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Áldott, békés, boldog ünnepeket kíván 
Kistarcsa minden lakójának   

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nevében 
Solymosi Sándor polgármester!
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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

Igazgatási szünet a 
Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatalában 2011. december 
27. napjától 2011. december 30. napjáig 
igazgatási szünet lesz. Ezen időszak alatt 
a Polgármesteri Hivatal - a halaszthatat-
lan ügyek (születés és haláleset anyaköny-
vezése) intézése kivételével - zárva tart.
Az anyakönyvi ügyeket naponta 8.00-
12.00 óra között intézhetik.

A hivatal működési körében fellépő 
vészhelyzet, baleset, elemi csapás, életve-
szély, súlyos kár esetére telefonos ügyle-
tet biztosítunk. A bejelentések fogadása 
8.00-12.00 óra között a hivatal központi 
telefonszámán keresztül (06-28-470-711), 
azt követően pedig a 20-445-9560 mobil 
számon történik. Megértésüket és együtt-
működésüket köszönöm.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Elbontották a régi 
Egészségházat

Régi adósságának tett eleget az önkor-
mányzat azzal, hogy a hajdani Egész-
ségház épületét elbontatta. Az épület-
ből a védőnők már 6 éve kiköltöztek az új 
Egészségház földszintjére. A mellette levő 
két lakás kiürítése is már évekkel ezelőtt 

megtörtént. Az épület bontását korábban 
a bölcsőde építésével együtt terveztük el-
végeztetni, de ez a beruházás elmaradt. Az 
épület állaga az utóbbi időben rendkívül 
leromlott, az épületet illetéktelenek (haj-
léktalanok) látogatták, onnan értékeket 
tulajdonítottak el. Ez a helyzet odáig fajult, 
hogy már tovább nem lehetett halogatni az 
épület elbontását. A kiválasztott vállalko-
zó a munkákat egy hét alatt elvégezte. Az 
önkormányzat a területet közösségi célra, 
parkként fogja tovább hasznosítani.
 Polgármesteri Hivatal

Találkozás a Télapóval
A „Közösen Értük a Sérült Fiatalo-
kért” Alapítványnál már hagyomány, 
hogy a családok együtt várják a nagy 
eseményt. Az érdeklődés minden vá-
rakozást felülmúlt, a fiatalok a szü-
lőkkel, testvérekkel együtt érkeztek. 
December 6-án a Civil-ház nagyterme 
majdnem szűknek bizonyult. A gyere-
kek versekkel, énekekkel hívogatták a 
Télapót, aki Sárosi Gábor segítségével 
jutott el hozzánk. Nagy zsákját alig bír-
ta a vállán hozni, a székre ülve sóhajtva 

nézett körül a  csendben rámeredő gyermekszemek között. A Télapóval való személyes 
találkozás, hol egy kis ijedséget, hol kitörő örömöt varázsolt a gyerekek arcára. A csoma-
gok névre szólóan voltak a zsákjában elhelyezve, amit egyenként nagy taps kíséretében 
osztott szét. Boldogság ragyogott a gyerekek arcán, látszott, hogy az esemény mennyire 
felkavarta az érzelmeket. A Télapó varázsa sokáig beszédtéma lesz a gyerekek között. 

Az ünnepség végén Kovácsné Győrösi Gabriella és Kovács Gabriella csoki szökőkutat 
varázsolt az asztalra, ami a boldogsághormonok szaporodását segítette elő. A szökőkút 
alá tartott szőlőszem és marcipángolyó édes befejezése volt az ünnepségnek. 
Köszönjük segítőinknek e feledhetetlen élményt. Viszlát jövőre ugyanitt!

Rimóczi Erzsébet a kuratórium elnöke

Az Állampolgári Bizottság  
az Emberi Jogokért 
Alapítvány felhívása

Pszichiátriai szerek viselkedési problé-
mákra? Ha gyermeke „tanulási problé-
mára” vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-63-55

Pontosítás a hulladékszállí-
tással kapcsolatban

A Kistarcsai Híradó novemberi számá-
ban, „Jövőre emelkedik a szemétszállítás 
díja” című írásunkban tévesen tájékoz-
tattuk a lakosságot a KER-HU Kft.-vel 
kötendő megállapodásról. A cikk he-
lyesbítése az alábbiakban olvasható:
„Az önkormányzat és a KER-HU Kft. kö-
zött egy olyan megállapodás megkötése van 
folyamatban, aminek eredményeként – vár-
hatóan jövő évtől – a kistarcsai lakosság 
ingatlanonként havi egy köbméter vegyes 
települési hulladékot térítésmentesen be-
szállíthat a Kft. által üzemeltetett hulladék-
lerakóba. Ez a lehetőség azonban kizárólag 
a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás 
keretében el nem szállított, azon felül kelet-
kezett hulladékok esetében lesz biztosított. 
Mivel ez a szolgáltatás – a két fél megállapo-
dása alapján – csak a kistarcsai lakosoknak 
lesz elérhető, ezért a lerakóba történő be-
szállításokat a helyszínen regisztrálják. Az 
ingyenes lerakás további előfeltétele, hogy a 
beszállító lakosnak ne legyen hulladékkeze-
lési díjtartozása a közszolgáltató KIVÜ Kft. 
felé. Az erről szóló igazolást a KIVÜ Kft. 
fogja kérésre kiállítani.”

Eddig 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényét
Szeptember elseje és november eleje között eddig 50 ezren igényelték Magyarország 
Alaptörvényének személyre szóló díszkiadását, amelyet Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke személyes aláírásával a Magyar Közlöny különkiadásaként lehet igényelni, a 
megrendelt példányokat a Magyar Posta kézbesíti. Aki szeretne rendelni, az év végéig 
megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban, körjegyzőségen vagy 
a kormányablaknál.

Az idáig beérkezett igénylések 76 százalékát az önkormányzatoknál adták be, ezek 
közül is kiemelkedő Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzatai. A kor-
mány szeptemberben kérte fel arra az önkormányzatokat, hogy állítsanak fel egy asz-
talt, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöltésével személyre szólóan kérhetik az új 
alkotmány névre szóló kézbesítését. 

Az Országgyűlés idén április 18-án fogadta el Magyarország új Alaptörvényét, ame-
lyet Schmitt Pál köztársasági elnök április 25-én, húsvéthétfőn írt alá ünnepélyes kere-
tek között és 2012. január 1-jén lép hatályba.
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2012. január 5. Halmos Monika –Vass András: Bakony – a betyárok búvóhelye
2012. január 12. Mermező Géza: Konyhaenciklopédia
2012. január 19. Tóth Zoltán: Ékszertervezés
2012. január 26. Kovács Bianka: Vadászgörények
A  Deáktanya  előadásait  a  Civil-ház  (Széchenyi  út  33.)  közösségi  termében  tart-
ja.  Az  előadások  csütörtökönként  este  7  órakor  kezdődnek,  időtartamuk  kb.  1  óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.
 KIKE

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 rende-
let 4. § (4) b) pontja értelmében „Az ingatlan tulajdonosa köteles 
az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen hótól és 
egyéb szennyeződéstől a járdát mentesíteni.” 
Az a tulajdonos, aki az említett kötelezettségének nem tesz ele-
get, szabálysértést követ el, ami alapján 50.000.- Ft pénzbírsággal 
sújtható. A közterületi járdán bekövetkező balesetek miatt az 
érintett ingatlantulajdonost terheli a keletkező kártérítési köte-
lezettség. Kérjük, előzzük meg a bajt, tartsuk tisztán a járdákat!
 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Önkéntes munkát végeztek a sportpálya felújításán a focisták
A Kistarcsai Városi Sport Club a jótékonysági bálon be-
folyt pénz egy részén morzsolt tőzeget vásárolt, amit a 
sportpálya felújítására használt fel. December 10-én dél-
előtt közel 30-an – a club labdarúgói, vezetői, köztük Hor-
váth Zsigmond elnök és a Városi Művelődési, Sportköz-
pont és Könyvtár vezetője Szilárdi László 40 m3 tőzeget 
szórt szét a nagypályán és az edzőpályán. A reggel 8-kor 
kezdett munkával délelőtt 11-re végeztek. Ezután a sport-
házban ebéd várta a csapatot. Horváth Zsiga elnök szerint 
azon kívül, hogy pénzt spóroltak meg ezzel a felajánlással 
még a csapat összetartását is erősítették.

A kép előterében Kapitány József és Szilárdi László

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

Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 Marcipán SE gyerek fitness     hétfő és szerda 16.00-17.00
 Január 5. 14-16 óra Nyugdíjas beszámoló
 Január 19. 16-20 óra Nyugdíjas pótszilveszter
 Január 22. Kistarcsai Kiscsillagok
 Február 4. Szlovák bál
 Február 10. Farsangi bál alsó tagozatos iskola diákjai
 Február 11. Karitas bál
 Február 16. 16-20 óra Nyugdíjas farsang

Búcsú tér:
 Január 21. 7-16 óra Böllérfesztivál 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ:  

Szilárdi László 06-28-507-147

 
ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan 

már 61 féle ügyet intézhetnek egy ablaknál. 

