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Apróhirdetés 
ELADÓ 
Kistarcsán, a kórház mögött a piroscserepes lakásokban, 2. 
emeleti 60 m²-es, 2 szoba, konyha, (konyhabútorral) fürdőszo-
ba, WC, előtér. A lakás 2008-ban belülről igényesen felújítva. 
A lakáshoz tartozik, tároló és saját pincerész. Ára: 12,9 millió Ft
tel.: 06706310291
Fenyves-liget panorámás részén eladó egy most épülő 130 m²-es 
ikerház fele. Irányár: 26,9 millió Ft. 06-30-21-41-406, ill. 06-20-41-
20-624
Eladó ház Kistarcsán. Víz, villany, gáz van. ÚJ irányár!: 
15,8 millió forint. Érdeklődni : +36-30-24-11-653
Eladó Kistarcsán! Egy 106 m²-es ház (3 szoba-összkomfort) 50 m²-
es szuterén + 20 m²-es különálló téglaépület/működő üzlethelyiség 
963 m²-es saroktelken. Forgalmas útvonalon, sokféle vállalkozásra 
alkalmas lehet. Irányár: 40 millió Ft. Érdeklődni: +36-20-913-60-46
Kistarcsán, Zsófialigeten, 1281 m²-es ápolt művelt telken, 1966-
ban épült, 1 szintes, 90 m²-es, 3 szoba összkomfortos, összköz-
műves családi ház. Ára: 16 millió Ft, tel.: 06703141847
Kistarcsán, állomásközelben, külön közüzemi órás, 29 m²-es, első 
emeleti, üresen álló garzonlakás eladó. Ára: 7,5 millió Ft tel.: 06/70-
3141847
ÁLLÁs
A Gödöllői BIO-HAIR Hajvágószalon gyakorlott fodrászokat 
keres. Folyamatos szakmai továbbképzést biztosítunk alkal-
mazotti státuszban. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 06-
20-22-04-359-es telefonszámon vagy e-mailen biohairgodollo@
gmail.com. lehet.
ALbérLEt
Albérletet keresünk, 2 szobás kertkapcsolatosat, vállalva akár, 
hogy közben árulják a lakást, a főút kórház felőli részén. Tel.: 
06-20-412-0624
szoLgÁLtAtÁs 
Gyógypedikűr, svédmasszázs kényelmesen az Ön otthoná-
ban. Tel.: 06-30-382-5377

Vécsey László országgyűlési 
képviselő fogadóórája

Vécsey László Pest Megye 4. számú egyé-
ni választókerületének országgyűlési 
k é pv i s e lő j e 
minden ne-
g y e d é v b e n 
személyesen 
keresi fel a vá-
lasztókörzet 
településeit. 
2011. szept-
ember 14-én 
Kistarcsán tartott fogadóórát 16.00-18.00 
óra között, ahol többségben az ellehetet-
lenült helyzetbe került devizahitelesek 
kértek segítség Vécsey Lászlótól.

Rendőrségi felhívás a 
népszámlálás kapcsán

Magyarországon ez év októberében 
csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel, 
5 millió címet keres fel a népszámlálás 
lebonyolítása érdekében. A számláló-
biztosok sorszámmal ellátott, hivatalos 
okmánnyal kötelesek igazolni magukat, 
hogy megbízatásuk e munkára szól. 
Az igazolvány a garancia arra, hogy a 
számlálóbiztos kizárólag a népszámlá-
lás miatt szándékozik bejutni a lakásba. 
A lakosság védelmében a népszámlálás-
hoz bármilyen módon kapcsolható bűn-
cselekmények, szabálysértések megelő-
zése érdekében a Központi Statisztikai 
Hivatal és az ORFK együttműködési 
megállapodást kötött. Ezért, ha valaki/
valakik gyanúsan viselkednek és a nép-
számlálásra hivatkozva próbál/próbál-
nak bejutni az ingatlanra, akkor hívják 
a Kistarcsai Rendörőrs járőrautójának 
mobil telefonszámát: 06-70-214-65-00.

Forgalmi rend változás a 
Simándy Iskolánál

A Simándy Általános Iskola főbejárata 
az Ifjúság térről közelíthető meg, ezért 
szeptember 5-től új forgalmi rendet ala-
kítottak ki a téren. A Suzuki Benkő felől 
behajtva közelíthetik meg az Ifjúság té-
ren meglévő és ideiglenesen kialakított 
parkolóhelyeket. Parkolás után a megje-
lölt kialakított egyirányú úton a Széche-
nyi utca felé kell elhagyni a helyszínt. 

A mellékelt térképen jelöltük az új for-
galmi rendet.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás a talajterhelési díj bevallás és befizetés rendezésére
Közeleg a talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének egyeztetése. 2011. október 
15-ig van lehetőség a talajterhelési díjjal kapcsolatban elmaradt bevallások és megfize-
tések bírság nélküli teljesítésére.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki szennyvízelveze-
tést alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A beval-
lás önadózás útján történik, melyet a tárgyévet követő év március 31-ig kell megtenni. 
Adóhatóságunk minden évben postai úton megküldte az adókötelezettek részére az 
önadózáshoz szükséges bevallási nyomtatványokat a vele kapcsolatos általános tájé-
koztatóval. sok adózó nem teljesítette kötelezettségét, ezért a hiányzó bevallásokat 
és befizetéseket szíveskedjenek pótolni!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adó megfizetése nem helyettesíti a be-
vallási kötelezettséget. Amennyiben bármely adóévben bevallás nélkül telje-
sített befizetést, az adóbevallást akkor is pótolni kell! Az adó kötelezettség tel-
jesítésének elmaradása, illetve az adóhatóság által feltárt adókötelezettség  
MULAsztÁsI bÍrsÁg, ADÓbÍrsÁg és PÓtLéK kivetését vonja maga után. 
További kérdéssekkel forduljanak az önkormányzat adócsoportjához, a felmerülő 
problémák tisztázása ügyében készséggel adnak felvilágosítást. 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Adócsoport

2011. október 6. Tóth György: A kuruc költészet
2011. október 13. Tóth Erzsébet: Tanulni felnőttként is 
érdemes
2011. október 20. Bognár Ferenc: Tartalékos tisztképzés 
az egykori internálótáborban  
2011. október 27. Lalarison Richard Randrianasolo: 
Hazám, Madagaszkár
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

Méhegészségügyi zárlatot 
rendeltek el Kistarcsán

A Gödöllő Kerületi Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Kistarcsa, Ke-
repes, Csömör, Nagytarcsa és Mogyoród 
települések teljes közigazgatási területére 
2011. szeptember 15. napjától mézelő méhek 
nyúlós költésrothadása fertőző betegség 
miatt méhegészségügyi zárlatot rendelt el 
mézelő méhekre, azok termékeire, vala-
mint a velük érintkezésbe került ragályfo-
gó tárgyakra. A zárlat enyhítéséről, illetve 
feloldásáról a hivatal a járványügyi hely-
zetnek megfelelően dönt.

Megváltozott az építésügyi 
díjfizetés módja

Szeptember negyedikétől eljárási ille-
ték (egyszerűbb nevén illeték bélyeg) 
helyett igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni.
A belügyminiszter 24/2011. (VII. 21.) BM ren-
delete az építésügyi hatóságot, mint szakha-
tóságot a szakhatósági eljárásért megillető, 
továbbá az é pítési, a bontási és a használatba-
vételi bejelentésre vonatkozó eljárási illeték 
helyett, igazgatási szolgáltatási díjat vezet-
nek be 2011. szeptember 4-től.

Szakhatósági díjak:
– alapesetben 20.000,- Ft
– telekalakítási eljáráshoz, érintett tel-

kenként 5.000,- Ft
Bejelentési eljárás díja:
– az építési és használatbavételi bejelen-

tés esetében 10.000 forint,
– a bontási bejelentés esetében 5000 forint

A jogorvoslati eljárás díja az eredeti eljárásban 
meghatározott díjjal megegyező mértékű.

A díjakat igazgatási szolgáltatási díjként 
kell befizetni az Építésügyi Hatóságnál be-
szerezhető csekken (Polgármesteri Hivatal, 
2. emelet, 28-as szoba), illetve átutalással 
az OTP Banknál vezetett Kistarcsa Város 
Önkormányzata 11742324-15565804 szá-
mú számlára. A rendelet eredeti szövege 
teljes terjedelemben az interneten olvasha-
tó: http://www.e-epites.hu/jogszabalyfigyelo/a-
belugyminiszter-24/2011-VII-21-bm-rendelete.
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Városi Művelődési és Sportközpont programja

Csigaház
 Marcipán SE gyerek fitness hétfő és szerda 16.00-17.00
 szeptember 30.  Retro buli 20.00-tól

 október 2. Búcsú
 október 4. Törpe-börze   9.00-12.00
 október 6. Idősek Világnapja 16.00-tól
 október 8. KIKE Nemzeti est
 október 9. Baba-börze  9.00-13.00
 október 13. Idősek Világnapja 16.00
 október 23. ÜNNEPség
 október 27. Cirkusz MESEVILÁG

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

Október 2-án vasárnap lesz a városi búcsú
Október 2-án a Rózsafüzér Királynőjének ünnepén fél 11-kor Görbe József Kistarcsai 
Katolikus Templom plébánosa celebrálja az ünnepi szentmisét, majd a kistarcsai hí-
vők körmenettel emlékeznek. Ezen a napon a Búcsú téren Kistarcsa Város Önkor-
mányzata ötödik alkalommal rendezi meg a kirakodó vásárt és a mini vidámparkot.

Sikeres a szelektív hulladékgyűjtés
Tisztelt Lakosok! Az elmúlt 5 hónap sze-
lektív hulladékgyűjtési eredményei azt 
mutatják, hogy egyre többen és egyre na-
gyobb mennyiségben gyűjtik szelektíven 
a háztartásukban keletkező hasznosítható 
hulladékot. A növekvő mennyiségnek kö-
szönhetően, a begyűjtés folyamata azonban 
fokozatosan lelassult, így az útvonal végén 
lévő utcákba csak a délután közepén-végén 
ér a szolgáltató. Ezért kérjük a Tisztelt La-
kosságot, hogy a zsákokat a begyűjtés nap-
ján 7 óráig helyezzék ki a ház elé, jól látható 
helyre és este 6 óráig hagyják kint.

A sárga színű, szelektív hulladékgyűjtésre 
használható zsákok továbbra is térítésmen-
tesen vehetők át a Polgármesteri Hivatal 
recepcióján: Polgármesteri Hivatal, 2143 Kis-
tarcsa, Szabadság út 48.

ügyfélfogadási idő:
hétfőn : 8.00-18.00
keddtől-csütörtökig: 8.00-16.00
pénteken: 8.00-12.00   telefon: (28)-470-711

Köszönjük, hogy részt vesznek a szelektív 
hulladékgyűjtésben, és kérjük, biztassák 
erre családtagjaikat, valamint a környeze-
tükben élőket is!

