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Kistarcsai Híradó

Ün ne pi meg em lé ke zés a for ra da lom 160-ik év for du ló ján 
A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en az 1848-49-es For ra da lom és Sza bad ság harc

tisz te le té re ren de zett ün nep ség dél előtt 10 óra kor kez dő dött a Ci vil-ház nál. A Him nusz
el ének lé se után Országh Pé ter a MÁS-KÉP Szín ját szó Cso port tag ja sza valt. Meg em -
lé ke ző be szé det mon dott az 1849-es ta va szi had já rat ról dr. Szé kely And rás Ber ta lan ki -
sebb sé gi ku ta tó, a Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja, aki el mond ta, hogy „Kistarcsa büsz ke le -
het ar ra, tör té nel me di cső lap jai kö zött tart hat ja szá mon, hogy az isaszegi csa ta ide -
jén itt fej lő dött fel az Au lich La jos ve zet te ma gyar csa pat test. Isaszeg pe dig má ig ápol -
ja a ta va szi had já rat leg di csőbb üt kö ze té nek em lé két.” Szé kely And rás Ber ta lan meg -
em lí tet te az itt élő szlo vá kok „hungarus tu da tát”, ezt 48-as da lok és iro dal mi al ko tá sok
so ra bi zo nyít ja. Ezt iga zo lan dó idé zett Jan Chalupka (1791-1871) breznóbányai evan -
gé li kus lel kész Verd fél re a ha ran got cí mű ver sé ből. A Szó zat el ének lé se után ko szo -
rút he lye zett el Au lich La jos em lék táb lá já nál az ön kor mány zat ne vé ben Tóth Sza bolcs
pol gár mes ter, Majsai Sán dor és Babarczi Jó zsef kép vi se lő, az in téz mé nyek ve ze tői,
Zsiák Ba lázs és ifj. Ju hász Ist ván (Fi desz, Fidelitasz), Né meth Ist ván és Far sang
Györgyné (MSZP Kistarcsai Szer ve ze te és Női Ta go za ta), Ju hász Ist ván, Kiss Joachim
és Tö rök Mi hály (Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re) , Csampa Zsolt és Győr And rás
(Kistarcsai Vál tók Egye sü le te) és Dr. Mar cell Mi hály és Hirmann Éva (Kistarcsai Ci -
vil Egy let). A ren dez vé nyen 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 fú vós ze ne ka ra ját szott Botrágyi Kár oly ve zény le té vel. A ren dez vény
mű sor ve ze tő je Tö rök And rea a ko szo rú zás
után a Csi ga ház ba in vi tál ta az ün nep sé gen
részt ve vő ket, ahol elő ször Bóna Gá bor a
MÁS-KÉP Szín ját szó Cso port tag ja sza valt,
majd Tóth Sza bolcs mon dott ün ne pi be szé det.
A pol gár mes ter el mond ta, hogy „a for ra dal -
mat in dí tó már ci us 15-ke jel kép lett: a ki ví vott
sza bad ság  meg őr zé sé nek és az el ve szett sza -
bad ság vis  sza szer zé sé nek szim bó lu ma.”
„Már ci us 15-ke min de nek előtt az zal szem be -
sít mind an  nyi un kat, hogy mi ho gyan élünk a
sza bad ság gal.” Ezt kö ve tő en az elő ször meg -
hir de tett sza bad saj tó pá lyá zat győz te se i nek Szilárdi Lász ló az ün ne pi prog ra mot szer -
ve ző Vá ro si Mű ve lő dé si és Sport köz pont igaz ga tó ja adott át könyv ju tal mat és ok le ve -
let. El ső dí jat nyert Me leg Van da és Tomor Dá vid, má so dik lett Volner Ri chárd, har -
ma dik he lyen vég zett Kő vá gó Kin ga. Az ün nep ség vé gén a Flór Fe renc Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um ta nu lói ad tak elő egy iro dal mi já té kot. Az ün ne pi
meg em lé ke zést egy ál ló fo ga dás zár ta. (fo tók a cím la pon) 

Tomor Dá vid át ve szi az ok le ve let

Jó té kony sá gi kon cert
a ka to li kus temp lom ban 

Áp ri lis 20-án (va sár nap) az es ti mi sét
kö ve tő en, 19 óra kor ko moly ze nei kon cer -
tet ren dez nek a Kistarcsai Ka to li kus Temp -
lom ban. A kon cer ten egy há zi ze ne mű vek
csen dül nek fel, Händel, Roncalli, Stradella
és más ba rokk szer zők mű ve i ből. Az est
fel lé pői a Kistarcsán élő, il let ve a he lyi ze -
ne is ko lá ban ta ní tó fi a tal mű vé szek. Fel lép:
Ágostonné Ba logh Myrtill, Botrágyi Ká -
r oly, Eskulics Zsu zsan na, Ju hász Ta más,
ifj. Ladjánszki Lász ló és Lippai Ta más. Be -
lé pő díj nincs, de a szer ve zők ado má nyo kat
el fo gad nak. A ze nei est be vé tel ét a 2006-ban
fel ál lí tott Simándy-szobor kör nye ze té nek
ren de zé sé re ajánl ják fel a mű vé szek.

Kö te le ző eb ol tás áp ri lis  2-án
Min den há rom hó nap nál idő sebb ku -

tyát a tu laj do no sa, vagy tar tó ja kö te les
éven te a sa ját költ sé gén ál lat or vos sal ve -
szett ség el len be ol tat ni. Az eb ol tás idén
Kistarcsán a Ci vil ház ud va rán lesz (Szé -
che nyi u.33.) áp ri lis 02-án 8 és 11 óra kö -
zött. A vé dő ol tás dí ja 2700 Ft ku tyán ként,
amit a hely szí nen kell ki fi zet ni. A pót ol tás
2008. áp ri lis 09-én 8 és 10 óra kö zött
szin tén a Ci vil ház  ud va rán lesz. Kö te le ző
a ku tyák fé reg te le ní té se is! A pa ra zi ta el le -
ni ke ze lés a ve szett ség el le ni ol tás al kal má -
val ki adott tab let ták kal tör té nik, amit ott -
hon kell a ku tyák nak be ad ni. A fé reg te le ní -
tés költ sé ge szin tén az eb tar tó kat ter he li.
Ez a ku tya test sú lyá tól füg gő en 200-800 Ft. 

De ák ta nya prog ram jai
2008. áp ri lis 3. Gu lyás Ir ma: Gyógy nö vé nyek a kert ben – A gyógy nö vé nyek sze -

re pe a nyu ga ti or vos lás ban. A ter mé sze tes ala pú anya gok, a ha gyo má nyos mód sze rek
elő tér be he lye zé se. A gyógy nö vé nyek ha tá sai. Né hány pél da gya ko ribb be teg sé gek
gyó gyí tá sá ra. A gyógy nö vé nyek ter mesz té se. Fel hasz ná lá si mó dok: ke nőcs, tea…

2008. áp ri lis 10. Ma jor Lász ló: Kistarcsai ve tél ke dő – Egy kistarcsai em ber,
kvíz já ték ra is al kal mas nagy sze rű ta lál má nya. Ki te kin tés a nagy vi lág ba. Ta lál ko zás
a fel ta lá ló val. A já ték fel hasz nál ha tó sá gi le he tő sé gei a pe da gó gi á ban. Ki pró bá lás a
hely szí nen. Ve tél ke dő több fé le té ma kör ben.

