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Apróhirdetés 
Ingatlan
A Fenyvesliget panorámás részén eladó egy energiatakarékos, 
130 m²-es ikerházi lakás. Irányár: 26,9 millió forint. Érd.: 06-
30-21-41-406
Eladó ház Kistarcsán! Víz, villany, gáz van ! Irányár : 15,8 
millió forint. Érdeklődni : +36-30-24-11-653
Pécelen a Maglódi úti üzletsornál 50 m²-es össz-
komfortos helység eladó. Irányár: 6 millió Ft.  
06-20/323-7751,06-20/414-6489
Sürgősen eladó! Kistarcsán, csendes környezetben 400 
négyszögöles – állattartásra is alkalmas – zártkerti in-
gatlan eladó. A telek tartozéka egy 25 m²-es gazdasági 
tároló, fúrt kút, termő gyümölcsfák, telepített fekete és 
fehér nemes szőlő. Kistarcsai HÉV-től gépkocsival 10 
perc. Irányár: 2,3 millió forint vagy megegyezéssel. Ér-
deklődni lehet: 06-70-347-46-73
Kerepesen a Juhász Gyula utca felett 834 m²-es, panorámás 
belterületi telek, közművesítés folyamatban. Ára: 4,7 millió Ft, 
tel: 06-70-3141847
Kistarcsán az állomáshoz közel, 2005-ben épült, első 
emeleti 49 m²-es, 1 szoba amerikai konyhás nappali, für-
dőszoba, franciaerkélyes lakás, külön közüzemi órákkal. 
Ára: 11 millió Ft, tel: 06-70-3141847
Kistarcsán a Harmónia lakóparkban, 2006-ban épült, külön 
közüzemi órás, első emeleti lakás. Nappali-konyha, fürdőszoba, 
előtér. Az ingatlan üresen álló azonnal beköltözhető. Ára: 7,5 
millió Ft, tel: 06-70-3141847
Kistarcsán aszfaltozott utcában, 462 m²-es telken, 2008-
ban épült, 1 szintes 72 m²-es ikerházfél, 3 háló, nappali + 
konyhasarok, kádas fürdőszoba WC-vel, beépített kony-
habútor. Ára: 18,9 millió Ft, tel.: 06-70-631-0291
Kerepesen aszfaltos utcában, erdő közelében, 380 m²-es telken 
2007-ben épült, 70 m² egy szoba + nappalis fürdőszobás, kül-
sőleg hőszigetelt téglaház. Ára: 16,5 millió Ft tel.: 06-70-631-
0291

Avar- és kerti hulladék 
égetésének rendje

A lakosság és a levegő tisztaságának vé-
delme érdekében az avar- és kerti hulladék 
égetését Kistarcsa Város Önkormányzata 
8/2006. számú rendeletében szabályoz-
za. Ennek értelmében az égetés a település 
egész területén minden évben kizárólag két 
időszakban megengedett. Tavasszal: április 
1. és április 30. között, ősszel: október 15. 
és november 15. között lehet a kerti hulla-
dékot égetéssel megsemmisíteni. Továbbá 
fontos, hogy az égetést hétfőtől szombatig 
10-18 óra között szabad végezni, valamint, 
hogy vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés. 
Bővebb információ a város honlapján( www.
kistarcsa.hu) olvasható. (8/2006. (II.16.) 
számú rendelet)  Polgármesteri Hivatal

Karácsonyi Köntösben Kistarcsa
Városunk téli látványának a karácsonyi ünnepkör idejére történő szebbé tétele ér-
dekében meghirdetjük a Karácsonyi Köntösben Kistarcsa pályázatot.
A karácsonyi díszítéssel három kategóriában lehet pályázni:

Családi ház
Házcsoport, utcarészlet (több, egymás közelében álló épület)

Ablakok, bejáratok (lakótelepi, lakóparki lakások pályázhatnak ebben a kategóriá-
ban. A pályázathoz mellékeljenek egy vázlatot az épületről, amin a pályázati rész be 

van jelölve)
A jelentkezéseket december 26-án este 7-ig juttassák el a címek egyikére:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, 2143 Kistarcsa, Bercsényi u.18., vagy kike@kike.hu

A jelentkezési lapon szerepeljen a pályázó neve, pontos címe, telefonszáma és e-mail 
címe! A pályázat részletes kiírása a www.kike.hu honlapon olvasható. Információ kér-
hető a 28/470-926-os telefonszámon és a kike@kike.hu e-mail címen.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

A z index.hu állítása szerint október 31-én 
Magyarországon a Szent János Kórház-

ban született meg a hétmilliárdodik ember. 
A címért éjfél körül indult nemzetközi ver-
senyfutás. Elsőként Manilában közölték, hogy 
ők a szerencsések. Nem sokkal később Indi-
ából érkezett a hír, hogy Uttar Prades állam-
ban született kislány a hétmilliárdodik ember 
a Földön . Végül Oroszország csatlakozott a 
versenybe. Egy kamcsatkai és egy kalinying-
rádi újszülött fiú babát jelöltek erre a címre. Az 
Index.hu számlálója szerint azonban Magyar-
országé a dicsőség és a világ hétmilliárdodik 
emberkéje, Sziklási Ádám ráadásul Kistarcsán 
lakik. A nemzetközi hisztériától függetlenül 
gratulálunk a szülőknek!

Tisztelt Lakosok!
A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés 
elmúlt 6 hónapjának tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy egyre többen csatlakoznak a 
rendszerhez, ezért mindenkinek köszön-
jük, aki szelektíven gyűjti a hulladékát, és 
egyúttal kérjük, továbbra is folytassák a 
gyűjtést közös célunk érdekében!
Az októberi gyűjtési eredményekből 
azonban már látható, hogy megérkezett 
a hideg évszak, nem fogy annyi ásvány-
víz, így csökkent a begyűjtött hulladék 
mennyisége. A várost járva sajnálatos 
módon az is tapasztalható, hogy a ve-
gyes tüzelésű kazánokba a tűzifán kí-
vül más is, feltételezhetően hulladék 
kerül, ami növeli a légszennyezettséget. 
Ma már egyre többen szenvednek lég-
úti betegségekben, akik jobban meg-
érzik a levegő szennyezettségét, mint 
egészséges társaik. Mindannyiunk ér-
deke az egészséges, tiszta környezet 
megteremtése, amelyhez mindenki hoz-
zájárulhat, ha az egyébként jól égő hul-
ladékát inkább a sárga zsákban gyűjti. 
Az eltelt 6 hónap ellenére továbbra is sok 

kérdés merül föl a szelektíven gyűjthető 
hulladékok köréről.
Ismételten kérjük a lakosságot, hogy csak 
az alábbi hulladékokat tegyék bele a sárga 
szelektív hulladékgyűjtő zsákba (mindet 
egy zsákba):
Műanyag: ásványvizes, üdítőitalos PET 
palack (kupakkal, címkével), háztartás-
ban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasa-
kok, csomagoló fóliák, stb.), PP és HDPE 
jelzésű (a flakon alján jelzett) kozmetikai- 
és tisztítószeres flakonok (pl: samponos, 
habfürdős, mosószeres, öblítőszeres fla-
konok)
Fém: alumínium italdobozok (üdítős, sö-
rös), fém konzervdobozok
Papír: újságpapír, kartondobozok össze-
hajtva, tiszta csomagolópapírok, szóróla-
pok és reklámkiadványok, papír tojástartó 
Tetra Pak (gyümölcsleves, tejes dobozok)
A szolgáltató – korábbi felhívásunknak 
és tájékoztatásunknak megfelelően – a 
szelektív hulladékgyűjtés szempontjából 
nem megfelelő minőségű hulladékkal teli 
zsákokat nem szállítja el!

Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladékgyűjtés - az elmúlt hónapok tapasztalatai

Kistarcsai a világ hétmilliárdodik embere

Kistarcsai Városi Sport Club 
tagfelvételt hirdet korosztá-
lyos labdarúgó csapataiba
Várják minden labdarúgást szerető 7-16 
éves fiúk és lányok jelentkezését. Amit 
nyújtani tudnak: színvonalas sportolási 
lehetőség, felkészült edzők, Bozsik egye-
sületi programban részvétel, bajnokság-
ban való részvétel, nagyon jó társaság. 
Amit kérnek a jelentkezőtől: szeressen 
focizni!
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 
30-305-0903, 30-620-2955
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2011. december 1. Kántor Csilla: A gyógyszergyártás 
színe és fonákja
2011. december 8. Gál Veronika: A GreenDependent 
Egyesület „Kislábnyom” programja
2011. december 15. Légrády Lajos: Roncskutatás
2011. december 22. KIKE karácsony: Az ajándékozás 
jegyében
2011. december 29. Kozma Éva: Üzenet Norvégiából
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

Téli csúszásmentesítési kötelezettség
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
Mint minden évben, úgy most is fontosnak tartjuk 
tájékoztatni a lakosságot arról, hogy a 4/2011. (II. 18.) 
sz-ú önkormányzati rendelet 4. § (4) b) pontja értel-
mében „Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingat-
lan határa és az úttest széle közötti területen hótól 
és egyéb szennyeződéstől a járdát mentesíteni.” 
Az a tulajdonos, aki az említett kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, szabálysértést követ 
el, mely alapján 50.000.- Ft pénzbírsággal 
sújtható. 
A közterületi járdán bekövetkező balesetek 
miatt az érintett ingatlantulajdonost 
terheli a keletkező kártérítési kö-
telezettség.
Kérjük, előzzük meg a bajt, tartsuk 
tisztán a járdákat!

Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

Karácsonykor változik a 
szemétszállítás időpontja

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a karácsonyi ünnepek alatt 2011. dec-
ember 26-án hétfőn a hulladéklerakó nyit-
va tartása szünetel, ezért a hétfői napon 
esedékes hulladékszállítást munkatársa-
ink az eddigi gyakorlatnak ,megfelelően a 
következő munkanapon, tehát 2012. dec-
ember 27-én kedden végzik. Kérjük ezen 
a napon reggel 7 óráig a hulladékgyűjtő 
edényt szíveskedjenek kihelyezni. Segítő 
közreműködésüket köszönjük! KIVÜ

Járási központtá szeretne válni Kistarcsa
November 18-án délelőtt Kistarcsára látogatott Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal vezetője. A politikust Solymosi Sándor polgármester és Hadnagy Zsolt al-
jegyző fogadta a Városházán. A város vezetői azon nem titkolt szándékkal hívták meg a 
kormánymegbízottat, hogy lobbizzanak a város járási székhellyé nyilvánításáért. Öt tele-

pülés - Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Csömör 
és Mogyoród - jelenthetné az új járást és ebben 
a régióban kaphatna vezető szerepet Kistarcsa. 
Ezen az öt településen működik jelenleg a Kistar-
csai Rendőrőrs is. Solymosi Sándor polgármester 
rövid tájékoztatójában elmondta, hogy Kistarcsa 
tökéletesen megfelelne egy ilyen régiós központ-
nak, ugyanis Budapest közvetlen közelségében 
a HÉV, a 3-as főút és az M0-as körgyűrűnek kö-
szönhetően nagyon jó a közlekedés a településre 
és a volt internáló tábor területén ideálisan ki 
lehetne alakítani a járási hivatal épületeit is. Tar-
nai Richárdnak - a még pontosabb tájékoztatása 
érdekében - átadtak egy tábor területére kidol-
gozott fejlesztési tervdokumentációt. Ezt köve-
tően egy rövid séta keretében bemutatták a volt 
internáló tábor területét. A kormánymegbízott 
a látottak után elmondta, hogy nagyon pozitív 

benyomásokat szerzett Kistarcsán és azt gondolja, a település minden adottsággal rendel-
kezik ahhoz, hogy itt Budapest kapujában központi szerepet kapjon. Szerinte az internáló 
tábor lehetne egy történelmi emlékhely is, ezenkívül a meglévő épületek felújításával ki 
lehetne alakítani egy új városközpontot, ahol helyet kaphatnának állami intézmények 
is. A kormánybiztos ezt az elképzelést mindenképpen támogatná és ezt azért is tenné 
szívesen, mert a felesége kistarcsai.