Ünnepi megemlékezés október 23-án 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóján

Kistarcsa Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
közös ünneplésre a város lakosságát 

2011. október 23-án 
vasárnap délelőtt 10-kor a Csigaház előtti térre

Himnusz – Simándy József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara

Ünnepi beszéd 
Vécsey László országgyűlési képviselő

Irodalmi játék - Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói

rendező: Major László

EMLÉKFALNÁL

Vers

Koszorúzás

Szózat
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Szeptember 26. és októ-
ber 10. között kéményseprés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igény-
bevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény felha-
talmazása alapján a Magyar Kémény Kft. Gö-
döllői Kirendeltsége, Kistarcsa közigazgatási 
területén kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatást végez 2011. szeptember 26. és októ-
ber 10. között azon lakásokban, amelyekben 
az idei évben sikertelen volt az ellenőrzés.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgál-
tatásról szól 27/1996. (X.30.) sz. BM rendelet, 
valamint a Pest Megyei Közgyűlés 21/2010. 
(V.28.) PM sz. rendelete által előírt kötelező 
vizsgálat a kémények műszaki felülvizsgála-
tára, a füstjáratok szükség szerinti tisztítására 
vonatkozik. A törvény 1.§ (2) bekezdése értel-
mében „A helyi önkorm ányzat által szervezett, 
az e törvényben meghatározott kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott 
területen levő ingatlan tulajdonosa, használója (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles igénybe 
venni.” Aki a kéményseprő-ipari közszolgálta-
tás ellátását ismételt szabályszerű értesítés el-
lenére akadályozza az szabálysértést követ el, 
és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!
 Polgármesteri Hivatal
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Kistarcsa Város jegyzője pályázatot hirdet 
adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
- a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.3.) Kormányrende-
let 1. számú mellékletében az I/16. feladatkör szerinti végzettség, képesítés 
II. besorolási osztályban
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- adóügyi ügyintézés területén szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat, 
- közigazgatási alapvizsga,  
- „Önkadó-program” ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot, 
- képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladá-
sát bizonyító igazolás, 
nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályá-
zó anyagát.
Ellátandó feladatok: 
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, keze-
lése,  nyilvántartása, ellenőrzése, behajtása. 
Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvényben meghatározottak szerint, illetve a helyi rendeletben meghatározot-
tak szerint. 
A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidővel. 
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 
A munkakör betölthető: azonnal 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 10. 
Elbírálás határideje: 2011. október 14. 
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 
48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „adóügyi ügyintéző pályázat”. 
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-507-149-es telefon-
számon kapható.

A  Flór Ferenc Kórház októberben  
csontritkulás felmérést végez

A Flór Ferenc Kórház október 17-től három napon keresztül önkitöl-
tős kérdőíves felmérést végez 50 évnél idősebb női-és férfi járóbetegek 
körében. A felmérés célja, hogy mindenki saját maga tudja meghatá-
rozni 10 éven belül bekövetkező csonttörése kockázatát.

A nem balesetből adódó csonttörés leggyakoribb oka a csontrit-
kulás (orvosi néven osteoporosis). Az osteoporotikus csonttörések 
gyakoriak, nagy százalékban halálosak, de mindenképpen korlá-
tozzák a megszokott életvitelt. A lakosság nagy rész nincs tisztá-
ban azzal, hogy egyrészt a csontritkulás nem csak az idősek beteg-
sége, a középkorúakat sem kíméli, másrészt, hogy a férfiak és nők 
egyaránt veszélyeztetettek. A kórház Osteoporosis Centruma az 
Osteoporosis Világnaphoz csatlakozva ezzel az egyszerű és nem 
időigényes módszerrel szeretne hozzájárulni betegei egészségi ál-
lapotának felméréséhez.

Kigyulladt az Eperjesi út 38. szám alatti társasház tetőszerkezete 
szeptember 16-án este nyolc órakor. A lakók értesítették a tűzoltókat, 
akik öt járművel kezdték meg az oltást. A lángokat este fél tizenegyre 
sikerült megfékezniük. Biztonsági okokból az oltás ideje alatt 13 csa-
ládot evakuáltak. Két tetőtéri lakás kiégett, de az épületrész többi la-

kása is megsérült (beázott 
az oltás miatt). Egy családot 
az iskola tornatermében 
helyeztek el egy éjszakára 
(nekik, a közös képviselő 
albérletet keresett).

Solymosi Sándor polgár-
mester a szeptember 21-i 
testületi ülésen elmond-
ta, hogy az új katasztrófa 
terv szerint, vezetésével a 

képviselők egy csoportja azonnal megkezdte a családok segítését. 
Uvacsek Csaba a társasház közös képviselője, a körzet önkormányza-
ti képviselője szintén a mentés helyszínén tartózkodott. Tájékoztatá-
sa szerint nagyobb baj is történhetett volna, mert a lángok a központi 
gázkazán közelében csaptak fel, de a tűzoltók viszonylag gyorsan 

tudták a tüzet lokalizálni. Nehezítette 
az oltást, hogy a társasház közelében 
lévő tűzcsapból nem tudtak vizet vé-
telezni. Hivatalos szakvélemény még 
nincs, de az előzetes felmérés szerint 
elektromos zárlat okozta a tüzet.

A károk felmérését másnap a biz-
tosító szakemberei megkezdték. Elő-
zetes becslések szerint a megsérült te-
tőszerkezetet teljesen le kell bontani, 
így kb. 50 millió forintos kár keletke-
zett. A társasháznak van biztosítása, 
ezért kártalanításra számíthatnak.

Szombaton és vasárnap a közös 
képviselő gyors intézkedése következtében a veszélyelhárítás (a 
tetőn maradt cserép és egyéb anyagok) eltávolítása megtörtént. 
A gyors helyreállítás érdekében a polgármester, a polgármesteri 
hivatal műszaki osztályvezetője és KIVÜ Kft. felajánlották segítsé-
güket. A testületi ülésen Uvacsek Csaba ezt külön megköszönte és 
kérte, - a rosszindulatú pletykák megfékezése érdekében-  a pontos 
információért forduljanak hozzá.

Katasztrófa fenyegette az Eperjesi lakótelepet
Két lakás kiégett Kistarcsán szeptember 16-án este

Szeptember 17-én  a Fenyvesliget Egyesület szemét-
szedéssel egybekötött bográcsfesztivált rendezett

Reggel nyolckor 
a Fenyvesliget 
Lakópark te-
rületén lévő 
(kápolna) téren 
34 felnőtt és 6 
gyerek jelent-
kezett az ak-
cióra. A lelkes 
kis csapat ½ 11-
ig 2 tucat zsák 
szemetet, autógumikat, mindenféle csöveket gyűjtött össze. Az 
egyesület látva a nem túl rózsás helyzetet, novemberben még 
kitakarítja az erdőt is.  

A bográcsfesztivál ezután kezdődött, ahol jó hangulatban 
11  óratól este 10-ig az utcák összefogásával vegyes csapatok főz-
tek . Készült pörkölt, chilis bab, székelykáposzta, görhöny, lán-
gos és a gyerekek örömére 4 kg cukorból vattacukor. Mindenki 
jól érezte magát, ezért jövőre megismétlik az akciót

Solymosi Sándor polgármester fogadóórája
Fogadóóra:   minden páros hét hétfőjén 16.00-18.00 között,  

előzetes telefonos egyeztetés után
Fogadóóra helye:   Polgármesteri Hivatal 

2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
Telefon: 06-28-507-133, e-mail cím: polgarmester@kistarcsa.hu
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Kistarcsán már hagyomány, hogy minden 
év szeptember utolsó hétvégéjén rende-
zik meg a várossá avatás évfordulóját. A 
települést 2005. július 1-én nyilvánították 
várossá, a városavató ünnepséget először 
2005. szeptember 24-én rendezték meg a 
Csigaház előtti téren. Azóta minden év-
ben az ősz első hónapjában szervezik meg 
a városi ünnepséget és adják át a város 
kitüntetéseit is. A kedvező időjárásnak 
köszönhetően szeptember 18-án délután 
öt órakor közel ezren jöttek el az önkor-
mányzat ünnepségére, amit megelőzött a 
KIKE záró rendezvénye, a Simándy szobor 
koszorúzása. Az ünnepségen jelen volt  
Solymosi Sándor polgármester, ifj. Juhász 
István alpolgármester, Czukkerné dr. Pin-
tér Erzsébet jegyző, a képviselő testület 
tagjai, az intézmények, a civil szervezetek 
vezetői és az egyházak képviselői. A Him-
nusz közös eléneklése után Kiss Andrea 
a Theatrum Hungaricum művésze elsza-
valta, Illyés Gyula: Az új nemzetgyűlés-
hez című versét. Ezt követően Solymosi 
Sándor polgármester ünnepi beszédében 
kihangsúlyozta, hogy „Válságokkal teli 
világunkban, amikor önkormányzatok 
adósodnak el, Kistarcsa Városa a fejlő-
dés és az innováció útjára tudott lépni…. 
Kiemelkedően mozgalmas, eseménydús 
évet tudhatunk magunk mögött. Remé-
lem a következő évek nagy változásokat 
magukban hordó kormányzati intéz-
kedései, törvényi változásai mellett is 
dinamikusan tudjuk fejleszteni város-
unkat.” Solymosi Sándor külön kiemelte 
a városi rendezvényeket, amelyek egyre 
nagyobb közönséget vonzanak. Befejezé-
sül türelmet kért a lakosságtól „Türelmet, 
megértést kérünk Kistarcsa lakosságától 
a nagyléptékű gyorsnak tűnő változtatá-
sok elfogadásához.”A polgármester ünne-
pi beszéde után Szmatana Andrea és Kózol 
Fruzsi két musical dalt adott elő, majd Pol-
gár Gyula műsorvezető színpadra szólítot-
ta a városi elismerésben és kitüntetésben 
részesülőket. Ebben az évben ismételten 
kiadta az önkormányzat a „ tiszta ud-
var, rendes ház” címet. A képviselő- tes-
tület májusi ülésén úgy döntött, hogy két 
kategóriában díjazza a pályázókat, külön 
kaptak elismerést a társasházak és külön 
a lakóingatlanok. 2011-ben a társasházak 
kategóriában a Rákóczi krt. 3. szám alatti 
Mediterrán Társasház lakóközössége kap-
ta ezt a kitüntetést. Lakóingatlan kategóri-
ában Hacsa Gábor az Aulich Lajos utca 25. 
szám tulajdonosa vehette át az elismerést 
és a hozzájáró pénzjutalmat!

Ketten kaptak „Díszoklevelet”. Elő-
ször Dr. Poór zsuzsanna fogorvosnak 
gratulált Solymosi Sándor. A nyugdíjas 
fogorvos 1967-ben kezdett el dolgozni a 
régi Egészségházban. Az önkormány-
zat alkalmazásában közalkalmazottként 

2004-ig dolgozott. Ezután egyéni vállal-
kozó lett, de ugyanolyan lelkiismeretesen 
folytatta munkáját. 2009-ben a fogorvosi 
rendelő új, modern helyet kapott a meg-
újult Egészségházban, ahol 2011 tavaszáig 
dolgozott. Egykori betegei és munkatársai 
szomorúan, de ugyanakkor megértés-
sel vették tudomásul, hogy 44 munkával 
töltött év után, nyugdíjba ment. Szintén 
díszoklevelet kapott Havasi Ferencné, 
bözsi néni, aki röviddel a rendszervál-
tás után hihetetlenül szívós munkával és 
példamutató ügyszeretettel létrehozta a 
„Kéknefelejcs” nyugdíjas kört. A kb. 35 
fővel induló kör vezetőjeként nagy hoz-
záértéssel felújította a régi, hagyományos 
kistarcsai népviseletet. A hagyománytisz-
telete a viselet mellett az előző generáci-
óktól tanult népdalkincs felelevenítésére 
is kiterjedt, így a nyugdíjas klubon belül 
hamarosan kialakult a népdalkör is. A 
Szlovák Önkormányzat megalakításában 
is nagy szerepet játszott: rengeteg munká-
val és tanáccsal járult hozzá a kistarcsaiak 
magyar-szlovák identitásának megőrzé-
séhez. Súlyos betegsége az utóbbi időkben 
már nem teszi lehetővé a kulturális élet-
ben való aktív részvételét, de amit elindí-
tott, folytatásra talált, s ma 
is megkerülhetetlen alak-
ja a város hagyományőrző 
tevékenységének.

