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Képviselő testületi ülés 
Kistarcsa város képviselő-testületének legközelebbi ülése 2007. november 21-én

szerdán lesz a polgármesteri hivatal első emeleti tanácstermében. A képviselők
többek között meghallgatják a bizottsági elnökök beszámolóját, megvitatják a 2008.
évi költségvetési koncepciót, döntenek az uszodai kút fúrásáról, az intézmények
2008-tól 2012-ig terjedő időszakának fejlesztési terveiről, és módosítják a temetődíj
rendeletet. 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. december 6-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. november 7-én 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 árak 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 árak 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 szolgáltatásai: úszásoktatás, triatlon, vízipóló, 
szinkronúszás, szauna és masszás.

A legközelebbi játék nap 2007. november 3-án és november 17-én lesz
14-től 18 óráig, ahol  vízi csúszda, vízi játékok, 
vízi röplabda és búvároktatás várja a gyerekeket.

Ko szo rú zás
a Simándy szo bor nál
2007. szep tem ber 16-án va sár nap

dél után ko szo rúz ták meg el ső al ka lom -
mal a Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let
ál tal 2006-ban fel ál lí tott egész ala kos
Simándy-szobrot.
A sze rény ün nep ség Bá tho ry And rás,

a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem
hall ga tó ja he ge dű já té ká val kez dő dött. Er -
kel: Bánk bán cí mű ope rá já ból Me lin da
ári á já nak he ge dű át ira tát ját szot ta. Majd
Med ve Jó zsef el sza val ta a Szó za tot. Vé -
gül Simándi Pé ter, a nagy mű vész fia tar -
tott rö vid be szé det. Simándy Jó zsef is
„meg szó lalt”, ami kor hang fel vé tel ről el -
éne kel te a min den ki ál tal „Ha zám, ha zám,
te min de nem”-ként is mert Bánk bán ári át.
Elő ször a kistarcsai Kul tu rá lis Egye -

sü let, majd sor rend ben a Simándi csa lád,
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za ta, a Szent
Ist ván Is ko la, a Kistarcsai Vál lal ko zói
Klub, Simándy Jó zsef sze ge di tisz te lői, a
Köl csey Is ko la és a Szlo vák Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat kép vi se lői he lyez ték el
ko szo rú i kat a szo bor ta lap za tá ra.

Az ünnepek miatt változik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal november 2-án munkanap átrendezés miatt zárva

lesz. 2007. október 27-én szombati napon a hivatalban az ügyfélfogadás 8-12 óráig tart. Köszönjük szíves megértésüket!

A „Közösen Értük”
Alapítvány

közhasznú jelentése
A „Közösen Értük” Alapítvány, a

sérült fiatalokért tájékoztatja a nyil-
vánosságot, hogy a 2006. évi személyi
jövedelemadóból az alapítvány javára
érkezett 61.865 Ft-ot kirándulásra és
készségfejlesztő játékok vásárlására
fordította. Köszönjük az adományokat,
segítségükre a jövőben is számítunk.
Adószámunk: 18693104-1-13

Nagyméretű fenyőfát keres az önkormányzat
a karácsonyi ünnepséghez

A „Mindenki karácsonyának” megünnepléséhez egy nagyméretű fenyőfát keres
az önkormányzat. A felajánlott fát december első hetében ingyen kivágják és elszál-
lítják a Városgondnokság dolgozói, amit a Csigaház előtt állítanak majd fel. A fela-
jánlásokat november közepéig várja a jegyző a 28-507-133-as telefonszámon.

PÁRBESZÉD NAPJAINKRÓL
Egészségügy, egészségügyi ellátás.
Nyugdíj, nyugdíjba vonulás,

nyugdíjszámítás.
Érdekli? Kérdése van?

Jöjjön el! Beszéljünk róla!
Időpont: 2007. november 7. szerda 18

óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

földszinti terem
Meghívott vendég: 

dr.Vidorné dr.Szabó Györgyi

országgyűlési képviselő,
Havas Szófia országgyűlési képviselő
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Animációsfilm-rajzoló
képzés indul ősszel 

Államilag elismert OKJ-és tan-
folyamot indít a MA-RA Magyar
Rajzfilm Kft Talent Animációs Iskolája
ősszel. Az oktatás heti 2 alkalommal
délelőtti, illetve délutáni csoportokban
folyik. Az animáció mellett filmtörténetet
és számítógépes program használatát
tanítják rajzfilmes diplomával rendelkező
tanárok. A megszerzett tudást a rajz-
filmkészítésen kívül felhasználhatják
számítógépes munkáknál is. (játékok,
web-site szerkesztés, grafikai tervezés)
Telefonos egyeztetés után az érdeklődő
betekinthet a most folyó képzésbe.
Jelentkezni a 06-1-250-13-55-ös  és a
250-04-32-es telefonszámon lehet.

KÖZMEGHALLGATÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2007. november 15-én (csütörtökön) 18.00 órától 20.00 óráig
közmeghallgatást tart a Csigaházban, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
Kérdéseiket előzőleg e-mailben, postán, illetve a polgármesteri hivatalban
elhelyezett gyűjtőládába lehet eljuttatni. E-mail: hivatal@kistarcsa.hu 
A Polgármesteri Hivatal címe: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Deáktanya programjai
2007. október 25. Szombathelyi Péter: Mennyei nyugalom

A kézi helyzetmeghatározó eszköz (GPS) és a térfelügyelő rendszer közti
különbség. Segítség a lopások, rablások felderítésében. Negyven napon belüli
utólagos helyzetmeghatározás. Térképes útvonalfigyelés monitoron. Menetlevél
utólagos elkészítése illetve ellenőrzése.

2007. november 08. KIKE: Ifjúsági csereprogramon Angliában A vendéglátó
szervezet tevékenysége. A körülmények. A többi résztvevő partner. Egy kom-
posztáló telep halfarmja. A gokartozás élménye. Hajókázás a zsilipekkel teli
csatornán. Látogatás a halifaxi városházán. Fiatal katonák bemutatója.
Kutyakiképzés a rendőrségen. Városnézés Yorkban.

2007. november 15. Dulna Tibor: Fény és árnyék – Brazília

A csodálatos természeti környezetben épült Rio de Janeiro. Közbiztonság a
város különböző pontjain. A sokat emlegetett Copacabana. A favellák félelmetes,
törvényen kívüli világa. Magyarul beszélő indián az őserdőben. A gyönyörűséges
Iguazú vízesés.

2007. november 22. Bukta Norbert: Szakrális művészet

A szakralitás fogalma. Mit jelent a szakrális művészet? Az építészet és a fes-
tészet jelentősége napjainkban. Az összefogás iránti igény művészeti ágak között
és az emberi élet minden területén, kiindulva a családtól. Az emberek nyi-
tottságának fontossága. Közös értékrend és közös erkölcsiség.

A „Csigaház” október-
november havi programja 

10. 27-én Dömötör bál  19.00
11. 05-én Törpe-börze 9.00–12.00
11. 13-án Véradás 15.00–18.00  
11. 15-én Közmeghallgatás 18.00–20.00
11. 22-én nyugdíjas Katalin bál 

16.00–20.00
11. 27-én KIKE Katalin bál 9.00

Helyreigazítás
Au gusz tu si lap szá munk ban pon tat la -

nul je lent meg a „Meg erő sö dött Solymosi
Sán dor  po zí ci ó ja” cí mű tes tü le ti ülés ről
szó ló tu dó sí tá sunk egyik mon da ta. „Vé gül
egy nem, egy tar tóz ko dás mel lett Solymosi
Sán dort meg sza vaz ták …” He lye sen: „Vé -
gül há rom nem, egy tar tóz ko dás mel lett
Solymosi Sán dort meg sza vaz ták …”

Kötelező kéményseprés
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a

27/1996. (X.30.) BM rendelet 3.-7. §-a
értelmében előírt kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat 2007. szeptember 9-től 2007.
október 31-ig látja el a Pest Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. A
dolgozóik arcképes igazolvánnyal ren-
delkeznek és díjat szednek. Kérjük segít-
ség a munkájukat. 