Solymosi Sándor polgármester és Tarnai 
Richárd kormánybiztos a volt internálótá-
bor területén

Bérelhető az Eperjesi úti is-
kola (volt Szent István Álta-
lános Iskola) tornaterme és 
az épület egyes helyiségei

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának 
jegyzője az önkormányzat vagyongaz-
dálkodásáról szóló 11/2011.(III.21.) számú 
rendelete alapján a Kistarcsa, Eperjesi út 19. 
szám alatti ingatlan felső szárnyában talál-
ható helyiségeket, illetve tornatermet bérbe 
adja sportolási, oktatási, illetve egyéb kul-
turális célra. A meghirdetett helységeket 
hétköznapokon 14.00-21.00 óráig, hétvégek-
en 8.00-21.00 óráig lehet bérelni. 
Részletes információk kérhetők a Pol-
gármesteri Hivatal vagyongazdálkodási 
ügyintézőjétől. (2143 Kistarcsa, Szabadság 
út 48, telefon: 06-28/470-712/154, fax: 06-28-
470-357 e-mail: hivatal@kistarcsa.hu , we-
blap: www.kistarcsa.hu .

Elkészültek az új tornaterem engedélyes és kiviteli tervei
Áprilisban arról számoltunk be, hogy a volt Kölcsey Ferenc Általános Iskola és 
az Uszoda közötti területre tervezett új tornaterem tanulmánytervét elfogadta a 
képviselő testület. A november 24-én megtartott közmeghallgatáson Solymosi 
Sándor polgármester beszámolójában már arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy 
elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek is.
(A közmeghallgatásról, decemberi számunkban tudósítunk részletesen!)
A sportlétesítmény méreteinél fogva, számtalan kulturális és sporteseménynek 
is helyet adhat majd. Alapterülete megfelel egy szabványos nemzetközi kézilab-
dapálya előírt méreteinek (20x40 méter a szükséges oldaltávolságokkal). Az előzetes 
számítások szerint a közbeszerzési eljárások lefolytatása még több hónapot vehet 
igénybe, de azt követően a beruházás kivitelezése már néhány hónap alatt lezajlik.
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KISTARCSÁN 2012. január 3-tól január 24-ig

TÜDŐSZŰRÉST SZERVEZÜNK!
A vizsgálat ideje: Hétfő: 12.45 – 18.00 óráig

Kedd: 8.00 – 14.00 óráig
Szerda: 12.45 – 18.00 óráig
Csütörtök: 8.00 – 14.00 óráig
Péntek: 8.00 – 14.00 óráig

A tüdőszűrés helye: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 63.
A VOLT FOGORVOSI RENDELŐ

CSAK A 40 ÉV FELETTIEKET ÉRINTI A SZŰRÉS !!!
40 év alatti lakos tüdőszűrését kizárólag orvosi beutalóval végzik el a 
Gödöllői Tüdőgondozó Intézetben (Gödöllő, Ady Endre sétány 62. tel.: 
06-28-420-490)

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TAJ KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN 
KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL!

Személyes értesítőt ebben az évben nem kapnak a lakosok.
Kérjük, értesítsék ismerőseiket!

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala

Kistarcsai Városi 
Uszoda

Kistarcsai Városi Uszoda
„XX. MIKULÁS KUPA”

2011. december 10. szombat
KISTARCSAI VÁROSI TANUSZODA

2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.
Tel.: 06-28/470-293

Úszóverseny óvodások és alsó tagozatos iskolások számára.
Nevezési határidő: 2011. december 7. szerda

Versenyszámok:
      09-től (érkezés időpontja: 08:30)                      Kb. 13-tól  (érkezés időpontja: 12:30)

    2006-ban születettek                                   2002-ben születettek      
     25m gyorsúszás                                             25m gyorsúszás
     25m hátúszás         25m hátúszás

      2005-ben születettek        25m mellúszás
     25m gyorsúszás                                     2001-ben születettek
     25m hátúszás                                           25m gyorsúszás
     25m mellúszás            25m hátúszás

               Döntő                                                 25m mellúszás
               Szülő + gyermek váltó                                         25m pillangó
               (szabadon választott úszásnemben                Döntő
                kizárólag szülő + gyermek nevezhet          4x25m gyors váltó
                 2006-2005-ben születettek részére)                 (2002-2001-ben születettek részére,
                Eredményhirdetés       fiúk-lányok vegyesen)
                                                                                         Eredményhirdetés
                                                                                         
     Kb. 11-től (érkezés időpontja:10:30) 

      2004-ben születettek
     25m gyorsúszás
     25m hátúszás
     25m mellúszás

      2003-ban születettek
     25m gyorsúszás
     25m hátúszás
     25m mellúszás

               Döntő
               4x25m gyors váltó
               (2004-2003-ban születettek részére, fiúk-lányok vegyesen)
               Eredményhirdetés
 
Nevezés:

- 06-28/470-293 – uszoda pénztára 
- email: lestak.tanuszoda@citromail.hu
- nevezési díj: 1000,- Ft
- látogatójegy a szurkolók számára: 500,- Ft

A medencetérben papucs használata kötelező!
Szervező: Lesták Erzsébet - uszodavezető 

Erôss Zsolt – hegymászó filmje
Személyes kommentárral egybekötött filmvetítés

„Csigaház”
2143 Kistarcsa,
Deák Ferenc út 1.
2011. december 8.
csütörtök 18.00 óra
A belépés ingyenes.

A Hópárduc talpra áll: színes, magyar dokumentumfilm, 87 perc, 2011, producer: Tôsér Ádám, rendezô: Kollmann András, 
operatôr: Kiss Gábor, Tóth Zsolt, fôszereplô: Erôss Zsolt – hegymászó

Élhet-e az ember fél lábbal is teljes életet?
2010. január 2.-án Erôss Zsolt, a legeredményesebb magyar hegymászó lavinabalesetet szenved a Magas-Tátrában, 
melynek következtében jobb lábát 10 nappal késôbb amputálni kellett. Zsolt már a kórházi ágyán elhatározza, hogy 2010 
szeptemberében ismét nekivág a Himalájának, hogy újabb 8000 méter fölötti csúcsot hódíthasson meg.
A stáb végigkíséri Zsolt felépülését az elsô kórházi járáskísérlettôl kezdve egészen az expedícióig, hogy bemutassa azt az 
emberfeletti küzdelmet, amivel Zsolt vissza szeretne térni a hegyek világába, és újra teljes életet élni.

Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 Marcipán SE gyerek fitness hétfő és szerda 16.00-17.00
 december 1. Humor-est 19.00
 december 3. Retro Buli 20.00
 december 8.  A Hópárduc talpra áll, vendég: Erőss 

Zsolt hegymászó 18.00
 december 8- 9. Mindenki karácsonya 
 december 15.  Nyugdíjas Klub karácsonya 15.00-20.00
 december 31.  Nyugdíjas szilveszteri bál 20.00-04.00

Városi Uszoda:
 december 10. Mikulás Kupa 9.00-tól 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ:  

Szilárdi László 06-28-507-147

Karácsonyi felhívás

„Egy szatyornyi szeretet”
Tisztelt Kistarcsai Polgárok!
Kistarcsa Város Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 
Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Hu-
mán Szolgáltató Intézményével együtt-

működve 

karácsonyi ajándék gyűjtést
hirdet a nehezebb sorsú családok, gyer-

mekek megsegítésére. Mivel segíthetnek? 
Elsősorban tartós élelmiszerrel (liszt, cukor, 
olaj, rizs, kakaó, tea, keksz, szaloncukor, cso-
koládé), valamint jó állapotú gyermekjátékkal 
tehetik szebbé és könnyebbé a karácsonyt.

A csomagok leadhatók december 15-ig 
hétköznap a Batthyány u. 2/a alá.

A ruha adományokat – elsősorban téli 
ruhát, takarót – továbbra is várjuk a Kistar-

csai Nevelési Tanácsadó és Humán Szol-
gáltatóban.

Kérjük, hogy Ön is segítsen egy 
„szatyornyi” ajándékkal!

Méhesné Horváth Erika
az Egészségügyi és  

Szociális Bizottság elnöke
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A november 23-án megtartott testületi 
ülésen 28 napirendi pontot tárgyaltak. Az 
ülés megkezdése előtt dr. Czelleng Arnold 
a Pannónia Néptáncegyüttes elnöke sze-
mélyesen hívta meg a képviselő-testületet 
a december 10-én este 6 órakor kezdődő 
néptáncgálájukra, amit a felújított Művé-
szetek Házában adnak elő Gödöllőn.
Felülvizsgálták a háztól történő szelektív 
hulladékgyűjtés, valamint a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsola-
tos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló önkormányzati 
rendeletet.
A hulladékkezelési közszolgáltatás tartal-
mának kibővítése miatt vált szükségessé 
a rendelet felülvizsgálata, módosítása. Mi-
vel 2007-óta nem változott a hulladékszál-
lítás díja, ezért 2012. januárjától indokolt 
annak megemelése. Előzetes költségbecs-
lés alapján 120 literes gyűjtőedénynél a díj 
nettó 1563 forintra emelkedik. A műanyag 
zsákok darabja nettó 349 forintba kerülnek 
majd. 
A rendelet módosításhoz egy kiegészítő 
információ! Az önkormányzat megállapo-
dott a KERHU Kft.-vel, hogy jövőre ingat-
lanonként havonta egy köbméter háztartási 
hulladékot ingyen befogad a lerakójába. 
Ezzel a megoldással bőven kompenzálja 
az önkormányzat a tervezett áremelkedés 
mértékét. 
Januártól új ügyvezetője lesz a KIVÜ 
Kft.-nek
A képviselő-testület december 31-i hatály-
lyal elfogadta a Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. (KIVÜ) ügyvezetőjének Navratil Ist-
vánnak a lemondását és zárt ülésen január 
1-től határozatlan időre kinevezte a KIVÜ 
Kft. élére Vernyik Józsefet. 
Elfogadták az önkormányzat III. negyed-
évi költségvetési beszámolóját
A beszámolóból kiderült, hogy a bevételi 
előirányzatok 84,43 %-on, a kiadási elő-
irányzatok pedig 81,88 %-on teljesültek.
Egy módosítással egészítették ki Kistar-
csa 2012. évi költségvetési koncepcióját
A Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogad-
va úgy döntött a képviselő-testület, hogy 
módosítják a város 2012. évi költségvetési 
koncepciójának tervezetét azzal, hogy a 
polgármester a következő rendes képvi-
selő-testületi ülésre kérjen be ajánlatokat 
az oktatási intézményekben a feladatfi-
nanszírozási alapú költségvetés kidolgo-
zására. 
Megszüntetik a hatósági állatorvosi fel-
adatkört
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint 
nem kötelező hatósági állatorvos alkalma-
zása, ezért a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy hozzájárul a hatósági állatorvosi fel-
adatok ellátására 1996-ban Kistarcsa Város 
Önkormányzata, Nagytarcsa Nagyközség 

