
Polgárjogi Társasághoz most csatlakozott
az önkormányzat is. A képviselő-testület
a polgári jogi társaságba Méhesné Horváth
Erika képviselőt delegálta. A csatlakozáshoz szükséges 250.000,-Ft hozzájárulást a
2010. évi költségvetés fejlesztési tartalékéból biztosítják.
Kistarcsa pénzügyileg nem járult hozzá a
Homokdűlő utca kerepesi tulajdonú szakaszának építéséhez.
A Homokdűlő utca út szakasza Kerepeshez
tartozik, de az ingatlanok a kerítések vonalától viszont Kistarcsához. A Burillák utca
építésével egy időben a Homokdűlő utcát
az ingatlantulajdonosok kérésére Kerepes
zúzottkővel javította ki. Kerepes önkormányzata ehhez kért utólagos hozzájárulást, amit a kistarcsai képviselők nem támogattak, hiszen ehhez előzetes egyeztetésre
és jóváhagyásra lett volna szükség.
Térfigyelő kamerát helyeznek el a Kölcsey
Ferenc Általános Iskolánál
Novemberben betörtek az iskolába és több
értékes számítástechnikai eszközt vittek el.
A hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében - kapcsolódva a meglévő térfigyelő
rendszerhez - 2 db térfigyelő kamerát szerelnek fel. Az egyiket az uszoda környékére, a
másikat pedig a Kölcsey Iskola közelébe telepítik. Így az iskolán kívül az uszoda és az
Ifjúság tér védelme is biztosítva lesz. P.Gy
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Megnyitotta kapuit Kistarcsa új piaca
Magánberuházásban valósult meg
Nagy hóesés kíséretében
nyitották
meg december 11-én
Kistarcsa új piacát.
Szekeres Dávid asztalos vállalkozó - ötlet gazda - a Penny
Market mellett a volt
használtautó telep
helyén építette fel
fél év alatt a 4300
m2 alapterületű piacot. A tágas piactér
kényelmes
vásárlást biztosít majd a Szekeres Dávid, Benke Laci bácsi és Solymosi
Sándor az ünnepélyes megnyitón
kistarcsaiaknak.
Solymosi Sándor polgármester

„A város is gondolkodott egy új piac létesítésén, de nem biztos,
hogy mindig a városnak kell az ilyen beruházásokat megvalósítania. Egy magánvállalkozás sokkal gyorsabban és rugalmasabban tud beruházásokat tető alá hozni, mint egy önkormányzat.
Jelen esetben az igazi érdem Szekeres Dávidé, aki a saját pénzét
kockáztatta. Megelőzött bennünket, de nem sértődünk meg, hanem együtt örülünk a lakossággal. Bízunk benne, hogy nagy
forgalmat fog lebonyolítani és teret ad majd a kistarcsai őstermelőknek is.”
Faházak és szabad placcok várják a kereskedőket. A piactéren egy
Uniós szabvány szerinti játszótér és egy kis park szökőkúttal is
megépült. A piac szabadtéri színpadán a jövőben zenei és egyéb
más kulturális programokat szervezhetnek. Solymosi Sándor

megnyitó beszédében elmondta, hogy egy nívós beruházás készült el Kistarcsán magánerőből, amihez csak gratulálni tud. Az
ünnepi
megnyitó
sztárvendége Benke
Laci bácsi, mesterszakács volt, aki
egy nagy bogrács
gulyás főzésével és
személyes jó tanácsaival járult hozzá
az ünnepi hangulathoz. A vásárláshoz a háttérzenét a
Staff zenekar szolgáltatta.
A piacon már a
nyitás napján is sok árus kínálta portékáját, volt pékárus, zöldséges, tejtermék kereskedő, ezen kívül ruhás, kosaras, fazekas, haszSzekeres Dávid a piac tulajdonosa

„Még nem számoltam ki, de kb. 30 millió forint belement a beruházásba és a faházak fele még el sem készült, összesen majd
11 darab lesz. Két éve vettük meg a területet, egy darabig használt autókereskedés bérelte, aztán gondoltunk egy merészet és
belevágtunk ebbe a beruházásba. Igyekeztünk olyan elemeket
is beépíteni, mint a játszótér, a pihenőpark, szabadtéri színpad
és a szökőkút, ami nem szokványos egy piacnál. Remélem az
emberek megkedvelik és szívesen jönnek ide vásárolni, ami
egyébként hétfő és péntek kivételével minden nap nyitva lesz.”
nált cikk kereskedő pakolt szét a nagy kínáló asztalokon. A faházakban kürtöskalácsot, lángost és péksüteményt árultak.
P.Gy.

Háztartási méregüzem
Egy kormányrendelet szerint tilos a hulladékok égetése
Szinte mindenkinek van rokona, vagy
ismerőse, aki valamilyen rákbetegségben szenved, vagy éppen abban hunyt el.
A szomorú statisztikák azt mutatják, hogy
a magyar lakosság egészségi szempontból
az utolsók között kullog Európában. Ennek egyik oka az emberi butaság és nemtörődömség, mellyel embertársainkat veszélyeztetjük, illetve a sírba juttatjuk.
Ilyen, rendkívül veszélyes tevékenység a
hulladékégetés is. A háztartásban keletkező hulladékok égetése nemcsak jogszabály
által tiltott tevékenység, de sok, rendkívül
mérgező anyag felszabadulásával is együtt
jár. Ezzel maguk az égetők veszélyeztetik
saját egészségüket – több ilyen haláleset
előfordult már hazánkban. A háztartási
szemét legveszélyesebb összetevője – égetés szempontjából – a műanyag, de a gumi
és a farostlemezeket összetartó műgyanta
is hasonlóan káros.
A műanyagok általában kőolaj-származékokból készülnek, amelyekhez különféle – gyakran az emberi egészségre is
káros – adalékanyagokat kevernek: lágyí-

tószereket, antioxidánsokat, fényvédőket,
stabilizátorokat, hálósítókat, síkosítókat,
a feldolgozást segítő és ütésállóságot javító anyagokat, égésgátlókat. A műanyagok
égésekor mérgező anyagok szabadulnak
fel. Mindezek ellenére sokszor érezzük az
égő műanyagok jellegzetes bűzét.
Ha műanyagot égetünk, vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, a felszabaduló
mérgező légszennyező anyagok belégzése
nyomán könnyen elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások valamelyikét:
daganatos megbetegedések, impotencia,
magzatkárosodás, máj- és vesekárosodás,
májrák, légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, vérsejt-károsodás, halál...
Az első világháború embertelen vegyitámadásaiban foszgént vetettek be az ellenség megsemmisítésére, ez a gyors halált okozó vegyület keletkezik akkor is,
ha PVC kerül a tűzbe. Nejlon égetésekor
pedig hidrogén-cianid keletkezik, a cián
köztudottan veszélyes méreg.
A vonatkozó 21/2001-es kormányrendelet szerint tilos a hulladékok égetése ház-