 „A köz szolgálatáért” 
címet 2011-b en tanács  
Józsefné kapta, aki Kistar-
csán a Polgármesteri Hiva-
talban dolgozik immár 35 
éve. Az évek során sokat ta-
nult, hogy ismeretei minél 
szélesebb körűek legyenek. 
Felbecsülhetetlen értékű a 
gyakorlati ismerete, emlé-
kezete. Lojalitása és hallga-
tag, segítőkész természete 
miatt tisztelik és becsülik. 

„Kistarcsa városért” címet idén a kép-
viselő-testület Major Lászlónak ítélte oda, 
aki pályafutását a kistarcsai általános isko-
lában kezdte, és azóta meghatározó egyé-
nisége az iskolának és Kistarcsának.

Bár nem kistarcsai születésű, mégis 
szívvel-lélekkel dolgozott a településért, 
mindig is érdekelte Kistarcsa múltja, jele-
ne és jövője. Áldozatos, gyermekszerető 
pedagógus. Iskolai és városi ünnepélyeken 
rendszeresen fellép az iskola furulya ze-
nekarával. A Kéknefelejcs Népdalkör ve-
zetésével szerepet vállalt a helyi népdalok 
összegyűjtésében. 

2011-ben „Kistarcsa Város Díszpol-
gára” címet surányi Lajos kapta, akit 
életének 59 esztendejéből több ,mint 35 
év Kistarcsához köti. 1992-ben megalapí-
totta a német vegyes vállalatként működő 
PESTOR Biztonsági Szolgálatot. Ő hívta 
életre a település polgárőr csapatát. Mint 
vállalkozó támogatta az önkormányzati 
rendezvényeket, a nagycsaládosok prog-
ramjait, a sportolókat, az óvodai, iskolai, 
nyugdíjas rendezvényeket, köztéri szob-
rok, parkok létrehozását, és a köztéri 
padok elhelyezését. Az iskoláknak esz-
közöket vásárolt, a kistarcsai Flór Ferenc 
Kórháznak modern EKG berendezést 
adományozott. A pénzügyi támogatáso-
kon túl Kistarcsa szebbé tételéért is sokat 
dolgozott. Soha nem szeretett előtérben 
lenni, munkáját csendesen, a háttérben 
végezte, végzi.

A kitüntetések átadása után egy siker 
produkció következett. Színpadra lépett 
a kistarcsai Papp Zoltán ír sztepp táncos, 
aki a világhírű Michael Flatley csapatában 
is megfordult. A Szózat közös eléneklése 
után Solymosi Sándor polgármester és Ju-
hász István a Pénzügyi, Jogi, Településfej-
lesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyon-
nyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket 
Kezelő Bizottság elnöke ünnepélyesen át-
adta a felújított Csigaházat. Az ünnepség 
záró felvonásában az X-faktor sztárja, Wolf 
Kati lépett a színpadra és varázsolta el 
hangjával a közönséget.

Várossá avatás 6. évfordulója

Surányi Lajos átveszi a díszpolgári címet
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A szeptember 21-én megtartott testületi 
ülésen 35 napirendi pontot tárgyaltak a 
képviselők.
• Zárt ülésen döntöttek a Simándy Jó-
zsef Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény vezetői pá-
lyázatáról. A két érvényesen pályázó 
közül a képviselők Jutasi-Varró Dianát 
támogatták, aki július 1-től megbízott 
igazgatóként látta el a feladatot. A kine-
vezés 2011. október 1-től 2016. július 31-ig 
terjedő időszakra szól.

• Módosították a város 2011. évi költség-
vetését
A módosítást a Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium jogutód 
nélküli megszüntetése és a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola és a Szent István Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény jogutóddal történő megszün-
tetése tette indokolttá. A költségvetés ki-
adási-bevételi főösszege 3.435.000 forinttal 
változott.
• Elfogadták Kistarcsa Város Önkor-
mányzatának 2011. I. félévi költségvetési 
beszámolóját
Az eredeti előirányzatot a félév során több 
alkalommal is módosították, ennek ered-
ményeként az egy milliárd 927millió 
585ezer Ft főösszegű költségvetés eredeti 
kiadási-bevételi előirányzata 2011. július 
31-i időponttal 2 milliárd 326 millió Ft-ra 
változott. 
• Döntöttek a napközis csoportok számáról 
és a 2011/2012. tanév tantárgyfelosztásról 
A képviselő-testület a Simándy József Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben a 2011/2012. tanítási évre 11 
napközis csoport és 2 tanulószobai csoport 
indítását engedélyezte, továbbá hozzájá-
rultak heti 5 óraszámemeléséhez. Ezzel az 
emeléssel tudja az iskola a második évfo-
lyam úszásoktatásának csoportbontását 
megszervezni.

• Módosították az Önkormányzat szer-
vezeti és Működési Szabályzatát
Erre azért volt szükség, mert a Közoktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság hatáskö-
rébe utalták a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásáról a döntést.
• Felülvizsgálták az útépítési és 
közművesítési hozzájárulásról, valamint 
az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
szóló önkormányzati rendelet 
Az új rendelet megalkotásával egyértelmű-
en szabályozzák a lakossági kezdeménye-
zések benyújtását, annak kezelését, bírála-
tát, ami mindkét fél számára megkönnyíti 
az adminisztrációt. Ezért az új rendelet sze-
rint az ilyen irányú kezdeményezéseket az 
érintett ingatlantulajdonosok – a részvéte-
lükkel előzetesen megalakított – társulás 
formájában, pályázat útján nyújthatják be 
a beruházás megvalósítását koordináló 
polgármesteri hivatalhoz.
• Oktatási, kulturális és sport célra lehet 
csak bérbe adni a volt szent István Álta-
lános Iskola felső szárnyát
A felső szárnyban található tantermek 
egymástól különállóan zárhatóak, ezért 
önálló termekként is hasznosíthatók, akár 
oktatási, tánc, vagy egyéb kulturális célra. 
Az egykori iskola épületében található tor-
natermet és a hozzákapcsolódó kiszolgáló 
egységeket oktatási időben az általános 
iskola tanulói használják, amíg el nem ké-
szül a város új tornaterme. A tornaterem 
- oktatási időn túl - sportolás céljára bérbe 
adható. 
• Az Óvoda udvarát bővítik, illetve te-
niszpályát alakítanak ki az Eperjesi u. 
1/A. szám alatti beépítetlen területekkel
Két ingatlan is található ezen részen. A na-
gyobbik kb. 6500 m2 nagyságú. Ezen az 

ingatlanon telekmegosztási eljárás lefoly-
tatása után egy különálló, magánútról 
megközelíthető telek alakítható ki, vala-
mint az Óvoda udvarát is bővíteni lehet 
vele. A létrejövő különálló hrsz.-ú önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan további hasz-
nosításának egyik akadálya jelenleg az em-
lített terület erdősítése, illetve a területen 
lévő víztorony.
 A kisebbik területet (kb. 250 m2) az Önkor-
mányzat pályázat útján hasznosítaná. Ezen 
elférne két sátorral egy fedett teniszpálya a 
hozzá tartozó öltőző épülettel, illetve büfé-
vel együtt. 
• A szelektív hulladékgyűjtéshez októ-
ber 1-től havonta 3 db zsákot továbbra is 
ingyen biztosít az önkormányzat
A háztól történő szelektív hulladékgyűj-
téshez 2011. október 1-től december 31-ig 3 
db zsák/háztartás/hónap mennyiséget az 
Önkormányzat továbbra is ingyen biztosít 
a lakosságnak. A 2012. január 1-től alkal-
mazandó díjat az októberi ülésén a sze-

lektív hulladékgyűjtés napirend keretében 
határozzák meg.
• Már ősszel elkezdik a kátyúk meg-
szüntetését
A legfontosabb munkákra már most meg-
szavazott a képviselő-testület több millió 
forintot. Pl. az őszi kátyúzási munkákra 
és a téli útfenntartási munkákra bruttó 
2.000.000 Ft összeget biztosítanak, a Tölgy-
fa Óvoda lapos tetejének szigetelésére pe-
dig 1.5 millió forintot költenek.
• Külsős bizottsági tagot választottak a 
Közoktatási, Közművelődési és Sport Bi-
zottságba
Dr. Patkós József volt iskolaigazgató kivá-
lásával megüresedett bizottsági helyre kel-
lett egy tagot választani. Szemán Gergely 
megválasztását egyhangúan támogatták.

• A polgármester éves beszámolóját egy tar-
tózkodás mellett elfogadta a képviselő tes-
tület (a beszámolót a 7-ik oldalon olvashatják)
• Tíz db ingatlant értékesítenek nyílt pá-
lyázaton
A pályázatban külterületi és mezőgazda-
sági kertes ingatlanokat hirdetnek meg. Az 
ingatlanokra 2011. november 2-án 12 óráig 
lehet pályázni a vétel tárgyának és össze-
gének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat 
zártkerti ingatlanok megvételére” jeligé-
vel ellátva a képviselő-testületnek címez-
ve: 2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48. szám-
ra lehet személyesen, vagy postai úton 
benyújtani.
A pályázatnak az lehet a nyertese, aki a 
legmagasabb összegű vételár megfizetésé-
re tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén 
a képviselő-testület által megállapított vé-
telár megfizetését vállalja. További infor-
mációk kérhetők a polgármesteri hivatal 
vagyongazdálkodási ügyintézőjétől: 2143 
Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefo-
non: 06-28/470-711/158 melléken.
• Egyebek napirendi pontban Solymosi 
sándor polgármester és Uvacsek Csaba 
képviselő tájékoztatta a képviselőket a 
szeptember 17-én az Eperjesi lakótelepen 
történt lakástűzről. P.GY.

Október 1-től a szelektív hulladékgyűjtéshez havonta 3 db 
zsákot továbbra is ingyen biztosít az önkormányzat

Jutasi-Varró Diánát öt évre nevezték ki a Simándy 
József Általános Iskola élére

Szemán Gergely külsős bizottsági tag ünnepélyes 
eskütétele



kistarcsai híradó  önkormányzat 7

A választásokat követően nagy lendülettel 
kezdett munkához az új képviselő-testület. 

Az első dolgunk a 
városközpontban 
üzemelő Városgond-
nokság elköltözte-
tése volt a Kossuth 
utca 23-ba. Ez a 
Lavet Kft. hathatós 
közreműködésével 

gyorsan és gördülékenyen megtörtént. 
A Flór Ferenc Szakközépiskola és Gimnázi-
um fenntartói jogának átadása volt a követ-
kező fontos döntés. Az idő bebizonyította a 
döntés helyességét. Ma az Angol-Magyar 
Szakközépiskola és Gimnázium fenntartása 
már nem terheli városunk költségvetését. 
Az iskola bérleti díjat fizet és kilátásba he-
lyezték a volt Szent István Általános Iskola 
területének megvásárlását. A „flóros” diá-
kok és tanárok pedig megtalálták a helyüket 
az új intézményben. 
Az, hogy a Pest Megyei Önkormányzat úgy 
döntött, hogy a Flór Ferenc Szakközépisko-
la és Gimnáziummal kapcsolatban csak a 
fenntartói jogot veszi át, további lépésekre 
késztette a testületet. Az épület felszaba-

dult. A két általános 
iskola összevonásá-
val az új intézmény 
(Simándy József 
Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény) 
a település közepén 

kapott helyet. A felújítás, átalakítás 57mil-
lió Ft-ba került. Elmondhatjuk, hogy új 
nyílászárókkal felszerelt, kifestett, felújított 
intézményben tanulhatnak gyermekeink. 
A felújítási munkálatok során kiderült, hogy 
a kis tornaterem és a gimnázium tetőszerke-
zetének állapota katasztrofális. A jövőben 
sokkal nagyobb odafigyelést várok az in-
tézmények vezetőitől épületeink állapotára 
vonatkozóan. 
Az átszervezés során eldöntöttük, hogy 
tornatermet is építünk az új iskola mellé. 
Számomra nehezen elfogadható, hogy a 
bürokratikus eljárások miatt közel egy év 
szükséges ahhoz, hogy a kiviteli terveket 
el tudjuk készíttetni. Remélem, szeptember 
hónap folyamán ezt megkapjuk. 
Nagy változás volt életünkben az is, hogy 
tavasszal a testület úgy döntött, hogy Város-
gondnokságunk költségvetési üzem helyett, 
Kistarcsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft-
ként folytatja tevékenységét. Ettől a lépéstől 
azt várjuk, hogy sokkal színvonalasabban 
lássa el az új cég tevékenységét városunk 
érdekében. Az átállás nem zökkenőmentes; 
vannak szép sikerek és fejlesztendő terü-
letek is. Azt gondolom, hogy még idő kell, 
hogy kiforrja magát az új szervezet. 
Idén tavasszal elindult a szelektív hulladék-
gyűjtés megreformálása. A háztól történő 
elszállítás sikeres. Hónapról hónapra folya-
matosan nő az összegyűjtött mennyiség, 

amellyel sokat teszünk környezetünk védel-
me érdekében. 
Nagyon örülök annak, hogy sikerült Kistar-
csa vagyonát számottevően növelni.

