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Kitüntetéseket adtak át a város ünnepén
Kistarcsa vá ros sá vá lá sá nak má so dik év for du ló ján ki tün te té se ket

és el is me ré se ket ad tak át szep tem ber 23-án dél után a Csi ga ház előt ti
té ren. Az ön kor mány zat ál tal ala pí tott „El is me rés Kistarcsáért 2007”
dí jat há rom he lyi vál lal ko zó Kal már Ist ván, Adamcsek Jó zsef és
Benkő Pál kap ta, a „Kistarcsa mű vé sze 2007” ki tün te tést Dolhai At -
ti la, az Ope rett Szín ház mű vé sze, a „Kistarcsa spor to ló ja 2007” díjat
Baczkó Ber na dett, a KSI spor to ló ja, a „Kistarcsa vá ros ér dem rend je
2007” dí jat Ke resz ti Fe renc a Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let el nö ke,
a dísz pol gá ri cí met Probocskai Zoltánné nyug dí jas ta nár nő vehette át.
Tóth Sza bolcs pol gár mes ter ün ne pi be szé dé ben ki hang sú lyoz ta, hogy
„Kistarcsa pél da adó el szánt ság gal har colt a vá ro si ran gért. Az ala po -
kat elő de ink rak ták le, ne künk eze ket az ala po kat kel lett meg erő sí te -
nünk, és to vább épít kez nünk. Kö szö net és el is me rés min den ki nek, aki
részt vett a mun ká ban”. Tóth Sza bolcs után Ma jor Lász ló és lá nya,
Ma jor Zsó fia éne kelt. Az ün ne pi mű sor ban fel lép tek az Ope rett Szín -

ház mű vé szei, Galkó Ba lázs szín mű vész és a Pannonia Néptáncegyüttes. Az ese mény ről a kö vet ke ző lap szá munk ban rész le te -
sen be szá mo lunk. Török Andrea

Képviselő testületi ülés 
Kistarcsa város képviselő-testületének legközelebbi

ülése 2007. október 17-én szerdán lesz a polgármesteri
hivatal első emeleti tanácstermében. A képviselők többek
között meghallgatják a polgármester beszámolóját, dön-
tenek a csúszásmentesítésről, a téli felkészülésről és
beszámol a közterület-felügyelő az eddig elvégzett
munkájáról. A délután 14.00 órától kezdődő nyílt ülésre
minden érdeklődőt várnak. 

Fogarasiné Deák Valéria országgyűlési
képviselő fogadóórája

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 18-től 20 óráig tart fogadóórát.
Legközelebb 2007. október 3-án várja a választókat.
Helye a Magyar Szocialista Párt Székháza  2100
Gödöllő, Ady Endre sétány 3. 

Az uszoda nyitva tartása
hétfőtől péntekig: 6.00-tól 22.00-ig,
szombaton és vasárnap: 10.00-től 18.00-ig
Belépőjegy ára: de. 6-tól 8-ig és du. 16-tól 22 óráig
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 oC.Az uszoda szolgáltatá-
sai: úszásoktatás, triatlon, vízipóló, szinkronúszás, szauna és masszás.

Probocskai Zoltánné átveszi a díszpolgári címet
Tóth Szabolcs polgármestertől 

Sikeres volt a labdarúgó tagtoborzás 
Szep tem ber 14-én 53 gye rek je lent ke zett ar ra a te het ség ku ta tó

tag to bor zás ra, amit  Ko vács Kál mán öt ven hat szo ros vá lo ga tott já -
té kos tar tott a Pecsenyiczki Mi hály Sport cent rum ban (fo ci pá lya).
A szak edző el mond ta, hogy a je lent ke zők kö zött az is ko lá sok mel -
lett óvo dá sok is vol tak és nagy örö mé re szol gál, hogy ki lenc le ány
is meg fe lelt a fel vé te li kö ve tel mé nyek nek. Az 53 if jú fo cis ta a
Kistarcsai Vá ro si SC iga zolt ver seny zője lesz .

A „Csigaház” október havi programja 
04-én Idősek Világnapja 16.00-20.00
07-én Búcsú (új helyszínen Nagytarcsa felé a volt Vízmű utáni

területen) 
11-én Idősek Világnapja  16.00–20.00
14-én Baba-börze    9.00–12.00
20-án Nemzeti est a KIKE szervezésében 
23-án Ünnepi megemlékezés az 56-os forradalomra 10.00-tól
27-én Dömötör bál   19.00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
HIRDETMÉNYE

Kistarcsa Oá zis Üz let ház I. eme le tén 28,5m2

lé vő, ön kor mány za ti tu laj do nú he lyi ség 2008.
ja nu ár 1-től bér be adó üz le ti te vé keny ség cél já ra.
Bér le ti díj: 51.727.-Ft/hó 
In for má ció kér he tő: Pol gár mes te ri Hivatal

2143. Kistarcsa Sza bad ság u. 48. tel: 28-470-711

Kötelező kéményseprés
Ér te sít jük a tisz telt la kos sá got, hogy a

27/1996. (X.30.) BM ren de let 3.-7. §-a ér tel mé -
ben elő írt kö te le ző ké mény sep rő-ipa ri köz szol -
gál ta tás kö ré be tar to zó fel ada to kat 2007. szep -
tem ber 9-től 2007. ok tó ber 31-ig lát ja el a Pest
Me gyei Ké mény sep rő és Tü ze lés tech ni kai Kft. A
dol go zó ik arc ké pes iga zol ván  nyal ren del kez nek
és dí jat szed nek. Kér jük se gít ség a mun ká ju kat. 

Idősek Világnapja
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.
Az est helyszíne a Művelődési Ház (Csigaház)

Időpontja 2007. október 4. és október 11. 16.00 óra,
fellép a Szeretet Népdalkör, a Kéknefelejcs Népdalkör és a Rozmaring Együttes.

Mindenkit szeretettel vár a Kistarcsai Város Önkormányzata!
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Ok tó ber 15-ig tart az ebösszeírás
Az ál lat egész ség ügy ről szó ló 2005. évi

CLXXVI. Tör vény 44. § (2) be kez dés b) pont ja
alap ján az ál lat egész ség ügyi nyil ván tar tást ve ze tő
szerv a nyil ván tar tás pon to sí tá sa ér de ké ben az
ebe ket szük ség sze rint, de leg alább há rom éven -
ként ös  sze írat ja. Fen ti ren del ke zés alap ján a vá ros
ku tya tu laj do no sai az adat szol gál ta tást 2007. szep -
tem ber 1-től kez dő dő en 2007. ok tó ber 15-ig te he -
tik meg. Az eb tu laj do no sok az össze írás ra rend -
sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon sze mé lyes ada ta -
ik kö zül a ne vü ket és cí mü ket, va la mint a ku tya
ada ta it (faj ta, ivar, szín, kor, hí vó/azo no sí tó név,
utol só ol tás dá tu ma) kö te le sek fel tün tet ni. A for -
ma nyom tat vány le tölt he tő a http://www.kistar -
csa.hu/ hon la pon, to váb bá át ve he tő a Pol gár mes -
te ri Hi va tal por tá ján. A ki töl tött for ma nyom tat vá -
nyo kat az eb tu laj do no sok el küld he tik le vél ben a
Pol gár mes te ri Hi va tal cí mé re (2143 Kistarcsa,
Sza bad ság út 48.) vagy a 06-28-470-357-es fax-
szám ra. Az ebösszeírással kap cso la to san a 06-28-
507-145-ös te le fon szá mon, Szurdi Ág nes ügy in -
té ző nél ér dek lőd het nek. A ki töl tött adat la pok le -
adá si ha tár ide je 2007. ok tó ber 15.

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

Szabadságharc évfordulóján
Kistarcsa Város Önkormányzata ünnepi programra hívja 

a város lakosságát
2007. október 23-án kedden délelőtt 10 órától 

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,

a művet írta és rendezte Major László,

koszorúzás az emlékfalnál,
vers,

megemlékező beszéd (Recski Szövetség)

koszorúzás a Simándy szobornál

De ák ta nya prog ram jai
2007. ok tó ber 04. Kiss Im re: Amíg a vi rág por ból méz lesz
A mé hé szet rö vid tör té ne te. A mé hek fa jai, mun ka meg osz tás. A mé hé szet

szem pont já ból je len tős vi rá gok. A kap tá rok tí pu sai – ma gyar spe ci a li tá sok. A
méz el ké szül té nek a fo lya ma ta. A főbb méz faj ták. A méz fo gyasz tás kul tú rá ja.
A ma gyar mé hé szet hely ze te. Hungaricum le het a se lyem fű méz. 