 
10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:  

 Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és annak támogatásával 
kapcsolatos ügyben 

 TAJ kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási lehetőség 

	   Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügyindítás és tájékoztatás 

	   Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti kérelmek átvétele 

 Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasztói jogokról 

 Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás  

	   Építőipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés 

	   Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével kapcsolatos segítségnyújtás 

	   Parlagfű és növényvédelem: fertőzött ingatlan helybeni bejelentési lehetősége 

	   Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentések átvétele  

 

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:  
          2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. 

          (az Államkincstárral egy épületben) 

Ügyfélfogadási idő munkanapokon:  

                     8-20 óráig 

 

bővebben: 	  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek 
 

 

 
 

	  

Viszontlátásra	  a	  Kormányablakban!	  

www.kormanyablak.hu	  
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Karácsonykor változik a 
szemétszállítás időpontja

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a karácsonyi ünnepek alatt 2011. de-
cember 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

A megjelenteket Soly-
mosi Sándor polgár-
mester köszöntötte, 
majd egy képes (pro-
jektorral kivetített) 
beszámolóban össze-
foglalta az elmúlt év 
legfontosabb történé-
seit. Beszámolója elején 
a Városgondnokság, 
Kossuth utca 23-ba 
történt elköltöztetésé-
ről beszélt. Ez a Lavet 
Kft. hathatós közre-
működésével sikerült 
ilyen gyorsan. A Flór 
Ferenc Szakközépis-
kola és Gimnázium 
fenntartói jogának 
átadása volt a követ-
kező nagy horderejű 
döntése a testületnek. 
Ma az Angol-Magyar 
Szakközépiskola és 
Gimnázium fenntartá-
sa már nem terheli a város költségvetését, 
ellenkezőleg, még bérleti díjat is fizetnek, 
sőt kilátásba helyezték a volt Szent István 
Iskola területének megvásárlását. A Flóros 
diákok és tanárok pedig megtalálták a he-
lyüket az új intézményben, ahová egyre 
többen mennek vissza. 

A Flór épülete felszabadult, így kézen-
fekvő volt, hogy a két általános iskola 
egyébként is időszerű összevonásával a 
település közepén létrehozzák az új isko-
lát - a Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. 
Az átalakítások 57 millió Ft-ba kerültek, 
de ezért cserébe szeptember1-től új nyí-
lászárókkal felszerelt, kifestett, felújított 
intézményben tanulhatnak gyermeke-
ink. „Az átszervezés során eldöntöttük, hogy 
tornatermet is építünk a Simándy József Ál-
talános Iskolának” – mondta Solymosi Sán-
dor. „Számomra nehezen elfogadható, hogy a 

bürokratikus eljárások miatt közel egy év kel-
lett ahhoz, hogy a kiviteli terveket el tudjuk 
készíttetni. Örömmel jelenthetem, hogy az 
engedélyezési- és kiviteli tervek megérkeztek.”

Tavasszal a Városgondnokságot átalakí-
tották Kistarcsa Városüzemeltető Nonpro-
fit (röviden: KIVÜ) 
Kft-nek. Ettől azt 
várják, hogy ha nem 
is sokkal olcsóbban, 
de sokkal színvona-
lasabban lássa el az 
új cég a szolgáltató 
tevékenységét a vá-
rosban.

Megreformálták 
2011-ben a szelektív 
hul ladékgyűjtést. 
A háztól történő 
elszállítás sikertör-
ténetnek tűnik. Hó-
napról hónapra fo-
lyamatosan nő az 
így összegyűjtött 
hulladék. 

Solymosi Sándor 
polgármester külön 
kihangsúlyozta beszámolójában, hogy az 
elmúlt egy évben jelentősen gyarapodott a 
település vagyona. Március 16-án tulajdon-
ba kapta a város a volt büntető tábor utolsó 
egy hektáros állami tulajdon részét. Ilyen 
leromlott állapotában is több százmillió 
forintot ér ez a terület. A tábor hasznosí-
tási koncepcióján dolgoznak, de az már 
biztos, hogy az új rendőrőrsöt itt építik fel 
és egy emlékhelyet is kialakítanak. A va-

g yo ng ya rap í t á s hoz 
tartozik a volt Szent 
István Iskola épületé-
nek bérbeadása, ami 
havi 630 ezer Ft-tal nö-
veli az önkormányzat 
bevételét. A 300-350 
millió Ft-ot érő 11 ezer 
m²-es terület (telek és 
felépítmény) az önkor-
mányzat 100 %-os tu-
lajdona. Sikerült a Pest 
Megyei Önkormány-
zattól 6 millió Ft-ért 
megvásárolni az óvo-
da mögötti 6500 m2-es 
területet az intézmény 
udvarának bővítésére. 
Hosszú egyeztetések 
után, két építési tele-
kért cserébe megkapta 
a város a Csatornamű 
és a melegvízű kút te-
rületét a Pilisi Parker-
dő Zrt-től. 

A nyáron Kistarcsa megkapta a Magyar 
Államtól a Völgy utcát is. Folyamatban van 
a rendőrség épületében egy 23 m²-es tulaj-
donrész megszerzése. Szintén az elmúlt egy 
évben sikerült a Móra Ferenc utca végében 
lévő 5 ezer m²-es gazdasági területet visz-

szaszerezni. A település vagyonát gyarapít-
ja az az 5 millió forint is, amit a Gödöllő és 
Vidéke ÁFÉSZ az Eperjesi u. Síp u. sarkán 
lévő 1404 m2-es bolt alatti területért fizetett. 

A beruházásokról a polgármester el-
mondta, hogy 2010. novemberében ad-
ták át az óvodabővítményt, a Fenyves és 
Burillák utcát. Ezeket a beruházásokat 
részben pályázati forrásokból finanszí-
rozták. Az önrész 100 millió Ft-ba került. 

Közmeghallgatás
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 24-én (csütörtökön) tartotta meg a közmeghallgatást. 
Most is lehetősége volt a lakosságnak, hogy közérdekű ügyekben közvetlenül kérdezzenek, vagy javaslatokat tegyenek. Elsőbbsé-
get élveztek azok a kérdések, amelyeket írásban nyújtottak be.

A megjelentek kérdéseit hallgatja a képviselő-testület

Idén kevesebben jöttek el a közmeghallgatásra
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A CBA szerződést aláírták, ezért a kórház 
előtti terület átminősítését az önkormány-
zat megindította. A CBA vállalta, hogy 
lámpás kereszteződést alakít ki az Eperjesi 
úti csomópontban és járdát épít az Eperjesi 
utcai lakótelepig, illetve 50%-ban átvállal-
ta a Raktár krt-i járda építését. A KER-HU 
Kft-től kialkudott 35 millió Ft terhére új sze-
metes autót vásároltak, valamint díszfákat 
ültettek ki a város köztereire. Saját forrásból 
a város központi részein több mint 10 millió 
Ft-ért járdát építettek. Hosszú vajúdás után 
a Csigaház teljes külső- és belső felújítása 
mellett döntött a testület. A közmeghallga-
tás napján kapta meg az önkormányzat a 
tornaterem engedélyezési- és kiviteli terve-
it. A helyi buszközlekedést 10 millió Ft-tal 
támogatja a város. 

Feltétlenül meg kell említeni a bölcsőde 
pályázatot is. Sikeres pályázat után dön-
tött úgy a képviselő-testület, hogy nem 
veszi igénybe a támogatást, mert a bölcső-
de felépítése plusz 100 millió Ft-ot igényelt 
volna. Helyette a családi napközis ellátást 
támogatják nagyobb összeggel (30 ezer Ft/
fő/hónap). A polgármester beszámolója 
végén megemlítette a város kulturális és 
sport rendezvényeit is. A Kistarcsai Napok 
megrendezése és a Kistarcsai Futball Club 
megalapításának 100 éves évfordulója ki-
emelkedett ebből a sorból, de az uszodában 
szervezett rendezvények (Mikulás kupa, 

Nyuszi kupa, Vízilabda torna, Kistarcsai 
Hegymászó Túra) is vitték Kistarcsa jó hí-
rét az országban. Magas színvonalú mun-
kát végeznek a civil- és sportegyesületek, 
mint pld. a Pannónia Néptánc Együttes 
és a KIKE. Folyamatos a kapcsolattartás a 
testvértelepülésekkel, Belusával (Szlová-
kia) és Torjával (Románia).

Kistarcsán először emlékeztek meg hiva-

talosan a kommunizmus áldozatainak nap-
járól február 24-én és június 3-án felavatták 
a Trianoni emlékművet. 

Solymosi Sándor zárszóként elmondta, 
hogy „Úgy érzem büszkék lehetünk az elmúlt 
év eredményeire, mert megvalósítottunk sok el-
maradt fejlesztést, megoldottunk több évek óta 
húzódó problémát, olcsóbbá és hatékonyabbá 
tettük intézményeink működését, új hagyomá-
nyokat teremtettünk.” 