tartásokban. A szabály megszegői 100.000
forintig terjedő bírságra számíthatnak,
de akár börtönbüntetésre is a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt,
mely a büntető törvénykönyv szerint bűncselekmény. A bizonyítás pedig egyszerű:
a kémény falába örökre beszívódnak a műanyag égetésekor kikerülő mérgek, eltüntetni onnan csak a ház lebontásával lehet.
Kihez forduljunk, ha valaki a környezetünkben hulladékot éget és szép szóval,
meggyőzéssel nem tudjuk rávenni a jogkövető magatartásra? Az eljáró hatóság ilyen
esetekben a helyi önkormányzat jegyzője
akinél közérdekű panasszal élhetünk, de a
rendőrség segítségét is kérhetjük. A Levegő Munkacsoport ingyenesen tanácsot ad,
illetve megoldhatatlannak tűnő esetekben
ingyenes jogi segítséget, képviseletet biztosít.
Elérhetőségeink:
www.levego.hu, levego@levego.hu,
06-1-411-0509, 06-20-411-8456
Lenkei Péter, a Levegő Munkacsoport
Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője
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A tönkretett adventi koszorú
A Kistarcsai Kulturális Egyesület advent első vasárnapjára ünnepi
díszbe öltöztette a Szent Imre-szobor környékét, példát mutatva, és
felhívva ezzel mások figyelmét is az ünnepi készülődésre, környezetünk szebbé tételére, lelkünk megtisztítására.
November 27-én, advent első vasárnapja előtti szombaton áhítatos gyertyagyújtási ünnepségre jöttek össze mindazok, akik így
közösen kezdték a karácsonyvárást, a készülődést erre a békés ünnepre.
Ezt az adventi koszorút évek óta áldozatos munkával építette fel
a Kistarcsai Kulturális Egyesület közössége, mintegy ajándékul
Kistarcsa lakosságának.
2010 adventjének szomorúsága, hogy idén csak néhány
napig gyönyörködhettek benne az arra járók. Az egy lelkes
közösség több éves munkáját
magában hordozó, sok embernek örömet szerző látványt
egy éjszaka vandál kezek
tönkretették. Az építményt
nem egyszerű helyrehozni,
lapzártáig nem is sikerült.
Az adventi koszorú a rongálás előtt
A térfigyelő kamerának köszönhetően T. Norbert, 18 éves kistarcsai lakost tetten érte a rendőrség. Az ügy súlyát igazolja, hogy a gyorsított bírósági eljárás során
nem egyszerű rongálásnak, hanem bűncselekménynek minősítették, és már ki is hirdették az ítéletet.
Ez a koszorú az ország egyik legnagyobb adventi koszorúja volt.
Európai projekteken büszkén mutattuk be prezentációink során.
Tönkretétele vallási és egyetemes kulturális értékeket is sértett.
Nagyon sajnáljuk.

kistArcsAi hírAdó

Kézműves tanfolyamoK
A Kistarcsai Kulturális Egyesület egy nemzetközi projekt keretében kerámia és mozaikkészítő tanfolyamokat szervez felnőtt tanulók részére.
Egy-egy tanfolyam előreláthatóan 20-30 órás lesz.
A projekt keretében külföldi utazásra is nyílik lehetőség. A görög,
illetve olasz partnereknél lehet majd tanulmányozni az ő tevékenységüket.
A két említett országból már január elejére várunk vendégeket.
Bár a projekt még alakulóban van, igény esetén szívesen adunk
részletesebb tájékoztatást a 28/470-926-os számon, illetve a kike@
kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc).
Kistarcsai Kulturális Egyesület

kistArcsAi hírAdó

város életéből
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November 27-én ünnepélyesen is átadták
a felújított Fenyves utat és a Burillák utcát
A Burillák utca a Móra Ferenc
A két utca műszaki átadását a főutca végén kialakított lakóövezet
vállalkozó HE-DO Kft. még noközlekedését segíti és közvetlen átvember első felében teljesítette. Az
járást biztosít Kistarcsa és Kerepes
enyhe időjárásnak köszönhetően
között, amit 223 méter hosszan és
gyorsan haladtak a munkákkal. A
5,5 méter szélesen építettek meg.
Burillák utcában egyszerűbb volt
Az egyik oldalon itt is kialakítottak
a kivitelező dolga, így annak elegy 1,5 méter széles járdát. Skoumal
lenére, hogy itt később kezdték a
Gergely a fővállalkozó HE-DO Kft.
munkát, előbb végeztek. A Fenyfőépítésvezetője elmondta, hogy dives úton a szintkülönbségek miatt
cséret illeti meg az alvállalkozókat
az utca elején és a Szent István
is és az önkormányzatot is, mert
Általános Iskolával szemközti innagyon rugalmasan dolgoztak. Főgatlanok bejárói jelentettek plusz
leg a Fenyves út építésénél volt több
munkát. A Nyílt ároknál a támolyan probléma, aminek a megolfal építése időigényesebb volt, de
dását közösen sikerült megoldani.
november közepén a járdák is elEzt követően Solymosi Sándor polkészültek és a díszfák ültetésével Solymosi Sándor polgármester és Skoumal Gergely a fővállalkozó
gármester és Skoumal Gergely a főmég a hó leesése előtt végeztek. főépítésvezetője elvágja a nemzeti színű szalagot
vállalkozó főépítésvezetője átvágta
Természetesen az autósok és az itt
lakók nem vártak az ünnepélyes ceremó- len volt Solymosi Sándor polgármester, ifj. a nemzeti színű szalagot, amiből egy-egy
niára, mindkét utcában a műszaki átadás Juhász István alpolgármester, Zsiák Péter, darabot kaptak a vendégek is, majd a Fenypillanatától kezdve használták a leaszfal- Zsiák Balázs, Csaja János, Méhesné Hor- ves út egy szakaszán - nagy derültség kötozott burkolatot. Az ünnepélyes átadásra váth Erika és Uvacsek Csaba képviselők, zepette - ifj. Juhász István alpolgármesternovember 27-ét jelölte ki az önkormányzat. a város intézményeinek vezetői, Somlai rel kiegészülve végig gurítottak egy üres
A két utca lakóit és Kistarcsa lakossá- József plébános, címzetes apát, a fővállal- sörös hordót. Azért volt üres, mert ehhez
gát a Fenyves utcához invitálták, ugyanis kozó és az alvállalkozók. Solymosi Sándor a hideghez a forralt bor jobban illet, amit
két helyszínen záró- rendezvényt a télies polgármester ünnepi beszédében elmond- a ceremónia végén a Fenyves Sportcsarta, hogy Kistarcsán ez az első pályázati nok bejáratánál osztottak a felnőtteknek.
támogatásból megvalósult korszerű út- (A gyerekek forró teát és pogácsát kaptak.)
A záró rendezvényhez ünnepi műsor is
építés, amit minden valószínűség szerint
a jövőben továbbiak követnek majd. Ez a dukált. A sportcsarnokban felállított alkalmostani az Új Magyarország Fejlesztési mi színpadon a szereplőket Solymosi SánTerv Közép-magyarországi Operatív Prog- dor polgármester köszöntötte, és elmondta:
ramja keretében 30%-os önrész mellett 57 nagy öröm, hogy ilyen rangos városi ese766 717 forint támogatással valósult meg. ményen a település diákjai is megmutatA hordót gurítja
A Fenyves utat a Szent István Általános hatják, hogy mire képesek. A Szent István
Solymosi Sándor
polgármester, ifj.
Iskola és a Sportcsarnok között 485 méter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Juhász István
hosszan építették újjá. A hat méter széles Oktatási Intézmény fúvószenekara (diákok
alpolgármester és
burkolat mellett egy 1,5 méter széles járdát és tanárok közös zenekara) most is ámulatSkoumal Gergely
is kialakítottak és megépítették a csapa- ba ejtette a közönséget, a Harmónia táncHE-DO Kft.
dékvíz elvezető és szikkasztó árkokat is. A klub kicsi és nagy táncosait már nemcsak
főépítésvezetője
Nyílt ároknál egy 43 méter hosszú támfa- a szülők éljenzik meg, az egy éve alakult
időjárásban csak nehezen lehetett volna lat építettek. A Sportcsarnok felőli oldalon Taekwondo csoport zenés koreográfiára
megszervezni. November 27-én szombaton elhelyeztek egy buszmegállót is. A buszjá- bemutatott gyakorlatait, akár a koreiak is
délután fél háromkor a Fenyves út kórház rat beindítása várhatóan 2011. januárjában megirigyelhették volna. Országh Péter,
felőli oldalán ideiglenesen nemzeti színű valósul meg. A busztársaság menetrendjét Berzsenyi Dániel: A táncok című költemészalaggal zárták le a forgalom elől az utcát. 2011. december 15-én hagyja jóvá a képvi- nyét szavalta el. Az ünnepi rendezvényt
állófogadás zárta.
Polgár
Az ünnepségen az érdeklődőkön kívül je- selő-testület.

