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Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693
Eladó
Kistarcsán, csendes utcában, kiváló közlekedésnél 
nappali + 3 félszobás ikerházfél eladó. Garázs, játszó-
tér, DNY-i fekvés. Érd.: 20/476-8679. www.r6.hu/haz.  
ÁRCSÖKKENÉS! Iá: 20,1 millió Ft.
Kedvező rezsijű, egyedien felújított 60 m2-es lakás eladó Kistarcsán a 
kórház környékén! Félig bútorozottan, a konyha berendezéssel együtt! 
(igény szerint garázzsal) I.Á.: 13.9 M, tel.: 0620/4120624
Eladó ház Kistarcsán a Kolozsvári utcában. Víz,villany,gáz van. Irány-
ár : 16,5 millió. Érd.: +36-30-241-16-53
Kerepesen aszfaltozott utcában állomás közelében 700 m2-es 
telken 40 m2-es, bővíthető téglaépítésű kis ház azonnal beköl-
tözhető. ára: 12 mill. Tel.: 06706310291
Kistarcsa Zsófialigeten 1281 nm telken egyszintes 85 m2-es téglafalú 
betonfödémes 3 szobás családi ház, alatta 40 m2-es pince,udvaron ga-
rázs, ásott kút. ára: 16 mill. Tel.: 06703141848

Apróhirdetés

Édesség Nap volt 
a Szekeres Parkban

Rengetegen látogattak ki március 26-án a 
Kistarcsai Szekeres Park és Piacra. Mire a 
zenés-táncos program elkezdődött, bizony 
már szinte moccanni sem lehetett. A jó 
hangulatú délelőttön egyaránt jól érezhet-
te magát kicsi és nagy, szépkorú és fiatal. 

Közben pedig érkeztek sorra a sütemények 
a versenyre. Hoztak műgonddal elkészí-
tett tortát, töltött aprósüteményeket, pité-
ket. A fiatalabbak mesteri módon díszített 
muffinokkal versengtek, míg mások igazi 
lakodalomba való édes gyönyörűségekkel 
neveztek.  A verseny eredménye:
1. helyezett Gácsi Béla  (Bánya kincse) 2. helye-
zett  Baczkó Istvánné  (Boldogi rózsafánk) 3. he-
lyezett Török Mária (Diós, csokis)
Gratulálunk a helyezetteknek és szívből 
köszönjük a részvételt mindenkinek, aki 
süteményével benevezett és az eladott sü-
temények árával támogatta az a Kölcsey 
Iskola Alapítványát! (Az összegyűlt süte-
mények ára: 86.200,- Ft)
A Szekeres Park és Piac május 1-én újra 
megeleveníti  Kistarcsán a majális hangu-
latát. Délelőtt májusfa állítással, népi zenés 
játékokkal, délután 16.00-tól ÍR Kocsmaze-
nével várja az érdeklődőket.

Kurfis Menyhértné 2011. április 21-én  
ünnepelte 101. születésnapját

Terike néni – Kistarcsa legidősebb lakója – korához képest 
kiváló egészségnek örvend. Ennek ékes bizonyítéka, hogy 
az asztalra kerülő finom süteményeket mind maga sütötte és 
ezzel kínálta vendégeit. Minden reggel elsétál a templomba, 
majd a temetőbe, és ha úgy gondolja, akkor még a közértben 
is egyedül vásárol. Hihetetlen, hogy ez az életvidám asszony 
– aki a történelem során oly sok esemény tanúja volt, oly sok 
szenvedésben és nélkülözésben volt része– ilyen energiával éli 
mindennapjait. E jeles alkalomból otthonában köszöntötte az 
idős asszonyt Solymosi Sándor polgármester és felesége.Terike néni és Solymosi Sándor

Ünnepélyes eredményhirdetés

A tavaszi idényben továbbra 
is veretlen a Kistarcsai VSC 

labdarúgó csapata

Mind az öt tavaszi mérkőzését megnyer-
te a Kistarcsai VSC, legutóbb a Fót SE 
csapatát verték 3:0-ra! Jelenleg 43 ponttal 
vezetik a bajnokságot a 41 pontos Tápió-
györgye előtt. 
Idén ünnepli a Kistarcsai Városi Sport 
Club megalakulásának 100 éves évfor-
dulóját. Kialakult  a  2011. június 4-én 
szombaton megrendezendő centenáriu-
mi program.  
15.15  Kistarcsai VSC Öregfiúk - Ferenc-
városi TC Öregfiúk mérkőzés (2X 35 
perc)
17.00  Kistarcsai VSC - Tóalmás SK baj-
noki mérkőzés (záró forduló)
19.00 Ünnepi beszédek, jutalmak kiosz-
tása
21:00 Király L. Norbert koncert, majd 
utcabál

Tájékoztatás a Gyepi Földek 
Úttársulat számlaszámáról

Ezúton értesítjük a Gyepi Földek Úttársu-
lat (székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság 
út 48.) tagjait, hogy a Társasági Szerződés 
11. pontjának megfelelően Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata az OTP Bank Nyrt. 
kistarcsai bankfiókjában (2143 Kistarcsa, 
Hunyadi u. 7.) megnyitotta a „Gyepi Föl-
dek Úttársulat” elnevezésű elkülönített 
bankszámlát, amelynek számlaszáma: 
11742324-20012711
Az Úttársulat tagjai a vagyoni hozzá-
járulásukat a fenti bankszámlaszámra 
történő befizetéssel vagy átutalással tel-
jesíthetik.

Hősök Napja 
Több évtizedes kihagyást követően a Kis-
tarcsai Kulturális Egyesület szervezésében 
idén már negyedszer ünnepeljük a Hősök 
Napját. Május 29-én, vasárnap délután 5 
órakor emlékezünk meg a fegyveres har-
cokban hőssé vált kistarcsaiakról. Kérjük, 
hogy aki tud, hozzon magával nemzeti szí-
nű zászlót! A Hősök terén sorra kerülő mű-
sort követően mindenki elhelyezheti mé-
csesét, gyertyáját az emlékmű talapzatán.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
és az Uszoda közötti területre ter-
vezik megépíteni az új tornater-
met. Általános iskolás tanulóink 
létszámához mérten már évek óta 
szükség lenne egy minden igényt 
kielégítő, az előírásoknak megfe-
lelő fedett sportpályára. A sport-
létesítmény méreteinél fogva, 
számtalan kulturális és sportese-
ménynek is helyet ad majd. Alap-
területe megfelel egy szabványos 
nemzetközi kézilabda pálya előírt 
méreteinek (20x40 méter a szük-
séges oldaltávolságokkal). A beruházáshoz 
készült tanulmánytervet a képviselő-tes-
tület 2011. április 4-én elfogadta és arról 
döntött , hogy az engedélyezési-és kiviteli 
tervek elkészítésére lefolytatja a szükséges 

közbeszerzési eljárást. Az előzetes számí-
tások szerint — a tervezésre és majdan a 
kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárások 
lefolytatását követően — a beruházás kivi-
telezése néhány hónap alatt lezajlik.

Készítik az új tornaterem terveit

Születéspad
A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár 
hagyományként az idén is állít születés-
padot. Ezúttal az 1993-ban születetteket, 
azaz az idei 18 éveseket köszöntjük egy 
szerény ünnepség keretében, 2011. május 
8-án, vasárnap délután 5 órakor. Kérjük 
tehát, hogy aki 1993-ban született, és szí-
vesen részt venne ezen a programunkon, 
jelentkezzen, a 28/470-926-os telefonszá-
mon, vagy a kik@kike.hu email címen (Ke-
reszti Ferenc)!



Május 14-én lesz a 
virágosítás Kistarcsán 

Nagyszabású virágosításra készül 
május 14-én szombaton a város ön-
kormányzata és a Kistarcsai Vállalko-
zók Baráti Köre. Az akciót az önkor-
mányzat és a Vállalkozók Baráti Köre 
300.000-300.000,- forinttal támogatja. 
A technikai hátteret a Városüzemelte-
tő Nonprofi t Kft. biztosítja.
Gyülekezés reggel 8-kor a Csigaház 
előtti téren. Az akciós nap délután 4 
óráig tart.

Önkéntesek jelentkezését is 
várják!
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Városi Művelődési és Sportközpont programja

Csigaház
 Május 3. kedd Törpe-Börze 9-12 óráig
 Május 7. szombat Bababörze 9-13 óráig
 Május 19. csütörtök Nyugdíjas majális 8-15 óráig

Sportpálya
 Május 4. csütörtök 12.30-tól Diákolimpia
 Május 7. szombat 10-18 óráig  Családi nap a Sentinel SE szervezésében

Érdeklődni lehet: Hegyes Imre 06-20/551-09-19

Ifjúság tér
 Május 21-22.  Kistarcsai Napok rendezvénysorozat

Szekeres Park és Piac
 Május 1. vasárnap  Majális

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

Városi Művelődési és Sportközpont programja

 Május 3. kedd Törpe-Börze 9-12 óráig
 Május 7. szombat Bababörze 9-13 óráig
 Május 19. csütörtök Nyugdíjas majális 8-15 óráig

2011. május 5.
Karacs Imre: Áldozatsegítés
2011. május 12.
Fazekas István: Könyvkiadás
2011. május 19. 
Lesták Erzsébet és társai: Hétezres csúcson a Pamírban
2011. május 26. Érseki Csaba: Házunktája madarai
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (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 Deák-
tanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki 
térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

Pálfi  Dorina a Diákolimpia 
országos úszódöntőjében 

Pálfi  Dorina, a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola 5.b osztályos tanulója, április 2-án, 
Hódmezővásárhelyen a Diákolimpia orszá-
gos úszódöntőjében, B kategóriában, 100 m 
hátúszásban, 5. helyezést ért el. Eredmé-
nyéhez gratulálunk!

„A kiskondás” a Művészetek Palotájában
Április 10-én, vasárnap délelőtt 
a budapesti Művészetek Palotá-
jának zsúfolásig megtelt Feszti-
vál Színháztermében adta elő „A 
kiskondás” című egyfelvonásosát 
a Szent István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény Diákszínjátszó Köre.
Dr. Patkós József iskolaigazgató 
és rendező 30 fős színtársulatá-
nak egy hónap leforgása alatt ez 
volt a 18-dik fellépése. Huszon-
öt gyermek és a császár szere-
pét alakító Galkó Balázs színész mellett sokat tett a sikerért a tantestület négy tagja: 
Botrágyiné Virágh Orsolya, Spissu Anita, Torkosné Sárközi Enikő és Vágány Attila. Ko-
reográfusként volt a produkció segítségére Hegedüsné Csák Mónika, művészetoktatási 
tagintézmény-vezető.

