A VÁROS HÍREI

Kistarcsai Híradó

Kitüntetéseket adtak át a város ünnepén
Kistarcsa várossá válásának második évfordulóján kitüntetéseket
és elismeréseket adtak át szeptember 23-án délután a Csigaház előtti
téren. Az önkormányzat által alapított „Elismerés Kistarcsáért 2007”
díjat

három

helyi

vállalkozó

Kalmár

István, Adamcsek

József

és

Benkő Pál kapta, a „Kistarcsa művésze 2007” kitüntetést Dolhai Attila, az Operett Színház művésze, a „Kistarcsa sportolója 2007” díjat
Baczkó Bernadett, a KSI sportolója, a „Kistarcsa város érdemrendje
2007” díjat Kereszti Ferenc a Kistarcsai Kulturális Egyesület elnöke,
a díszpolgári címet Probocskai Zoltánné nyugdíjas tanárnő vehette át.
Tóth Szabolcs polgármester ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy
„Kistarcsa példaadó elszántsággal harcolt a városi rangért. Az alapokat elődeink rakták le, nekünk ezeket az alapokat kellett megerősítenünk, és továbbépítkeznünk. Köszönet és elismerés mindenkinek, aki

Probocskai Zoltánné átveszi a díszpolgári címet
Tóth Szabolcs polgármestertől

részt vett a munkában”. Tóth Szabolcs után Major László és lánya,
Major Zsófia énekelt. Az ünnepi műsorban felléptek az Operett Szín-

ház művészei, Galkó Balázs színművész és a Pannonia Néptáncegyüttes. Az eseményről a következő lapszámunkban részletesen beszámolunk.

Török Andrea

Az uszoda nyitva tartása

Képviselő testületi ülés
Kistarcsa

város

képviselő-testületének

hétfőtől péntekig:

legközelebbi

között meghallgatják a polgármester beszámolóját, döna

csúszásmentesítésről,

beszámol

a

a

téli

közterület-felügyelő

felkészülésről

az

eddig

és

elvégzett

munkájáról. A délután 14.00 órától kezdődő nyílt ülésre
minden érdeklődőt várnak.

10.00-től 18.00-ig

Belépőjegy ára: de. 6-tól 8-ig és du. 16-tól 22 óráig

hivatal első emeleti tanácstermében. A képviselők többek

tenek

6.00-tól 22.00-ig,

szombaton és vasárnap:

ülése 2007. október 17-én szerdán lesz a polgármesteri

szauna használattal felnőtteknek

980 Ft,

14 év felett és nyugdíjasoknak

620 Ft,

diákoknak 14 év alatt

500 Ft.

Belépőjegy ára: 8-16 óráig szauna használat nélkül felnőtteknek 740
Ft, 14 év felett és nyugdíjasoknak 500 Ft, diákjegy 14 év alatt 420 Ft,
látogató jegy 200 Ft. A víz hőmérséklete: 29 C. Az uszoda szolgáltatáo

Fogarasiné Deák Valéria országgyűlési
képviselő fogadóórája

sai: úszásoktatás, triatlon, vízipóló, szinkronúszás, szauna és masszás.

Sikeres volt a labdarúgó tagtoborzás

A 4. számú választókörzet országgyűlési képviselője
Kistarcsán legközelebb 2007. október 18-án csütörtökön
16.00

és

18.00

óra

között

várja

az

érdeklődőket

a

Polgármesteri Hivatalban. A képviselő Gödöllőn minden
hónap

első

szerdáján

Legközelebb
Helye

a

2007.

Magyar

18-től

október

20

óráig

3-án

Szocialista

tart

várja

Párt

a

fogadóórát.
választókat.

Székháza

2100

Gödöllő, Ady Endre sétány 3.

Szeptember 14-én 53 gyerek jelentkezett arra a tehetségkutató
tagtoborzásra, amit

Kovács Kálmán ötvenhatszoros válogatott já-

tékos tartott a Pecsenyiczki Mihály Sportcentrumban (focipálya).
A szakedző elmondta, hogy a jelentkezők között az iskolások mellett óvodások is voltak és nagy örömére szolgál, hogy kilenc leány
is megfelelt a felvételi követelményeknek. Az 53 ifjú focista a
Kistarcsai Városi SC igazolt versenyzője lesz.

Idősek Világnapja

POLGÁRMESTERI HIVATAL
HIRDETMÉNYE

2007. október 4-én és 11-én tisztelettel meghívjuk Önt az Idősek
Világnapja alkalmából tartandó ünnepségre és az azt követő vacsorára!
A meghívó – ami egyben belépőjegyként is szolgál – átvehető
2007. október 8-ig a Polgármesteri Hivatalban.

fellép a Szeretet Népdalkör, a Kéknefelejcs Népdalkör és a Rozmaring Együttes.
Mindenkit szeretettel vár a Kistarcsai Város Önkormányzata!

a

tisztelt

lakosságot,

hogy

lévő, önkormányzati tulajdonú helyiség 2008.

Bérleti díj: 51.727.-Ft/hó

Időpontja 2007. október 4. és október 11. 16.00 óra,

Kötelező kéményseprés
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január 1-től bérbeadó üzleti tevékenység céljára.

Az est helyszíne a Művelődési Ház (Csigaház)

Értesítjük

Kistarcsa Oázis Üzletház I. emeletén 28,5m

Információ

kérhető:

Polgármesteri

Hivatal

2143. Kistarcsa Szabadság u. 48. tel: 28-470-711

A „Csigaház” október havi programja
a

04-én

Idősek Világnapja 16.00-20.00

27/1996. (X.30.) BM rendelet 3.-7. §-a értelmé-

07-én

Búcsú (új helyszínen Nagytarcsa felé a volt Vízmű utáni

ben előírt kötelező kéményseprő-ipari közszol-

területen)

gáltatás körébe tartozó feladatokat 2007. szep-

11-én

Idősek Világnapja

tember 9-től 2007. október 31-ig látja el a Pest

14-én

Baba-börze

Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. A

20-án

Nemzeti est a KIKE szervezésében

dolgozóik arcképes igazolvánnyal rendelkeznek

23-án

Ünnepi megemlékezés az 56-os forradalomra 10.00-tól

és díjat szednek. Kérjük segítség a munkájukat.

27-én

Dömötör bál
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16.00–20.00

9.00–12.00

19.00

A VÁROS HÍREI
Október 15-ig tart az ebösszeírás
Az

állategészségügyről

szóló

2005.

évi

CLXXVI. Törvény 44. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az állategészségügyi nyilvántartást vezető
szerv a nyilvántartás pontosítása érdekében az

Kistarcsai Híradó

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

ebeket szükség szerint, de legalább hároméven-

Kistarcsa Város Önkormányzata ünnepi programra hívja

ként összeíratja. Fenti rendelkezés alapján a város

a város lakosságát

kutyatulajdonosai az adatszolgáltatást 2007. szep-

2007. október 23-án kedden délelőtt 10 órától

tember 1-től kezdődően 2007. október 15-ig tehetik meg. Az eb tulajdonosok az összeírásra rendszeresített formanyomtatványon személyes adataik közül a nevüket és címüket, valamint a kutya
adatait (fajta, ivar, szín, kor, hívó/azonosító név,

a Csigaház előtti térre.
10 órakor ünnepi beszédet mond Tóth Szabolcs polgármester,
„A kimaradt szín” címen irodalmi játékot ad elő a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola,

utolsó oltás dátuma) kötelesek feltüntetni. A formanyomtatvány

letölthető

a

a művet írta és rendezte Major László,

http://www.kistar-

csa.hu/ honlapon, továbbá átvehető a Polgármes-

koszorúzás az emlékfalnál,

teri Hivatal portáján. A kitöltött formanyomtatvá-

vers,

nyokat az eb tulajdonosok elküldhetik levélben a
Polgármesteri

Hivatal

címére

(2143

megemlékező beszéd (Recski Szövetség)

Kistarcsa,

koszorúzás a Simándy szobornál

Szabadság út 48.) vagy a 06-28-470-357-es faxszámra. Az ebösszeírással kapcsolatosan a 06-28507-145-ös telefonszámon, Szurdi Ágnes ügyintézőnél érdeklődhetnek. A kitöltött adatlapok leadási határideje 2007. október 15.