Teakwondo csoport bemutatója

Harmónia tánccsoport
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A zenélés öröm
Az értékes muzsikával való foglakozás - akár énekelünk, akár
hangszeren játszunk - örömforrás, életre szóló belső erőtartalék. A zeneiskolában a gyermekek a hangszeres órák mellett
különböző együttesekben is játszanak, énekelnek. A kamara-,
kórus-, illetve a zenekari alkalmakon a zenét tanuló diákoknak
olyan közösségi élményekben van részük,
melyek egész életükre
szóló hatást eredményeznek. „Csak boldog
gyerekből lehet boldog
felnőtt, s csak belőlük
lehet boldog ország.” Kodály Zoltán
A zeneiskola fúvószenekara
A Zeneiskolában tanító pedagógusoknak
nincs idejük pihenni, állandóak és rendszeresek a fellépések,
ünnepségek. Növendékhangversenyt tartottunk november 25én és december 15-én, melyen átlagosan 30 növendék lépett a
színpadra. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden alkalommal
nagyszámú közönség hallgatja érdeklődéssel a fellépő gyerme-

keket. A zenetanárok hozzáértő irányítással, a diákok pedig
sok gyakorlással, koncentrált felkészüléssel érik el azt a szintet,
hogy hónapról-hónapra bemutassák megtanult darabjaikat. Vannak a szereplők között kicsi kezdők, ám akadnak komolyabb,
már több éve tanuló „igazi muzsikusok” is. Az iskola fúvószenekara és fuvolazenekara sikeresen szerepelt a november 27-én
megrendezett útavató ünnepségen. Köszönjük a felkészítő tanárok – Botrágyi Károly és Botrágyiné Virágh Orsolya – áldozatos
munkáját.
Decemberben mindenki lázasan készül a karácsonyra, lelkünk
is ünnepi díszbe öltözik, ám a munka nem áll meg. December 10én a Mindenki Karácsonya rendezvényen a Szent István Iskola és
Zeneiskola közös műsorral vett részt. Gróf Annamária fuvolázott,
majd egy kedves mese után a fuvolazenekar karácsonyi dallamokat játszott. A zenei produkciókat megtanította, a gyerekeket felkészítette: Botrágyiné Virágh Orsolya tanárnő. Előttünk áll még
az iskola közös nagy rendezvénye a karácsonyi ünnepség, mely
december 21-én 17 órakor kerül megrendezésre. Az általános iskola prózai műsorát a zeneiskola kórusa egy kedves, ismert Bojtorján
dallal egészíti ki, a dalt betanítja Hegedüsné Csák Mónika. Az ott
megjelent közönséget majd egy közös nagy éneklésre is készülünk meghívni.
Szeretettel várjuk a zenét kedvelőket rendezvényeinkre, s mindenkinek boldog, békés ünnepeket kívánunk!
Hegedüsné Csák Mónika intézményegység-vezető

December a Szent István Iskolában
Az év utolsó hónapja a szokásosnál is eseménydúsabb iskolánkban, egymást érik a rendezvények. December 6-án délelőtt hagyományosan minden osztályt meglátogatott a télapó. Krampuszai - Éll Anna, Fodor Réka és Pekár Veronika hetedik osztályos diákok
voltak, akik megénekeltették a gyerekeket. Az alsós osztályok negyedikén délután tartottak bensőséges ajándékozást. Kilencedikén, csütörtökön megtartottuk a zsibvásárt, melyen a gyerekek megunt, apró játékaikat, csecsebecséiket árusíthatták. Minden
alkalommal nagy sikere van ennek a rendezvénynek, mely a szórakozás mellett pedagógiai szempontból is értékes, hasznos tanulságos tartalommal bír diákjaink számára. A felsősök 10-én osztálykeretben tartották az ajándékozást, a gyerekek süteményekkel,
szendvicsekkel, üdítővel készültek a délután még hangulatosabbá alakításához. A tavalyi évben nagy sikert aratott a folyosói disco,
ezért folytattuk a hagyományt és percek alatt fergeteges buli hangulat alakult ki. Iskolánk diákjai ez alkalommal is jó hangulatban,
rendbontás nélkül tudták jól érezni magukat. A hónap legtöbbeket megmozgató rendezvénye a karácsonyi vásár, december16-án
volt. Az iskola egész területét, folyosókat, tantermeket megtöltötte a rendezvény. Minden osztály készült valamilyen meglepetéssel,
volt teaház, forró csoki, finom sütemények, árusok kínálták a szebbnél szebb karácsonyi portékákat. A bevétel az osztálykasszákat
gyarapította.
Nagyon várjuk az utolsó tanítási napot is, nem csak azért mert jön a reményeink szerint a hófehér karácsony, hanem azért is,
mert az iskolai karácsonyi műsor mindig nagyon szép és megható szokott lenni. A harmadikos diákok tanítóikkal biztos idén is
varázslatos meglepetéssel készülnek.
Mindenkinek boldog, békés karácsonyt kívánunk!
Némethné Bertalan Katalin