Önkormányzata, Kerepes Nagyközség Ön-
kormányzata, valamint Csömör Nagyköz-
ség Önkormányzata között megkötött meg-
állapodás megszüntetéséhez. Dr. Rédling 
Tibor közalkalmazotti jogviszonyát 2011. 
december 31-vel, közös megegyezéssel 
megszüntetik. 
Kistarcsa képviselő-testülete is tiltako-
zik a szeptember 1-én hatályba lépett agg-
lomerációs törvénymódosítás miatt 
A módosított agglomerációs törvény alábbi 
rendelkezéseit tartják Kistarcsán méltány-
talannak:
- Az agglomerációs törvény 5. § (3) bekez-
désében meghatározott védősáv előírását, 
melynek értelmében új beépítésre szánt 
terület a település közigazgatási határá-
hoz 200 méternél közelebb csak az állami 
főépítész által kiadott engedély alapján je-
lölhető ki.
- A törvény 7.§ (2) bekezdésében foglalt 
azon rendelkezést, mely szerint az érintett 
települések belterülete csak a település te-
rületének 2%-val növelhető.
Ezért felhatalmazzák a polgármestert, 
hogy tiltakozó levéllel keresse meg az Or-
szággyűlés Önkormányzati és Területfej-
lesztési Bizottságát, a Belügyminisztérium, 
Területrendezési és Építésügyi Helyettes 
Államtitkárságának helyettes államtitká-
rát, Dr. Szaló Pétert és a Fővárosi Agglome-
ráció Önkormányzati Társulásának elnö-
két, Pápai Mihály polgármester urat.
Ismét a Kutyamentsvár Alapítvánnyal 
kötnek szerződést a kóbor állatok befogá-
sára 
A kóbor állatok befogását évek óta a Kutya-
mentsvár Alapítvány végzi (1013 Budapest, 
Krisztina tér 10.). Az alapítvány munkájával 
kapcsolatban eddig nem merült fel kifogás, 
ezért az alapítvány elnökének kérelmét el-
fogadva jövőre is őket bízzák meg a feladat-
tal. Erre a célra 300.000,-Ft-ot biztosítanak.
Kedvezőbb energia beszerzés miatt Kis-

tarcsa összefog a kerepesi 
és a nagytarcsai önkor-
mányzattal
A kedvezőbb ár kialakítása 
végett a villamos energia 
és a földgáz beszerzésé-
re a közbeszerzési eljárást 
Ajánlatkérői Társulás ke-
retében folytatja le a város. 
Ezért elfogadja az eljárással 
kapcsolatos megállapodás 
tervezetet. A közbeszerzési 
eljárásokban közreműködő 
Bíráló Bizottság tagjainak 
Juhász Istvánt, Uvacsek Csa-
bát és Zsiák Pétert választot-
ták meg. 
Módosították az ingatla-
nok házszámozásáról és a 
közterületek elnevezéséről 

szóló (8/2009. (II. 27.) rendelet 
A módosított rendelet szerint például „sze-
mélyről legkorábban a halálát követő 25 év 
elteltével lehet közterületet elnevezni. A sze-
mélyről történő elnevezés során törekedni kell 
arra, hogy az elnevezés olyan személynek ál-
lítson emléket, akik: a társadalmi élet bármely 
területén kimagasló érdemeket szereztek és éle-
tük, munkásságuk, valamely módon Kistarcsa 
Városához kapcsolódott.” 
A rendelet 4.§ (1) bekezdésének módosí-
tása értelmében az „Az utcanév-táblákat az 
Polgármesteri Hivatal helyezi ki, tartja karban, 
illetve pótolja.”
Lakossági kérésre visszahelyezik a busz-
megállót a Szent László utcából a Terézia 
utcába
A kérelem jogos volt, ugyanis a kérelmező 
nem tudott szabályosan parkolni a saját 
telke előtt, mert a buszmegálló akadályoz-
ta a kapubejáróin történő ki és behajtást. 
A határozat értelmében a Szent László utca 
77. számú, lakóház elől a Terézia utcába, a 
Szent László utca 81. számú ingatlan oldal-
határa mellett húzódó közterületre telepí-
tik a buszmegállót.
 Polgár

Jövôre emelkedik a szemétszállítás díja
Tudósítás a képviselô-testület november 23-án megtartott ülésérôl
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Hogyan értékelné az elmúlt egy évet? Mit 
sikerült megvalósítani a tervezett prog-
ramból?
Örök elégedetlen emberként természetesen 
mindig többet szeretnék, ha sikerül vala-
mit elérni, akkor rögtön a következő célt 
nézem. Azonban még így is azt gondolom, 
hogy az elmúlt egy évben sikerült Kistarcsa 
működését, gazdálkodását jelentősen meg-
reformálni, átalakítani. A város érdekében 
nagyon sok népszerű és népszerűtlen dön-
tést is meghoztunk. Sosem tetszett a kön-
törfalazás, a kirakat-politizálás, a populista 
szövegek mögé bújtatott, pazarló gazdál-
kodás. Egyesek pillanatnyi politikai elő-
nyökért képesek lettek volna Kistarcsa gaz-
dálkodását romba dönteni, a lakosságot, a 
tanárokat, a gyerekeket és a szülőket sok-
szor túlzó vagy egyes esetekben valótlan 
állításokkal még nagyobb kétségbeesésbe 
hajszolni. Ebből tanultunk, igyekszünk a 
jövőben a kommunikációt még tovább ja-
vítani, hiszen sokan nem interneteznek, 
nincs idejük lakossági fórumokra járni 
vagy az újságot elolvasni, ahol helyhiány 
miatt a rövidebben megírt cikkekben nem 
találnak mindig kielégítő választ. Éppen 
ezért a jövőben a várost mélyebben érintő 
ügyekben akár egy különkiadás lehetősé-
gét sem szabad elvetni.
Itt az iskolák összevonásáról van szó?
Igen. Végig kellet gondolnunk, hogy hol tu-
dunk spórolni. Kistarcsa a megnövekedett 
kiadások miatt elindult azon az úton, hogy 
szépen, lassan felélje tartalékait. Pár év múl-
va abba a helyzetbe kerültünk volna, mint 
azok a városok, ahol hitelből finanszírozták 
a működést. Az Eperjesi utcai épület olyan 
állapotba került - a volt Szent István Általá-
nos Iskoláról beszélek – amit csak jelentős 
anyagi ráfordítással lehetett volna költség-
hatékonyan működtetni. Az összevonás 
kezdetén voltak olyanok, akik azt mond-
ták, hogy akár hitelfelvétellel is, de fenn 
kell tartani a meglévő intézményrendszert. 
Számításaink szerint ez három-négy év 
alatt tönkretette volna Kistarcsát Ráadásul 
a szükséges beruházások is elmaradtak vol-
na. Intézményrendszerünk átszervezésével 
Kistarcsa valóban a saját feladatait látja el, 
mindezt költséghatékonyan, szép környe-
zetben. Immár a tanulók egy biztonságos 
épületben tanulhatnak a városközpontban, 
jól megközelíthető helyen és hatalmas udvar 
áll rendelkezésükre. Megtörtént a tantermek 
felújítása, a nyílászárok cseréje, a folyosók 
rendbetétele, sószoba telepítése. Közben pe-
dig Kistarcsán egy sikeres tárgyalássorozat 
eredményeként egy új középiskola indult el 
ami, ha így fejődik, felül fogja múlni az elő-
ző gimnáziumot is, mindezt úgy, hogy nem 
a kistarcsai adófizetők zsebe bánja. Remé-
lem a végeredménnyel minél több gyermek, 
szülő és tanár is elégedett.

Volt még egy másik nagy intézményi vál-
tozás is!
A másik nagy változás a KIVÜ Kft. létreho-
zása volt. A régi Városgondnokság helyett. 
új telephelyen, új eszközökkel és géppark-
kal, részben új dolgozókkal alapítottuk 
meg a Kft-ét. Ez az önkormányzati cég még 
gyerekcipőben jár, annak betegségeivel, 
amit folyamatosan kezelünk, így a cég a jö-
vőben egyre nagyobb feladatokra tud majd 
vállalkozni, mind városunkban, mind a 
környező településeken. Az észrevételeket 
folyamatosan várjuk, hiszen szeretnénk ezt 
a céget teljes mértékben a város lakosainak 
igényeihez alakítani.
Mit emelne ki még az elmúlt időszakból?
Véleményem szerint nagyon sok elma-
radt beruházást sikerült véghezvinni, de 
ez még csak az út kezdete, a pénztárcánk 
szabja meg határainkat. Az általános is-
kolában nagyon sok felújítást és javítást 
végeztünk el: kicseréltük a nyílászárókat, 
az udvart elrendeztük. A Csigaház felújí-
tása is megtörtént, immár egy gyönyörű 
épület fogadja a központba látogatókat. 
Felújítottuk a boltsor előtti járdát, ezzel is 
javítva az itt élők komfortérzetét, valamint 
a gyalogosan közlekedők biztonságát. Sike-
resen bevezettük a háztól történő szelektív 
hulladékelszállítást is. Új szemetes autót is 
kapott a település. Tereink, parkjaink arcu-
lata az új növényekkel megszépültek. Civil 
kezdeményezésre az uszoda előtt Trianoni 
emlékművet emeltünk. A KIVÜ Kft. létre-
hozásán túl egy olyan telekcsere ügyletet 
is lebonyolítottunk, amivel az előző romos, 
nem jól funkcionáló épület helyett egy hi-
bátlan ipari ingatlant sikerült megszerez-
nünk. Lezárultak a volt internáló táborral 
kapcsolatos egyeztetések is, így ez a terület 
is településünk tulajdonába került. Sikerült 
lezárnunk az ivóvízminőség-javító pályá-
zat első fordulóját, itt várjuk az eredményt. 
Megegyeztünk a CBA-val. Hosszas tárgya-