Idősek világnapja
Az ENSZ elő ször 1991-

ben ren dez te meg az idő sek
vi lág nap ját, az óta min den
év ok tó ber 1-én meg em lé -
ke znek a Föld mint egy hat -
száz mil lió la ko sá ról. Ezt
tet te ok tó ber 4-én és ok tó -
ber 11-én Kistarcsa Vá ros
Ön kor mány za ta is. Szép
ha gyo mány, hogy eze ken a
na po kon a pol gár mes ter, az
al pol gár mes ter és a kép vi -
se lők kí nál ják étel lel és ital -
lal a meg je len te ket. Ok tó -
ber 11-én dél után  is  zsú fo lá sig meg telt  a Csi ga ház, ahol Tóth Sza bolcs pol gár mes -
ter kö szön tő be szé dé ben el mond ta, hogy „tisz te let és meg be csü lés övez ze mind azo -
kat, akik a mai élet fel tét ele it meg te rem tet ték, azo kat, akik szor gal muk kal, hoz zá ál -
lá suk kal, er köl csös éle tük kel pél dát mu tat tak …” A mű sor ban fel lé pett a Sze re tet
Nép dal kör, sza valt Babarczi Jó zsef kép vi se lő, az est há zi as  szo nya Mol nár Andrásné,
éne kelt az ope rett trió, a Kék ne fe lejcs Nép dal kör és hu mo ros je le ne tet adott elő a
Roz ma ring Együt tes. A mű sort vé ge ze tül a fran cia ze ne utol ér he tet len bá já val a
„KÁN - KÁN”-nal zár ták a  Roz ma ring Együt tes még min dig fi a tal tán co sai. A vá -
ro si kony hán ez út tal Benyik Mihályné fő zött na gyon fi no mat, a  va cso rá hoz a bort
egy kistarcsai vál lal ko zó, a sört pe dig Solymosi Sán dor al pol gár mes ter aján lot ta fel.
A te rem al ka lom hoz il lő fel dí szí té sét a Györ gyi ke Vi rág bolt vál lal ta. A tán cos mu latt -
ság gal vég ző dött idő sek vi lág nap ján az Őszi ró zsa Nyug dí jas Klub ve ze tő je Csen des
Mihályné (An nus né ni) be je len tet te, hogy a leg kö ze leb bi ren dez vé nyük no vem ber
22-én a Ka ta lin bál lesz, a je gye ket no vem ber 12-én és no vem ber 22-én dél után le -
het meg vá sá rol ni a Vá ros gond nok sá gon.

Baba-börze
A Kistarcsai Csibék Nagycsaládos

Egyesület baba-börzét szervez november 18-
án vasárnap  9-től 14 óráig a Civil Házban. 
A kistarcsaiaknak október 31-én szerdáig lehet

előjelentkezni 10 órától 12 óráig a Civil  Házban.
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Kistarcsa vá ros sá ava tá sá nak má so dik
év for du ló já ról ün ne pé lyes ke re tek kö zött
em lé kez tek meg a te le pü lés la kói szep tem -
ber 23-án dél után a Csi ga ház előt ti té ren.
Tóth Sza bolcs pol gár mes ter kö szö ne -

tet mon dott mind azok nak, akik mun ká -
juk kal hoz zá já rul tak ah hoz, hogy
Kistarcsa el nyer hes se a vá ro si ran got. 
A vá ros ve ze té se sze ret ne ha gyo -

mányt te rem te ni az zal, hogy meg be csü -
lé sét, el is me ré sét fe je zi ki azok nak, akik
tet te ik kel a te le pü lés ja vát szol gál ták -
szol gál ják, il let ve an nak hír ne vét öreg bí -
tik mű vé sze tük kel, vagy a  sport ban el ért
ered mé nye ik kel - mond ta Tóth Sza bolcs.

Az „El is me rés Kistarcsáért 2007” ki -
tün te tést a há rom dí ja zott he lyi vál lal ko -
zó kö zül ket ten vet ték át sze mé lye sen :
Adamcsek Jó zsef és Benkő Pál. Kal már
Ist ván tá vol lét ében (aki most is dol go -
zott) fe le sé gé vel szo rí tott ke zet  a pó di u -
mon a pol gár mes ter.
2007-ben Dolhai At ti la, a Bu da pes ti

Ope rett Szín ház tag ja lett Kistarcsa mű vé -
sze. Az or szá go san is mert és köz ked velt
éne kes-szí nész ne vé hez olyan ala kí tá sok
fű ződ nek, mint a Mo zart, a Jé zus Krisz tus
szu per sztár, a Ró meó és Jú lia és a Ru dolf
cím sze re pei. Dolhai At ti la fe le sé ge és kis -
lá nya tár sa sá gá ban ér ke zett a díj át adás ra.

A „Kistarcsa spor to ló ja 2007” dí jat
Baczkó Ber na dett nek, a KSI SE hu szon -
egy éves dzsú dó sá nak ítél ték. Ber na dett
a kö zel múlt ban Rio de Janeiroban meg -
ren de zett olim pi ai kva li fi ká ci ós vi lág -
baj nok sá gon 57 ki lo gram mos súly cso -
port ban har ma dik he lye zést szer zett, így
jö vő nyá ron  részt ve het a pe kin gi olim -
pi ai já té ko kon.
A Kistarcsa ér dem ér met idén Ke resz -

ti Fe renc, a Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü -
let el nö ke kap ta. Kistarcsa dísz pol gá ra
Probocskai Zoltánné, Jo li né ni lett. A
nyug dí jas ta nár nő – aki 1948-ban köl tö -
zött a te le pü lés re – kön  nye i vel küsz köd -
ve kö szön te meg a ki tün te tést és a vi rág -
csok ro kat.
A dí jak át adá sa után a Kistarcsai Ka -

len dá ri um 2003. évi szá má ban meg je lent
Vas gyá ri cap ric cio cí mű no vel lát ol vas ta
fel Galkó Ba lázs szín mű vész. Ma jor
Zsó fia és édes ap ja, Ma jor Lász ló ré gi
ma gyar éne ke ket és olasz da lo kat ad tak
elő fu ru lya, il let ve zon go ra kí sé ret tel.
A káp rá za tos me ző föl di tán co kat be -

mu ta tó Pan nó nia Nép tánc Együt tes után
az Ope rett Szín ház if jú mű vé szei lép tek
szín pad ra. Fer ge te ges jó kedv ük ra ga dós -
nak bi zo nyult: az is mert slá ge re ket ve lük
együtt éne kel te a lel kes kö zön ség.
Az es té be nyú ló ün nep sé get a Saxi-

koktél ze ne kar mu zsi ká ja zár ta.  
Tö rök And rea

2007. szep tem ber 28-án 10 órá tól 18 órá ig tar tott a Vá ro si Mű ve lő dé -
si Ház és Könyv tár ban a Nép me se Nap ja. A gye re kek min den egyes prog -
ra mon ak tí van vet tek részt, így nagy si ke re volt Babarczi Jó zsef báb elő adá -
sá nak, aki meg mu tat ta a gye re kek nek a báb ké szí tés rej tel me it, a Köl csey
és a Szent Ist ván  Ál ta lá nos Is ko la di ák jai szép me sé ket hoz tak, Ma jor
Lász ló meg éne kel tet te  ver se i vel és mon dó ká i val a gye re ke ket és Galkó
Ba lázs szín mű vész me sé it is él ve zet tel hall gat ták a gyerekek.
A ren dez vé nyen hoz zá ve tő le ge sen 300 gyer mek vett részt. Az

egész na pos prog ra mon a me sé lők, hall ga tók, szer ve zők, kí sé rők jól
szó ra koz tak, és a te vé keny sé gük so rán ala po san el is fá rad tak. A hal -
lott-lá tott me sék ből ked ves gyer mek raj zok szü let tek, a leg jobb nak
ítélt al ko tá so kat a könyv tár hoz ve ze tő fo lyo són a szer ve zők ki ál lí tot -
ták. Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni min den köz re mű kö dő, fel ké -
szí tő és szer ve ző mun ká ját!
Saj ná la tos tény, hogy a Köny ves Va sár nap al kal má ból hi á ba tar tott

nyit va a könyv tár, a lá to ga tók nem vet ték igény be, pe dig fel hí vást tet tünk
köz zé a he lyi új ság ban, té vé ben, az Interneten, és utal tunk rá a szó ró lap -
okon is. Igaz, ezen a na pon volt a he lyi bú csú is. Re mél jük, hogy leg kö ze -
lebb a rend kí vü li nyit va tar tás is si ke res lesz. 