A 8-15 éves korú fi atal szereplők mindegyike szépen 
oldotta meg a feladatát: Bertalan Adrienn, Karsai Ár-
min, Tóth Eszter, Kovács Lili, Kopik Bálint, Hegedüs 
Boldizsár, Farkas Elizabet, Vass Lajos, Szabó Szende, 
Juhász Benedek, Fehér Ilona, Hegedüs Mátyás, Pető 
László Berta Zsófi a, Ivácson Bernadett, Sepsi Boglár-
ka, Dankovics Dorina, Bakon Réka, Sepsi Hajnalka, 
Varga-Keresztes Gyopár, Gacsályi Sára, Földi Gabriel-
la, Legindi Réka, Gróf Annamária, Lobmayer Anna.
Az előadás-sorozat – melynek nagytarcsai, kerepesi, 
gödöllői, maglódi és fővárosi nézői is voltak – öregbí-
tette Kistarcsa város hírnevét.

A Kistarcsai Napok kiállításai
A 2011. május 21-22-én megrendezendő 
Kistarcsai Napok kiállításait ezúttal is a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezi. A 
sok érdekes látnivaló szombaton és vasár-
nap is 10 és 18 óra között tekinthető meg a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola földszinti 
termeiben. A kiállítások ünnepélyes meg-
nyitójára 2011. május 20-án, pénteken este 
7 órakor kerül sor, a Flór Ferenc Középis-
kola aulájában. Minden érdeklődőt – aki 
részvételével megtiszteli a kiállítókat – 
örömmel látunk a rövid ünnepségen, és az 
azt követő szerény vendéglátáson. KIKE
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Településrendezési eszközök 
felülvizsgálata – várják a 
lakossági észrevételeket

Kistarcsa Város településrendezési eszközei 
felülvizsgálatának véleményezési eljárása 
befejeződött. Az építési törvény 9. § (6) bek. 
alapján a Településszerkezeti terv, a Szabá-
lyozási tervlapok, a Helyi Építési Szabályzat, 
valamint a szakhatóságok el nem fogadott 
véleményei azok indoklásával együtt 30 
napig, 2011. április 11-től május 10-ig megte-
kinthetőek a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Osztályán (2. emelet 28-as szoba), illetve a 
honlapon.
A tervvel kapcsolatos esetleges észrevétele-
ket névvel és címmel ellátva, „Településren-
dezési eszközök felülvizsgálata – lakossági 
észrevétel” megjelöléssel kérjük leadni az 
ügyfélszolgálaton, vagy postai úton megkül-
deni a Hivatal címére: 2143 Kistarcsa, Szabad-
ság út 48. Solymosi Sándor polgármester
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Várostakarítás a patak parton
Április első szombatján újabb vá-
rostakarítási akciót szervezett Kis-
tarcsa Város Önkormányzata. A 
résztvevők 9 órakor gyülekeztek 
a patak partján és kezdtek neki a 
munkának. Solymosi Sándor pol-
gármester, valamint a Fidesz Frak-
ció képviselői is kivették a részüket 
az árokpart, a meder megtisztítá-
sából és a környező terep rende-
zéséből. Az Intézmények részéről 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 
valamint a Szent István Általános 
Iskola tanulói szorgoskodtak. A csa-
pathoz csatlakozott még Gyolcs Géza, a Szilasvölgye Egyesület elnöke, és Fehérné Zentai 
Edit a Kistarcsai Kézilabda Egyesület edzője is.
A várostakarítási napon kialakítottak egy ösvényt, és ismét több zsák szemetet szedtek 
össze a lelkes takarítók. A munkálatok elvégzéséhez szükséges eszközöket a Kistarcsa 
Városüzemeltető Nonprofit Kft. (röviden KIVU Kft.) biztosította. A környezet megszépí-
tését követően szalonnasütéssel folytatódott a délután. Természetesen az Önkormányzat 
minden résztvevőt vendégül látott.

Elfogadták a Városi 
Tanuszoda fejlesztési 

koncepcióját
Rövid- és középtávú célok:
- rövidtávú beruházások, melyek az üze-
meltetési költségeket csökkentik, 
- héjszerkezet cseréje, mely a belső rész 
hőveszteségét akadályozná meg, 
- jelenlegi ponyva lecserélése könnyűfém 
szerkezetes szendvicspanelekre, 
- folyamatos karbantartás: szivattyúk ja-
vítása, a csövek cseréje, a medence szige-
telése, az elektronikai eszközök folyama-
tos cseréje, az üzemeletető automatika 
korszerűsítése, valamint a külön egység-
ként kezelendő medencetér szigetelése és 
burkolatának cseréje, 
- gázkazánok cseréje, kazánház megépí-
tése, 
- épületet legalább három elemmel való 
meghosszabbítása, amely alá tanme-
dence és wellness szolgáltatások is el-
férnének, 
- öltözőrendszer átalakítása, felújítása, 
- sportrendezvények számának növelése, 
- állandó csoportokkal a személyes kom-
munikációs közeg további építése, vala-
mint kedvezmények nyújtása, 
- baráti hangulatú és programokban gaz-
dag intézmény létrehozása
Az Önkormányzat a felsorolt beruházá-
sok költségeit pályázati pénzből kívánja 
fedezni, mivel ily módon megrövidülne a 
megtérülési idő. Az Uszoda a város egyik 
jelentős szolgáltatási egysége. Megma-
radásának záloga a fejlesztés és a prog-
ramkínálat bővítése. A piaci szemlélet 
elengedhetetlen feltétele az irányításnak. 
Középtávon cél egy korszerű gépészeti 
rendszerrel ellátott, kibővített esztétikus 
környezetben elhelyezett wellness kí-
nálatot is nyújtó intézmény létrehozása, 
amely évtizedekig versenyképes feltéte-
leket tud felkínálni a város és a térség 
lakosai számára.

Új nyílászárókat kap a Kölcsey Ferenc Általános Iskola épülete 
Régi adósságát törleszti az önkormányzat az iskola felé

Az iskola ablakai és ajtói rendkívül elavult 
állapotban vannak, a mai kor követelményeit 
már nem elégítik ki. Az ablakok működtetése 
nehézkes, a víz befolyik rajtuk, a szél besüvít 
a nyílásokon. Az ablakokon dől ki a meleg a 
szabadba, felújításuk nem gazdaságos, cseré-
jük halaszthatatlan. A cserével a fűtési energia 
legalább 20 %-a megtakarítható, így ez rövid 
idő alatt megtérülő beruházás. Ezért a képvise-
lő-testület 2011. április 4-i soron kívüli ülésén 
közbeszerzési pályázat kiírásáráról döntött.
A kivitelezés a nyári szünetben fog megvaló-
sulni.  A nyílászárók esztétikusak és bizton-
ságosan kezelhetők lesznek, hatékonyabban 
lehet védekezni a betörések ellen. A csere után 
szebbek lesznek az osztálytermek, otthono-
sabb lesz az intézmény.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola di-
ákjai, tantestülete és szülői közössége 
nevében köszönöm meg Juhász István 
Úrnak, a pénzügyi bizottság elnökének; 
hogy közreműködésével iskolánk ismét 
nagy mennyiségű papírárut kapott fel-
ajánlásként.

Jutasi-Varró Diána igazgató

Óvodai beíratás

Kistarcsán a Városi Óvodába (2143 Kistar-
csa, Eperjesi út 1.) a 2011/2012. nevelési 
évre az 2011. május 2-6. között minden nap 
hétfőtől-csütörtökig: 8-17 óráig, pénteken: 
8-13 óráig lehet beiratkozni.

A polgármester és a képviselők fogadóórái

Név Telefonszám, e-mail cím Fogadóóra helye Fogadóóra ideje
Solymosi Sándor 
polgármester

06-28-507-133 Polgármesteri Hivatal minden páros hét hétfőjén 
16-18 között

1-es körzet
Zsiák Péter 

06-30-748-2027, 06-20-667-7027 
zsiakpeterpal@fidesz.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

2-es körzet
Uvacsek Csaba

06-30-921-7573 Eperjesi út 5. közös 
képviselői iroda

előre egyeztetett időpontban

3-as körzet 
Juhász István

06-30-948-3424 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

5-ös körzet Méhesné 
Horváth Erika

06-20-339-0034 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

6-os körzet 
ifj. Juhász István

06-30-612-3234 Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban

7-es körzet 
Csaja János

06-20-620-4661 
natalia99@freemail.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpont-
ban, testületi ülést követő 
csütörtökön 18-20 között

8-as körzet 
Zsiák Balázs

06-20-380-0044 
zsiakbalazs@fidesz.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban, 
testületi ülést követő hétfői 
napon

Juszkó Ferenc 06-20-345-5443 
muskatli52@freemail.hu

Vasút u. 23. előre egyeztetett időpontban, 
minden hónap első hétfőjén

Márkus József 06-70-392-1417 
markus.jozsef@jobbik.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

Juhász József 06-20-975-4551 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban, 
testületi ülést követő kedden 
16-17 között
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Április 4-én hat napirendi pontot tárgyalva rendkívüli testületi ülést 
tartottak a képviselők. A legnagyobb érdeklődés a Flór Ferenc Egész-
ségügyi Szakközépiskola és Gimnázium megszüntetéséről szóló 
döntés napirendre tűzése váltotta ki
A képviselő-testület még 2010. december 15-én határozott úgy, hogy 
a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium fenntar-
tói jogát visszaadja a Pest Megyei Önkormányzatnak. A Pest Megyei 
Önkormánayzat 2011. március 31-i ülésén döntött a kistarcsaiak kérel-
méről. Három határozati javaslatot szavaztak meg, ami egyértelműen 
rendelkezik arról, hogy a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola 
és Gimnázium feladatait más megyei fenntartású intézményekben 
oldják meg, vagyis az intézmény jogutód nélkül megszűnik. 
Kivonat Pest Megye Önkormányzatának közgyűlésének határo-
zatából:
„1., a kistarcsai Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium ál-
tal ellátott gimnáziumi és szakközépiskolai feladatot 2011. július 1. napjával 
átveszi.
2., a feladat ellátásról a gimnáziumi évfolyamok esetében az aszódi Pe-

tőfi Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium intézményben 
gondoskodik, a szakközépiskola évfolyamain folyó szakképzés folytatására 
a gödöllői Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intéz-
ményét jelöli ki.
3., felkéri elnökét, hogy a közoktatási feladatok átvételével kapcsolatos megálla-
podás tervezetét a Közgyűlés 2011. május 27-i ülésére terjessze be.”
A közoktatási intézmény jogutódlás nélkül történő megszünte-
tése napján megszűnik a tanulók tanulói jogviszonya. A jogutód 
nélkül megszűnő munkáltató helyébe nem lép más jogalany, így 
munkáltató hiányában a munkavégzésre irányuló jogviszony is 
megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor az 
utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a közalkalmazott 
részére az illetményét és végkielégítés illeti meg, a ki nem adott 
szabadságot pénzben kell megváltani és részére ki kell adni a jog-
szabályokban előírt igazolásokat.
Hét igen és négy nem szavazattal a képviselő-testület a Flór Ferenc 
Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumot 2011. 06. 30-ával jog-
utód nélkül megszünteti.