lások útján elértük, hogy legalább a Raktár 
körúti járda felét megcsinálják, valamint 
megvalósul végre – szintén a CBA beruhá-
zásában - az Eperjes utca és a 3-as főút sar-
kán egy többsávos, lámpás kereszteződés. 
Tekintsünk kicsit a jövőbe? Mik a további 
tervek?
Ami már gyakorlatilag eldöntött tény, hogy 
jövőre a katolikus templom előtti sétányt 
mindenképpen felújítjuk, az új rendőrőrs 
megépítése is időszerű, hiszen a tábor tu-
lajdonba vételének ez volt az egyik felté-
tele. Szeretnénk a járdaépítést is tovább 
folytatni, valamint már dolgozunk egy kis 
csoporttal azon, hogyan kéne az Ifjúság tér 
nagyobbik részét is úgy parkosítani, hogy 
arra büszke lehessen a város. Ezek voltak 
azok a tervek melyek már szinte biztosak, 
azonban hosszabb távon még több mindent 
szeretnénk. Ilyen a parkoló bővítése a köz-
pontban, épületeink további energetikai 
korszerűsítése, új tornaterem építése. Most 
dolgozunk Márkus József képviselővel és 
Jakab Krisztián közterület-felügyelővel egy 
összetett közbiztonsági koncepción, ami 
egyaránt foglalkozni fog a közterületek 
épségével, a magántulajdon védelmével, a 
közlekedési koncepció felülvizsgálatával, a 
közmunkaprogrammal, a meglévő kame-
rarendszer bővítésével, valamint várjuk a 
további ötleteket is.
Mostanában folyamatosan hallani hírek-
ről, törvénymódosításokról, új jogsza-
bályokról, melyek jelentősen érintik az 
önkormányzatok gazdálkodását. Hogyan 
érintik Kistarcsát a változások?
Na ez az a kérdés szerintem, mellyel egy 
külön kiadásban kellene majd foglalkozni, 
de addig, amíg nem zárul le a törvényal-
kotási folyamat, míg nincsenek előttünk a 
konkrétumok, addig nem tudunk választ 
adni. Igyekszünk gazdálkodásunkat, költ-
ségvetésünket úgy alakítani, hogy abban 
legyen annyi tartalék, amivel biztonságo-
san tudunk működni. Ebben a gazdasági 
helyzetben örülök annak, hogy nem vet-
tünk fel működési hitelt, hiszen ez már 
rövid távon negatívan hatna. A médiában 
talán a legnagyobb visszhangot az ingat-
lanadó kapta, amit eldöntött tényként tá-
laltak, ráadásul mindenhol a legnagyobb 
lehetséges számokkal riogattak. Ingatlan-
adó már régóta van, leginkább luxusingat-
lanokra, nyaralókra, ami ésszerű határokon 
belül elfogadható. Mivel a frakcióval még 
nem egyeztettünk, így csak a magánvéle-
ményemet tudom elmondani. Amennyiben 
az önkormányzat dönthet majd ebben a 
kérdésben, akkor nem támogatom a családi 
ingatlanokra kivetendő ingatlanadót, hi-
szen emberek sokasága él napról napra és 
nyögik a hitelek törlesztőrészleteit. A csa-
ládok költségvetésébe már nem férne bele 
egy ilyen kiadás.

Kistarcsán nem lesz ingatlanadó
Interjú ifj. Juhász István alpolgármesterrel

ifj. Juhász István, alpolgármester
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Kistarcsa Város Önkormányzata és a Vállalkozók 
Baráti Köre ebben az évben is közösen szervezi a 
„Mindenki karácsonyát”. A program december 
8-án csütörtökön este Erőss Zsolt hegymászó elő-
adásával kezdődik és december 9-én pénteken 
este zárul. Most is nagy hangsúlyt fektettek 
a gyerekeknek szánt programokra. A Csi-
gaház előtti térre kilátogatók december 
9-én ajándékot kapnak. Juhász Istvánt 
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köré-
nek elnöke elmondta, hogy a szeretet 
vendégségre a vállalkozók több támo-
gatást is felajánlottak. Szilárdi László a 
Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyv-
tár igazgatója külön kihangsúlyozta, hogy évek 
óta próbálják Kistarcsára csábítani Ricsi bohócot. 
Idén végre sikerült, így a gyerekeknek különleges élményben 
lehet majd részük délután öt órától. Ricsi bohóc a Csigaházban lép 
fel. Most is szerepelnek a programban helyi művészeti csoportok: 
fellép a Harmónia Táncklub és a Hétköz-
napi Brodway Hősök (Szmatana Andi 
növendékei), Kerepesről meghívták a 
Csőrike Szinitanodát. Egyébként az elő-

ző évekhez hasonlóan délelőtt állítják fel a karácsonyfát a Csigaház 
előtti téren. Az óvodások és a kisiskolások 9-kor, 11-kor, és 13 órakor 
a Maszk Bábszínház előadását nézhetik meg a Csigaházban. Tehát a 
nagy érdeklődés miatt (egyszerre csak 400 gyerek fér be) a Bábszínház 
háromszor adja elő az Ezeregyéjszaka meséit. Délután fél háromtól 
szintén ez a korosztály a pedagógusok és a Mikulások segítségével 
feldíszítik a karácsonyfát, de a gyerekeknek kézműves foglalkozást is 
tartanak. Délután a kistarcsai és a környékbeli vállalkozók kirakodó 
vására színesíti a programot. Juhász István elmondta, hogy a kisvonat 
15.00 és 19.00 között közlekedik a városban. A vállalkozók felajánlá-
sával a Mikulások puttonyát alaposan megtömik ajándékokkal, így a 
jó gyerekek szaloncukor és csokoládén kívül még egy kis meglepetés 
ajándékot is kapnak. Most is lesz forralt bor, meleg tea, sült gesztenye, 
péksütemény, rétes és cukrászati sütemény. A forralt bort Kalmár Ist-
ván vállalkozó, a sült gesztenyét Kalmár László, az adventi sütiket a 
Garfield Cukrászda, a Györkös Cukrászda, a Hungar Ostya Sütemény 
és Pelyvás Dániel pékmester ajánlotta fel.

Idén december 8-án és 9-én rendezik meg a szeretet vendégséget 

Mindenki karácsonya

A szervezők december 8-án és 9-én-én minden 
kistarcsai lakost sok szeretettel várnak!

Szilárdi László

Juhász István



K istarcsa Város Önkormányzata szeretettel meghív-
ja a település lakosságát az első Kistarcsai Böllér 
Fesztiválra.

Időpont: 2012. január 21. 7 órai kezdettel
Helyszín: Kistarcsa Búcsú tér (Kossuth Lajos utca végén)
Nevezni az alábbiak szerint lehet:  
Csapatlétszám 4-6 fő, 1 fő böllér, (csapatvezető)
Maximum 8 csapat nevezését tudjuk fogadni, csapatonként 
fél disznó feldolgozására (kb. 60 kg élősúly)
Nevezési díj: 25.000,- Ft csapatonként, ezért a csapatok 60 
kilós fél sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat, kósto-
láshoz 3 kg kenyeret, 50 db egyszer használatos kanalat, 
kést, villát, tányért, húsvágódeszkát, 1 db 2,5x0,8 m asztalt, 
8 db széket, 1 db üstházat és üstöt kapnak.
Két sütőt és két gázzsámolyt biztosítunk, amelyet a csapa-
tok megosztva használhatnak saját sütőtálcával, vagy ser-
penyővel.
Áram, meleg-, hideg víz vételi lehetőség megoldott.
A hangosítást, világítást és a muzsikát a szervezők bizto-
sítják.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült, vagy főtt termé-
kek készítéséig tart.
A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a csa-
patok tevékenységét:

Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disz-
nót, a belsőséget megosztják egymás között),
Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása
Tepertő elkészítése
Abált szalonna formája, íze
Hurka, kolbász elkészítése, íze
A bírák külön értékelik a pálinkát és a bort, valamint az 
asztalok díszítését, tisztaságát.
Disznósajt készítése tilos!

Zsűrizésre 1 kg sült, vagy főtt készterméket kell beadni. 
A csapattagok nyershúst és a többi elkészített terméket ha-
zaviszik, melynek további felhasználásáról kötelesek nyi-
latkozni, továbbá tetszés szerinti mennyiségben sült és főtt 
termékeket kínálhatnak ismerőseiknek, meghívott vendé-
geiknek a zsűrizés folyamata után. 
A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően 
pontozás alapján állapítja meg a győztest. 
A csapatok maguk gondoskodnak a fent felsoroltakon kí-
vül minden disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerről, 
mint pl:
Kések, bárd, egyéb kézi eszközök, daráló, töltő
a fél sertés feldolgozásához szükséges fűszerek

Teknők, ládák, tároló edények (hagyományos edények 
használata előny!)
tisztított sertésbél, hurkának való gabonaféle (rizs, zsöm-
le), hagyma, szükséges mennyiségű edény, keverő kanál, 
gázpalack, gázrózsa, gyújtó eszköz, asztaldísz, balta, lapát, 
kaparókés, vödör, kefe, pálinka, bor.
A nevezési díjat 2012. január 10-ig kell befizetni a Polgármesteri 
Hivatal pénztárába.
Cím: Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Nevezni lehet: Szilárdi László intézményvezetőnél tel: 06-
28-507-147
A nevezés érkezési sorrendben történik, nyolc csapatnál 
többet nem tudunk fogadni.
Egészségügyi kiskönyvét minden csapattag hozza magával 
a versenyre!

A versengés folyamán a disznótorra érkező érdeklődők 
kóstolójegyet vásárolhatnak a rendezőktől 500 Ft/db áron, 
amivel kizárólag a szervezők által feldolgozott sertésekből 
készített hurkát, kolbászt kóstolhatják meg.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű beren-
dezések őrzéséről a szervezők gondoskodnak.
Előkészített nyers húst és füstölt terméket a csapatok nem 
vihetnek a verseny helyszínére! A termékek előállításához 
kizárólag a rendezők által biztosított, az állatorvosok által 
jóváhagyott nyers hús használható fel!
Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A csa-
patok – kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után – kóstoló 
céljából adhatják saját csapattagjaiknak, vagy meghívott 
vendégeiknek.
A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga 
után!
Sapka, fejkendő használata kötelező!
A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított 
zöldségeket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb. használ-
hatnak fel sütésre-főzésre, helyszíni tisztogatás nem meg-
engedett.
A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. 
A csúszásmentesítést, esetleges sáreltakarítást a csapatok 
végzik. A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a 
szervezők végzik. Az állati maradványokat külön erre a cél-
ra rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákba kell tárolni.
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a ver-
seny megkezdése előtt hallgathatják meg.
A rendezvény várhatóan 16 óráig tart.

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

Elsô Kistarcsai Böllér Fesztivál - 
Versenyfelhívás
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A Pannónia Néptáncegyüttes 1992-
ben alakult Kistarcsán. Jelenleg 
hat csoportban (Pöttöm, Gyerek, 
Ifjúsági, Felnőtt, Hagyományőrző, 

Szüvellő) közel 150 táncos ismerkedik 
a népi kultúra hagyományaival. A tánc-

együttes elsődleges célja, hogy a 
magyar népi kultúra, a néptánc 

hagyományainak átadásával, 
bemutatásával olyan kere-
teket teremtsen az ifjúság 
számára, amelyben megta-
lálhatja a helyét, felfedez-
heti a közösséghez tartozás 
érzésének nagyszerűségét. 
Az együttes december 10-

én Gödöllőn a Művészetek Házában kétrészes színházi műsorral 
készül megünnepelni az eredményekben gazdag 2011-es évet. Az 
egyesület elnöke 2010 októberétől dr. Czelleng Arnold 38 éves tu-
dományos kutató, aki az elmúlt egy évben sajátságos stílusával 
nagyobb lendületet adott a néptáncegyüttesnek.
 