2007. ok tó ber 11. Turóczi Gá bor: A Szilasfood-Lucullus Gó bi ex pe dí ció
1000 km ló há ton a vi lág egyik leg na gyobb pusz ta sá gá ban, az ősi no mád

gaszt ro nó mia nyo má ban. Be te kin tés a nagy lo vas bi ro dal mak min den nap ja i ba.
Ori en ta lis ta, or vo si, rá dió tech ni kai és gaszt ro nó mi ai ku ta tá sok. Paprikáscsirke
ké szí té se kü lön le ges kö rül mé nyek kö zött.

2007. ok tó ber 18. Tar Szi lárd: 1956 po li ti kai szem mel
Az 1956-os ese mé nyek az egyé ni, a tár sa dal mi és a nagy po li ti kai né ző -

pont ok függ vé nyé ben. Tör té ne ti ös  sze füg gé sek. Me lyik ol dal mit sze re tett
vol na el ér ni? Ho gyan lát ta a tör té né se ket az egy sze rű em ber? Men  nyi re vet te
ko mo lyan a Nyu gat? A Sza bad Eu ró pa Rá dió sze re pe.                      (KIKE)

Örökségséta Kistarcsán a Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezésében
Az Európai Unió országaiban, így hazánkban is már néhány éve megtartják az örökségnapokat. Ehhez a programhoz kap -

csolódott 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. 

Új helyszínen lesz a búcsú
október 7-én

Eb ben az év ben a ka to li kus temp lom bú -
csú já hoz kap cso ló dó ki ra ko dó vá sár és vi dám
park az If jú ság tér ről új hely szín re köl tö zik.
Ok tó ber 7-én va sár nap kb. két szer ak ko ra te rü -
le ten -Nagytarcsa fe lé  a volt víz mű után - ren -
de zi meg az ön kor mány zat a szí nes for ga ta got.
A te rü let ki ala kí tá sát tár sa dal mi mun ká ban,
(vál lal ko zók tá mo ga tá sá val ) a  kép vi se lő tes tü -
let jobb ol da li frak ci ó ja és lel kes fi a ta lok vé -
gez ték el. ( rész le te sebb cikk a 6-ik oldalon)

Szeptember 13-án volt az Őszirózsa Nyugdíjas Klub szüreti bálja
A szü re ti bál ra meg telt a Csi ga ház. Nagy volt az érdeklődés, hi szen a Roz ma ring Együt tes min den egyes al ka lom ra kü lön mű sor szám -

mal ké szül, nem be szél ve a Sze re tet Nép dal kör ről, ahol min dig bő ví tik a re per to árt. A Roz ma ring Együt tes most sem sza kí tott a ha gyo má -
nyok kal, hi szen most is sa ját ké szí té sű jel me zek kel ké szült a szü re ti bál ra, ahol a né pi ha gyo má nyok nak meg fe le lő en dol goz ták fel a szü -
re ti fel vo nu lást. A há zi gaz da-mű sor ve ze tő sze re pé ben Mol nár Ka ti né ni kö szön töt te az egy be gyűl te ket, majd szín pad ra szó lí tot ta a Sze re -
tet Nép dal kört, ezt a Roz ma ring Együt tes vi dám je le ne tei kö vet ték, de szín pad ra lé pett a Sze re tet Nép dal kör ope rett tri ó ja is. Mol nár Ka ti
né ni sza va la ta után az egy  órás mű sor leg lát vá nyo sabb pro duk ci ó ja kö vet ke zett a Roz ma ring szü re ti mu latt sá ga. A ko moly és vi dám pro -
duk ci ók után min den ki jó ízű en el fo gyasz tot ta Né meth Vendelné ál tal ké szí tett va cso rát és ké ső es tig tar tott a tán cos mu la to zás.
A nyug dí jas klub et től az év től vet te fel az Őszi ró zsa ne vet és most már önál ló egye sü let ként mű kö dik. Száz negy ven tag ja

van a klub nak, a ve ze tő Csen des Mihályné ( An nus né ni ), aki a Roz ma ring ve ze tő je is. Éven te négy na gyobb ren dez vényt szer -
vez nek, leg kö ze lebb Er zsé bet és Ka ta lin bál lal foly tat ják az ös  sze jö ve te le ket. A leg fi a ta labb klub tag 57 , a leg idő sebb pe dig 86
éves. Szí ve sen sze re pel nek min den vá ro si ren dez vé nyen, leg kö ze lebb az Idő sek Világnapján lépnek fel október 4-én és 11-én.
( fotók a címoldalon )



Kistarcsai Híradó

4

A VÁROS ÉLETÉBŐL

A ne gye dik al ka lom mal meg ren de -
zett tor jai fa lu na pok ra szep tem ber 8-tól
szep tem ber 9-ig – ami egy ben Tor ja
meg ala ku lá sá nak 700. éves év for du ló ja is
volt – meg hí vást ka pott vá ro sunk is.
Kistarcsát egy 30 fős kül dött ség kép vi sel te
(ze né szek, in téz mény ve ze tők, kép vi se lők,
al pol gár mes ter és a pol gár mes ter). A
Kovászna me gyei er dé lyi fa lu val még ta -
valy má jus ban ír ták alá a testvértelepülési
kap cso la tról szóló dokumentumot, amit
most a 700 éves év for du lón vég le ge sí tett a
két te le pü lés pol gár mes te re. Az ün nep sé -
gen Kistarcsa vá ro sa egy kul tu rá lis aján -
dék kal lep te meg Tor ját.
A fa lu na pok egyik leg ran go sabb ese -

mé nye a szom ba ti öko me ni kus ká pol na -
ava tás volt Bál vá nyo son (Tor ja üdü lő te -
le pe) a Va sas bor víz for rás nál. Az ava tó -
ün nep sé gen je len volt öt egy ház fe le ke zet
ti zen egy lel ké sze és Tor ja négy ma gyar -
or szá gi test vér te le pü lé sé nek né pes kül -
dött sé ge, köz tük Kistarcsa de le gá ci ó ja
is. Ti zen egy óra kor meg kon dult a ká pol -
na kis ha rang ja, és ez zel el kez dő dött a
700 éves Tor ja ün nep sé ge. A tor jai Apor
Pé ter Mű ve lő dé si Egye sü let szé kely ru -
hás tag jai ének szó val és lo va sok kí sé re -
té ben vo nul tak az ün nep ség hely szí né re,
ahol el ső ként Kováts And rás a nagy köz -
ség pol gár mes te re szólt az egy be gyűl -
tek hez, kö szön töt te a tör té nel mi egy há -
zak kép vi se lő it, a ha tá ron túl ról ér ke zett
ven dé ge ket, a meg je len te ket. Ez után
Daragus At ti la al pol gár mes ter mon dott
kö szö ne tet mind azok nak, akik hoz zá já -

rul tak az öku me ni kus ká pol na fel épí té sé -
hez. A fa lu má so dik em be re el mond ta,
hogy a ká pol nát és a ha rang lá bat negy -
ven nap alatt ké szí tet ték el köz ada ko zás -
ból, ma gán cé gek hat ha tós tá mo ga tá sá -
val. Ezt kö ve tő en a ró mai ka to li kus, a re -
for má tus, az evan gé li kus-lu the rá nus, az
uni tá ri us és az or to dox egy ház kép vi se -
lői fel szen tel ték és meg ál dot ták az öku -
me ni kus ká pol nát. A ká pol na szen te lés
után Bál vá nyos ról a tö meg Tor já ra vo -
nult, ahol új pi a cot avat tak, majd a ma -
gyar tör té nel mi egy há zak kép vi se lői
meg ál dot ták a köz ség há za előtt fel ál lí tott
élet fát, mely re az idén szü le tett torjaiak
ne vét ír ták fel. Az ün nep ség a Mű ve lő dé -
si Ház ban foly ta tó dott, ahol nagy ko rú sí -
tá si ün nep ség re – hat van ha tan töl töt ték
be 18. élet évü ket és a Tor já ért díj át adá -
sá ra is sor ke rült. Ez után Kováts And rás
tor jai, dr. Prozlik Lász ló gádorosi, Tóth
Sza bolcs kistarcsai, Csík Lász ló csoko -