Deáktanya programjai
2007. október 04. Kiss Imre: Amíg a virágporból méz lesz
A méhészet rövid története. A méhek fajai, munkamegosztás. A méhészet

Új helyszínen lesz a búcsú
október 7-én
Ebben az évben a katolikus templom bú-

szempontjából jelentős virágok. A kaptárok típusai – magyar specialitások. A
méz elkészültének a folyamata. A főbb mézfajták. A mézfogyasztás kultúrája.
A magyar méhészet helyzete. Hungaricum lehet a selyemfű méz.
2007. október 11. Turóczi Gábor: A Szilasfood-Lucullus Góbi expedíció

csújához kapcsolódó kirakodó vásár és vidám

1000 km lóháton a világ egyik legnagyobb pusztaságában, az ősi nomád

park az Ifjúság térről új helyszínre költözik.

gasztronómia nyomában. Betekintés a nagy lovas birodalmak mindennapjaiba.

Október 7-én vasárnap kb. kétszer akkora terü-

Orientalista, orvosi, rádiótechnikai és gasztronómiai kutatások. Paprikáscsirke

leten -Nagytarcsa felé

készítése különleges körülmények között.

a volt vízmű után - ren-

dezi meg az önkormányzat a színes forgatagot.

2007. október 18. Tar Szilárd: 1956 politikai szemmel

munkában,

Az 1956-os események az egyéni, a társadalmi és a nagypolitikai néző-

(vállalkozók támogatásával ) a képviselő testü-

pontok függvényében. Történeti összefüggések. Melyik oldal mit szeretett

let jobb oldali frakciója és lelkes fiatalok vé-

volna elérni? Hogyan látta a történéseket az egyszerű ember? Mennyire vette

gezték el. ( részletesebb cikk a 6-ik oldalon)

komolyan a Nyugat? A Szabad Európa Rádió szerepe.

A

terület

kialakítását

társadalmi

(KIKE)

Örökségséta Kistarcsán a Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezésében
Az Európai Unió országaiban, így hazánkban is már néhány éve megtartják az örökségnapokat. Ehhez a programhoz kapcsolódott Kistarcsa is. A Major László tanár úr által vezetett örökségséta 2007. szeptember 16-án, vasárnap délután 3 órakor
kezdődött a katolikus templomnál. Az útvonal: templom, '48-as emléktábla, szlovák gyűjtemény, székely kapu, világháborús
emlékmű, Szent Imre-szobor, internáló tábor emlékfala és a

Simándy-szobor volt. A templomban Somlai József plébános, a

szlovák gyűjteménynél Szabóné Tóth Katalin tartott ismertető előadást. A séta végén az önkormányzat, az intézmények, a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Kistarcsai Kulturális Egyesület megkoszorúzta Simándy József szobrát.

Szeptember 13-án volt az Őszirózsa Nyugdíjas Klub szüreti bálja
A szüreti bálra megtelt a Csigaház. Nagy volt az érdeklődés, hiszen a Rozmaring Együttes minden egyes alkalomra külön műsorszámmal készül, nem beszélve a Szeretet Népdalkörről, ahol mindig bővítik a repertoárt. A Rozmaring Együttes most sem szakított a hagyományokkal, hiszen most is saját készítésű jelmezekkel készült a szüreti bálra, ahol a népi hagyományoknak megfelelően dolgozták fel a szüreti felvonulást. A házigazda-műsorvezető szerepében Molnár Kati néni köszöntötte az egybegyűlteket, majd színpadra szólította a Szeretet Népdalkört, ezt a Rozmaring Együttes vidám jelenetei követték, de színpadra lépett a Szeretet Népdalkör operett triója is. Molnár Kati
néni szavalata után az egy órás műsor leglátványosabb produkciója következett a Rozmaring szüreti mulattsága. A komoly és vidám produkciók után mindenki jóízűen elfogyasztotta Németh Vendelné által készített vacsorát és késő estig tartott a táncos mulatozás.
A nyugdíjas klub ettől az évtől vette fel az Őszirózsa nevet és most már önálló egyesületként működik. Száznegyven tagja
van a klubnak, a vezető Csendes Mihályné ( Annus néni ), aki a Rozmaring vezetője is. Évente négy nagyobb rendezvényt szerveznek, legközelebb Erzsébet és Katalin bállal folytatják az összejöveteleket. A legfiatalabb klub tag 57 , a legidősebb pedig 86
éves. Szívesen szerepelnek minden városi rendezvényen, legközelebb az Idősek Világnapján lépnek fel október 4-én és 11-én.
( fotók a címoldalon )
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Torja hivatalosan is testvértelepülése Kistarcsának
Kistarcsáról 30 fős küldöttség vett részt a 700 éves erdélyi kistelepülés ünnepségén
nyavisontai
ványosi

és

Sebestyén

polgármester

Gyula

bál-

kézjegyével

látta

el a román és magyar nyelven megszerkesztett

testvértelepülési

programhoz

tartozott

a

szerződést.
vasárnap

A

dél-

előttre betervezett 113 méteres puliszka
megsütése is, ami bekerült a Guines rekordok könyvébe. Az ünnepi szentmise
alatt több mint 120 helybéli készülődött
egy

újabb

világrekord

megdöntésére

a

falu központjában. A márkaként levédett
készítményhez nem kevesebb mint 112
kg túrót és 120 kg puliszkalisztet használtak fel, hossza pedig néhány centiméterrel meghaladta a 113 métert. A túróspuliszka 14 óra előtt néhány perccel készült el, s ha már a rekordoknál tartunk,
meg

kell

említenünk,

hogy

az

egybe-

gyűltek körülbelül 5 perc alatt elkapkod-

Az ökomenikus kápolna megszentelése

ták a cérnával felszeletelt finomságot. A
kistarcsaiak

méltóan

járultak

hozzá

az

A negyedik alkalommal megrende-

rultak az ökumenikus kápolna felépítésé-

évfordulóhoz, hiszen ajándékként vittek

zett torjai falunapokra szeptember 8-tól

hez. A falu második embere elmondta,

egy népviseletbe öltöztetett babát, erre

szeptember

Torja

hogy a kápolnát és a haranglábat negy-

az évfordulóra készített bronz plakettet

megalakulásának 700. éves évfordulója is

ven nap alatt készítették el közadakozás-

és két műsort. Az ünnepség első napjára

volt

ból,

–

9-ig

–

meghívást

ami

egyben

kapott

városunk

is.

magáncégek

hathatós

támogatásá-

tervezett

szabadtéri

műsort

a

Kedves

Kistarcsát egy 30 fős küldöttség képviselte

val. Ezt követően a római katolikus, a re-

Károly az „Ezeréves történelmünk zenei

(zenészek, intézményvezetők, képviselők,

formátus, az evangélikus-lutheránus, az

képekben” című rock-oratóriumát az eső

alpolgármester

A

unitárius és az ortodox egyház képvise-

miatt

Kovászna megyei erdélyi faluval még ta-

lői felszentelték és megáldották az öku-

Szerpentin zenekar óriási sikerrel. Nagy

valy májusban írták alá a testvértelepülési

menikus kápolnát. A kápolna szentelés

tapssal fogadták a kistarcsai zeneiskolai

kapcsolatról szóló dokumentumot, amit

után Bálványosról a tömeg Torjára vo-

tanárokból – Szarvas József, Ágostonné

most a 700 éves évfordulón véglegesített a

nult, ahol új piacot avattak, majd a ma-

Balogh Mirtill és Hegedűsné Csák Mó-

két település polgármestere. Az ünnepsé-

gyar

kép vi se lői

nika – álló zenekar fellépését. Szerepelt

gen Kistarcsa városa egy kulturális aján-

megáldották a községháza előtt felállított

Bertáné Várkuti Melinda is. Kedves Ká-

dékkal lepte meg Torját.