Hogyan került budapesti létére a Pannónia Néptáncegyüttes el-
nöki székébe?
A magyarázat nem is annyira bonyolult. Lelkes szülőként támo-
gattam az együttest, ugyanis két lányom is a Pannóniában táncol. 
Ezen kívül – mivel a XVI. kerület szélén lakunk – szinte minden-
nap kapcsolatba kerülök Kistarcsa intézményeivel. Így nagyon 
közelről ismerem a várost, szinte itt vagyok otthon. Hasonló fel-
adatot már elláttam máshol, azt is nagyon szerettem csinálni, így 
ez megkönnyítette az itteni szerepvállalást. A Pannónia pedig egy 
csodálatos közösség és amikor felkértek erre a pozícióra, akkor 
megéreztem benne a küldetést.
Az elmúlt egy évben rengeteget lépett előre a Pannónia. A mos-
tani együttes mennyivel másabb, mint egy évvel korábban?
Igazából nem másabb, de az eltelt egy év talán eredményesebb 
volt a korábbinál. Persze vannak változások. Szervezettebbek, 
rendezettebbek és együttműködőbbek lettünk. Kell egy közös 
célnak lenni, ami összetartja és hajtja előre a társaságot. Szabad 
teret kaptak az igazi nagy vezéregyéniségek. Szengyel István mű-
vészeti vezetőt, Urbán Barbara, Vadász-Bibók Anett, Vadász Dáni-
el, Gregus koreográfusokat említeném elsősorban és még sokakat 
mondhatnék. A tánctanárok rendkívül elkötelezettek, ez az aka-
rás a táncosokra is átragadt. Erre jó példa volt az október 14-én 
megtartott évadnyitó táncházunk, ahol a Pannóniás táncosok és 
családtagjaik több,mint 90%-a volt jelen. A mostani felállásban ne-
kem csak a háttérből kell koordinálnom a csoportokat. 
Rengeteg elismerést is kapott az együttes!
Itt nemcsak az utolsó évet szeretném megemlíteni, hiszen előt-
tem is kiváló munkát végeztek az egyes csoportok. 2004-ben 
Gyöngyösön, 2006-ban Kecskeméten, 2008-ban és 2010-ben pedig 
Budapesten vettünk részt minősítő fesztiválokon, és többszö-
rös „minősült együttes” címmel büszkélkedhetünk. 2010-ben és 
2011-ben is szerepeltünk a csepeli Authentica Fesztiválon. Először 
különdíjban részesültünk, 2011-ben azonban a Szengyel István 
„Isaszegi táncok” című koreográfiájával első helyezést értünk el. 
2011 októberében a Közép-magyarországi Folklór Szövetség és 
a rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes által rendezett III. Szilas 
Fesztiválon is eredményesek voltunk. A felnőtt együttes mellett 
az ifjúsági és gyermek csoportjaink is szép sikereket értek el az 
utóbbi években. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 
és a Közép-magyarországi Folklór Szövetség szervezésében ren-
dezett megyei és regionális fesztiválokon szerepeltek, 2009-ben a 
Mesterségek Ünnepén is bemutatkoztak. 2010-ben Érsekújváron 

jártak, ahol szintén nagy sikert arattak. Hagyományőrző csopor-
tunk 2009-ben Szarvason szerzett aranyminősítést a nemzetiségi 
táncegyüttesek kategóriában. Az utóbbi években több külföldi fel-
kérésnek is eleget tudtunk tenni. Meg kell említeni, hogy nyáron 
ismét sikerült megrendeznünk a Pannóniás Hagyományőrző és 
Néptáncfesztivált, ahol neves előadók és csoportok léptek fel. Ez 
év szeptemberétől az a megtiszteltetés érte az egyesületet, hogy 
mint felkért közreműködő ellátja a kistarcsai gyermekek iskola-
rendszerben történő néptáncoktatását. Fantasztikus! 
A Pannónia Néptáncegyüttes támogatók nélkül nehezen boldo-
gulna, mi a záloga a biztos működésnek?
Három összetevője volt és van támogatásunknak. Az elsőszámú 
és fő támogatónk az önkormányzat. Solymosi Sándor polgármes-
ter úr külön biztosított bennünket az önkormányzat folyamatos 
támogatásáról. Cserébe mi szoros együttműködést ígértünk, 
rendszeresen fellépünk a városi rendezvényeken. Ezenkívül több 
vállalkozó is támogat bennünket és kapunk pénzt a civil szerve-
zeteknek felajánlható 1%-os hozzájárulásból is. A harmadik pillér 
pedig a tagdíjakból befolyó pénz. Nem hagyhatom ki a helyi újsá-
gok nem anyagi jellegű támogatását sem, amik lehetővé teszik a 
folyamatos média-jelenlétünket. 
Mindig év végén rendez egy gálaműsort a Pannónia. Ez most is-
mét Gödöllőre szólítja az érdeklődőket!
A felújított Művészetek Háza ideális helyszín egy 300-400 fős 
közönséget vonzó rendezvénynek. Ezért térünk vissza Gödöllő-
re. A hagyományainknak megfelelően most is kétrészes színhá-
zi műsorral készülünk, ahol az összes csoportunk fellép. Ebből 
már adódik, hogy meglepetésre is számíthatnak! Sok szeretettel 
várunk minden érdeklődőt! P.Gy.

Évzáró gálára készül a Pannónia Néptáncegyüttes 

A tánctanárok és a táncosok rendkívül elkötelezettek

dr. Czelleng Arnold,  
a Pannónia Néptáncegyüttes elnöke
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Óvó nénik látogatása a Simándyban
Hagyományainknak megfelelően idén is megrendeztük 
őszi alsó tagozatos nyílt hetünket. Első osztályosaink-
hoz 2011. november 16-án közel húsz óvó néni látogatott 
el. Gacsályi Ádám, Adamcsekné Farkas Mária, Antalné 
Farkas Józsa, Prókai Kornélia és Kollár Éva a négy első 
osztály tanítói matematika és magyar órákat mutattak 
be. A gyerekek hetek óta nagy izgalommal várták ezt a 
napot, hiszen erősen kötődtek volt nevelőikhez. Megmu-

tathatták mennyi 
mindent tanultak az iskolakezdés óta, milyen ott-
honosan mozognak már a betűk és a számok vilá-
gában. Sok mondókát, 
verset mondtak. Kedves 
dalokat énekeltek és bá-
boztak. 

A bemutató órák utáni 
megbeszélésen az óvó-
nők arról számoltak be, 

hogy az iskola-összevonásból semmi nem vehető észre, és a gye-
rekeket jó látni iskolás szerepben. 

Úgy találták, hogy a tanítók volt csemetéiket játékosan, sze-
retetben és jó hangulatban nevelik. Megfogalmazták azt is, 
hogy minden gyermek olyan pedagógushoz került, akinek a 
személyisége számára a legmegfelelőbb. 

Idén négy első osztályt indítottunk és reméljük, hogy jövőre is ugyanennyibe hívhatjuk 
meg az óvó néniket látogatóba.

Antalné Farkas Józsa
osztálytanító

A Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet oktatási Intézmény 

2011. december havi programjai

Lezárul a magyar nyelv hónapja.

Karácsonyfadíszek készítése a vá-
ros karácsonyfájára.

december 6.  
- Meglátogat bennünket a Mikulás

december 9.  
- Karácsonyváró Adventi vásár 

december 16.  
- Idegen nyelvi hetünk záróesemé-
nye (Christmas Party) 

december 16-18.  
- Karácsonyi osztályünnepségek

december 21.  
- 17.00 Karácsonyi koncert (aula)

A hagyományokhoz hűen idén is megrendeztük a Csigaház-
ban, november 5-én este 7 órától az óvoda szokásos alapítvá-
nyi bálját, a Dömötör bált. A bál előtti hetek, napok szorgos 
munkával teltek az óvodai dolgozók részéről, melyekhez szülői 
segítséget is kaptunk. Október hónapban megkezdődött a kis-
tarcsai vállalkozók, cégek és magánszemélyek felajánlásainak 
összegyűjtése. A bálozók nagy örömére az idei évben is nagyon 
sok értékes tombolát sorsoltak ki. Voltak szerencsésebbek, akik 
több nyereményt is hazavihettek. A bálhoz tartozik minden 
évben a mézes macik elkészítése, mely több munkafolyamat-
ból áll: a tészta begyúrása, sütése, díszítése és csomagolása. 
Minden egyes megvásárolt macival, támogató jeggyel, vacso-
ra jeggyel és tombolával az óvoda alapítványát támogatták a 
vásárlók. A Tölgyfa Óvoda dolgozói készítették el a Csigaház 
falát díszítő kompozíciókat, melyek elhelyezése szombaton a 
teremrendezéssel egybekötve történt. Az asztalokat halszálka 
alakzatban rendeztük el, ezzel megfelelő helyet biztosítottunk 
a tánctérnek. Ezek után kolléganőink szépen megterítették és 
feldíszítették az asztalokat.
Az óvodavezető, Ratimovszky Tiborné néhány kedves gondo-
lattal nyitotta meg a bált. Ezt követően felolvasták a támogatói 
listát. A meglepetés fellépők, Szmatana Andrea növendékei, 
a Hétköznapi Broadway Hősök voltak, akik színvonalas mű-
sorral kedveskedtek a vendégeknek. A vacsora közben halk, 
hangulatos zene hallatszott. A báli menü magában foglalta 
a szezámmagos rántott csirkemellet, tarajos flekken szeletet, 
hagymás stircelt burgonyát és a csalamádét. A talpalávalót a 
Saxi Koktél Tánczenekar szolgáltatta, akik idén is jó hangulatot 
teremtettek. Sokak örömére a buli hajnalig tartott. 
Támogatóink:
Schwarzer Autó Műszaki Kereskedés Kerepes, Györgyi Virág, 
Huncutka Bababolt, Szilka 2004 Bt., La Puente, Didógrill, Csa-
varház, Fortuna Söröző, Szekeres Park, Angyal Virág Női Edző-
terem, Betyártanya Halsütöde, Kerepes-HÉV Állomás Pizza 