A képviselő testület legutóbb április 20-án 
tartotta rendes ülését, ahol 30 napirendi 
pontot terjesztettek elő. 
Trianoni emlékművet állítanak Kistar-
csán
Az emlékmű helyéül az uszoda előtti terü-
letet jelöltéki ki a képviselők. Az emlékmű 
kivitelezési munkáira 500.000,-Ft bruttó ösz-
szeget biztosítanak, ezenkívül adományokat 
gyűjtenek. A Trianoni emlékmű kialakításá-
ra munkacsoportot hoztak létre (ifj. Juhász 
István alpolgármester, Szilárdi László intéz-
ményvezető és Párkányiné Kóta Zsuzsanna 
főépítész). A munkacsoportnak a májusi tes-
tületi ülésre kell javaslatot tennie. 
Elfogadták a város 2010. évi zárszámadását
A kistarcsai önkormányzat auditált költ-
ségvetési bevételei és kiadásai 2 milliárd 
97 millió 289 ezer Ft-ban, ezen belül a mű-
ködési bevételek 1 milliárd 451 millió 891 
ezer Ft-ban, míg a működési kiadások 1 
milliárd 428 millió 98 ezer Ft-ban teljesültek. 
A zárszámadáskor az is kiderült, hogy az 
elmúlt évben 205 millió 419 ezer Ft szabad 
felhasználású pénzmaradvány képződött, 
melyből 37 millió 230 ezer Ft-ot a 2010. évi 
kötelezettségvállalások fedezetére biztosíta-
nak, a megmaradó 168 millió189 ezer Ft-ot 
általános tartalékba helyezik.
A kiadási tételeket végigtekintve megálla-
pítható, hogy a város működtetésére tavaly 
1 milliárd 670 millió 717 ezer forintot köl-
töttek. Ebből a  személyi juttatások járulé-
kokkal együtt számolt összege 892 millió 83 
ezer forint.  Beruházási, fejlesztési és felújí-
tási célokra 236 millió 694 ezer forintot hasz-
náltak fel. 

Egyhangúan elfogadták az önkormányzat 
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról szóló beszá-
molóját
Ebből többek között kiderült, hogy Kistar-
csa lakossága 2010-ben 335 fővel növekedett, 
így tavaly már 11.875-en éltek a városban. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 4 
millió 51 ezer Ft-ot fordított az önkormány-
zat, amelyben 123 fő részesült. 

A képviselő-testület döntött a közműve-
lődési megállapodásokról, valamint az 
egyházak és alapítványok támogatásáról
Új közművelődési megállapodást kötöttek 
a Kistarcsai Kulturális Egyesülettel (KIKE), 
valamint a Pannónia Néptáncegyüttes-
sel. A KIKE 1.550.000,-Ft összegű támoga-
tást, a Pannónia Néptáncegyüttes pedig 
1.900.000,-Ft összegű támogatást kap ebben 
az évben. A támogatás a közművelődési 
megállapodás megkötését követően utal-
ható. Az alapítványok 2011-ben a következő 
támogatásokat kapják: „Közösen Értük” 

Alapítvány 525.000,- Ft, „Nektár” a Kölcsey 
Iskoláért Alapítvány 550.000,- Ft.  Az egy-
házközségek kérelmére a költségvetésben 
elkülönített 150-150 ezer Ft felett a Pénzügyi 
Bizottság plusz forrást ítélt meg, a Reformá-
tus Egyházközségnek 367.500,- Ft-ot, a Kato-
likus Egyházközségnek  367.500,- Ft-ot.
Szemétszállító járművet kap a KIVÜ Kft.
A harmadik közbeszerzési eljárás eredmé-
nyes volt, így a Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. egy Mercedes-Benz ECONIC 2628 típu-
sú szemétszállító gépjárművet kap. Ezzel a 
„ kukás” autóval a település valamennyi ré-
széről időben elszállíthatják a kommunális 
hulladékot.
Megszüntették a „Tiszta udvar, rendes 
ház” és a „Településszépítő Mozgalom” 
cím adományozását szabályozó rendele-
teket
A „Településszépítő Mozgalom” alapítá-
sáról és elismeréséről szóló rendeletet még 
1999-ben alkották, a „Tiszta udvar, rendes 
ház” rendeletet pedig 2009-ben. Az elmúlt 
években meghirdetett pályázatokra egyet-
len egy jelentkező sem akadt, ezért nem in-
dokolt a két elismerést rendelet formájában 
fenntartani.
Mondok Zoltán századost nevezték ki 
Kistarcsa rendőrőrsparancsnokának
A kinevezésről Bozsó Zoltán dandártábor-
nok a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője 
írásban tájékoztatta a képviselő-testületet. 
A tájékoztatóból az is kiderült, hogy az elő-
ző őrsparancsnokot Farkas Imre alezredest 
áthelyezték Gödöllőre, ahol a Közrendvé-
delmi Osztályt vezeti.

P.Gy.

Elfogadták a város 2010. évi zárszámadását
(Testületi ülésről jelentjük 2011. április 20.)

A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium  
2011. 06. 30-án jogutód nélkül megszűnik

( rendkívüli testületi ülés április 4.)

Zsiák Balázs és Zsiák Péter
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Ez az év olyan bejelentésekkel kezdődött, 
ami a város jövőjét alapvetően meghatá-
rozza. Ha a mérleg két serpenyőjét nézzük, 
akkor hosszútávon mindenképpen pozitív 
az állás. Kérdés: érdemes-e a biztonságos 
gazdálkodás érdekében népszerűtlen in-
tézkedéseket hozni?
Mindig mérlegelni kell, és nem lehet min-
denkinek tetsző döntéseket hozni. Így 
került képletesen szólva a serpenyőbe a 
középiskola helyzete. Ezzel kapcsolatban 
el kell mondani, hogy a választást követő 
fél éven belül van lehetősége az önkor-
mányzatnak egy önként vállalt – nem kö-
telező - feladat átadására a feladat ellátá-
sára kötelezettnek. Ez a mi esetünkben a 
Pest Megyei Önkormányzat. A döntésnél 
figyelembe vettük, hogy a Flór Ferenc Kö-
zépiskolát az elmúlt négy évben 128 millió 
forinttal támogattuk. Az iskolában a 233 
diák közül mindössze 41 kistarcsai, a 18 
pedagógus közül csak 4 helyi lakos, közel 
22%-os az évfolyam ismétlések száma és a 
végzős nyolcadikosaink 90%-a nem ebben 
az iskolában szeretne továbbtanulni. Ezek 
a számok egyértelműen azt mutatták, hogy 
az intézmény fenntartása nem Kistarcsa 
érdekeit szolgálja. A másik nagyon fontos 
dolog, hogy az épület a város tulajdona.
Az iskolákkal kapcsolatban el kell monda-
ni, hogy a két általános iskola esetében is 
kialakult egy nagyon kedvezőtlen helyzet, 
ugyanis jelentős a más településről felvett 
tanulók aránya. Az alsó tagozatban 86, a 
felső tagozatban 111 bejáró diák tanul, így 
az önkormányzat 11-el több osztályt mű-
ködtet a szükségesnél. Ha a számokat néz-

zük, akkor 400 olyan gye-
rek tanul Kistarcsán, akik 
nem a városban laknak, ez 
pedig pontosan azt a szá-
mot adja, ahányan jelenleg 
a Szent István Általános 
Iskolában tanulnak. Tehát 
Kistarcsán fenntartunk 
egy iskolát a bejáró tanu-
lóknak. Ennek a költségeit 
pedig 50%-ban a város-
nak kell kigazdálkodnia. 
Ezért a képviselő-testü-
let egy olyan határozatot 
fogadott el, amelyben 
szándékát fejezte ki arról, 
hogy összevonja az általá-
nos iskolákat. Az átszer-
vezéssel és összevonással 
két év alatt közel 80 millió 
forintot takaríthat meg az 
önkormányzat. 
Mivel a megye a Flór Fe-
renc Középiskola kapcsán  
csak a feladatot vállal-
ná át, ebből következik, 
hogy ez az intézmény 
megszűnik. Mit csinálnak 
az üressé váló középisko-
la épületével?  
A Szent István Általános 
Iskolát átköltöztetjük a Flór Ferenc Közép-
iskola épületébe és a szükséges átépítési 
munkák a nyáron kivitelezésre kerülnek. 
Kicseréljük és korszerűsítjük a nyílászá-
rókat a Kölcsey Általános Iskolában. Ter-
mészetesen az összevonás után képződő 
megtakarításokat az oktatás színvonalá-
nak javítására fordítjuk. Ezekkel az intéz-
kedésekkel  húsz év elmaradását próbáljuk 
behozni. Az iskolák átszervezéséről egyéb-
ként egy részletes tájékoztatást olvashat-
nak ebben a lapszámban, de a város hon-
lapjára is feltettük ezt az anyagot.
Lesz-e bölcsődéje a városnak?
Mindenképpen lesz bölcsődéje a város-
nak, csak az a pályázat, ami ezt támogatta 
volna nem valósul meg, mert nem tudunk 
közel 100 millió forintot hozzátenni a be-
ruházáshoz és nem tudtuk volna öt évig 
fenntartani a nagyon magas rezsiköltség-
gel megtervezett épületet. Mivel kötelező 
feladat, ezért más alternatív megoldásokon 
gondolkodunk, lehet akár kis költséggel 
megépíthető és üzemeltethető konténeres 
bölcsödét építeni, vagy családi napközit 
működtetni. Megígérhetem megvizsgál-
juk, hogy az önkormányzat szempontjából 
melyik a legelőnyösebb és melyik változat-
tal tudjuk a legtöbb gyereket ellátni.
Március 16-án visszakapta a város a volt 