2008. áp ri lis 17. Fe nyő Er vin: Tom pa Mi hály – Arany, Pe tő fi és Tom pa al kot ta
a né pi köl tők hár ma sát, kö zü lük Tom pa lett a leg ke vés bé is mert. Pe tő fi ha lá la után
Arany egyet len bi zal mas ba rát ja. Tom pa Mi hály sok fáj da lom mal kí sért tra gi kus
élet út ja. Ő ma ga és élet mű ve is tel je sen a fe le dés ho má lyá ba me rült.

2008. áp ri lis 24. Szvetelszky Zsu zsan na: A plety ka – A plety ka az egyik leg fon to -
sabb be fo lyá so ló té nye ző a kö zös sé gek éle té ben. Sok szí nű je len sé ge it vizs gál ják a ter -
mé szet- és tár sa da lom-tu do má nyok. Plety ka tí pu sok. Ki a plety ka fé szek? Az Internet
se gít sé gé vel egy re ha té ko nyab ban ter jed. A plety ka a kö zös ség in for má ci ós há ló za ta.

A De ák ta nya elő adá sa it a Vá ros há za (Sza bad ság út 48.) föld szin ti kö zös sé gi ter -
mé ben tart ják. A klub es tek ide je: csü tör tö kön es te 7-től 10 órá ig. A De ák ta nya is me -
ret ter jesz tő elő adá sai nyi tot tak, azo kat bár ki té rí tés men te sen lá to gat hat ja.   

Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let

Átlagosan 10%-kal emelkedtek
a vízdíjak és a csatornadíjak
A kép vi se lők 2008. ja nu ár 24-én dön -

töt tek a köz szol gál ta tás ok dí ja i ról. A
Fővárosi Vízművek áremeléséhez igazod-
va a la kos sá gi ivó víz köb mé te re 223 Ft-
ról 245 Ft-ra (+ ÁFA) emel ke dett, a kö zü -
le ti fo gyasz tók 382 Ft he lyett 420 Ft-ot (+
ÁFA) fi zet nek. A csa tor na dí jat is  meg -
emel ték, így feb ru ár 1-től a la kos ság nak
240 Ft he lyett 265 fo rin tot (+ ÁFA) kell fi -
zet ni köb mé te ren ként. A kö zü le ti fel hasz -
ná lók  404 fo rint  he lyett 445 Ft (+ ÁFA)
fi zet nek. 

MÁS KÉP Szín ját szó
Cso port prog ram ja

Leg kö ze lebb áp ri lis 12-én sze re pel -
nek a szín ját szók. Ör kény Ist ván em lé ké -
re Sza bó Ger gely: Azt me séld el, Pis ta!
cí mű da rab ját ad ják elő. Az elő adás es te
nyolc óra kor kez dő dik a Csi ga ház ban.

2008. má jus 03-án –Az Éj sza ka Hang -
jai (drá ma) Kistarcsa Csi ga ház 20 órá tól.
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Lom ta la ní tás 2008. már ci us 31-étől áp ri lis 4-ig 
Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy a te le pü lé si szi lárd hul la dék kal kap cso la tos hul la dék ke ze lé si he lyi köz szol gál ta tás ról

szó ló 7/2007.(II.15.) Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü let ren de le té nek 12.§ alap ján a Vá ros gond nok ság lom ta la -
ní tást vé gez Kistarcsa vá ros te rü le tén.

A te le pü lé si hul la dék gyűj té si és a szál lí tá si idő pont ok kal egye ző na po kon tud juk biz to sí ta ni a lom ta la ní tás ra ki tett hul la dé -
kok be gyűj té sét és el szál lí tá sát. Gya kor lat ban ez azt je len ti, pél dá ul, hogy ahol hét fői na pon van a la kos sá gi hul la dék be gyűj -
tés, a lom ta la ní tás ra ki tett hul la dé kok el szál lí tá sát hét fői na pon vé gez zük. 

Mit szál lí tunk el: na gyobb mé re tű be ren de zé si tár gyak bú tor, to váb bá a na pon ta ke let ke ző ház tar tá si hul la dé kot meg ha la dó
men  nyi sé gű pa pír, mű anyag, fa, ker ti hul la dék. La kás fel újí tás ból, la ká son ként leg fel jebb ne gyed köb mé tert meg nem ha la dó
sitt (épí té si tör me lék). Az épí té si tör me lék ki he lye zé sét le he tő ség sze rint olyan edény be, zsák ba kér jük ki ten ni, hogy se a kör -
nye ze tet ne szen  nyez ze, se a be gyűj tést, szál lí tást fö lös le ge sen ne ne he zít se. 

Ve szé lyes hul la dé kot (ak ku mu lá tor, fá radt olaj, ve gyi anyag, fes ték ma ra dék, elekt ro mos, elekt ro ni kai hul la dék, fény cső
stb.) lom ta la ní tás ra, köz te rü let re ki ten ni ti los! 

Lom ta la ní tás ide je alatt a Vá ros gond nok ság te lep he lyén a la kos ság tól té rí tés men te sen át ves  szük az aláb bi ve szé lyes és
egyéb hul la dé ko kat:

– elekt ro ni kai és elekt ro mos hul la dé ko kat (szá mí tó gép, mo ni tor, tv, haj szá rí tó, hű tő szek rény, mo só gép, cent ri fu ga, ká bel -
ma ra dék stb.)

– ak ku mu lá tor, mű anyag, pa pír, fá radt olaj (nem ház tar tá si sü tő olaj), fé mek, bú to rok.
A Vá ros gond nok ság te lep he lyé re ezen hul la dé ko kat mun ka nap okon 8 órá tól 15 órá ig fo gad juk, et től el té rő idő pont ban, csak

a Vá ros gond nok ság gal egyez te tett idő pont ban tud juk az át vé telt biz to sí ta ni. Tá jé koz ta tom a Tisz telt La kos sá got, hogy lom ta la -
ní tás ide jén át vett hul la dé ko kat a Vá ros gond nok ság le gá lis hul la dék ke ze lők nek ad ja to vább.

Ké rem a Tisz telt La kos ság köz re mű kö dé sét, hogy a lo mo kat ko ráb ban ne he lyez zék ki és a lom ta la ní tást kö ve tő en se rak -
ja nak ki lo mo kat. Ké rem to váb bá a köz re mű kö dé sü ket ab ban is, hogy a lo mok el szál lí tá sát kö ve tő en a sa ját por tá juk előtt a köz -
te rü le tek ta ka rí tá sá ban se gít sék a Vá ros gond nok ság mun ká ját. A lom ta la ní tás sal kap cso lat ban kér dé sek re, ész re vé te lek re mun -
ka nap okon, a Vá ros gond nok ság te le fon szá ma in 470-440 és a 470-119 ál lunk ren del ke zé sük re. Se gí tő köz re mű kö dé sü ket tisz -
te let tel kö szö nöm!

Sze pe si Lász ló vá ros gond nok

Álláshirdetés
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy ző je pá lyá za tot hir det

épí tés ha tó sá gi-mű sza ki ügy in té zői ál lás be töl té sé re
Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elő é let
a köz tiszt vi se lők ké pe sí té si elő írá sa i ról szó ló, mó do sí tott

9/1995.(II.3) Korm. ren de let ál tal elő írt egye te mi vagy fő is ko lai szin tű
épí tész mér nö ki, épí tő mér nö ki szak kép zett ség.