Ezt követően a szóban és írásban feltett 
kérdésekre válaszolt a polgármester. Sok 
kérdés érkezett a Fenyvesligetből.

Megkérdezték, hogy Mikorra várható a 
Raktár körúti járda megépítése? Solymosi 
Sándor röviden csak ennyit mondott: Ter-
veink között szerepel a járda megépítése 
2012-ben. Erre a költségvetésünkben kere-
tet biztosítunk. 

A közérdekű kérdések  és válaszok közül 
idézünk most párat.
Mikorra és hogyan oldják meg a Kórház 
HÉV megállóban az aluljáró rendszeres 
tisztítását, takarítását és a vízelvezeté-
sét? Ennek ki a felelőse?
Az áldatlan állapotokért nem az Önkor-
mányzat hibáztatható, hanem az aluljá-
róval érintett ingatlanok tulajdonosai  (a 
Kórház felőli rész Pest Megye Önkormány-
zatának, a 3-as számú főút alatti szakasz a 
Magyar Államnak (főút üzemeltetője: Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.), a HÉV megálló 

felőli rész pedig a BKV Zrt.-nek a tulajdo-
na.), ugyanis a mai napig nem sikerült meg-
egyezni az aluljáró tulajdonviszonyairól, 
valamint annak takarítási, fenntartási köte-
lezettségéről. Ettől függetlenül a KIVÜ Kft. 
rendszeresen összeszedi a szemetet, és az 
önkormányzat mindig elvégezteti azokat 
a feladatokat, amik az esetleges balesetve-
szély (csapadékvíz-elvezető lefedése, izzó-

csere stb.) elhárítását szolgálják és javíthat-
ják a közbiztonságot.
A Sportcsarnok megépítésén és a rendőr-
ség átköltöztetésén kívül milyen egyéb be-
ruházások lesznek a jövő évben? 
A Római Katolikus Templom előtti sétány 
kialakítása, Hunyadi utcai járdaépítés, csapa-
dékvíz elvezető árkok létesítése, közvilágítás 
bővítés, szennyvízcsatorna építése a Vasút-, 
Eperjesi-, Rigómező utcákban, emlékhely 
kialakítás az internáló tábor területén, busz-
megálló helyek burkolása, Csigaházhoz tar-
tozó közterületen külső udvar kialakítása, 
Nevelési Tanácsadó épületének tetőjavítása, 
focipálya „B” pályájának felújítása.
Mikorra várható, hogy a Fenyvesliget te-
rületén is elhelyezésre kerül az első térfi-
gyelő kamera?
2012-ben ezt nem tervezik.
A „megszorítások”  idején tervezi- e az 
Önkormányzat a lakóközösséget érintő új/
módosított adó/adók- nak a  bevezetését?
Hallani lehet a kormány adóváltoztatási 
terveiről és úgy tűnik, hogy nem biztató a 
jövő. Jelen pillanatban azonban Kistarcsán 
nem terveznek semmilyen új adót beve-
zetni. Amennyiben erre mégis sor kerülne 
a későbbikben, akkor három adónemből 
választhat az önkormányzat: kommunális 
adó, telekadó és ingatlanadó. 
A tavaly ősszel elvégzett járda felújítási 
munkákat, mely utcákban követik újabb 
munkálatok?
Járdaépítést a következő utcákban tervez-
nek: Raktár körút, Szabadság út, Hunyadi 
utca, templom előtti sétány, Deák Ferenc 
utca, Vasút utca. 

A pörgős válaszok ellenére sok felvetés-
re nem tudtak a helyszínen reflektálni, az 
elmaradt válaszokat írásban kapták meg az 
érintettek. (ezt részletesen megtalálják a vá-
ros honlapján www.kistarcsa.hu, a 2011. évi 
ülések jegyzőkönyvei között) Polgár

Galgóczy Ferenc az Angol-Magyar Gimnázium 
főigazgatója tájékoztatást tart az iskolájáról

Solymosi Sándor polgármester válaszol a kérdésekre, mellette ifj. Juhász István, Czukkerné dr. Pintér 
Erzsébet jegyző és Uvacsek Csaba képviselő
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Az utóbbi időszakban sok közvilágítási meghibásodással kapcsola-
tos bejelentés, illetve panasz érkezett Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatalába. 
Ezért szükségesnek tartjuk tájékoztatni a lakosságot a követke-
zőkről:
2011. év elején Kistarcsa Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 
takarékossági szempontokat figyelembe véve szolgáltatót vált a köz-

világítási lámpatestek karbantartása vonatkozásában. Így a korábbi 
ELMŰ Nyrt. helyett jelenleg a JU-KO Kft. végzi ezt a szolgáltatást. 
Ennek megfelelően a hivatalunkba érkező lakossági bejelentéseket 
minden esetben a JU-KO Kft-nek továbbítjuk. A rögzített bejelenté-
sünk alapján egy-egy hibás lámpatest javítását 4 napon belül végzi 
el a szolgáltató, míg egész utcasor esetén 2 napos határidővel vállal-
ják a javítást. Ebben az esetben azonban be kell vonni az ELMŰ ille-
tékes hibaelhárító részlegét is, mert ilyen szakaszhibák már érintik 
a hálózatot is, aminek a javítására csak az ELMŰ jogosult.
A hibabejelentéseket azonban minden esetben a JU-KO Kft-nél kell 
megtenni, ami alapján a szolgáltató dönt a szükséges intézkedésről.

A hibabejelentés többféle módon történhet:
személyesen a kistarcsai Polgármesteri Hivatalban a földszinti 
Ügyfélszolgálaton, vagy a recepciónál,
telefonon a 06-28-470-711, vagy 470-712 központi számon,
interneten a hivatal@kistarcsa.hu elektronikus levélcímre küldött ér-
tesítéssel, vagy 
a www.kovika.hu internetes hibabejelentő oldalon, mely közvetlenül 
a JU-KO Kft. adatbázisához kapcsolódik. (Ez a lehetőség eddig csak 
teszt módban az önkormányzatok részére volt elérhető, mostantól a 
lakosság közvetlenül is tudja használni.)
FONTOS: minden bejelentést csak úgy tudunk továbbítani, il-
letve a szolgáltató csak úgy tudja kezelni, ha a meghibásodás 
helyszíne házszámhoz köthetően-, vagy ennek hiányában egyéb 
viszonyítási pont megadásával azonosítható!
A leírtak szerint, amennyiben meghibásodást tapasztalnak, akkor 
az ismertetett elérhetőségek valamelyikét válasszák, és ne hívják az 
ELMŰ ügyfélszolgálatát, mert nem tudja fogadni a bejelentést!
Segítő együttműködésüket köszönjük!
 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Kistarcsa Város Önkormányzata 2009. februárjában megalkotta az 
ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 
8/2009. (II. 27.) számú rendeletét. (Továbbiakban rendelet)
A rendelet 1. § (1) értelmében „a rendelet célja a közterületek elneve-
zésére és az azokhoz csatlakozó ingatlanok megjelölésére vonatko-
zó helyi szabályok megállapítása a közterületi tájékozódás, illetőleg 
az ingatlant használó személyek elérhetősége érdekében.”
A rendelet értelmében településünk utcáinak nagy hányadában 
rendeztük a házszámozást. Ennek következtében több ingatlan 
házszáma megváltozott, amiről hivatalosan értesítettük a gödöllői 
Körzeti Földhivatalt, hogy a változásokat jegyezzék be az ingatlan-
nyilvántartásba.
A rendelet értelmező rendelkezéseinek 2. § (3) alapján a „házszám-
tábla: a tulajdonos által kihelyezett tábla, amelyen a belterületi in-
gatlannak (épületnek, beépítetlen teleknek) a vele érintkező közte-
rületre megállapított sorszáma szerepel.”
A rendelet házszámtáblákra vonatkozó 10.§-a szerint:
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megál-
lapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és azt a közterü-
letről jól látható módon elhelyezni. Ezen kötelezettségének az ingat-
lan tulajdonosa új építmény esetében a használatbavételi engedély 
kiadásától számított 60 napon, házszámváltozás esetén az erről szó-
ló határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül köteles 
eleget tenni.
(2) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól 
számított 1-3 méter távolság között a földbe szúrt 1,5 méter magas 
tartóoszlopon kell elhelyezni úgy, hogy az utcáról jól olvasható és 
látható legyen.
(3) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyez-
ni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, 
hogy hol van az ingatlan főbejárata.