Szabóné Tóth Ka ta lin

Év for du ló ki tün te té sek kel
Hét dí jat osz tot tak ki a vá ros sá ava tás má so dik év for du ló ján

Fer ge te ges mű sort adott a Pan nó nia , Fo tó, címlapfotó: Török Andrea

Nép me se Nap ja a Vá ro si Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár szer ve zé sé ben

Babarczi Jó zsef a báb ja i val
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Az If jú ság tér ről a ré gi víz mű utá ni te rü -
let re köl tö zött a bú csú. Már he tek kel ok tó ber
7-ke előtt nagy volt a ké szü lő dés, ugyan is a
Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re még ta -
vas  szal fel aján lot ta a vá ros nak, hogy az If jú -
ság te ret köz park ká ala kít ja át. A mun ká kat
el kezd ték, így a te le pü lés na gyobb ren dez vé -
nye i nek új he lyet kel lett ke res ni. Nyár vé gén
a kép vi se lő tes tü let úgy dön tött, hogy az el -
ha gyott és el ha nya golt pa tak part mel let ti te -
rü le tet épí tik át. A dön tést lel kes tár sa dal mi
mun ka kö vet te, Juszkó Fe renc, Solymosi
Sán dor, Ked ves Kár oly és Zsiák Pé ter kép vi -
se lők sze mé lyes köz re mű kö dé sé vel a
Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re, a vá ros
vál lal ko zói (fő leg anyag gal és mun ka gé pek -
kel) és fi a tal ak ti vis ták, a Vá ros gond nok ság
dol go zó i val együtt há rom hét alatt vé gez tek
a mun ká val. A bra vú ros elő ké szü le tek el le -
né re a be ígért vá sá ri for ga tag fe le más ra si ke -
re dett, mert a vi dám par kot mű köd te tő vál lal -
ko zó el állt a bér le ti szán dé ká tól, így a mu tat -
vá nyo sok nak ki ala kí tott tér üre sen ma radt. A
bú csú ra ki lá to ga tók kö zül töb ben el mond -
ták, nem ér tik ho gyan sza kad ha tott meg egy
ré gi ha gyo mány a vá ros éle té ben. A vi dám -
par ki han gu lat sze rin tük már hoz zá tar to zott
a kistarcsai bú csú hoz, töb ben a pol gár mes ter
fe le lős sé gét em le get ték, aki nek egyéb ként
eh hez sem mi kö ze nem volt. A tör té net a

szep tem be ri tes tü le ti ülé sen kez dő dött, ahol
a mu tat vá nyos vál lal ko zó koc ká za tos nak
ítél te a kép vi se lők szán dé kát, drá gá nak tar -
tot ta a meg emelt köz te rü let fog la lá si dí jat
(900.000 fo rint ról 1.000.000 fo rint ra emel -
ték a kép vi se lők), in dok lá sa sze rint, ha meg -
vál toz tat ja egy te le pü lés a ren dez vé nyek
hely szí nét, ak kor az em be rek nem szí ve sen
men nek el az új hely re. Solymosi Sán dor al -
pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa sze rint a szep -
tem ber 19-ki tes tü le ti ülé sen a mu tat vá nyo -
sok a dön tés meg ho za ta la után je lez ték ag gá -
lya i kat, majd el hagy ták az ülés ter met és leg -
kö ze lebb ok tó ber 3-án ke res ték meg az ön -
kor mány za tot újabb egyez te tés mi att. Ek kor
az idő rö vid sé ge mi att már nem volt le he tő -
ség össze hív ni a kép vi se lő tes tü le tet. (A dön -

tést egy rend kí vü li ülé sen le he tett vol na mó -
do sí ta ni). Így a gye re kek leg na gyobb bá na -
tá ra el ma radt az a szí nes vi dám for ga tag, ami
mi att so kan több időt is el töl töt tek vol na az
új ren dez vény té ren. Az áru sok nak ki ala kí -
tott 280 négy zet mé te res hely ből 210 négy -
zet mé tert ad tak ki, ami majd nem két sze re se
volt a ta va lyi nak. Dél után egyéb ként már
alig le he tett par kol ni a bú csú kör nyé kén, so -
kan jöt tek gya log és a he lyi bus  szal is, ami -
nek a meg ál ló ját ide ig le ne sen a Kos suth ut -
ca vé gén ala kí tot ták ki. Az es te nyolc óra kor
vég ző dő ren dez vényt Szilárdi Lász ló a Vá -
ro si Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár igaz ga tó -
ja, Navratil Ist ván köz te rü let fel ügye lő és a
pol gár őrök fel ügyel ték

Pol gár Gyu la

Bú csú, vi dám park nél kül
A ki ra ko dó vá sár két szer ak ko ra volt, mint ta valy

Min den em ber éle té ben van nak éven -
ként vis  sza té rő ün ne pek. A kistarcsai
Egy ház köz ség éle té ben is van nak min den
év ben vis  sza té rő ün ne pek. Ilyen pél dá ul
ok tó ber el ső va sár nap ja a Ró zsa fü zér Ki -
rály nő je ün ne pe, a bú csú ün ne pe. A bú csú
nap ján, mi a kistarcsai hí vők kö zös sé ge,
meg ün ne pel tük azo kat, akik va la mi kor itt
él tek, akik előt tünk jár ták a hit élet út ját, és
temp lo mot, haj lé kot épí tet tek Is ten nek. A
vá lasz tott nép a negy ven éves pusz tai
ván dor lás alatt Szent Sá tort épí tet tek Is te -
nük tisz te le té re, me lyet fel ál lí tot tak ott,
ahol tar tóz kod tak. A nyu ga lom nap ján a
Szent Sá tor hoz men tek és imád sá guk je -
le ként, ál do za tot mu tat tak be a föl sé ges
Is ten nek. Ez az ál la pot ad dig ma radt fenn,
amíg Je ru zsá lem ben Sa la mon ki rály tem-
p lo mot épí tett Is ten di cső sé gé re. Őse ink,
akik sze rény kö rül mé nyek kö zött itt él tek,
nem csak ma guk nak épí tet tek ott hont, ha -
nem a jó Is ten szá má ra is. A temp lom me -
cé ná sa, (bő ke zű párt fo gó) aki a pénzt biz -
to sí tot ta a temp lom épí té sé re, az ak ko ri
Vá ci Egy ház me gye püs pö ke, Peitler An -

tal volt. Kistarcsa kö ze lé ben lé vő bir to ká -
nak jö ve del mét, hos  szú időn át át en ged te
a kistarcsai hí vők nek, hogy e pénz ből
temp lo mot épít se nek. Biz tos ra ve szem,
hogy őse ink ad ták mun ká ju kat és sze rény
jö ve del mük ből ál do za tot vál lal tak a
temp lo mért. A temp lo mu kat a Ró zsa fü zér
Ki rály nő je tisz te le té re épí tet ték. 1880 óta
e temp lom ha rang ja hív ja az itt élő ket
nem csak a vis  sza té rő ün ne pe ken, ha nem
min den nap a temp lom ba.
A vis  sza té rő ün nep, ün nep a csa lád nak.

Ven dé gek jön nek, kö zel ből, tá vol ból, és em -
lé kez nek, be szél get nek a ma guk él té ről, a
múlt ról, és a je len ne héz sé ge i ről. A vis  sza té -
rő ün nep ös  sze fog ja őket. Jó együtt len ni, jó
egy más nak örül ni. A vis  sza té rő ün nep, ün -
nep a nagy csa lád nak, a temp lo munk kö zös -
sé gé nek. Az ün ne pi szer tar tá so kat azok az
Atyák szok ták tar ta ni, akik va la mi kor itt a
hí ve ket szol gál ták. A hí vek nek jó vi szont lát -
ni a ré gi ve ze tő i ket. A nagy csa lád hoz tar to -
zók örül tek egy más nak. A vis  sza té rő ün ne -
pen jön nek az el sza kadt kistarcsaiak. So kan
el men tek, mert más hol job bak vol tak a le he -

tő sé gek. El men tek sze ren csét pró bál ni, de
sze ret nek vis  sza jön ni. A gyö ke ret itt el sza kí -
tot ták, de örül nek, ha jö het nek. A temp lom
kö zös sé gén ezt ész re le he tett ven ni. A vis  -
sza té rő ün nep, ün nep a lel ki pász tor nak. A
temp lom nak van nak ér té kei, dí szei. A leg na -
gyobb ér ték az em be ri lé lek. A vis  sza té rő ün -
ne pen sok ér ték volt a temp lom ban.
Med dig lesz vis  sza té rő ün nep? Amíg

őse ink lel ki sta fé ta bot ját tud juk vin ni.
Tud juk és akar juk!

