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Megnyílt a környék első fedett műfüves focipályája 
Kistarcsán a régi vámhivatal területén az Intertár Kft ingatlanán megnyílt egy min-

den igényt kielégítő műfüves focipálya. A pálya méretei 38x19 méter a csarnok bel-
magassága 7,5 méter. A pálya kialakítása úgy történt, hogy palánkra és vonalra is lehet
játszani. A kistarcsai kispályás foci bajnokságot is itt rendezik meg. A pálya mellett
öltöző, szociális helységek biztosítják a nyugodt kikapcsolódást, amit a szurkolók is
igénybe vehetnek. Várják a futballozni vágyó férfiak, nők, gyerekek minden korosztá-
lyát a profi csapatoktól a mozogni vágyó amatőr együttesekig.

Megoldódik a városi uszoda vízellátása  
Két új kút fúrásával gazdaságosan lehetne üzemeltetni az uszodát. Jelenleg éves

szinten 12-13 ezer köbméter vizet használnak fel, ami kb. 6 millió forintba kerül. A
képviselők a VIKUV Zrt. ajánlatát támogatva a cégtől megrendelték két új kút ter-
vezését és kivitelezését. A beruházás 7 millió forintba kerül, ami két év alatt megtérül.

Kistarcsán nem változnak a következő tanévtől 
a felvételi körzethatárok 

Kistarcsán a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek miatt nem kell megvál-
toztatni a felvételi körzethatárokat. A képviselő-testület döntése szerint a Szent
István Általános Iskolának a Széchenyi és a Baross Gábor utca közötti területről
kell a beiskolázást biztosítania. A fennmaradó utcák pedig a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola felvételi területe.

Iskolaotthonos osztályt
indítanak

A 2008/2009-es tan év től a Szent Ist -
ván Ál ta lá nos Is ko la és Mű vé szet ok ta tá si
In téz mény az egyik el ső osz tá lyát is ko la -
ott ho nos mun ka rend ben mű köd tet he ti,
amit a 4. osz tály vé gé ig fel me nő rend -
szer ben le het csak be ve zet ni . Az osz tály -
lét szám 21 fő nél nem le het ke ve sebb. 

Felújítják a Civil házat 

Elfogadták a járdaépítési
koncepciót

A kép vi se lők dön té se alap ján eb ben
az év ben Kistarcsán a vá ros köz pont já ban
épí te nek új jár da sza ka szo kat. Tér bur ko -
ló kö ves jár dát épí te nek az in téz mé nyek
kö rül, az Eper je si úton, a Szé che nyi úton,
a Köl csey ut cá ban és a Mó ra Fe renc ut cá -
ban. Négy ár aján lat ból vá laszt ják ki a leg -
ked ve zőb bet és el ső sor ban he lyi vál lal ko -
zók jelent kezését vár ják.

Megkezdték  a bú csú elő -
ké születeit

Idén sem mit sem bíz nak a vé let len re
a kép vi se lők. A bú csú elő ké szí té se mi att
már most lét re hoz tak egy mun ka cso por -
tot, el nö ke Uvacsek Csa ba, tag jai Ked -
ves Kár oly és Navratil Mi hály. Fel ada -
tuk, hogy tár gyal ja nak vál lal ko zók kal a
bú csú le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos
árak ról és fel té te lek ről. A tes tü le tet a jú -
ni u si ülé sen kell tá jé koz tat ni uk.

Új ut ca név Kistarcsán
A Ku ko ri cá sok te rü le tén lé vő 6022

hrsz.-ú út új ne vet ka pott. Má jus el se jé -
től Só lyom út a hi va ta los ne ve a Hol ló
ut ca alat ti te rü let nek. 

A Csi ga ház  prog ram ja
má jus  17–18. Kistarcsai Na pok  
má jus   23. Ki hí vás Nap ja
má jus   24. Szent Ist ván Ált Isk.

ün ne pi kon cert je
má jus   25. Hő sök nap ja
jú ni us  09. Pe da gó gus nap

XVI. Nyu szi Ku pa
Nagy sza bá sú úszó ver senyt szer ve zett az Vá ro si Mű ve lő dé si és Sport köz pont hat

kor osz tály nak áp ri lis 12-én a Kistarcsai Uszo dá ban. A dél előtt ki lenc óra kor kez dő -
dött prog ra mon a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en a  kör nyék is ko lái ne vez tek. Itt
vol tak az úszó pa lán ták Ve res egy ház ról, Gö döl lőt a Ha jós , a Pe tő fi és  a Tö rök Ig -
nác Ál ta lá nos Is ko la kép vi sel te, a XVI. ke rü le tet a Hermann, a Bat thyá ny, a Néry
Szt. Fü löp és a Cen te ná ri u mi Ál ta lá nos Is ko la, a XV. ke rü le tet a Ko lozs vá ri ut cai
Ál ta lá nos Is ko la, Kistarcsáról a Köl csey és a Forfa in dí tott gye re ke ket, de jöt tek
Nagytarcsáról és Csö mör ről is ver seny zők. A 25 mé te res me den cé ben több ki emel -
ke dő idő ered mény is szü le tett, kö zöt tük több kistarcsai gye rek is fel áll ha tott a do -
bo gó ra. Az 1999-es kor osz tá lyos lá nyok  kö zül a 25 m-es gyors úszás ban Lesták
Szil via lett az el ső 17,29 má sod per ces idő vel, hát úszás ban szin tén ő di a dal mas ko -
dott 19.74-el. A 25 m-es mell úszást Pálfi Dorina nyer te 23.12-es idő ered mén  nyel,
Pálfi Dorina még két má so dik he lyet is el csí pett egyet gyors úszás ban (17.53) és
egyet hát úszás ban (20.49). Az 1998-as kor osz tá lyú lá nyok nál a gyors úszást Kis Re -
gi na nyer te 16.63-as idő vel. Az 1997-es fi úk kö zött szin tén ta rol tak a kistarcsaiak,
a hát úszást (20.11)és a pil lan gót (17.78) Mar git há zi Pé ter nyer te, a mell úszás ban
Schub Thomas győ zött (22.81)

A Civil ház felújítására kiírt pályázatok közül a TÉT Kft ajánlatát támogatták a
képviselők. A döntés értelmében még ebben az évben megújulhat az intézmény

épülete, amire 3.833.456 forintot szavaztak meg.
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Új főépítésze van a városnak 
Az elő ző tes tü le ti
ülé sen két pá lyá zót
hall gat tak meg a
kép viselők, ak kor
Mol nár Éva mel lett
dön töt tek. A főépí -
tész a szer ző dést sa -
ját Bt-jén keresz tül

sze ret te vol na meg köt ni, amit a Pénz -
ügyi- Jo gi és Va gyon ke ze lő Bi zott ság
nem tá mo ga tott. Vé gül Mol nár Éva ma -
gán sze mély ként vál lal ta el a fel ada tot,
így a szer ző dés kö tés kö rül ki ala kult el -
lent mon dást si került fel ol da ni.

De ák ta nya prog ram jai
2008. má jus 08. Rigler Zol tán: Óvó bá csi Az óvo dai ne ve lés ben prob lé ma, hogy

a fi úk kal is több nyi re nők fog lal koz nak. A fér fi óvo da pe da gó gu sok cél ja, hogy mi -
nél több óvo dá ban le gyen kép vi se lő jük, ez ál tal az óvó nők is töb bet tud ja nak meg a
fi úk ról. Gye sen sze ret te meg a gyer mek ne ve lést, sa ját ne ve lé si prog ra mot ké szí tett. 

2008. má jus 15. Felde Csil la: A por tu gál kony ha A ha gyo má nyos, né pi ét ke zés.
Elő é te lek kel kez dik. Ke vés le vest esz nek. A hú sok kö zül a disz nó a leg nép sze rűbb.
Min den nap esz nek ha lat, vagy más ten ge ri ételt. Na gyon édes szá jú ak. A bor nem hi -
á nyoz hat az asz tal ról. A ker tek több sé gé ben van grill sü tő. A ká vét erő sen is  szák. 