nyavisontai és Se bes tyén Gyu la bál -
ványosi pol gár mes ter kéz je gyé vel lát ta
el a ro mán és ma gyar nyel ven meg szer -
kesz tett testvértele pülési szer ző dést. A
prog ram hoz tar to zott a va sár nap dél -
előtt re be ter ve zett 113 mé te res pu lisz ka
meg sü té se is, ami be ke rült a Guines re -
kor dok köny vé be. Az ün ne pi szent mi se
alatt több mint 120 hely bé li ké szü lő dött
egy újabb vi lág re kord meg dön té sé re a
fa lu köz pont já ban. A már ka ként le vé dett
ké szít mény hez nem ke ve sebb mint 112
kg tú rót és 120 kg pu lisz ka lisz tet hasz -
nál tak fel, hos  sza pe dig né hány cen ti mé -
ter rel meg ha lad ta a 113 mé tert. A tú rós -
pu lisz ka 14 óra előtt né hány perc cel ké -
szült el, s ha már a re kor dok nál tar tunk,
meg kell em lí te nünk, hogy az egy be -
gyűl tek kö rül be lül 5 perc alatt el kap kod -
ták a cér ná val fel sze le telt fi nom sá got. A
kistarcsaiak mél tó an já rul tak hoz zá az
év for du ló hoz, hi szen aján dék ként vit tek
egy nép vi se let be öl töz te tett ba bát, er re
az év for du ló ra ké szí tett bronz pla ket tet
és két mű sort. Az ün nep ség el ső nap já ra
ter ve zett sza bad té ri mű sort a Ked ves
Kár oly az „Ezer éves tör té nel münk ze nei
ké pek ben” cí mű rock-ora tó ri u mát az eső
mi att a mű ve lő dé si ház ban ad ta elő a
Szer pen tin ze ne kar óri á si si ker rel. Nagy
taps sal fo gad ták a kistarcsai ze ne is ko lai
ta ná rok ból – Szar vas Jó zsef, Ágostonné
Ba logh Mirtill és Hegedűsné Csák Mó -
ni ka – ál ló ze ne kar fel lé pé sét. Sze re pelt
Bertáné Várkuti Me lin da is. Ked ves Ká -
r oly a Szer pen tin ze ne kar ral az ün nep ség
zá ró nap ján még egy nagy si ke rű kon cer -
tet is adott. A tel jes szín pad tech ni kát
szin tén Kistarcsáról vit ték ki és ez is az
aján dék ré sze volt. A kül dött ség tag jai az
úti költ sé get sa ját ma guk áll ták, ez zel is
tá mo gat va a test vér te le pü lés szű kös
anyagi le he tő sé ge it. 

Tor ja hi va ta lo san is test vér te le pü lé se Kistarcsának
Kistarcsáról 30 fős kül dött ség vett részt a 700 éves er dé lyi kis te le pü lés ün nep sé gén

Az öko me ni kus ká pol na meg szen te lé se

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

Született: Csonka Liliána Boglárka Kistarcsa, Fasor utca 20.
Elhalálozott: Tóth Antal Pál (élt 71 évet) Kistarcsa, Pozsonyi utca 2.
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 halále-
setkor az elhunyt hozzátartozója jogosult nyilatkozni.
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He ves me gyé ben 1941-ben Kömlön
szü le tett, majd az ál ta lá nos is ko la el -
vég zé se után Eger be ke rült és da ru ke -
ze lő ként az épí tő ipar ban dol go zott.
1961-ben meg nő sült, majd a sor ka to nai
szol gá la ti ide je alatt el vé gez te a me ző -
gaz da sá gi gép sze re lő is ko lát. Ezt kö ve -
tő en Bu da pes ten a Köz úti Gép el lá tó
Vál la lat nál he lyez ke dett el, itt 36 évig
dol go zott. 1969-ben köl tö zött fe le sé gé -
vel és két gyer me ké vel Kistarcsára. A
rend szer vál to zás ide jén egyé ni vál lal -
ko zó lett, s az óta bel föl di áru fu va ro zás -
sal és kom mu ná lis gép köl csön zés sel
fog lal ko zik, ez nap ja ink ban azt je len ti,
hogy au tó pá lya épí té sek nél spe ci á lis gé -
pe ket ad köl csön,  67 éve sen is dol go zik
és büsz ke ar ra, hogy nyolc csa lá dot tud
el tar ta ni. A ta valy ős  szel meg ala kí tott
Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek
ala pí tó tag ja, be vá lasz tot ták az el nök -
ség be. A vál lal ko zó ke reszt ne ve nem
szok vá nyos ma gyar név, ezért a be szél -
ge tést az zal kezd tük, hogy ki nek kö -
szön he ti ezt az egyéb ként szép hang zá -
sú ne vet. Kiss Joachim a tő le meg szo -
kott pre ci zi tás sal kezd te ma gya ráz ni
ke reszt ne vé nek tör té ne tét.
– He ves és Nóg rád me gyé ben sok

Joachim ne vű em ber él. Ez egyéb ként
egy hé ber név, a bib li á ban is sze re pel,
ugyan is Jé zus nagy ap ja Szent Joachim
volt, de a svá bok nál is gya ko ri. A
Joachim ro kon ne ve a Jákim, ez vi szont
már tö rök ere de tű. Az én név adá som vi -
szont az egyik többezer áldozatot kö ve -
te lő ko le ra jár vány hoz kö tő dik. Ez a jár -
vány He ves me gyé ben 1849. au gusz tus
16-án ért véget, ezért na gyon sok anya
en nek a tisz te le té re a ka to li kus nap tár
sze rin ti ne vet ad ta a gyer me ké nek.

Nagy apám is így kap ta meg ezt a ne vet
és ne kem is, mint egye dü li fiú gye rek nek
ezt anya köny vez tet ték a szü le im.  

– Mi vel ma gya ráz za az ak tív rész -
vé tel ét a Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá -
ti Kö ré ben?
– Rég óta fog lal koz ta tott ben nün ket

vál lal ko zó kat, hogy jó len ne ös  sze fog -
nunk a te le pü lés ér de ké ben. A szé le sebb
ös  sze fo gás re mé nyé ben ke res tük a kap -
cso la to kat ci vil szer ve ze tek kel, így ke -
rül tünk kö ze lebb a KIKÉ-hez és meg is -
mer tük Ke resz ti Fe renc el nö köt, aki ép -
pen a Simándy szob rot sze ret te vol na el -
ké szít tet ni. Ez az ön zet len ten ni aka rás
na gyon szim pa ti kus volt ne künk, és ez
még job ban ösz tön zött ben nün ket arra,
hogy va la mit ten ni kel le ne. Szí ve sen
ada koz tunk és büsz kék va gyunk ar ra,
hogy a szo bor el ké szült. Ezért ta valy
ősszel 16 ala pí tó tag gal meg ala kí tot tuk a
Vál lal ko zók Ba rá ti Kö rét. Ez zel a Ba rá ti
Kör rel olyan em be re ket is tu dunk se gí te -
ni, akik jó za nul gon dol kod va so kat tesz -

nek a vá ros fej lő dé sé ért. Ezért  bár kit vá -
runk, hogy csat la koz zon hoz zánk, le -
gyen az vál lal ko zó, vagy ten ni aka ró em -
ber. Ezen a hé ten ket ten je lent kez tek ná -
lam be lé pé si szán dék kal. A lé nyeg, le -
gyünk mi nél töb ben, mert ak kor töb bet
tu dunk se gí te ni. Ez zel az egye sü let tel a
jö vő ben mi is sze ret nénk tá mo gat ni az
ön kor mány za tot és a vá rost. Eb ből is lát -
szik, hogy mi nem csak kap ni sze ret nénk,
ha nem ad ni is. Bi zo nyá ra so kan tud ják,
hogy se gí tet tünk a ta va lyi ün ne pi dis-
zkivilágítás meg va ló sí tá sá ban és  a vá ros
vi rá go sí tá sá ban is, de ott va gyunk min -
den fon to sabb he lyi ese mé nyen pél dá ul a
Kistarcsai Na po kon és a fő ző ver se nye -
ken. Ju hász Ist ván el nök kel ket ten fel -
vál lal tuk, hogy meg csi nál juk a ka to li kus
temp lom ki vi lá gí tá sát.

– Ami kor egy hó nap pal ez előtt is -
me ret le nek meg dézs mál ták a Simándy-
szobor kör nyé ké re ül te tett vi rá go kat,
ak kor fel hí vott te le fo non és azt mond -
ta, hogy biz to san nem kistarcsaiak vol -
tak az el kö ve tők!
– Igen, mert Kistarcsán en nek két szer

is az el len ke ző jét ta pasz tal tam. A fe le sé -
gem nem is olyan ré gen a Hu nya di ut cai
gyógy szer tár ban vá sá rolt, ahol ott fe lej -
tet te a pén zét. Ami kor ha za ért, ak kor vet -
te ész re, hogy nincs meg a pén ze, hir te -
len még azt sem tud ta, hogy hol hagy ta
el. Ek kor meg csör rent a te le fon ja, a
gyógy szer tár ból szól tak ne ki, hogy ne
ide ges ked jen meg ta lál ták a pén zét, sőt
még ki is hoz ták a la ká sunk ra. Ha son ló -
an jár tam a Ta ka rék szö vet ke zet nél, ahol
egy na gyobb ös  sze get fe lej tet tem tás kás -
tul az ügy fél vá ró ban.  Szó val van nak jó
ér zé sű em be rek Kistarcsán!