Karácsonyi Köntösben Kistarcsa - pályázat
Városunk téli látványának a karácsonyi ünnepkör idejére történő szebbé tétele érdekében meghirdetjük a Karácsonyi Köntösben Kistarcsa pályázatot.
A karácsonyi díszítéssel három kategóriában lehet pályázni:
1. Családi ház
2. Házcsoport, utcarészlet (több, egymás közelében álló épület)
3. Ablakok, bejáratok (lakótelepi, lakóparki lakások pályázhatnak ebben a kategóriában. A pályázathoz mellékeljenek egy vázlatot az épületről, amelyen a pályázati
rész be van jelölve)
A jelentkezéseket december 26-án este 7-ig juttassák el a címek egyikére:
1. Kistarcsai Kulturális Egyesület, 2143 Kistarcsa, Bercsényi u.18.,
2. Kistarcsai Kulturális Egyesület, kike@kike.hu
a jelentkezési lapon szerepeljen a pályázó neve, pontos címe, telefonszáma és
e-mail címe!
A pályázat részletes kiírása a www.kike.hu honlapon olvasható.
Információ kérhető a 30/964-7144-es telefonszámon és a halmos@kike.hu E-mail
címen (Halmos Monika).
KIKE
Kistarcsai Kisalkotók-pályázat
A 2011-es Magyar Kultúra Napja alkalmából alkotói pályázatot hirdetünk
kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló gyerekek részére.

A pályázat témái:
a. Tervezz logót a KIKE Kulturális Hétre!
b. Többlábú barátaim
A pályaművek tetszőleges technikával (rajz, szobor, kézműves munka, számítógépes grafika…) készülhetnek.
A beérkezett alkotásokból több helyszínen is kiállítást rendezünk.
A részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható.
A pályaműveket a Kistarcsai Kiscsillagok meghallgatásának helyszínén, a Kölcsey Iskolában lehet leadni, 2011. január 10-én, hétfőn 18 órától 18 óra 30 percig.
Információ kérhető a 30/964-7144-es telefonszámon és a halmos@kike.hu
e-mail címen (Halmos Monika).
KIKE
Kistarcsai Kiscsillagok
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2011-ben is megrendezzük a Kistarcsai
Kiscsillagok című előadóestet, melyen tehetséges kistarcsai illetve Kistarcsán
tanuló gyerekeknek biztosítunk bemutatkozási lehetőséget.
A műsorra 2011. január 22-én, szombaton délután 3 órai kezdéssel kerül sor,
a Csigaházban. Ezt megelőzően január 10-én, hétfőn este 6 órakor – a fellépni
szándékozók részére – meghallgatást tartunk a Kölcsey Iskolában.
Ügyességi és művészi bemutatókat egyaránt várunk.
Információ a kike@kike.hu e-mail címen és a 28/470-926-os telefonszámon
(Kereszti Ferenc) kérhető.
KIKE
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Megemlékezés az AIDS világnapjáról
a Flór Ferenc Középiskolában

Kölcsey-s Nektár Bál

Az iskolánkban évek óta hagyomány, hogy
december 1-jén megemlékezünk az AIDS
világnapjáról. A 11. évfolyamos szakközépiskolás osztály feladata, hogy figyelemfelkeltő, oktató és ismeretterjesztő formában
tájékoztassa diáktársait a gyilkos kórról.
Ez évben egy élethelyzetet mutattak be
diákjaink, színdarab formájában. A felelőtlen szexuális kapcsolatokból származó
véletlen fertőzés, évek múlva nem csak az
egyén életét, hanem a családját is tönkreteszi. Szembesülhettek, hogy az AIDS egy
nagyon is valós betegség és nem oly távoli,
mint hinnénk.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola „Nektár”
a Kölcsey Iskoláért Alapítványa november
20-án tartotta ez évi bálját. A rendezvényt
a Szülői Munkaközösség tagjai és az iskola tanárai együtt szervezték. Több mint
170 jegy kelt el, és akik nem tudtak eljönni,
azok közül sokan támogatói jegy vásárlásával segítették alapítványunkat. Sok támogatónk tombola-felajánlással járult hozzá
rendezvényünk sikeréhez.
A bál elején iskolánk tanulói és pedagó- Az iskola tánccsoportja
gusai mutattak be rövid műsort. A remek
hangulatot Szmatana Andi biztosította, és a finom svédasztalos vacsora is osztatlan sikert
aratott. A már hagyománnyá vált licit során értékes, az osztályok által készített tárgyak
találtak gazdára. A mulatság hajnal 4-ig tartott.A licitből, tombolából és a támogatói jegyekből befolyt összeg iskolánk alapítványán keresztül azt szolgálja, hogy gyermekeink jobb
körülmények között tanulhassanak. A támogatást, segítséget mindenkinek köszönjük!
Holecz Viktória, a szülői munkaközösség tagja
Támogatóink voltak:

A műsor részeként, power pointban kivetített tényeket láthattak, hallhattak a fertőzött betegek becsült számáról, a terjedés
módjáról, a betegség lefolyásáról és a megelőzés lehetőségeiről.
Mind az iskola profilja, mind pedig az
egyre emelkedő HIV pozitív fertőzött emberek száma indokolja, hogy a jelenséggel
foglalkozni kell. A műsor végén kérdőívvel
teszteltük, hogy az elhangzottak milyen tudással vértezték fel diákjainkat. A leghízelgőbb bók az volt, amikor az egyik osztály
sokkolónak titulálta az előadást. Ez volt a
célunk!
Fontosnak tartjuk, hogy az AIDS betegségről, annak terjedéséről és megelőzési lehetőségeiről pontos információik legyenek
tanulóinknak. Szeretnénk, ha a párkapcsolatban, a szexuális életben felelősségteljesebb életet élnének, életvitelük minél
egészségesebb lenne.
Tajtiné Csarmasz Klaudia egészségtan tanár