2008. má jus 22. Hen ci Esz ter: Pszichodiák
Az ala pít ványt pszi cho ló gus hall ga tók ön kén tes mun ká ja mű köd te ti. Az or szág min -
den egye te mé ről van nak ak ti vis ták. Te vé keny sé gük pro jek tek kö ré cso por to sul. Az
ala pít vány fel épí té se. Pszinapszis – Eu ró pa leg na gyobb, ki zá ró lag di á kok ál tal szer -
ve zett pszi cho ló gi ai ren dez vé nye.

2008. má jus 29. Lesták Er zsé bet: Fel mász tunk Ame ri ka te te jé re Az Acancogua,
az ame ri kai kon ti nens leg ma ga sabb csú csa – 6956 m – az An dok ban, Ar gen tí na és
Chi le ha tá rán ta lál ha tó. Az odá ig ve ze tő út: 17 óra re pü lés és 12 óra bu szo zás. So -
kan sze ret nék meg mász ni, de az in du lók több sé ge csak az 5.000-es tá bo rig jut el.
Ma gya rok a csú cson.

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

„NEK TÁR” Köl csey Is ko lá ért Köz hasz nú Ala pít vány bál ja
Idén már ci us 29-én ren dez ték meg a Csi ga -

ház ban a „NEK TÁR” Köl csey Is ko lá ért Ala pít -
vá nyi bál ját. A ren dez vényt Liska Gyuláné az is -
ko la igaz ga tó ja – a bál há zi as  szo nya – nyi tot ta
meg , aki el mond ta, hogy az ala pít ványt 1997-
ben az is ko la nyug dí jas pe da gó gu sai hoz ták lét -
re. Ta valy az adó 1 %-ból (szü lői fel aján lá sok)
538.025 fo rint gyűlt ös  sze. Ezt a pénzt a ta nu lók
ju tal ma zá sá ra, nyá ri tá bo rokra, osz tály ki rán du -
lá sok tá mo ga tá sá ra, is ko la bú to rok  vá sár lá sá ra
for dí tot ták. Ezt kö ve tő en kez dő dött a mű sor,
ahol fel lép tek a Har mó nia Tánc is ko la nö ven dé -
kei (Vil lám Péterné tanítványai), il let ve Sza bó
Ré ka Ae ro bic cso port ja. A mű sor után svéd asz -
ta los ál ló fo ga dás vár ta a ven dé ge ket. Több kép -
vi se lő és Tóth Sza bolcs pol gár mes ter is meg tisz -
tel te je len lé té vel a ren dez vényt. A tá mo ga tói bált
a szü lői mun ka kö zös ség szer vez te. A bál be vé te -
lé ből az is ko lai ren dez vé nyek han go sí tó be ren de -

zé se it újít ják fel és cse ré lik ki. A bált a kistarcsai vál lal ko zók fel aján lá sa ik kal tá mo -
gat ták.  A szer ve zők és az is ko la ve ze té se kö szö ne tét fe je zi ki a tá mo ga tók nak.

Csinger Ist ván au tó vil la mos sá gi sze re lő, Györ kös Cuk rász da, Garfield Cuk rász -
da, Hyginett Kft., Bóna Il di kó fod rász, Né meth Ri ta fod rász, Zsu zsi Koz me ti ka, Fé -
nyes Csil la koz me ti kus,
Wellnes Nap stú dió, De res
Lovasudvar, Nosz tal gia Ét -
te rem, Di dó Grill, Morvacz
Vik tó ria szü lei, Virányi
Ger gely, Györ gyi Vi rág bolt,
Mus kát li Garden, Sár vá ri
Ve gyes ke res ke dés, Happy
Gyros.

„ Nek tár” Köl csey Is -
ko lá ért Ala pít vány adó -
szá ma: 18676295-1-13

Vi rá gos Kistarcsáért
A vi rág ül te té si ak ció idő pont já ban

áp ri lis 19-én reg gel nyolc óra kor a sze -
mer ké lő eső el le né re több, mint 30-an
gyü le kez tek a Csi ga ház előtt. A kép vi se -
lők kö zül Majsai Sán dor, Juszkó Fe renc,
Zsiák Pé ter, Ju hász Ist ván, ifj. Ju hász Ist -
ván, Uvacsek Csa ba, Horváthné Mé hes
Eri ka hú zott kesz tyűt, vagy ra ga dott ge -
reb lyét, ásót és ka pát. A pol gár mes te ri hi -
va tal dol go zói Nagy Tí mea jegy ző vel az
élen most is szor gal ma san dol goz tak. Tö -
rök Mi hály kép vi se lő a csa pat étel és ital
szük ség le te it pó tol ta fo lya ma to san. A kép -
vi se lők szin te mind egyi ke moz gó sí tot ta
va la me lyik köz vet len hoz zá tar to zó ját is.
Surányi Már ta, Kovácsné Győrösi Gab ri -
el la és Já vor Má ri a, a sze mét sze dés szer -
ve ző i  egész nap ül tet ték a vi rá go kat.
Juszkó Fe renc szebb nél-szebb növé nye -
ket ho zott a ker té sze té ből és dél után négy
órá ig 4200 da ra bot ül tet tek el a Simándy
szo bor kör nyé kén, az Ok tó ber 23-ka té -
ren, a Szent Im re té ren, a Hő sök te rén, a
Szé kely ka pu nál és az If jú ság té ren. A Vá -
ros gond nok ság dol go zói fo lya ma to san
biz to sí tot ták a mun ká la tok tech ni kai hát -
te rét. A vi rá go sí tás anya gi fe de ze tét je len -
tő 600.000 fo rin tot a Vál lal ko zók Ba rá ti
Kö re és az ön kor mány zat fe le-fe le arány -
ban fi zet te. A mun ka vé gén Kal már Ist ván
vál lal ko zó bir ka pör költ tel ven dé gel te
meg a lel kes és ki tar tó csa pa tot. A vi rá go -
sí tást a Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re szer vez -
te. (fotók a címlapon)

Juszkó Ferenc és brigádja

Liska Gyuláné köszönti a
vendégeket

Svédasztalos vacsora
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Önkormányzat

A tes tü le ti ülés ele jén töb ben je lez ték,
hogy sze ret né nek na pi rend előtt hoz zá   -
szól ni. Ked ves Kár oly a pol gár mes ter úr
Szilas TV-ben tett nyi lat ko za tá val kap -
cso lat ban meg je gyez te, hogy ő nem a sér -
tő dé sek el ke rü lé se vé gett kap ta az Egész -
ség ügyi Bi zott ság el nö ki poszt ját és meg -
kér te Tóth Szabolcsot, hogy meg kér de zé -
se nél kül ne nyi lat koz zon a sze mé lyé ről.
Juszkó Fe renc sze mé lyes érin tett ség mi -
att kért szót és el mond ta, hogy a pol gár -
mes ter a Kistarcsai Hír adó ban meg je lent
nyi lat ko za tá ban va lót lan sá go kat ál lí tott.
Gurbán Sán dor ön mér sék let re szó lí tot ta
fel a kép vi se lő ket a na pi ren dek szá ma
mi att. A kép vi se lő sze rint a 60-62 na pi -
ren det le le het ne csök ken te ni 15-20 na pi -
rend re, ha ap ró ügye ket nem ter jesz te né -
nek a tes tü let elé.

El fo gad ták az ön kor mány zat 2008-
as költ ség ve tés ét

Ju hász Ist ván elő ter jesz té sé ben el -
mond ta, hogy a Pénz ügyi Bi zott ság két
for du ló ban tár gyal ta a költ ség ve tés ter ve -
ze tét. Ko mo lyan ag gaszt ja őket az a 100-
120 mil lió fo rin tos hi ány, amit elő kell va -
la hon nan te rem te ni. Meg kell ta lál ni a ter -
ve zett böl cső dé nek is  az anya gi for rá sát.

Ju hász Ist ván ja va sol ta, hogy a be ter -
jesz tett költ ség ve tést fo gad ja el a kép vi se lő-
tes tü let, amit me net köz ben a meg vál to zott
igé nyek sze rint le het majd vál toz tat ni. Ezt a
ja vas la tot Tóth Sza bolcs is tá mo gat ta. 