Pol gár Gyu la 

Van nak jó ér zé sű em be rek Kistarcsán
In ter jú Kiss Joachim kistarcsai vál lal ko zó val

Az el nök sze rint a ta va lyi na gyobb
ér dek lő dés az zal ma gya ráz ha tó, hogy
a vá lasz tás évé ben olya nok is főz tek,
akik egy ér tel mű en a po li ti kai kar ri er
ér de ké ben áll tak ki a Csi ga ház előt ti
tér re. Ezért a vá lasz tá sok kö zöt ti idő -
szak in kább azt mu tat ja meg, hogy kik
azok, akik a jó han gu lat mi att vál lal -
ják a rész vé telt. A 13 ne ve ző csa pat jó
ki in du lá si alap a jö vő re néz ve. 

– A ver seny előtt sok kal pes  szi mis -
tább volt, mint most?
– Va ló ban így volt, ugyan is a ha to dik

fesz ti vált el ső sor ban a ba rá ta im rá be szé -
lé sé re szer vez tem meg. Ké sőbb csat la ko -
zott a fesz ti vál tá mo ga tá sá hoz a Vál lal -
ko zók Ba rá ti Kö re Ju hász Ist ván el nök
ve ze té sé vel. Sza vu kat be tart va ott vol tak
és szín vo na las éte le ket ké szí tet tek. Min -
dent le szá mít va, aki el jött az jól érez te

ma gát és ezért gon do lom, hogy jö vő re is
meg kell ren dez ni Kistarcsán a Fő ző -
fesz ti vált.

– Vol tak olyan csa pa tok, akik az
utol só pil la nat ban lép tek vis  sza?
– Két nap pal a fő ző ver seny előtt vis-

sza lé pett a FI DESZ he lyi szer ve ze té nek
csa pa ta, mond ván tár sa dal mi mun ká ban
az új bú csú te rü le tét ala kít ják ki, ezért
nem ér nek rá főz ni. Na gyon saj ná lom,

Kevesen voltak a VI. Főzőfesztiválon 
A főszervező Uvacsek Csaba a Kistarcsai Váltók elnöke nincs elkeseredve

Kiss Joachim vál lal ko zó
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Ki nőt te a vá ros az If jú ság te ret, a
4000 négy zet mé te res te rü let már szűk -
nek bi zo nyult a te le pü lés na gyobb ren -
dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sa kor, ezért a
kép vi se lő tes tü let úgy dön tött, hogy a
volt Víz mű utá ni te rü le tet – ami majd -
nem két szer ak ko ra, mint az If jú ság tér
– ala kít ja át ren dez vény hely szín nek. A
kistarcsai bú csút ok tó ber 7-én már itt
bo nyo lít ják le. A Nagytarcsa fe lé ve ze tő
út mel let ti te rü let te rep ren de zé sével a
kép vi se lő-tes tü let jobb ol da li frak ci ó ja,
a Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re, a
vá ros vál lal ko zói és fi a tal ak ti vis ták há -
rom hét alatt vé gez tek.  
A te rü let ki ala kí tá sát sür get ték a

Kistarcsai Vállakozók Ba rá ti Kö ré nek
tag jai is, ugyan is fel aján lot ták a vá ros -
nak, hogy az If jú ság te ret egy ren de zett
köz park ká ala kít ják át. A fel aján lás a
Kistarcsai Na pok utá ni idő re szólt. Aki
fi gyel me sen köz le ke dett a vá ros ezen ré -
szén az lát hat ta, hogy ren ge teg föl det
szál lí tot tak er re a te rü let re. Az öt let
egyéb ként még ja nu ár ban ve tő dött fel. A
te le pü lés nek er re a te rep ren de zés re
azon ban nem sok rá for dít ha tó pén ze ma -
radt, ezért Juszkó Fe renc frak ció ve ze tő

és Solymosi Sán dor al pol gár mes ter min -
den meg moz dít ha tó esz közt be ve tett a
gyors, ha té kony és ol csó mun ka ér de ké -
ben. A kép vi se lők nek túl sok vá lasz tá si
le he tő sé ge nem ma radt, hi szen a bú csú
ki nőt te a vá ros nak ezt a te rét, ezért en nél
csak na gyobb te rü let mel lett dönt het tek.
Így esett a vá lasz tás a több éve par la gon
he ve rő vi zes-zsom bé kos te rü le tek re. A
Vá ros gond nok ság gé pek kel és em be rek -
kel se gí tet te a mun kát, míg Juszkó Fe -
renc he lyi vál lal ko zók tól mun ka gé pe ket,
só dert és mart asz fal tot szer zett. A köz -
vet len mun kák ban részt vett még Zsiák
Pé ter és Ked ves Kár oly he lyi kép vi se lő.
A Se res Transz só der ral, Kal már Ist ván
egy homlokrakodó géppel, Ősz Gyu la
nagytarcsai vál lal ko zó egy út hen ger rel,
Adamcsek Jó zsef bob-cat-tel, Ju hász Ist -
ván mart asz falt tal és zúzozz kővel tá mo -
gat ta a nagy sza bá sú mun kát. A Skorpió
Kft szin tén gé pek kel, il let ve gép ke ze lők -
kel dol go zott a te rü le ten.
Há rom hé tig fo lya ma to san dol goz tak

a terepen, a mun ká ba szep tem ber 15-én és
22-én a Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak -
kö zép is ko la és Gim ná zi um di ák jai is be -
kap cso lód tak a test ne ve lő ta ná rok ve ze té -

sé vel, de ott vol tak a FI DESZ he lyi szer -
ve ze té nek fi a tal tag jai is. A Nosz tal gia Ét -
te rem szep tem ber 22-én a fő ző ver se nyen
el ké szí tett ada gok ból meg ven dé gel te a
tár sa dal mi mun ká ban részt ve vő ket.
A mun kát még szep tem ber ele jén a

Skor pió Kft hom lok ra ko dó gé pe kezd te
el, majd a Vá ros gond nok ság fo lya ma to -
san dol go zott a te rü le ten. Az út mel lett
egy új par ko lót ala kí tot tak ki, a te rü le tet
át sze lő ár kot ki tisz tí tot ták, az el szá radt fá -
kat ki vág ták, a te rü le tet fel töl töt ték, tö mö -
rí tet ték mart asz falt tal sár men tes sé tet ték.
A pa tak part ján sze ret né nek ki ala kí ta ni
egy fu tó ös vényt és egy ke rék pá ros utat.
Solymosi Sán dor al pol gár mes ter tá jé koz -
ta tá sa sze rint ed dig 460.000 fo rin tot köl -
töt tek a te rü let re, de tár sa dal mi mun ká ban
en nek a több szö rö sét si ke rült el vé gez ni.
Itt a bú csú után egy vá sár te ret szeretnének
fo lya ma to san mű köd tet ni, de a nagy vá ro -
si ren dez vé nyek a jö vő ben szin tén er re a
„bú csú tér re” ke rül né nek. Juszkó Fe renc
frakcióvezető és Solymosi Sándor alpol-
gármester a mun ka irá nyí tói utó lag is
min den ki nek meg- kö szön ik a tá mo ga tá -
so kat és a hely szí nen el vég zett mun kát.

P. Gy.

Új helyszínre költözik a Kistarcsai Búcsú
Az Ifjúság térből közparkot épít a Vállalkozók Baráti Köre

mert ta valy is jót főz tek és itt nem csak a
kistarcsai ci vil szer ve ze tek és a vál lal ko -
zók vet tek részt a ver se nyen, ha nem itt
volt az MSZP he lyi csa pa ta Fogarasiné
De ák Va lé ria or szág gyű lé si kép vi se lő vel
és a nagytarcsai ön kor mány zat csa pa ta
Győ ri Pé ter pol gár mes ter rel. 