A pá lyá zat el bí rá lás nál előnyt je lent
köz igaz ga tá si alap vizs ga, leg alább 3 éves köz igaz ga tá si gya kor lat
leg alább fel hasz ná lói szin tű szá mí tó gé pes is me ret
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tot 
– szak mai ön élet raj zot 
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve vők meg is -

mer he tik a pá lyá zó anya gát 
Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló

1992. évi XXIII. tör vény sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Bel ügyi Köz löny ben va ló

meg je le nést (2008. már ci us 18.) kö ve tő 15 nap
A pá lyá zat el bí rá sá nak ha tár ide je

a be nyúj tá si ha tár időt kö ve tő 10 na pon be lül.
A pá lyá zat ki író ja, a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní tá sá nak

a jo gát fenn tart ja. 
Ered mé nyes pá lyá zat ese tén a ha tá ro zat lan idő re szó ló ki ne ve zés
6 hó nap pró ba idő ki kö té sé vel, 2008. áp ri lis 15-től tölt he tő be. 

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban „épí té si ügy in té ző” meg je lö lés sel,
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal 

jegy ző jé hez le het be nyúj ta ni.
cím: 2143. Kistarcsa, Sza bad ság u.48., tel: 06/28 507-132

A pá lyá za to kat a jegy ző, a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja bí rál ja el.

Álláshirdetés
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta -
la pá lyá za tot hir det pénz ügyi osz tály ve ze tői ál lás be töl té -

sé re a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi 
XXIII. tör vény 10.§ alap ján.

Az ál lás be töl té sé nek fel tét elei:
ma gyar ál lam pol gár ság
bün tet len elő é let
ké pe sí té si elő írás: 9/1995.(II.3) Korm. ren de let sze rint
köz igaz ga tá si szak vizs ga
leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tot 
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve vők meg -

is mer he tik a pá lyá zó anya gát 
– szak mai ön élet raj zot 
Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról

szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2008. áp ri lis 21.
Az el bí rá lás ha tár ide je: 2008. áp ri lis 25.

Ered mé nyes pá lyá zat ese tén a ha tá ro zat lan idő re szó ló ki ne ve -
zés hat hó nap pró ba idő ki kö té sé vel, 2008. má jus 13-tól tölt he tő be.
Az el bí rá lás ered mé nyé ről a pá lyá zó írás ban tá jé koz ta tást kap.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban „pénz ügyi osz tály ve ze tői mun ka -
kör” meg je lö lés sel, Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes -

te ri Hi va tal jegy ző jé hez le het be nyúj ta ni.
cím: 2143. Kistarcsa, Sza bad ság u.48., tel: 06/28 507-132

A pá lyá za to kat a jegy ző, a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja bí rál ja el. 
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Kistarcsán a már ci us 9-ki nép sza va -
zá son a rész vé te li arány az or szá gos át -
lag nál jobb volt, ugyan is te le pü lé sün kön
a 8389 vá lasz tás ra jo go sult ál lam pol gár -
ból 4500-an men tek el sza vaz ni. Ez
53,64%-os rész vé te li arány nak fe lel
meg, az or szá gos át lag 50,47% volt.

Kistarcsán a kér dé sek re adott vá la -
szok nál az or szá gos át lag nál több volt a
nem sza va zat. 

A kór há zi na pi díj ról 3706 (82,89%)

sza va zott igen nel, (az or szá gos át lag
84,04%) és 765-en (17,14%) nem mel (az
or szá gos át lag 15,92%).

A vi zit díj ról 3652 (81,15%) sza va -
zott igen nel (az or szá gos át lag 82,42%)
és 821 (18.73%) nem mel - az or szá gos
át lag 17,58% volt.

Az egye te mi tan díj ról 3583 (80,14%)
sza va zott igen nel (az or szá gos át lag
82,22%) és 888 (19,86 %) nem mel (az
or szá gos át lag 17,78%)

Na gyon nagy volt az el té rés a 9-es
kör zet ben (Majsai Sán dor) és a 10-es
kör zet ben (Juszkó Fe renc) a má so dik
kér dés nél. A vi zit díj el tör lé sét a 9-es kör -
zet ben a sza va zók 75,56% tá mo gat ta és
24,44% nem tá mo gat ta. A 10-es kör zet -
ben vi szont en nél a kér dés nél majd nem
min den ki tá mo gat ta a vi zit díj el tör lé sét.
A 347 sza va zó ból 327 igen nel  (95,06%)
sza va zott, míg 17-en (4,94%) nem mel
vok sol tak.

Kistarcsán az or szá gos át lag nál töb ben men tek el sza vaz ni már ci us 9-én

A március 4-én kedd délután három
órára meghirdetett testületi ülést Tóth
Szabolcs polgármester határozatképte-
lenség miatt három óra három perckor
bezárta, mert a kitűzött időpontban a

képviselők több, mint fele nem jelent
meg. Egy perccel később mind a 17
képviselő megérkezett és többségük
nagy értetlenséggel fogadta a pol-
gármester döntését. A hétfői egyeztető
megbeszélésen a polgármester azt kérte
a képviselőktől, hogy fél órával koráb-
ban érkezzenek a polgármesteri hivatal
tanácstermébe a napirend fontossága
miatt. (bizottságokat kellett volna mega-
lakítani) A képviselők megfelelő számú
aláírással kezdeményezték, hogy pén-

teken délután öt órakor  tartsák meg az
ülést. Másnap szerdán Tóth Szabolcs
március 10-én délután fél háromra tűzte
ki a következő időpontot.Már ci us 10-én
hét főn fél há rom kor pon to san kezd ték a
rend kí vü li ülést a kép vi se lők. A ki tű zött
idő pont ra 15-en je len tek meg, így ha tá -
ro zat ké pes volt a tes tü let. Az SZMSZ
mó do sí tá sá ról és a bi zott sá gok meg ala -
kí tá sá ról dön töt tek. Az SZMSZ-t azért
kel let mó do sí ta ni, mert a Köz ok ta tá si,
Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott sá got,
Köz ok ta tá si Bi zott ság ra és Köz mű ve lő -
dé si és Sport Bi zott ság ra bon tot ták szét,
így négy ről öt re emel ke dett a bi zott sá -
gok szá ma.