 − Március 16-án tulajdonba kaptuk a büntető 
tábor utolsó 1 hektáros állami tulajdon ré-
szét. Még így leromlott állapotában is több 
százmillió forintra értékelte az értékbecslő. 
Hasznosításának alapfeltétele az új rendőr-
őrs kialakítása a területen. Tovább nem ha-
logatható méltó emlékhely kialakítása az 
itt történtek emlékére. A tábor hasznosítási 
koncepciója kidolgozás alatt van. 

 − Sikerült 6 millió Ft-ért megvásárolni az 
óvoda mögötti 6500 m²-es területet az in-
tézmény udvarának bővítésére a Pest Me-
gyei Önkormányzattól. 

 − Hosszú egyeztetések után elcseréltük két 
építési telkünket a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a 
Csatornamű és a melegvizű kút területére. 

 − A nyár folyamán megkaptuk a Magyar 
Államtól az általunk már évtizedek óta 
használt Völgy utcát is. Folyamatban van 
a rendőrség épületében 23 m2-nyi tulaj-
donrész megszerzése szintén a Magyar 
Államtól. 

 − Szintén az elmúlt egy évben kaptuk meg a 
Móra Ferenc utca végében az 5 ezer m2-es 
gazdasági területet. 

 − Kezdeményeztük, hogy az Auchan adja 
tulajdonunkba a Hunyadi utca külterületi 
szakaszát. 

 − Kisajátítással ugyan, de a tulajdonunkba 
került a temető melletti tartalék terület. 

Összességében az iménti felsorolás jól mu-
tatja, hogy komoly vagyonnal gyarapodott 
városunk. 

2010. novemberében 
átadásra került az 
óvodabővítmény, 
és a Fenyves és 
Burillák utcák be-
ruházásai. Ezeket 
részben pályázati 

forrásból finanszíroztuk. A városnak 100 
millió Ft-jába kerültek ezek a beruházások. 
A KER-HU Kft.-től kialkudott 35 millió Ft 
terhére új szemetes autót vásároltunk, va-
lamint előnevelt díszfákkal gyarapítottuk 
városunk köztereit, és a szelektív hulladék-
gyűjtés költségeinek egy részét sikerült eb-
ből a pénzből fedezni. Saját forrásból a város 
központi részein több mint 10 millió Ft ér-
tékben járdát építettünk. 
Hosszú vajúdás után a Csigaház teljes kül-
ső- és belső felújítása mellett döntött a tes-
tület. A döntés azért volt nehéz, mert sokan 
egy nagyobb művelődési ház mellett érvel-
tek, de az milliárdos nagyságrendű beru-

házást igényelt vol-
na. A testület úgy 
okoskodott, hogy a 
Csigaház felújítása 
mellett a tornaterem 
megépítése elégíthe-
ti majd ki a nagyobb 

rendezvények igé-
nyeit. Ez anyagilag 
fele annyiba kerül.  
Átadásra került 
végre az uszoda sa-
ját kút- és vízbekö-
tése 11,5 millió  Ft 

értékben. Ezeken kívül számos kisebb fej-
lesztés-beruházás készült még városunk fej-
lesztése érdekében. 
Kevesen tudják, hogy a helyi buszjárat tele-
pülésünknek 10 millió Ft-jába kerül évente. 
Év elején Franka Tibor kerepesi polgármes-
terrel sikeres tárgyalásokat folytattunk a Fő-
városi Csatornaműveknél, ahol jelentős (40 
%-os) árcsökkenést tudtunk elérni. 
Feltétlenül meg kell említeni, hogy bár sike-
res volt a bölcsőde pályázatunk, de amiatt, 
hogy a megvalósítás plusz 100 millió Ft-ot 
igényelt volna, az önkormányzat nem vál-
lalhatta fel így annak megépítését. Helyette 
a családi napközis ellátás nagyobb összegű 
támogatását döntötte el a testület annak re-
ményében, hogy a bölcsődés korú gyerekek 
elhelyezésében valódi segítséget tudunk 
nyújtani a családoknak, a fentebb említett 
költség 1-2 %-áért.
Kiemelkedően mozgalmas, eseménydús 
évet tudhatunk magunk mögött. Remélem 
a következő évek nagy változásokat ma-
gukban hordó kormányzati intézkedései, 
törvényi változásai mellett is dinamikusan 
tudjuk fejleszteni városunkat. 
Büszkék lehetünk nagy rendezvényeinkre, 
amelyek minden eddiginél nagyobb néző-
közönséget vonzottak. Ilyen volt a Kistarcsai 
Napok, és a Kistarcsai Futball Club megala-
pítása 100 éves évfordulójának megünneplé-
se. Rendkívül sikeresek az uszodában szer-
vezett rendezvényeink (Mikulás, Nyuszi 
kupa, vízilabda torna, 24 órás úszás). 
Magas színvonalú munkát végeznek civil- 
és sport szervezeteink, mint pld. a Pannónia 
Néptánc Együttes, vagy a KIKE is. 
Kiemelten fontosnak tartom a folyamatos 
kapcsolattartást testvér településeinkkel, 
melynek eredményeként számos barátság 
is szövődött már a belusaiak, a torjaiak és a 
kistarcsaiak között. 
Városunk először emlékezett meg hivata-

losan február 24-én 
a kommunizmus 
áldozatainak nap-
járól és június 3-án 
Trianoni emlékmű-
vet is avattunk az 
Ifjúság téren. 
Úgy érzem büszkék 

lehetünk az elmúlt év eredményeire, mert 
megvalósítottunk sok elmaradt fejlesztést, 
megoldottunk több, évek óta húzódó prob-
lémát, olcsóbbá és hatékonyabbá tettük in-
tézményeink működését, új hagyományokat 
teremtettünk. 
Köszönöm a testület együttműködését.
Kistarcsa, 2011. szeptember 15.

Solymosi Sándor  polgármester

Solymosi Sándor polgármester beszámolója az elmúlt egy év munkájáról
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A 2011/2012-es tanév szept-
ember 1-én és 2-án rendkí-
vüli szünettel indult. Az is-
kola átadó ünnepélye 2011. 
szeptember 5-én reggel 8-kor 
kezdődött. (Ez az eltolódás 
azonban nem okoz csúszást 
az oktatásban.) Egész nyá-
ron nagy munkában voltak 
a KIVÜ Kft. szakemberei, 
hiszen az iskolakezdésig át 
kellet alakítaniuk három 
épületet. Ha kellett, akkor 80 
emberrel is dolgoztak egy-
szerre, ennek is köszönhető, 
hogy végül csak egy picit 
csúsztak.

A régi kolompharangot pontosan reggel 
nyolckor szólaltatták meg. Ezzel a konga-
tással képletesen is becsöngettek a 830 di-
áknak. A 84 elsős tanuló vidáman üldögélt 
az első sorokban. Szüleik szemmel látha-
tóan jobban izgultak. Az első évfolyamon 
négy, az egész iskolában összesen 33 osz-
tályt indítottak.

Az ünnepi műsor Botrágyi Károly elő-
adásában a „Simándy-szignál”-lal kez-
dődött. A Himnuszt az egybegyűltek a 
Zeneiskola Fúvószenekara kíséretében 
énekelték el, majd Hercz Tamás 8.d. osz-
tályos tanuló szavalt egy Kosztolányi ver-
set. A műsorvezető, a 8. d. osztályos Gel-
lén Tamás külön köszöntötte a megjelent 
vendégeket és az ünnepség díszvendégét, 
Simándy József özvegyét. A díszasztal-
nál ült még Zsiák Balázs az Közoktatási, 

Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, Hor-
váth Andrea a polgármesteri hivatal okta-
tási referense, Solymosi Sándor polgármes-
ter és Jutasi-Varró Diána mb. igazgató.

Ágostonné Balogh Myrtill tanárnő egy 
18. századi virágénekkel lepte meg a kö-
zönséget. A zenei kíséretet az Oriolus fu-

rulyazenekar szolgáltatta Major László 
vezetésével.

Ezután Jutasi-Varró Diána igazgatónő kö-
szöntötte az elsősöket és szüleiket. A nyol-
cadikosoktól azt kérte, hogy mutassanak 
jó példát az alsóbb évfolyamos társaiknak! 
Az igazgatónő ünnepélyes nyitóbeszédé-
ben kitért az új iskola megalakulására is. 
„A két kistarcsai iskola összevonásával lát-
szólag két nevet, s velük együtt két gondolati 
és eszmei kört veszítettünk.  Ugyanakkor egy 
olyan iskolai identitás kiépítésébe kezdhetünk 
Simándy József alakján és példáján keresztül, 
mely új távlatokat nyithat a tantestületnek és 
tanulóinknak.” 

Az első osztályosok bemutatkozó mű-
sorában szinte mindegyik tanuló kapott 
valami kis szerepet. A kisiskolások mű-
sorát Antalné Farkas Józsa, Kollár Éva és 

A d a m c s e k n é 
Farkas Mária 
állította össze. 
Fehér Ilona 4. 
osztályos tanu-
ló egy trombita 
szólóval kápráz-
tatta el a közön-
séget. 

Ezután Soly-
mosi Sándor 
p olg á r m e s t e r 
mondott ün-
nepi beszédet. 
M o n d a n d ó j a 
elején kitért 
az átalakítási 
munkálatok ra 
„A nyár folya-
mán elvégeztük 
a nyílászárók 

cseréjét, új tantermeket alakítottunk 
ki, valamennyi tantermet kifestettük, a 
vizesblokkok felújítása is megtörtént, 
mintegy 57 millió Ft értékben. Nem gon-
doljuk azonban azt, hogy nem lenne még 
tennivalónk az oktatás feltételeinek ja-
vítása érdekében, így többek között a 
tornaterem mielőbbi felépítését is célul 

tűztük ki.” A polgármester külön meg-
köszönte a KIVÜ szakembereinek, a diá-
koknak és pedagógusoknak a munkáját. 
Kitért az iskola névválasztására is. „Az 
új iskola nevének megválasztása egyér-
telmű volt a testület számára. Városunk 
talán leghíresebb szülöttéről, a felejthe-
tetlen Bánk bán szerepét játszó és ének-
lő művészről, Simándy Józsefről nevez-
tük el. Kívánom az iskola tanulóinak és 
pedagógusainak, hogy Simándy József 
életművéhez méltó színvonalas munkát 
végezzenek és öregbítsék az új intézmény 
hírnevét határunkon belül és azon túl 
is.” Solymosi Sándor emléklapot adott át 
Simándy József özvegyének.

Judit asszony ezt megköszönve elmond-
ta, családja nagyon örül annak, hogy Kis-
tarcsán méltó módón ápolják Simándy 

József emlékét. Több ajándékot is hozott 
az iskolának, többek között egy portrét 
Simándy Józsefről és egy CD sorozatot.