– Vé gül ki nyer te meg a fő ző ver senyt?
– Aki részt vett az min den kép pen már

győ zött is, hi szen a fő ző fesz ti vál han gu la -
ta már fe lért egy győ ze lem mel, de a zsű ri
ter mé sze te sen tet te a dol gát és meg pró -
bál ta dif fe ren ci ál ni a bog rá csok tar tal mát
is. A zsű ri el nö ke ként na gyon sok jó ételt
kós tol tam meg és az volt a be nyo má som,
hogy az idén szín vo na la sabb éte lek ké -
szül tek, mint ta valy. A zsű ri  má sik négy
tag ja Nagy Antal szakács, Ju hász Ist ván a
Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek el nö ke,
Gémesi Már ta és dr. Hőhn Lász ló ugyan -
ezen a vé le mé nyen vol tak. Ér de kes ség,
hogy idén a bab bal fő zött éte lek vol tak
több ség ben, de ki kell emel ni a ko lesz te -
rin men tes ká posz tát is, mint ku ri ó zu mot.
Az el bí rá lás nál fi gye lem be vet tük, hogy a
csa pa tok ho gyan szer ví roz ták az éte le ket,
an nak mi lyen volt az ál la ga és mi lyen volt
az il la ta. Per sze az is szá mí tott, hogy ki

hány ada got tu dott el ad ni. A nem spe ci á -
lis fő sza kács ok ka te gó ri á já ban Kal már
Ist ván vál lal ko zó bir ka pör költ je vit te el a
pál mát. A má sik győz tes étel a csül kös
pör költ volt, amit a Porubcsánszki Ist ván
ve zet te kerepesi csa pat fő zött.
A csa pa tok ki tet tek ma gu kért, de

meg kell kö szön ni a hát tér tá mo ga tók se -
gít sé gét, így a Mészépker Bt. tá mo ga tá -
sát, ahon nan a fát kap tuk, kü lön kö szö net
jár Ja kab Gyu lá nak, aki el szál lí tot ta a
kel lé ke ket és részt vett a szer ve zés ben.
Ren ge te get se gí te nek min den év ben a
részt ve vő csa pa tok csa lád tag jai is, nél -
kü lük ne he zen tud nánk moz dul ni. Az el -
mon dot tak ból kö vet ke zik, hogy ez egy
csa lá di fő ző fesz ti vál, ezért is kell ezt
min den év ben meg ren dez ni.

– A ren dez vény há zi gaz dá ja
Babarczi Jó zsef kép vi se lő volt, aki so kat
tett a csa lá di as han gu lat ki ala kí tá sá ért? 
– A prog ra mok le ve zény lé sét

Babarczi Jó zsi barátom vé gez te, egyéb -
ként a dél utá ni mű sor ban fel lé pett a Sze -
re tet Nép dal kör, a Roz ma ring Együt tes és
a Kék ne fe lejcs Ha gyo mány őr ző Nép dal -
kör. Őket a Kor- Nél kü li ze ne kar kö vet te,
az óvo dá sok nak az óvó nők ját szó há zat

szer vez tek, dél után és es te az OKÉ
együt tes ját szott. (fo tókat a cím ol da lra
Jakab Roland készítette).

P.Gy.

APRÓHIRDETÉS

Tanítás – Angol, német, lengyel tanítást
vállalok Nagytarcsán kezdőtől az üzleti
nyelv szintjéig. Ár:1500-2500Ft/60 perc.
Tel: 06-70-38-15-005.
– Matematika, fizika, kémia tanítás, emelt szintű
érettségire felkészítés! Egyetemistáknak,
főiskolásoknak matematika oktatás! 06-70-22-
44-655
– 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 a
Móra borozóban Kistarcsa Móra  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.
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Az anya te jes vi lág nap részt ve vői han -
gos gő gi csé lés sel gyü le kez tek a Csi ga ház -
ban szep tem ber 7-én dél előtt 10 órá tól. Ez
kö szön he tő an nak a kö zel negy ven anyu ká -
nak, akik gyer me ke ik kel együtt meg hí vást
kap tak a Kistarcsai Vé dő női Szol gá lat szer -
ve zé sé ben meg ren de zett Anya tej Nap já ra.
A te le pü lés vé dő női idén is kü lön ren dez -
vén  nyel ked ves ked tek azok nak az édes -
anyák nak, akik gyer me kü ket anya tej jel táp -
lál ják. A ren dez vé nyen je len volt Tóth Sza -
bolcs pol gár mes ter, Ká posz tás Istvánné ve -
ze tő vé dő nő Gö döl lő ről , Dr. Hor váth Esz -
ter és Dr. Víg Ka ta lin gyer mek or vos ok,
Csenkyné Babály Ka ta lin as  szisz tens nő,
va la mint a kerepesi és nagytarcsai vé dő -
nők. Tóth Sza bolcs pol gár mes ter kü lön kö -
szön töt te a prog ram részt ve vő it és el mond -
ta, hogy tisz tá ban van az anya tej je len tő sé -
gé vel, hi szen ő is majd két éves ko rá ig élt a
ter mé szet ad ta le he tő ség gel, s ta lán ez zel is
ma gya ráz ha tó, hogy ed dig ko mo lyabb ba ja
még nem volt. 
A prog ra mot Dr. Rédling Tiborné ve -

ze tő vé dő nő nyi tot ta meg, aki el mond ta,
hogy au gusz tus 1-je az " Anya tej Vi lág -
nap ja", de Kistarcsán most már ha gyo má -
nyo san szep tem ber ren dez nek ün nep sé get
eb ből az al ka lom ból, ami kor a te le pü lé sen
is meg em lé kez nek az anya tej fon tos sá gá -
ról, a szop ta tás óri á si je len tő sé gé ről és az
anya tej adás nél kü löz he tet len sé gé ről. Az
Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet és az
UNICEF 1992-ben in dí tot ta el prog ram ját
a cse cse mők egész sé ges táp lá lá sa ér de ké -
ben. A vé dő nő el mond ta, hogy Kistarcsán
a szop ta tá si kedv ma ga sabb az or szá gos
át lag nál. Egy nem zet kö zi prog ram cé lul
tűz te ki, hogy 2010-re a vi lá gon az édes -
anyák leg alább 75 %-a szop tas sa új szü -

lött jét. A szop ta tás a szop ta tó nők re is vé -
dő ha tás sal van. Fon tos a rák, és a csont rit -
ku lás meg elő zé sé ben. Az anya tej olyan
cso da szer, amely pó tol ha tat lan.
Az anya tej kön  nyen emészt he tő, a ba bá -
nak meg fe le lő men  nyi ség ben tar tal maz fe -
hér jét, zsí ro kat, vi ta mi no kat, és az anyai
szer ve zet ből szár ma zó el len anya got,
amely az el ső idő ben vé di a ba bát a fer tő -
zé sek től és meg fe le lő fo lya dé kot is biz to -
sít. Sok meg fi gye lés bi zo nyít ja, hogy az
anya tej jel táp lált cse cse mők tes ti fej lő dé se
egyen le te sebb, mint a mes ter sé ge sen táp -
lál ta ké, ér tel mi fe jő dé sük ki egyen sú lyo -
zot tabb, rit káb ban be teg sze nek meg, mert
el len ál ló ké pes sé gük na gyobb, s ha meg -
be teg sze nek be teg sé gü ket kön  nyeb ben át -
vé sze lik. A vé dő nő ki hang sú lyoz ta, hogy
az egész ség ügy ben dol go zók kö te les sé ge
és fe le lő sé ge, hogy fel hív ják az anyák fi -
gyel mét a szop ta tás fon tos sá gá ra, ta ná csa -
ik kal át se gít sék őket a kez de ti ne héz sé ge -
ken. Kistarcsán négy  te rü le ti- és egy  is -
ko lai vé dő nő dol go zik. 2006-ban 129
gyer mek szü le tett, eb ből 6 hó na pig 112
gyer mek szo pott. A 6. hó nap után is ka pott
anya te jet 62 ba ba, 1 év után 39 cse cse mő.
A vé dő nők 3500 al ka lom mal lá to gat ták
meg a csa lá do kat, ta nács adá son  647 vá -
ran dós anyu ka je lent meg.
A két óvo dá ban ös  sze sen 416 gyer mek
vé dő női szű ré sét vé gez ték el (súly, ma gas -
ság, vér nyo más-mé rés, lá tás, szín lá tás,
hal lás). Tisz ta sá gi vizs gá la tot is rend sze re -
sen vé gez nek. Az is ko la vé dő nő
2006/2007-es tan év ben is kö te le ző szű rő -
vizs gá la tot vég zett az 1., 3., 5., 7., 8., 9., és
11. év fo lyam ban, il let ve el len őr ző vizs gá -
la tot a töb bi év fo lyam nál. Rend sze re sen
vé gez tisz ta sá gi vizs gá la tot és tart egész -

ség ne ve lé si órát. A te le pü lé sen 2007. ja nu -
ár 1-től au gusz tus 31-ig 97 gyer mek szü le -
tett, ami a 2006-os év hez ké pest ma ga sabb
szü le tés-szá mot je lent. 
Ezt kö ve tő en ked ves kis mű sor ral lep te

meg a részt ve vő ket a Pöt töm tánc cso port
Liska Gyuláné ve ze té sé vel. Jó volt lát ni a
ki csik pro duk ci ó ját, hi szen pár év vel ez előtt
még őket hoz ták ba ba ko csi ban a Csi ga ház -
ba. Az idén két édes anyá nak Lavicska
Krisz ti ná nak és Gáb ri el Vilmosnénak kü lön
meg kö szön ték, hogy a sa ját cse cse mő jük
mel lett más gyer me kek szá má ra is biz to sí -
tot tak anya te jet. A tom bo la sor so lá son szin -
te min den ki nyert va la mit. 
A ren de zők kü lön meg kö szön ték az ün -

nep ség tá mo ga tó i nak a fel aján lá so kat, így a
Kistarcsai Pol gár mes te ri Hi va tal nak, a ki ál -
lí tó Gó lya fé szek Ba ba bolt nak, a Bübchen-
Nuk Kft-nek, az Unilever Ma gyar or szág
Kft-nek, a Forever Living Products Kft-
nek. A ren dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá hoz
hoz zá já rult a Hyginett Kft, a Pezomed Kft,
a Huggies, Dr. Víg Ka ta lin, a Hame Hun gá -
ria Kft, a Bé res Zrt., a Sanoma Bu da pest
Ki adó, a HIPP Kft, az STB Könyv ki adó,
Dr. Rédling Ti bor, a Mus kát li Garden és a
Nagycsaládosok.