(4) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az 
ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten kell a házszá-
mot feltüntetni.
(5) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a köz-
terület rövidítés nélküli elnevezését is a szám előtt vagy fölött kiírva.
(6) A megváltozott házszámok tábláit piros színű átlós áthúzással a 
tájékozódás zavartalansága érdekében az átszámozástól számított 2 
évig az eredeti helyükön kell hagyni. Az új házszámtáblákat az át-
húzott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. A régi házszámtáblát 
az átszámozást követő 2 év elteltével az ingatlan tulajdonosának el 
kell távolítania.
(7) A házszámtáblán, illetve annak szélétől számított 2 méteren 
belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni tilos, Tilos a 
házszámtáblát továbbá
a) megrongálni, beszennyezni;
b) eltakarni, olvashatatlanná tenni, vagy bármely más módon tájé-
koztató jellegét megszüntetni;
c) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.
(8) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan új házszám megál-
lapításával kapcsolatban beállt változást – személyi okmányaiban, 
ingatlan-nyilvántartásban, közüzemi szerződéseiben és ott, ahol 
jogszabály bejelentési kötelezettségét megállapítja – bejelentenie. 
A tulajdonos köteles a házszámváltozással érintett, az ingatlanon 
állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező szemé-
lyeket tájékoztatni az ingatlan új házszámáról.

Kérjük a kistarcsai ingatlan-tulajdonosokat, hogy szükség esetén 
házszámukat az ismertetett rendelet szerint szíveskedjenek ingatla-
nukon kihelyezni. A házszámok kihelyezését a jövő évtől a Polgár-
mesteri Hivatal műszaki osztálya ellenőrizni fogja.
 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Az ingatlant házszámtáblával kell ellátni
Ez a tulajdonos kötelezettsége

Tájékoztatás a meghibásodott közvilágítási lámpák bejelentési lehetőségéről
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A program december 8-án csütörtökön este Erőss Zsolt 
hegymászó előadásával és dokumentum filmjének bemuta-
tásával indult (külön írást lásd alább) és december 9-én este 
a Csigaházban zárult. A pénteki programok már délelőtt 9 
órakor elkezdődtek a Csigaházban. Az óvodásoknak és a 
kisiskolásoknak háromszor mutatta be a Maszk Bábszín-
ház az Ezeregyéjszaka meséit. Ennek az volt az oka, hogy 
az összes óvodást és alsó tagozatos iskolást elhozták a 
bábszínházi előadásra és ennyi gyerek csak három tur-
nusban fért be. Az előadások után minden gyerek aján-
dékot (szaloncukrot, csokoládét) kapott a Mikulástól.  
A délelőtt felállított mindenki karácsonyfáját ez a korosz-
tály a pedagógusok és a Mikulások segítségével  díszí-

tette fel. A mindenki karácsonyfája mellé a betlehemet 
Sipos Bernadett készítette. A Mikulások délután egy-
mást váltva sétáltak a Csigaház előtti téren, s min-
den gyereket megajándékoztak. A sok riadt gyermek 
közül a bátrabbak a szaloncukron kívül narancsot és 
csokit is kaphattak a Mikulástól, persze ennek ára 
volt – énekelni vagy szavalni kellett. A nagy tö-

megben megjelent Solymosi Sándor polgármes-
ter, ifj. Juhász István alpolgármester és egy-két 
képviselő. A Csigaházban délután először a 
Csőrike Szinitanoda növendékei léptek fel, őket 
délután négykor a Harmónia Táncklub követte, 
majd jött Ricsi bohóc, aki alaposán megnevet-

te a gyerekeket. Este hét órakor a Hétköznapi 
Brodway Hősök (Szmatana Andi növendékei) 

a Mozart című musicalból adtak elő részleteket. A téren 
most is volt szeretetvendégség, ahol forralt borral kínálták 
a felnőtteket és meleg teaval, valamint rengeteg sütemény-
nyel a gyerekeket. Elfogyott az összes sült gesztenye, Kal-
már László vállalkozó (K+K 199 Kft.) este hat óráig 40 kg-ot 
sütött. Délutántól a kistarcsai és a környékbeli vállalkozók 
kirakodó vására is színesíti a programot. A vállalkozók fel-
ajánlásának köszönhetően egész délután közlekedett az ad-
venti kisvonat, de lovas kocsikázni is lehetett a Lovas Deres 
Udvar fogatán. A színvonalas program zavartalan lebonyo-
lításában rengeteget segítettek a hivatal dolgozói. Kistarcsa 
Város Önkormányzata és a Vállalkozók Baráti Köre ezúton 
is megköszöni azoknak a támogatását, akik adományaikkal 
hozzájárultak a program sikeres megrendezéséhez.  
Fő támogatók: Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, OTP Bank 
NYRT., 
Támogatók: Kalmár István, Kalmár László (K+K199 Kft), Szi-
lárdi László, Monarchia Rétesház, Illés Cukrászda, Györkös 
Cukrászda, Ropogós Bt. Deres Lovas Udvar.

Munkájukkal hozzájárultak a rendezvény lebonyolítá-
sához: Dr. Sipos Bernadette Katalin, Lesták Erzsébet, Erőss 
Zsolt hegymászó, Szerémi László, Kozma Mária, Zsámboki 
Istvánné, Horváthné Borsos Andrea, Rapavi Zoltán, Sárosi 
Gábor, Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Nevelési Tanácsadó és 
Human Szolgáltató Intézet, Simándy József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Városi Óvoda, Kis-
tarcsai Városüzemeltetési és Nonprofit Kft.
(fotók a címlapon) Polgár

Zsúfolásig megtelt a Csigaház, ami azt bizonyítja, hogy Kistar-
csán sokan szimpatizálnak az extrém sportolókkal. Nekik ez 
a program igazi karácsonyi ajándék volt. Ez elsősorban Lesták 
Erzsébetnek a Városi Tanuszoda vezetőjének köszönhető, aki 
maga is szívesen hódol a magashegyi expedícióknak. A 2010 
elején súlyos balesetet szenvedő Erőss Zsolttal már a szeptem-
ber 24-én megrendezett I. kistarcsai hegymászó-túrán meg-
állapodott Lesták Erzsébet, s külön öröm, hogy a népszerű 
sportoló elhozta Kistarcsára a „Hópárduc talpra áll” című szí-
nes dokumentumfilmjét. A Mindenki Karácsonya nyitóprog-
ramján Solymosi Sándor külön köszöntötte a híres alpinistát. 
A polgármester apróbb ajándékokkal lepte meg Erőss Zsol-
tot, feleségét Sterczer Hildát, a nemrég született kisfiát, Cso-
mát, ill. lányukat Gerdát, majd a hegymászót felkérték, hogy 
adja át a helyi mozgás korlátozottaknak az önkormányzat 
által felajánlott 

ingyenes uszodabérleteket. Ezt az alkalmat 
megragadva az alpinista is ajándékozott. Saját 
dedikált 2012-es naptáraival lepte meg a moz-
gáskorlátozott fiatalokat. Ezután Erőss Zsolt 
bemutatta a balesetéről forgatott, a „Hópárduc 
talpra áll” című dokumentumfilmjét. A film 
levetítése után záporoztak a kérdések, és ter-
mészetesen az autógrammok sem maradtak el.

Mindenki Karácsonya
December 8-án és 9-én rendezték meg Kistarcsán

A hópárduc talpra áll
A Mindenki Karácsonya nyitó program vendége Erőss Zsolt hegymászó volt

Solymosi Sándor polgármester 
köszönti Erőss Zsolt hegymászót

Erőss Zsolt dedikált 2012-es naptárak-
kal ajándékozta meg a mozgáskorláto-
zott fiatalokat
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Húsz évvel ezelőtt, amikor az első Mikulás Kupát megszervezték 
Kistarcsán, akkor az volt az elsődleges cél, hogy a helyi gyere-
kek kapjanak versenyzési lehetőséget és minél több tehetséges 
versenyzőt indítsanak el a versenysport felé. Solymosi Sándor 
polgármester 20 évvel ezelőtt, mint testnevelő tanár ott 
volt az ötlet megvalósításánál és büszkén mondta visz-
szaemlékezésében, hogy ezt a célt sikerült megvaló-
sítaniuk és nagyon sok gyerekkel szerettették meg 
a sportot. A kezdetektől fogva mindig több száz 
gyerek nevezett a kupára. A mostani jubileumi 
kupán megdőlt a rekord, hiszen 250-en indultak 
és a kísérők (szülők, rokonok edzők, tanárok) 
száma elérte az 1000 főt. Turnusváltáskor bizony 
kicsinek bizonyult az uszoda, ekkor lépni sem 
lehetett a nagy tömeg miatt. A polgármester 
külön megdicsérte Lesták Erzsébet uszoda veze-
tőt és csapatát a zökkenőmentes rendezésért. Az 
egyik eredményhirdetés közben minden támoga-
tónak külön megköszönték a lelkes szponzorálást, a 
legkitartóbb három szponzort Agócs Pétert, Györkös 
Zoltánt (Györkös Cukrászda) és Kalmár Lászlót (K+K 
199 Kft.) - akik a kezdetektől részt vettek a Mikulás 
Kupa színvonalas lebonyolításában -  serleggel és 
ajándékkal jutalmazta meg Solymosi Sándor polgár-
mester.