életfát, melyre az idén született torjaiak

roly a Szerpentin zenekarral az ünnepség

A falunapok egyik legrangosabb ese-

nevét írták fel. Az ünnepség a Művelődé-

zárónapján még egy nagy sikerű koncer-

ménye a szombati ökomenikus kápolna-

si Házban folytatódott, ahol nagykorúsí-

tet

avatás volt Bálványoson (Torja üdülőte-

tási ünnepségre – hatvanhatan töltötték

szintén Kistarcsáról vitték ki és ez is az

lepe) a Vasas borvízforrásnál. Az avató-

be 18. életévüket és a Torjáért díj átadá-

ajándék része volt. A küldöttség tagjai az

ünnepségen jelen volt öt egyházfelekezet

sára is sor került. Ezután Kováts András

útiköltséget saját maguk állták, ezzel is

tizenegy lelkésze és Torja négy magyar-

torjai, dr. Prozlik László gádorosi, Tóth

tá mo gat va

országi testvértelepülésének népes kül-

Szabolcs kistarcsai, Csík László csoko-

anyagi lehetőségeit.

döttsége,

és

köztük

a

polgármester).

Kistarcsa

tör té nel mi

delegációja

na kis harangja, és ezzel elkezdődött a

Péter Művelődési Egyesület székely ruhás tagjai énekszóval és lovasok kíséretében vonultak az ünnepség helyszínére,
ahol elsőként Kováts András a nagyközség

polgármestere

szólt

az

egybegyűl-

tekhez, köszöntötte a történelmi egyházak képviselőit, a határon túlról érkezett
ven dé ge ket,

a

Daragus Attila

meg je len te ket.
alpolgármester

Ez után
mondott

köszönetet mindazoknak, akik hozzájá-

4

is

művelődési

adott.

a

A

házban

teljes

adta

elő

a

színpadtechnikát

test vér te le pü lés

szű kös

Anyakönyvi hírek
2007. augusztus 20-tól 2007. szeptember 14-ig

is. Tizenegy órakor megkondult a kápol-

700 éves Torja ünnepsége. A torjai Apor

egy há zak

a

Született:

Csonka Liliána Boglárka

Kistarcsa, Fasor utca 20.

Elhalálozott:

Tóth Antal Pál

Kistarcsa, Pozsonyi utca 2.

(élt 71 évet)

Házasságot kötött: Katona Orsolya

Rimóczi Károly

Dr.Kozma Zsuzsaanna

Gaál Péter

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben kistarcsai állandó lakosként nem
Kistarcsa Város területén történt az anyakönyvi eseménye és hozzájárulását adja
annak sajtóban való közléséhez, a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi irodájában
(1.em.

12.

iroda)

ügyfélfogadási

időben

a

szükséges

nyilatkozatot

megteheti.

Gyermek születésekor mindkét szülő, házasságkötés esetén a felek, továbbá halálesetkor az elhunyt hozzátartozója jogosult nyilatkozni.
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Vannak jó érzésű emberek Kistarcsán
Interjú Kiss Joachim kistarcsai vállalkozóval
Heves megyében 1941-ben Kömlön

nek a város fejlődéséért. Ezért bárkit vá-

született, majd az általános iskola el-

runk,

végzése után Egerbe került és daruke-

gyen az vállalkozó, vagy tenni akaró em-

zelőként

az

építőiparban

hogy

csatlakozzon

hozzánk,

le-

dolgozott.

ber. Ezen a héten ketten jelentkeztek ná-

1961-ben megnősült, majd a sorkatonai

lam belépési szándékkal. A lényeg, le-

szolgálati ideje alatt elvégezte a mező-

gyünk minél többen, mert akkor többet

gazdasági gépszerelő iskolát. Ezt köve-

tudunk segíteni. Ezzel az egyesülettel a

tően

Gépellátó

jövőben mi is szeretnénk támogatni az

Vállalatnál helyezkedett el, itt 36 évig

önkormányzatot és a várost. Ebből is lát-

dolgozott. 1969-ben költözött feleségé-

szik, hogy mi nemcsak kapni szeretnénk,

vel és két gyermekével Kistarcsára. A

hanem adni is. Bizonyára sokan tudják,

rendszerváltozás

hogy

Budapesten

a

Közúti

idején

egyéni

vállal-

segítettünk

a

tavalyi

ünnepi

dis-

kozó lett, s azóta belföldi árufuvarozás-

zkivilágítás megvalósításában és a város

sal

gépkölcsönzéssel

virágosításában is, de ott vagyunk min-

foglalkozik, ez napjainkban azt jelenti,

den fontosabb helyi eseményen például a

és

kommunális

hogy autópálya építéseknél speciális gé-

Kistarcsai Napokon és a főzőversenye-

Kiss Joachim vállalkozó

peket ad kölcsön, 67 évesen is dolgozik

ken. Juhász István elnökkel ketten fel-

és büszke arra, hogy nyolc családot tud

Nagyapám is így kapta meg ezt a nevet

vállaltuk, hogy megcsináljuk a katolikus

eltartani. A tavaly ősszel megalakított

és nekem is, mint egyedüli fiú gyereknek

templom kivilágítását.

Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének

ezt anyakönyveztették a szüleim.

alapító tagja, beválasztották az elnökségbe.

A

vállalkozó

keresztneve

nem

szokványos magyar név, ezért a beszélgetést

azzal

kezdtük,

hogy

kinek kö-

– Amikor egy hónappal ezelőtt is-

– Mivel magyarázza az aktív rész-

meretlenek megdézsmálták a Simándy-

vételét a Kistarcsai Vállalkozók Bará-

szobor

ti Körében?

akkor felhívott telefonon és azt mond-

–

Régóta

foglalkoztatott

bennünket

környékére

ültetett

virágokat,

ta, hogy biztosan nem kistarcsaiak vol-

szönheti ezt az egyébként szép hangzá-

vállalkozókat, hogy jó lenne összefog-

sú nevet. Kiss Joachim a tőle megszo-

nunk a település érdekében. A szélesebb

– Igen, mert Kistarcsán ennek kétszer

kott

összefogás reményében kerestük a kap-

is az ellenkezőjét tapasztaltam. A felesé-

precizitással

kezdte

magyarázni

keresztnevének történetét.

tak az elkövetők!

csolatokat civil szervezetekkel, így ke-

gem nem is olyan régen a Hunyadi utcai

sok

rültünk közelebb a KIKÉ-hez és megis-

gyógyszertárban vásárolt, ahol ott felej-

Joachim nevű ember él. Ez egyébként

mertük Kereszti Ferenc elnököt, aki ép-

tette a pénzét. Amikor hazaért, akkor vet-

egy héber név, a bibliában is szerepel,

pen a Simándy szobrot szerette volna el-

te észre, hogy nincs meg a pénze, hirte-

ugyanis Jézus nagyapja Szent Joachim

készíttetni. Ez az önzetlen tenni akarás

len még azt sem tudta, hogy hol hagyta

volt,

A

nagyon szimpatikus volt nekünk, és ez

el.