Az anya te jes vi lág na pot szep tem ber 14-én ün ne pel ték meg Kistarcsán  
Ez volt a nyol ca dik meg em lé ke zés

Tóth Sza bolcs meg nyit ja az ün nep sé get

Krumplifesztivál és
Országos Szlovák
Folklórtalálkozó

Óri á si ér dek lő dés mel lett zá rult a KIKE
Őszi Kul tu rá lis Hét prog ram so ro za ta szep -
tem ber 22-én szom ba ton. A krumplifesz-
tivál dél előtt kez dő dött, nyolc csa pat ne ve -
zett a görhöny sü tés re és szin te fo lya ma tos
so rok áll tak a csa pa tok sát rai előtt, ahol pi -
tyó ka je gyért le he tett meg vá sá rol ni a krum-
p lis éte le ket , amit táj egy sé gen ként szin te
min den hol más ként ne vez nek (lap csánka,
tócsni, görhöny). A ver se nyen in dult a szlo -
vák test vér te le pü lés Belusa csa pa ta is,
Vladimir Vadrna pol gár mes ter rel. A
görhönysütést vé gül a Csö mö ri Furmicska
Nép tánc Egye sü let csa pa ta nyer te meg. A
dél utá ni Szlo vák Folk lór ta lál ko zó szer ve sen
il lesz ke dett a Krumplifesztivál han gu la tá -
hoz. A kistarcsai Pan nó nia és Kék ne fe lejcs
Nép dal kö rön kí vül 10 te le pü lés együt te sei
lép tek fel, köz tük a szlo vák Javorina Folk -
lór cso port. A dél utá ni prog ram csúcs pont ja
a folk lór fel vo nu lás volt, ahol a részt ve vő
cso por tok me net tán co kat mu tat tak be. A
szín vo na las nép mű vé sze ti és kéz mű ves vá -
sár szin tén sok ér dek lő dőt von zott. (rész le tes
be szá mo ló a kö vet ke ző lap szám ban)
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Az a ké rel me ző, aki a kö te le ző egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó -
ló több ször mó do sí tott 1997. évi LXXXIII. tör vény 18/A § (14) be -
kez dé se alap ján nyug tá val, il le tő leg szám lá val iga zol ja, hogy az adott
nap tá ri év ben ál ta la igény be vett há zi or vo si el lá tás (ide ért ve a fog or -
vo si el lá tást is), vagy já ró be teg-szak el lá tás (ide ért ve a fo gá sza ti el lá -
tást is) igény be vé te lé ért már 20-20 al ka lom mal vi zit dí jat fi ze tett, ak -
kor a 20. al ka lom fe let ti el lá tá sok után fi ze tett vi zit dí jak ös  sze gét az il -
le té kes jegy ző től vis  sza igé nyel he ti. Fon tos, hogy a 20 al kal mat kü lön
kell szá mol ni mind a há zi or vo si (fog or vo si) alap el lá tás, mind a járó-
beteg (pl. fo gá szat, uro ló gia, bőr gyógy ászat) szak el lá tás ese tén. 
A be fi ze tett vi zit dí jak szá mát nap tá ri éven ként kell szá mol -

ni. Emelt ös  sze gű vi zit díj vis  sza igény lé sé re nincs le he tő ség! A
vis  sza té rí tés irán ti ké rel met a la kó hely, en nek hi á nyá ban a tar -
tóz ko dá si hely sze rint il le té kes jegy ző nél le het elő ter jesz te ni,
leg ké sőbb a tárgy évet kö ve tő 60 na pon be lül. 
A ké re lem írás ban, vagy szó ban ter jeszt he tő elő, de az ügy -

me net meg kön  nyí té se ér de ké ben for ma nyom tat ványt rend sze -
re sí tünk, amely a Pol gár mes te ri Hi va tal II. eme let 23. szá mú
iro dá já ban be sze rez he tő, il let ve a www.kistarcsa.hu hon lap ról
le tölt he tő. A ké re lem hez csa tol ni kell: 
– a 20 al kal mat iga zo ló szám lák, vagy nyug ták ere de ti pél dá nyát 
– és a vis  sza igé nyel ni kí vánt vi zit díj (20 al ka lom fe let ti)

be fi ze té sét iga zo ló szám la, vagy nyug ta ere de ti pél dá nyát. 
Vi zit díj be fi ze té sét iga zo ló szám la/nyug ta el vesz té se ese tén

a má so la tot nem áll mó dunk ban el fo gad ni.
A sze mé lye sen elő ter jesz tett ké rel mek ről a hi va tal azon nal dönt és

in téz ke dik a ki fi ze té sé ről, amely re ki zá ró lag min den hó nap má so -
dik szer dá ján a 8.00-12.00 óra és 13.00-15.00 óra kö zött ke rül sor. 

Az írás ban be nyúj tott ké re lem re 15 na pon be lül ha tá ro zat -
tal dönt. 

A vi zit díj ról ki ál lí tott nyug ta, szám la csak ak kor fo gad -
ha tó el, ha tar tal maz za: 
– an nak meg je lö lé sét, hogy az adott bi zony lat szám lá nak,

nyug tá nak mi nő sül 
– az egész ség ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé sét, cí mét 
– a szol gál ta tást igény be ve vő ne vét és TAJ szá mát 
– a meg fi ze tett ös  sze get 
– a be fi ze tés jog cím ének meg je lö lé sét (há zi or vo si vi zit díj,

fog or vo si alap el lá tás vi zit dí ja, szak or vo si vi zit díj) 
– fi ze tés mód ját, tel je sí tés idő pont ját 
– szám la, vagy nyug ta sor szá mát. 
Mi kell a vis  sza igény lés hez? 
– A ké rel me ző sze mély azo no sí tás ra al kal mas ok ira ta, 
– TAJ kár tyá ja, 
– kü lön a há zi or vo si el lá tá sok so rán fi ze tett vi zit díj ról ki ál -

lí tott nyug ta vagy szám la, 
– kü lön a szak ren de lé sek so rán fi ze tett vi zit díj ról ki ál lí tott

nyug ta vagy szám la. Nagy Tí mea jegy ző

Személy és tehergépjárművek

javítása,

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 

Könyv aján ló
Fel nőtt ol va só im nak aján lok né hány fi gye lem re mél tó

köny vet, el ső ként Tersánszky Jó zsi Je nő egy majd hogy nem
vissz hang ta la nul ma radt írá sát, Új le gen da cím mel. 
A gya ko ri Var ga csa lád név fel cse ré lé sén (is) ala pu ló for du la -

tos re gény a har min cas éve ket raj zol ja meg ele ve nen. A re gény
hő sei, az író egyéb mű ve i ből oly is me rős fi gu rák kal ro kon lel kek-
éhen kó rász ok, ág ról sza kad tak, la za er köl csű ek- evic kél nek sor -
suk kis ör vé nye i ben. A mű ke vés sé mél tá nyolt, de an nál új sze -
rűbb, sőt, a har ma dik év ez red ele jén rész ben ak tu á lis sá is vált... 

Be ne dek Ist ván Gá bor: A komlósi tó ra c.művéről be szél jen
ma ga a szer ző: „Ma már tu dom, hogy éle tem ben kü lö nös fénnyel
ra gyog fel az a né hány hó nap, ami kor meg ír tam e kö tet no vel lá it.
El ső igye ke ze tem csu pán an  nyi volt: sze rény be tű szob rot ál lí ta ni
ro ko na im nak, szlo vák szü lő fa lum nak, egy ré gi kor szak nak, amely
már nincs...Most, hogy aján ló so ro kat írok...csak azt mond ha tom: a
be fo ga dás tit ka egy sze rű. Min den ki szí vé ben ott rej tő zik meg an  nyi
el fe le dett csa lá di em lék, sok-sok sors tör té net, vágy és sze re tet.”