internálótábor területét. Ebben az évben 
tudnak-e valamit kezdeni ezzel a lehető-
séggel?
A szerződésben a Magyar Nemzeti Va-
gyongazdálkodási Zrt.-től három évet kap-
tunk a rendőrség új épületének kialakítá-
sára. Természetesen nem akarunk ennyit 
várni. A Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság szakemberei is megvizsgálták az egyik 
épületet, amelyben a Kistarcsai Rendőrörs 
épületét szeretnénk majd elhelyezni. En-
nek a megvalósítását a város vállalta fel. 
A munkákra a rendőrörs jelenleg használt 
épülete nyújtja majd a fedezetet. Minden-
képpen szeretnénk még ebben az évben 
elkezdeni az emlékhely kialakítását is. Az 
átalakításhoz pályázati forrásokat is sze-
retnénk igénybe venni.
Májusban a kialakult hagyomány szerint 
megrendezik a Kistarcsai Napokat, lesz-e 
valami változás az előző évekhez képest? 
A főszervezőktől – Szilárdi Lászlótól és ifj. 
Juhász István alpolgármestertől – azt kér-
tem, hogy a jövőben  próbáljanak újítani a 
programokon. Ezt már idén is tapasztalni 
fogják a kistarcsaiak, ugyanis több hely-
színen bonyolítjuk le a kulturális rendez-
vényeket. Az Ifjúság téren kívül a Szekeres 
Park és Piac szabadtéri színpada is bekap-
csolódik majd a lebonyolításba.
.   P.Gy.

Húsz év elmaradását kell pótolnunk, 
ezért népszerűtlen döntéseket is felvállalunk

Interjú Solymosi Sándor polgármesterrel
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Kistarcsa Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete meg-
választását követően áttekintette 
kötelezően és nem kötelezően 
ellátandó feladatait. A közokta-
tási feladatok közül az óvodai és 
általános iskolai ellátás minden 
települési önkormányzatnak kö-
telező feladata, a középiskolai 
ellátás önként vállalt feladat, 
azaz nem kötelező, vagyis nem 
a városnak kell ellátnia.

A közoktatás finanszírozására 
az állami költségvetésből norma-
tívát igényel az önkormányzat, 
mely azonban az intézmények 
fenntartásának csak 50%-át fe-
dezi, ezért annak kiegészítését 
az önkormányzatnak egyéb 
költségvetési bevételeiből kell 
biztosítani. Azaz minden állami 
forinthoz még egy önkormány-
zati forintot hozzá kell rakni. 
A vizsgálat kapcsán megállapí-
tást nyert, hogy a kistarcsai okta-
tási intézményhálózat állagának 
megóvására évtizedek óta nem 
költött az önkormányzat. Az 
iskolák és óvodák épületei, nyí-
lászárói, fűtésrendszerei elavul-
tak, felújításra szorulnak. A két 
általános iskola tanulói létszá-
mát tekintve az alsó tagozatosok 
18,3%-a, 86 fő, a felső tagozatosok 
29,1%-a, 111 fő, mindösszesen a 
tanulók 23,1%-a, azaz 197 fő nem 
kistarcsai lakóhelyű. Az önkor-
mányzat a két iskolában 11 osz-
tállyal több osztályt működtet a 
bejáró tanulók miatt. A középis-
kola 233 fős tanulói létszámából 
csak 17,6%, azaz 41 fő kistarcsai 
lakos. A Képviselő-testület fenti-
ekre tekintettel egy hatékony és 
jó színvonalú oktatási intézmény-
rendszert szeretne kialakítani, 
mely megőrzi az iskolák eddigi 
jó hagyományait, és jobb feltéte-
leket teremt az oktatás hatékony-
ságára. Ezen célok eléréséhez első 

lépésként 2010. decemberében 
a Képviselő-testület felajánlotta 
a Pest Megyei Önkormányzat-
nak a Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium 
fenntartását. A Pest Megyei Ön-
kormányzat 2011. március 31-én 
úgy döntött, hogy a középiskola 
fenntartói jogát nem veszi át, de 
mint törvény által a feladat ellá-
tására kötelezett gondoskodik 
a tanulók saját intézményeiben 
való elhelyezéséről. A gimnázi-
umi osztályokat az aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium, Gépészeti 

Szakközépiskola és Kollégium-
ban, a szakközépiskolai osztályo-
kat pedig a gödöllői Madách Imre 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumban fogja elhelyezni.

Az általános iskolák tekinte-
tében a Képviselő-testület a két 
általános iskola összevonását 
tervezi. Miután a Pest Megyei 
Önkormányzat a Flór Ferenc 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Gimnáziumot nem akarja 
működtetni, ezért a két iskola 
összeköltöztetése és összevoná-
sa nagy arányú költségmegta-
karítást eredményez az önkor-
mányzatnak. Az intézmények 
összevonása 2011-ben megköze-
lítőleg 18.000.000.- Ft, 2012-ben 
pedig 62.000.000.- Ft megtaka-
rítást eredményezhet, melyet 
az oktatási intézmények kor-
szerűsítésére kíván fordítani 
az önkormányzat (nyílászárók 
cseréje, hőszigetelés, fűtéstech-
nikai korszerűsítés, stb.). Az 

önkormányzat törekvése, hogy 
az összevonás után egy új, a kor 
elvárásainak megfelelő iskolát 
hozzon létre – több mint 20 éve 
hiányzó tornateremmel.(Kötele-
ző feladat.) A Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskola és a Szent István 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
2011. június 30-án jogutódlás-
sal szűnik meg, és 2011. július 
1-jén létrejön az új intézmény. 
A tanulói és a közalkalmazot-
ti jogviszonyokat nem érinti az 
átszervezés. Kistarcsa Város 

Önkormányzata a diákigazol-
ványok cseréjével kapcsolatos 
költségeket átvállalja a szülők-
től. A két iskola vezetői közösen 
elkezdték az új intézmény arcula-
tát megtervezni és a dokumentu-
mokat előkészíteni.

Az új iskola arculatának ter-
vei között szerepel:

 − A 2011/2012-es tanévben 5 má-
sodik osztály indítását kívánja enge-
délyezni a Képviselő-testület, így a 
2011/2012. tanévben a 4. és 6. osztá-
lyában lesz osztály összevonás.

 − Első osztálytól kívánja bevezetni 
az angol és német nyelvoktatást.

 − Emelt szintű testnevelés oktatás 
kíván indítani egy osztályban.

 − Az 1-4 évfolyamon egy osztályban 
iskolaotthonos ellátást biztosít.

 − 7-8 osztályban nívó csoportos ma-
tematika és magyar felkészítést tart.

 − Továbbra is biztosítja az általános 
iskolában az alapfokú művészetokta-
tás keretein belül a zeneoktatást.

 − A tornaterem gondjainak enyhíté-

sére az Önkormányzat a 2011-ben a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola bitu-
menes pályájának helyére kézilabda-
pálya méretű fedett tornatermet épít.

 − Az új intézmény a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola fő épületében (2143 
Kistarcsa Kölcsey F. u. 1.), mellék-
épületében (2143 Kistarcsa Széche-
nyi u. 63.) és a Flór Ferenc Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Gimnázium 
(2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.) épüle-
tében lesz elhelyezve. A szükséges át-
építési munkálatok a nyár folyamán 
meg fognak valósulni.

 − A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
nyílászáróinak cseréje a nyár folya-
mán meg fog történni.

 − Az új intézmény tanulóinak és dol-
gozóinak közlekedésbiztonsága ügyé-
ben az Önkormányzat a Széchenyi 
úti gyalogátkelő felfestése ügyében 
ígéretet kaptunk a munka elvégzés-
re az illetékes hatóságtól. A Kölcsey 
F. utcában fekvő rendőr elhelyezését 
tervezi az önkormányzat.

Pest Megye Önkormányzata 
az alábbi véleményt adta: 

„A tervezett intézményátszer-
vezéssel az ellátásról továbbra 
is helyben gondoskodnak és a 
tervezett intézkedés nem jelent 
a gyermekeknek, szülőknek 
aránytalan terhet, de lehetővé 
teszi az intézmény által ellátott 
tevékenység megfelelő színvo-
nalon történő ellátását, így az 
támogatandó. Kistarcsa Város 
Önkormányzatának tervezett 
intézkedése nem ellentétes Pest 
Megye Önkormányzatának 
2006. január 27-i ülésén 8/2006. 
(01.27.) számú határozatával el-
fogadott és a 328/2088. (08.29.) 
KGYH. számú határozattal ké-
szített Pest Megye Önkormány-
zatának Feladatellátási, Intéz-
ményhálózat-működtetési és 
Fejlesztési Tervében foglaltak-
kal.” A Város Önkormányzata 
bízik benne, hogy az átszerve-
zés kapcsán keletkező megta-
karításokkal az általános isko-
lában tanuló gyermekeknek az 
eddigieknél jobb körülménye-
ket teremt. www.kistarcsa.hu

Tájékoztatás oktatási intézmények átszervezéséről
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Gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztatás
 Az adó alapja: 
- a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén az adó alapja tovább-
ra is a gépjármű hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítmé-
nye. 
- az autóbusz, a nyerges vontató, lakókocsi és a lakó pótkocsi esetén az 
önsúly, míg a tehergépjármű és pótkocsi esetén változatlanul az önsúly 
+ raksúly 50 %-a. 
 Az adó mértéke: 
A gépjárműadó mértéke 2011. január 01. napjától nem változott. A kép-
viselő-testületnek a gépjármű adóztatást befolyásoló hatása nincs, az 
adó mértékét törvény állapítja meg. A gépjárműadózás során érintett 
járművek központilag egységes szabályok alapján kerülnek adóztatásra 
az alábbi táblázatok szerint: 

Személygépkocsik és motorkerékpárok vonatkozásában 2010-től 
(Ft/kW) - A teljesítmény szerinti adóalap: 
- 345 Ft/kW – a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári 
évben 
- 300 Ft/kW – a gépjármű gyártási évet követő 4-7. naptári évben 
- 230 Ft/kW – a gépjármű gyártási évet követő 8-11. naptári évben 
- 185 Ft/kW – a gépjármű gyártási évet követő 12-15. naptári évben 
- 140 Ft/kW – a gépjármű gyártási évet követő 16. naptári évben és az 
azt követő naptári években

Tehergépjárművek, autóbuszok, nyerges vontatók, pótkocsik vo-
natkozásában 2010-től: Az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja 
után 
- légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 
gépjármű esetén 

1200 Ft

- egyéb gépjármű és pótkocsi esetén 1380 Ft

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű-
veket (ide értve a nyerges vontatókat, pótkocsikat, félpótkocsikat is) il-
letve autóbuszokat a Gjt. továbbra is 1200 Ft/minden megkezdett 100 kg 
mérték szerint adóztatja. 