December 10-én a jubileumi versenyre idén is hat korosztálynak 
- 5 éves kortól kezdve egészen a 10 éves korig, fiúknak és leányok-
nak - szervezett úszóversenyt a Városi Művelődési, Sportközpont 
és Könyvtár. A délelőtt kilenc órakor kezdődött programra 11 
óvoda és 19 iskola nevezett. Négy számban versenyeztek a gye-

rekek – 25 m-es gyorsúszásban, 25 m-es hátúszásban, 25 m-es 
mellúszásban és pillangóúszásban (ez a tíz éveseknél volt meg-
hirdetve) – mérhették össze az erejüket. Az öt és hatéveseknél a 

váltóversenyben – a gyerekekkel vegyes csapatban - a szülők 
is indulhattak. Hét éves kortól felfelé 4x25 m-es gyors 

váltóban is összemérhették az erejüket a csapatok. 
Résztvevő óvodák (11): Bóbita Óvoda Isaszegi, 

Vackor Óvoda, Sashalmi Manoda, Martinovics 
Óvoda Gödöllő, Csicsergő Óvoda Kerepes, Pál 
Apostol Óvoda Bp., Kistarcsai Városi Óvoda, 
Kistarcsai Fókák, Vadvirág Óvoda Bp. XVI., 
Szivárvány Óvoda.

Résztvevő iskolák (19): Vízipók Egyesület 
Szentendre, Turbó Uszósuli, Diadal SE Bp. VIII., 
Veresegyház, Simándy Kistarcsa, Erkel Gödöl-
lő, Hajós Gödöllő, Széchenyi Kerepes, Szlovák 

Ált. Isk. Bp., Batthyány Cinkota, Kontyfa Ált. 
Isk. Bp., Bornemissza Bp., Kolozsvár úti Ált. Isk. 

Bp., László Gyula Bp., Dunakeszi, Hermann Ottó, 
Damjanich Nagytarcsa, Táncsics Bp., Károly Róbert 

Bp., Jókai Gödöllő. Minden versenyző pólót és egy 
Mikulás léggömböt kapott ajándékba. A győzte-
seknek az érmeket Solymosi Sándor polgármester 
adta át. A 25 méteres medencében több kiemelkedő 

időeredmény is született és büszkén mondhatjuk, hogy kistarcsai 
gyerek is felállhatott a dobogóra. 

Kimagasló időt úszott Kapitány Csongor (2001) 25m-es gyors-
úszásban 16.18 és a 2001-es születésű lányok közül a 25 m-es 
gyorsúszásban Berta Barbara 15,62 (Táncsics Bp.) és Oláh Zsófia 
15,62  (Veresegyház). Polgár

Bizony, jól esett táncosnak és közönségnek 
is köszönteni egymást advent harmadik hét-
végéjén, december 10-én, a gödöllői Művé-
szetek Házában.

400 szeretett barátunk látogatott meg 
bennünket ezen az estén, hogy elmerül-
jön a hagyományokban, hogy testközelből 
érezze a népzene és néptánc pulzálását, a 
talpak dübörgését, a 
színház fényeit és egy-
más közelségét. 

Igen, a Pannónia nem 
„csupán” az a közel 150 
táncos, akik minden-
napjaikon ünneplik a 
népi kultúra csodáit, 
hanem mindazok, akik 
családként, barátként 
közvetlenül meghatáro-
zói a Pannóniás közösségnek.

Ez az írás róluk szól, nekik mond köszö-
netet és bátorít mindenkit arra, hogy ismer-
jen meg minket. 

Szokás a rohanó világra, a gazdasági-tár-
sadalmi nehézségekre hivatkozni, mikor az 
együtt töltött idő kicsinységéről beszélünk. 
Akik benne vannak, tudják, a közösség ere-
je szárnyakat ad egyéni céljaink eléréséhez. 
Megvéd, bátorít, haza vezet, bárhol is talál-
kozunk gonddal-bajjal.

„Hőseink” mindazok, akik rátalálnak 
egymásra, akiknek jövőjük a közös jelenre 

támaszkodik. Szüksége van erre léleknek és 
testnek egyaránt. 

Volt idő, amikor az evolúcióbiológia rejtel-
meivel ismerkedve az élet csodájára leltem. 
Megértettem a 
parányi élő szer-
vezetek tudomá-
nyos alaposság-

gal bizonyítható sikerének titkát és azt is, 
hogy ez a titok egyetemleges. Megértettem, 
hogy a földi élet bármely színterén a siker-
hez a közösség juttat, mint az élet motorja. 

Mi, emberek minden igyekezetünkkel 
azon vagyunk, hogy az élet törvényeit fi-
gyelmen kívül hagyjuk, hogy gondolattal és 
cselekedettel új rendet teremtsünk.

Nehéz belátni, de az élet motorját nem 
tervezhetjük át, az már több milliárd éve 
működik. Térben és időben hol jobban, hol 
pedig köhögősen. Hogy miért köhög? Mert 
hiányzik a jó üzemanyag!

A közösségi motorban a jó üzemanyag 
nem más, mint annak „puzzle-szerűen” il-
leszkedő alkotóelemei között fellépő kapcso-
lat. Az élet motorjában minden egyes elem-

nek megvan a helye és 
így szerepe. Egyetlen 
darab sincs magára 
hagyva, kapcsolódásai 
révén a nagy egészben 
teljesedik ki. Egy-egy 
elem önmagában szem-
lélve csekély, az elemek 
összessége azonban 
csodás látványt nyújt. 

„Ébredj, ember, mély 
álmodból,…” a kará-
csonyi néptánc gála 
címe üzenetet hordoz. 

Számomra a közösségi érzés iránti termé-
szetes igény kifejezésre jutását, mások szá-
mára a hit megváltó erejét, megint mások 
számára a változás reménységét. Valójában 
az üzenet valamennyi megfejtője saját sze-
mélyén túl találja meg a megoldást, másban.

Mi megértettük, gyermekeink már tanul-
ják a közösségi motor mibenlétét, és bízunk 
abban, hogy majd ők is ezt tanítják. Így kell 
ennek lennie, hogy jelenünkön túl holna-
punk is legyen. Közösségünk megmutatta 
erejét tapsban, egymásra figyelésben, él-
ményadásban, szeretetben. Köszönöm nek-
tek barátaim!  Czelleng Arnold elnök

Telt házzal ünnepelt a Pannónia

Rekord  nevezés volt a XX. jubileumi Mikulás Kupa úszóversenyen

Az érmeket Solymosi Sándor 
polgármester adta át

fotó: Gacsályi Ádám
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November 26-án este mikor érezte úgy, 
hogy egy kicsit már lazíthat?
Éjjel fél tizenkettőkor, amikor Dolhai At-
tila musical színész fellépése után tom-
bolt a közönség, akkor úgy éreztem, hogy 
én ehhez már nem tudok mit hozzáten-
ni. A bál előtt két napig azonban annyit 
dolgoztunk a szervezőkkel, hogy nagyon 
elfáradtunk, de bíztunk a sikerben. Örül-
tünk annak, hogy a 230 vendéget a felújí-
tott Csigaházban kulturáltan le tudtuk 
ültetni. A fix belépős rendszer is bevált 
és jól fogadták 
a vendégek, 
hogy a tombo-
lára szánt pénzt 
is kértük fel-
ajánlani. Ennek 
ellenére éjfél-
kor a belépője-
gyekkel mégis 
lehetett nyerni, 
és a főnyere-
mény - egy két 
személyes well-
ness hétvége - 
nagyon csábító 
volt.
A bál megnyi-
tóján ott volt 
Görbe József 
plébános úr is 
és közösen be-
széltek a pol-
gármester úrral 
a beruházásról! Ezek szerint 
akkor ez már eldöntött tény? 
Külön örülünk annak, hogy 
a plébános úr elfogadta a 
meghívásunkat, aki öröm-
mel vette a város és a vál-
lalkozók szándékát. Tehát 
szívesen veszi az egyház a 
beruházást, amit a város és 
mi örömmel támogatunk. 
A megnyitón a polgármes-
ter úr elmondta, hogy az 
ilyen kezdeményezéseket a 
jövőben is támogatják. Ezt 
az építkezést jövőre min-
denképpen megcsináljuk. Elmondhatom, hogy minden pénz, 
amit erre a templom előtti sétány és park felújítására fordítunk, 

emeli a város színvonalát 
és egy olyan területen tör-
ténik, amit naponta látunk. 
Az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy ekkora bevételre 
azért nem számítottunk, de 
ez is azt bizonyítja, hogy 
egy nemes cél érdekében 
képes összefogni a város és 
a kistarcsai vállalkozók is.
Visszatérve a bálra, ilyen 
fergeteges hangulatú ren-
dezvény már régen volt! 