Juszkó Fe renc vár ja a pol gár mes ter úr
prog ram ját, amit a vá lasz tá sok alatt ígért a
mil li ár dos cé gek kel és be fek te tők kel
együtt, ez zel akár meg ol dód hat na az in téz -
mé nyek hely ze te is. A kép vi se lő sze rint sür -
gő sen el kell kez de ni egy más faj ta mun kát
ami elő re vi szi Kistarcsát, mert így rö vid tá -
von is csőd hely zet be ke rül het Kistarcsa.
Az zal töb ben egyet ér tet tek, hogy na gyobb
önál ló sá got kell ad ni az in téz mé nyek nek és
a hi va tal osz tály ve ze tő i nek, hogy ne kell jen
5000 fo rin tos ki adá sok mi att rend kí vü li tes -
tü le ti ülé se ket tar ta ni.

Vé gül egy han gú 18 igen nel meg sza -
vaz ták a 2008-as költ ség ve té si ren dele tet,
ami ben 1 mil li árd 288 mil lió 662 ezer fo rint
be vé tel lel és ugyan ek ko ra ki adás sal szá -
mol tak. A költ ség ve tés ben nem ter ve zett
vá rat lan mű kö dé si ki adá sok fe de ze té re egy
mil lió Ft cél tar ta lé kot ho zott lét re az önko-
rmányzat.

Mó do sí tot ták az ét ke zé si té rí té si
dí jak ról szó ló ren de le tet

Az áp ri lis tól ér vé nyes ren de let sze rint az

óvo dai el lá tá sért 324,- fo rin tot kell fi zet ni, az
ál ta lá nos is ko la el lá tás  368 fo rint ba ke rül, a
kö zép is ko lás ok az ebé dért 230 fo rin tot fi zet -
nek. Ezek az árak tar tal maz zák az ÁFA-t is.

El fo gad ták a pol gár mes ter be szá -
mo ló ját

Eb ből töb bek kö zött ki de rült, hogy Tóth
Sza bolcs tár gyalt a tá bor te rü le té nek hasz -
no sí tá sá ról (az óvo da és a rend őr őrs ide ke -
rül het). Az ok mány iro dá val kap cso lat ban a
XV. és XVI. ke rü let pol gár mes te re i vel
egyez te tett. A me ző őri fel ada tok el lá tá sá ra
Nagytarcsával tár gyalt a pol gár mes ter.
Nagytarcsa a ze ne is ko lá ját a jö vő ben meg -
szün te ti, a gye re ke ket a kistarcsai is ko lá ba
irá nyít ják. Hungaroring ve zér igaz ga tó já val
több íz ben egyez te tett, aki  fel aján lot ta a
sport, il let ve kul tu rá lis ol dal ról az együtt mű -
kö dé si le he tő sé get. Vé gül a be szá mo lót 10
igen és 8 tar tóz ko dás mel lett sza vaz ták meg.

Hasz nál hat ja Kistarcsa cí me rét a
meg ala kult a Kistarcsai Ön kor mány -
za ti Dol go zók Szak szer ve ze te. 

Meg hir det ték a Köl csey Fe renc Ál -
ta lá nos Is ko la igaz ga tói ál lás he lyét

A je len le gi igaz ga tó Liska Gyuláné
meg bí za tá sa a tan év vé gén le jár, ezért
hir det ték meg az ál lást. 

El bí rál ták a he lyi tö meg köz le ke dés
el lá tá sá ra ki írt pá lyá za tot

A kép vi se lők egy han gú an a Tö meg -
köz le ke dé si Köz szol gál ta tó Kft-t tá mo -
gat ták. A köz szol gál ta tá si szer ző dés sze -
rint a meg bí zás 5 éves idő tar tam ra szól.

Egy mil lió fo rint jut a Tölgy fa óvo -
da te tő ja ví tá sá ra

A ha tá ro zat ér tel mé ben a ja ví tás
össz költ sé gé ből 100.000 fo rint jut az ön -
kor mány zat ra a fenn ma ra dó 900.000,-
Ft-ot a Pro vi den cia Biz to sí tó fi ze ti meg. 

Busz já rat megy a Flór Fe renc Kór -
ház hoz

A PA-NAM Travel Kft. be ad vá nyát
egy han gú an meg sza vaz ta a kép vi se lő tes -
tü let, en nek ér tel mé ben az Isaszegről köz -
le ke dő hely kö zi já rat meg áll Kistarcsán
is. A já rat vi szont ön kor mány za ti tu laj do -
nú és ke ze lé sű utat nem érint het

Nem épí te nek P+R par ko lót
A BKV fel tét ele it tel je sít he tet len nek

tart ják a kép vi se lők, ezért egy han gú an
úgy dön töt tek, hogy nem tá mo gat ják a
par ko ló meg épí té sét a Kistarcsa és a
Zsófialiget HÉV meg ál lók ban. 

A tes tü le ti ülés vé gén a polgármester
in ter pel lá ci ók ra adott vá la szait a kép vi se -
lők nem fo gad ták el. A sze mé lyes ke dés be
át csa pó vi tát Tóth Sza bolcs az ülés be re -
kesz té sé vel zár ta le. Így nem ke rül he tett
sor az egye bek na pi rend tár gya lá sá ra, va -
gyis el ma radt a bel ső el len őri pá lyá zat ki -
írá sa, nem dön töt tek a hi te les di gi tá lis tér -
kép vá sár lá sá ról, el ma radt a HÉV vo na lak
ak tu á lis hely ze té ről szó ló tá jé koz ta tó, nem
be szél tek a szer ver ügy ről és nem ke rült
na pi rend re a Kistarcsai Hír adó szerződése. 

Polgár

Tóth Szabolcs beszámol a két ülés
között végzett munkájáról

Egyhangúan elfogadták a 2008-as költségvetést
Testületi ülésről jelentjük (2008. március 25.)

Majsai Sándor tartózkodik
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Má jus 17. szom bat – If jú ság tér
SZA BAD TÉ RI SZÍN PAD

10.00 Ün ne pé lyes meg nyi tó
Tóth Sza bolcs pol gár mes ter

10.15 Nem ze ti sé gi Fel vo nu lás
A fel vo nu lást kí sé ri a FIX STIM
és az UNICUM együt te s, 
Pan nó nia Nép tánc Együt tes, 
Sze re tet Dal kör, 
Roz ma ring Dal kör, 
Kék ne fe lejcs Nép dal kör, 
Ke re pe si Kis vi rág Tánc cso port, 
Csö mö ri Furmicska Nép tánc
Egye sü let 

Ha gyo mány őr ző Prog ra mok: 
11.30 Ke re pe si Kis vi rág Tánc cso port
12.15Csö mö ri Furmicska Nép tánc Egye sü let
13.00 Nép dal ok: Kistarcsai Dal kö rök
13.30 Pan nó nia Nép tánc Együt tes

Vi lág ze nei Prog ra mok:  
15.00 Szü net (szín pa di já ték)
16.00 EK LEK TI KA: (kel ta Ze ne)
17.00 szü net   (szín pa di já ték)
17.45 NAP RA (ma gyar folk rock)  
19.00 Szü net (szín pa di já ték)     
20.00 BESH O DROM 
21.30 Tűz zsong lőr be mu ta tó  
22.00 Kistarcsa Rá dió Par ti