Joachim rokon neve a Jákim, ez viszont

még jobban ösztönzött bennünket arra,

gyógyszertárból

már török eredetű. Az én névadásom vi-

hogy

idegeskedjen

szont az egyik többezer áldozatot köve-

adakoztunk

telő kolera járványhoz kötődik. Ez a jár-

hogy

vány Heves megyében 1849. augusztus
16-án ért véget, ezért nagyon sok anya

Vállalkozók Baráti Körét. Ezzel a Baráti

tul az ügyfél váróban.

ennek

naptár

Körrel olyan embereket is tudunk segíte-

érzésű emberek Kistarcsán!

gyer me ké nek.

ni, akik józanul gondolkodva sokat tesz-

–

Heves

de

a

sze rin ti

a

és

Nógrád

svá bok nál

tiszteletére
ne vet

ad ta

a

megyében

is

gya ko ri.

katolikus
a

valamit

tenni

kellene.

Szívesen

vagyunk

szóltak

a

telefonja,

neki,

megtalálták

a

hogy

pénzét,

a
ne

sőt

még ki is hozták a lakásunkra. Hasonló-

tavaly

an jártam a Takarékszövetkezetnél, ahol

ősszel 16 alapító taggal megalakítottuk a

egy nagyobb összeget felejtettem táskás-

szobor

büszkék

megcsörrent

arra,

a

és

Ekkor

elkészült.

Ezért

Szóval vannak jó

Polgár Gyula

Kevesen voltak a VI. Főzőfesztiválon
A főszervező Uvacsek Csaba a Kistarcsai Váltók elnöke nincs elkeseredve
Az elnök szerint a tavalyi nagyobb
érdeklődés azzal magyarázható, hogy

– A verseny előtt sokkal pesszimistább volt, mint most?

magát és ezért gondolom, hogy jövőre is
meg

kell

rendezni

Kistarcsán

a

Főző-

a választás évében olyanok is főztek,

– Valóban így volt, ugyanis a hatodik

akik egyértelműen a politikai karrier

fesztivált elsősorban a barátaim rábeszé-

érdekében álltak ki a Csigaház előtti

lésére szerveztem meg. Később csatlako-

térre. Ezért a választások közötti idő-

zott a fesztivál támogatásához a Vállal-

– Két nappal a főzőverseny előtt vis-

szak inkább azt mutatja meg, hogy kik

kozók Baráti Köre Juhász István elnök

szalépett a FIDESZ helyi szervezetének

azok, akik a jó hangulat miatt vállal-

vezetésével. Szavukat betartva ott voltak

csapata, mondván társadalmi munkában

ják a részvételt. A 13 nevező csapat jó

és színvonalas ételeket készítettek. Min-

az új búcsú területét alakítják ki, ezért

kiindulási alap a jövőre nézve.

dent leszámítva, aki eljött az jól érezte

nem

fesztivált.
– Voltak olyan csapatok, akik az
utolsó pillanatban léptek vissza?

érnek

rá

főzni.

Nagyon

sajnálom,
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mert tavaly is jót főztek és itt nemcsak a

hány adagot tudott eladni. A nem speciá-

szer vez tek,

kistarcsai civil szervezetek és a vállalko-

lis

együttes

zók vettek részt a versenyen, hanem itt

István vállalkozó birkapörköltje vitte el a

volt az MSZP helyi csapata Fogarasiné

pálmát. A másik győztes étel a csülkös

Deák Valéria országgyűlési képviselővel

pörkölt volt, amit a Porubcsánszki István

és

vezette kerepesi csapat főzött.

a

nagytarcsai

önkormányzat

csapata

Győri Péter polgármesterrel.

főszakácsok

A

csapatok

kategóriájában

kitettek

Kalmár

de

meg kell köszönni a háttértámogatók se-

– Aki részt vett az mindenképpen már

gítségét, így a Mészépker Bt. támogatá-

győzött is, hiszen a főzőfesztivál hangula-

sát, ahonnan a fát kaptuk, külön köszönet

ta már felért egy győzelemmel, de a zsűri

jár

természetesen tette a dolgát és megpró-

kellékeket és részt vett a szervezésben.

bálta differenciálni a bográcsok tartalmát

Rengeteget

is. A zsűri elnökeként nagyon sok jó ételt

résztvevő csapatok családtagjai is, nél-

kóstoltam meg és az volt a benyomásom,

külük nehezen tudnánk mozdulni. Az el-

hogy az idén színvonalasabb ételek ké-

mondottakból következik, hogy ez egy

szültek, mint tavaly. A zsűri

családi

másik négy

tagja Nagy Antal szakács, Juhász István a
Vállalkozók

Baráti

Körének

Gyulának,

aki

segítenek

főzőfesztivál,

elszállította

minden

ezért

is

évben

kell

a

a

ezt

minden évben megrendezni.
–

elnöke,

A

rendezvény

házigazdája

Gémesi Márta és dr. Hőhn László ugyan-

Babarczi József képviselő volt, aki sokat

ezen a véleményen voltak. Érdekesség,

tett a családias hangulat kialakításáért?

hogy idén a babbal főzött ételek voltak

–

A

prog ra mok

le ve zény lé sét

többségben, de ki kell emelni a koleszte-

Babarczi Józsi barátom végezte, egyéb-

rin mentes káposztát is, mint kuriózumot.

ként a délutáni műsorban fellépett a Sze-

Az elbírálásnál figyelembe vettük, hogy a

retet Népdalkör, a Rozmaring Együttes és

csapatok hogyan szervírozták az ételeket,

a Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdal-

annak milyen volt az állaga és milyen volt

kör. Őket a Kor- Nélküli zenekar követte,

az illata. Persze az is számított, hogy ki

az

óvodásoknak

az

óvónők

és

es te

(fotókat

a

az

OKÉ

címoldalra

Jakab Roland készítette).
P.Gy.

APRÓHIRDETÉS

magukért,

– Végül ki nyerte meg a főzőversenyt?

Jakab

dél után

játszott.

játszóházat

Tanítás

– Angol,

vállalok
nyelv

német,

Nagytarcsán

szintjéig.

lengyel

kezdőtől

tanítást

az

üzleti

Ár:1500-2500Ft/60

perc.

Tel: 06-70-38-15-005.
– Matematika, fizika, kémia tanítás, emelt szintű
érettségire

felkészítés!

Egyetemistáknak,

főiskolásoknak matematika oktatás! 06-70-2244-655
–

Gimnazista

fiú

általános

iskolások

részére angol korrepetálást vállal 1000 Ft/
óra díjazással. Tel.: 06-28-450-236 16 óra
után
Szolgáltatás – Hűtőgépjavítás garanciával
hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény.
Klímaszerelés kedvező áron.
06-20-467-7693
Állás – Pultos hölgyet kistarcsai borozóba
felveszünk!

Jelentkezés

személyesen

Móra borozóban Kistarcsa Móra

a

Ferenc u.

50 , vagy telefonon 06/70/39-19-435.
–

Mátyásföldi

mosodába

mosó-

és

vasalónőket felveszünk. T.: 401-0771, 06
(70) 618-9052, 8.00-14.00 óra között.