Kistarcsa Város Önkormányzata
Hyginett Kft.
Pocok Sütöde
Auchan Virágbolt
Auchan Gyógynövénybolt
Farsangné Jutka - Virágüzlet
Györgyi Virágüzlet
Györkös Cukrászda
Illés Cukrászda
Kasza Bálint Vegyesbolt
Hungaroostya
Oázis Virágbolt
AXA Magyarország
Dekorálom Bt.
Huncutka Bababolt
Pizza Mare
Tanács Józsefné TOTÓ-LOTTÓ
Didó Grill
Kistarcsai Városi Tanuszoda
Hunyadi utcai OPTIKA
Rohrbeck Melinda
Monarchia Rétesház
Zöldike Zöldséges
Nosztalgia Étterem
Terebess Hungary Kft.
Titán műszaki kereskedés –
Oázis
Erzsike – Fehérnemű bolt –
Sárgaház

Franka Szilvia
Huszka Judit – mozgástanár
Muskátli Garden Bt
Dávid fodrászat
Miklós Erika
Fodrászati és Kozmetikai Szalon
Windberger trafik
Czövek-Windberger nyomda
Ági fodrászat
Anikó fodrászat – Oázis
KIKE
Big-Bau Unió Kft.
Méhesné Horváth Erika
képviselő
Ámonné Garda Katalin – angol
tanfolyam
PC Pince
JUKA Bt. – Juhász István
Ifj. Juhász István alpolgármester
Jutasi-Varró Diána igazgatónő
György Erzsébet tanító néni
Sándor Edit tanító néni
Prieglné Pécsy Klára tanító néni
Kozma Éva (volt tanítvány)
anyukája
Récsán Zsuzsa
Horváth Gabriella
Gellén Ildikó
Sziráki Cintia szülei

Konyári Csanád szülei
Lacsny Dorottya szülei
Töröcsik Bálint szülei
Zsadányi Gabriella
Polohányi szülők
Gólyafészek gyermekruházat
Varga Dorka, Varga Máté szülei
Tóth Gábor szülei
Tóth Botond Bendegúz szülei
Hajdu Ferenc kuratórium elnöke
és Hajdu Ferencné tanító néni
Konnerthné Faragó Erzsébet
tanárnő
Brédáné Benner Ilona ig.helyettes
és kuratóriumi tag
Barna Judit napközis nevelő
Huncutka Bababolt
Törőcsik Bálint szülei
Lacsny Dorottya nagyszülei
Adamcsek Gergely szülei
Demeter Ferenc szülei
Bartus Emese szülei
Puszti Mátyás szülei
Sebestyén Gergely szülei
Pálfi Dorina szülei
Székely Bence szülei
Bartus Norbert szülei
Rapavi Bence szülei

Ádventi vásár a Kölcseyben
A tavaly megkezdett hagyományt követve idén – immár második alkalommal december 10 -én 14 és17 óra között került sor ádventi vásárunkra, ahol az alsós gyerekek árulták a maguk által készített tárgyakat az iskola Széchenyi úti épületében.
Hetek óta lázasan készülődtek az osztályok és napközis csoportok erre az eseményre jobbnál jobb ötletekkel előállva. Az ünnephez kapcsolódó képeslapokon,
karácsonyfadíszeken, mézeskalácson kívül ajándéknak is kiváló nyakláncok, dobozok, tolltartók, könyvjelzők is kaphatók voltak. Az ezekből származó bevétel az
osztályok vagyonát gyarapította.
A vásári forgatagban megpihenni vágyók a teaházban ülhettek le egy sütemény
és forró tea mellé beszélgetni. A gyors és udvarias kiszolgálást negyedikes diákok
segítették.
Köszönjük a résztvevő gyerekek és tanítók aktív munkáját, a szülők támogatását,
és reméljük, hogy a vásárlók is elégedetten térhettek haza szép és hasznos portékáinkkal.Boldog karácsonyt kívánunk!
György Erzsébet
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Sikeres volt az Erzsébet-Katalin Bál ?
A jótékonysági rendezvény bevételét egy Mikulás napi disznóvágással egészítették ki
A bált a Csigaházban november 27-én a Kistarcsai Váltók Egyesülete jótékonysági céllal szervezte meg. A bálon részt vett Solymosi
Sándor polgármester, ifj. Juhász István alpolgármester, Juhász István, Csaja János, Zsiák Péter, Zsiák Balázs képviselő. Az egyesület elnöke Uvacsek Csaba és szervező társa Győr András közel 170 ezer forintot gyűjtött össze. Idén a bevételt kiegészítette az
egy héttel később megrendezett Mikulás napi disznóvágás is. A két programról a főszervező Uvacsek Csaba képviselőt kérdeztem.
tenni a rendezvényt, az elszámolások után
170 ezer forint maradt a kasszában, amit az
Eperjesi úti játszótér bővítésére költünk. A
sok értékes tombola ajándékot magánszemélyek és vállalkozók ajánlottak fel. Ezt
nagyon köszönöm utólag is a következő
támogatóknak. Szponzorált bennünket az
Önkormányzat, az OTP Kistarcsai Fiókja, a
Trendekor Kft., az Illés Cukrászda, Fekete
János zöldséges, Krisztián Károly zöldséges, a HÉV Presszó, a Pocok Pékség, a Györkös Cukrászda, a Muskátli Garden, Jakab
Gyula Lüger-man fuvarozó, a Pet Dreams
Kft., a Györgyi Virágbolt, a Juka Bt., a
Klacsán Kertészet, a Kalmár + Kalmár Kft.,
az Oázis Üzletház: a Jakab Horgászbolt,
Uvacsek Csaba és Solymosi Sándor polgármester
Botka Papír-írószer, a Perenyei Virágbolt,
köszöntik a bál résztvevőit
az Erika Fodrászat, Hevesi Simon Andrea
– Életkuckó, Faludi Krisztián/ Napház, az
Nem voltam annyira megelégedve, mert Országh Baromfibolt, a Titán Műszaki Kecsak 124-en vettek vacsora jegyet, ez har- reskedés, Hunyadi úti üzletsor: az Amigó
Látványpékség, a
minccal kevesebb
Huncutka Babaannál, mint amit
bolt, a Kati fodbeterveztem. Két
rászat, a Németh
nappal a rendezFodrászat, a Bóna
vény előtt még
Ildikó Fodrászat,
olyan
kevesen
Angyal Zsuzsanvoltunk,
hogy
na/ Fodrász Stúfontolgattam a bál
dió,
Tanácsné/
visszamondását.
Lottózó,
az
Végül jött annyi
Oravecz Pékség
ember, hogy nem
(Kerepesről),
a
kellett idegeskedPalackozott Italok
nünk, a rendezőkBoltja (Hunyadi
kel együtt 140-en
utca), a Hyginett
voltunk. A vacso- Hajnalig tartott a táncos mulatság
Kft., a Síp utcai
ra, a marhapörkölt tarhonyával nagy sikert aratott, finom ABC, Czmór Erika masszás, Nemes Ibolya, a Siculus Áruház, az Állomás Presszó
volt, amit a Város konyháján főztek.
A jó vacsorán kívül műsor is szórakoztat- Kerepes, Orchidea Fodrászat / Fenyves
ta a vendégeket, itt kik szerepeltek?
Most is a „ FER ” zenekar játszott, vacsora
után Könyves Katalin Kerepesi hastáncos
hölgy szép produkcióval szórakoztatta a
közönséget. Utána Szmatana Andi musical
szakos tanítványai szerepeltek névszerint,
Molnár Ottilía, Kózol Fruzsina, Szabó
Gergely és Kúti Gábor nagy sikerrel! Műsoros est befejezéseként Országh Péter és
Jutasiné Varró Diana verses fellépése igazi
fénypontja volt a bálnak. Egy szál rózsával
köszöntöttük az Erzsébeteket és a Katalinokat, a köszönetet Győr Bandi barátom
Az orjalevest osztja Jakab Gyula és Győr András
puszik formájában aratta le.
Ezek szerint nehezen indult a szervezés,
de végül a bevétel kárpótolta az igyeke- Sportcsarnok, Halmos Mónika, Győr család és Uvacsek család. Remélem mindenzetüket?
Igazából a tombolával tudtuk nyereségessé kit felsoroltam. A bált körülbelül 20 fő
Úgy láttam, hogy teltházas rendezvény
volt az idei bál is, hányan vettek belépő?