Ezután Simándy József kistarcsai évei-
ről olvasott fel egy írást Manyik Dániel 8. 
osztályos tanuló. Meghatódva hallgatta a 
közönség az archív felvételről bemutatott 
Hazám, hazám… kezdetű hazafias nagy-
áriát a Bánk bán című operából. A program 
végén Simándy József özvegye és Solymosi 
Sándor - az iskola udvar felöli bejáratánál 
- a nemzeti színű szalag átvágásával ün-
nepélyesen is átadta a felújított általános 
iskolát. A Szózat eléneklése után a diákok 
bevonultak a tantermekbe és megkezdő-
dött a tanítás.

 Polgár

Szeptember 5-én volt az ünnepélyes tanévnyitó és átadó ünnepély a
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

Simándy József özvegye ajándékokkal érkezett az 
ünnepségre

Az elsősök voltak a legizgatottabbak
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A várossá avatás 6-ik évfordulóján szept-
ember 18-án az ünnepség után Solymosi 
Sándor polgármester és Juhász István a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnöke vágta át a nemzeti színű szalagot. 
Ezt követően a város lakossága – bő két 
hónap után – birtokba vehette a telepü-

lés művelődési intézményét. A Tresco 
Építőipari Kft. július 4-én kezdte meg a 
felújítást és szeptember 15-én végeztek a 
37 millió forintba kerülő felújítással. A kö-
vetkező jelentősebb munkákat végezték 
el.  Megerősítették a 
teljes tetőt, lecserélték 
a hullámpalát, felső 
kőzetgyapotos szige-
telést kapott az épület, 
kicserélték az orom- és 
a felső faldeszkákat, 

külső lámpatesteket, a nyílászárókat, a 
feliratot, a csatornát, a kazánt, a radiáto-
rokat, a csőrendszert, az ablakokat, az aj-
tókat, a terem alsó falburkolatát, a belső 
helységeket kifestették, felújították a be-

járati ereszeket, 
a teraszt, ehhez 
hozzáépítettek 
egy lépcsőt, 
teljesen felújí-
tották a színpa-
dot, a Csigaház 
körül új burko-
latot raktak le, 
újra építették a 
v i l lámhár ító -
kat. Ezen kívül 

sok kisebb munkát is elvégeztek. A beru-
házást szervezték és felügyelték: Villám 
Péter műszaki osztályvezető, ifj. Juhász 
István alpolgármester, Szilárdi László 
intézményvezető, Füzesi Gábor műszaki 
ellenőr és Párkányiné Kóta Zsuzsanna 
főépítész.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén még 
több művészeti ágat felvonultató progra-
mot szervezett. A település legnagyobb 
kulturális rendezvény hetét szeptember 
12-én este – a nyitó napon - a hagyomá-
nyoknak megfelelően egy meghitt koszo-
rúzási ünnepséggel kezdték a katolikus 
templomban, amit egy nívós zenei koncert 
követett. Ebben az épületben keresztelték 
meg 1916-ban Simándy Józsefet. A fiatalon 
nevessé vált operaénekes keresztelőjére 
egy márvány emléktábla emlékeztet.

Szeptember 14-én a kamara-és dales-
ten a Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény-
ben tanító zenetanárok mutatkoztak be. 
Ugyancsak itt léptek fel a helyi előadók 
is. Csütörtökön a Deáktanya program-
ja idén is beleolvadt a Kulturális Hétbe. 
Olyan vendéget hívtak meg, aki szorosan 
kapcsolódott a jubileumi rendezvényhez. 
Janzer Frigyes Munkácsy-díjas szobrász-
művész – a Simándy szobor alkotója - ka-
lauzolta az érdeklődőket a kortárs szobrá-
szat rejtelmeibe. 

Szeptember 16-án, pénteken 18. órától 
láthatták a Tótkomlósi Hagyományőrző 
színház előadásában a „Páračke” (Toll-
fosztás) című előadást. A szereplők bemu-
tatták azt a régi szokást, amikor egy ház-
nál összegyűlt a rokonság, szomszédság, 
hogy a tépett libatollból pihét készítsenek 
a párnába, paplanba. A színdarab szlovák 

nyelven folyt, az amatőr színészek termé-
szetes bájukkal elvarázsolták a nézőket. 
Az előadást megtisztelte solymosi sán-
dor polgármester úr is. Az előadás után, 
Jávor Mária, a KIKE nevében emléklapot 
nyújtott át a színészeknek. 

Ezt követően a Hétköznapi Broadway 
Hősök - egy helyi fiatalokból álló lelkes 
amatőrcsoport tagjai musical részleteket 
mutattak be. 

Szeptember 17-én szombaton ren-
dezték meg a Süssünk görhönyt! – 
Krumplifesztivál Kistarcsán című 
gasztrokulturális programot. Idén meg-
hirdették az édes krumplis receptek ver-
senyét is A görhöny versenyszerű sütése 
mellett – elsősorban – a burgonyával kap-
csolatos programokat szerveztek, de volt 
nép-és iparművészeti vásár, kézműves 
foglalkozás, ügyességi és szellemi játék 
is. Nyolc csapat nevezett a görhöny sü-
tésre, a  szigorú zsűri (Bihari György sza-
kács, Csurgai Gergő cukrász, Perna Pál a 
GKRTE elnöke) a Kócosok Baráti Társa-
ságot találta a legjobbnak. Jutalmul egy 4 
személyes görög szállás lehetőséget kap-
tak az Andromeda Traveltől. A versenyen 
a Szlovák Önkormányzathoz közel álló 
„gerhenyák” csapatában sütött görhönyt 
František salaj belušai képviselő és csa-
ládja, valamint Mária baštugová, volt 
vezető óvónő. A délutáni Tulipán Szlo-
vák Folklórtalálkozón a helyi Pannónia 

tánccsoporton és a Kéknefelejcs Nép-
dalkörön kívül Budapestről, Csömörről, 
rákoskeresztúrról, Dunaegyházáról, 
Vanyarcról, Püspökhatvanból, répáshu-
táról, Dabas-sáriból érkeztek táncosok és 
énekesek, akik többnyire szlovák folklór-
anyaggal gyönyörködtették a nagyszámú 
nézőközönséget. A műsorközlők, Csák-
vári Andrásné és Lukács Ilona szlovák 
és magyar nyelven mutatták be a fellépő 
csoportokat.

Vasárnap délután rendezték meg a te-
metői örökség sétát, ahol Somlai József 
címzetes apát a temetőről beszélt, Csaja 
János pedig Páter Jakab Benjamin jezsuita 
rendfőnökről emlékezett meg, akit az 50-
es években az internáló táborban vertek 
agyon és Kistarcsán temettek el. Ezt kö-
vetően a részvevők ellátogathattak Nepo-
muki Szent János-szoborhoz.

KIKE a Kulturális Hét zárásaként koszo-
rúzási emlékünnepséget tartott Simándy 
József szobránál. Koszorút helyezett el a 
talapzaton a KIKE, a Simándy család, Kis-
tarcsa Város Önkormányzata, a Simándy 
József Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, a Városi Óvoda, a 
Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán 
Szolgáltató Intézmény, a Vállalkozók Bará-
ti Köre, a Simándy Társaság, a Fidesz Helyi 
Csoportja és sok kistarcsai is virággal tisz-
telgett az operaénekes emléke előtt. P.Gy.

(részletes tudósítás az októberi számban)

Ünnepélyesen átadták a felújított Csigaházat

Ilyen volt…

… ilyen lettJuhász István és Solymosi Sándor
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KIKE Kulturális Hét - Görhönyfesztivál
A kamara- és dalest emlékezetes program volt

Szeptember 12. és 18. között megrendezett Kulturális Hét idén jubilált, hiszen most lett 10 éves. A főszervező Kistarcsai Kulturális 
Egyesület (KIKE) mellett néhány rendezvénynek társszervezője volt a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat is.
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NÉPSZÁMLÁLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2011. évi népszámlálást a 2009. évi CXXXIX törvény rendelte el. A törvény értelmében az adatszolgáltatást - a nemzetiségre, 
az anyanyelvre, a vallásra, a tartósbetegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgálta-
tás megtagadása szabálysértésnek minősül. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak 
megfelelően megadni.

A népszámlálás lebonyolításának első lépése, hogy a számlálóbiztosok 2011. szeptember 27-30. közötti időszakban minden 
lakcímre eljuttatják az adatszolgáltatói csomagot. A számlálóbiztos a csomagokra rávezeti saját nevét, igazolványának számát és 
elérhetőségét. 

Az adatszolgáltatói csomag nem reklámanyag, azt az adatszolgáltatás teljesítéséig mindenkinek meg kell őrizni!
Az adatszolgáltatás az alábbi módon történhet:
 A kérdések megválaszolhatók interneten keresztül. Ehhez a www.nepszamlalas.hu honlapra kell belépni a Lakáskérdőív első 

oldalán szereplő „azonosító” és internetes belépési kód segítségével. Erre 2011. október 1-16. között van mód. Internetes kérdőív 
kitöltésre a Könyvtárban (Szabadság u. 48.) biztosítunk lehetőséget azok számára, akik otthonukban internet eléréssel nem ren-
delkeznek. Kizárólag az adatszolgáltatás idejére az internet használat ingyenes.

A kérdőíveket önállóan is ki lehet tölteni. Ebben az esetben a kitöltött papír kérdőíveket a kapott borítékba kell visszahelyezni 
és a számlálóbiztosnak 2011. október 1-16. között kell átadni. Az átvételkor a számlálóbiztos a kérdőíveket átnézi és az esetleges 
hiányosságokat, félreértéseket azonnal tisztázza.

A számlálóbiztos otthonában felkeresi és a korábban kézbesített adatszolgáltatói csomagnyomtatványainak felhasználásával a 
kérdőíveket kitölti. Erre 2011. október 1-31. között kerül sor. Az adatfelvétel egy átlagos családnál 30 percet vesz igénybe.

A számlálóbiztosok 2011. október 1-31. között valamennyi lakást felkeresnek a településen. Elsődlegesen tisztáznia kell, hogy 
az adatszolgáltatási kötelezettségüknek az adott lakcímen lakók milyen módon kívánnak eleget tenni. Aki az önálló adatszolgál-
tatást (interneten keresztül vagy saját kitöltéssel) választja és a jogszabályban biztosított határidőig ezt mégsem teszi meg, azt a 
számlálóbiztos 2011. október 16. után ismételten felkeresi. A többi lakásnál a számlálóbiztos azonnal elvégzi az összeírást.

A kérdéseket az összeírandó személynek kell feltenni, távollétében bármely nagykorú családtag is megadhatja az adatokat. 
Kiskorú esetén a szülőket, gondozókat kell megkérdezni. Az adatok igazolására okmányok bemutatását nem kérik senkitől, 
az adatfelvétel név nélkül történik.

A népszámlálás során az adatvédelmet biztosítjuk. A számlálóbiztos a kérdőíveket köteles biztonságosan tárolni, az arra jo-
gosult személyek kivételével más személynek azt nem mutathatja meg. A számlálóbiztosok a megbízási szerződés aláírásával 
vállalják, hogy a tudomásunkra jutott információkat bizalmasan kezelik. 

A számlálóbiztosok névre szóló igazolvánnyal rendelkeznek, amely személyazonosságot igazoló fényképes igazolvány-
nyal együtt érvényes.

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos kérdésekkel az alábbi kollégák érhetők el:
– Polgármesteri Hivatal népszámlálási előadója munkaidőben: Zsámboki Istvánné 28/-507-145
– a KSH munkatársai: munkanapon 8-20, hétvégén 10-18 óra között a 06-80/200-0014 illetve 06-80/200-224 telefonszámon

További népszámlálással kapcsolatos információt a www.nepszamlalas.hu honlapon lehet beszerezni.