Új helyszínre költözik a Kistarcsai Búcsú
Az Ifjúság térből közparkot épít a Vállalkozók Baráti Köre
Kinőtte a város az Ifjúság teret, a

és Solymosi Sándor alpolgármester min-

sével, de ott voltak a FIDESZ helyi szer-

4000 négyzetméteres terület már szűk-

den

a

vezetének fiatal tagjai is. A Nosztalgia Ét-

nek bizonyult a település nagyobb ren-

gyors, hatékony és olcsó munka érdeké-

terem szeptember 22-én a főzőversenyen

dezvényeinek lebonyolításakor, ezért a

ben. A képviselőknek túl sok választási

elkészített

képviselő testület úgy döntött, hogy a

lehetősége nem maradt, hiszen a búcsú

társadalmi munkában résztvevőket.

volt Vízmű utáni területet – ami majd-

kinőtte a városnak ezt a terét, ezért ennél

A munkát még szeptember elején a

nem kétszer akkora, mint az Ifjúság tér

csak nagyobb terület mellett dönthettek.

Skorpió Kft homlokrakodó gépe kezdte

– alakítja át rendezvény helyszínnek. A

Így esett a választás a több éve parlagon

el, majd a Városgondnokság folyamato-

kistarcsai búcsút október 7-én már itt

heverő

területekre. A

san dolgozott a területen. Az út mellett

bonyolítják le. A Nagytarcsa felé vezető

Városgondnokság gépekkel és emberek-

egy új parkolót alakítottak ki, a területet

út melletti terület tereprendezésével a

kel segítette a munkát, míg Juszkó Fe-

átszelő árkot kitisztították, az elszáradt fá-

képviselő-testület jobboldali frakciója,

renc helyi vállalkozóktól munkagépeket,

kat kivágták, a területet feltöltötték, tömö-

a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a

sódert és mart aszfaltot szerzett. A köz-

rítették mart aszfalttal sármentessé tették.

város vállalkozói és fiatal aktivisták há-

vetlen munkákban részt vett még Zsiák

A patak

rom hét alatt végeztek.

Péter és Kedves Károly helyi képviselő.

egy futóösvényt és egy kerékpáros utat.

A Seres Transz sóderral, Kalmár István

Solymosi Sándor alpolgármester tájékoz-

egy

Gyula

tatása szerint eddig 460.000 forintot köl-

tagjai is, ugyanis felajánlották a város-

nagytarcsai vállalkozó egy úthengerrel,

töttek a területre, de társadalmi munkában

nak, hogy az Ifjúság teret egy rendezett

Adamcsek József bob-cat-tel, Juhász Ist-

ennek a többszörösét sikerült elvégezni.

közparkká

a

ván mart aszfalttal és zúzozz kővel támo-

Itt a búcsú után egy vásárteret szeretnének

Kistarcsai Napok utáni időre szólt. Aki

gatta a nagyszabású munkát. A Skorpió

folyamatosan működtetni, de a nagy váro-

figyelmesen közlekedett a város ezen ré-

Kft szintén gépekkel, illetve gépkezelők-

si rendezvények a jövőben szintén erre a

szén

kel dolgozott a területen.

„búcsú térre” kerülnének. Juszkó Ferenc

A

te rü let

Kistarcsai

az

ki ala kí tá sát

Vállakozók

alakítják

láthatta,

szállítottak

hogy
a

A

felajánlás

rengeteg

homlokrakodó

géppel,

Ősz

adagokból

partján

megvendégelte

szeretnének

a

kialakítani

egyébként még januárban vetődött fel. A

a terepen, a munkába szeptember 15-én és

gármester

te le pü lés nek

te rep ren de zés re

22-én a Flór Ferenc Egészségügyi Szak-

mindenkinek meg- köszönik a támogatá-

azonban nem sok ráfordítható pénze ma-

középiskola és Gimnázium diákjai is be-

sokat és a helyszínen elvégzett munkát.

radt, ezért Juszkó Ferenc frakcióvezető

kapcsolódtak a testnevelő tanárok vezeté-

a

Az

földet

vizes-zsombékos

bevetett

Három hétig folyamatosan dolgoztak

er re

területre.

a

Körének

eszközt

ötlet
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át.

sürget ték

Baráti

megmozdítható

frakcióvezető és Solymosi Sándor alpola

munka

irányítói

utólag

is

P. Gy.
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Az anyatejes világnapot szeptember 14-én ünnepelték meg Kistarcsán
Ez volt a nyolcadik megemlékezés
ségnevelési órát. A településen 2007. január 1-től augusztus 31-ig 97 gyermek született, ami a 2006-os évhez képest magasabb
születés-számot jelent.
Ezt követően kedves kis műsorral lepte
meg a résztvevőket a Pöttöm tánccsoport
Liska Gyuláné vezetésével. Jó volt látni a
kicsik produkcióját, hiszen pár évvel ezelőtt
még őket hozták babakocsiban a Csigaházba.

Az

idén

két

édesanyának

Lavicska

Krisztinának és Gábriel Vilmosnénak külön
megköszönték, hogy a saját csecsemőjük
mellett más gyermekek számára is biztosítottak anyatejet. A tombola sorsoláson szinte mindenki nyert valamit.
A rendezők külön megköszönték az ün-

Tóth Szabolcs megnyitja az ünnepséget

nepség támogatóinak a felajánlásokat, így a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnak, a kiál-

Az anyatejes világnap résztvevői han-

löttjét. A szoptatás a szoptató nőkre is vé-

lító Gólyafészek Bababoltnak, a Bübchen-

gos gőgicséléssel gyülekeztek a Csigaház-

dő hatással van. Fontos a rák, és a csontrit-

Nuk Kft-nek, az Unilever Magyarország

ban szeptember 7-én délelőtt 10 órától. Ez

kulás

olyan

Kft-nek, a Forever Living Products Kft-

köszönhető annak a közel negyven anyuká-

csodaszer,

pótolhatatlan.

nek. A rendezvény sikeres lebonyolításához

nak, akik gyermekeikkel együtt meghívást

Az anyatej könnyen emészthető, a babá-

hozzájárult a Hyginett Kft, a Pezomed Kft,

kaptak a Kistarcsai Védőnői Szolgálat szer-

nak megfelelő mennyiségben tartalmaz fe-

a Huggies, Dr. Víg Katalin, a Hame Hungá-

vezésében megrendezett Anyatej Napjára.

hérjét, zsírokat, vitaminokat, és az anyai

ria Kft, a Béres Zrt., a Sanoma Budapest

A település védőnői idén is külön rendez-

szervezetből

ellenanyagot,

Kiadó, a HIPP Kft, az STB Könyvkiadó,

vénnyel

édes-

amely az első időben védi a babát a fertő-

Dr. Rédling Tibor, a Muskátli Garden és a

anyáknak, akik gyermeküket anyatejjel táp-

zésektől és megfelelő folyadékot is bizto-

Nagycsaládosok.

lálják. A rendezvényen jelen volt Tóth Sza-

sít. Sok megfigyelés bizonyítja, hogy az

bolcs polgármester, Káposztás Istvánné ve-

anyatejjel táplált csecsemők testi fejlődése

zető védőnő Gödöllőről , Dr. Horváth Esz-

egyenletesebb, mint a mesterségesen táp-

ter

láltaké,

és

kedveskedtek

Dr. Víg

Csenkyné

Katalin

Babály

azoknak

az

gyermekorvosok,

Katalin

megelőzésében. Az
amely

értelmi

származó

fejődésük

anyatej

kiegyensúlyo-

asszisztensnő,

zottabb, ritkábban betegszenek meg, mert

valamint a kerepesi és nagytarcsai védő-

ellenálló képességük nagyobb, s ha meg-

nők. Tóth Szabolcs polgármester külön kö-

betegszenek betegségüket könnyebben át-

szöntötte a program résztvevőit és elmond-

vészelik. A védőnő kihangsúlyozta, hogy

ta, hogy tisztában van az anyatej jelentősé-

az egészségügyben dolgozók kötelessége

gével, hiszen ő is majd két éves koráig élt a

és felelősége, hogy felhívják az anyák fi-

természet adta lehetőséggel, s talán ezzel is

gyelmét a szoptatás fontosságára, tanácsa-

magyarázható, hogy eddig komolyabb baja

ikkal átsegítsék őket a kezdeti nehézsége-

még nem volt.

ken. Kistarcsán négy

A programot Dr. Rédling Tiborné ve-

kolai

védőnő

területi- és egy

dolgozik.