Mare, Erzsike Fehérnemű Bolt, Miklós Gumiszervíz, Györkös 
Cukrászda és Pizzéria, Illés Tibor és Illés Tiborné, Farkas Jut-
ka, Dekoralom Bt., Deák Söröző, Terebes Hungária, Zöldike 
Zöldséges, Váradi Marci szülei, Antal-Liget Kertészet, László 
Bence szülei, Pestor Biztonsági Szolgálat Kft., Vágó Réka szülei, 
Szmatana Andrea, Cápa Eszpresszó, Jani Zöldséges Zsófialiget, 
Andi Fodrász Zsófialiget, Pálmai Virág, Kiss Market Non-Stop 
Közért (Szabadság út), Sóbarlang, Biobolt Kistarcsa, Botka Pa-
pírbolt, Oázis Üzletház, Hunyadi Optika, Saxa Fotó, Kistarcsai 
Papírbolt (OTP mellett), Jakab Horgászbolt, Perenyei László-
né, Oázis Virágüzlet, Zöld ABC, Angyal Zsuzsa kozmetikus, 
Fényes Csilla kozmetikus, Bóna Ildikó fodrász, Németh Rita 
fodrász, Nosztalgia Étterem, Tóth Olivér szülei, Nagy Nina 
szülei, Szilasfood Kft., Séliné Pál Anikó mesterfodrász, Városi 
Művelődési Sportközpont és Könyvtár, Al Capone Pizzéria, 
Norbi Update, Varga Bence szülei, Horváth Liza szülei, Bicskei 
Csenge szülei, Mahalka Regina és Richárd szülei, Kata Boltja, 
Terike Zöldséges Kerepes, Kerepes Iparcikkbolt, Radu Eszter 
szülei, Kajatin Tünde fodrász, Párszázas Bolt, Bernát Borház, 
Szekeres Park, Muskátli Kertészet-liget, Kővári Húsbolt Pécel, 
Uvacsek Csaba és felesége Krisztina, Schmidt Erika, Ízisz Szép-
ségszalon, Sárvári János vegyeskereskedő, Kisgömböc Étterem, 
Sarokház Italbolt Kistarcsa, Borosné Fidlóczky Judit, Klacsán 
Kertészet, Ferencz József Söröző (Kerepes), Győr András és fe-
lesége, Forró Szinta szülei, Könyves Ramóna szülei, Oraveczné 
Anikó kozmetikus, Méhes Eszter szülei, Monarchia Rétesház, 
Gólyafészek Bababolt, Outlet Ruhacenter, Zabodál Imre szülei, 
Veszely Kis Máté szülei, Hanzi Szilvia szülei, Babarczi József, 
Balogh Gabriella, Madaras Laura szülei, Lesták Dorka szülei, 
Rohrbeck Lilla szülei, Török Hajnalka szülei, Marosvári Cson-
gor szülei.
Köszönjük szépen a támogatóknak és a felajánlóknak a segít-
séget!

 Hirsné Mészáros Ágnes, Kaszanyiné Révész Réka

Dömötör bál

Prókai Kornélia

Kollár Éva

Gacsály Ádám
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Állatok világnapja  
a Tölgyfa Óvodában

A jeles napok közül az Állatok világnapjára készülve, október 3-ra 
minden csoport megtanult egy-egy verset vagy éneket, esetleg 
mondókát vagy dalos játékot. A szólásokon és közmondásokon 
jókat nevettünk.

Kitisztítottuk a madárodúkat, itatókat, fürdetőket és az etető-
ket. Friss vízről és élelemről is gondoskodtunk a madarak örömé-
re. Nagyon szeretnénk, ha nálunk maradnának egész télen.

Októberben egyetemista fiatalok, Virág és Szabolcs, érkezését 
vártuk kíváncsian, hogy milyen játékokat hoznak számunkra. Vi-
rág valamikor az én csoportomba járt, így büszkén vártam őt.

A tornateremben minden csoportból a nagy csoportosok gyűl-
tek össze. Kezükben egy-egy állat képével. Mindenféle (házi-vad) 
állatok hangját hallva kitaláltuk, hogy kinek a kezében találha-
tó meg a hang „gazdáját” ábrázoló kép. Közben a gyerekek arról 
meséltek, hogy melyik állatot szeretik és miért. Akadt olyan állat 
is amit nem igazán szerettek. Virág és Szabolcs segített abban a 
gyerekeknek, hogy gondolkozzanak azon mégis milyen szép és 
érdekes található rajtuk: például a színe, mozgása. Mi lenne, ha 
az állat nem lenne. Milyen kár lenne, ha a Földön már nem élne.

Ezek után egy nagy üveg került elő és hozzá föld, homok, ka-
nalak, valamint giliszták! Sok-sok giliszta! Mindig másik gyer-
mek segítségével rétegeztek egymásra földet és homokot, majd 
beletettük a gilisztákat. A tetejét őszi falevelekkel borítottuk és 
megöntöztük eső helyett. Kész lett a giliszták lakhelye a giliszta-
terrárium! A folyosóra kihelyezve egy hónapon át megfigyeltük 
a giliszták életét. Miként élnek a föld alatt, hogy férnek el olyan 
sokan. Bekukkantottunk a „lakásukba”.

Virág és Szabolcs elköszöntek tőlünk. Gyorsan elröpült az idő! 
Megígérték, hogy többször is eljönnek hozzánk újabb játékokkal 
és feladatokkal.

Gémesi Andrásné, óvónő (Erzsi néni)

Összefogással szépítették  
a Gesztenyés Óvoda udvarát

Szülői kezdeményezésnek és szervezésnek köszönhetően októ-
ber 14-én pénteken délután szülők és óvónők közösen szépítet-
ték és rendezték az óvoda udvarát.
Egyik fontos munka volt a fajátékok festése, amihez a festéket 
az óvoda biztosította. Ezzel párhuzamosan volt, aki virágot 
ültetett, bokrokat, fákat metszett vagy avart gereblyézett. Az 
apukák is találtak elfoglaltságot: ők az ütéscsillapító homok-
ágyat ásták fel. Aki nem tudott pénteken velünk tartani, az a 
következő héten jött kiásni a balesetveszélyes, kiálló bokortö-
veket. A nehéz munka azonban senkinek sem vette el a kedvét 
a nevetéstől, mert mindig volt valami mulatságos története va-
lakinek, amit megosztott a többiekkel. A szülők gondoskodtak 
finom falatokról és meleg teáról is. A végeredmény magáért be-
szélt, ismét megszépültek a játékok, és gondozott, virágos ud-
vart alakítottak ki a szorgos kezek. Közös gondolatként merült 
fel, hogy tavasszal megismételjük ezt a közös munkát és meg-
próbálunk minél több szülőt bevonni, hiszen ez lehetőséget ad 
a beszélgetésekre és egymás megismerésére is.
Köszönjük mindenki segítő munkáját!

Lovas Attiláné, Kisné Szabó Márta
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Pályázat üzlethelyiség bérlésére
Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázat-
kezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bi-
zottsága a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

39/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése 
alapján nyilvános pályázatot hirdet a

Kistarcsa, Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis Üzletház I. emeletén található
28,5 m² alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség bérlésére
A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja. 
Amennyiben az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, úgy a 
következő legmagasabb összeget kínáló pályázó a nyertes. 
A bérleti díjon felüli egyéb, fizetendő költség: rezsi költség, közös költség. 
A helyiséget a hivatkozott rendelet szerinti célra, határozatlan időre lehet 
bérbe venni.
A bérleményre 2011. december 6-án 14.00 óráig lehet pályázni 
a bérlet tárgyának a bérleti díj összegének megjelölésével, a bérleti szerződés-
tervezet elfogadásával.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat 28,5 m²-es helyiségre” jeligével
ellátva, a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyon-
nyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságnak címezve: 2143. 
Kistarcsa Szabadság u. 48. számra lehet személyesen vagy postai úton benyúj-
tani, úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen. További információ kérhető 
a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől (2143. Kistarcsa 
Szabadság u. 48.) illetve telefonon: 28/470-711/ 158-as mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő 
valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférh etetlenségeket Kezelő Bizottsága.

Pályázat pincehelyiség bérletére 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa, Deák Ferenc u. 3. szám alatti 
volt internáló tábor területén található  

önkormányzati tulajdonú pincehelyiségek bérletére
A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének
beruházási költségét legfeljebb 500 000.- Ft + Áfa összeg erejéig
a bérlő vállalja, azzal a feltétellel, hogy az a későbbi bérleti díj összegébe beszá-
mítható.
A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja.
Amennyiben az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól,
úgy a következő legmagasabb összeget kínáló pályázó a nyertes.
A bérleti díjon felüli egyéb, fizetendő költség: rezsi költség.
A helyiséget HÉSZ szerinti célra, határozatlan időre lehet bérbe venni.
A bérleményre 2011. december 6-án 14.00 óráig lehet pályázni
a bérlet tárgyának - bérbe venni kívánt helyiség területének (m²) és helyiség-
számának feltüntetésével bérleti díj összegének megjelölésével, a bérleti szer-
ződés-tervezet elfogadásával.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat pincehelyiség bérletére” jeligével ellát-
va, 2143 Kistarcsa Szabadság u. 48. címre lehet személyesen, vagy postai úton 
benyújtani, úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügy-
intézőjétől (2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.) illetve telefonon: 28/470-711/ 158-
as mellék.
  Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Gólyaavatás az Angol-Magyar Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban

A rendezvényünk nagyszerűen sikerült! A 10. évfolyam sziporkázóan ötletes feladatai mulatságo-
sak és szórakoztatóak voltak. A 9.A és B osztály nem hátrált meg a kihívó nehéz helyzetektől sem. 
A tanárok lelkesen ösztönözték a „gólyákat”, és mi új élményekkel és egy tortával gazdagodva 
ünnepeltük, hogy „teljes értékű” középiskolai diákokká váltunk.
Alábbi képeink talán érzékeltetik a rendezvény hangulatát.

Angol-Magyar Középiskola 9-es diákjai

A széles sávú router  
kiválasztásának csapdái 

Kistarcsán a Fibernet szolgáltatási területét átvet-
te a UPC. Úgy tűnik, hogy óriási különbség van a 
két cég között minőség és korszerűség tekinteté-
ben – a UPC javára.

A UPC-vel együtt megérkeztek az extra gyors 
szélessávú Internet szolgáltatások. A UPC 60 
Mbit/Sec, illetve 120 Mbit/sec áteresztőképes-
ségű aszinkron szolgáltatásokkal csábítja a na-
gyobb étvágyú ügyfeleket. A sávszélesség emel-
kedésének tendenciája tehát tovább folytatódik. 
Ezzel azonban új problémával találjuk szembe 
magunkat. A „G” szabványú routerek maximális 
„nettó” átviteli teljesítménye 25-30 Megabit/sec. 
Ezek a routerek maximum 30 Megabit/Sec sebes-

ségű Internet szolgáltatáshoz ele-
gendőek. Hiába fizetsz elő extra 
széles sávra, a régi routereddel 

nem fogod tudni kihasználni azt!
Ha most tervezed router vásár-

lását, akkor javaslom, hogy „N”-es 
típust válassz!

A „B” szabványú routerek névleges át-
eresztő képessége: 11 Megabit/sec. A „G” szab-
ványú routerek névleges áteresztő képessége: 54 
Mbit/sec 

Az „N” szabványú routerek névleges áteresztő 
képessége: 300-600 Mbit/sec

Vannak olyan „N” szabványú routerek, ame-
lyek 100 Megabit/Sec sebességű LAN és WAN 
portokkal rendelkeznek. Ezek a routerek szintén 
nem alkalmasak 120 Mbit/sec sebességű Inter-
net megosztására, 60 Mbit/sec-re viszont igen. 
(Bővebb információ: www.lappa.hu/ hasznos-
informaciok) Török József 
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Pécs- Pellérden rendezték meg 2011.október 22-én a XXI. Országos Küzdő WTF Taekwondo 
Bajnokságot. Közel 220 indultak és több, mint 20 klub képviseltette magát az egész ország-
ból. Kistarcsáról Hegyes Imre 2 danos mester vezetésével egy 8 fős csapat küzdött a helye-
zésekért. Versenyzőink 2 arany, 3 ezüst, 2 bronz és egy 4-ik helyet szereztek meg. A kísérő 
szurkolók fantasztikus drukkolással járultak hozzá a csapat sikeres szerepléséhez. 