Som lai Jó zsef plé bá nos

A bú csú idén is vis  sza té rő ün nep volt a kistarcsai Egy ház köz ség éle té ben 

Szent mi sék a kistarcsai
temp lom ban:

No vem ber 1-én Min den szen tek nap -
ján 7:30, 9:00,18:00
No vem ber 2-án Ha lot tak nap ján 7:00,
18:00
November1-én 15:00-kor a ha lot ta kért
áj ta tos ság lesz a te me tő ben
(előt te és utá na sír kő szen te lé sek, me lyet
elő re kér jük egyez tet ni a plé bá nos sal)
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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
krumplifesztivál 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 krump 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.

– Az el ső pró bál ko zás 2004-ben volt,
akkor csak egy csa pat sü tött görhönyt, a
tér fe lét sem fog lal ták el az ér dek lő dők,
most már azon gon dol kod nak a szer ve -
zők, hogy leg kö ze lebb mi lyen hely szí nen
ren dez zék meg a fesz ti vált, mert ki nőt ték
a Csi ga ház előt ti te ret (új ne vén Ok tó ber
23. tér). A prog ram so ro zat után a KIKE
el nö ke Ke resz ti Fe renc elé ge det ten be -
szélt a Görhönyfesztiválról, de az in ter jú
ele jén azért ki tért az Őszi Kul tu rá lis Hét
fon to sabb ese mé nye i re is. 
– Kezd jük az örök ség sé tá nál. A szep -

tem ber 16-ki prog ram öt le te Fran ci a or -
szág ból szár ma zik, ahol eb ből az al ka lom -
ból meg nyi tot tak olyan épü le te ket és köz -
hi va ta lo kat, ame lye ket egyéb ként nem le -
het lá to gat ni. Ilyen prog ra mo kat már Eu -
ró pa 42 or szá gá ban szer vez nek, mi is kö -
rül néz tünk, hogy mi van Kistarcsán , el ter -
vez tünk egy út vo na lat és ar ra fel fűz tük a
látnivalókat. Nagy örö münk re még Sze -
ged ről is je lent kez tek.

– Ki emel ke dő prog ram volt a szep -
tem ber 17-ki Egy ház ze nei est és a
Simándy em lék táb la ko szo rú zá sa! 
– Na gyon örü lök an nak, hogy si ke rült

ko moly ze nei prog ra mot is szer vez ni.
Dolhai Bé la, aki a szí nész Dolhai At ti la

báty ja szer vez te ezt az egy ház ze nei es tet,
aki a ka to li kus temp lom ban mű kö dő if jú sá -
gi kó rust fog ja ös  sze. Itt elő fel té tel, hogy
csak Kistarcsaiak lép het nek fel. A ze nei es -
ten ők éne kel tek nagy si ker rel. Eh hez per sze
kellett a temp lom or go ná ja és or go nis tája is. 

– Kistarcsán nincs mo zi, ami ből ar -
ra le het kö vet kez tet ni, hogy a film ve tí tés
már nem kö ti le a vá ros la kó it! 
– A fil met na gyon fon tos nak tar tom,

már csak azért is, mert ré gen a te le pü lé -
sen mű kö dött egy film klub, amit én ve -
zet tem több éven ke resz tül. Úgy gon dol -
tuk, hogy ezt a ha gyo mányt egy ki csit
fel ele ve nít ve több ma gyar fil met is le ve -
tí tünk vi de ó ról. Ezen a na pon me se fil me -
ket lát hat tak a gye re kek , es te pe dig a fi -
a ta lok a „Sza bad ság, sze re lem” cí mű fil -
met néz het ték meg. A dél előt ti négy ve tí -
té sen nagy já ból nyolc száz gye rek vett
részt, az es ti fil met pe dig hat va nan lát ták.

– 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 -
ben meg ren de zett Ka ma ra- és dal est
szep tem ber 19-én szin tén nagy kö zön sé -
get von zott! 
– Ez volt a vi lág ze nei kon cer tünk, ahol

szin tén csak azok lép het tek fel, akik
Kistarcsához kö tőd nek, egye dül Simándy
Pé tert vet tük be ta valy a fel lé pők kö zé,
mond ván, hogy édes ap ja ré vén azért van
né mi kö ze a te le pü lés hez. Egyéb ként az is -
ko lá ban ta ní tó pe da gó gu sok min dig nagy
lel ke se dés sel mu tat ják be mű vé sze tü ket.

– A görhönyfesztivál fő sze rep lő je a
krump li volt, ezt ké szí tet te elő az a csü -
tör tö ki prog ram, amit a Vá ros há zán
ren dez tek!

– Már több éve krump li val kap cso la -
tos elő adá so kat szer ve zünk ezen a na -
pon, így volt ez idén is. Most a bur go nya
kép ző mű vé sze ti vo nat ko zá sa i ról volt
szó. Az elő adó Proksza Pé ter az Or szá -
gos Me ző gaz da sá gi Mi nő sí tő In té zet
mun ka tár sa, a té ma nagy szak ér tő je, aki
emel lett még gyűj ti azo kat a kép ző mű -
vé sze ti al ko tá so kat is, ame lyek a krump -
li val kap cso la to sak.

– A pén te ki szí ni elő adá sok kö zül ki -
emel ke dett a Vertigó Szín ház szlo vák
nyel vű elő adá sa?
– Igen a Ma gya ror szá gon élő szlo vá -

kok szín há za adott elő két egy más hoz
kap cso ló dó da ra bot, ami re a he lyi Szlo -
vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat na gyon
sok né zőt szer ve zett. Azt lát tuk, hogy a
kö zön ség ér tet te és él vez te az elő adást.

– A Görhönyfesztivál volt az Őszi
Kul tu rá lis Hét zá ró ren dez vé nye. A
KIKE eb ben az egy sze rű, de száz fé le né -
ven is mert, s szám ta lan mó don el ké szít -
he tő krumplilepényben ta lál ta meg a
vá ros „cí mer éte lét”.
– Ne kem a krump li ról egy nyá ri ang li ai

uta zás jut az eszem be, ahol az Uni ós or szá -
gok nak volt egy ta lál ko zó ja és egyik es te
min den ki fő zött va la mi nem ze ti ételt. A cse -
hek tel je sen olyan ízű görhönyt sü töt tek,
mint mi, te hát a görhöny nem tel je sen ma -
gyar spe ci a li tás. A hegy vi dé ki or szá gok ban
a bur go nya ter mesz tés nek na gyobb ha gyo -
má nyai van nak, így sok kal több spe ci á lis
ételt is tud nak ké szí te ni. A fesz ti vá lon a
szín pa don zaj ló prog ra mok ös  sze ál lí tás ánál
szin tén az volt a szem pont, mint az egész
Őszi Kul tu rá lis Hé ten, le he tő ség sze rint he -

Több ez ren for dul tak meg Görhönyfesztiválon
Az Őszi Kul tu rá lis Hét nél kül már el kép zel he tet len Kistarcsa