Má jus 18. va sár nap – If jú ság tér
SZA BAD TÉ RI SZÍN PAD

Gyer mek prog ra mok:
10.00 Me se já ték: CSO DA KA LO DA

NE VE SINCS SZÍN HÁZ 
11.15 Har mó nia Tánc cso port

be mu ta tó ja 
12.00 SZÖCS KE ÉS TÜCS KE A TIN -

TA ER DŐ BEN
SZA BAD ÖT LE TEK SZÍN HÁZ

12.45 Köl csey Fe renc Ált. Is ko la aerobic
cso port já nak be mu ta tó ja  

13.15 Gyer mek tor na be mu ta tó 
13.30 Pélyi Gyer mek Mazsorett Cso port

be mu ta tó ja  
14.00 szü net

Szó ra koz ta tó prog ra mok:
14.15 JESUS’ CRIES (UNDER-

GROUND RAP )
15.00 Kis pá lyás lab da rú gó-ku pa díj át -

adá sa
15.15 Ju do be mu ta tó 
16.00 Gör desz kás ügyes sé gi be mu ta tó
16.45 SWING LADIES HUN GA RY

big-band kon cert

17.45 SPORT RU HÁ ZA TI DI VAT BE -
MU TA TÓ 
DECATHLON SPORT ÁRU HÁZ 

18.45 Ope rett slá ge rek 
OSZWALD MA RI KA

19.30 Ke rék pá ros ügyes sé gi be mu ta tó
20.15 A ren dez vényt be zár ja

Tóth Sza bolcs pol gár mes ter
20.30 OLD BOYS
22.00 Tű zi já ték

USZO DAI PROG RA MOK
május 16, Pén tek
12.00–15.00 órá ig

Köl csey – Szent Ist ván is ko lák
kö zöt ti baj nok ság
ví zi lab da tor na
ví zi já té kok

GYER MEK NAP AZ USZO DÁ BAN 
május 17, Szom bat

50%-os áron le het igény be ven ni 
az uszo dát

nyit va tar tás 10.00–18.00-óráig
ví zi já té kok, ví zi röp lab da

bú vár ok ta tás 

Május 18, Va sár nap
Ezen a napon is50%-os áron le het

igény be ven ni az uszo dát 

OR SZÁ GOS NYÍLT LO VAR DA
PROG RAM 

május 17, Szom ba ton
DE RES LO VAS UD VAR

REN DE ZÉ SÉ BEN
Nagytarcsai út 1
10.00-18.00 órá ig 

In for má ció: 
Kohajda Pé ter (06-30) 6253-449

10.00–12.00 In gye nes lo vag lás (be je -
lent ke zés alap ján)

15.00–16.30 Nyílt edzé sek
Ven dég: Móczar Éva díj lo vas edző
16.30–18.00 Lo vas Be mu ta tók: 

dá ma, csi kós, lo vas íjász,
ló-ki kép zés 

„vagy ahogy a lo vak sze ret nék” 
Pest Szent Er zsé be ti Lovasiskola

karusel be mu ta tó ja  

Egész nap: 
lo vas ko csi ká zás, kis ál lat si mo ga tás

ME ZŐ GAZ DA SÁ GI
ERŐGÉPBEMUTATÓ 

Kistarcsai Na pok má jus 17–18.

Szom ba ton és va sár nap a Köl csey Is -
ko la ud va rán a Kistarcsai Kis pá lyás
Lab da rú gó és Tö meg sport Egye sü let
szer eve zé sé ben kis pá lyás fo ci ku pát
ren dez nek.
Va sár nap 11.00–12.00 és 15.00–16.00
kö zött a gim ná zi um par ko ló já ban gép -
jár mű lo pás-meg előző  be mu ta tó lesz.
Szom ba ton 10.00–17.00 kö zött a
Kistarcsai Csi bék Nagy csa lá dos Egye -
sü let jó vol tá ból a gye re kek nek já té kos
ba ran go lást szerveznek a re ne szánsz
ud var ban kéz mű ves fog lal ko zá sok kal
egy be köt ve .
A Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let ki ál -
lí tá so kat szer vez  a Flór Fe renc Gim ná -
zi um és Szak kö zép is ko lá ban. Az egész -
ség ügyi prog ra mo kat szin tén a Flór Fe -
renc gim ná zi um ban bo nyo lít ják le. Ma -
gyar Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer ve -
ze te Aszód Gö döl lő Kör zet szer ve zé sé -
ben szom bat és va sár nap bőr- és kö -
röm gom ba, bőr rák-szű rés, csont rit ku -
lás szű rés, C.O.P.D. kró ni kus tü dő be -
teg sé gek szű ré se, vér nyo más, vér cu kor,
ko lesz te rin, triglicerid szű rés, ér rend -
sze ri vizs gá lat, uro ló gi ai szű rés, prosz -
ta ta-szű rés, hal lás vizs gá lat, op ti kai szű -
rő vizs gá lat áll min den ki ren del ke zé sé -
re, de lesz nek költ ség té rí té ses vizs gá la -
tok is,írisz di ag nosz ti ka, lúd talp szű rés,
vas tag bél gastrointestinális vér zés ki -
mu ta tá sá ra szol gá ló tesztés vér vizs gá lat 

Szom ba ton 14.00–18.00 órá ig
VÉR ADÁST

szerveznek a vér adó ka mi o non!

FI GYE LEM! Min den vizs gá lat
el vég zé sé hez és a vér adás hoz a
TB kár tya és sze mély iga zol vány

fel mu ta tá sa szük sé ges.
Bő vebb fel vi lá go sí tás a

prog ram fü zet ben, il let ve Kistarcsa
vá ros hon lap ján ta lál ha tó!

Pöttömök a színpadon
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A sze mét sze dés öt le te Kovácsné
Győrösi Gab ri el lá tól szár ma zik. Ka rá -
csony kö rül gon dol ta, hogy a vá ros ban
felhalmozódott sze me tet jó len ne min -
den év ben ös  sze gyűj te ni, csak azt nem
tud ta el dön te ni, hogy ezt mi lyen kör ben
ves se fel. Az új ra vá lasz tott kép vi se lő-
tes tü let el ső ülé se után a Nosz tal gia ét te -
rem ben ba rá ti be szél ge tés re gyűl tek ösz  -
sze a kép vi se lők, kül ső bi zott sá gi ta gok,
vál lal ko zók és hoz zá tar to zók. Surányi
Már ta itt je len tet te be, hogy Gabinak len -
ne egy jó öt le te és eh hez kér ne tá mo ga -
tást. A sze mét gyűj tés ter vét min den ki tá -
mo gat ta, a szer ve zők höz rög tön csat la -
ko zott Já vor Má ria a Köl csey Ál ta lá nos
Is ko la ta ná ra (Szemán Jó zsef kép vi se lő
fe le sé ge) és ifj. Ju hász Ist ván, mint a tes -
tü let leg fi a ta labb tag ja. Kovácsné lá nya
Ko vács Gab ri el la is je lez te, hogy sze ret -
ne részt ven ni az elő ké szí tés ben. 

A szer ve zést feb ru ár 25-én kezd ték.
Ter ve ik ről tá jé koz tat ták a pol gár mes ter
urat, az újon nan meg vá lasz tott kép vi se -
lő-tes tü let min den tag ját és a Vá ros gond -
nok ság ve ze tő jét. Kistarcsa  pol gár mes -
te re Tóth Sza bolcs a meg ke re sés pil la na -
tá tól üd vö zöl te és se gí tet te a mun kát. A
vá ros gond nok Sze pe si Lász ló az el ső
meg be szé lés től a sze mét be gyűj té sé ig
de re ka san áll ta a sa rat. A szer ve ző kis
csa pat vé gig han goz tat ta, hogy ma gán
em ber ként, sem mi lyen szer ve zet hez,
kör höz, párt hoz nem tar toz va szer ve zi a
sze mét gyűj tést. Más fél hó nap nyi te le fo -
ná lás, te rü let be já rás és egyez te tés kö vet -
ke zett, to váb bi szer ve ző ket, se gí tő ket és
tá mo ga tó kat nyer tek meg, ami nek meg is
lett az ered mé nye.

Az idő pont meg hir de té se után szé pen
ér kez tek a la kos sá gi fel aján lá sok. Volt
aki zsá kot, gé pet, kon té nert, te her au tót
aján lott fel és ami a leg fon to sabb so kan
je lent kez tek sze mét sze dés re. 

Ek kor már le he tett lát ni, hogy az ak -
ció ös  sze hoz za a  kör nye ze tü kért, a vá ro -
su kért ten ni aka ró em be re ket. Kor ra,
nem re, val lá si ho va tar to zás ra és po li ti -
kai el kö te le zett ség re va ló te kin tet nél kül.