A Simándy József Általános Iskola volt és jelenlegi tanulója Pásztor Máté és Pásztor 
Zsolt az Országos Küzdő Bajnokságon aranyérmesek lettek. Mindketten fölényes pon-
tozással, nagyszerű küzdelemmel nyertek. 
Galgóczi Márk, Demeter László és Boros 
József ezüstérmet, Galgóczi Alex és Steczák 
Bertalan bronzérmet szerzett, Tarjányi Ta-
más a 4-ik. helyen végzett. Gratulálunk!

A Sentinel SE edzéseire minden korosz-
tályt szeretettel vár a Simándy József Álta-
lános Iskolában!
Érdeklődni és jelentkezni lehet Hegyes 
Imre 2. danos mesternél! 
T: 06-20-551-0919, www.sentinelse.atw.hu

Kovács Gabriella

November 19-én először szerveztek jóté-
konysági Sport Bált Kistarcsán. A rendező 

Városi Sport Clubnál 
előzetesen több, mint 
négyszázan jelezték, 
hogy szeretnének részt 
venni a bálon, végül 
280 jegyet adtak ki. 
A rendezvényen meg-
jelent Solymosi Sándor 
polgármester, ifj. Ju-
hász István alpolgár-
mester, a képviselő-tes-
tület tagjai és Rimóczi 
Sándor Nagytarcsa pol-
gármestere. Horváth 
Zsigmond elnök meg-
nyitó beszédében el-
mondta, hogy olyanok 

is támogatták a bált, akiknek nem tudtak je-
gyet adni. Ez is azt bizonyítja, hogy a város-
ban sokan szimpatizálnak velük és sokan 
támogatják a sportot. Ez komoly lelkierőt 
ad az elnökségnek, ahol a szeptember elején 
megtartott tisztújításon 
volt kistarcsai focisták 
fogtak össze (Horváth 
Zsigmond, Győri Ist-
ván, Bergán János, Ke-
reszti György és Kabai 
Gyula). A jótékonysági 
bált azért szervezték, 
mert a Kistarcsai Városi 
Sport Club kevés pénz-
ből gazdálkodik és így 
próbálják a hiányt pó-
tolni. A bajnoki szezon-
nak is úgy tudtak nekivágni, hogy négy 
elnökségi tag saját zsebből finanszírozta a 
kiadásokat. Külön kiemelte az önkormány-
zat segítő szándékát, ahol megígérték, hogy 
a jövőben is támogatják a klubbot. Három 
éven belül szeretnének a megyei első osz-
tályba kerülni, az utánpótlás korosztályt 

pedig szeretnék megduplázni. Fontosnak 
tartják, hogy a felnőtt csapatba minél több 
kistarcsai játékos kerüljön. A bálon a lab-
darúgó csapat tagjai virággal köszöntötték 
az Erzsébeteket és Katalinokat. A finom va-
csorát követően Szmatana Andi kistarcsai 
énekes szórakoztatta a közönséget, éjfélkor 
tombolát húztak. A hajnalig tartó mulato-
záshoz a zenét a Prestige Band szolgáltat-
ta. A jótékonysági rendezvény bevétele kb. 
600.000 forint volt, amiből Kistarcsai Városi 
Sport Club működését márciusig tudják 
finanszírozni. A jótékonysági Sport Bál 
támogatói voltak: Kistarcsa Város Önkor-
mányzata, Juka Bt, Ivi-Trans Kft., Popesz-
Épszer Bt., Digi Kft., TIM-Q TRANS Kft.,, 
Kupecz László, Liber József LNA Group Kft, 
Györkös Cukrászda, Falcon Security, Didó 
Grill, Horti Gábor és családja, Szauter Csa-
ba és tsai Kft, Dobó Zsuzsanna, Nosztalgia 
étterem, Gold Sun Szolárium, Klopcsek 
Györgyi, Végh Márta, Guha Zsuzsanna 
Ágnes, Rimóczi Sándor, Rimóczi Sándor-
né, Horváth Anikó, Hyginett Kft., Muskátli 

Garden, Györgyi Virág-
bolt, Schmidt Nyom-
da, Joma-Sport Kft., 
Mo-Cards Kft, Wertz 
Kft., Cézé Pizzéria, 
BB Kozmetika, Baresi 
Zöldséges, Illés Cuk-
rászda, Marika Zöldsé-
ges (Zsófialiget), Zsuzsi 
Kozmetika (Hunyadi 
út), Bónáné Varga Ildi-
kó Fodrász Szalon (Hu-

nyadi út), Park Patika 
Bp. XVI., Patróna Gyógyszertár Kistarcsa, 
Paradoxon Kiadó, Stiefel Eurocart Kft, Gál 
Tibor-Saucony, Zéman István és családja, 
Juhász István és családja, Benefit Team Kft, 
Kifor Zsolt és családja, Deres Lovasudvar, 
City Clear Kft, Rubin Borház, Horváth Zsig-
mond és családja. Polgár 

Jól sikerült az IX. amatôr felnôtt vízilabda-torna 
és a gyerekeknek meghirdetett III. háziverseny 
A Kistarcsai Városi Tanuszodában nov-
ember 12-én délután kettő órától este fél 
nyolcig most is óriási nyüzsgés volt. Az 
amatőr versengést Solymosi Sándor pol-
gármester nyitotta meg, aki elmondta, 
hogy ilyen rendezvényekre nagyon meg-
felel a város uszodája és külön örül an-
nak, hogy egyre többen vesznek részt a 

versenyen. Három korosztályban 18 csa-
pat nevezett. Először a kicsik szálltak a 
vízbe. A mini-tornán a kislányok közül a 
Hercegnők nyerték az aranyérmet, a kis-
fiúk közül a Viziördögök voltak a legjob-
bak, a gyermektornán az öt csapat közül 
a Turbópingvinek vehették át az aranyér-
met Soylmosi Sándor polgármestertől, a 
felnőtt női tornán (3 csapat indult) a Sel-
lőkké lett az aranyérem, míg a felnőtt fér-
fiak (5 csapat nevezett) a „Vízparty arcok” 
diadalmaskodtak. A játékszabályok nem 
változtak, csapatonként 4 mezőnyjátékos 
és egy kapus szállhatott a vízbe. Kétszer 
7 percig játszhattak a fiúk, a lányok pe-
dig kétszer öt percig. A mérkőzéseket 

Valkai Ferencné vízilabdaedző és Hajdú 
Péter vezették. Egyre aktívabbak az ön-
kormányzati dolgozók, ugyanis több csa-
patban is szerepeltek. A Sellők, a Vezírek 
és az  Önkormányzók csapatát erősítették 
a hivatali dolgozók. Minden résztvevőt 
pörkölttel vendégeltek meg a szervezők, 
amit a bejáratnál Lesták Józsefné (Erzsi-
ke) főszakács és Mezei György készített. 
A rendezvény fő szervezője Lesták Erzsé-
bet az uszoda vezetője volt.

Ismét nagy sikert arattak a Kistarcsai Sentinel SE taekwondosai

Pásztor Máté fölényesen fej rúgásokkal győzött

Telt ház volt az első jótékonysági Sport Bálon
A 600.000 forint bevételt a Kistarcsai Városi Sport Club működésére költik

Solymosi Sándor polgármester átadja az érmeket 
a legjobb fiúcsapatoknak

Szmatana Andi és a táncos közönség

Horváth Zsigmond a 
KVSC elnöke

Medencében a kislányok
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Az advent magyar jelentése, érkezés. A karácsony előtti pár hét Jézus 
születése előtti századokat idézi. Azokra az emberekre gondolunk, 
akik vágyakoztak a Megváltó után, várták eljövetelét. De túl az em-
lékezésen, felébresztjük lelkünkben az ő érzéseiket, sóvárgásukat és 
készülődésüket. Az advent tehát nem üres megemlékezés csupán, 
hanem azonosulás az Ószövetség Krisztust váró népével. Azokkal, 
akik a homályban botorkáltak és sóvárogva várták a hajnalt, a fényt. 

Az őskeresztény egyház hosszú időn át csak egyetlen hittitkot ün-
nepelt: az Úr halálát és feltámadását, a húsvétot. Még Szent Ágoston 
is egyik (400 körül) művében így ír: „Húsvétkor, az Úr halálában és 
feltámadásában, évente megvalósul a mi átmenetünk a halálból az 
életbe, karácsony azonban csak emlékünnep, nincs misztérium hitti-
tok jellege.” Ötven évvel később Nagy Szent Leó pápa már beszél az 
Úr születéséről, és bemutatja a keresztényeknek, hogy a karácsony 
a húsvéti hittitok kezdete. Krisztusban való megváltásunk abban a 
pillanatban kezdődött, amikor Isten Fia emberré lett. A karácsony a 
húsvét teljesebb megértéséhez vezet, amikor Megváltónkat úgy mu-
tatja be, mint az emberré lett Istent.

Az Úr érkezése, – az advent –, a leírtak alapján, az első keresztény 
közösségekben nem is kapott különös szerepet. Az advent, mint elő-
készítő idő karácsonyra, különös hangsúllyal és sajátos lelkiséggel, 
csak a 6. század folyamán erősödött meg, a nyugati egyházban. Már 
Szent Hiláriusznál (+367) találunk adatot arra vonatkozóan, hogy 
vízkereszt, (január 6.) előtt háromhetes böjtöt kell tartani. A böjti 
előkészület azonban elsősorban nem magára az ünnepre vonatko-
zik, hanem a vízkereszti keresztségre. A saragosszai zsinat (380-ban) 
pedig előírja a híveknek, hogy december 17-től, vízkeresztig előké-
születet tartsanak, s ennek az előkészületnek legfőbb pontja, hogy 
templomba menjenek mindennap. Galliában (Gallia az ókori római 
birodalom egyik tartománya, a mai Franciaország) tovább bővítették 
az adventi előkészület idejét. Franciaország legnagyobb szentjének 
Szent Márton tours-i (ejtsd: túri) püspök ünnepétől (november 11.) 

vízkeresztig hetente háromszor, – hétfőn, szerdán és pénteken, – kel-
lett böjtölni, a nagyböjt mintájára. Előtte a böjti időszakba indulók-
nak jólesett (és népi szokássá vált) a „Márton lúdjából” jóllakni. 

Amikor a 6. és 7. század pápái kialakították ádvent liturgiáját, és 
karácsony külön ünnepként mindenütt elterjedt az egész egyházban 
megmaradt ádvent értelmezésében ez a két vonás előkészület a kö-
zelgő karácsonyra, és felkészülés Jézus második eljövetelére. 