A közönség
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lyi cso por tok sze re pel je nek, de a Sze der in da
együt tes ben is több kistarcsai zenélt így
nem lóg tak ki a sor ból. A he lyi iden ti tást
erő sít ve a fesz ti vál ke re te in be lül meg ren -
dez tük az Or szá gos Szlo vák Folk lór ta lál ko -

zót is. A meg hí vott 15 együt tes ko ra dél -
után tól ké ső es tig sze re pelt a szín pa don,
köz ben még részt vet tek egy szí nes folk lór
fel vo nu lá son is. Ér de kes ség, hogy Szlo vá ki -
á ból is jött egy cso port a Javorina Nép tánc -

együttes. Meg kell em lí te ni „Pi tyó ka bá csit”
(Babarczi Jó zsef vál lal ta az óri ás bá bu élet -
re kel té sét), aki a pi tyó ka ren dez vé nyek  ka -
ba la fi gu rá ja volt. A gye re kek a pi tyó ka hét -
pró bán mér het ték ös  sze tu dá su kat, ter mé -
sze te sen itt is a krump li volt a fő sze rep lő.
De volt krump li to tó is, ami vel egy 2 sze mé -
lyes gö rög utat le he tett nyer ni, de ezt kap ták
a görhöny sü tő ver seny győz te sei is, meg az
a csa pat is, ame lyik a leg több pi tyó ka je gyet
gyűj töt te ös  sze. A pi tyó ka jegy a fesz ti vál
egy sé ges fi ze tő esz kö ze volt, eb ből több ez -
ret ad tunk el. Eb ből is lát szik, na gyon nagy
volt az ér dek lő dés, a nyolc görhöny sü tő
hely nél egész nap so ra koz tak, volt aki nek
tel je sen el fo gyott az alap anya ga. Na gyon
nagy volt az ér dek lő dés a szlo vák test vér te -
le pü lés Belusa sát rá nál. Jö vő re még több
csa pat je lez te rész vé te li szán dé kát. Azt sze -
ret nénk, ha mi nél na gyobb hí re len ne a
kistarcsai Görhönyfesztiválnak, ezért sok
új ság nak, és rá di ó nak nyi lat koz tunk il let ve
el küld tük az anya gun kat. A Görhöny sü tő
ver senyt a Furmicska Nép tánc Egye sü let
csa pa ta nyer te meg Csö mör ről, akik egy kü -
lön le ges Szlo vá ki á ban ho nos re cept sze rint
ké szí tet ték a krump li fa lat ká kat. A zsű ri ben
Har gi tai György mes ter sza kács, Boross Je -
nő a Nosz tal gia Ven dég lő tu laj do nosa és
Gabula And rás a Pan nó nia Néptáncegyüttes
el nö ke vett részt.

– Men  nyi be ke rült a ren dez vény és
kik tá mo gat ták? 
– Kö zel két mil lió fo rint ba ke rült az

egész he tes  ren dez vény, és szin te tel jes
egé szé ben a KIKE fi nan szí roz ta a
prog ra mo kat, a folk lór ta lál ko zó egy ré -
szét a Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány -
zat pá lyá za ti pén zek kel se gí tet te, a he -
lyi ön kor mány zat in gyen biz to sí tot ta a
te rü le tet. Kap tunk ter mé szet be ni tá mo -
ga tást a Hyginett Kft-től, a A&K Kft-
től, a Mus kát li Gardentől, a Vi rág sa rok
Vi rág bolt tól és Hutter Pál tól. Sze ret -
ném még el mon da ni, hogy 200 ak ti vis -
ta se gí tet te a prog ra mok le bo nyo lí tá sát.
Ne kik utó lag is kö szö nöm az in gye nes
köz re mű kö dést.

Pol gár Gyu la

Gabula And rás 
a görhöny sü tő zsű ri tag ja

Min den in du ló ka pott egy el is me rő
ok le ve let, és mind a nyolc csa pat va la -
mi lyen szem pont ból ki emel ke dett a
me zőny ből. A KIKE csa pa ta azért tu -
dott ren ge teg görhönyt el ad ni, mert jól
kom mu ni kál tak, a Hutter csa lád ku ko -
ri ca liszt ből ké szí tet te az alap anya got, a
test vér vá ros ból Belusáról  ér ke ző csa -
pat egy ki csit pu hább ra sü töt te a tócs -
niját ez zel a har ma dik he lyet ér de mel -
ték ki, a kerepesiek pe dig tep si ben sü -
töt tek, ők let tek a másodikok. A Sza -
bad idő Sport Egye sü let sza bad tű zön
ké szí tet te el a görhönyt és leg vé gül a
győz tes csö mö ri ek há rom fé le görhöny -
nyel ed dig is me ret len ízek kel lep ték
meg a kö zön sé get. 

A Furmicska ve ze tő je
Magyariné Sza bó Er zsé bet 

Na gyon örü lünk a győ ze lem nek,
amit egy ká posz tás görhönnyel ér tük
el. A csa pat egy ha gyo má nyos görhöny
alap já ba rak ta be le a fé lig megdinctelt
ká posz tát és ezt sü töt tük meg. Csi nál -
tunk pad li zsá nos görhönyt is. Ta valy
csak kö rül néz tünk, idén vi szont már
ne vez tünk is, jö vő re pe dig meg kell vé -
de nünk az el sőbb sé gün ket.

Anyakönyvi hírek
2007. szeptember 14-től 2007. október 15-ig
Született: Nagy Norbert Kistarcsa, Eperjesi út 9.
Bazsó Nikoletta Ajándék Kistarcsa, Árpád Vezér utca 52.
Házasságot kötött:
Katona Szilvia Rimóczi Károly
Bedő Orsolya Kolozs Krisztián
Surman Éva Dóra László
Varga Éva Balázs György
Szalisznyó Edit Birkás Csaba
Szőke Judit Erdei Gyula
Elhalálozott:
Jónás Károly élt 50 évet Kistarcsa, Ungvári utca 28.
Kispál Jánosné élt 77 évet Kistarcsa, Szent László utca 29/a

Többcélú Gyermekjóléti Központot hoznak
létre 2008. február 1-től

A legutóbbi testületi ülésen (október 17.) elfogadták a
Kistarcsai Többcélú Gyermekjóléti  Központ Alapító Okiratát,
ami azt jelenti, hogy 2008. február 1-től a Nevelési Tanácsadó,
a Családsegítő Központ, a Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
és a Védőnői Szolgálat többcélú intézmény formájában
működik majd. Az intézmény élére pályázat útján nevezik ki
majd a vezetőt, a megbízás kezdőnapja 2008. február 01,
megszűnésének időpontja pedig 2013. augusztus 15.

Meghosszabbítják a buszközlekedést
Zsófialiget felső részén

Lakossági aláírásgyűjtés hatására meghosszabbítják
Zsófialigeten a busz útvonalát és sűrűbben helyeznének el megál-
lókat. A döntés értelmében a busz a Szent László út végéig
közlekedne, majd onnan jobbra kanyarodna be a Teréz utcába (itt
lenne egy megálló), majd a Móra Ferenc utca, Ibolya utca
következne (a Szent László út és a Móra Ferenc utca között lenne
egy újabb megálló), az Árpád Vezér úton a Tulipán utca és az
Ungvár utca között lenne a buszmegálló, innen jobbra kanyarod-
va az eredeti útvonalon a Déryné utcában folytatná a közlekedést
a busz. A megállók 300-400 méterenként követnék egymást.

Az önkormányzat fenntartja a helyi buszközlekedést
November 6-tól szünetelteti a helyi buszközlekedést a

TTkV Kft. Az önkormányzat június 27-től 2012 június 27-ig
kötötte meg a szerződést a céggel, de a TTkV Kft anyagi
helyzete ellehetetlenült, ezért a szolgáltatást nem tudják ellátni.
A jogszabály szerint ilyenkor egy évre szerződést lehet kötni
más szolgáltatóval. A megbízásra is pályázatot kell kiírni, így az
új szerződés megkötéséig az önkormányzat a jelenlegi vál-
lalkozót kérné meg a helyi buszközlekedés fenntartására.

Október 23-a térnek nevezték el 
a Csigaház előtti terület 

A képviselő testület legutóbbi ülésén egyhangúan hozta
meg a döntését, vagyis október 17-től hivatalosan is Október
23-a térnek nevezik a Csigaház előtti területet. Az első
városi rendezvényt éppen október 23-án tartják a téren.