2006-ban

is129

zető védőnő nyitotta meg, aki elmondta,

gyermek született, ebből 6 hónapig 112

hogy augusztus 1-je az " Anyatej Világ-

gyermek szopott. A 6. hónap után is kapott

napja", de Kistarcsán most már hagyomá-

anyatejet 62 baba, 1 év után 39 csecsemő.

nyosan szeptember rendeznek ünnepséget

A védőnők

ebből az alkalomból, amikor a településen

meg a családokat, tanácsadáson

is megemlékeznek az anyatej fontosságá-

randós

ról, a szoptatás óriási jelentőségéről és az
anyatejadás

nélkülözhetetlenségéről.

Egészségügyi

Világszervezet

és

Az
az

3500

alkalommal

anyuka

jelent

látogatták
647 vámeg.

A két óvodában összesen 416 gyermek
védőnői szűrését végezték el (súly, magasság,

vérnyomás-mérés,

látás,

színlátás,

UNICEF 1992-ben indította el programját

hallás). Tisztasági vizsgálatot is rendszere-

a csecsemők egészséges táplálása érdeké-

sen

ben. A védőnő elmondta, hogy Kistarcsán

2006/2007-es tanévben is kötelező szűrő-

a szoptatási kedv magasabb az országos

vizsgálatot végzett az 1., 3., 5., 7., 8., 9., és

átlagnál. Egy nemzetközi program célul

11. évfolyamban, illetve ellenőrző vizsgá-

tűzte ki, hogy 2010-re a világon az édes-

latot a többi évfolyamnál. Rendszeresen

anyák legalább 75 %-a szoptassa újszü-

végez tisztasági vizsgálatot és tart egész-

végeznek.

Az

Krumplifesztivál és
Országos Szlovák
Folklórtalálkozó

iskolavédőnő

Óriási érdeklődés mellett zárult a KIKE
Őszi Kulturális Hét programsorozata szeptember 22-én szombaton. A krumplifesztivál délelőtt kezdődött, nyolc csapat nevezett a görhöny sütésre és szinte folyamatos
sorok álltak a csapatok sátrai előtt, ahol pityóka jegyért lehetett megvásárolni a krumplis ételeket , amit tájegységenként szinte
mindenhol másként neveznek (lapcsánka,
tócsni, görhöny). A versenyen indult a szlovák

testvértelepülés

Vladimir

Vadrna

Belusa

csapata

polgármesterrel.

is,
A

görhönysütést végül a Csömöri Furmicska
Néptánc Egyesület csapata nyerte meg. A
délutáni Szlovák Folklórtalálkozó szervesen
illeszkedett a Krumplifesztivál hangulatához. A kistarcsai Pannónia és Kéknefelejcs
Népdalkörön kívül 10 település együttesei
léptek fel, köztük a szlovák Javorina Folklórcsoport. A délutáni program csúcspontja
a folklórfelvonulás volt, ahol a résztvevő
csoportok menettáncokat mutattak be. A
színvonalas népművészeti és kézműves vásár szintén sok érdeklődőt vonzott. (részletes
beszámoló a következő lapszámban)
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Tájékoztató a vizitdíj visszaigényléséről
Az a kérelmező, aki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló többször módosított 1997. évi LXXXIII. törvény 18/A § (14) bekezdése alapján nyugtával, illetőleg számlával igazolja, hogy az adott
naptári évben általa igénybe vett háziorvosi ellátás (ideértve a fogorvosi ellátást is), vagy járóbeteg-szakellátás (ideértve a fogászati ellátást is) igénybevételéért már 20-20 alkalommal vizitdíjat fizetett, akkor a 20. alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az il-

Az írásban benyújtott kérelemre 15 napon belül határozattal dönt.
A vizitdíjról kiállított nyugta, számla csak akkor fogadható el, ha tartalmazza:
– annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának,
nyugtának minősül
– az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét

letékes jegyzőtől visszaigényelheti. Fontos, hogy a 20 alkalmat külön

– a szolgáltatást igénybe vevő nevét és TAJ számát

kell számolni mind a háziorvosi (fogorvosi) alapellátás, mind a járó-

– a megfizetett összeget

beteg (pl. fogászat, urológia, bőrgyógyászat) szakellátás esetén.
A befizetett vizitdíjak számát naptári évenként kell számolni. Emelt összegű vizitdíj visszaigénylésére nincs lehetőség! A

– a befizetés jogcímének megjelölését (háziorvosi vizitdíj,
fogorvosi alapellátás vizitdíja, szakorvosi vizitdíj)
– fizetés módját, teljesítés időpontját

visszatérítés iránti kérelmet a lakóhely, ennek hiányában a tar-

– számla, vagy nyugta sorszámát.

tózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél lehet előterjeszteni,

Mi kell a visszaigényléshez?

legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül.

– A kérelmező személyazonosításra alkalmas okirata,

A kérelem írásban, vagy szóban terjeszthető elő, de az ügymenet megkönnyítése érdekében formanyomtatványt rendszeresítünk, amely a Polgármesteri Hivatal II. emelet 23. számú
irodájában beszerezhető, illetve a www.kistarcsa.hu honlapról
letölthető. A kérelemhez csatolni kell:

– TAJ kártyája,
– külön a háziorvosi ellátások során fizetett vizitdíjról kiállított nyugta vagy számla,
– külön a szakrendelések során fizetett vizitdíjról kiállított
nyugta vagy számla.

Nagy Tímea jegyző

– a 20 alkalmat igazoló számlák, vagy nyugták eredeti példányát
– és a visszaigényelni kívánt vizitdíj (20 alkalom feletti)

Könyvajánló

befizetését igazoló számla, vagy nyugta eredeti példányát.
Vizitdíj befizetését igazoló számla/nyugta elvesztése esetén
a másolatot nem áll módunkban elfogadni.
A személyesen előterjesztett kérelmekről a hivatal azonnal dönt és
intézkedik a kifizetéséről, amelyre kizárólag minden hónap második szerdáján a 8.00-12.00 óra és 13.00-15.00 óra között kerül sor.

Fel nőtt

ol va só im nak

aján lok

né hány

fi gye lem re mél tó

könyvet, elsőként Tersánszky Józsi Jenő egy majdhogynem
visszhangtalanul maradt írását, Új legenda címmel.
A gyakori Varga családnév felcserélésén (is) alapuló fordulatos regény a harmincas éveket rajzolja meg elevenen. A regény
hősei, az író egyéb műveiből oly ismerős figurákkal rokon lelkekéhenkórászok, ágról szakadtak, laza erkölcsűek- evickélnek sorsuk kis örvényeiben. A mű kevéssé méltányolt, de annál újszerűbb, sőt, a harmadik évezred elején részben aktuálissá is vált...
Benedek István Gábor: A komlósi tóra c.művéről beszéljen

Személy és tehergépjárművek

maga a szerző: „Ma már tudom, hogy életemben különös fénnyel

javítása,

Első igyekezetem csupán annyi volt: szerény betűszobrot állítani

szervizelése, vizsgáztatása,
Benzin és dízel zöldkártya,
Tachográf hitelesítés,
Gk. eredetiségvizsgálat,
Gépjárművek alsó és felső mosása,
Központi zsírzó feltöltése.
2143, Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086,
(06-30) 94-83-424, (06-30) 95-23-311
www.jukabt@invitel.hu

ragyog fel az a néhány hónap, amikor megírtam e kötet novelláit.