Kistarcsa, 2011. augusztus 30.
 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
 jegyző, települési népszámlálási felelős

Kistarcsán a Fibernet szolgál-
tatási területét átvette a UPC. 
Úgy tűnik, hogy óriási különb-
ség van a két cég között minő-
ség és korszerűség tekinteté-
ben – a UPC javára.

A UPC-vel együtt megér-
keztek az extra 
g y o r s 
széles -
s á v ú 
Internet 
szolgál-
tatások. 
A UPC 60 
Mbit/Sec, illetve 120 Mbit/sec 
áteresztőképességű aszinkron 
szolgáltatásokkal csábítja a 
nagyobb étvágyú ügyfeleket. 
A sávszélesség emelkedésé-
nek tendenciája tehát tovább 

folytatódik. Ezzel azonban új 
problémával találjuk szembe 
magunkat. A „G” szabványú 

routerek maxi-
mális „net-

tó” átviteli 
teljesítmé-

nye 25-30 
Megabit/sec. 

Ezek a routerek 
maximum 30 

Megabit/Sec se-
bességű Internet 

szolgáltatáshoz ele-
gendőek. Hiába fizetsz 

elő extra széles sávra, a régi 
routereddel nem fogod tudni 
kihasználni azt!

Ha most tervezed router vá-
sárlását, akkor javaslom, hogy 
„N”-es típust válassz!

A széles sávú router kiválasztásának csapdái DUGULÁSELHÁRÍTÁS (gépi). Víz-, központifűtés-
szerelés; ázások, csőtörések megszűntetése.

FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK (konvektor, cirkó, 
vízmelegítő) javítása. Tel.: 06-30-402-8305
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Augusztus 22-én megnyitották 
kapuit a város óvodái, ahol is-
mét gyermek zsivajtól hangosak 
az udvarok. A nyitás hetében 
összevont csoportok működtek. 
Szeptembertől már érkeztek 
új gyerekek, így a csoportok 
létszáma 25 főre bővült. Össze-
sen 127 új óvodás kezdi meg a nevelési évet 
szeptembertől decemberig. Az újonnan érke-
ző gyermekek beszoktatását minden esetben 
a családlátogatás előzi meg. Az óvó nénik 
az otthonukban találkoznak először a gyer-
mekekkel és az általuk készített ajándékkal 
kedveskednek leendő óvodásaiknak. Ilyen-
kor töltik ki a szülőkkel közösen az Anam-
nézis-lapot, mely a gyermek fejlődését követi 
nyomon, illetve érzelmi és szociális fejlettsé-
géről is képet kapnak az óvó nénik. Ezek az 
információk segítséget adnak a beszoktatás 
sikerességéhez. Az Anamnézis további ré-
szében a nevelőtestület által összeállított fej-
lettség mérőlapok találhatók, melyet addig 
vezetnek, amíg a gyermek az óvodába jár. A 
beszoktatás folyamata gyermekenként vál-
tozhat, az adott gyermek érzékenységének és 
szociális fejlettségének megfelelően. Ilyenkor 
sok türelemre és együttérzésre van szüksége 
a gyerekeknek, mivel többségük először ke-
rül közösségbe. Ezért van szüksége az óvó-
nőknek a szülők együttműködő segítségére, 
mely a későbbiekben is fontos szerepet tölt 

be abban, hogy a gyermek jól 
érezze magát és életkorának 
megfelelően fejlődjön. A családi 
nevelés értékeire építve és azt 
kiegészítve, olyan szeretetteljes 
légkört alakítanak ki az óvó-
nők, amely a gyermekek érde-
keit, igényeit tartja szem előtt, 

és jó közérzetet biztosít.
Kormos István: Mese Vackorról

„Hej, óvoda, óvoda,
de fényes az ablaka,
de tágas az ajtaja,
de szép tiszta minden terme,
zsibong a sok gyerek benne…” 

Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné                                                                                  

Kistarcsán az Angol-Magyar Szakközépis-
kola és Gimnázium szeptember 3-án tartotta 
a tanévnyitóját. A Flór Ferenc Középiskola 
bezárta kapuit, helyette az Angol-Magyar 
Szakközépiskola és Gimnázium kezdte meg 
működését. Az új iskolának a Közép-Európai 
Angol-Amerikai Intézet a fenntartója és hat 
országban vannak tanintézményei. Az ünne-
pélyes tanévnyitón megjelent a Szent István 
Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának 
dékánja dr. Barkó Endre, Donka Attila szak-
mai vezető, Görbe József plébános, Gémesi 
Márta a Flór Ferenc Kórház ápolási igazgató-
ja, Kereszti Ferenc a KIKE elnöke és Babarczi 
József az előd iskola igazgatója. Az iskola fo-
lyosóján megrendezett ünnepségen ott volt a 
középiskola 200 tanulója, 14 pedagógusa és a 

gyerekeiket elkísérő szülők. A műsorban fel-
lépett Csicsmány Barbara (12.A), Dima Bea és 

Fehér Timea (10.B), 
Lovrencsics Réka, 
Horváth Anna 
és Juhász Evelin 
(11.A). Az épüle-
tet Görbe József 
plébános szentelte 
fel. A diákokat kö-
szöntötte dr. Bar-
kó Endre dékán, 
Lukács Ferencné 
oktatási igazgató 
és Galgóczi Fe-
renc főigazgató. 
Elmondták –és 

egy diavetítés során be is mutatták-, hogy a 
szülők, a pedagógusok és a diákok renge-
teget dolgoztak a tanévnyitó előtt, ugyanis 
csak két hetük volt a beköltözésre. Galgóczi 
Ferenc főigazgató megnyitó beszédében el-
mondta, hogy „Amikor az önkormányzat az 
iskola megszüntetése mellett döntött, megkeres-
ték őket a szülők, a tanárok megkeresésére, a le-
hetőségeket felmérve úgy döntöttek, alapítványi 
formában működtetik tovább az angol-magyar 
gimnáziumot. A Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium megszűnésével nem ért 
véget az az oktatási folyamat, amelyben eddig az 
iskola tanulói részesültek. A diákok egészségügyi 
szakmákat is tanulhatnak, emellett idegenforgalmi 

képzést is biztosítanak számukra. Az alapítvány a 
volt Szent István Általános Iskola épületének egy 
részét bérli az önkormányzattól. Minden diák, aki 
eddig a Flór Ferencben tanult, továbbra is ugyan-
olyan feltéetelekkel folytathatja itt tanulmányait, 
ugyanolyan feltételekkel, mint eddig, csak a plusz 
szolgáltatásokért kell fizetni. Nem drága, hanem 
egy merőben más szemléletű, nyugati típusú is-
kola lesz, amelyben élmény lesz tanulni.” – ígérte 
a főigazgató. „Olyan pedagógusok fognak benne 
tanítani, akik nyitottak a világra, akik a diákokkal 

együtt örömmel mennek minden nap az iskolába.” 
Kihangsúlyozta, hogy „ A gyerekeket szeretnék 
tanítani, nem a tantárgyat! ”

A képzéseik végén lehetőség lesz angol 
és német oklevelet szerezni, amely nagyban 
megkönnyíti a munkába állást. 13-14. év-
folyamos, érettségire épülő – első szakma 
esetén ingyenes – OKJ-s képzéseket is indíta-
nak, ahová várják az érettségizett fiatalokat. 
Szerény mértékű tandíj mellett párhuzamos 
angol oktatással olyan végzettséget kapnak 
diákok a 14. évfolyam elvégzése után, amely-
lyel +1 év tanulással angol főiskolai diplomát 
szerezhetnek. Szintén várják azokat a tanu-
lókat is, akik más középiskolában tanulnak, 
de szívesen visszajönnének Kistarcsára. A fő-
igazgató még elmondta, hogy „Ez az iskola a 
diákok, a szülők, a város középiskolája! Bízunk 
benne hamarosan felépíthetjük Kistarcsán azt az 
épületet ahol angol óvodától az egyetemig felépül 
egy Európai Oktatási Centrum, amire mindenki 
büszke lesz.” 

A diákok az ünnepség végén az osztályfő-
nökök vezetésével elfoglalták a tantermeket 
és ezzel elkezdődött a tanítás Kistarcsa új kö-
zépiskolájában.  P.Gy.

Kezdődik az óvoda
127 új óvodást írattak be a város óvodáiba

Tanévnyitó az Angol-Magyar Szakközépiskola és Gimnáziumban

Galgóczi Ferenc 
főigazgató

Görbe József plébános



Szeptember hónapban az iskola jut eszünkbe. Indul az új is-
kolaév, mely különösen a többgyermekes családoknál nem kis 
gondot jelent. Ha az iskola szót meg akarjuk magyarázni, akkor 
ezt mondjuk: gyermekeknek, serdülőknek, ifjaknak, sőt felnőt-
teknek rendszeres oktatást nyújtó intézet. Az iskola nem csupán 
tanít, hanem nevel, élőszóval és nyomtatott betűvel, sőt életpél-
dával. (Pedagógia, görög szó, neveléstudományt jelent.) 

Az ókor általános iskolákat nem ismert. Az akkori iskolák in-
kább csak a szabad és kiváltságos társadalmi osztályok műve-
lődését szolgálták. Egy-egy híres tanítót, mestert felkeresték a 
tanulni szándékozók. A mester lába elé ültek, és hallgatták tu-
dományát. Az Egyház, – mit Krisztus tanításának hirdetője, – az 
első századokban arra törekedett, hogy a megkeresztelt gye-
rekek vallási oktatásban részesüljenek. Ezzel 
a gyakorlatával a széles néprétegek oktatását 
vállalta. Emellett a kateketikai (görög, latin 
szó: hitoktatástan) iskolák a keresztény ókor-
ban a magasabb hittani képzéseknek helye 
volt. A középkor elején magasabb oktatásban 
csak a papnövendékek részesültek, akiknek 
neveltetéséről a püspökök és a szerzetesházak 
gondoskodtak. Az első népiskolákat (plébániai iskolák) az Egy-
ház a Karoling-korban (Karolingok, a VIII. század közepétől a  
X. század végéig Nyugat-európában nagy szerepet játszó frank 
uralkodócsalád.) létesítette. A népiskola mellett magasabb fokon 
főleg a kolostori iskolák tanították a latint és a hittudományt. 
813-ban a mainzi zsinat minden plébánián elrendelte a plébáni-
ai iskolák létesítését. A szerzetes közösségeknek nagy érdeme, 
hogy nagyszámú kolostoraik révén a magasabb fokú művelt-
séget is terjesztették. A híres kolostori és a székesegyházakhoz 
tartozó káptalani iskolák századokon át, pótolták az egyetemek 
hiányát. A nőnevelés terén az apácazárdáknak vannak mérhe-
tetlen érdemeik. A világiak részéről az iskolák alapításában és 
pártolásában kitűntek a fejedelmek és főleg a 12-ik században a 
kereskedelmi városok is. A könyvnyomtatás (Gutenberg János 
német nyomdász 1455) nagyban fejlesztette az iskolaügyet, de 

egyben előmozdította az állam érdeklődését is az iskolák iránt. 
A XVII-XVIII. századtól fokozódik az állam érdeklődése az is-
kolák iránt, de törvényei, rendeletei tisztelettel vannak a vallás 
jogaival szemben. A francia forradalom és a felvilágosodás kora 
az állam befolyását vallásellenes irányban törekszik érvényesíte-
ni. Az Egyháza modern időben is védi az iskolákhoz való jogát. 