A VÁROS ÉLETÉBŐL

8

Kistarcsai Híradó

Kohajda Pé ter 1971-ben szü le tett
Bu da pes ten, de szü le té se óta Kistarcsán
él, törzs gyö ke res kistarcsai. A Ber csé nyi
Mik lós Élel mi szer ipa ri Szak mun kás -
kép ző Is ko lá ban vég zett, mint hús fel dol -
go zó, dol go zott sza lá mi gyár ban és a ven -
dég lá tó ipar ban is. A lo va kat már fel nőtt -
ként sze ret te meg, egy szü re ti bá lon csi -
kós fi ú ként lo va golt és ez után vett egy sa -
ját lo vat. Rend sze re sen el járt lo va gol ni a
fel sé gé vel együtt, aki ere de ti leg vi rág kö -
tő szak má ban dol go zott. A fe le sé ge most
már lo vas edző, míg ő lo vassport ok ta tó,
de el vé gez te Pécelen a ló te nyész tő is ko lát
is, 13 éve csak lo vak kal fog lal koz nak. A
De res Lovasudvar az ő tu laj do nuk, amit
csa lá di vál lal ko zás ban üze mel tet nek.
Há rom gye re kük van, két fiú és egy le -
ány, ter mé sze te sen ők is lo va gol nak. 

– Szep tem ber 22-én is mét meg ren dez -
ték a lovasnapokat a De res Lovas udvar -
ban, úgy tű nik ez zel egy ha gyo mányt pró -
bál nak te rem te ni Kistarcsán? 
– Ta valy in dí tot tuk el ezt a ren dez -

vényt, igaz ak kor még csak egy lo vas
nyílt nap for má já ban, ami ab ból állt, hogy
le he tett in gyen lo va gol ni, ko csi káz ni és
szer vez tünk lo vas be mu ta tó kat is. En nek
ak ko ra si ke re volt, hogy ta valy szep tem -
ber ben meg csi nál tuk a De res Lovasudvar
szü re ti mu lat sá got. Ak kor még nem szer -
vez tünk ver senyt, csak be mu ta tó kat. Az
idén vi szont olyan szint re ju tot tak el a lo -
va sa ink, hogy meg hir det tük ne kik a há zi -
ver senyt. Meg kö ze lí tő leg 30-an ne vez tek.

– Hány ka te gó ri á ban hir det tek ver -
senyt? 
– A pi ci gye re kek a pó ni ka te gó ri á ban

in dul hat tak, a fu tó szá ras nagy ló ka te gó ri á -
ban már a na gyob bak mér het ték ös  sze a fel -
ké szült sé gü ket , és volt díj lo vas, valamint
caprili ver seny (2-3 ug rás sal kom bi nált be -
mu ta tó)

– Volt aki több ver seny szám ban is
eredményesen szerepelt?
– Igen ez így van, sze rin tem min den -

ki na gyon ügyes volt, de a Ho mo ki Zsó fi
a wes tern ben több ver seny szám ban is
ered mé nyes volt. Ő egé szen ki csi ko ra
óta lo va gol és a tel jes sza bad ide jét lo vag -
lás sal töl ti. Simó Zsó fit is meg kell em lí -
te ni, mert ő is na gyon ered mé nyes volt.

– Ér de kes mó don a mos ta ni ti zen -
éve sek kö zül in kább a lá nyok vá laszt ják
ezt a spor tot?
– Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy a fi úk

eb ben a sport ban ké sőbb ér nek meg. 

– Hon nan szár ma zik a De res
Lovasudvar el ne ve zés?
– Az el ső lo vunk egy de res kan ca

volt, így ön ként adó dott az öt let, ami kor
meg csi nál tuk a lo var dán kat, hogy ró la
ne vez zük el. Az ud var pe dig ar ra utal,
hogy egy ré gi ta nya ud va rá hoz ha son ló an
ala kí tot tuk ki a ren del ke zés re ál ló te rü le -
tet. Meg pró bál juk kö vet ni a ré gi ha gyo -
má nyos ló tar tást és nem lo var da ki ala kí -
tá sá ra tö rek szünk, ha nem egy szép ter -
mé sze ti kör nye zet ben ed  dzük a lo va kat.

– Ös  sze sen hány da rab lo vat tar ta nak?
– Az is tál lónk ban 32 db ló van el he -

lyez ve, eb ből nyolc ló a sa já tunk, a töb bi
pe dig bér tar tás ban van itt.

– A kistarcsaiak már fel fe dez ték a
De res Lovasudvart?
– Saj nos egyen lő re az a ta pasz ta la -

tunk, hogy Kistarcsáról egy elő re csak ke -
ve sen jár nak hoz zánk lo va gol ni, a több -
ség a XVII., a XVI. ke rü let ből, Gö döl lő -
ről és Isaszegről látogatnak Kistacsára.

– Pe dig min den kistarcsai ren dez vé -
nyen tar ta nak be mu ta tót, te hát már jól
is me rik önö ket?
– Ezért tá mo gat juk eze ket a ren dez -

vé nye ket, hogy mi nél töb ben tud ják meg
Kistarcsán, hogy lé te zünk. Is ko lák ból is
szí ve sen lá tunk cso por to kat, akik el tölt -
het nek itt egy két órát.

– Mi a vég cél?
– Min den kép pen sze ret nénk pá lyá zat -

ból egy fe de les lo var dát épí te ni. A lo vag lás
meg le he tő sen idő já rás füg gő, egy ilyen be -
ru há zás sal ezt ki le het ne kü szö böl ni. Sze -
ret nénk, ha az is ko lás gye re kek test ne ve lé -
si óra ke re té ben ide jár ná nak lo va gol ni.

– Szep tem ber 22-én a lo vas na pok vé -
gén ki gyul ladt az egyik is tál ló te tő szer ke ze -
te. A füs töt még Ke re pe sen is le het tet lát ni! 
– A tűz okát még most sem tud juk pon -

to san, le he tett egy elekt ro mos szik ra, vagy
egy el do bott ci ga ret ta is. Egy biz tos a te tő -
szer ke zet har ma da le éget, a lo va kat sze ren -
csé re még idő ben si ke rült ki me ne kí te ni. A
tel jes fel újí tás egy mil lió fo rint ba ke rült.

– Lesz foly ta tá sa  a lo vas na pok nak?
– Ter ve ink sze rint igen, de ar ra ügye -

lünk, hogy más kistarcsai ren dez vén  nyel
ne üt köz zön.

Polgár Gyula

Ver sen  nyel ös  sze kö tött lovasnapokat ren dez tek a De res Lovasudvarban
Ke vés kistarcsai jár lo va gol ni

A díjat átadja Tóth Szabolcs 
polgármester és Kohajda Péter

Apróhirdetés
Tanítás – Angol társasági klub indul Kistarcsán
minden hétfőn 19 órától az iskolában. Bátorság
a megszólalni vágyóknak! Jelentkezz Juditnál a
06 30 90 74 621 telefonszámon.
– Angol, német, lengyel tanítást vállalok
Nagytarcsán kezdőtől az üzleti nyelv szin-
tjéig. Ár:1500-2500Ft/60 perc. Tel: 06-70-
38-15-005.
– Matematika, fizika, kémia tanítás, emelt szintű
érettségire felkészítés! Egyetemistáknak, főiskolá-
soknak 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.
Eladó – Nagytarcsán az ófaluban felújított
150 m2-es háromszobás déli fekvésű családi
ház csendes , aszfaltos utcában tetőtér-
beépítési lehetősséggel eladó. 26.500.000 Ft
06/20-247-6767,06/20- 224-9261

Szolgáltatás – Hűtőgépjavítás garanciával
hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény.
Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693

Állás – Mátyásföldi mosodába mosó- és
vasalónőket felveszünk. T.: 401-0771, 06
(70) 618-9052, 8.00-14.00 óra között.