rokonaimnak, szlovák szülőfalumnak, egy régi korszaknak, amely
már nincs...Most, hogy ajánló sorokat írok...csak azt mondhatom: a
befogadás titka egyszerű. Mindenki szívében ott rejtőzik megannyi
elfeledett családi emlék, sok-sok sorstörténet, vágy és szeretet.”
Az ágyas című. történet a középkori Japánban játszódik, főhőse
egy kamaszlány, aki hatalmi intrikák áldozatává vált apja halála után
a Császárvárosba tart. Egy „tiszteletre méltó” hölgy házába kerül, ahol
sok megaláztatáson megy keresztül. Csak a régi mesék és versek
nyújtanak neki vigaszt. A különleges kötetet eredeti kínai, japán és indiai romantikus és erotikus mesék, versek teszik még színesebbé.
Peter Kerr kedves, humoros regényeiben ráébreszt minket arra,
hogy nem a hely teszi érdekessé az ott lakó embereket, hanem éppen
fordítva. Egy Mallorcán birtokot vásárló skót család (és természetesen az ott lakók) mindennapjaiba tekinthetünk bele a szerző Egy tél
Mallorcán és az Egy nyár Mallorcán című művein keresztül. Magával ragadóan írja le új otthonukat, a csodálatos vidéket és a helyiek különös szokásait. Színtiszta Mallorca: ahol mindent holnapra halasztunk, ha nem muszáj megcsinálni ma. Ma?ana, ma?ana...
Minden kedves olvasónknak jó szórakozást kívánunk, egyben kérjük Önöket, hogy a lejárt határidejű könyveiket minél
előbb hozzák vissza, hogy mások élvezhessék azokat!
Szabóné Tóth Katalin könyvtáros
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Városi Óvoda hírei
együtt fog dolgozni a "Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs nevelése" pályázatban. Az óvoda a pályázati
forrásból 1 800 000 Ft-t. fordíthat eszközbeszerzésre, ebből a pénzből csoportszoba

bútorokat

,szőnyegeket,

fejlesztő

eszközöket és játékokat vásárolhatunk.
A pályázat keretén belül pedagógus
továbbképzéseket is lebonyolítunk. Augusztusban 4 óvónő vett részt a „Hatékony együttnevelés az iskolában” és

az

IPR rendszer bevezetése elnevezésű továbbképzésen. Szeptemberben 7 óvónő
jelentkezett a szervezett professzionális
tanári kommunikáció 30 órás tanfolyamára. A tanfolyamok helyszíne a Kölcsey
Ferenc Általános Iskola, a tanfolyamot a
SULINOVA szakemberei tartják. Az első
szakmai konferencia megrendezésére októberben a gödöllői Damjanich iskolában

Augusztusi pillanatkép az óvodában
A nyáron a Tölgyfa óvoda megújult, a

kerül sor.

kifestve. Az udvarokon a homokozó sze-

Városgondnokság kifestette a csoportszo-

gélyek javítása folyamatban van.

Az
2007.

óvoda

a

nyári

au gusz tus

zárást

27-én

követően

nyi tott.

A

bákat, gyermekmosdókat és öltözőket. A

2007. júniusában az óvoda pályázatot

2007/2008 nevelési évet a Tölgyfa óvo-

Kölcsey iskola és az óvoda közötti kerítés

nyert konzorciumi formában. A Kölcsey

dában 122 gyermek, a Gesztenyés óvo-

bontása és a parkoló kialakítása szeptem-

Ferenc Általános Iskola, a Flór Ferenc

dában 272 gyermek kezdte meg.

ber

a

Egészségügyi Szakközépiskola és Gim-

gyermekek zavartalanul használhatják az

názium, a gödöllői Damjanich János Ál-

óvodásaink

óvoda udvarát. A fajátékok alatti ütéscsil-

talános Iskola és a dányi Széchenyi Ist-

Reméljük minél több szülő használja ki

lapító homokágy kialakítása folyamatban

ván Általános Iskola és a Városi Óvoda a

ezt a lehetőséget.

van. A Gesztenyés óvodában az emeleti

HUMÁNERŐFORRÁS – FEJLESZTÉ-

Ratimovszky Tiborné

lépcsőház és a főzőkonyha egy része lett

SI OPERATÍV PROGRAM keretén belül

óvodavezető

végére

reméljük

befejeződik,

és

Ettől az évtől kezdve újra járhatnak
a

kistarcsai

Tanuszodába.

Kölcsey tanévnyitása
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a tanév indítása szinte katapultálásnak számított, hiszen a pedagógusok augusztusban továbbkép-

A pedagógiai munka megindult. 5 napközis csoportban ( 3
alsó, 1 felsős+ 1 tanulószoba) kezdte meg tevékenységét.

zésben részesültek az Integrációs Pedagógiai Rendszer elemeinek al-

Tömegsport foglalkozások, énekkar, informatika, kézmű-

kalmazásából, majd szeptemberben ismét iskolapadba ültek azok, akik

ves szakkörökre, a 8. évfolyam matematika és magyar előké-

a professzionális tanári kommunikációról szerettek volna többet tudni.

szítő tanfolyamokra jelentkezhet.

A nyáron sok tanulónk iskolai táborban pihenhetett, június vé-

A rászoruló tanulók diffrenciált foglalkozásokon vehetnek

géig napközis, júliusban a Tisza-tó mellett és Erdélyben. Köszönet

részt. Diszkalkulia, disszlexia terapeoták segítik a részképes-

a szervező és a lebonyolító kollégáknak.

ség-zavaros gyerekek fejlesztését.

A nyári felújítások lezajlottak, sok osztály rendbetételét a
szülők társadalmi munkával, felajánlásokkal segítették, melyet
köszönünk, akárcsak a fenntartó támogatását és segítségét is.
Pályázati

nyereményként

két

osztály

bútorait

cseréltük

Az új tanévhez minden tanulónak, szülőnek és nevelőnek
sok erőt, kitartást, szép sikereket és eredményeket kívánok!
Liska Gyuláné

ki.

igazgató

Ugyanebből a forrásból projektor beszerzése is megtörténhetett.
Tanulóink 21 osztályban kezdték meg a tanévet. Három
párhuzamos első osztályunkban két iskolaotthonos és egy hagyományos rendszerű oktatás indult. A pedagógusok végzettsége megfelel a törvényi előírásoknak, szakos ellátottságunk
100%-os.

Az

„a”

jelű

osztályok

emelt

szintű

testnevelés

oktatásban,a „b” és „c” jelűek kézműves és néptánc választható tanórákban részesülnek.
Az első héten minden osztály szülői közössége találkozott az osztályfőnökkel. A szülői munkaközösség is megalakult ez idő alatt. A tanév munkatervét ők is jóváhagyták.

Haverok! Buli! SALSA!
Kubai Salsa tanfolyam indul Kisstarcsán,
a Civil-Házban (Széchenyi u. 33.) keddenként, 19-20 óráig.

Kezdés szeptember 25-én.