Mozgáskorlátozottakra vonatkozó fontos szabályok:
2011. január 01. napjától a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó men-
tességi feltételek az alábbiak szerint változtak: 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Továbbiakban: Gjt.) 5. 
§. f.) pontja alapján „mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a 
súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gond-
nokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szál-
lító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örök-
befogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) 
egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő 
személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jo-
gosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygép-
kocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű 
személygépkocsi után jár.” 
A törvény értelmében 2011. január 01. napjától az üzemben tartói be-
jegyzéssel rendelkező mozgáskorlátozottak is kérhetik - 13 000 Ft ere-
jéig - az adófizetési kötelezettség alóli mentességet, ha a törvényben 
leírt egyéb feltételeknek megfelelnek. 
Gépjárműátírás:
2010. januártól változtak a gépjárművek adásvételének szabályai. 
A nem megfelelően megkötött adásvételi szerződések alapján július 
1-étől kezdődően nem is írják át az új tulajdonos nevére a gépkocsit az 
okmányirodák.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a válto-
zástól számított 5 munkanapon belül az eladó tulajdonos az okmány-
irodában történő benyújtásával teljesíti.
Felhívjuk figyelmüket a Gjt. 2. § (5) bekezdésére, amennyiben a gépjármű 
eladása esetében az érintett felek (eladó és vevő) egyike sem tesz eleget 
a bejelentési kötelezettségének az Okmányiroda felé, akkor a gépjármű-
adó egész éves díja azt a felet terheli, akinek az adott év január 1. nap-
ján a gépjármű a tulajdonában volt. 
Tehát: Ha év végén eladjuk gépkocsinkat, például: 2011.12.20-án és azt nem je-
lentjük be a törvényben előírt bejelentkezési kötelezettségünknek megfelelően, 
akkor akár a 2012. év súlyadóját is meg kell fizetnünk, ha a vásárló nem 
íratta át az autót.
A könnyebb ügyintézés érdekében az Okmányirodák, valamint a Kistar-
csa Város honlapján elérhetők az új előírásoknak megfelelő adásvételi 
szerződésnyomtatványok.  Polgármesteri Hivatal

Március 12-én  a területi 
versenyen arany minősítést, 
áprilisban az országos dön-
tőn pedig ezüstérmet kapott 
a kistarcsai Harmónia Tánc-
klub junior csoportja. Az 
eredmény azért is nagysze-
rű, mivel a versenyen a cso-
port valamennyi tagja részt 
vett, tehát nem kiváloga-
tott gyerekek szerepeltek. 
A csoport tagjait azonos 
szintre hozta fel a csoport 
művészeti vezetője Villám  
Veronika. Az idei kvalifi-
kációs versenyeket és az 
OB-t is a tavalyihoz képest 
sokkal előbb rendezték meg 
és nagyon kevés idő volt a 
felkészülésre. Az idei felké-

szülést elősegítette, hogy a versenyzők a próbák mellett klasszikus balett órákban is részesültek, melyet 
Szoboszlai Csilla táncpedagógus a Budapest Táncszínház és az Operaház volt táncosnője tartott. A nagy 
erőfeszítés, a kitartás a sok plusz óra meghozta gyümölcsét, a Szabadság ára című produkció bejutott a 
Kaposváron rendezendő Európa bajnokságra. Európa minden részéről több mint 1000 versenyző készül 
a megmérettetésre, melyet a tánc mindem műfajában és stílusában rendeznek meg. A klasszikus baletten 
a társastáncon át a musical, jazz és moderntáncokon keresztül egészen a trend táncokig és a folklórig.

A Harmónia táncklub óvodás kezdő és haladó csoportja a Kistarcsai Napokon (22-én 12 órától) is bemutat-
kozik néhány műsorszámmal, amely ízelítő lesz az évvégi bemutatóból. Az évvégi gálát már igazi színházi 
körülmények között rendezik meg az Erzsébetligeti Színházban június 26-án  (vasárnap) 11 órakor, amit a 
Varga Autószerviz is támogat.

Újra EB-re megy a kistarcsai Harmónia Táncklub
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Egy figyelemreméltó diák 
a Szent István Iskolából

A tanárok számára mindig nagy öröm egy 
olyan gyereket bemutatni, aki az iskola éle-
tében, történetében a legkiválóbb diákok 
közé tartozik. Ez az alig tíz éves fiúcska 
olyan matematikai tudással rendelkezik, 
amit sok felnőtt ember is megirigyelhetne. 
Köszönheti ezt elsősorban szorgalmának, 
segítőkész, támogató szüleinek és tanítójá-
nak, Gacsályi Ádámnak.

Matyi és felkészítő tanítója az idén újra 
meghívást kapott Vácra, a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny Észak-Pest megyei 
eredményhirdetésére. Nagy örömünkre és 
meglepetésünkre Mátyás az igen rangos 
negyedik helyezést érte el, ami fantasztikus 
eredmény a több száz versenyző közül. 

Ennél is fontosabb, hogy (magas pontszá-
ma miatt) meghívást kapott, a kecskeméti 
országos döntőre. 

Lapzártakor még nem tudjuk ennek az 
eredményét. (a szerk.) Szintén Vácott, a leg-
eredményesebb felkészítő tanárokat is ju-
talmazták, így Gacsályi Ádám kollégánk 
is külön elismerésben és tárgyjutalomban 
részesült. A Zrínyi Ilona megyei Matemati-
kaverseny után Matyi áprilisban, a XVI. ke-
rületben Matematikai Alapműveleti Verse-
nyen ismét kiválóan teljesített, hiszen az elit 
budapesti iskolák versenyzői között ismét a 
negyedik helyet érte el. A versenyszezonnak 
azonban még nincs vége, a következő meg-
mérettetés Monoron, a Komplex Tanulmá-
nyi Verseny megyei fordulóján lesz, ahol is-
mét szép eredményt remélünk tanulónktól. 

Gratulálunk, és további sikereket kívá-
nunk Balla Mátyás 4/a osztályos tanulónak!

Munkaközösségünk másik nagy örömhí-
re, hogy a fent említett Matematikai Alap-
műveleti Versenyen Józsa Dominika 7/b 
osztályos tanulónk a rangos mezőnyben 
harmadik helyezést ért el. Neki is örömmel 
gratulálunk!

Lapzártakor még nem kaptunk arra vo-
natkozóan hírt, hogy ezzel az eredményé-
vel Dominika bejutott-e a verseny országos 
döntőjébe.

Az iskola reál munkaközössége

A húsvétvárás együtt jár környezetünk 
szebbé, tisztábbá tételével is. A közeledő 
Föld napja szintén arra ösztönöz, hogy 
nézzünk körül, mit tehetünk a saját erőnk 
szerint azért a földdarabért, ahol élünk. 
A Szent István Általános Iskola diákjai 
március közepén 21 fővel már részt vettek 
a Búcsútér rendezésében, pataktisztítás-
ban, túraösvény kialakításában, szemét-
szedésben. 

A tavaszi szünet előtti kedden ismét 
szorgalmas kezek munkálkodtak, most 
az iskola környékén és a Fenyvesben, 
hogy még az ünnep előtt ismét gyönyör-
ködhessünk közvetlen környezetünk 
szépségében. Rengeteg papírszemetet, 
sörös- és üdítős dobozt szedtek fel a gye-
rekek a kerítésen kívül. Az, ami a Feny-
vesben volt, szinte leírhatatlan. Kidobott 
tévé, porszívó, apró darabokra törve. 
Üveg-, és elektronikus alkatrészek min-
denütt. Ezekhez már lapátra, gereblyére, 
és felnőtt segítségre is szükség volt. Öreg 
szőnyegeket, kabátokat, még nagymére-
tű műanyag úszómedencét is találtunk. 

Sokáig sorolhatnám. Elképesztő, hogy 
ilyen természeti értéket, mint a Fenyves, 
egyesek szemétbányának használnak! 
Munkánk eredményességét a halmokban 
álló zsákok mutatták. Ki tudja, hányszor 
kell még nekiállnunk, hogy mások sze-
metét szedjük össze?! Akik beállnak vá-
rost takarítani, szépíteni azok, ugyanis 
soha nem szemetelnének! Reméljük, hogy 
megérjük még egyszer, hogy ilyenkor ta-
vasszal nem lesz munkánk, mert nem lesz 
szemét. Minden gyereknek, aki lelkesen 
segített külön köszönet, és köszönjük a 
KIVÜ támogatását is!

Jávor Mária tanár

Versmondóink ragyogó sikerei
Hosszú évek óta a Csömöri Általános Iskola rendezi a területi vers- és prózamondó ver-
senyt. A „szentistvános” diákok minden eddigi megmérettetésen részt vettek. Idén – 
rendhagyó módon – nem csak alsó tagozatos, hanem három felsős diákunk is indult a 
versenyen. Összesen kilenc diákkal érkeztünk március 26-án reggel Csömörre. Mindenki 
nagyon komolyan vette a felkészülést, s ennek eredménye a fantasztikus szereplés, a sok 
szép helyezés. 