Pénz ügyi, Jo gi és Va gyon nyi lat ko -
za t-ke ze lő Bi zott ság el nök: Ju hász Ist -
ván, ta gok: Juszkó Fe renc, ifj. Ju hász Ist -
ván, Babarczi Jó zsef, Uvacsek Csa ba ,
kül sős ta gok: Czövek László,Nagy Ár -
pád, Surányi Már ta, Zsiák Ba lázs

Te le pü lés fej lesz té si és Pá lyá zat ke -
ze lői Bi zott ság el nök: Majsai Sán dor,
ta gok: Uvacsek Csa ba, Ju hász Jó zsef,
Tö rök Mi hály, Zsiák Pé ter, kül sős ta gok:
Csampa Zsolt, Navratil Mi hály,
Solymosi Sán dor, Vessely At ti la

Köz ok ta tá si Bi zott ság el nök:
Dr. Luk ács Fe renc Józsefné, ta gok:
Gurbán Sán dor, Ma jor Lász ló, Szemán
Jó zsef, kül ső ta gok: Hegedűsné Csák
Mó ni ka, Ge ren csér Jó zsef, Vá gány At ti la

Egész ség ügyi és Szo ci á lis Bi zott ság
el nök: Ked ves Kár oly, ta gok: Méhesné
Hor váth Eri ka, Rimóczi Er zsé bet, kül ső
ta gok: Kuti Gá bor, Pa ta ki Péterné

Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság
el nök: Bergán Já nos, ta gok: ifj. Ju hász
Ist ván, Juszkó Fe renc, kül ső ta gok: Ko -
vács György, Hor váth Zsig mond

Ezen az ülé sen je len tet ték be, hogy a
kép vi se lő tes tü le ten be lül ki lenc fő vel
meg ala kult a Kistarcsa Vá ro sért Frak -
ció. Frak ció ve ze tő: Juszkó Fe renc, frak -

ció ve ze tő-he lyet tes: Majsai Sán dor, ta -
gok ifj. Ju hász Ist ván, Ked ves Kár oly,
Dr. Luk ács Fe renc Józsefné, Ma jor Lász -
ló, Majsai Sán dor, Méhesné Hor váth Eri -
ka, Szemán Jó zsef és  Zsiák Pé ter. 

Pol gár 

Kom mu ni ká ci ós za var a kép vi se lő tes tü let
és a pol gár mes ter kö zött

El ma radt a már ci us 4-re meg hir de tett rend kí vü li ülés

Tóth Sza bolcs 
pol gár mes ter: 
A kö zös mun ka
fel té te le, hogy
min  den ki ko mo -
lyan ve gye az ülé -
sek kez dé si idő  -
pont ját. Mi vel
sen  ki sem je lez te,
hogy aka dá lyoz -

ta tás mi att kés ve ér ke zik, ezért hét perc
el tel té vel – ek kor ve lem együtt még csak
nyol can vol tunk – ha tá ro zat kép te len ség
mi att be zár tam az ülést. Más nap reg gel
nyolc óra kor a kép vi se lők től hoz zám
sem mi lyen írás be li fel ké rés nem ér ke -
zett, ezért ne gyed ki lenc kor ki tűz tem a
rend kí vü li tes tü le ti ülés új idő pont ját
(már ci us 10. du. fél 3). Dél előtt tíz óra -
kor meg kap tam a kép vi se lők alá írá sá val
az ál ta luk kért idő pon tot, de ezt ek kor
már nem le he tett fi gye lem be ven ni.

Majsai Sán dor
Kistarcsa Vá ro -
sért frak ció-ve -
ze tő he lyet tes:
Meg döb ben tünk,
ami kor ki de rült,
hogy Tóth Sza -
bolcs a te le ví zi ó -
ban , rá di ó ban és az
új ság ban meg je lent

nyi lat ko za tai el le né re kép te len együtt mű -
köd ni a kép vi se lő tes tü let tel. Há rom óra 4
perc kor már min den ki je len volt, ezt a je -
len lé ti ív vel tud juk iga zol ni. Tu do má sunk
sze rint fő ál lá sú kép vi se lő nincs
Kistarcsán, te hát min den ki a mun ka he lyé -
ről pró bált el ké redz ked ni. Az el múlt más -
fél év ben eb ből so ha nem volt prob lé ma.
Ked den 15 óra 15 perc kor sza bály sze rű ja -
vas la tot tet tünk az új idő pont ra, cso dál ko -
zunk, hogy er ről nem ér te sült idő ben a pol -
gár mes ter úr. Há rom-négy perc mi att kár
volt ek ko ra cir kuszt csi nál ni. Mi azért tá -
mo gat tuk a pén tek dél után öt órai kez dést,
mert fe le lő sen mi nél előbb meg akar tuk
tar ta ni a tes tü le ti ülést és ez az idő pont
sen ki nek sem oko zott vol na mun ka he lyi
prob lé mát. 
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Hannelore Möller a Grimm-fi vé rek me sé je nyo mán írt egy fel vo -
ná so sát 2008. áp ri lis 4-én, pén te ken 19 órai kez det tel mu tat ja be 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 di ák szín ját szó-kö re. A be mu ta tó elő adás hely szí ne – csak úgy,
mint az azt kö ve tő áp ri lis 5-i és 6-i, szom ba ti és va sár na pi já ték na pok
hely szí ne a Csi ga ház.

Ér de ke sen ala kul a sze rep osz tás: a né met ről ma gyar ra dr. Pat kós Jó -
zsef is ko la igaz ga tó-ren de ző ál tal for dí tott me se já ték leg ki sebb gyer mek
sze rep lő je má so dik osz tá lyos, a töb bi kecs ke gi da ne gye di kes, a sza tócs és
a pék sze re pét két he te dik osz tá lyos fiú kap ta. A pró bák so rán ol dot tan
kap cso ló dott a já ték ba a ne gye dik év fo lyam egyik ta ní tó nő je, Haeffner
Dó ra, míg iga zi szín há zi cse me gé nek ígér ke zik a Köz tár sa sá gi El nö ki Ér -

dem érem mel, va la mint a Ma -
gyar Köz tár sa ság Lo vag ke -
reszt je ki tün te te tés sel büsz kél -
ked he tő szín mű vész, Galkó
Ba lázs sze rep vál la lá sa. Az is -
ko la re mé li, hogy az elő adást
nem csu pán gyer mek né zők te -
kin tik majd meg, de el jön nek
mind azon fel nőtt hely be li ek is,
akik ér dek lőd nek a szín ját szás
iránt, köz tük a me se já ték ren -
de ző je ál tal – a ko ráb bi évek -
ben ké szült vi de o fel vé te lek
nyo mán – nagy ra ér té kelt
kistarcsai szín ját szók is.

Szereplők
Farkas Galkó Balázs
Kecskemama Haeffner Dóra
l. Gida Tóth Eszter
2. Gida Kovács Renáta
3. Gida Bertalan Adrienn
4. Gida Pekár Veronika
5. Gida Berta Zsófia
6. Gida Rajka László
7. Gida Venczel Zsolt
Szatócs Tomor Dávid
Pék Vollner Richárd

Pre mi er előtt a Far kas
és a hét kecs ke gi da

Be mu tat koz nak 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 di ák szín ját szói

Az új év sok – sok prog ram mal és
meg le pe tés sel vár ta a gyer me ke ket. Ja nu -
ár 29-én a Gé zen gúz együt tes „Farsan -
goló”zenés mű so rá val kez dő dött a far san -
gi ké szü lő dés. Feb ru ár 1-én mind két óvo -
dá ban far san gi mu lat ság gal telt a dél előtt.
Min den gyer mek far san gi jel mez be öl tö -
zött. Ki rály lá nyok, her ceg kis as  szony ok,
ka ló zok, pók em be rek, va rázs lók és tör pék,
ci cu sok, ku tyu sok és ege rek köl töz tek be
az óvo dá ba, egy na pi ven dég ség be. Min -
den cso port ban far san gi jel me zes fel vo nu -
lás sal vet te kez de tét a mu lat ság. Ez után já -

té kos, tré fás ve tél ke dőn mér het ték ös  sze
ügyes sé gü ket a vál lal ko zó szel le mű gye -
re kek. A cso por tok meg lá to gat ták egy -
mást, együtt tán col tak, vi ga doz tak. A far -
san gi mu lat ság Ki sze Ka ta el ége té sé vel
zá rult. A gye re kek mon dó kák kal, ének lés -
sel bú csúz tat ták a te let. A far san gi mu lat -
ság ról ké szült fo tó kat az óvo da hon lap ján
is meg te kint he tik az ér dek lő dők.