Ne gondoljuk, hogy a történelmi advent felidézése a legfontosabb. 
A lényeg, a mi adventünk, a mi krisztusvárásunk. A mi adventünk 
azon múlik, hogy igényt tartunk-e, szükségünk van-e Krisztusra. 
Életproblémáinkat vele akarjuk-e megoldani? Az egyház liturgiá-
jában találkozhatunk Jézussal. Minden szentmisében közénk jön. 
Iránymutató szavát halljuk a Szentírásból, az igehirdetésből. A szent-
ségekben az Ő erejét kapjuk. 

Az adventi időt mivel bűnbánati időnek tekintették böjtöt is tartot-
tak. Magyarországon egy időben, – 1774-től, – a szerdát és a pénteket 
szigorú böjtként tartották meg. Ezt a gyakorlatot az új Egyházi Tör-
vénykönyv eltörülte. Ma már csak a pénteki bűnbánati nap, kötelező.

Az adventi hajnalok kedves velejárója a rorate misék. Általában 
reggel hat órakor tartották, sok helyen még ma is. A vallásos magyar 
nép, a hideg, keményre fagyott hóban jött, a hideg templomba. Hozta 
őket a krisztusvárás. Szép adventtel készültek Jézus születésére. 

Adventi koszorút is készítenek ebben az időben. A zöld fenyőgaly-
lyak a reményt hirdetik. Az ember sokszor a reménytelenség útját 
járja. Kell reménykednie, nincs másban reménye, mint Istenben. 
A lila a bánat színe, mellyel bűneinket siratjuk. A bánatból fakad az 
igazi keresztény öröm. A megbocsátásban megismerjük Isten irgal-
mát. A fény, melyet a gyertyák árasztanak, az Istentől kapott megvi-
lágosítást jelképezik.

Értékeljük az egyházi év első időszakát. Ebben az időben az 
emberek nagy erőket mozgósítanak az elkerülhetetlen vásárlásra. 
A lelki értékeket tegyük ezek elé.  Somlai József ny. plébános

 Katolikus Advent az egyházi év első időszaka

Jézust kinevették, amikor arról beszélt, hogy számára a halál pusztán 
annyi, mint az édesanyának felébreszteni alvó gyermekét. A Bibliá-
ban itt előforduló szó azt jelenti: gúnyosan nevetni. Meglepő ez még 
akkor is, ha tudjuk, hogy ez a hivatalos halottsirató asszonyok reak-
ciója, akik őszinte megrendülés nélkül álltak a ravatalnál. 

Jézus korában sem volt természetes a feltámadásról szóló beszéd! 
Ezek a halottsirató asszonyok tudták, hogy a feltámadás szép sza-
vaival kell vigasztalni. De amikor Jézus ezt komolyan vette, kine-
vették. 

Mintha ebben a kacagásban az lenne benne: irreális ennyire el-
szakadni a valóságtól! Aki így beszél, abban nem lehet megbízni, az 
hiteltelen. Ilyen szavakra azok ragadtatják magukat, akik nem érzik 
a szavuk súlyát, hanem „csak úgy” beszélnek a levegőbe.

2000 éve is ugyanúgy gondolkodtak, mint ma, ezért kinevették 
Jézust ezen indoklással: „Erre kinevették, mert tudták, hogy meg-
halt.” Az itt szereplő „tudni” ige a Biblia görög nyelvén a „látni” 
szóból származik. Olyan az értelme tehát a hivatalos siratóasszo-
nyok szájából elhangzottaknak, hogy „láttuk, tudjuk”, azaz „mi 
már pontosan tisztában vagyunk az elmúlás minden jelével.” Pon-
tosan meg tudjuk állapítani: ki halt meg és ki él. 

Általában azok beszélnek így, akik még csak annyit ismernek, 
ami kézzelfogható. Legtöbbször a látható világon nem is terjed túl 
az érdeklődési körük. Ezért nevettek akkor is, azóta is azon, aki az 
örök élet hitével szeretne e mulandóságon túlra tekinteni, onnan 
mennyei áldásokat és bizonyosságot nyerni. 

Ezzel szemben létezik egy másik tudás is, mely szintén a látásból 
származik, de nemcsak e jelenvaló világ, hanem az Isten láthatatlan 
világával való találkozásból. Az ilyen hívő ember nem vallási fa-
natizmusból hisz, hanem bizonyossággal tud, hiszen imádságaira 

feleletet kapott, bűneire bocsánatot, máskor meg eligazító szót vagy 
a Biblia olvasása közben, vagy a prédikációban. 

Ezt hitte, tudta egy fiatal építészmérnök. A tervezőintézetben 
csodálkoztak is azon, hogy gyakorló keresztyén. Sőt hiszi, hogy 
egyszer Isten elé állva számot kell adnia! Otthon is Bibliát olvas, 
imádkozik, sőt vasárnaponként a templomba is elmegy! Egyszer, 
amikor ketten maradtak rajzasztaluknál, csak úgy mellesleg a ter-
vezés közben megkérdezte mérnök társa: „hogyan lehet, hogy te 
mérnök létedre hiszel Istenben? Természettudományos műveltsé-
gedet hogyan tudod összeegyeztetni a Biblia tanításával?” - Egy-
egy kritikus pillanatban a Szentlélek megadja a bölcsességet a fele-
lethez. Így történt ez akkor is, ezért találta meg a választ: „Amikor 
a tervezőasztalon párhuzamosokat húzunk, azok mindig pontosak, 
soha nem térnek el egymástól egyetlen millimétert sem. Ezért nem 
dőlnek össze a megvalósítás után sem a házaink. Mégis azt tanultuk 
az egyetemen matematikából, hogy a párhuzamosok a végtelenben 
találkoznak. Így vagyok én a hitemmel. Tervezek, élek a látható vi-
lágban, de hitemmel kapcsolatom van a feltámadt Krisztusommal.”

A legtöbb ember élete nagy részében annyira el van foglalva e 
látható világ apró-cseprő küzdelmeivel, a mindennapi élet bajaival, 
örömeivel, hogy nem is gondol mindarra, ami a párhuzamosokon 
túli világban történik. 

Az előttünk álló adventi időszakban keressünk időt arra, hogy 
kizökkenve e kézzelfogható világból, belepillantsunk a tőlünk füg-
getlenül, de mégis valóságosan létező örökkévalóságba!.

Riskó János lelkipásztor
Közlemény:
December 11-én a presbiterválasztás miatt nem tudjuk megtar-
tani a Gyülekezeti Napot. Erre a 2012. év elején kerül majd sor.

 Református Jézust kinevették… Lukács evangéliuma 8,49-56 
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A meghitt karácsonyi ünnepekre való ké-
szülődés mindenkinek öröm. A bevásárlás 
izgalma azonban sokszor feledteti azokat 
a biztonsági szabályokat, amelyek betar-
tása kimondatlanul is hozzátartozik az 
ünnepek előtti időszakhoz, értékeink vé-
delméhez. A gépkocsi utasterében felejtett 
csomag, egy rosszul megválasztott vagy 
becsatolt táska, egy másodpercnyi figyel-
metlenség, és már kész is a baj.

A bevásárlóközpontok parkolóiban lévő 
gépkocsik utasterében hagyott csomagok, 
táskát, azonnal felkeltik a rossz szándékú 
emberek figyelmét, akik ezután a gépko-
csik feltörésével könnyedén meg is szerzik 
azt.

Fokozottan figyeljenek értékeikre, 
ha tömegben tartózkodnak!

Okmányaikat, értékeiket mindig 
táskájuk belső zsebeiben tartsák!

Kezüket mindig tartsák becsatolt 
táskájukon, hogy észrevétlenül senki 
ne nyúlhasson hozzá!

Aki kisgyermekkel megy bevá-
sárolni, az pontosan tudja, hogy a 
számtalan játék és a polcokon lévő 
ajándékok óriási kihívást jelentenek 
a gyerkőcöknek, akik egy pillanat 
alatt képesek eltűnni a szülők sze-
me elől. Míg a riadt szülő a gyerme-
két keresi, akaratlanul is őrizetlenül 
hagyja a bevásárló kocsin a táskáját, 
benne talán a család karácsonyra fél-
retett pénzével.

Vásárláskor soha ne hagyja a bevá-
sárlókocsin a kézi-, illetve válltáskát, 
azt ugyanis szinte feltűnés nélkül le-
emelheti bárki! Ha mégis megtörtént 
a baj, forduljon a biztonsági szolgá-
lathoz vagy a rendőrség munkatár-
saihoz!

Sokunk környezetében vannak 
olyanok, akik magányosan, egyedül 
élnek. Mivel társ hiányában nem 
tudják, hogy kivel osszák meg érzé-
seiket, az ünnepek békés, áldott örö-
mét, ezért a karácsony közeledtével 
náluk fokozódik az öngyilkosság 

veszélye. Ez egy kis odafigyeléssel, ember-
társi szeretettel megelőzhető. Részükre a 
jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben 
akár csak egy telefonhívás több lehet a leg-

nagyszerűbb karácsonyi ajándéknál is. Ez 
nekik az ünnepet, az életet jelenthetik.

Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet 
azokra az ismerőseire, akik hasonló hely-
zetben vannak. 

Amennyiben olyan rokona, barátja, is-
merőse, szomszédja van, akinek szüksége 
van egy baráti jó szóra, akinél megelőzhe-
tő a tragédia, a közelgő ünnepek alkalmá-
val mindenképpen figyeljen oda rájuk.

Békés, boldog, biztonságos karácsonyi 
és újévi ünnepeket!

 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

Biztonságos ünnepek…
Bűnmegelőzés az ünnepi készülődés idején

illusztráció

illusztráció
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•  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

 FENYÔVÁSÁR

Dísznövények, gyümölcsoltványok, cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, évelôk, sziklák, talajjavító anyagok, virágföldek.

Helyben nevelt töves és vágott fenyôk karácsonyi vására
luc, ezüst, nordmann, szerb luc, duglasz, fekete és kolorádó femyô fajtákból!

MajorVideo Szolgáltató Kft.
Reklám, referencia, esküvô, 

eseményfelvétel készítése HD 
technikával, speciális kamerákkal

06-30 9-403-796

Dugulásel-
hárítás  

falbontás nélkül. 
Víz, gáz, 

központifűtés szerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése. 
WC-k, mosdók, tartályok cseréje.

telefon: 06-1-402-43-30
Mobil: 06-20-491-50-89
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Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig

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
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PostaFészekŐr

•	20%	kedvezmény	a	2011.	december	31-ig	lakott	in-
gatlanra	megkötött	PostaFészekŐr	(termékkód	12014)	
biztosítások	éves	alapdíjából

•	2011.	december	31-ig	kötött	szerződések	esetében	
egy,	legfeljebb	20	m²-es	melléképület	biztosítási	díját	
a	biztosító	elengedi

•	lakott,	illetve	lakatlan	ingatlanra	is	köthető

Az	épületbiztosítási	fedezetek	és	az	ingóság	csoma-
gok	igény	szerint	kombinálhatók.

Részletes felvilágosítás:
2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. 

06-28/470-841

Kulcs otthona 
biztonságához