Az elő ké szí tő öt  fős csa pat fel de rí tet -
te a na gyon sze me tes te rü le te ket. Nap ról
nap ra szí ne se dett a tér kép, be je löl ték az
ut cá kat, a te re ket, a pa tak med re ket, a
HÉV sí ne ket és ál lo má so kat, a 30-as út
ár ka it, a Feny vest, a Te me tő mö göt ti ré -
tet, a Só der bá nya kör nyé két, a la kó par -
ko kat és a la kó te le pe ket és  min den ho va
bri gá do kat szer ve ze tek. Az tán az utol só
na pok ra ös  sze állt a kép. Kistarcsa egész

te rü le té re és a kül ső na gyon sze me tes te -
rü le tek re is ju tott dol gos kéz. Ez nagy
szó Kistarcsa éle té ben, hi szen a vá ros ban
in kább a szét hú zás a jel lem ző. Re mél -
jük, hogy most el kez dő dött va la mi jó és
ne mes do log. 

Áp ri lis 12-én 8 óra kor kö zel 30 csa pat
indult el zsá kok kal, kesz tyűk kel fel sze rel -
kez ve. A munkát segítették a kon té ne res
au tók, a föld mun ka gé pek, és a te le zsá ko -
kat be gyűj tő au tók. A Csi ga ház ban egy
maroknyi csapat vi dá man ken te a zsí ros
ke nye ret, volt tea, ás vány víz. Ko csis fu tá -
rok hord ták a csa pa tok nak az el lát mányt.
Dol go zott Kistarcsa ap ra ja és nagy ja. Pol -
gár mes ter, kép vi se lő, ta nár, di ák, al kal -
ma zott, vál lal ko zó, nagy ma ma és kis ma -
ma, nyug dí jas és óvo dás. Több, mint 300-
an vet tek részt az ak ci ó ban, 50 se gí tő és
tu cat nyi tá mo ga tó dolgozott a hát tér ben.

A sze mét bá nya az nap reg gel 9-től
dél után 3-ig fo gad ta a fo lya ma to san ér -
ke ző sze me tet. Még a nap is sü tött, pe dig
az nap ra esőt jó sol tak. Kistarcsa ezen a
na pon 65 ton na sze mét től sza ba dult meg.
A nap mér le gé hez hoz zá tar to zik még,
hogy el fo gyott 50 kg zsíroskenyér, 45 li -
ter tea, ren ge teg ás vány víz. Fel hasz nál -
tak 1300 db zsá kot és több száz gu mi -
kesz tyűt. A mun ká ban részt vett 3 te her -
au tó, 3 föld mun ka gép, 1 szál lí tó au tó,
több sze mély ko csi , 2 kis busz. A szer ve -
zők szív ből kö szö nik a részt ve vők nek és
a  Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek a se gít sé -
get, hi szen a sze mét sze dés nél kü lük csak
egy be tel je sü let len álom ma radt vol na. 

Kovácsné Győrösi Gab ri el la
és Já vor Má ria

Sze mét gyűj tő ak ció Kistarcsán 
65 ton na sze me tet szed tek ös  sze

Több konténer szemetet lapátoltak össze a „Csobbanónál”

Kovácsné Győrösi Gabriella és Jávor Mária
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A kez de ti ne héz sé gek után a
Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re
egy re job ban be le len dül a mun ká ba.
Ezt ál la pí tot ták meg a már ci us vé gén
meg tar tott el nök sé gi ülé sen. Egy re
több prog ra mot szer vez nek és egy-két
vá ro si ren dez vényt is tá mo gat tak. Si -
ke res volt a ka rá cso nyi dísz ki vi lá gí tás,
se gí tet tek a sze mét sze dés ben, meg -
szer vez ték és 300.000 fo rint tal tá mo -
gat ták a vi rá go sí tást. Ju hász Ist ván el -
nök (Pénz ügyi, Jo gi és Va gyon nyi lat -
ko zat-ke ze lő Bi zott ság el nö ke) és Tö -
rök Mi hály el nök sé gi tag az idő kö zi
vá lasz tá son be ke rült a kép vi se lő tes tü -
let be, így a Ba rá ti Kör köz vet le nül is
be fo lyá sol hat ja a te le pü lés éle tét. 

– Néz zük a szá mok tük ré ben az el ért
ered mé nye ket?

– A sze mét sze dés és a vi rá go sí tás is
na gyon si ke res volt. A sze mét sze dést a
Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re csak a hát tér ből
se gí tet te. Ezt egy lel kes kis csa pat szer -
vez te, há rom száz em bert moz gat tak
meg, iga zán ki tet tek ma gu kért, kö szön -
jük ne kik a mun kát. A vi rá go sí tás sal kap -
cso lat ban azt tu dom mon da ni, hogy idén
több vi rá got tud tunk el ül tet ni. Ez két ok -
kal ma gya ráz ha tó. Ta valy ren ge teg vi -
rág lá dát vet tünk, ami re idén már nem
kel lett köl te nünk, így több pénz ju tott a
vi rá gok ra, más részt 100.000 fo rint tal
meg emel tük a tá mo ga tást, így a vál lal ko -
zók 300.000 fo rint tal já rul tak az ak ci ó -
hoz és úgy szól a meg ál la po dás, hogy
amen  nyit mi adunk, an  nyi val tá mo gat ja
a vi rá go sí tást az ön kor mány zat is. An nak

kü lön örü lünk, hogy most is so kan el jöt -
tek vi rá got ül tet ni, így egy nap alatt vé -
gez tünk a mun ká val.

– Ta valy a Kistarcsai Na po kon részt
vet tek az elő ké szü le tek ben, idén ezen a
ren dez vé nyen je len lesz nek-e? 

– Eb ben az év ben a Kistarcsai Vál lal -
ko zók Ba rá ti Kö ré nek tag jai szpon zor -
ként vesz nek részt a vá ros leg na gyobb
ren dez vé nyén. In kább azt emel ném ki,
hogy a Ba rá ti Kör vál lal ta, hogy rend be
te szi az If jú ság te ret.

– Ezt a Kistarcsai Na pok után ter ve zik?
– Igen, rá adá sul le he tő ség van pá lyáz -

ni is er re. Így több pénzt le het ne rá köl te -
ni a te le pü lés leg na gyobb te ré nek rend be -
té te lé re. Ha nem jön ne ös  sze a pá lyá zat,
ak kor is be le vá gunk eb be a mun ká ba,
mert ta valy óta hú zó dik a do log. Az igaz -
ság hoz hoz zá tar to zik, hogy egy év vel ez -
előtt mások vál lal ták fel az If jú ság te ret,
de a leg utób bi el nök sé gi ülé sün kön úgy
dön töt tünk, hogy a Vállalkozók Baráti
Köre átvszi ezt a munkát.

– A Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek tag -

jai az em lí tett ak ci ó kon sze mé lye sen is
je len vol tak. Mi ért fon tos önök nek,
hogy az anya gi tá mo ga tá son túl a sa ját
ide jü ket is fel ál doz zák?

– Egy részt fon tos nak tart juk a sze mé -
lyes pél da mu ta tást, más részt így még töb -
bet ad ha tunk. A vi rá go sí tás kap csán még
azt is el mond ha tom, hogy jól érez tük ma -
gun kat, köz ben be szél get tünk, vic ce lőd -
tünk. Nyil ván eb ben az is ben ne van,
hogy szé pít het jük a sa ját te le pü lé sün ket
és még több em bert csá bí tunk ilyen dol -
gok ra. Kal már Ist ván pél dá ul úgy já rult
eh hez a vi rá go sí tás hoz, hogy le vág ta a sa -
ját bir ká ját és bog rács ban olyan birkapör -
költet fő zött 30 em ber nek, amit még
sokáig emlegetünk. Ezt utó lag is kö szön -
jük ne ki.

– Az idő kö zi vá lasz tá son a Kistarcsai
Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré ből két tag –
Ju hász Ist ván és Tö rök Mi hály – be ke -
rült a kép vi se lő-tes tü let be. Ezt men  nyi re
vál toz tat ja meg a Ba rá ti Kör mun ká ját?