Feb ru ár 15-én a Figurina Báb szín ház
va rá zsol ta el óvo dá sa in kat a me sék cso -
dá la tos vi lá gá ba.

A feb ru á ri eny he idő ki rán du lás ra csa -
lo gat ta cso port ja in kat. A gö döl lői tűz ol tó -
sá gon járt a Gesz te nyés óvo da 7. és 10.
cso port ja. A tűz ol tók be mu ta tó ján kí vül
az uta zás is nagy él ményt je len tett a gyer -
me kek nek – HÉV-vel utaz tak. Az 1. cso -
port a gö döl lői Er zsé bet park ba szer ve zett
ki rán du lást. Ők is HÉV-vel utaz tak.

Feb ru ár ban min den cso port szü lői ér -
te kez le tet tar tott, mely nek té má ja az ak tu -
á lis in for má ci ó kon túl az is ko la érett ség ről

és az is ko la kez dés ről szólt. Az óvó nők fo -
ga dó órán tá jé koz tat ják az ér dek lő dő szü -
lő ket gyer me kük fej lett sé gé ről.

Feb ru ár ban szü lői kez de mé nye zés re
az óvo dai cso por tok el kezd ték gyűj te ni a
már ci us el se jé vel be vo nás ra ke rü lő 1 és
2 Ft-os pénz ér mé ket. Ezt az ös  sze get ud -
va ri kis já té kok vá sár lá sá ra költ jük. Ez -
úton is kö szön jük a szü lők gyűj tö ge tő
mun ká ját!

Ratimovszky Tiborné óvo da ve ze tő

Far san go lás a Vá ro si Óvo dá ban

Kisze Kata elégetése

Pá lyá za ti ki írás ügy ke ze lői
mun ka tár si ál lás be töl té sé re

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
ügy ke ze lő mun ka tár sat ke res a tes tü le ti ülé sek és bi zott sá gok
jegy ző könyv ve ze té sé re, va la mint a fel me rü lő ad mi niszt ra tív

fel ada tok el lá tá sá ra a Szer ve zé si Iro dá ra.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elő é let, cse lek vő ké -
pes ség,

– kö zép is ko lai vég zett ség,
– szá mí tó gé pes is me re tek (szö veg szer kesz tő hasz ná la ta)
– gyors-gép írás
Előnyt je lent:
– köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ügy ke ze lői vizs ga.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ok fény má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve vők
meg is mer he tik a pá lyá zó anya gát.

Il let mény és jut ta tá sok a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idő re szól, hat hó nap pró ba idő vel.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1.  
El bí rá lás ha tár ide je:  2008. áp ri lis 4.

A mun ka kör be tölt he tő: 2008. áp ri lis 14-től.
Az el bí rá lás ered mé nyé ről a pá lyá zó írás ban tá jé koz ta tást kap.
A pá lyá za tot a Pol gár mes te ri Hi va tal cí mé re (2143 Kistarcsa,

Sza bad ság út 48.) kell el jut tat ni zárt bo rí ték ban.
Jel ige: ügy ke ze lői pá lyá zat

Az ál lás hel  lyel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás a (28)-
507-148-as te le fon szá mon kap ha tó.

A pá lyá za to kat a jegy ző, 
a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja bí rál ja el. 

Ked ves Tá mo ga tó ink!
Az el múlt évek ben is se gí tet ték az

óvo da ala pít vá nyá nak te vé keny sé gét.
Kér jük Önö ket, ha te he tik 2008-ban is
tá mo gas sák ala pít vá nyun kat, ez zel is

se gít ve gyer me ke ik min den na pi 
óvo dai éle tét.

Dö mö tör Ala pít vány,
adó szám: 18681770 1 13 

Tá mo ga tá su kat elő re is kö szön jük!
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Élet ele me a szer ve zés
In ter jú Surányi Már tá val a PESTOR ügy ve ze tő tu laj do no sá val

Surányi Lajosné, le ány ko ri ne ve
Terenyei Már ta köz gaz da sá gi szak kö zép -
is ko lá ban érett sé gi zett, sze re ti a ma te ma -
ti kát és a nyel ve ket, ezért rend szer és fo -
lya mat szer ve zői irány ban ta nult to vább,
majd el vé gez te a Kül ke res ke del mi Fő is -
ko lát. Élet ele me a szer ve zés, a má so kon
va ló se gí tés. Törzs gyö ke res kistarcsai, a

csa lád ja kb. száz év vel ez előtt az al föld ről köl tö zött
Kistarcsára, a nagy szü lők a Petrovics csa lád hoz tar toz tak, va -
gyis a Pe tő fi csa lád egyik tá vo li le szár ma zott ja. Már ti édes ap -
ja a rend szer vál tás előtt ka to na tiszt volt, aki től pél da mu ta tást
és em ber sé get ta nult. Har minc éve há zas, két gyer me ke van.
Je len leg a fér jé vel együtt a PESTOR Biz ton sá gi Szol gá lat Kft
tu laj do no sa, ügy ve ze tő je. A Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö -
ré nek el nök sé gi tag ja.

Az el fog lalt üz let as  szon  nyal so ka dik egyez te tés után egy hét -
köz nap dél után si ke rült ta lál koz ni a Nosz tal gia Ét te rem ben. Öt
órá ra be szél tük meg az in ter jút, ő 20 perc cel ko ráb ban ér ke zett.
– Ezek sze rint nem ké sik el se hon nan sem?
– A jó szer ve zés hez hoz zá tar to zik a pon tos ság és édes apám

is er re ne velt. 
– Ho gyan ke rült kap cso lat ba a va gyon vé de lem mel?
– Va la mi kor kul tu rá lis te rü le ten kezd tem el dol goz ni és ott

hasz no sí tot tam a szer ve ző ké pes sé ge met, ami ért sok ki tün te -
tést is kap tam. Pár éves győ ri ki ruc ca ná sunk után 1992-ben
vis  sza ke rül tünk Kistarcsára. Ek kor tel je sen vé let le nül ta lál koz -
tunk egy né met va gyon vé del mi cég gel, ame lyik ép pen egy fi -
ók üz le tet sze re tett vol na in dí ta ni Ma gya ror szá gon. En gem kér -
tek fel ügy ve ze tő nek, az tán nyolc évig kö zö sen dol goz tunk. A
vál lal ko zás ból a né me tek 1999-ben ki száll tak, on nan tól kezd -
ve va gyunk 100%-os tu laj do no sok. Utó lag el mond ha tom,
hogy ak kor ta lán én vol tam az egyet len nő Ma gya ror szá gon,
aki ezen a te rü le ten dol go zott.
– Már a kez det kez de tén PESTOR volt a cég ne ve?
– Igen, egyéb ként ez egy mo za ik szó PEST és egy né met