segítővel szerveztük, ezen kívül meg kell
említenem a polgárőröket, akik vigyáztak
értékeinkre.
Egy héttel később disznót vágtak, ebből
mit sikerült összehozni?
A bál bevételéből 2010.december 05-én egy
180 kg-os kocát vásároltunk.

Hurkát tölti Uvacsek Csaba és Solymosi Sándor

Az egyesület célja volt a disznóvágás, annak feldolgozása, a hagyomány bemutatása a lakótelepen élő gyerekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek. De azért volt benne
nosztalgia is. A főállatorvosi engedélyeknek megfelelően szakképzett böllér Révész
Béla irányításával az Eperjesi úti lakótelepen három garázsban feldolgoztuk a jószágot. Támogatói jegyeket adtunk el, amiért
cserébe egy disznótoros kóstoló ebédre
vártuk a vendégeket. Sokan ételhordóban
vitték az orjalevest, a húsos káposztát, a
hurkát és a kolbászt. Itt harmincan segítettek a háttérben, a polgármesterrel együtt.
Mindenkinek köszönöm segítségét. Aki eljött és belekóstolt ebbe a munkába, az biztosan jól érezte magát. Köszönet azoknak
akik támogattak pálinkával, borral, kenyérrel, almával. Külön köszönöm Takács
István sárkányrepülős bemutatóját, aki a
hideg ellenére szórta a szaloncukrot a gyerekeknek.
Ennek lesz folytatása?
Ha a disznóvágásra gondol, akkor biztos,
hogy nem, mert kevés volt az érdeklődő. Amikor belevágtunk, akkor nem gondoltuk, hogy
ez ekkora munkával jár. Nyereséget meg alig
hozott, de a két jótékonysági rendezvényt
végül 215 ezer forinttal zártuk. A polgármester úrtól azt az ígéretet kaptam, hogy ezt az
összeget az önkormányzat ugyanennyivel
megtoldja, így ezzel a kiegészítéssel már lesz
pénzünk a játszótéren a csúszda felállítására.
Példánkat másoknak is lehet követni és a városban haladni fog a szekér!
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet Kívánok.
P.Gy

kistArcsAi hírAdó

Katolikus
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Karácsony a szeretet napja - Isten Fia emberré lett

A katolikus egyház ünnepei szépek. Ha választanom kellene,
az ünnepnapok szépsége között, úgy gondolom, a karácsonyt
tartanám a legszebbnek. Legkedvesebb, legszebb ünnep a karácsony, amikor a gyermek Jézus hív bennünket. A karácsonyt
sokan a gyermekek ünnepének tartják, mert a második isteni
Személy a Fiú Isten gyermekké lett, mint kisfiú született.
A Fiú Isten eljövetele előtt, születése előtt, nagy várakozás
borult a világra. A proféták sorozatos jövendölése után elérkezett az idő, amikor a proféták jövendölései beteljesedtek. Egy
csendes betlehemi éjszakában, egy barlangistállóban, senkitől
fel nem ismerve, senkitől be nem fogadva megszületett Jézus
Krisztus. Karácsony szent ünnepe ezt hirdeti: megszületett Jézus. Millió és millió ember hálát ad az ég urának, megszületett
Jézus. A templom díszítésében gyönyörködő ember ezt hirdeti:
megszületett Jézus. Minden templomi ének ezt harsogja: megszületett Jézus az egész világnak. Isten Fia emberré lett, hogy
mi Isten fiai lehessünk. Isten Fia erőtlen kisgyermek lett, hogy
minket megerősítsen. Isten Fiát pólyába kötözték, hogy a bűn
kötelékéből feloldozást nyerhessünk. Isten Fia vállalta a szegénységet, hogy minket gazdagítson. Isten Fia idegenbe született, hogy minket a mennyei hazába vezessen.
Az Atlanti-óceán ezer méteres mélységeiben 1850-1856 között
rakták le az első kábelt Európa és Amerika között. A vezetők
nem állhattak messze a vallásos élettől, mert az elkészült kábel első tengeralatti üzenete így hangzott: „Dicsőség a mélységekben Istennek.” Ez az első tengeralatti üzenet visszhangja
az első karácsony éjféli üzenetnek: Dicsőség a magasságban Istennek. Ez az üzenet folytatódik: és békesség a földön a jóakaratú embereknek. A jóakaratú ember örül, ha Isten dicsőségét
mindenütt hirdetik, ha szíve mélyén van öröm és boldogság, ha
mások életében tapasztalja a szív békéjét, örömét. Minden jó-
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akaratú ember tudja, hogy a szív békéjéről, boldogságáról mindig kellett beszélni. Napjainkban még inkább időszerű, amikor
gyűlölködő szándék tetté változik és pusztulást, és halált hoz
tömegekre. A modern világban élő ember tömegében kapta az
újat, a technikát, a kényelmet, de nagyon keveset kapott a szív
békéjéből, öröméből, boldogságából. Az első karácsonykor felhangzott ének: dicsőség az Istennek, békesség az embernek,
azóta is szüntelen visszhangzik. Bárcsak megtalálná minden
ember Jézus születésén keresztül az Istennek kijáró dicsőséget
és saját maga békéjét.
Karácsony ünnepén a csillogó díszek közelében gondolkodtunk-e azon, hogy mi is a karácsony? Költekező, pazarló ajándékozás napja. Sajnos ez is. A szeretet napja, amikor talán a
család távol álló személyei találkoznak. Ez is. Pihenőnap sorozata, rokoni találkozások ideje. Ez is. Elvált fagyos szívű szülők
találkozása. Ez is. De elsősorban születésnap, Izajás próféta jövendölése alapján (9. 5.) Az emberiség számára gyermek született. 2000 év óta sok születésnapot ünnepelt a világ. Lassan
ezek a születésnapok feledésbe merültek. Jézus születésnapját
ma is ünnepeljük, mert ő nemcsak ember volt, Ő Isten Fia volt.
Szent János apostol olyan fájdalmas szomorúággal említi
meg: „Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.” Ez a mondat
a 2000 év előtti állapotot ítélte el, nem fogadtad be őket. Ez a
mondat azonban ma is időszerű. Fájdalmas tény sokak számára
nem jelent semmit Jézus születése. Számomra mit jelent? Befogadom Őt életemben? Isten Fia számomra legyen út, igazság,
élet. Befogadom Jézust nemcsak karácsony külső fényével, befogadom Őt életemben. Karácsony dupla ünnepe indít minket
a templomba, megünnepelni Isten Fiának születését. Ez a születésnap tegye széppé életemet.
Somlai József ny. plébános