1. helyezés Sepsi Hajnalka 3.c (Németh Ildikó tanítványa)
 Sepsi Boglárka 4.a (Gacsályi Ádám tanítványa)
2. helyezés Juhász Benedek 2.a (Szabóné Csala Ildikó tanítványa)
3. helyezés Dankovics Dorina 3.c (Németh Ildikó tanítványa)
 Kovács Renáta 7.b (Nagy Ildikó tanítványa)

Különdíjat kapott Kakuk Emese 5.a osztályos tanuló, s így a fentiekkel együtt ő is ott 
lesz a május 20-i megyei döntőn.

Szerepeljen itt azok neve is, akik ott voltak még, és képviselték iskolánkat, települé-
sünket:

Budai Virág és Fekete Anna 2.b-s tanulók (Soós Mária tanítványai) és Meluzsin Fruzsi-
na az 5.a-ból (Pálmai Anikó tanítványa). Szívből gratulálunk!

A versenyen igazgatónk, dr. Patkós József is jelen volt. A rendező iskola hívta meg; a 
legkisebbek versenyén vett részt zsűritagként.

Megnyertük!
A fent említett hétvégén másik győzelemnek is 
örülhettünk: a 7.b-sek 4 fős csapata megnyerte a 
kerepesi Széchenyi Általános Iskola által meghir-
detett Széchenyi és kora című versenyt. Iskolánk 3 
csapattal vágott neki a megmérettetésnek, hét cso-
port jutott be a döntőbe. Hetekkel előtte előzetes 
feladatokat kellett megoldani, makettet készíteni, 
azok alapján rangsorolták a csapatokat. Nagy Il-
dikó tanárnő készítette fel a diákokat. Elmondása 
szerint a szervezők magasra tették a mércét; sokat 
kellett tudni a legnagyobb magyarról ahhoz, hogy 
megnyerjék a versenyt. Kemény csaták végén a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskolával 
kellett összemérni tudásukat az aranyéremért. A Korecz Edina, Pekár Veronika, Manyik 
Dániel és Kovács Benedek alkotta csapat izgalmassá tette a nap végét, de végül győztek. 
A másik két hetedikes csapatunk a 4-ik ill . a 7-ik helyezést szerezte meg.

Szent Istvánosok a környezetért

Balla Mátyás és Gacsályi Ádám

A sikeresen szerepelt három csapat
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Az Egészségügyi Világnap alkalmából sokéves hagyomány, hogy 
a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban 
egészségnapot szervezünk. Így történt ez 2011. április 7-én is. Ezen 
a napon a műveltségnek egy sajátos területe kerül a középpontba: 
az egészségkultúra. A WHO meghatározása szerint az egészség 
teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, s nem csupán a betegség 
hiánya. Ebben a szellemben állítottuk össze a programot.
Az első két órában a tanulók nyolc foglalkozásból tudtak választa-
ni érdeklődésük szerint.
- Dr. Horváth Eszter iskolaorvos: Szű-

rések és a védőoltások fontossága
- Forgó Ivánné iskolavédőnő: „Lányos 

témák” (intim higiéné, mell önvizs-
gálat)

- Izsóné Szecsődi Ildikó, pszicholó-
gus: „Lélek ereje” (Pszichoszomati-
kus betegségek)

- Ács Rozália Ruby Executive képvi-
selő: Miért rosszak a szabadgyökök? 
(az egészségtudatos magatartás) 

- Gáspár Tibor Vöröskereszt, véradó 
szervező: Vöröskereszt munkája, különös tekintettel az önkén-
tességre és a véradás szervezésre 

- Gáspárné Csókási Rita Vöröskereszt területi vezető: Elsősegély-
nyújtó legfontosabb teendői 

- Kiss Péter rajztanár: Az egészség érték! (montázskészítés)
- Ecsedi Gáborné könyvtáros: Egészséges táplálkozás (könyvtári 

kutatómunka)
A következő három órában pedig az aulában mindenki számára 
elérhető nagy előadást szerveztünk.
- Mészáros Tibor üzleti kommunikációs tanár: Rómeó és Júlia a 

XXI. században (Lányok és fiúk kapcsolata)
- Forgács Péter drogprevenciós szakember: Drogokról őszintén
- Dr. Mucsi János tüdőgyógyász: Miért kerüljük a dohányzást?
A rendhagyó tanítási nap befejező programjában a Pannónia Nép-

táncegyüttes négy táncosa táncházzá varázsolta az iskola auláját.
Nagyon köszönjük minden vendégünknek a munkáját! 
Az osztályok véleményeiből néhány gondolat: 
„Örülünk, hogy megrendezésre került. Tanulságos volt….” (12/A)
„ sokat lehetett belőlük tanulni… megpróbáljuk ezeket megfogad-
ni. Az előadók magas színvonalú előadásokkal készültek.” (10/A)
 „… sok olyan kérdésre választ kaptunk, ami régóta foglalkozta-
tott minket. Változatos, érdekes nap volt.” (10/B)

 „…Jó volt csoportokra bontva hallgatni 
a sok érdekes előadást. A drogról, a do-
hányzásról szóló előadásból sokat tanul-
tunk.” (9/B)
 „ …hasznos információkat hallottunk, 
amelyeket a későbbiekben is bátran al-
kalmazhatunk.” (12/ B) 
„.. próbáltak elrettenteni a káros szenve-
délyektől. Megismerkedtek a gimnáziu-
mi osztályok is az elsősegélynyújtással.” 
(11/A)
 „ …sok mindenre felhívták a figyelmün-
ket. Rövid volt az idő! Reméljük máskor 

is lesz ilyen egészségnap!” (11/B)
Az programhoz egy verseny is kapcsolódott. Az előadások anya-
giból kérdőívet szerkesztettünk, a helyes válaszok és az elkészült 
munkák értékelése határozta meg az eredményt. Gratulálunk!
I. helyezett : 12/A
II. helyezett holtversenyben: 10/A és 10/B 
III. helyezett a 12/B osztály lett.
Jó volt együtt lenni az érdeklődő, a témák iránt nyitott diákjaink-
kal! Köszönet a kollégáknak a rendhagyó tanítási nap zavartalan 
lebonyolításáért!
Az iskolánk tanulói és tanárai egyaránt sikeresnek, tartalmasnak 
értékelték a napot!!!!!

 Dr. Lukács Ferencné és Vágányné Ladányi Mária

Törődjünk az egészségünkkel – Egészségnap a Flór Ferenc középiskolában

Dr. Mucsi János tüdőgyógyász előadása

Mint művészetet oktató iskola, az ide járó 
gyermekek számára a zene megszerette-
tése az elsődleges cél. Arra törekszünk, 
hogy növendékeink kiegyensúlyozott, 
boldog, harmonikus egyéniséggé válja-
nak. A muzsikálás örömével közvetlenül 
hatunk környezetünkre, továbbá város-
unk kulturális életét is szeretnénk színe-
sebbé, tartalmasabbá tenni. 

Április 20-án került megrendezésre a 
II. Pest Megyei Rézfúvós verseny Gödön, 
melyen 30 megyei zeneiskola képviselte-
tette magát. Fehér Ilona 3-ik (trombita), 
míg Balázs Péter Ákos (tenorkürt) a 2-ik 
helyezést hozta el korcsoportjából, ezzel is 
hírnevet szerezve Kistarcsának. Nagy sze-
retettel gratulálunk mindkét gyermeknek 
és tanáruknak Bera Zsoltnak, s köszönjük 
a szülők támogatását. 

Növendékeinket, tanárainkat számos 
alkalommal láthatja fellépni a közönség. 
A KIKE által rendezett Kistarcsai Kiscsil-
lagok rendezvényen diákjaink szépen, 
ügyesen szerepeltek, névszerint Csalló 
Alexa (zongora), Király Anna, Antal Hen-
riett (hegedű), Balázs Péter ( tenorkürt) és 
Fehér Ilona (trombita). A zenélés február-

ban folytatódott egy fergeteges farsangi 
koncerttel, melyen csak jelmezbe öltözve 
léphettek színpadra a hangszeres tanulók 
és tanáraik. Ízelítőül a farsangi sokaságról 
egy fotó. 

A képen már a felszabadult öröm látha-
tó, remek volt a hangulat, kreatív maska-
rákban muzsikáltak a gyerekek, s tanáraik 
is benne voltak a mókában. A hangverseny 
után egy kis sütivel és itókával öblítettük 
le a fellépés előtti izgalmakat. Köszönjük a 
kedves szülőknek a finom falatokat! 

Március 15-én, a városi ünnepség a 
Civil-háznál kezdődött, ahol már hagyo-

mányosan ismét a fúvószenekar adott 
térzenét. Azt követően a megemlékezés 
a Csigaházban folytatódott, s a zenekar 
kíséretében méltóképpen énekelhettük 
együtt a nemzet Himnuszát és a Szóza-
tot. A műsor egyik fő attrakciója Juhász 
Tamás zongoraművész – zeneiskolánk ta-
nára – volt, aki Liszt Ferenc: VI. Magyar 
rapszódia című virtuóz darabját játszot-
ta, óriási sikerrel. Megbecsülendő érték, 
hogy kicsiny városunk ilyen tehetséges 
zenészeket tudhat magáénak.

A munka nem áll meg, hiszen a tanév 
vége ugyan már közel van, ám még előt-
tünk vannak az évvégi vizsgák, a tan-
szaki osztályhangversenyek, a Kistarcsai 
Napok. Koncertjeinkre szeretettel várjuk 
a kedves közönséget!  

A 2011/2012-es tanévben is várjuk a mu-
zsikálni vágyó gyermekeket. Tanszaka-
ink: zongora, hegedű, gordonka, trombita, 
harsona, kürt, tuba, fuvola, klarinét, sza-
xofon, magánének és ütő. A feltételekről 
az iskolában lehet érdeklődni!

Hegedüsné Csák Mónika 
intézményegység-vezető 

Pest megyei díjakat kaptak a kistarcsai Zeneiskolások
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Áprilisi gyermekprogram az óvodában
Óvodánk április 
6-án ellátogatott 
a Szent István Ál-
talános Iskolába, 
ahol kis óvodása-
ink megnézhet-
ték a Kiskondás 
című mese elő-
adását. A gyere-
kek izgatottan 
várták a kezdést. 
Érdeklődve néz-
ték a tornaterem-
ben kialakított 
kastélyt, amelybe az előadás végén be is mehettek, megnézhet-
ték, hogy a szereplők hol közlekedtek. Nagyon tetszett a gye-
rekeknek a zene, a szereplők gyönyörű ruhája. Az előadásmód 
annyira gyermek közeli volt, hogy az óvodások is megértették a 
mesében rejlő humort, így vidáman nézték végig a sok zenével 
tarkított előadást.