Információ: Kaplonyi Csilla, 06-20-5955485.
Bekapcsolódási lehetőség még további két héten keresztül!
Népszerű tánc, jó hangulat, profi tanárok!
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„BÜSZKE VAGYOK, HOGY ITT SZOLGÁLHATOK!”
Dr. Patkós József a Szent István Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény új igazgatója
runk fertőjében mégis milyen kár volna

– Ön a vecsési iskolaigazgatói idő-

nélkülöznünk a hitoktatóink erkölcsi ne-

szakában megalapította a Vecsési Szín-

velés terén nyújtott segítségét.

házat, melynek rendezőjeként tömege-

Felhívtam
is,

hogy

kollégáim

tanítsák

megbecsülni

meg

figyelmét
a

arra

gyerekeknek

településeink

értékeit

és

szokásait, mert ezen keresztül valósulhat
meg a hazaszeretetre nevelés.

ju ta tott

Van nak-e

kul tú rált

ilyen

szó ra ko zás hoz.

irá nyú

el kép ze lé sei

Kistarcsán?
– Vannak bizony, mert egy művészeti iskola első emberének illik az egész te-

Fontosnak tartom a művészeti nevelést

lepülési kultúra asztalára is letenni vala-

úgy is, mint a mű élvezetére szokatást, úgy

mi értéket. Húsz kilométerre innét sztár

is , mint magát az önálló alkotói vagy elő-

színészek, és helyi amatőrök közös játé-

adói tevékenységet lévén, hogy lelki, szel-

ka ragadtatta tapsra a nézőket.

lemi erőfeszítést, kreativitást igényel.
–

Hogy

fogadta

az

elképzeléseit

Az új művelődési ház színpadán én
a

már

holnap

elkezdeném

a

Kistarcsai

Színház első darabját próbálni, de erre

tantestület?
– Ezt a kollégáimtól kellene megkérdezni. Azt hiszem, hogy szakmailag jó

Dr. Patkós József igazgató

ket

még várnunk kell.
Remélem az Önkormányzat és a helyi

társaságba kerültem, és egyet fogunk ér-

támogatók

teni a legfontosabb kérdésekben. Egyre

egyszer majd ez az ötlet, diákjainknak azon-

segítségével,

megvalósulhat

Dr. Patkós József 55 éves tanító, rajz

inkább érzem, hogy itt a helyem, ezt a kö-

ban addig is vezetek színjátszókört, mert na-

szakos tanár, nevelés történész, a pedagó-

zösséget, ezt a várost kell hittel szolgál-

gyon szeretek velük előadásokra készülni.

gia bölcsésztudományi doktora, szakmai

nom. Az őszi kulturális hét rendezvényei

és közéleti cikkek írója, könyvek szerzője

is arról győztek meg, hogy a városnak

igénybevett

és kiadója, színházalapító rendező, akva-

van szellemi kisugárzása. Ezek után talán

sára vonatkozóan?

relljeivel és olajfestményeivel idehaza és

nem csoda, hogy azt mondom: büszke

külföldön

vagyok, hogy Kistarcsán szolgálhatok.

kiállító

gyedszázados

képzőművész.

vezetői

A

gyakorlattal

neren-

– Mik a tervei az évek során erősen
épületegyüttes

állagjavítá-

– Növendékeink és szüleik kérik a
mielőbbi

teljes

épület-felújítást,

mely

– Mint művésztanárt nyilván moti-

nem halasztható sokáig. Addig is közös-

delkező pedagógust Kistarcsa Város Ön-

válja, hogy iskolája nem csupán általá-

ségi munkaakciót szervezünk október 5-

kormányzata Képviselő-tesülete egyhan-

nos, de művészeti iskola is.

re és október 6-ra, hogy rendbe hozzuk

gú támogatottság mellett öt évre bízta

–

Messzemenőkig

! A szülők

talán

meg a Szent István Általános Iskola és

nem mindegyikében tudatosult még, hogy

Alapfokú

milyen plusz értéket közvetít, s ez által

Művészetoktatási

Intézmény

vezetői feladatainak ellátásával.
–

Három

pályázó

az udvart, és lefessük a már nagyon csúnya deszka oromzatot.
Másik elképzelésünk, hogy az iskola

mennyire a jövő lehetősége a művészeti

folyosóját

iskola-

iskola. Az eddig kiválóan működő zeneis-

nyeggel, pódiumszínpaddal, függönnyel,

tartotta a leg-

közül

az

színházi

drapériákkal,

sző-

kola mellé a jövőben komplett művészeti

reflektorokkal felszerelve alkalmi hang-

sikeresebbnek. Melyek a fő pedagógiai

milliőt

verseny-teremmé,

törekvései?

számára, mely már akkor is hat rájuk, ha

raszínházzá alakítsuk át az ősszel, mely

csupán nézik, hallgatják, élvezik tanáraik

az egész település számára teremt értéket.

fenntartó testület az önét

– Szeretném, ha az iskolában alapvető

szeretnénk

tanulók

kama-

hogy

Ez utóbbi célra gyűjtést szervezünk,

lenne,

ki-ki külön maga is kipróbálhatja magát

melyhez minden lokálpatrióta támogatá-

az alkotás egy vagy több területén.

sát megköszönjük.

és

örökérvényű

emberi célkitűzések mentén. A „cselekedj
jót, szólj igazat, teremtsd és óvd a szépet”
alapelv

mindennél

fontosabb.

Csak

ezt

követhetik a tantárgyi célok, melyek megközelítéséhez a tanárnak önálló ismeretbővítésre, szellemi aktivitásra kell szoktatnia tanítványait. Ha csupán a nevelő
aktív, a diák csak befogadó, nem születhet
teljesítményképes

tudás.

Székfoglaló

gondolataim között – a tantestület, a város
polgármestere, egyházi személyiségek és
a szülői munkaközösség elnöke előtt – elmondtam azt is, mennyire fontosnak tartom, hogy a nevelő értelmezni tudja és
birtokolja

a

szeretet

erényét,

továbbá,

hogy létezhet bár vallás nélküli iskola, ko-
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arról,

tanácskozóvá,

produkcióját,

ideális

beszélve

a

elv a növendékek erkölcsi tökéletesítése
lehetőleg

nem

teremteni

Kistarcsai Híradó

Tartsa szem előtt gyermekei biztonságát
a PostaTestŐr-rel!
A tanévkezdéssel a balesetveszélyes helyzetek száma is
megnő, hiszen az iskolába vezető úton, sportolás vagy
kirándulás közben, de akár a játszótéren is bármikor
előfordulhatnak kisebb-nagyobb sérülések. Ilyenkor
a gyógyulás, vagy a kórházi kezelés költségei komoly

Márton napi liba hét
2007. november 12-től
november 18-ig

anyagi problémát jelenthetnek a család számára.
Amennyiben 2007. október 19-ig PostaTestŐr
balesetbiztosítást köt, 3-18 éves gyermekére
az „A” szolgáltatáscsomag biztosítási díjából 25% kedvezményt adunk, és gyermekét leckefüzettel
és órarenddel lepjük meg!

Legyen könnyebb az iskolatáska! Alapozza meg
gyermeke jövőjét a PostaÉrtékŐr programokkal!

Kistarcsán
a
Nosztalgia Étteremben

A PostaÉrtékŐr életbiztosítási és megtakarítási
program ideális megoldás azok számára, akik szeretnek
előrelátóan tervezni, és megfelelő anyagi hátteret teremteni

asztalrendelést előre felvesznek

gyermekeik, unokáik jövőjéhez. A különböző életkoroknak
megfelelő egyedi PostaÉrtékŐr
programokkal felkészülhet gyermekei,
unokái tanulmányainak (tankönyvek, tandíj, stb)
finanszírozására.
Amennyiben 2007. október 19-ig PostaÉrtékŐr életbiztosítást köt, gyermekét megajándékozzuk egy hátizsákkal és
egy órarenddel.

Érdeklődni

Boross Jenő tulajdonosnál

(06-28) 473-423

Szerződéskötés: 2143 Kistarcsa, Iskola u. 6.
Telefon: 28 470-841 (főpénztár)
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