Hazai iskolatörténetünkben is felbecsülhetetlen érdemeket 
szerzett az Egyház. A középkorban a plébániák, székesegyhá-
zak, a szerzetesrendek voltak a magyar művelődés terjesztői. 
Ezek más a városi iskolák előtt nagy munkát végeztek. Kivá-
ló érdemeik vannak a bencések, premontreiek, ciszterciták, 
f e r e n c r e n d i e k , ágostonrendiek, domonkosok, pálosok, vala-

mint az apácák kolostorainak a népművelés 
és a magasabb fokú oktatás terén. A mohácsi 
vész után (1526. augusztus 29.) hazánkban 
felütötte fejét a meggondolatlan magatartás, 
így az Egyház iskolaépítő kezét megbénítot-
ták. Azonban a szerzetesek hamarosan ismét 
megjelennek, különösen a jezsuiták a piaris-
ták, a nőknél az orsolyák, angolkisasszonyok 
sikerre viszik az Egyház iskolaügyét. Az ál-

lam a 18. század végén kísérli meg az iskolák egységes szervezé-
sét. A katolikus iskoláknál érvényesül az állam szándéka. A ka-
tolikus tanulmány alapból fenntartott királyi katolikus iskolák 
a vallás és közoktatásügyi miniszter rendelkezése alá kerültek. 
Természetes, hogy a vallásos nevelés, hitoktatás minden iskolá-
ban biztosítva volt. Az önkényuralom értelmetlensége a keresz-
tény iskolákat szétverte. Az egyházak és a szerzetes közösségek, 
sőt a plébániák, igyekeznek iskolákat visszavenni. 

A gyermekek nevelése, az ifjúság nevelése elsősorban a szü-
lők, a család feladata. Ezt a feladatot természetesen döntő 
többségben az államnak kell vállalnia anyagiakban, és helyes 
eredményre vivő iskolaprogrammal. Az egyházak ebben a prog-
ramban helyet követelnek, és az ifjúságot vallásos ismeretekben, 
nevelésben szeretnék részesíteni. 

Somlai József ny. plébános

 Katolikus Iskola régiesen: oskola

Hogyan tartjuk a bibliaórákat? Az idei esztendőben a bibliaórá-
kon Lukács evangéliumával ismerkedünk pontosan úgy, mint 
egy bibliaiskolában. Éneklés, imádság, bibliaolvasás után bib-
liamagyarázatot tart a lelkipásztor a soron következő igesza-
kaszról. Majd ehhez kapcsolódó, előre elkészített kérdések se-
gítségével lehetőség nyílik csoportbeszélgetésre is. A bibliaórát 
imádsággal zárjuk be.
 
Szokás mondani, hogy „a szó elszáll, az írás megmarad”. Néha 
nagyon nehéz visszaidézni még egy tartalmas film-, vagy be-
szélgetés részleteit is. A visszaemlékezést segítendő, a bibliaórák 
anyagához kapcsolódó írott kiegészítést is kapnak a résztvevők, 
mely nem is annyira összefoglalás, mint inkább a témát elmélyí-
tő segédanyag.
 
A következő bibliaórákra várjuk  szeretettel a résztvevőket:
 szerdán este 6 órakor:   gyülekezeti bibliaóra 
 szerdán este 6 órakor:  fiatalok bibliaórája
 csütörtökön 3 órakor:  nyugdíjasok bibliaórája
 csütörtökön 6 órakor:   fiatal házaspárok bibliaórája
 pénteken 6 órakor:  ifjúsági bibliaóra.

Hittanórákat az iskolában és a gyülekezetben tartunk.
1. osztályosoknak az iskolában csütörtökön  12 órakor,

2. osztályosoknak az iskolában csütörtökön 12.45-kor,
3.osztályosoknak az iskolában csütörtökön 12 órakor,
4. és 5. osztályosoknak:  szerdán 16 órakor,
5. és 6. osztályosoknak: csütörtökön 16.30-kor,
7. osztályosoknak: pénteken  16.30-kor,
8. osztályosoknak: pénteken 18 órakor,
gimnazistáknak:  pénteken 18 órakor
tartunk hittant a kistarcsai gyülekezeti teremben.
Részletes felvilágosítást a 470 644 telefonszámon adunk, vagy 
e-mailen (risko.marta@invitel.hu).

Gyülekezeti Napunkat december 11-én, vasárnap délután 4 óra-
kor tartjuk. Ekkor mutatjuk be a nyári táborban betanult „Nyo-
mok a hóban” című színdarabot.

A gyülekezeti missziót abban a reménységben végezzük, amit 
Jézus példázatában olvashatunk: „Úgy van az Isten országa, 
mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután al-
szik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem 
tudja, hogyan. Magától terem a föld először zöld sarjat, azután 
kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a ter-
més engedi, nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás.” (Már ev. 4, 
26-29)

Riskó János lelkipásztor

 Református A Kistarcsai Református Egyházközség alkalmai

hitélet kistArcsAi hírAdó12
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Eddig minden egyes változáskor nagyot 
ígért az új elnökség, viszont ti egy kicsit 
szerényebben fogalmaztatok amikor a cé-
lokról beszéltetek, miért? 
A magyarázat egyszerű: kevés pénzből kell 
gazdálkodnunk. Ez is úgy jön össze, hogy 
az elnökségből négyen szponzorként is fel-
ajánlottuk a segítségünket. Egy csapatra 
való játékos elment, őket szinte lehetetlen 
pótolni, de megjegyzem, hogy voltak fize-
tett játékosok is. Ez elég nagy luxus volt a 
megyei II. osztályban, ezt mi nem engedhet-
jük meg magunknak. Inkább az utánpótlás 
nevelésre fordítanánk nagyobb energiát. Mi 
elsősorban nem versenyeztetni szeretnénk 
a gyerekeket, hanem focistákat szeretnénk 
nevelni belőlük. Jelenleg 100 igazolt játé-
kosunk van, ebből 50 az utánpótláskorú, 
a jövőben ezen az arányon mindenképpen 
változtatunk. Meg kell említeni, hogy két 
öregfiúk csapatot is indítottunk ebben a 
szezonban. Persze a visszafogottságban az 
is benne van, hogy nem látunk teljesen tisz-
tán. Az előző vezetés nem zárta le a 2010-es 
pénzügyi évet, nem szedtek rendszeresen 
tagdíjat. Szóval vannak problémák.
Miért fontos nektek az utánpótlás nevelés?
A mozgás a gyermekek fejlődése szempont-
jából nagyon fontos, szeretnénk kimozdíta-
ni őket a számítógépek mellől. Aki rendsze-
resen sportol az sikeresebb lesz az életben, 
megtanul küzdeni, az idejét is jobban be 
tudja osztani, megtanulja feldolgozni a si-
kert. A sportolókra a rend, a fegyelem és a 
pontosság jellemző.
Hogyan sikerült az igazolás? 
A felnőtt csapatnál mindössze három já-
tékos maradt a tavalyi gárdából – Burillák 
Mihály, Kereszti György és Berta János.  Új 
edzőnk van, Nagy Imre, aki már korábban 
Kerepesen és Mogyoródón is bizonyított 
több fiatal játékost hozott magával Mogyo-
ródról. Összesen tíz játékos érkezett, most 
nincsenek NB-es igazolásaink, az ifiből 
felhoztuk Janzsó Pétert és Boár Bencét, sze-
rencsénkre Fazekas Gábor, Szalai Gergő és 

Seres Norbi visszajött Kistarcsára, így ösz-
szeállt a keret.
Ezzel a csapattal hol szeretnétek végezni?
Az első hatba, ha bekerülnénk az már jó 
eredmény lenne. Most nincsenek bajnoki 
álmaink, viszont nagyon jól sikerült a rajt. 
Négy mérkőzésből egyet elveszítettünk - 
Valkón kikaptunk, hármat megnyertünk. 
Legutóbb Kerepesen játszottunk, ahol 4:1-
re vertük a helyieket. Legalább százan elkí-
sérték a csapatot, aminek külön örültünk. 
Azt még el kell mondani, hogy az utánpót-
lás jó kezekbe került, jelenleg három kor-
osztályban indítottunk csapatot. Az U 19-es 
csapat edzője Lába Csaba, az U 15-öt Sándli 
Zsolt irányítja, az U 13-mat Rónai Balázs 
irányítja. Szeretnénk egy U 17-es és egy U 
11-es csapatot is benevezni a bajnokságba. 
Ennek érdekében toborzókat szervezünk, 
mindenkit szeretettel várunk a csapatok 
edzésein.
A szerényen megfogalmazott célkitűzései-
tek közül mit emelnél ki?
Az utánpótlás nevelés érdekében szeretnénk 
szorosabb kapcsolatot kiépíteni az óvodával 
és az iskolával, tervezünk egy lábtenisz-
pályát és egy edzőpályát építeni. Minden-
képpen ki kell bővíteni a támogatók körét, 
jelenleg a következő szponzoraink vannak: 
IVI-Transz Kft., Györkös Cukrászda, Tim-Q 

Transz Kft, Varga István 
autószerelő, Kupecz Lász-
ló dekoratőr, Líber György 
József klíma- hűtéstechni-
ka szerelő, Szauter Csaba 
- Hús és társai Kft., Szőllősi 
Szikvíz, Juka BT. Kellene 
egy névadó szponzor is. 
A közönséget szeretnénk 
megnyerni legalább a hazai 
találkozókhoz. Folyamato-
san figyeljük a pályázato-
kat. Számítunk Kovács Kál-

mánra, egykori válogatott labdarúgóra, aki 
a Simándy József Általános Iskola testnevelő 
tanára. Segítségével a Bozsik programhoz 
lehetne csatlakozni. A hosszú távú terveink 
között persze szerepel a magasabb osztályba 
lépés. Három éven elül szeretnénk a megyei 
első osztályba kerülni, az utánpótlás korosz-
tályt meg kell dupláznunk és minden kor-
osztályban szeretnénk csapatot indítani és 
nagyon fontos, hogy a felnőtt csapatba minél 
több kistarcsai játékos kerüljön.
Milyen a viszony az önkormányzattal?
Egy kis csapat életében fontos az önkormány-

zat támogatása, ígéretet kaptunk arra, hogy 
a jövőben is támogatnak bennünket, amit na-
gyon köszönünk. Szilárdi Lászlóval a Városi 
Művelődési és Sportközpont igazgatójával is 
jó a kapcsolatunk.
Milyen napi gondjaitok vannak?  
Az van bőven! Sajnos egy pályán edz a hat 
csapatunk, nehéz beosztani az edzéseket 
és a hazai mérkőzéseket. Mindenképpen 
kellene még egy pálya. Hitelességünk ér-
dekében szeretnénk megteremteni az át-
láthatóságot, ezért rendbe kell tennünk az 
egyesület gazdálkodását. A klub életben 
tartása is egy igazi csapatmunka lesz, de 
most olyan elnöksége van az egyesület-
nek, ahol volt kistarcsai focisták fogtak ösz-
sze. Remélem sikeresen vívjuk meg a saját 
meccsünket is!

Tisztújítás volt a Kistarcsai Városi Sport Clubnál
Az elnökségbe egykori kistarcsai labdarúgók kerültek

A bajnoki szezon megkezdése előtt új elnökséget választottak a labdarúgóknál. A régi elnökség és Imgrund Csaba elnök másfél 
év után lemondott. Szeptember 9-én megtartott közgyűlésen új elnöknek választották Horváth Zsigmondot, az öt tagú elnökségbe 
bekerült Győri István, Bergán János, Kereszti György és Kabai Gyula. Technikai vezetőnek Both Istvánt nevezték ki. Az új elnök 
Horváth Zsigmond 44 éves, aki a 92-93-as bajnokcsapat kapusa volt, 32 éves korától az öregfiúk csapatában játszik. Nős, két fia van. 
Civil foglalkozása élelmezésvezető.