Lovas Attiláné, Kovácsné Hollós Krisztina

A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos tanulói idén is 
ellátogattak a Fővárosi Nagycirkuszba. Öt nagy busz parkolt le az 
iskola előtt, s vitt minket Budapestre. Amikor beléptünk a cirkusz 
körfolyosójára, megtelt velünk a csarnok. Elfoglaltuk helyünket, s 
nemsokára megkezdődött az előadás. Először egy bohóc érkezett 
kisvonattal, s énekelt, dudált egyfolytában: tu-tu- tudu….

Jó hangulatot teremtett, s folytatódott két órán keresztül. Jöttek a 
szép szürke lovak, s vágtában hátukra fel, s leugráltak az akrobaták. 
Tapsoltuk a légtornászokat, s csodálkoztunk, hogy cserélt helyet a 
két ládában a tigris és a nyúl. Lélegzet visszafojtva néztük a szaltózó 
artistákat, jókat nevettünk a csetlő-botló bohócon, aki egyre kisebb 
trombitákat varázsolt elő kabátja alól. Az elefánt is nagy sikert ara-
tott, aki az ormányán hintáztatta idomárjának kislányát. A legna-
gyobb öröm és sivalkodás akkor volt a nézőtéren, amikor a bohóc 
lejött közénk, s megsimogatott bennünket, vagy beleült az ölünkbe.

Idén is kiválasztott közülünk egy szereplőt, akit felvitt a színpadra, 
Franka Bálint nagyon örült, hogy az ő anyukájára esett a választás. 
Ezeken kívül még sok érdekes műsorszámot láttunk. A legvégén a 
bohóc fölvette pizsamáját, elővett egy dobozt, s ráfeküdt aludni.

Nagy tapssal köszöntük meg az előadást. Alig várjuk, hogy jövőre 
is láthassuk az új műsorszámot.
 Haigli Gabriella 3.b osztályos tanuló

Évek óta minden év április elején papírgyűjtést szervezünk az 
óvodánkban.

Az újrahasznosítás fontosságát már óvodás korban kiemel-
jük a gyerekek számára. Tudatos nevelés folyik a papírgyűjtés 
környezetkímélő hatásáról. Természetesen hathatós szülői köz-
reműködéssel történt az egy hétig tartó begyűjtés. Ilyenkor fel-
bolydul az óvoda megszokott élete. „Aki él és mozog” a papír-
gyűjtésben segédkezik. A csoportok 
között egy egészséges verseny ala-
kul ki, még a gyerekek is a megtelt 
konténereket számolják.

Az idén igazán sikeresek voltunk. 
Az elmúlt évvel ellentétben egész 
héten száraz időnk volt, még nap-
sütésnek is örülhettünk. A tavalyi 
papírátvevőnk, ebben az évben ösz-
tönző mennyiségi határokat állított 
fel. Ennek értelmében minél több 
papírt gyűjtünk össze, annál maga-
sabb a kilónkénti átvételi ár. Ezek : 
6 t-ig, 15 t-ig, és 15 t feletti határok és 
a hozzájuk tartozó átvételi árak ki-
logrammonként 20 Ft, 22 Ft és 24 Ft 
volt. 

Ilyen magas összeget még soha 
nem adtak vegyes papírért, mióta mi 
szervezetten gyűjtünk. Természete-
sen minden csoport a legmagasabb átvételi összegre gondolt, 
hiszen eddig mindig 15 t fölötti mennyiség jött össze és számí-
tottunk a Gesztenyés óvoda 3 új csoportjára is.

Idén a tagóvoda csoportjai is részt vettek a gyűjtésben. Így a 
Tölgyfa Óvodánál is elhelyeztettünk egy 10 m3 -s gyűjtő konté-
nert. Náluk nem lehetett lemérni az egyes szülők által behozott 
papírmennyiséget – mérleg hiányában – ennek ellenére óriási 
mennyiségű papírhulladék gyűlt össze a kihelyezett konténer-
ben.

Óvodánk mind a 18 csoportja „hangya szorgalommal” tevé-
kenykedett ebben a hatalmas munkában. A gyűjtésben résztve-
vő csoportok pedagógusai szabadidejükben, minden ellenszol-
gáltatás nélkül működtek közre ennek lebonyolításában.

A gyerekek is örömmel segítettek a hozott papír lemérésében 

és a konténerbe hordásában. Több csoport szülői segítséget is 
igénybe vett a pakolásnál. Minden nap kora reggeltől késő dél-
utánig folyamatosan szállították a rengeteg összegyűjtött pa-
pírt és mérés után a szülők és  az óvónők rakták a konténerbe. 
A gyorsan megtelő, 10 m3 konténereket naponta cseréltettük az 
átvevő céggel. A hivatalos mérési eredményt folyamatosan fi-
gyelemmel kísértük, hogy mikor érjük el a bűvös 15 t-t.

A környékbeli cégektől is kap-
tunk segítséget.

• A Kistarcsa Városüzemeltető 
Nonprofit Kft -től kértünk és kap-
tunk egyik délelőttre egy teherau-
tót rakodó munkásokkal, annak 
érdekében, hogy az egyik szülőnél 
a Csiga-biga csoport részére össze-
gyűjtött nagy mennyiségű papírt 
elszállíthassuk.

• A Hyginett Kft. pedig enge-
délyezte, hogy a teherautókkal be-
szállított összegyűjtött papírt nem 
az óvónőknek kellett „leméricskél-
niük” az óvoda mérlegén, hanem a 
cég hídmérlegén mérték le, nagyban 
megkönnyítve a munkánkat.

Mindkét cégnek köszönjük az ön-
zetlen segítségét!

Papírgyűjtésünk egy hétig tartott. 
A végeredmény több mint 35 tonna papír, amit 6 hatalmas teli 
konténerben szállítottak el. 

Kérjük a kedves Szülőket, hogy továbbra is gyűjtsék óvo-
dánknak/csoportjuknak a papírhulladékot, hiszen jövő tavasz-
szal is szeretnénk folytatni ezt a környezetvédő és a csoportok 
számára is kedvező hagyományunkat.

Az átvevő 35,2 t gyűjtött papírmennyiséget igazolt vissza.
Az előző évekhez hasonlóan, ez a pénz a gyűjtési teljesítmény 
arányában a résztvevő csoportoknál marad.(l. a táblázatot). Fel-
használásáról az óvónők és a szülők közösen döntenek.
Köszönjük a gyűjtésben résztvevő szülőknek a hosszú időn ke-
resztül gyűjtögetett, raktározott, kerülgetett papírt és az óvoda 
dolgozóinak az önfeláldozó munkát.

Liptayné Bojtor Katalin óvónő, a papírgyűjtés szervezője

Óvodai papírgyűjtés 2011

A papírgyűjtés csoportonkénti  
megoszlása a következő:

Gesztenyés Óvoda:
Csiga-biga. csoport 7.051 kg 169.225 Ft
Tulipán. csoport 1.704 kg  40.895 Ft
Margaréta. csoport 1.005 kg 24.120 Ft
Napraforgó. csoport 3.648 kg 87.550 Ft
Pillangó. csoport 1.310 kg  31.440 Ft
Csibe. csoport 1 933 kg 46.390 Ft
Katica. csoport 914 kg 21.935 Ft
Maci. csoport 1.820 kg 43.680 Ft
Süni. csoport 3.746 kg 89.905 Ft
Méhecske. csoport  675 kg 16.200 Ft
Halacska.csoport 1.064 kg 25.535 Ft
Napocska.csoport  1.375 kg 33.000 Ft
Cica.csoport 1.272 kg 30.530 Ft

Tölgyfa Óvoda
1. - 5.csoport 7.680 kg 184.320 Ft
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„ De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? 
Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit elvetsz, azzal nem 
a leendő testet veted el, hanem csak a magot… de Isten olyan 
testet ad neki, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes 
magnak a neki megfelelő testet…. Így van a halottak feltáma-
dása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolha-
tatlanságban.” I. Kor. 15, 35-42.

Minden ember hisz a feltámadásban, de sokan nem a keresztyén 
tanítás szerint. 

Nem keresztyén tanítás azoké, akik úgy vélik, hogy gyerme-
keikben, utódaikban fognak majd tovább élni. Hasonlóan nem 
keresztyén tanítás, hogy „gondolatban él tovább az ember: amíg 
emlékeznek reá.” A keresztyén feltámadás-hit egészen más. 

Az ókorban létezett egy tévtanítás a lélek halhatatlanságáról. 
Ennek az volt a lényege, hogy a bűn a testhez kapcsolódik, mely a 
halálban megsemmisül, de az emberben lévő isteni lélek visszatér 
a mennybe és tovább él. Ebben sem hiszünk!

Sokan egy téves gondolattal vádolják a keresztyéneket, mely 
szerint akik itt a Földön gazdagon éltek, azok a mennyben bünte-
tést kapnak. Akik pedig itt a Földön szenvedtek, azok a menny-
ben kárpótlást kapnak. Ez sem keresztyén tanítás, még az sem 
mondható róla, hogy csak annak látszik. Az itt felsoroltak mind-
egyike teljesen idegen a Biblia tanításától. 

A keresztyénség a test feltámadását hirdeti, amit meg is val-
lunk az Apostoli Hitvallásban: „hiszem … a test feltámadását és 
az örök életet”. Ez nem azt jelenti, hogy a beteg, fogyatékos test 
támad fel, nem leszünk sem öregek, sem fi atalok a feltámadás 
után. Nem értelmi fogyatékosan, sem nem pszichikai terheltség-

gel fogunk feltámadni. Testben támadunk fel, de nem portestben, 
hanem romolhatatlan mennyei testben, amelyben Jézus is feltá-
madott.