Gondolom felbuz-
dulva  a sikeren 
jövőre is megszer-
vezik a Erzsébet-
Katalin bált?
Már most beje-
lenthetem, hogy 
biztosan lesz Er-
zsébet-Katalin bál. 
Reméljük a gazda-
sági helyzet nem 
romlik annyit, 
hogy elmenjen az 
emberek kedve az 
ilyen jótékonysági 
rendezvényektől. 
Itt szeretném meg-
köszönni mind-
azoknak a segítsé-
gét és felajánlását, 
akik hozzájárultak 
a mostani bál sike-
réhez. Külön meg 
kell említeni a Hét-

köznapi Brodway Hősök szereplő-
it, akik színvonalas műsort adtak 
és a hivatal dolgozóit, akik a tech-
nikai feladatokat látták el. A ren-
dezvényt támogatta az önkor-
mányzat, a Lavet Kft, az Auchan 
Magyarország Kft., a Szilasfood 
Kft, a Pestor Kft., Ritecz László, 
Vasvári Attila, Györgyi Virág, a 
Györkös Cukrászda, az Illés Cuk-
rászda, az Orchidea Fodrászat, a 
Didó Grill Kft., a K és K Gyümölcs 
Kft. és családommal mi is ajánlot-
tunk fel nyereményeket.

 Polgár 

750 ezer forint gyűlt össze 
Teltházas volt a vállalkozók első jótékonysági Erzsébet-Katalin bálja
A Vállalkozók Baráti Köre minden évben pénzzel és önként vállalt munkával támo-
gatja a várost. Az utóbbi években több jótékonysági rendezvényt is szerveztek azért, 
hogy a tervezett éves támogatási összegen felül tudjanak még adakozni. Az idei ren-
dezvény célja igazán nemes volt. Az önkormányzat 2012-es beruházási tervei között 
szereplő katolikus templom előtti sétány és park felújításához ajánlották fel a bál tisz-
ta bevételét. A rendezvényen részt vett Dr. Tarnai Richárd a Pest Megyei Kormányhi-
vatal vezetője, Solymosi Sándor polgármester, ifj. Juhász István alpolgármester, Gör-
be József plébános, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, Hadnagy Zsolt aljegyző, 
Csaja János, Uvacsek Csaba a képviselő-testület tagjai és a csömöri Auchan Áruház 
vezetői. Az önkormányzattal közös szervezésű Erzsébet-Katalin bál főszervezője, Ju-
hász István a Vállalkozók Baráti Körének elnöke örömmel beszélt a rendezvényről. 

Görbe József plébános megköszöni a felajánlást. 
(háttérben Solymosi Sándor és Juhász István)

Dr. Tarnai Richárd kormánybiztos 
a vendégek között

Hajnali 3-ig táncoltak

Dolhai Attila feldobta 
a hangulatot
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Idegen nyelvi hetek a Simándy 
Általános Iskolában

A volt Kölcsey és Szent István isko-
la korábbi hagyományait ötvözve 
került sor novemberben és decem-
berben az új iskola idegen nyelvi – 
német és angol – heteinek lebonyo-
lítására.

A németül tanuló diákok, negye-
dik osztályosoktól nyolcadikoso-
kig, november 28-tól a tanítás után, 
délutánonként, rejtvényfejtő-ver-
senyen, karácsonnyal kapcsolatos 
szövegértéses feladatmegoldáson, 
valamint kézműves foglalkozás keretében ajándékdoboz ké-
szítésen vettek részt. Utolsó feladatuk egy német nyelvű recept 
alapján süteménykészítés volt.

Az angol nyelvvel ismerkedő diákok, negyedik osztálytól 
nyolcadikig, első feladatként karácsonyi posztereket készítet-
tek. A szebbnél szebb posztereket az iskola folyosóján függesz-
tettük ki. Ezzel is emelve a karácsonyi hangulatot. A második 
feladat játékos szövegfeldolgozás volt, aminek leadásakor angol 
nyelvű süteményreceptet kaptak cserébe. 

December 16-án, az iskolai „Christmas Party”-n német és az 
angol nyelvű receptek alapján készült süteményekkel kínálták 
meg egymást a diákok. Ezen a rendezvényen közös karácsonyi 
daltanulásra és egy „surprise movie” (meglepetés mozira) is sor 
került. Így kívántak egymásnak boldog ünnepeket a gyerekek!  
A programokat szervezték és a cikket írták: az idegen nyelvi 
munkaközösség tagjai.

kézműves foglalkozás 
az óvodában

Ebben az évben új kezdeményezésként indítottuk óvodánkban a 
nagycsoportos gyermekeink részére a délutáni kézműves foglal-
kozást. Ez időszakonként jelenik meg életünkben, évszakokhoz 

és ünnepekhez 
kötődően, me-
lyet kreatív óvó-
nőink tartanak 
szabadidejükben. 
A lelkes óvónők 
első alkalommal 
ősszel szervez-
tek foglalkozást. 
Most karácsony 
közeledtével két 
alkalommal is 
tar tottak délután 
összejövetelt az 
advent jegyében. 
Nagy érdeklődés 

mutatkozott a gyerekek részéről, így két külön időpontban tar-
tották meg a foglalkozást, melyen a karácsonyi betlehemet ké-
szítették el a gyerekekkel, kivájt cipóból, dióhéj, toboz és gyapjú 
felhasználásával.

Ezt a különleges betlehemet örömmel készítették a gyerekek, és 
büszkén vitték haza szüleiknek a remekművüket. Ezeknek a dél-
utáni kézműves foglalkozásoknak egyre nagyobb sikere van mind 
a gyerekek, mind a szülők körében.

Ügyes kezű és ötletgazdag óvónőink reméljük újabb hagyo-
mányt tudnak teremteni ezekkel a kézműves tevékenységekkel 
óvodánkban. Liptayné Bojtor Katalin óvónő

A Mikulás érkezése
A kisgyermekek életében különösen kedves hónap a december. 
A Mikulás és a karácsony sok gyermeki szívet megdobogtat és bol-
dogsággal tölt el. Nincs ez másképp a kistarcsai gyermekek ese-
tében sem. Óvodánkban is 
nagy izgalommal vártuk a 
Mikulás érkezését.

Ilyenkor hagyomány már 
nálunk, hogy a várakozás 
feszült pillanatait az óvó 
nénik saját játékukkal pró-
bálják könnyíteni. Idén egy 
bábelőadással készültek, 
Móra Ferenc: Nagyhatalmú 
sündisznócska című mesé-
jét adták elő a „nagyérdemű 
közönségnek”.

A nagy örömet okozó, élvezetes előadás után megérkezett a vár-
va várt „igazi” Mikulás is. A gyerekcsapat közös énekkel, verssel 
fogadta a „nagy szakállú kedves vendéget”.

 Aki akarta, előadhatta a neki tanult versét, énekét s voltak olya-
nok, akik a saját maguk által készített rajzaikkal kedveskedtek az 
öreg Mikulásnak.

Végül mindenki előtt megnyílt a bűvös zsák, és a gyerekeknek 
szaloncukrot osztott a kedves vendég. A Mikulással való szemé-
lyes találkozás ideje alatt a csoportöltözőkben minden kirakott kis 
cipőbe jutott ajándék, valamint a csoportszobákba  „megérkezett” 
a Mikulás. A fényesre dörzsölt cipőkben talált meglepetéseknek 
nagy örültek a gyerekeknek. Boldogan vették birtokba a csopor-
tokban talált új játékokat is. Ez a nap felejthetetlen élményt nyújtott 
kis óvodásainknak és nekünk felnőtteknek is.

Liptayné Bojtor Katalin óvónő

Tornával az egészséges talpakért
Óvodánkat évente több cég is felkeresi különböző programo-
kat, szolgáltatásokat ajánlva. Ezek között egészségügyi szű-
rések is szerepelnek, melyek könnyitenek a szülők terhein, 
(időpontkérés, hosszú várakozási idő az egészségügyi intéz-
ményekben stb…) Tavasszal egy talpvizsgálatot végző bt. le-
hetőséget biztosított a szülőknek, hogy minimális térítési díj 
ellenében, gyermekeinknél a lúdtalpszűrést elvégezzék. Sokan 
éltek a lehetőséggel, hiszen tudják, hogy gyermekkorban az 
allergia és sok más betegség mellett egyre gyakrabban fordul-
nak elő mozgásszervi rendellenességek is. A szűrés eredmé-
nye lesújtó eredményt hozott. A vizsgálatot kért szülők gyer-
mekeinek közel 75%-nál, valamilyen rendellenességet találtak. 
Összedugtuk a fejünket, „itt valamit tenni kell” és átgondoltuk 
a lehetőségeinket. A megoldást a minden gyermekre kiterje-
dő lábtornában találtuk meg. A rendszeres foglalkozások és 
fejlesztések mellett hetente 2 alkalommal végezzük ezeket a 
speciális gyakorlatokat. Mivel az óvodáskorú gyermek legfőbb 
tevékenysége a játék, így a gyakorlatok is a játékosságra épül-
nek. Az ügyes lábacskák fürgén mozognak és alig várják, hogy 
végrehajtsák a különböző feladatokat. Egy hónap elteltével, 
bátran mondhatjuk, hogy óvodásaink körében nagyon nép-
szerű ez a tevékenység. Mi hiszünk abban, hogy a szülőkkel 
együttműködve, a jövőben kevesebb lesz a hát, láb és derékfá-
jós gyermek és népszerűbb lesz a sport és a mozgás.