Az ágyas cí mű. tör té net a kö zép ko ri Ja pán ban ját szó dik, fő hő se
egy ka masz lány, aki ha tal mi int ri kák ál do za tá vá vált ap ja ha lá la után
a Csá szár vá ros ba tart. Egy „tisz te let re mél tó” hölgy há zá ba ke rül, ahol
sok meg aláz ta tá son megy ke resz tül. Csak a ré gi me sék és ver sek
nyúj ta nak ne ki vi gaszt. A kü lön le ges kö te tet ere de ti kí nai, ja pán és in -
di ai ro man ti kus és ero ti kus me sék, ver sek te szik még szí ne seb bé.

Peter Kerr ked ves, hu mo ros re gé nye i ben rá éb reszt min ket ar ra,
hogy nem a hely te szi ér de kes sé az ott la kó em be re ket, ha nem ép pen
for dít va. Egy Mal lor cán bir to kot vá sár ló skót csa lád (és ter mé sze te -
sen az ott la kók) min den nap ja i ba te kint he tünk be le a szer ző Egy tél
Mal lor cán és az Egy nyár Mal lor cán cí mű mű ve in ke resz tül. Ma -
gá val ra ga dó an ír ja le új ott ho nu kat, a cso dá la tos vi dé ket és a he lyi -
ek kü lö nös szo ká sa it. Szín tisz ta Mal lor ca: ahol min dent hol nap ra ha -
lasz tunk, ha nem mu száj meg csi nál ni ma. Ma?ana, ma?ana...
Min den ked ves ol va sónk nak jó szó ra ko zást kí vá nunk, egy -

ben kér jük Önö ket, hogy a le járt ha tár ide jű köny ve i ket mi nél
előbb hoz zák vis  sza, hogy má sok él vez hes sék azo kat! 

Szabóné Tóth Ka ta lin könyv tá ros

Tájékoztató a vizitdíj visszaigényléséről
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A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban a tan év in dí tá sa szin te ka ta -
pul tá lás nak szá mí tott, hi szen a pe da gó gu sok au gusz tus ban to vább kép -
zés ben ré sze sül tek az In teg rá ci ós Pe da gó gi ai Rend szer ele me i nek al -
kal ma zá sá ból, majd szep tem ber ben is mét is ko la pad ba ül tek azok, akik
a pro fes  szi o ná lis ta ná ri kom mu ni ká ci ó ról sze ret tek vol na töb bet tud ni. 
A nyá ron sok ta nu lónk is ko lai tá bor ban pi hen he tett, jú ni us vé -

gé ig nap kö zis, jú li us ban a Ti sza-tó mel lett és Er dély ben. Kö szö net
a szer ve ző és a le bo nyo lí tó kol lé gák nak.
A nyá ri fel újí tá sok le zaj lot tak, sok osz tály rend be té tel ét a

szü lők tár sa dal mi mun ká val, fel aján lá sok kal se gí tet ték, me lyet
kö szö nünk, akár csak a fenn tar tó tá mo ga tá sát és se gít sé gét is.
Pá lyá za ti nye re mény ként két osz tály bú to ra it cse rél tük ki.

Ugyan eb ből a for rás ból projektor be szer zé se is meg tör tén he tett.
Ta nu ló ink 21 osz tály ban kezd ték meg a tan évet. Há rom

pár hu za mos el ső osz tá lyunk ban két is ko la ott ho nos és egy ha -
gyo má nyos rend sze rű ok ta tás in dult. A pe da gó gu sok vég zett -
sé ge meg fe lel a tör vé nyi elő írá sok nak, sza kos el lá tott sá gunk
100%-os. Az „a” je lű osz tá lyok emelt szin tű test ne ve lés
oktatásban,a „b” és „c” je lű ek kéz mű ves és nép tánc vá laszt ha -
tó tan órák ban ré sze sül nek.
Az el ső hé ten min den osz tály szü lői kö zös sé ge ta lál ko zott az osz -

tály fő nök kel. A szü lői mun ka kö zös ség is meg ala kult ez idő alatt. A tan -
év mun ka terv ét  ők is jó vá hagy ták.

A pe da gó gi ai mun ka meg in dult. 5 nap kö zis cso port ban ( 3
al só, 1 felsős+ 1 ta nu ló szo ba) kezd te meg te vé keny sé gét.
Tö meg sport fog lal ko zá sok, ének kar, in for ma ti ka, kéz mű -

ves szak kör ök re, a 8. év fo lyam ma te ma ti ka és ma gyar elő ké -
szí tő tan fo lyam ok ra je lent kez het.
A rá szo ru ló ta nu lók diffrenciált fog lal ko zá so kon ve het nek

részt. Disz kal kulia, disszlexia terapeoták se gí tik a rész ké pes -
ség-za va ros gye re kek fej lesz té sét.
Az új tan év hez min den ta nu ló nak, szü lő nek és ne ve lő nek

sok erőt, ki tar tást, szép si ke re ket és ered mé nye ket kí vá nok! 
Liska Gyuláné

igaz ga tó 

Köl csey tan év nyi tá sa

A nyá ron a Tölgy fa óvo da meg újult, a
Vá ros gond nok ság ki fes tet te a cso port szo -
bá kat, gyer mek mos dó kat és öl tö ző ket. A
Köl csey is ko la és az óvo da kö zöt ti ke rí tés
bon tá sa és a par ko ló ki ala kí tá sa szep tem -
ber vé gé re re mél jük be fe je ző dik, és a
gyer me kek za var ta la nul hasz nál hat ják az
óvo da ud va rát. A fa já té kok alat ti ütés csil -
la pí tó ho mok ágy ki ala kí tá sa fo lya mat ban
van. A Gesz te nyés óvo dá ban az eme le ti
lép cső ház és a fő ző kony ha egy ré sze lett

ki fest ve. Az ud va ro kon a ho mo ko zó sze -
gé lyek ja ví tá sa fo lya mat ban van.
2007. jú ni u sá ban az óvo da pá lyá za tot

nyert kon zor ci u mi for má ban. A Köl csey
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, a Flór Fe renc
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la és Gim -
ná zi um, a gö döl lői Dam ja nich Já nos Ál -
ta lá nos Is ko la és a dányi Szé che nyi Ist -
ván Ál ta lá nos Is ko la és a Vá ro si Óvo da a
HU MÁN ERŐ FOR RÁS – FEJ LESZ TÉ -
SI OPE RA TÍV PROG RAM ke re tén be lül

együtt fog dol goz ni a "Hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tű ta nu lók in teg rá ci ós ne ve -
lé se" pá lyá zat ban. Az óvo da a pá lyá za ti
for rás ból 1 800 000 Ft-t. for dít hat esz -
köz be szer zés re, eb ből a pénz ből cso port -
szo ba bú to ro kat ,szőnyegeket, fej lesz tő
esz kö zö ket és já té ko kat vá sá rol ha tunk.
A pá lyá zat ke re tén be lül pe da gó gus

to vább kép zé se ket is le bo nyo lí tunk. Au -
gusz tus ban 4 óvó nő vett részt a „Ha té -
kony együtt ne ve lés az is ko lá ban” és  az
IPR rend szer be ve ze té se el ne ve zé sű to -
vább kép zé sen. Szep tem ber ben 7 óvó nő
je lent ke zett a szer ve zett pro fes  szi o ná lis
ta ná ri kom mu ni ká ció 30 órás tan fo lyam -
ára. A tan fo lyam ok hely szí ne a Köl csey
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, a tan fo lya mot a
SULINOVA szak em be rei tart ják. Az el ső
szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re ok -
tó ber ben a gö döl lői Dam ja nich is ko lá ban
ke rül sor. 
Az óvo da a nyári zárást követően

2007. au gusz tus 27-én nyi tott. A
2007/2008 ne ve lé si évet a Tölgy fa óvo -
dá ban 122 gyer mek, a Gesz te nyés óvo -
dá ban 272 gyer mek kezd te meg.
Et től az év től kezd ve új ra jár hat nak

óvo dá sa ink a kistarcsai Tan uszo dá ba.
Reméljük mi nél több szü lő hasz nál ja ki
ezt a le he tő sé get.