– Eb ből is lát szik, hogy mi ko mo lyan
gon dol tuk, ami kor két év vel ez előtt meg -
ala kí tot tuk ezt az egye sü le tet. Sze ret -
nénk még job ban el mé lyí te ni az ön kor -
mány zat és a vál lal ko zók kö zöt ti kap cso -
la tot. Ez ab ban nyil vá nul meg, hogy azo -
kat a mun ká kat, amit az ön kor mány zat
meg hir det, azt el ső sor ban he lyi vál lal ko -
zók nak ajánl juk ki. Re mél jük, hogy egy -
re töb ben el hi szik, hogy mi a vál lal ko zók
ér de ke it kép vi sel jük és akik csat la koz -
nak a Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö -
ré hez, azok ezt köz vet le nül is meg ta -
pasz tal hat ják.

P.Gy.

A Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re fel újít ja az If jú ság te ret
Be szél ge tés Ju hász Ist ván el nök kel

Ju hász Ist ván

A már ha to dik al ka lom mal meg ren de -
zés re ke rü lő „Szü le tés He te” or szá gos szak -
mai, tá jé koz ta tó és kul tu rá lis  ren dez vény so -
ro zat ba  idén be kap cso ló dik a XVI. ke rü let
és Kistarcsa is.  A má jus el ső va sár nap ján,
anyák nap ján tar tan dó or szá gos nyi tó nap
után öt na pon át nem csak  a vá ran dós ság ról,
szü lés ről, szü le tés ről, ha nem a „csa lád dá
szü le tés” kö rül fog fo rog ni a vi lág. A vá ran -
dó so kon, a kis ma má kon kí vül sze ret nénk
meg szó lí ta ni az édes apá kat és a le en dő édes -
anyá kat, édes apá kat, va gyis a fi a tal sá got is,
de a most gyer mek vál la lás ra ké szü lők nek
biz to san sok hasz nos in for má ci ó val tu dunk
szol gál ni. A kistarcsai Flór Fe renc Kór ház -

ban kis ma ma tor na, rö vid elő adá sok és köz -
vet len, jó han gu la tú be szél ge té sek lesz nek,
min den ki szá má ra nyi tot tak. Nem csak azok
ve het nek részt eze ken, akik eb ben a kór ház -
ban ter ve zik gyer me kük szü le té sét! Szó lesz
a szü lő vé érés fo lya ma tá ról, a pszi chés vál -
to zá sok ról, a gyer mek ágyas idő szak ról, a
szop ta tás ról. A hét fo lya mán meg tud hat juk,
ki is az a dula, mi a sze re pe, s kö rül né zünk a
nagy vi lág ban, a ter mé szet hez kö zel élő né -
pek ho gyan is vi szo nyul nak az anya ság hoz,
a szü lés misz té ri u má hoz. A szü lész nő től az
al ter na tív szü lé si le he tő sé ge ket, a szü le tés
sza bad sá gát is mer het jük meg. Szó lesz még
a Bach-vi rág te rá pi á ról, ba ba mas  százs ról, az

anya tej fon tos sá gá ról, és még sok más, iz -
gal mas és ér de kes kér dés ről. Nem csak azok
szá má ra, kik a kö zel jö vő ben néz nek gyer -
mek ál dás elé! Min den ese mé nyün kön Szü -
le tés-to tót tölt het nek ki a részt ve vők, s a he -
lyes meg fej tők közt ér té kes aján dé ko kat sor -
so lunk ki a pén tek es ti zá ró-prog ra mon.
Azon az ese mé nyen, ame lyet az idén 18 éve -
sek tisz te le té re szer ve zünk. Kistarcsán a
Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let szer ve zé sé -
ben má jus 5-tő 9-ig lesz „Szü le tés He te.” A
programról a következő újságban részlete-
sen beszámolunk.

Gabula Andrásné Hal mos Monika
A Szü le tés He te kistarcsai há zi as  szo nya

Bol dog vá ran dós ság, szép szü lés
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– Igaz ga tó úr! Gra tu lá lok ön nek és
is ko lá já nak ezek hez a szü lők és la kos -
ság el is me ré sét ki ví vó ered mé nyek hez.

– Köszömöm, majd to váb bí tom azok
fe lé, akik re tar to zik. Mert nyil ván va ló,
hogy itt a kö zös sé gé az ér dem. Így volt
ez a tár sa dal mi mun ka ak ci ó nál, a hang -
ver seny te rem ki ala kí tá sa kor is, mert sok
em ber mun ká já ra és fo rint ja i ra volt
szük ség. Pe da gó gus tár sa im fe gyel me -
zet tek és na gyon se gí tő ké szek, szü lői
mun ka kö zös sé günk is ak tív. Eb ben a kö -
zeg ben kön  nyebb ered ményt el ér ni.

– Min den ren dez vé nyü kön lát szik,
hogy szín vo na la san dol goz nak. Eb ben
ben ne van az ön sze mé lyes pél da mu ta -
tá sa is? 

– Tan tes tü le tünk tag jai tud ják, hogy
az ala pos ter ve zés, a pon tos ki mun ká lás
és az ér ték te rem tés fon tos jel sza va im.
Hogy ez mi ként hat egy is ko la kö zös ség -
re, azt ne héz meg ítél ni. Örö möm re szol -
gált so kak tól hal la ni, hogy az utób bi évek
leg szebb ka rá cso nyi ün ne pé lyén vet tek
részt is ko lánk ban, de hogy ezért a gyer -
me ke ket és az őket fel ké szí tő ál ta lá nos és
ze ne is ko lai ta ná ra i kat il le ti az el is me rés,
az biz tos. Nincs ez más ként az ala pít vá -
nyi szü lők bál já val sem. Már a tan év ele -
jén el mond tam leg főbb ag gá lyo mat: nem
hi szem, hogy „le la kott” tor na ter mün ket

esz té ti kai szem pont ból olyan ál la pot ba
le het hoz ni, s olyan prog ra mot len nénk
ké pe sek biz to sí ta ni, me lyet nyu godt szív -
vel ajánl ha tunk min den ki nek. Lel kes kol -
lé gá im és a szü lők azon ban ala po san rám
cá fol tak, és for ma bon tó an szép prog ram-
kí ná lat tal és de ko rá ci ó val tet ték em lé ke -
ze tes sé az es tet. Kö szö net mind ezért
azok nak, akik se gí tet tek.

– Di ák szín ját szói a Far kas és a hét
kecs ke gi da cí mű szín da rab ban az ön jel -
mez- és dísz let ter ve zői, va la mint ren de -
zői te vé keny sé ge mel lett, szin te szín há zi
kö rül mé nyek kö zött, va ló sá gos kis szí né -
szek ön tu da tá val lép tek szín pad ra. Von -
zó dísz le tek kö zöt ti fel sza ba dult já ték,
gyors szín vál tá sok, flott elő adás ki lenc
gyer mek kel egy ta ní tó nő vel és egy or szá -
gos hí rű szí nész, Galkó Ba lázs fő sze rep -
lé sé vel. Hogy jö he tett mind ez ös  sze?

– Sze ren csés vé let le nek mel lett sok
sze re tet tel és mun ká val. Per sze, fi gye lem -
mel kel lett len ni ar ra, hogy a szín ját szó
kör be je lent ke ző kö zel har minc gyer mek
kö zül azok ke rül je nek ki vá lasz tás ra, akik
szá má ra fel te he tő en a leg na gyobb öröm
lesz a kö zön ség elé lép ni, s akik a leg job -
ban ké pez he tő ek ar ra a mű vé szi fel adat ra,
amit év ez re dek óta így hív nak: szín ját -
szás. Ta nít vá nya im ön fe led ten ját szot tak
már a pre mi e ren is. Na gyon há lás va gyok
mind azok nak, akik el jöt tek meg te kin te ni
ben nün ket, s kö szö nöm a tan tes tü let
együttérző se gít sé gét, me lyet min den ben
meg ta pasz tal hat tunk. Mind egyik ta nu ló
meg ol dot ta fel ada tát. Iga zi al ko tó tár sa im
vol tak majd egy tel jes tan éven át, mi ként
Haeffner Dó ra ta ní tó nő is, aki a Kecs ke -
ma ma sze re pét ala kí tot ta. Óri á si volt hó -
na po kon át kö zöt tünk tud ni Galkó Ba lázs
szín mű vészt, aki ne mes lel kű lo kál pat ri ó -
ta ként min den ho no rá ri um nél kül vál lal ta
a sze re pet. Kis szí nész tár sai ra jong tak ér -
te a pró bá kon, mert ko ránt sem vi sel ke -
dett ve lük min dig far kas módjára…

– Nem fél at tól, hogy túl ma gas ra
he lyez te a lé cet, hi szen a szü lők ha mar
meg szok ják azt, amit ér té kes nek tar ta -
nak? Szá mít ha tunk-e a  foly ta tás ra?