 Vámosiné Sólyom Gabriella  óvodapedagógus

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves Szülőknek, hogy 
október 28-án munkájukkal az óvoda udvarát szebbé, bizton-
ságosabbá varázsolták.

Tölgyfa Óvoda dolgozói

Az óvónők bábelőadással ajándékozták 
meg a gyerekeket

A cipóba vájt betlehem

Christmas party
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Gyorsan elteltek az őszi hónapok a kistar-
csai Angol-Magyar Gimnáziumban. Szept-
emberben informatika termet alakítottunk 
ki, októberben nyelvi labort szereltünk fel, 
novemberben konditermet adtunk át. Köz-
ben osztálykirándulásokat, családi napot és 
nagyon sok programot bonyolítottunk le. 
A legfontosabb változások mégis az okta-
tásban, a pedagógiai módszerekben történ-
tek, kiváló tanárokkal.

A dupla órák bevezetésével naponta 2 
tantárgyra kell készülni, de ezeken az órá-
kon már meg is tanulják az új anyagot a 
tanulók. A többi óra ének, rajz, testnevelés, 
amire nem kell különösebben készülni, így 
igazi diákélet alakulhatott ki. Új módszer, 
hogy a feladatokat nem az egész osztályra 
szabják, hanem külön-külön a gyerekek 
képességeire. Elindult az egyes mentes osz-
tályzás, aki egyesre felel, az még kap két 
lehetőséget, hogy jobban produkáljon az 
adott témából. Nem arra vagyunk kíván-
csiak, hogy a gyerek mit nem tud, hanem, 
hogy mit tud. Nem büntetéssel nevelünk, 

de mégis elit iskola leszünk, mert nem a 
mennyiség, hanem a minőség a fontos. 
A tehetségesebbeknek tehetséggondozást 
indítottunk. Sok apró pedagógiai módszer, 
amitől a gyerekek szeretnek idejárni és rö-
vid idő alatt sikeresek lettünk Gödöllőtől-
Budapestig, de hogy melyek ezek az apró 
módszerek, az már legyen a mi titkunk.

Az iskola népszerűségét mi sem jellemzi 
jobban, hogy a következő tanévben induló 
nyolc osztályos általános iskolába már egy 
évvel előre három osztálynyi gyerek beirat-

kozott, továbbá már közel húsz két és há-
rom éves gyerek, hogy biztos legyen évek 
múlva a helyük, de van egy éves diákunk is 
már. Ez olyan, mint Amerikában, hogy szü-
letéskor beíratják a gyereket, hogy jól menő 
iskolába járhasson az óvodától az egyete-
mig. Igen, mert nálunk 6-24 éves korig jár-
hatnak a gyerekek nemzetközileg elismert 
iskolarendszerbe a Galfschoolba. Az egy-
másra épült iskolában a gyerek fejlődése tö-
retlen, haladása folyamatos felvételi nélkül.

Várjuk a jelentkezőket az angol tago-
zatos általános iskolába, a kéttannyelvű 
gimnáziumba, általános tagozatra, szakkö-
zépiskolába egészségügyi szakra, banki és 
idegenforgalmi szakra, 13. évfolyamra OKJ 
képzésre és angol főiskolába, majd aki itt 
végez utolsó két évre ösztöndíjjal London-
ba mehet egyetemre. Ma Magyarországon 
iskolában ilyen fantasztikus lehetőséget 
csak a Galfschool Angol-Magyar Gimnázi-
um kínál. Várjuk a jelentkezőket minden-
nap, hogy TE is sikeres és boldog diák le-
hess.  Galgóczi Ferenc főigazgató

Simándys adventi gondolatok
Egyik délután a téli időjárásról, mások megsegítésé-
ről beszélgettünk a tanító nénivel. Társaink elmond-
ták, hogy vannak apukák, akik összegereblyézik az 
idős embereknél a leveleket, télen lesöprik a járdáját. 
Gyakori, hogy beszólnak a szomszédba, hogy ki kell-e 
váltani a gyógyszert vagy kell-e valami a boltból. Mi 
negyedikesek, a 10. napközis csoport tanulói arra ké-
rünk mindenkit, hogy a hideg tél beálltával segítsék 
az idős, főleg egyedülálló szomszédaikat, ismerőse-
iket. Söpörjék el a havat, segítsenek a bevásárlásnál 
vagy a gyógyszerkiváltásánál. Szemétszállító napon 
tegyék ki a szemetes kukáikat. De gondoljunk a kint 
élő állatokra is. Szórjunk magot a madáretetőbe vagy 
tegyünk használt téli kabátot vagy plédet a kutyaház-
ba. Az állatoknak  is jól esik a gondoskodás. Mi is így 
teszünk.  

      10. napközis csoport

Madáretetô-készítô verseny
Iskolánkban már hagyománya van, 
hogy kétévente november végén az 
alsó tagozatos tanulóknak madár-
etető-készítő versenyt hirdetünk 
meg. A kitűzött határidőre 56 db-ot 
készítettek a gyerekek, amiket kiál-
lítottunk az iskola aulájában. A szü-
lői, nagyszülői segítség engedélyez-
ve volt, ezért nekik is köszönjük, 
hogy ilyen szép etetők készültek. 
Van, amin csak gyermekkéz  dolgozott, őket külön dicséret illeti. Örülünk, 
hogy voltak, akik a tárgyak vagy anyagok újrahasznosítását is alkalmaz-
ták. Voltak olyan gyerekek és szülők, ahol szárnyalt a fantázia, és mesébe 
illő etetők vagy madárlakok készültek. A kiállítás végeztével a madárete-
tők kikerülnek a kertbe vagy az ablakpárkányra. A beleszórt eleségre a 
kis madarak hamar rátalálnak majd  és remélhetőleg tavasszal és nyáron 

meghálálják a gondoskodást.
 Csorba Ilona Napközi munkaközösség vezető 

A Simándy József Általános Is-
kolában december 9-én pénte-
ken délután karácsonyi vásárt 
rendeztünk. A vásárra az osztá-
lyok maguk készítették a porté-
kát, amit a gyerekek a szülők és 
a tanítóik segítségével árultak. 
Lehetett kapni karácsonyfadíszt, 
gyertyákat, mézes finomságokat, 
lekvárokat, ékszereket, díszdo-
bozokat és sok egyéb érdekes és 
szép tárgyakat. A vásár program-
ját teaház is színesítette, ahol negyedikes diákok voltak a 
felszolgálók és finom sütemények, no meg teák közül lehe-

tett válogatni. Ebben az 
immáron hagyományos-
nak tekinthető progra-
munkban, minden alsós 
osztály részt vett, vala-
mint két ötödik osztály 
is árusított. Akik itt vol-
tak azok láthatták, hogy 
a gyerekek, a szülők és 
a pedagógusok egyaránt 
nagy lelkesedéssel és si-
keresen bonyolították le 
ezt a délutánt.  

Antalné Farkas Józsa

Nem büntetéssel nevelünk
Élet az Angol-Magyar Gimnáziumban Kistarcsán

Karácsonyi Vásár a Simándyban

Mesébe illő madáretetők is készültek

Christmas party
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Karácsony örömhíre, hogy megszületett a várva-várt Messiás. „Nagy 
örömet hirdetek nektek, ma született az Üdvözítő Dávid városában, a 
Messiás.” Íme az evangéliumi örömhír, Isten Fia emberré lett. Öröm-
hír, mert az Üdvözítő születése az örök élet ígéretét hozta el. Kétezer 
évvel ezelőtt e napon sok gyermek született, de csak ennek az isteni 
gyermeknek Jézusnak tartunk ünnepet kétezer év elteltével. 

A keresztény világ tudja, hogy Jézus születése egy új korszakot nyi-
tott az emberiség életébe. Olyan gyermek, születési évfordulóját tart-
juk, aki minden idők emberének örömhírt hozott. Ez a Gyermek, akit 
ünneplünk, kétezer év távlatából is jászol közelébe hívja az emberek 
tömegeit. 

Vajon miért e rendkívüli hatás? Azért, mert ez a Gyermek az Isten 
Fia, akit nem tudunk idők múlásával sem elfelejteni, aki bezárt szíve-
ket tud megnyitni, akinek kedvessége annyi gyermek és felnőtt ar-
cán tud mosolyt gyújtani. E Gyermek születése világraszóló ünnepet 
jelent minden évben. Az Ő születési évfordulója mozgásba hozza az 
embertömegeket. 