vá ros TORGAU ne vé ből te vő dik ös  sze. (Eb ben az El ba par ti
vá ros ban ta lál koz tak elő ször a II. vi lág há bo rú ban az ame ri kai
és az orosz ka to nák). 
– Hány al kal ma zott dol go zik önök nél? 
Ez min dig vál to zó, de nagy já ból 200 em bert fog lal koz ta tunk.
– Mi a fő pro fil juk?
– Fog lal ko zunk táv fel ügye let tel, élő erős őr zés-vé de lem mel,

ob jek tu mok vé del mé vel, a szá mí tó gé pek vi lá gá ban az adat vé -
del met is fel vál lal juk, de az ipa ri kém ke dés el le ni vé de lem is
be le tar to zik a pro fi lunk ba. Ren dez vé nye ket biz to sí tunk, szál lít -
má nyo kat kí sé rünk, ter ve zünk elekt ro ni kus ri asz tó kat, tűz és
za var jel ző ké szü lé ke ket, be lép te tő- vi deó ka me rás rend sze re -
ket, ka pu te le fo no kat. Mul ti na ci o ná lis cé gek nek pró ba vá sár lást
vég zünk, de a fel so ro lás nem tel jes, hi szen 55 fé le szol gál ta tá -
sunk van je len pil la nat ban. Egyéb ként egye di ké rés re min dent
meg tu dunk csi nál ni, ami a va gyon vé de lem hez tartozik. 
– A szol gál ta tást hol vég zik?
– Táv fel ügye le ti ol dal ról néz ve az egész or szág ban, pon to -

sab ban 120 vá ros ban, élő erő ben Bu da pes ten és kör nyé kén, de
gya kor la ti lag az or szág bár mely te rü le tén két nap alatt fel tu -
dunk áll ni. Büsz ke va gyok ar ra, hogy si ke rült szin te mind egyik

biz ton sá gi cég gel együtt mű kö dé si meg ál la po dást lét re hoz ni.
– A fér je egy ben az üz let tár sa is, mi lyen a mun ka meg osz tás

önök kö zött?
– A fér jem ko ráb ban a Bün te tés Vég re haj tás Or szá gos Pa -

rancs nok sá gán dol go zott, hi he tet len tu dás sal ren del ke zik, a hosz  -
szú tá vú dol go kat ő ta lál ja ki, én pe dig a na pi dol gok ban va gyok
jó. Az én hir te len ter mé sze te met az ő nyu godt sá ga el len sú lyoz za.
– Min den év ben jó té kony kod nak. Idén is nagy ér té kű be -

ren de zé st ado má nyoz tak.
– Igen, ez így van. Pl. 2007-ben a Flór Fe renc Kór ház ka pott

egy nyolc száz ezer fo rint ér té kű EKG be ren de zést, idén a XVI.
ke rü le ti Jó kai ut cai Szak ren de lő ka pott egy nagy frek ven ci ás lé zer
kést, ami vel az am bu láns se bé sze ti mű té te ket tud ják el vé gez ni.
Kistar csán a vá ros ha tá rá ban üd vöz lő táb lá kat he lyez tünk ki, az
óvo dát tá mo gat tuk, ren dez vé nyek hez ad tunk tá mo ga tást.
– A Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re a meg ala ku lá sa óta el -

telt más fél év ben sok min den ben tá mo gat ta Kistarcsát, ho gyan le -
het ne a jö vő ben még ha té ko nyab ban se gí te ni a vá ros fej lő dé sét?

– A ha té ko nyabb mű kö dés hez – kép le te sen szól va – meg
kell ta nul nunk egy nyel ven be szél ni és kö zös ne ve ző re jut ni. A
jö vő ben egy mo soly gós, ös  sze fo gó Kistarcsán sze ret nék él ni,
ahol az em be rek el mond ják egy más nak a vé le mé nyü ket és ké -
pe sek kö zös komp ro mis  szum ra jut ni. Ilyen ba rá ti kört sze ret -
nék, ezért küld tem el an nak ide jén azt az el ső 52 le ve let, ami
után meg ala kult a Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re .  
– Részt vesz az ön kor mány zat mun ká já ban is, je len leg a

Pénz ügyi Bi zott ság  kül sős tag ja?
– Igen ez így van. Az idő kö zi vá lasz tás előtt már fel kér tek a

Pénz ügyi Bi zott ság ba. A vá lasz tá son a Kistarcsai Vál lal ko zók
Ba rá ti Kö re tá mo ga tá sá val in dul tam a he tes vá lasz tó kör zet ben.
Ezt azért vál lal tam, mert tá mo gat tam a vál tást. Jó sze rep lé sünk -
nek kö szön he tő en két kép vi se lőnk lis tá ról be ke rült a tes tü let be
(Ju hász Ist ván és Tö rök Mi hály szerk.), en gem kül sős tag ként is -
mét be vá lasz tot tak a Pénz ügyi Bi zott ság ba. Őszin tén meg mon -
dom a do log tet szik, min dig is sze ret tem fel ada to kat fel vál lal ni,
má so kért dol goz ni, de a po li ti ka távol áll tő lem.

Pol gár
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A ke resz tény ség éle té ben a nagy pén -
tek a gyász nap ja, hús vét a győ ze lem nap -
ja. Az el ső nagy pén tek, az el ső hús vét óta
1975 év telt. Hos  szú idő a rö vid pár év ti -
ze des em be ri élet mel lett. Mi min den tör -
tént ezen idő alatt az em be ri ség éle té ben.
Nem ze tek tá mad tak fel, vesz tek el, ural -
ko dó há zak emel ked tek, sül  lyed tek el. Fi -
lo zó fi ai rend sze rek, tu do má nyos el mé le -
tek erő söd tek, dől tek ös  sze. Mind eze ken a
fe le dé se ken, vál to zá so kon túl áll a ke reszt
győ zel me. Szent Ágos ton előtt még csak
négy év szá zad győ zel me fény lett, ami kor
le ír ta em lé ke ze tes sza va it: „fo rog a vi lág,
le és föl hul lám zik a vi lág, de áll Krisz tus
di a dal mas ke reszt je.”

Mi vit te di a dal ra Krisz tus ke reszt jét?
A ke resz té nyek tisz ta er köl csi éle te. A ke -
resz tény ség fel lé pé se előtt ször nyű ál la po -
tok ural kod tak a po gá nyok kö zött. Eb be a
meg rom lott kor ba ál lí tot ta be Krisz tus az ő
ke reszt jét. És a ke reszt, eb ből a le csú szott
el me rült élet ből tud ta meg te rem te ni mind -

azt, amit ma kul tú rá nak ne vez nek. Mit kö -
szön het az em be ri ség a ke reszt nek? Ahol
az em be ri ség bol do gí tá sá ról volt szó, ahol
a tár sa da lom meg szi lár dí tá sá ról volt szó,
ahol a szel le mi, anya gi kul tú ra elő moz dí -
tá sá ról volt szó, ahol a rab szol gák fel sza -
ba dí tá sá ról volt szó, ahol a csa lá di éle tet
kel lett meg erő sí te ni, ott volt a ke reszt. Az
a ke reszt, mely va la mi kor a gya lá zat fá ja
volt, ma a di cső ség jel vé nye. Ha le het ne
sta tisz ti kát fel ál lí ta ni ar ról, me lyik jel -
vényt hord ták, hasz nál ták leg töb ben az
em be rek, ak kor a ke reszt jel vé nye győz ne. 