Pál apostol a magvetés példájával szemléltette mindezt. Az el-
vetett magból mindig ugyanolyan növény kél ki, de nem ugyanaz 
az anyag. A mag anyaga megrothad, de ami kikél belőle, mégis lé-
nyegileg azonos lesz vele. A búzamagból, mindig búza kél ki, de 
az anyaga nem mag, hanem egy kalász. A halál Isten nagy mag-
vetése. A test feltámadásáról szóló tanításal a keresztyén egyház, 
azt vallja meg, hogy valóságosan támadunk fel, teljes személyisé-
günkkel. A romolhatatlanságban azonosak leszünk azzal, akik a 
mulandóságban voltunk. Nem a testünk anyaga lesz azonos, mert 
az „por”. Hanem a személyiségünk lesz azonos. Ezért a feltáma-
dás után felelősek leszünk mindazért, amit a romlandó testben 
cselekedtünk.

Hitünk szerint mindenki fel fog támadni. Mennyei testben kell 
az Isten elé állnunk, aki eldönti rólunk, hogy a mennyei testben 
az örökéletre, vagy kárhozatra jutunk. 

Igénk szerint a feltámadás Isten műve. Newtontól, a nagy fi zi-
kustól megkérdezték: hogyan lehet, hogy az enyészetté lett testet 
Isten a feltámadáskor szét tudja választani a portól, amelybe elte-
mették. Newton vasreszeléket kevert össze homokkal, és megkér-
te a kérdezőt: válassza szét a homokot a vasreszeléktől. Annak el-
bizonytalanodása után a nagy fi zikus egy mágnest vett a kezébe 
és azt mondta: „Aki a holt anyagba, ebbe a darab vasba ilyen erőt 
adott, annak ahhoz is van hatalma, hogy porainkat újra egyesítse.”

Éljünk minden napon a feltámadás hitében, hogy részünk le-
gyen az örök életben!

Riskó János református lelkész

Jeruzsálemben a sziklasír helyén, ahol Krisztus Szent Teste nyu-
godott, a hívek egy templomot építettek. Az idők folyamán le-
rombolták, újraépítették. Most egy hatalmas kupola domborodik 
Jézus sziklasírja felett. Ezt nevezik Sziklasír templomnak. Egy kis 
kápolnaszerű építmény van a templom közepén, alacsony ajtóval. 
Csak lehajtott fővel lehet bemenni. Ott látható a sír, ahova Jézust 
temették. Itt minden este fáklyás körmenetet tartanak. Sírhoz 
érve a kórus így énekel: Ebből a sírból támadt 
fel az Üdvözítő. Itt hallották az asszonyok, ne 
féljetek! Jézust keresitek, nincs itt feltámadt. 
Kétezer év óta a hálás keresztény utókor így 
énekel: Krisztus feltámadott! Alleluja!

Nekünk keresztényeknek a húsvét a győze-
lem ünnepe. Miért? Mert a nagypénteki gyász 
után, amikor Krisztust ártatlanul keresztre sze-
gezték, húsvétkor az élet győzött a halál felett. 
A sötétségből fény fakadt. Az igazság diadalt 
aratott. Mi keresztények a húsvétot ünnepek 
ünnepének tartjuk. Szent Pál, a népek aposto-
la így ír a feltámadás ünnepéről: „Ha Krisztus 
nem támadt fel, hiábavaló a mi prédikálásunk, 
hiábavaló a ti hitetek.” Szent Pál nemcsak hitt 
Jézus feltámadásában, de hirdette is, és élete is 
ezt igazolta. Ő, aki egykor üldözte Jézus egyhá-
zát megtérve bejárta az akkor ismert fél világot. 
Hirdette Jézust, és Rómában vértanúhalált halt 
a feltámadt Jézusért. Így már értjük, hogy a racionalisták, - az ész 
érveket felsorolók, - miért tagadják Krisztus feltámadását. A feltá-
madt Krisztusra építette az egyház tanítását. Jó alapokra építette. 

Egy keresztény lány állt a pogány bírája előtt. Felhangzik a vád: 
Úgy tudom te is a keresztény vagy. A vádlott igenlően bólintott. 
A bíró folytatta beszédét: Szégyeld magadat, egy közönséges 
embert istenként tisztelni, aki két gonosztevő között halt meg. 
A vádlott válaszol: Honnan tudod ezt? Honnan, a könyvetekből, 

melyet ti szentnek mondotok. Ha ott olvastad, - válaszolt a lány, - 
akkor olvasd tovább, és azt is megtudod, hogy a keresztre feszített 
Krisztus harmadnapra feltámadt halottaiból. Ha a halállal véget 
ért volna élete, ha sír örökre magába zárta volna életét, én sem 
hinnék benne, és nem adnám oda életemet. De mert feltámadott, 
és legyőzte a halált, hiszem, hogy ő Isten Fia, ő a feltámadás és 
az élet. Így válaszolt a hőslelkű lány, mert hiszen Jézus is választ 

adott ellenségeinek az ő dicsőséges feltámadá-
sáról. 

Nagypéntek napján, a kereszten függő Jé-
zusnak a gúnyolódók így kiáltottak: Ha Isten 
Fia vagy szállj le a keresztről. Jézus megtehet-
te volna, hogy meggyötört testét kiszabadítja 
a halál karmából. Ez valóban nagy csoda lett 
volna. De ő nagyobb csodát akart tenni. Olyan 
csodát, ami minden kétséget kizárólag fölé 
emelkedik a természet rendjének. Ezért átlépi 
a halál kapuját, engedi, hogy eltemessék, átad-
ja magát a halál ölelésének, hogy megküzdjön 
vele, és húsvét reggelén győzelmet arasson 
fölötte. Nem a keresztről szállt le az élő Krisz-
tus, hanem a sírból, a halál birodalmából akart 
diadalmasan visszatérni. Ő megtehette, mert 
isteni hatalma volt, ő az Istenember. 

A temető komor hely, de a temető bejáratá-
nál olvashatjuk: Feltámadunk. A túlvilági éle-

tet az emberiség több mint 80 % hiszi. Valamilyen formájában, de 
az ember élni fog. A sírgödör nem az utolsó állomás, nem a vég-
állomás. A feltámadt Jézus így köszöntötte apostolait: Békesség 
veletek! Halljuk meg mi is Jézus szavait. Legyen meg bennünk a 
folytonos lelki megújulás. Ez akkor lehet, ha a forráshoz, Jézushoz 
megyünk. Tudjuk az ő tanítását életünkben állandóan megtarta-
ni. Így tudunk a feltámadt Jézus nyomdokain járni.

 Somlai József ny. plébános

Református

Katolikus

„Hiszem a test feltámadását és az örök életet”

Föltámadott, alleluja!

Sziklabarlangsír
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R.H.Dental 
Fogorvosi rendelôk és Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. - Szt. László u. sarok

Várjuk kedves pacinseinket fogorvosi rendelőinkben!

Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás, implantáció.

Kistarcsai privát rendelésünk:
Hétfő és szerda: 16-20 Dr Répay Klára

Szerda 9-14 és péntek 14-20 Dr Farczádi Tímea
Szombaton 9-14 sürgősségi ellátás

BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidőben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop) 

rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

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

Április 30-án, május 1-én, május 7-én és 8-án reggel 8-tól.
Fehér húscsirke, vágnivaló súlyban kapható Kistarcsa Nádor majorban a csirke farmon.

Nagyobb tétel esetén házhoz szállítás.
Következô értékesítés július közepén.

tel.: 06-30 501-8117

Húscsirke vásár!!!

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

is várjuk Kedves Vendégeinket!

(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

újdonságainkkal várjuk régi és új vásárlóinkat!
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GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.
Dupla gránit síremlékek már bruttó 350.000.-Ft-tól.

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

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése.
Mûkô síremlékek felújítása.

BEMUTATÓTEREM ÉS ÜZLET:
2144 Kerepes, Szabadság út, HÉV állomás mellett. 

3 számú fôúton, Gödöllô irányába a bal oldalon

QUALITY - DESIGN - 

RELIABILITY - STYLE - INNOVATION

GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

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

QUALITY - DESIGN - 

RELIABILITY - STYLE - INNOVATION

QUALITY - DESIGN - 

RELIABILITY - STYLE - INNOVATION

GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

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

Telefon: +36 30 431 58 58 és +36 70 601 41 00
Fax: +36 70 900 80 33

E-mail: mystiquestone@gmail.com
www.granitsirko.hu
Nyitvatartási idô:

Hétfôtôl - péntekig: 08:00-16:00
Szombaton: 08:00-15:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

”FRISS„ BOLT
Péksütemény, Kávézó és más…

Kistarcsa, Thököly út 1. (Zsófi aligeti HÉV állomás mellett)

• különleges kenyerek
• mindennap friss pékáru

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 6-19
Szombat: 6-14

• helyben készített sütemények
• szendvicsek, hidegkonyhai készítmények
• folyamatosan megújuló kínálat

• frissen főzött olasz kávé-
különlegességek

• csomagolt felvágottak

• napi akciók
• napilapok, folyóiratok

előrendelést felveszünk:
06-20 271-66-14

SÓBARLANG
Óriási kedvezmény az allergia 

szezonban 700Ft/alkalom, 
bérleteseknek. tel.: 20/312-7340,
további információ: www.sobarlangom.hu

 Kistarcsa, Szabadság út 26/a

VÍZTISZTÍTÓK és 
ZUHANYSZŰRŐK 

Zuhanyozáshoz használja 
és fogyassza az egészséges klórmentes 

tisztított vizet. Vége a palackokkal 
való vesződésnek, vásároljon most 

akciós készletünkből!
tel.: 06-20-200-5204

további információ: www.viztisztitok.net
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•  computeres futómű állítás
• vizsgáztatás
•  hivatalos Bosch szakműhely
•  klíma töltés, javítás
•  diagnosztika (motor, ABS, stb.)

Varga Autójavító 
Műhely

Varga Autójavító 

V˜rg° I ˛˝̇ ˆˇ, ˘ agy˜r r˜lly 
b˜jnok, ˜utószerelő m  ter

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/445-244, 06-30/9647-669

TAVASZI VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.
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Posta Személyes bélyeg

Személyes bélyeg 
minden alkalomra

Ahány ember, 
annyi bélyeg!

Rendeljen 
személyes bélyeget 
levelezéshez, vagy 
ajándékozáshoz!

Gyártópontunkon néhány perc alatt elkészíttetheti 
Személyes bélyegét!

Részletes 
felvilágosítás:

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