Az Újszövetség elindítóját, Jézust nézzük az emlékére felállított Bet-
lehemben. Jusson eszünkbe, hogy menekülni kényszerült Szűzanyá-
val és Szent Józseffel együtt a gonosz Heródes elől. Ámulatba ejtette 
tizenkét éves korában okos válaszaival a tudós papokat a jeruzsálemi 
templomban. Ő lesz a tanító Jézus, aki után tódul a tömeg, hogy utol-
érhetetlen szép tanítását hallgassák. Ez a Gyermek lesz a csodatevő 
Jézus, aki a természet rendjén rendkívüli dolgokat cselekszik. Ez a 
Gyermek lesz a betegeket gyógyító Jézus, aki segít a szenvedőkön. Ő 
lesz az, aki odafordul a bűnösökhöz, a szegényekhez, a társadalom ki-
vetettjeihez, akikkel mások nem törődnek. Ő lesz az, akit majd elárul-
nak, kiszolgáltatnak ellenségeinek, és meghal barátaiért, miérettünk 
nagypéntek napján. Ő lesz az, aki megváltja az emberiséget a bűntől, 
az örök kárhozattól, és megnyitja az örök életet számunkra. Ez a Jé-
zus lesz az, aki kegyelmi eszközöket, a szentségeket adja számunkra, 
hogy éljünk vele. Ez a Jézus lesz az, aki elküldi a Szentlelket apostolai 
számára, hogy hirdessék az evangéliumot az egész világ számára. Ez 

a Jézus lesz az, aki alapítja az egyházat, hogy ebben az egyházban Ő 
tovább éljen, és mi belőle éljünk. 

Oda ülök a Betlehem elé, oda térdelek a Betlehem elé, és nézem a 
kétezer év előtti betlehemi barlangistálló általunk elképzelt kicsinyí-
tett mását, és gondolkodom: ez a Jézuska, az Isten Fia, Ő a világ Meg-
váltója, köszönöm, hogy gondolhatok rád, köszönöm, hogy szólhatok 
hozzád, köszönöm, hogy értünk emberré lettél. 

Karácsonykor Jézus születésének évfordulóját ünneplik világszer-
te. Ünneplik őt kis közösségekben, templomokban, intézmények-
ben. Ünneplik Őt szegények, betegek, gazdagok, akik az élet napos 
oldalán élnek. Ünneplik Őt az előkelők, akik néha-néha karácsonyt 
is ünnepelnek, a maguk módján. Ünneplik Őt az egyszerű emberek, 
visszavontan, szegényesen, akik a társadalmi életnek észrevétlen dol-
gozói. Emlékeznek rá a tudósok, a tudatlanok, a bölcsek, a kevésbé 
okosok. Megemlékeznek róla a szentek, a bűnösök, a hívők, a hitetle-
nek, a vallásos és a vallástalan emberek. Én is sorba állok az ünneplők 
közé. Azért, mert kötelessége? Nem, mert lelkem igényli, karácsony-
kor és máskor is. 

Karácsony lényegét ne az ajándékosztás fejezze ki, hanem a világ 
Világosságának a születése. A középkor két nagy hittudósa vitatko-
zott arról, miért lett Isten Fia emberré. 

Aquinói Szent Tamás szerint azért, hogy a bűnbe esett embereket 
megváltsa, az Atyát kiengesztelje az emberek bűne miatt, és az örök 
életet kiérdemelje az embereknek. A szent teológus így érvelt állítása 
mellett. 

Duns Scotus azt állította, hogy Jézus akkor is eljött volna a földre, 
ha nincs bűnbeesés. Így emberi ajkával dicsérte volna Istent, és iga-
zolta volna, hogy olyan értékes az emberi élet, hogy méltó Isten Fia 
számára. 

Mindenkinek szíve joga eldönteni, kinek van igaza. A Jóisten, azóta 
már eldöntötte a két hittudós vitáját. Nekünk, pedig maradjon a hódo-
lat és imádás Isten Fiának, a Messiásnak karácsonykor és mindenkor.

.  Somlai József ny. plébános

 Katolikus A Messiás születése

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka 
a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az 
Úr dicsőséges, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig azt mondta 
nekik: ’Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép 
öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid város-
ában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyál-
va fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az 
angyallal, akik dicsérték az Istent és ezt mondták: ’Dicsőség a magasságban 
Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!’ Miután elmentek 
tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el 
egészen Betlehemig….” Lukács evangéliuma 2,8-11

Az első karácsonyon a jól ismert Igével szólította meg a pásztoro-
kat az angyal: Az „üdvözítő” jelentése: aki által örökéletet kapunk 
Istentől.

Az üdv nem elvont fogalom, ami csak a halál utáni életet jelenti, 
hanem bensőséges kapcsolatot Istennel már a földi élet alatt is. Aki 
tudja, hogy van Üdvözítője, már a mulandó világban is Isten akarata 
szerint él. Mindent megtesz, hogy el ne veszítse az örökéletet.

Az üdvösség személyes, élő kapcsolat Istennel. Ezt jelentette 
Zákeus esetében is. Megtérése után ezt mondta róla Jézus: „Ma lett 
üdvössége…!” De ezt nem úgy kell érteni, hogy Zákeus még azon a 
napon meghalt. Sőt, ezután találta meg élete igazi értelmét, célját és 
örömét.

Amikor Isten kegyelmes hozzánk, megszabadít, jelét adja, hogy 
a Jézus Krisztusban való hit által üdvözítőnk is. Ettől a kapcsolattól 
még a halál sem szakíthat el. Már a földön elkezdődik, és feltáma-
dásunk után az örökéletben is folytatódik. „Olyan lesz az üdvösség, 
mint életünk legszebb pillanata, csak örökké tart, és nem árnyékolja 
be az elmúlás.” (Martin Buber)

Amint meghallották a pásztorok az örömhírt az Üdvözítőről, így 
szóltak egymáshoz. „Menjünk el egészen Betlehemig!” Nehéz lehe-
tett elindulni és őrizetlenül hagyni az állatokat. Ha elszélednek, vagy 
vadállat támadja meg közben a bárányokat, elveszítik minden vagyo-
nuk. A rájuk bízott állatokon kívül nem sok mindenük volt akkor a 
pásztoroknak. Mi a felelős döntés? Az, ha a pásztorok a rájuk bízott 
feladatban teljes erővel helytállnak, vagy elmennek az Üdvözítőhöz, 
hogy személyesen találkoznak vele és imádják őt?  

A legtöbbek számára az első tűnik felelősnek, a ránk bízottakban 
a helytállás. Ezért nehéz időt szakítani arra, hogy az ember elmen-
jen és leboruljon az Üdvözítő előtt. Időt erre nem találni kell, hanem 
szakítani: kiszakítani kell az időt a sok sürgős, halasztást nem tűrő 
feladat közül. 

Aki leborul a karácsonykor megszületett Úr Jézus előtt, annak lesz 
igazán békességes és boldog az élete. Jézus ma sem elvenni akarja 
örömeinket. Sőt ő adja meg azt a nagy örömet, amit hirdettek az an-
gyalok az első karácsonyi éjszakán.

Istentiszteleti alkalmaink az ünnepen: 
december 24-én 14 órakor: hittanos gyermekek karácsonyi műso-
ra a templomban
december 25-én és 26-án 10 órakor istentisztelet, gyermek isten-
tisztelet, úrvacsoraosztás
december 31-én 16 órakor évzáró hálaadó istentisztelet
január 1-én 10 órakor évkezdő istentisztelet és gyermek istentisz-
telet.
A vasárnapi-és ünnepi istentiszteleteket kivetítjük a gyülekezeti 

terembe is, hogy a karonülő kisgyermekek szülei is részt tudjanak 
venni az istentiszteleteken ezáltal.  Riskó János lelkipásztor

 Református Üdvözítő született
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Áldott, békés karácsonyt és  
boldog új évet!
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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

•  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

ÁLDOTT ÜNNEPEKET!

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket  
és Boldog új évet kívánunk!



Áldott, békés, boldog ünnepeket!
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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

• bevizsgálás
• töltés-mérés

• beszerelés
• kiszállítás

Csúcsminôségû akkumulátorok minden típushoz

DISZKONT ÁRON!

Gödöllõ, Dózsa György út 50.
(a temetõvel szemben)

Tel.: 06/28-611-728
Mobil: 06-30/53-64-300

Nyitva: H–P.: 8–17, Szo.: 8 –13

g
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Gödöllllllõ, Dózsa Györ
( t tõ l b )

• ügyelet, segély:
06-20/94-58-766

A hirdetés felmutatója 1000 Ft kedvezményt kap akku vásárlásakor!
A részletekről , további akcióinkról érdeklődjön üzletünben!

www.akkugodollo.hu 

AKKU SZAKÜZLET
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06-28/470-841

Jövőre is állunk rendelkezésükre!

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Kellemes Ünnepeket kívánnak a 

Posta dolgozói

Boldog ünnepeket!


