
 

Hazám, hazám, te mindenem…  
 

 
 

Tisztelt Honfitársaink! 
 

Az 1993-ban alakult Kistarcsai Kulturális Egyesület széleskörű tevékenysége közt fontos 
feladatának tartja településünk szülötte, Simándy József, minden idők legemlékezetesebb 
Bánk bánja, a Magyar Állami Operaház Örökös Tagja emlékének ápolását. Ennek érdekében 
folyamatos kapcsolatot tartunk a családdal is. 

Tiszteletünk jeleként Kistarcsa központjában egészalakos szobrot állítottunk Simándy 
József emlékére. A Bánk bán jelmezes szobor elkészítésével Janzer Frigyes Munkácsy-díjas, 
érdemes művészt bíztuk meg. 

Egyesületünk lehetőségeit – a közösség lelkesedése és példás aktivitása mellett is – 
meghaladja egy ilyen nagyléptékű kezdeményezés. Szerencsére az általunk elszórt ötlet 
magvai kedvező talajra hullottak, és sokan csatlakoztak elképzelésünk megvalósításához. 
Voltak, akik aktív közreműködésükkel – az operaház művészei, a helyi vállalkozók… – 
mások pedig anyagi támogatásukkal járultak hozzá a terv valóra váltásához.  

A neves előadók közreműködésével szervezett szoboravatási ünnepséget – a művész 
születésének 90. évfordulója alkalmából – 2006. szeptember 17-én tartottuk. 

Az időközben Kistarcsa nevezetességévé vált alkotásnál minden év szeptemberében meghitt 
koszorúzási ünnepséget rendezünk. 

2011-ben a helyi önkormányzat közös irányítás alá vonta az addigi két általános iskolát. Az 
új intézmény a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
nevet vette fel. Az avató évnyitó ünnepségen részt vett a művész özvegye, Jutka asszony is. 

A Kistarcsai Kulturális Egyesület – az adódó lehetőséget kihasználva – elhatározta, hogy az 
iskola homlokzatára egy 2x1 méteres kerámia domborművet készíttet, ezzel is tisztelegve a 
nagy művész előtt. 

A dombormű elkészítésére Szabó Kata keramikus művészt kértük fel, aki egy alkotó 
közösség irányításával tervezi a mű életre keltését. 

Simándy József művészetével és magyarságával, példamutató életével igen sok honfitársunk 
tiszteletét vívta ki. Reméljük, a tisztelők között szép számmal lesznek, akik anyagilag is hozzá 
tudnak járulni a dombormű megvalósítási költségeihez. 

Az adományokat az OTP Bank Nyrt. Kistarcsai Fiókjánál vezetett, Simándy József 
emlékére elnevezésű számlára is be lehet fizetni. A számla száma: 

 

11742324-20011882-00000000. 
 
A Kistarcsai Kulturális Egyesület közhasznú szervezet, tehát a támogatásról igazolást 

állíthatunk ki, ami az adományozót az érvényes jogszabályoknak megfelelő adókedvezményre 
jogosítja fel. 

Támogatását előre is köszönjük. 
 

Tisztelettel:      
 
 

Kereszti Ferenc 
a Kistarcsai Kulturális Egyesület 

       elnöke 
 

 
Információ: 28/470-926, kike@kike.hu, www.kike.hu 