Pontosítás
A szep tem be ri lap szám ban az „Új

hely szín re köl tö zik a Kistarcsai Bú csú”
cí mű írás ban a fel so ro lás így pon tos: „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 Sa rok Ven dég lő (Tóth
Gyu la) és a Ritecz Ven dég lő (Ritecz
Lász ló) pe dig fo lya ma to san étel lel és
ital lal lát ta el a té ren dol go zó kat.” 
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Egy mű vé sze ti is ko lá hoz mél tó szín -
vo na lú, s an nak mű kö dé sé hez tör vé nye -
sen is el en ged he tet len hang ver seny te rem
köz ada ko zás ból tör té nő ki ala kí tá sát ter -
ve zi 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.
Az el kép ze lés ér tel mé ben az Eper jes ut cai
épü let egyik fo lyo só-rész le tét al kal man -
ként 16 mé ter hos  szan és 4 mé ter szé les -
ség ben „te tő től-tal pig” dra pé ri á ba öl töz -
tet nék. A ta ná ri, vagy di ák hang ver seny re,
kon fe ren ci á ra, ün ne pi mű sor ra, tu do má -
nyos elő adás ra, iro dal mi est re, ka ma ra -
szín há zi elő adás ra ér ke ző né zők sző nye -

gen ha lad va fog lal hat ják majd el a szín há -
zi szék sor ok hoz ha son ló an ös  sze so rolt
kár pi to zott ülő he lye i ket. Az elő adó kat kis
pó di um szín pad te szi majd job ban lát ha tó -
vá, a szín há zi han gu la tot fel gör dü lő és
össze húz ha tó füg göny és né hány ref lek tor
fog ja majd to vább erő sí te ni.
A terv el nyer te a mű vész ta ná rok, a szü -

lői mun ka kö zös ség tet szé sét, de meg va ló sí -
tá sát a Vá ro si Ön kor mány zat is üd vö zöl te.
Az el kép ze lé sek sze rint az alap öt let szint -
jén is mint egy 2,5 mil lió fo rin tot igény lő
be ru há zás költ sé ge it a szü lői mun ka kö zös -
ség gyűj té si ak ci ó já ból, va la mint né hány

lo kál pat ri ó ta vál lal ko zó hoz zá já ru lá sá ból
fe de zik. Az is ko la ve ze tés gon do san ügyel -
ni kí ván ar ra, hogy a kö zös sé gi és egyé ni
tá mo ga tók a pro jekt egy-egy konk rét rész -
költ sé gét fi nan szí roz zák, s hogy a nyil vá -
nos ság szá má ra a költ sé gek utol só fo rint já -
nak fel hasz ná lá sa is át lát ha tó vál jék.
Ide á lis eset ben az is ko lai fo lyo só né -

hány órai mun ká val vis  sza ala kít ha tó he -
lyi ség len ne és re mé nye ink sze rint – mi -
ni mum 70-80 szá za lé kos be fe je zett ség
mel lett – még az idei év utol só he te i ben
át is ad nánk.

Dr. Pat kós Jó zsef igaz ga tó

Két mil li ós ér té ket te rem tet tek
Két na pos, rend kí vül ered mé nyes tár -

sa dal mi mun ka ak ci ót szer ve zett 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 pe da gó gus,
szü lői és gyer mek kö zös sé ge.
Az ok tó ber 5-én és 6-án zaj ló ak ci ó já val

az in téz mény ket tős célt tű zött ma ga elé:
– az épü let együt tes el öre ge dett desz -

ka orom za tá nak, il let ve nyí lás zá ró i nak
(kül ső) fes té sét
– ál ta lá nos nagy ta ka rí tást, gyom ta la -

ní tást, cser jék, fák és vi rá gok ül te té sét az
ud va ron és a ke rí té sen kí vül.

Bár na pok kal az ese mé nyek előtt az
idő já rás-elő re jel zé sek vész jós ló ak vol -
tak, vé gül mind a két na pon mun ká ra
ide á lis idő já rás fo gad ta a szor gal mas ön -
kén te se ket. Pén te ken és szom ba ton ösz  -
sze sen 78 fel nőtt (köz tük az is ko la 35
dol go zó ja) va la mint 61 nö ven dék je lent
meg a ma ga aka ra tá ból. Né hány nagy -
szü lő lel kes je len lé te há rom ge ne rá ci ós -
sá tet te a mun kát, mely nek együt tes ér té -
ke – töb bek becs lé se sze rint – el ér te a két
mil lió fo rin tot.

Se gít sé gé ért há lá san mon dok  kö szö -

ne tet min den fi a tal nak, fel nőtt és idős
em ber nek – köz tük An tal Jó zsef, Ber ta -
lan Ár pád, Éll Jó zsef, Karsai At ti la, Ma -
nyik Im re szü lők nek, Juszkó Fe renc ön -
kor mány za ti kép vi se lő úr nak, Solymosi
Sán dor al pol gár mes ter úr nak, va la mint
Tóth Sza bolcs pol gár mes ter úr nak.
Vé gül, de nem utol só sor ban kö szö -

nöm az is ko la dol go zó i nak, hogy a meg -
hir de tett és be fe je zett ak ció nem ma radt
pusz tá ba ki ál tott szó.

Dr. Pat kós Jó zsef  igaz ga tó

A szep tem be ri ka ma ra ze nei est ről
Az Őszi Kul tu rá lis Hét ren dez vé nye i -

nek so rá ból ma már alig ma rad hat na ki a
szer da es ti ka ma ra ze né ben va ló gyö nyör kö -
dés, ame lyet idén is 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 szer ve zé sé ben va ló sí tot tunk meg.
Ez al ka lom mal ki vé tel nél kül olyan

elő adó mű vé szek lép tek a kö zön ség elé,
akik va la mi lyen szá lon Kistarcsához kö -
tőd nek. A mint egy öt ven fős pub li kum -

Mo zart tól Piazzolaig – ma gas szín vo na -
lú ze nei él mény ben ré sze sül he tett. Nagy
öröm szá munk ra, hogy egy mű ér tő kö -
zön ség előtt, he lyi elő adók kal egy ilyen
ní vó jú pro duk ci ó val lép het tünk szín re.
Kü lön em lí tést ér de mel Ré ti Vil ma lel -

ke se dé se és ze ne sze re te te, ki ko rát meg ha -
zud to ló szín vo na lon elő a dott éne ké vel jó
pél dá val jár előt tünk, fi a ta lab bak előtt.
Vál to za tos da ra bok ból ös  sze ál lí tott egy

órás mű so run kat volt, aki rö vid nek tar tot ta
– ami a leg na gyobb el is me rés szá munk ra.
Vé ge ze tül köz hír ré te szem azon re mé -

nye met, hogy a so ron kö vet ke ző ka ma ra -
es tün ket dr. Pat kós Jó zsef igaz ga tó öt le te
sze rint már az is ko la fo lyo só ján fog juk
meg va ló sí ta ni , ugyan is ad dig ra a fo lyo só
egy ré szét elő adó te rem mé ala kít juk át.

Szar vas Jó zsef
a ze ne is ko la ve ze tő ta ná ra

Hang ver seny te rem – köz ada ko zás ból?

Az óvo dá ba meg ér kez tek az új gye -
re kek, a be szok ta tás fo lya ma tos az egész
in téz mény ben.
Ok tó ber ele jé től kezd ve fo lya ma to san tá -

jé koz tat juk a szü lő ket szü lői ér te kez le te ken a
ne ve lé si év rend jé ről , az év ki tű zött fel ada ta -
i ról és prog ram ja i ról. Fon tos, hogy min den
ne héz ség el le né re a fej lesz tő pe da gó gu sok és
a lo go pé dus eb ben az év ben is se gí te ni tud ja
a gyer me kek fej lesz té sét. Dél utá ni fog lal ko -
zá sa ink, ame lye ket a szü lők té rí tés el le né ben
ve het nek igény be: a já té kos gyer mek tor na, a
nép tánc, a ka ra te, a ba lett és az an gol.

Szep tem ber ben részt vet tek óvo dá sa ink
Be ne dek Elek szü le tés nap ja al kal má ból ren -
de zett Kis tér sé gi Me se mon dó ver se nyen, ahol
Bajkai Ni ko lett nagy cso por tos óvo dá sunk kü -
lön dí jat ka pott. A kistarcsai Vá ro si Mű ve lő dé -
si Ház és Könyv tár ban 2007. szep tem ber 28-
án  meg ren de zett Nép me se Nap ján nagy cso -
por tos óvo dá sa ink me se mon dás sal ün ne pel -
ték meg Be ne dek Elek szü le tés nap ját.
Szep tem ber vé gén óvo dá sa in kat a Gé -

zen gúz együt tes őszi ver sek kel, da lok kal
és me sék kel szó ra koz tat ta a Gesz te nyés
óvo dá ban.
Szep tem ber 28-án a Tölgy fa óvo dá ban

Mi hály-na pi vá sárt tar tot tak a cso por tok.