– A me se já té kot sze ret nénk el vin ni Er -
dély be vagy a Fel vi dék re, oda, ahol a ma -
gyar szó mást és töb bet je lent, mint ná lunk.
Min den ki se gít sé gét szí ves kö szö net tel
vesszük, aki az uta zás költ sé ge i hez hoz zá já -
rul. A jö vő? Még bi zony ta lan. Szar vas Jó -
zsef kol lé gám, a ze ne is ko la ve ze tő je fel ve -
tet te, hogy jö vő re ren dez zünk egy gyer mek
mu si calt, mely hez ők biz to sí ta nák a ze ne -
mű vé sze ti hát te ret. Majd meg lát juk. Vá ro -
sunk kép vi se lő-tes tü let ének né hány tag ja, s
ma ga Tóth Sza bolcs pol gár mes ter úr is rég -
óta tá mo gat ják azt az öt le tet, hogy az ősz re
– fel újí tá sát kö ve tő en – mu tas suk be Harold
Pinter: A gond nok cí mű drá má ját, mely nek
cím sze rep ét a Jászay Ma ri-dí jas Helyey
Lász ló ala kí ta ná. Eh hez azon ban mind a te -
le pü lé si ön kor mány zat, mind pe dig a lo kál -
pat ri ó ta vál lal ko zók anya gi tá mo ga tá sa is
szük sé ges vol na. A fen ti biz ta tá so kat és a
gyer mek szín ház fo gad ta tá sát fi gye lem be
vé ve én min den eset re bi za ko dó va gyok.

Nagy si ker rel mu tat ták be a Far kas és a hét kecs ke gi dát 
Stí lus vál tás 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 

Dr. Pat kós Jó zsef igaz ga tó már ta valy őszi ki ne ve zé se kor je lez te, hogy tá mo -
gat ni fog ja a mű vé sze ti ne ve lést és az esz té ti kai tu dat for má lást. Meg hir det te,
hogy köz ada ko zás ból hang ver seny ter met te le pít az is ko la fo lyo só ára, hogy di ák
szín ját szó kört in dít, és ami ben csak tud ja, ér vé nye sí ti a „Ma gad uram, ha szol -
gád nin csen!” el vet. Má ra kez de nek ki raj zo lód ni tö rek vé se i nek ered mé nyei. Ok -
tó ber ben ren ge teg szü lő, ne ve lő és gyer mek dol go zott ön zet le nül az is ko la és ud -
va rá nak szeb bé té te lén, át ad ták a gyö nyö rű en ki ala kí tott, kis szín pad dal és vi lá -
gí tás tech ni ká val, szín há zi szé kek kel fel sze relt dísz ter mü ket, nagy sze rű ka rá cso -
nyi ün ne pélyt szer ve ze tek, nagy szín há zi est re em lé kez te tő szín ját szó pre mi e ren
szólt a vas taps áp ri lis ele jén, majd egy min den kö rül mé nyé re néz ve for ma bon -
tó an ma gas ní vó jú szü lők bál ján szó ra koz ha ttak az is ko lá ban a meghívottak.

Dr. Patkós József a Reneszánsz Bálon

Kecs ke ma ma és a gi dák

A tantestület nyitótánca (fotó: Jakab)
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A má so dik fél év a ta nul má nyi mun ka
mel lett a ta nu lók meg mé ret te té sé nek
egy re több le he tő sé gét hoz za. A meg úju -
ló ok ta tá si for mák, a vál lal ko zó is ko lák,
és a ha gyo má nyo san meg ren de zés re ke -
rü lő me gyei és or szá gos ver se nyek le he -
tő sé get nyúj ta nak a ta nu lók nak és a fel -
ké szí tő ta ná rok nak is , hogy le mér jék hol
tar ta nak az egyes tan tár gyak el sa já tí tá sá -
ban. A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
ta nu lói feb ru ár ban a kö vet ke ző ver se -
nye ken sze re pel tek:

Me gyei Köz le ke dé si és Ke rék pá ros
Ügyes sé gi Ver seny, Nagy kö rös II. he -
lyen vég zett Zel ler Hen ri et ta 4.a osz tá -
lyos ta nu ló. A fel ké szü lést  se gí tet te a
csa lád ja és Juhászné Csor ba Ilo na. 

Zrí nyi Ilo na Ma te ma ti ka Ver seny
me gyei for du ló ja (Is ko lánk fo gad ta a
kör zet ta nu ló it)

892 ver seny ző kö zül Gévai Ve ro ni ka
3. osz tá lyos ta nu ló az elő ke lő 21. he lyen
vég zett.    

Az ün ne pé lyes ered mény hir de té sen,
Rác ke vén ta ní tó já val Fa ze kas Er zsé bet -
tel együtt ve het te át ju tal mát egy nagy -
sza bá sú ün nep ség ke re té ben.

A Szi vacs Pest Me gyei Ké zi lab da baj -
nok sá gon I. he lye zést ért el a Köl csey Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la (Gyer mek 2-lány)
3. év fo lya mos csa pa ta, Vi rá nyi Ger gely
edző irá nyí tá sá val.

Az al só ta go zat kis spor to lói Csö mö -
rön, a Má tyás ki rály ap ród jai cí mű re ne -
szánsz dísz le tek kö zött zaj ló csa pat ver -
se nyén vet tek részt, ahol tisz tes helyt ál -
lás sal a 4. he lyen vé gez tek. Juhászné
Csor ba Ilo na és Sza bó Hu nor se gí tet ték a
kis ver seny ző ket.

Ugyan csak Csö mö rön an gol is me re ti
ver se nyen 6. és 7. osz tá lyos csa pa ta ink
sze rez tek egyen lő re ta pasz ta la to kat az
ide gen nyelv hasz ná la tá ban. Ta ná ra ik:
Huoránszkiné Bernáth Ce cí lia és
Konnerthné Fa ra gó Er zsé bet.

A „Nyel vünk ben élünk” ver seny me -
gyei for du ló ján a 7. év fo lya mot Csor dás
And rea, a 8-dikat Ba kai Ani ta, Bollog
Alet ta és Sárossy Ani kó kép vi sel te. Fel -
ké szü lé sü ket Mol nár Ger gely és Ma jor
Lász ló se gí tet te.

Az al só ta go za ton le zaj lott a me se -
mon dó ver seny mely ről a kö vet ke ző
szám ban sze ret nék rész le te sen be szá -
mol ni. An  nyi bi zo nyos a győz te sek

Turán és Csö mö rön kép vi sel he tik is ko lá -
ju kat a me gyei for du lón.

Te le ki Pál Megyi Föld rajz ver seny,
Budaőrs 

8. év fo lya mon Má tyás At ti la 9. he lyen,
Kirják Adrienne11. he lyen vég zett. Fel ké -
szü lé sü ket Tö rök Károlyné irá nyí tot ta.

Az al só ta go za ton le zaj lott a me se -
mon dó ver seny. A ver seny he lye zett jei
Turán bi zo nyít hat nak. Győz te sei Csö -
mö rön kép vi sel ték is ko lá ju kat a me gyei
for du lón.

A ver seny na gyon erős me ző nyé ben
ta nu ló ink szé pen helyt áll tak.

1-2. év fo lya mon Var ga Dor ka 3. he -
lye zést ért el. Ta ní tó ja: Ma jor Lászlóné

A fel ső ta go za tos sza va lói: 
5-6. év fo lya mon 2. he lye zett

Petrovszky Mirtill Fel ké szí tő je: Jutasi-
Var ró Di á na

7-8. év fo lya mon 1. he lye zett Szé kely
Bog lár ka. Fel ké szí tő je: Tar Szi lárd

Büsz ke va gyok a szép si ke rek re.
Gra tu lá lok min den ta nu ló nak az el ért
ered mé nyek hez! Kol lé gá im nak kö szö -
nöm a lel kes, ki tar tó mun kát! 