Mi vit te di a dal ra Krisz tus ke reszt jét? A
ke resz té nyek kön  nye, ál do zat vál la lá sa. Az
el ső há rom szá zad ke resz té nyei so kat szen -
ved tek. Ka ta kom bák ba me ne kül tek, vagy
vér ta nú ha lál lal ma rad tak hű sé ge sek a ke -
reszt hez. A szen ve dé sek nagy sá gát le sem
le he tett ír ni. Az em be ri go nosz ság min dent
ki ta lált hogy meg tör je a ke resz té nyek ke -
reszt hez va ló hű sé gét. A tör té ne lem tu dós ok
előtt ma is meg ma gya ráz ha tat lan tény, ho -

gyan tu dott győz ni a ke reszt ha tal ma a ró -
mai csá szá rok fe lett fegy ver nél kül. Diok -
lecián csá szár hi á ba ad ta ki az em lék ér met
ez zel a fel irat tal: a ke resz tény név em lé ké -
nek el tör lé sé re. Az ér me és a ke resz tény ség
az óta is meg ma radt. Sej tet te e Maximián
csá szár, hogy ahol a leg ke gyet le nebb vér -
für dőt ren dez te, ott majd a Lateráni ba zi li ka
fog áll ni, ez zel a fel irat tal: „Min den temp -
lom fe je és any ja. ” Szaledin szul tán egy szer
ezt üzen te Ró má ba: „El me gyek, és me cset -
té te szem Szent Pé ter temp lo mát. II. Piusz
pá pa ezt üzen te vis  sza: „In ga doz hat a ha jó,
de nem me rül het el.” Ez red év ta pasz ta lat
alap ján bát ran üzen he tett vis  sza.

A ke reszt di a da lá ról könyv tá ra kat ír -
tak, a ke reszt di a da lá ról évszázadok be -
szél nek. Sok vi hart ki bírt. Tró nok, nem -
ze tek pusz tul tak el, de a ke reszt nem.
Amíg em ber lesz a föl dön, Krisz tus di a -
dal mas ke reszt je áll ni fog. Ez öröm mel
tölt el ben nün ket.

Som lai Jó zsef plé bá nos 

„Miután meg fe szí tet ték, sors ve tés sel
meg osz toz tak ru há in, azu tán le ül tek ott, és
őriz ték. Fe je fö lé füg gesz tet ték az el le ne szó ló
vá dat, amely így szólt: EZ JÉ ZUS, A ZSI -
DÓK KI RÁ LYA. Ve le együtt fe szí tet tek ke -
reszt re két rab lót is, az egyi ket a jobb, a má -
si kat a bal ke ze fe lől. Akik el men tek mel let te,
a fe jü ket csó vál va ká ro mol ták és ezt mond -
ták: „Te, aki le rom bo lod a temp lo mot és há -
rom nap alatt fel épí ted, mentsd meg ma ga dat
és szállj le a ke reszt ről!” Ha son ló an a fő pap -
ok is gú nyo lód va mond ták az írás tu dók kal és
a vé nek kel együtt: ”Másokat meg men tett,
ma gát nem tud ja meg men te ni! Ha Iz ra el ki -
rá lya, száll jon le most a ke reszt ről, és hi szünk
ben ne. Bí zott az Is ten ben, sza ba dít sa meg
most, ha akar ja, hi szen azt mond ta: Is ten Fia
vagyok.”A ve le együtt meg fe szí tett rab lók is
ugyan így gya láz ták.”      (Má té 27,35-45)

„Má so kat megtartott…” Jé zus éle tét
még az el len sé gei is ez zel ös  sze gez ték,
ami kor a ke reszt tö vé ben a fen ti sza vak kal
gú nyol ták. E két szó val tud tu kon kí vül
egy hit val lást mond tak ki, mely Meg vál -
tónk egész éle tét hi te le sen fog lal ta ös  sze.

Va ló sá go san meg ta pasz tal ták Jé zus men -
tő sze re te tét a ta nít vá nyok nagy csü tör tök ön a
Gecsemáné kert ben, ami kor Jú dás és a temp -
lo mi szol gák bo tok kal vo nul tak ki, hogy el -
fog ják. Jé zus ön ma gát szol gál tat ta ki el len sé -
ge i nek, mi vel ta nít vá nya it men te ni akar ta. 

Jé zus elő re lé pett! Ön ma gát ki szol gál -
tat ta, hogy be tel je sed jék az Atya aka ra ta.

Ta nít vá nya it ol tal maz va így szólt a ka to nai
csa pat nak: „Ha en gem ke res tek, eze ket bo -
csás sá tok el!” Ál ta lá ban nem csak a ve ze tőt
igye kez tek el fog ni, ha nem a kö ve tői kö zül
is, aki ket csak tud tak. Nagy csü tör tök ön ez
nem si ke rült. Jé zus pa ran csa aka dá lyoz ta
meg őket. „Eze ket bo csás sá tok el!” Így a
temp lom szol gák nem fog dos ták ös  sze a ta -
nít vá nyo kat, mert a hű Pász tor még éle te
árán is meg men tet te a rá bí zot ta kat. Bi zo -
nyá ra ki csiny hi tük gyen ge lett vol na a pró -
bák el hor do zá sá hoz.

E Gecsemáné ker ti moz za nat ban is, mint
csepp ben a ten ger, meg lát hat juk Jé zus egész
ál do za tos éle tét. Ő má so kat men te ni jött!

Ugyan így a ke resz ten sem kár hoz tat ta
azo kat, akik gú nyol ták, köp dös ték, sze ge -
ket ver tek a ke zé be. Ha nem imád ko zott ér -
tük! Pe dig ak kor már mér he tet len meg aláz -
ta tá son ment ke resz tül! Szen ve dé se it még -
sem te kin tet te a gyű löl kö dés jo gos oká nak.

A gú nyo ló dó sza vak el ső fe le pon to -
san ös  sze fog lal ja Jé zus ko ráb bi éle tét. A
má so dik fe le, hogy „…magát nem tud ja
megmenteni…”,  már nem. 

A fő pap ok és vé nek té ve sen hit ték,
hogy „nem tud ja” ma gát meg men te ni.
He lye sen így kel lett vol na mon da ni uk:
ma gát nem akar ta meg men te ni! Mert na -
gyon jól tud ta: meg vál tói ha lá la nél kül a
kár ho zat ra jut nánk!

Mi ért okoz tak ez zel még lel ki fáj dal -
mat is a már amúgy is hal dok ló ke reszt -

re- fe szí tett nek a fő pap ok és a nép vé nei?
Mert ön ma gu kat kí ván ták így iga zol ni,
hogy jo go san ad ták Jé zust a ke reszt re.
Ha Jé zus nem tud se gí te ni ma gán, ak kor
má so kon sem tud! Te hát nem Meg tar tó! 

Va jon igaz ez a té tel, hogy aki ma gán
nem tud se gí te ni, az mást sem tud meg -
tar ta ni? Nem!