Ok tó ber ele jé től fo lya ma to san őszi
ki rán du lá so kat szer vez nek a cso por tok,
az őszi idő já rás és ter mé szet meg fi gye lé -
sé re. Mind két óvo dá ban be in dult az
úszás ok ta tás a Vá ro si Uszo dá ban.
2007. ok tó ber 27-én ren de zik meg a

„Mo zog junk együtt gye re kek” sport ve tél ke -
dőt, ame lyen a kör nye ző te le pü lé sek óvo dá -
sai mé rik ös  sze ere jü ket és ügyes sé gü ket.
Szin tén ok tó ber 27-én es te ren dez zük

meg a Dö mö tör bált a Csi ga ház ban. A
kistarcsai óvo da ala pít vá nyi bál já ra min -
den ked ves ven dé get sze re tet tel vá runk! 

Ratimovszky Tiborné
óvo da ve ze tő

Vá ro si óvo da – hí rei
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Fundamenta előnyök! Tippeljen és nyerjen egy
72 ezer forinttal feltöltött Posta Kártyát!

Az akció időpontja október 1. és 
november 30. közötti időszak 

Ön is tudja, hogy a Fundamenta lakástakarék szinte minden
lakáscélra felhasználható? Ha most köti meg szerződését, 
megajándékozzuk egy mérőszalaggal és egy hűtőmágnessel!

Amennyiben Ön is pályázna, a 10 darab egyenként 72 ezer
forinttal feltöltött Posta Kártya egyikére, nem kell mást tennie,
csak válaszolnia a szórólapunkon található kérdésünkre és

tippszelvényét leadnia munkatársunknak. 
Fundamenta Előnyök!   

– Évente 30% állami támogatás a megtakarítási évben rendszeresen
elhelyezett betétei után, legfeljebb 72 000 Ft a lakáscéljaihoz

– Kamatadó-mentesség
– Magas, akár évi 10% feletti hozam megtakarításaira
– Alacsony, évi 3,9% hitelkamat (THM 5,12-5,22%) 
a lakáskölcsönre, legalább 4 év elôtakarékosság esetén

– A 8 éves futamidejű megtakarítás nem csak lakáscélra, hanem
bármilyen cél megvalósítására szabadon felhasználható.

A Fundamenta lakástakarék
szinte minden lakáscélra felhasználható:

– új vagy használt lakás vásárlására, házépítésre
– lakáskorszerűsítésre (pl: nyílászárók cseréje, szigetelés, 
fűtéskorszerűsítés)

– lakásfelújításra (pl: festés, tapétázás)
– Az állami támogatás mértéke nem jövedelemfüggô, lakáselô-
takarékoskodó által évente, rendszeresen elhelyezett betét
nagyságától függ és kamatadó-mentes

Szerződéskötés: 2143 Kistarcsa, Iskola u. 6., 
Telefon: (06-28) 470-841

A 2007/2008-as tan évet 196 nap pa li ta -
go za tos di á kunk kezd te el, eb ből gim ná zi u -
mi osz tály ba 99-en, szak kö zép is ko lai osz -
tály ba 97-en irat koz tak be. Az es ti gim ná zi -
u mi osz tály ban 24 fő érett sé gi zik eb ben az
év ben. A le ve le ző ta go za ton ál ta lá nos ápo -
ló sza kon a 13. év fo lya mon 12 fő, a  14. év -
fo lya mon 10 fő, va la mint a 15 .évfolyamon
12 fő fel nőtt ké pe zi ma gát to vább. 
A szá mí tás tech ni kai tan fo lyam okon a

szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tő 1
éves, szá mí tás tech ni kai ke ze lő (- hasz ná -
ló) 1 éves, va la mint a mul ti mé dia 2 éves
kép zé se in OKJ bi zo nyít ványt sze rez het a
ta nul ni vá gyó 115 fő fel nőtt, va gyis ösz  -
sze sen 184 fel nőtt ve szi igény be az is ko la
ál tal fel kí nált (át)képzési le he tő sé ge ket. 
Idén elő ször kép zünk daj ká kat, ők

szin tén OKJ bi zo nyít ványt kap nak a 2
éves si ke res vizs ga le té te le után. Mind -
ezek ből lát szik, hogy is ko lánk reg gel 8
órá tól es te 8 órá ig fo lya ma to san a hét öt
nap ján tel jes ka pa ci tás sal üze mel.
Gim ná zi u mi ok ta tá suk to vább ra is pe -

da gó gi ai prog ra munk nak meg fe le lő en ta nít -
ja di ák ja it, akik nél igye kez nek a di á kok ból a
ma xi mu mot ki hoz ni, va la mint se gí te ni,

hogy to vább ta nu lá suk nál a leg meg fe le lőbb
fel ső ok ta tá si in téz ményt vá las  szák. Is ko -
lánk ban an gol és né met nyelv mel lett ta nul -
hat nak a di á kok fran cia nyel vet is. Eb ben az
év ben is meg hir det jük a „O” év fo lya mot,
ahol an gol nyelv re elő ké szí tő +4 év fo lya -
mos gim ná zi um ban sa já tos ne ve lé si igé nyű
ta nu lók fel zár kóz ta tá sát  is fel vál lal juk.
Az egész ség ügyi kép zés fo lya ma tos -

sá ga vál to zat lan is ko lánk ban. Az ok ta tá si
rend szer vál to zá sa it azon ban kö vet ni kel -
lett. A szak kö zép is ko lai év fo lyam ok ra
egész ség ügyi alap is me re te ket ta nul nak a
di á kok. Vá laszt ha tó érett sé gi tan tár gyuk is
le het. Ezek az is me re tek a szak mai kép zés
ap ró mor zsá it kí nál ják, mel  lyel egész ség -
ügyi, pszi cho ló gi ai kul tú rá ju kat fej lesz ti.
A szak mai kép zés érett sé gi re épü lő ok ta tás
ke re té ben le het meg sze rez ni. A szer te ága -
zó szak te rü le tek kö zött se gí tünk el iga zod -
ni, is ko lát vá lasz ta ni. Az is ko lánk ban ha -
gyo má nyo san az igé nyek hez iga zo dó ápo -
ló kép zés fo lyik. Je len leg az érett sé gi zet -
tek 3 éves es ti, s akik nek az érett sé gi mel -
lett ál ta lá nos ápo ló és as  szisz tens ké pe sí té -
se van 2 éves le ve le ző ok ta tás ke re té ben
sze rez he tik meg az OKJ ápo ló bi zo nyít -

ványt. Ez zel a kép zett ség gel a ha tá ron túl
is szí ve sen fo gad ják a mun kát ke re ső ket. 
Is ko lánk ra to vább ra is jel lem ző a

csa lá di as lég kör az egy más ra oda fi gye -
lés, úgy a ta nu lás se gí té sé ben, mint a na -
pi gon dok, prob lé mák meg ol dá sá ban. 
Nagy lel ke se dés sel ké szü lünk a fran -

cia test vér is ko lánk meg lá to ga tás ára, 30
di á kunk uta zik Montoire-ba, fran cia csa -
lá dok lát ják őket ven dé gül.
No vem ber ben 24-én ren dez zük meg

sza lag ava tó ün nep sé gün ket a Gö döl lői
Mű ve lő dé si Ház ban, ami re tánc cal és
mű sor ral, szor gal ma san ké szül nek a 11.
és a 12. év fo lya mos di á kok és ta ná rok.
Né hány fon to sabb prog ram a 2007/2008
tan évi ese mény nap tár ból.
10. 24 KT vá lasz tás
11. 07–08 Nyi tott na pok
11. 24 Sza lag ava tó – Gö döl lő

Mű ve lő dé si Kp.
12. 07 Mi ku lás bu li
12. 20 Ka rá cso nyi ün nep ség
Sok sze re tet tel vá runk min den ér dek -

lő dőt nyílt nap ja ink ra és ter mé sze te sen
min den prog ra munk ra.

Koltai Éva igaz ga tó

Nagy ko rú lett a Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
Szep tem ber ben volt 18 éves a gim ná zi um

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 