„Isten megjelent testben” (1 Timóteus 3,16)

Az egész karácsonyi ünnepkör Lukács evangéliumának pásztoros jelenetére, illetve Máté evangéliumának napkeleti bölcsekről
szóló tudósítására épül már 2000 éve. Ezt ismeri mindenki. Ez lett
a karácsony. A mellékes idill emelkedett a fontos fölé. Sőt, még a
karácsonyi prédikációk legnagyobb része is ezekről szól!
Pál apostol azonban a karácsony csodáját ebben a három rövid
szóban fejezi ki: „Isten megjelent testben.” Ez a szent titok a
legtöbbeknek bolondság és érthetetlen. Nem volt olyan egyszerű
Pál apostol dolga sem. Ki kellett fejeznie azt, ami az ő számára
teljesen világos volt. Hiszen neki valóságosan megjelent Jézus
a damaszkuszi úton, őt elhívta a szolgálatra. De hogyan fogalmazza ezt meg azoknak, akik közé misszióba indult? Ha csak
elmondta volna nekik a pásztoros - napkeleti bölcses leírást, kinevették volna. Ezért nagyon elméletinek tűnő megfogalmazáshoz nyúlt, amikor az értelemre hatóan közli: „Isten megjelent
testben.”
Mit jelentett ez honfitársainak, a zsidóknak? Számukra Isten
egyértelműen lélek volt, akinek még a nevét sem ejthette ki a kegyes zsidó. Komolyan vették, hogy Isten lélek. Szörnyű bűnnek
számított volna Őt kiábrázolni, hiszen ezt a második parancsolat
a legszigorúbban tiltja!
Egészen más volt a görögök gondolkodása, akiket Pál szintén
megszeretett volna győzni arról, hogy Jézusban valóban Isten jött
erre a földre. Az emberközpontú görög gondolkozás számára a
test visszataszító és másodlagos tényező volt a szellemhez képest.
„A test nem más, mint a lélek börtöne.– vallották a görögök.
Pált tehát egyfelől olyan zsidók hallgatták, akik kettévágták a
világot a Lélek-Isten és az emberi test kettősségére, másfelől pedig olyan görögök, akik az emberen belül beszéltek kettősségről:

testi és szellemi létről. Pál ebben a három szóban: „Isten megjelent testben” azonban összekapcsolja a kettőt, hogy kifejezze
a kifejezhetetlent. Ebben a nagyon tömör Igében két üzenet szól
hozzánk is.
Az első az az örömhír, hogy a testi lét Isten szemében nem
megvetett, hiszen az örökkévaló Isten hajlandó volt ugyanezt a
testet magára venni, mint a miénk! Mert tetszett Istennek, hogy
az ő legszentségesebb szelleme, akarata és beszéde egy kisgyermek testében jelenjen meg a földön!
Másodszor ez az Ige nagy figyelmeztetést is rejt magában: Isten
igényt tart a mi testi életünkre. Ő ebben akarja láthatóvá tenni
önmagát, és azt szeretné, ha testi életünk az Ő szeretetét tükrözné vissza. Pál apostol másutt arra buzdít: „szánjátok oda a ti testeteket az Istennek!”
Ha valaki hoz egy döntést, és elkezd testével templomba járni,
fülével hallgatni az Igét, és a mindennapi testi életében aszerint
él, akkor ő általa Isten lesz láthatóvá ebben a világban. Erre, egy
minőségileg más életre akar Isten felemelni minket, amire csak
itt, a testi életünkben kapunk alkalmat. Itt van időnk, itt van lehetőségünk, alkalmunk arra, hogy hallgassuk az Igét, és itt kapunk
időt és lehetőséget arra, hogy abból valamit meg is cselekedjünk.
Hinni és engedelmeskedni Istennek csak itt, ezen a földön, ebben
a testi életben lehet. A mennyben már nem hinni fogunk, hanem
látni fogjuk Istent, és odaát már nem tehetünk sem érte, sem másokért semmit!
Épp ezért ez a nagyon rövid Ige: „Isten megjelent testben” buzdítson bennünket arra, hogy a mi testi-, azaz mindennapi életünkön keresztül minél többen lássák meg ma is Őt!
Riskóné Fazekas Márta lelkész
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rendelet

éRtesÍtés

a kistarcsai kommunális hulladék
szállítás változásról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. december 24-én, pénteken a kommunális hulladék
begyűjtése/szállítása településünkön szünetel. A
szüneteltetés oka, a hulladék átvevőnél (KER-HU
Kft-nél) munkaszüneti napokhoz igazított munkarend.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a munkaszüneti napra eső hulladék begyűjtési/szállítási szolgáltatásunkat, munkaszüneti napot követő első
munkanapon biztosítjuk.
Jelen esetben ez 2010. december 27-én hétfőn fog
megtörténni.
a jelenlegi tájékoztató nem terjed ki a zöldhulladék elszállítására!
segítő közreműködésüket köszönöm és áldott
békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!
Szepesi László városgondnok