Egy há zunk egyik mis  szi o ná ri u sa, Csá -
kány Ist ván lel ki pász tor 1977-ben Bra zí li -
á ban ör vé nyek kö zé ke rült gyer me kek se -
gély ki ál tá sát hal lot ta. Gon dol ko dás nél kül
utá nuk ve tet te ma gát. Egye sé vel part ra tet -
te őket. De ar ra már nem volt ere je, hogy
ma ga is ki ver gőd jön a szá raz ra. 

Jé zus a gol go tai ke reszt ál do za tá val nem -
csak a föl di ne héz sé ge ink től sza ba dít meg,
ha nem a kár ho zat tól is. Amint a Meg tar tónk
itt, a föl dön, Üd vö zí tőnk a menny ben. Az
utol só íté let ben nem kell majd el kár hoz ni a
ben ne hí vők nek, mert ő el szen ved te a ke -
resz ten, amit mi ér de mel nénk meg. 

Mi em be rek ép pen az el len ke ző jét
szok tuk ten ni. Ma gun kat ment jük, má -
sok kal nem so kat tö rőd ve. Min den kit ar -
ról mér he tünk le: ma gát, vagy má so kat
akar men te ni? Ha má so kat, krisz tu si lel -
kü le tű. Ha sa ját bő rét men ti, ak kor még
nem so kat ért Jé zus ból. 

Mi kor for dult ve led elő, ami Jé zus
egész éle té nek prog ram ja volt: má so kat
men tet tél, de ma ga dat nem?

Riskó Já nos lel kész

A kereszt győzelme

„Má so kat meg men tett, ma gát nem tud ja megmenteni…” REFORMÁTUS

KATOLIKUS
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CSALÁDI NAP
A Városi Művelődési és Sportközpont és a Kistarcsai

Csibék Nagycsaládosok Egyesülete tisztelettel meghívja a
város lakosságát CSALÁDI NAP című rendezvényére. 

Időpont: 2008. április 05.
Helyszín: Csigaház

Programok:

10 órától Hanne L. Möller: A farkas és a kecskegidák
című darabja a Szent István Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény színjátszóinak 
előadásában

12 órától a Bóbita együttes koncertje gyerekeknek
11órától 14 óráig kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés,

könyvjelző-készítés, apró dísztárgyak készítése)
Játszósarok (csúszda, kisautók, labdák, babák)

Kvízjáték
Zsákbamacska

Mesesarok (meséket olvas fel
Varró Dániel költő-író és Nógrádi Gábor író)

Meseillusztrációk készítése
Kerékpáros bemutató és ügyességi verseny

Mesekönyv árusítás (STB Kiadó)
A belépés valamennyi programra ingyenes!

14 órától  USZODAI programok:
Családi váltó

Ügyességi versenyek
Búvárbemutató

Ingyenes búvároktatás
A versenyekre a belépés ingyenes!
A változtatás jogát fenntartjuk!

ÍR ZENEI EST
A Városi Művelődési és Sportközpont
ÍR KONCERTRE ÉS TÁNCHÁZRA

hívja a város lakosságát!

A zenét a

GREENFIELDS együttes
szolgáltatja.

Időpont: 2008. április 18. 19 óra
Helyszín: Csigaház

A büfében ír sör is kapható!
A belépés ingyenes!

A Grienfields együttes 1991-es megalakulása óta rend -
szeres résztvevője a hazai és külföldi népzenei fesztiváloknak.
A népszerű csapat vezetője, Mező Győző korábban olyan
neves zenekarokban játszott, mint a Karikás és a Táltos. A kelta
muzsikával ír zenészbarátai révén került kapcsolatba. A
Greenfields-szel egy olyan csapatot hívott életre, amely az ősi
hangzású muzsika mellett népszerű kocsmazenét is játszik.
Kitűnő hangulatú koncertjeiken táncházat is tartanak.

A Csi ga ház programjai
Áp ri lis 05. Csa lá di Nap
Áp ri lis 12. 20 órá tól a MÁS-KÉP Szín ját szó Cso port elő adá sa
Áp ri lis 18. 19 órá tól Ír tánc ház
Áp ri lis 19. Tör té nel mi est - a Nyu gat c. fo lyó irat meg idé zé se

(KIKE szer ve zi)
Áp ri lis 24. Nyug dí jas ta vasz vá ró

Kistarcsai Na po k má jus 17-én és 18-án

Versenyszámok:
9 órától (érkezés időpontja: 8.30) 
2002-ben születettek 
25m gyorsúszás 
25m hátúszás 
2001-ben születettek
25m gyorsúszás  
25m hátúszás 
25m mellúszás
Döntő 
Szülő + gyermek váltó
(szabadon választott úszásnemben
kizárólag szülő + gyermek nevezhet
2002-2001-ben születettek részére
Eredményhirdetés 

Kb. 11-órától (érkezés időpontja:10.30) 
2000-ben születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás
1999-ben születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás
Döntő
4x25m gyors váltó
(2000-1999-ben születettek részére,
fiúk-lányok vegyesen)
Eredményhirdetés

Kb. 13 órától (érkezés időpontja: 12.30)
1998-ban születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás
1997-ben születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás
25m pillangó
Döntő
4x25m gyors váltó
1998-1997-ben születettek részére
fiúk-lányok vegyesen
Eredményhirdetés

„XVI. NYUSZI KUPA”
2008. április 12.

2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.,Tel.: 06-28/470-293
Úszóverseny óvodások és alsó tagozatos iskolások számára.

Nevezési határidő: 2008. április 10.

Jelentkezni lehet személyesen, vagy telefonon az uszoda pénztárában a 06-28/470-293 telefonszámon. 
Nevezési díj: 1000,- Ft, látogatójegy a szurkolók számára 500,- Ft. Papucs használata kötelező!
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Személy és tehergépjárművek

javítása, szervizelése, 

helyszíni 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

e-mail: jukabt@invitel.hu 

AUTÓVILLAMOSSÁG

ZÖLDKÁRTYA
BENZIN – DIESEL

2143 Kistarcsa, Diófa u. 48.
(06-28) 506-705, (06-30) 93-86-971

E-mail: csivill@fibermail.hu, Skype: csivill

– önindító, generátorjavítás
– motordiagnosztika
– injektorjavítás
– hibakód-olvasás
– akkumulátor 
értékesítés

– autó alkatrészek, 
autóvillamossági 
alkatrészek

KERTÉSZETI ÁRUDA

Nyitva tartás: H–P: 8–18, Szo: 8–17, V: 8–16

XVI. Cinkota, Magtár u. 40.
Telefon: (06-30) 9-448-394;
Telefon/fax: (06-1) 400-30-59
arpadfoldi.pal@freemail.hu

Kert-sziklakert és kertitó építés

Automata öntöző rendszerek tervezése,telepítése

Kertépítőket is kiszolgálunk 10–20% közötti kedvezménnyel!

Dísznövények,
cserjék,

lombosfák,
sziklakerti
örökzöldek,

évelők, sziklák

AKCIÓ! Talajjavító
anyagok,

virágföldek,
sziklák

Telifa
termékek

Fenyő és tuja
vásár!

Tavirózsa,
megrendelésre
gyepszőnyeg,
vizinövények és

tavihalak,
állandó kertészeti

tanácsadás,
térburkoló kövek

és tipegők

Nagyméretű, konténeres, földlabdás fenyőfélék, 
cserjék és lombosfák

Kültéri kaspók, műkő és
cserép virágtartók, kerámiák