Eddigi eredmények:
 Kistarcsai VsC – Tóalmás 7:1
 Valkó KSK - Kistarcsai VSC 1:0
 Kistarcsai VsC – Fót SE 3:2
 Kerepesi SBE - Kistarcsai VSC 1:4
Őszi mérkőzések:
 szept. 24.  - Kistarcsai VsC – Galgahévízi SC 16.00
 okt. 02.  - Pécel – Kistarcsai VsC 15.00
 okt. 08.  - Kistarcsai VSC – Sződ 15.00
 okt.15.  - Szada – Kistarcsai VsC 14.30
 okt. 22.  - Kistarcsai VsC – Dányi KSK 14.30
 okt. 29  - Kistarcsai VsC – Püspökhatvani SE 13.30

Álló sor balról: Dallos Tibor, Pásztor Dániel, Seres Norbert, Boár Bence, Berta János, Kereszti György, 
Gergely Antal, Burillák Mihály, Szalai Gergő, Révai Mihály, Nagy Imre edző.  
Guggolnak: Gódor Dániel, Haeffner Gábor, Bereczki András, Rubes László, Fazekas Gábor csk., Kurfis 
Bence, Mongyi Zoltán. Hiányoznak a képről: Szigeti Dávid, Kasemia Zia, Janzsó Péter, Szűcs István

Gólöröm – a negyedik gól szerzőjének Fazekas 
Gábornak gratulálnak
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Kacagó Sünike
Családi napközi és Gyerekfelügyelet

1162 Bp., XVI. Szlovák út 144.
Telefon: +3620/41-46-346

web: www.kacagosunike.hu
e-mail: kacagosunike@gmail.com

Szeretettel várjuk gyermekét 
Családi napközinkbe

10 hónapostól 4 éves korig, 
egész napra, fél napra vagy akár

1–2 órára is!
Kislétszámú csoportok, 

egyénre szabott foglalkozások, 
családias légkörû nevelés játékkal, 

mesével, zenével!
Rendezvények, születésnapi zsúrok, 

kerti partik kérhetôk!

Nyitva tartás: 
H–P: 8–18-ig, 18–20-ig

gyerekfelügyelet
hétvége: gyerekfelügyelet 

(igény szerint)

Kacagó Sünike Családi napközi és Gyerekfelügyelet
1162 Bp., XVI. Szlovák út 144.•+3620/41-46-346•www.kacagosunike.hu

mutacio  4/22/10 10:34  Page 1

A „Race Across Ameri ca”-
ra történő kvalifikáció 
jegyében kis csapatunk 
részt vett Európa egyik 
legnehezebb versenyén a 
„Race Around Austria”-n. 
A táv közel 2.200 km, 
28.000 méter szintemel-
kedéssel, és stílusát te-
kintve egyéni időfutammal. A tel-
jesítésre pontosan 6 nap, azaz 144 
óra állt rendelkezésre. Még ha 
versenynek is hirdetik meg, sokak 
számára igazán nem tűnik annak. 
Ez a kitartás próbája, ahol a részt-
vevők nem a másik bringással, 
hanem saját magukkal versenyez-
nek. Ezzel én is így voltam, ezért 
az alapvető célom a megadott időn 
belüli teljesítés volt.

A végső felkészülést egy kéthe-
tes Alpok-beli túra bő 4000 km-
rel és 48.000 m szintemelkedéssel 
jelentette júliusban. Augusztus 
elejére Kemecsei Sanyi bácsi kezei 
alatt a kerékpár is végső formát öl-
tött, és a kísérőcsapat is összeállt. 
A versenyen kötelező egy kísérő-
autó, – amely folyamatosan a ke-
rékpáros közelében halad –, amit 

Kovács Gabriella veze-
tett kitartóan hegyre fel 
és hegyről le akár éjjel is. 
Továbbá volt velünk egy 
lakóautó is, melynek 
segítségével az egyéb 
kiszolgálás is biztosított 
volt. Vezetését Rimóczi 
Károly vállalta Edward 

fia navigációs segítségével, és ők 
ketten jelentették a konyhai sze-
mélyzetet is számunkra.

A verseny rajt- és célhelye a 
Passauhoz közel fekvő Schärding 
települése volt, ahonnan végül 
férfi egyéni kategóriában 16-an 
vágtunk neki a távnak.

Az útvonal Ausztria dombor-
zatára jellemző módon – számos 
hegyen haladt keresztül-, így 
az ország legmagasabb útján a 
Hochtorhoz is felvezetett.

Az utolsó napra – az utolsó 
100 km-es etapra – 2 óra alvás 
után indultunk és végül a rajt-
tól számított 139 órán belül si-
keresen célba érkeztünk.

Ezt a versenyt teljesítve jö-
vőre már Amerikát szelhetem 
keresztül. Járvás Tamás

Kistarcsai Taekwondosok 
a balatoni edzőtáborban

Hegyes Imre 2. danos mester immár a 3. alkalommal rendezte meg 
a balatonfenyvesi edzőtábort. Júliusban a gyerekekkel, augusz-
tusban a felnőttekkel indult el a balatoni Taekwondos táborba.

A  g y e r e -
keknek napi 
három, a fel-
n ő t t e k n e k 
napi négy 
edzést tartott, 
aminek kö-
s z ö n h e t ő e n 
óriási fejlődé-
sen mentek 
keresztül. A tábori ébresztő 
6.30-kor keltette a csapatot. 
Gyors készülődés után indult a 
reggeli futás és a medicin labdás 
erősítő edzés. Délben pontkesz-
tyűs, protektoros küzdő edzés, 
este bázis és formagyakorlatok 
voltak. Emellett elméleti és vi-
deo oktatáson is részt vettek a 
gyerekek, ahol a Taekwondo 
történelmét, versenyeit, be-
mutatóit nézték és elemezték. 
A felnőttek Hapkido önvédel-
mi technikákat és töréstechni-
kákat is gyakoroltak, ami már 
elengedhetetlen a magasabb 

övfokozat el-
éréséhez.

A  t á b o r 
végén szí-
nes övvizsga 
is volt, ahol 
mindenki si-
keresen vette 
az akadályo-
kat. A nyá-

ri edzések és az edzőtáborok 
sikeresek voltak és reméljük, 
hogy az őszi Nemzetközi For-
mabajnokságon, illetve a Pécsi 
Országos Küzdő Versenyen a 
csapat szép eredményeket fog 
elérni. A Sentinel Olimpiai 
Taekwondo Egyesület szeretet-
tel vár minden korosztályt az 
edzésein, a versenyeken, bemu-
tatókon! Jelentkezni személye-
sen a mesternél vagy telefonon 
a 06-20-551-0919 számon lehet. 
Az edzőtábor képei és videói a 
www.sentinelse.atw.hu-n a ga-
léria menüben található meg!

Két keréken Ausztria körül
Egy kistarcsai kerékpáros kvalifikálta magát a 

világ legnehezebbnek tartott kerékpárversenyére

Járvás Tamás
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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

ÔSZI TUJA- ÉS FENYÔVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.
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…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

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

hasított tüziFa FolyaMatosan Kapható!
néMet briKett, FabriKett Kapható!

Jelentkezz most, 
hogy biztosan legyen helyetek!!!
Julcsi Manoda a gyerekek 
második otthona; 
aki nem hiszi 
járjon utána!

 

Megnyílt Julcsi Csoda-Manodája!
gyönyörű környezetben, szakképzett gondozókkal, családias hangulatban 

és rengeteg játékkal várja leendő kis pajtásait 1 éves kortól.

Bischoff Julianna:
email: bischoffjulcsi@gmail.com

Tel: 06-20-332-7852

Egésznapos és időszakos 
gyermekfelügyelettel 

és játszóházi szolgáltatással 
is várjuk Önöket, 

rendkívül kedvező áron!

Mindenki számára elérhető szakképzési lehetőség

a Mihály Dénes Szakképző Iskola 
esti tagozatán,

akár több szakmát is szerezhet!
Alapfokú

Irodai asszisztens
Meg szeretné tartani a munkahelyét? Irodában szeretne dolgozni? 

A számítógép használatát meg szeretné tanulni? → ez, az Ön szakmája!
Számítógép szerelő, - karbantartó

Nincs érettségije? Szeretné megtanulni a számítógép működését, 
szerelését? → Jelentkezzen!

Középfokú
Informatikai rendszergazda – CISCO 

Válassza ezt a szakmát ha mindent tudni akar a hálózatokról, 
a számítógéprendszerekről, biztonságról?

Felsőfokú
Pénzügyi szakügyintéző - társadalombiztosítási és bérügyi 

szakelőadó
Vállalkozásoknak, szervezeteknek szüksége van olyan 

munkatársakra, akik jártasak a számvitelben, ismerik a pénzügyi 
fogalmakat, esetleg a bérszámfejtésben is járatosak!

Szükséges feltételek:
Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 előtt végzetteknek 8 általános) 

évfolyam elvégzése
Közép és felsőfok esetén: érettségi vizsga

 
részletekről és a feltételekről érdeklődjön a 06-70/93-36-300- 

telefonszámon! Jelentkezni lehet Fekete Ilonánál a 06-70/93-
36-307-os telefonszámon szeptember végéig.

Cím: 2243 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
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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.

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
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

•  computeres futómű állítás
• vizsgáztatás
•  hivatalos Bosch szakműhely
•  klíma töltés, javítás
•  diagnosztika (motor, ABS, stb.)

Varga István,  
magyar rally bajnok, 
autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/445-244, 06-30/9647-669
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Mistique stone investMent group
Minôségi gránit síremlékek

széles választéka kedvezô áron.
Dupla gránit síremlékek már bruttó 350.000.-Ft-tól.
Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.

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

Telefon: +36 30 431 58 58  
és +36 70 601 41 00, +36 70 601-4186

Fax: +36 70 900 80 33
E-mail: mystiquestone@gmail.com

www.granitsirko.hu
Nyitvatartási idô:

Hétfôtôl - péntekig: 08:00-17:00
Szombaton: 08:00-13:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése, mûkô síremlékek felújítása, 
sírkôbontás, betûvésés, lézergravírozás, porcelán fénykép készítése

2144 Kerepes, Szabadság út 
HÉV állomás mellett 

2213 Monorierdô, Barátság u. 
0262/13. hrsz. 

2700 Cegléd, Puskaporos u. 36. 

aKÁCFa 
iDŐseK 

GonDozóhÁza!
egyszeri belépési díj nincs!

beköltözés szombaton és 
vasárnap is lehetséges!

teljes körű gondoskodás!
24 órás nővéri és rendszeres háziorvosi felügyelet!

Napi ötszöri étkezés, diéta biztosítással.
GYÓGYSZERREL ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTÁS.

Telefon: (06-28) 464-461, (06-20) 570-1520
DÁNY, 095/27 a benzinkút mellett

www.idosekhaza.hu

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757

BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag  

komplett rendszer

br. 1990 Ft/m²

ÖKOHITEL LEHETŐSÉG!

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu
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PostaFészekŐr

Könnyen megköthető, határozatlan tartamú in-
gatlan- és ingóságbiztosítás.
Lakott, illetve lakatlan ingatlanra is köthető.

Az Ügyfél igényeinek, valamint az épület szerkezeté-
nek megfelelôen 2 fajta épületbiztosítási fedezet és 2 
fajta ingóságbiztosítási csomag közül választhat:

Épületbiztosítási fedezet:
• Épületbiztosítás kô, beton, tégla és panel falazatú 

épületre
• Épületbiztosítás vályog vagy vá-

lyogot tartalmazó, fa és 
könnyûszerkezetes épületre

Ingóságbiztosítási csoma-
gok:
• Ingóság Alapcsomag
• Ingóság Kibôvített csomag

Az épületbiztosítási fedezetek és az 
ingóság csomagok igény szerint kom-
binálhatók. 

Részletes 
felvilágosítás:

2143 Kistarcsa 
Iskola u. 6. 

06-28/470-841

20 % kedvezmény 

az éves díjból!