Ratimovszky Tiborné
óvo da ve ze tő

Városi Óvoda hírei

Au gusz tu si pil la nat kép az óvo dá ban

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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Dr. Pat kós Jó zsef 55 éves ta ní tó, rajz
sza kos ta nár, ne ve lés tör té nész, a pe da gó -
gia böl csész tu do má nyi dok to ra, szak mai
és köz éle ti cik kek író ja, köny vek szer ző je
és ki adó ja, szín ház ala pí tó ren de ző, ak va -
rell je i vel és olaj fest mé nye i vel ide ha za és
kül föld ön ki ál lí tó kép ző mű vész. A ne -
gyed szá za dos ve ze tői gya kor lat tal ren -
del ke ző pe da gó gust Kistarcsa Vá ros Ön -
kor mány za ta Képviselő-tesülete egy han -
gú tá mo ga tott ság mel lett öt év re bíz ta
meg a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
ve ze tői fel ada ta i nak el lá tá sá val.

– Há rom pá lyá zó kö zül az is ko la -
fenn tar tó tes tü let az önét  tar tot ta a leg -
si ke re sebb nek. Me lyek a fő pe da gó gi ai
tö rek vé sei?
– Sze ret ném, ha az is ko lá ban alap ve tő

elv a nö ven dé kek er köl csi tö ké le te sí té se
len ne, le he tő leg ide á lis és örök ér vé nyű
em be ri cél ki tű zé sek men tén. A „cse le kedj
jót, szólj iga zat, te remtsd és óvd a szé pet”
alap elv min den nél fon to sabb. Csak ezt
kö vet he tik a tan tár gyi cé lok, me lyek meg -
kö ze lí té sé hez a ta nár nak önál ló is me ret -
bő ví tés re, szel le mi ak ti vi tás ra kell szok -
tat nia ta nít vá nya it. Ha csu pán a ne ve lő
ak tív, a di ák csak be fo ga dó, nem szü let het
tel je sít mény ké pes tu dás. Szék fog la ló
gon do la ta im kö zött – a tan tes tü let, a vá ros
pol gár mes te re, egy há zi sze mé lyi sé gek és
a szü lői mun ka kö zös ség el nö ke előtt – el -
mond tam azt is, mennyi re fon tos nak tar -
tom, hogy a ne ve lő ér tel mez ni tud ja és
bir to kol ja a sze re tet eré nyét, to váb bá,
hogy lé tez het bár val lás nél kü li is ko la, ko -

runk fer tő jé ben még is mi lyen kár vol na
nél kü löz nünk a hit ok ta tó ink er köl csi ne -
ve lés te rén nyúj tott se gít sé gét.
Fel hív tam kol lé gá im fi gyel mét ar ra

is, hogy ta nít sák meg a gye re kek nek
meg be csül ni te le pü lé se ink ér té ke it és
szo ká sa it, mert ezen ke resz tül va ló sul hat
meg a ha za sze re tet re ne ve lés. 
Fon tos nak tar tom a mű vé sze ti ne ve lést

úgy is, mint a mű él ve ze té re szo ka tást, úgy
is , mint ma gát az önál ló al ko tói vagy elő -
adói te vé keny sé get lé vén, hogy lel ki, szel -
le mi erő fe szí tést, kre a ti vi tást igé nyel.

– Hogy fo gad ta az el kép ze lé se it a
tan tes tü let?
– Ezt a kol lé gá im tól kel le ne meg kér -

dez ni. Azt hi szem, hogy szak ma i lag jó
tár sa ság ba ke rül tem, és egyet fo gunk ér -
te ni a leg fon to sabb kér dé sek ben. Egy re
in kább ér zem, hogy itt a he lyem, ezt a kö -
zös sé get, ezt a vá rost kell hit tel szol gál -
nom. Az őszi kul tu rá lis hét ren dez vé nyei
is ar ról győz tek meg, hogy a vá ros nak
van szel le mi ki su gár zá sa. Ezek után ta lán
nem cso da, hogy azt mon dom: büsz ke
va gyok, hogy Kistarcsán szol gál ha tok.

– Mint mű vész ta nárt nyil ván mo ti -
vál ja, hogy is ko lá ja nem csu pán ál ta lá -
nos, de mű vé sze ti is ko la is.
– Mes  sze me nő kig ! A szü lők ta lán

nem mind egyi ké ben tu da to sult még, hogy
mi lyen plusz ér té ket köz ve tít, s ez ál tal
men  nyi re a jö vő le he tő sé ge a mű vé sze ti
is ko la. Az ed dig ki vá ló an mű kö dő ze ne is -
ko la mel lé a jö vő ben komp lett mű vé sze ti
milliőt sze ret nénk te rem te ni a ta nu lók
szá má ra, mely már ak kor is hat rá juk, ha
csu pán né zik, hall gat ják, él ve zik ta ná ra ik
pro duk ci ó ját, nem be szél ve ar ról, hogy
ki-ki kü lön ma ga is ki pró bál hat ja ma gát
az al ko tás egy vagy több te rü le tén.

– Ön a vecsési is ko la igaz ga tói idő -
sza ká ban meg ala pí tot ta a Vecsési Szín -
há zat, mely nek ren de ző je ként tö me ge -
ket ju ta tott kul tú rált szó ra ko zás hoz.
Van nak-e ilyen irá nyú el kép ze lé sei
Kistarcsán?
– Van nak bi zony, mert egy mű vé sze -

ti is ko la el ső em be ré nek il lik az egész te -
le pü lé si kul tú ra asz ta lá ra is le ten ni va la -
mi ér té ket. Húsz ki lo mé ter re in nét sztár
szí né szek, és he lyi ama tő rök kö zös já té -
ka ra gad tat ta taps ra a né ző ket.  
Az új mű ve lő dé si ház szín pa dán én

már hol nap el kez de ném a Kistarcsai
Szín ház el ső da rab ját pró bál ni, de er re
még vár nunk kell. 
Re mé lem az Ön kor mány zat és a he lyi

tá mo ga tók se gít sé gé vel, meg va ló sul hat
egy szer majd ez az öt let, di ák ja ink nak azon -
ban ad dig is ve ze tek színjátszókört, mert na -
gyon sze re tek ve lük elő adá sok ra ké szül ni.

– Mik a ter vei az évek so rán erő sen
igény be vett épü let együt tes ál lag ja ví tá -
sá ra vo nat ko zó an?
– Nö ven dé ke ink és szü le ik ké rik a

mi előb bi tel jes épü let-fel újí tást, mely
nem ha laszt ha tó so ká ig. Ad dig is kö zös -
sé gi mun ka ak ci ót szer ve zünk ok tó ber 5-
re és ok tó ber 6-ra, hogy rend be hoz zuk
az ud vart, és le fes sük a már na gyon csú -
nya desz ka orom za tot. 
Má sik el kép ze lé sünk, hogy az is ko la

fo lyo só ját szín há zi dra pé ri ák kal, sző -
nyeg gel, pó di um szín pad dal, füg gön  nyel,
ref lek to rok kal fel sze rel ve al kal mi hang -
ver seny-te rem mé, ta nács ko zó vá, ka ma -
ra szín ház zá ala kít suk át az ős  szel, mely
az egész te le pü lés szá má ra te remt ér té ket.
Ez utób bi cél ra gyűj tést szer ve zünk,

mely hez min den lo kál pat ri ó ta tá mo ga tá -
sát meg kö szön jük.

„BÜSZ KE VA GYOK, HOGY ITT SZOL GÁL HA TOK!”
Dr. Pat kós Jó zsef a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény új igaz ga tó ja

Dr. Pat kós Jó zsef igaz ga tó
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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
anyagi problémát jelenthetnek a család számára. 
Amennyiben 2007. október 19-ig PostaTestŐr 
balesetbiztosítást köt, 3-18 éves gyermekére

az „A” szolgáltatáscsomag biztosítási díjából 25% ked-
vezményt adunk, és gyermekét leckefüzettel

és órarenddel lepjük meg!

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

A PostaÉrtékŐr életbiztosítási és megtakarítási
program ideális megoldás azok számára, akik szeretnek
előrelátóan tervezni, és megfelelő anyagi hátteret teremteni
gyermekeik, unokáik jövőjéhez. A különböző életkoroknak

megfelelő egyedi PostaÉrtékŐr
programokkal felkészülhet gyermekei, 

unokái tanulmányainak (tankönyvek, tandíj, stb)
finanszírozására.

Amennyiben 2007. október 19-ig PostaÉrtékŐr életbiz-
tosítást köt, gyermekét megajándékozzuk egy hátizsákkal és

egy órarenddel. 
Szerződéskötés: 2143 Kistarcsa, Iskola u. 6.

Telefon: 28 470-841 (főpénztár)

Márton napi liba hét 
2007. november 12-től

november 18-ig

Kistarcsán
a

Nosztalgia Étteremben

asztalrendelést előre felvesznek

Érdeklődni

Boross Jenő tulajdonosnál

(06-28) 473-423