FESTÉS,
GIPSZKARTonoZÁS
Ingyenes felméréssel, bútor
mozgatással, hívjon bizalommal!
+36-70-432-1199
zsobotos@gmail.hu
www.festek-kartonozok.hu

kistArcsAi hírAdó

tÁJéKoztatÓ

A Kistarcsai Híradó 2010/11. számában megjelent „Többlet hulladék elszállításáról” című felhívás kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét!
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 8.§. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (Hgt)
21.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (Dj) rendelkezéseit figyelembe véve a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
7/2007. (II.15.) számú rendeletet alkotta.
A rendelet megtekinthető az Önkormányzat épületében a recepciónál kifüggesztett faliújságon, a Városgondnokság épületében valamint az Önkormányzat honlapján (www.kistarcsa.hu) oldalon az Önkormányzat - Rendeletek címszó alatt.
A felhívás megjelenését követő lakossági megkeresésekre reagálva, hivatkozva a fent említett rendelet
előírásaira, az alábbi tájékoztatást tesszük közzé:
- az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni.
- a környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
- a kommunális lakossági szemét elszállításához szabványosított műanyag, vagy fém edény használata kötelező.
- Minden tulajdonos köteles az ingatlanában, a rendeletben meghatározott edényzet (kuka) felhasználásával és módon a városgondnokság által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
- a családi házas övezetben 110 literes „kuka” típusú gyűjtőedényből hetente egyszeri alkalommal történik a szemét szállítás. a szemét súlya a kuka súlyával együtt maximum 25 kg lehet.
- ezt a mennyiséget meghaladó hulladékot csak a városgondnokság által biztosított Kistarcsa
felirattal ellátott zsákban szállítja el a városgondnokság. a zsák ára bruttó 313 ft/zsák, azaz
a kerekítésből adódóan bruttó 315 ft/zsák, amely a városgondnokságon vásárolható meg.
- Családi házas övezetben a tárolóedények megfelelő mennyiségű beszerzéséről, javításáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
- Huszonöt lakásonként (lakótelepi társasházak esetén) legalább 1 darab 1100 literes tárolóedény
igénybevétele kötelező. A gyűjtés a szerződésben foglaltak szerint történik.
- a hulladék szállítását végző jármű személyzete csak a szabványosított tárolóedényekben elhelyezett hulladékot köteles átvenni.
- Szállításkor keletkezett szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról az ingatlan tulajdonosa, hulladék termelője köteles gondoskodni.
- A Városgondnokság mindazok részére bérelhető tárolóedényt biztosít, akik önerejükből a megadott
határidő lejártáig, nem tudják beszerezni azt. a 110 l –es tárolóedény havi bérleti díja bruttó
158 ft/hó, azaz a kerekítésből adódóan bruttó 160ft/hó.
- A köztisztaság biztosítására vonatkozó helyi szabályok megszegése szabálysértési eljárást von maga
után, amely miatt 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki. a közszolgáltatási díjhátralék
adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy:
1. Mindazok, akik a fent említett 7/2007. (II.15. ) számú rendelet 2. számú melléklethez kapcsolódó
hulladékszállítási szolgáltatói szerződéssel nem rendelkeznek, kérjük, hogy 2011. március 31-ig a
szerződéskötési kötelezettségeiknek eleget tenni szíveskedjenek a Városgondnokságon, mivel az új
szerződés megkötése minden kistarcsai lakos számára kötelező érvényű!
2. Azon lakosok, akik nem rendelkeznek megfelelő méretű, azaz 110 literes űrtartalmú tárolóedénynyel (kukával) 2011. június 30 –ig van lehetőségük pótolni.
A határidők lejártát követően az ingatlan tulajdonosára bírság szabható ki, és mindkét esetében a Városgondnokság szemétszállítási kötelezettsége megszűnik így a továbbiakban nem köteles a szolgáltatást
elvégezni! érdeklődni lehet telefonon a 06/28 470-440-es és a 06/28 470-119-es számokon, hétfőn és
csütörtökön: 8 és 15 óra között, pénteken: 8 és 12 óra között.
városgondnokság

FRISS HÁZI RÉTES

Közkedvelt réteseink mellet ezen túl sós és édes aprósüteményekkel
is várjuk Kedves Vendégeinket!

Monarchia
minőségben
Kistarcsán is!
Boldog
ünnepeket!
14 féle rétes közül választhat!

(túrós, barackos-túrós, meggyes-túros, vaníliás-túrós,
meggyes, meggyes-mákos,
erdeigyümölcsös, káposztás…)

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

kistArcsAi hírAdó

hirdetés
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PostaAutóŐr

Együtt, biztonságban!
*
*
*
*

Újdonság! Okozói kiegészítô biztosítás köthetô!
Áttekinthetô díjszabás
Számos kedvezménnyel igényelhetô
Egyszerû szerzôdéskötés és kárbejelentés az ország minden postáján
* Biztos magyar és német tulajdonosi háttér
* 7 éve megbízható szolgáltatás
* Kedvezményes szerviz saját autójára

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJÉVET!
Az árudánkban nevelt fenyôkbôl
is kiválaszthatja karácsonyfáját,
akár december 24-én is!

Miért érdemes

PostaAutóŐr gépjármű-felelősségbiztosítást kötni?
A PostaAutóÔr 2003-as sikeres bevezetése óta több mint 500 ezer
Ügyfél választotta a PostaAutóÔr KGFB biztosítást. A termék
sikerességéhez hozzájárul az átlátható díjstruktúra, valamint a
gyors és egyszerû szerzôdéskötési lehetôség.

Kösse meg PostaAutóŐr biztosítását itt!
Szerzôdéskötés: 2143 Kistarcsa Iskola u. 6. 06-28/470-841

Patkó étterem
Kerepes, Szabadság út 286.
www.patkoetterem.sokoldal.hu

Vendégváró!
Ünnepi vacsorák
Finomságok büféasztalról
2900 Ft/fő

December 25. szombat

Karácsonyi party
Tradicionális karácsonyi ételek

Büféasztlról meglepetés, ajándék
3900 Ft/fő

December 31. péntek

Szilveszeteri buli
Élőzenével


Bővebb információk és asztalfoglalás személyesen a Patkó étteremben, vagy
telefonon + 36 30/ 6 706-206
Nyitva tartás: 12.00-15.00 este: 18.00-01.00

Hétvégén élőzene

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

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

Tetőfelújítás a legjobb áron!
Tetőzsindely 1575 Ft/m2-től*
Lambéria 14 mm 975 Ft/m2-től*
Bio-Brikett 630 Ft/10 kg*
Osb-3 lemez 12 - 22 mm 1 360,-Ft/m2-től

Most vegye meg tüzifáját!
27.500,- Ft/kaloda* (1x1x1,7 m)
Milesi lazúrok akciós 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

ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen
p
a központban
p

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

Boldog ünnepeket!

Ár: 300 ezer Ft/m2
270 ezer Ft/m2
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