Liska Gyuláné 
igaz ga tó

Szép si ke re ket ér nek el ta nu ló ink a ta nul má nyi ver se nye ken
Ta va szi ered mé nyek a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban

Áp ri lis 28-ig min den ál ta lá nos is ko -
lai vég zős ta nu ló írás be li ér te sí tést ka -
pott ar ról, hogy me lyik is ko lá ban foly tat -
hat ja kö zép fo kú ta nul má nya it. 

A fel vé te li el já rás 2008. ja nu ár 26-án
kez dő dött, a köz pon ti dol go za tok írá sá -
val. A Flór Fe renc Kö zép is ko lá ban az
idén is több mint 100 vég zős ál ta lá nos is -
ko lás di ák ír ta meg ezt a dol go za tot. Az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um 2004-ben in dí tot -
ta út já ra, kö zép is ko lá ba je lent ke zők ré -
szé re, az or szá go san egy sé ges rend sze rű
fel vé te liz te tést. In téz mé nyünk a Flór Fe -
renc Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la és
Gim ná zi um már az el ső al ka lom mal be -
kap cso ló dott az or szá gos mun ká ba, az -
óta min den év ben 120-140 di ák ír ja meg
itt fel vé te li dol go za tát.

A di á kok ma gyar nyelv és iro da lom
tan tárgy ból, va la mint ma te ma ti ká ból töl -

te nek ki egy-egy 45 per ces fel adat la pot.
Az el ké szült dol go za to kat, or szá go san
egy sé ges ja ví tó kulcs alap ján, a kö zép is -
ko la ta ná rai ér té ke lik, pon toz zák. Az itt
szer zett pon to kat, hi va ta los for má tu mú
ered mény la pon, vi szik a gye re kek az ál -
ta luk vá lasz tott kö zép is ko lá ba, a fel vé te -
li el já rás ré sze ként.

A fel vé tel hez szük sé ges to váb bi pon -
to kat az ál ta lá nos is ko lai tan tár gyi je -
gyek il let ve a kö zép is ko lák ál tal elő írt
szó be li vizs gák alap ján le het hoz zá gyűj -
te ni.

A szó be li fel vé te lik feb ru ár 18-tól
már ci us 7-ig zaj lot tak. Az ös  sze gyűj tött
pon tok alap ján a kö zép is ko lák el küld ték
a fel ve he tő ta nu lók név so rát az adat ke -
ze lő köz pont nak, ez Győr ben mű kö dik.
A köz pon ti adat egyez te té sek után a kö -
zép is ko lák meg kap ják a köz pont tól az

in téz mé nyük be fel vett ta nu lók lis tá ját.
Ez után ke rül sor a ta nu lók ki ér te sí té sé re.

A 2008/2009 tan év ben a kistarcsai
kö zép is ko la ha gyo má nyo san két 9. osz -
tályt in dít, egy gim ná zi u mi, és egy
egész ség ügyi szak kö zép is ko lai kép zés
sze rin tit. A gim ná zi u mi osz tály ba fel vett
ta nu lók kö zel fe le a kistarcsai Köl csey
Fe renc Ál ta lá nos is ko la vég zős di ák ja, és
a szak kö ze pes osz tály ba is szép szám mal
je lent kez tek a he lyi ál ta lá nos is ko lák ból.

Őszin tén re mé lem, min den ked ves
kistarcsai nyol ca di kos a szá má ra leg ked -
ve zőbb nek ítélt kö zép is ko lá ba nyert fel -
vé telt.

Jó ta nu lást, él mé nyek ben gaz dag di -
ák éve ket kí vá nok ne kik!

Dr. Luk ács Ferencné 
igazgatóhelyettes

A Flór Fe renc Eü. Szak kö zép is ko la
és Gim ná zi um ban ír ták a köz pon ti dol go za to kat

Le zá rult a 8. osz tá lyo sok kö zép is ko lai fel vé te li el já rá sa
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– Gá bor, ha jól tu dom, ko ráb ban
más hol ját szot ta tok, va gyis egy má sik
szín ját szó kör tag jai vol ta tok!

– A tár su lat jó né hány tag ja már ját -
szott együtt és is mer te egy mást, de né -
hány hát rál ta tó kö rül mény mi att 2007
nya rán né há nyan úgy gon dol tuk kü lön ál -
ló cso por tot kel le ne ala pí ta nunk, amit
2007 no vem be ré ben meg is va ló sí tot tunk.

– Mi in dí tott ar ra, hogy meg írd ezt a
tör té ne tet ? 

– Rég óta fog lal koz tat nak azok a  tár -
sa dal mi prob lé mák ami ket az én kor osz -
tá lyom át él és emi att gon dol tam úgy,
hogy ezt ki kell ír nom ma gam ból. Ne -
kem ez élet sze rű volt és ezért sze ret tem
vol na az er re al kal mas em be rek kel szín -
pad ra is vin ni a tör té ne tet. 

– Gon do lom az el ső pró bák al kal -
má val fel me rült, hogy eze kért a je le ne -
te kért még tá mad ni fog nak? 

– Igen, de pont emi att vál toz tat tunk a
szö veg könyv ön, hi szen az ere de ti dur -
vább volt és szó ki mon dóbb. Emi att le -
het, hogy a né zők nem fo gad ták vol na el
en  nyi re a da ra bun kat, ha szem be sül tek
vol na  a szín pa don is a va ló élet ke gyet -
le nebb meg nyil vá nu lá sa i val. Hi szen mi
el sőd le ge sen szó ra koz ta tunk, amit le het
ko mo lyab ban is.

– Si mon fi gu rá ja mi alap ján fo gal -
ma zó dott meg ben ned? Sze mé lye sen is
ta lál koz tál már en  nyi re el ha nya golt és a
va ló ság tól el ru gasz ko dott, il let ve a va ló -
ság ból me ne kü lő fi a tal lal? Ez alap ján
pró bál tad fel ráz ni a né zők tu dat alat ti ját
olyan je le ne tek kel, ami he lyi szin ten
már-már bot rá nyos nak szá mít ?

– Igen az élet ből me rí tet tem. Kell, hogy
re a li zá lód jon is a né zők ben és ne csuk ják
be a sze mü ket. Még he lyi szin ten se.

– Lát va a né zők re ak ci ó ját Si mon fi -
gu rá já ból mi re kö vet kez tet te tek elő ször? 

– Szá mí tot tam azok ra a kri ti kák ra
ami ket kap tam és pont emi att is va ló sí -
tot tuk meg így, mert az em be rek nagy tö -
me ge ál szent és prűd. Ez egy faj ta szán -
dé kos pol gár puk kasz tás volt.

– Ger gő, ne héz volt meg for mál nod
Si mont? Nem félsz at tól, hogy Kistarcsán
ezek alap ján fog nak té ged meg ítél ni?

– Nem volt kön  nyű, de mi vel szí né szi
am bí ci ó im van nak ezt is meg kel lett ol -
da nom. Nem fé lek et től, mert én egy tel -
je sen el té rő éle tet élek, mint a ka rak ter,
hi szen ne kem van nak ba rá ta im akik oda -
fi gyel nek rám, és nem ál ba rá tok akik be -
le vin né nek olyan tí pu sú élet be, mint
ami lyet a sze re pem sze rint ala kí tok.

– Pis ti, men  nyi re tar tod ös  sze egyez -
tet he tő nek a kép vi se lői fe le lős ség vál la -
lás sal az ama tőr szín ját szást azután,
hogy sze re ped sze rint egy sza dis ta fe le -
lőt len édes apát ját szol, aki an ti sze mi ta
ki je len té se ket is tesz?

– Úgy ér zem, hogy fon tos a fi a ta lok elé
egy ne ga tív pél dát is ál lí ta ni, hogy lás sák a
ne ga tív ma ga tar tás és az el kal ló dás ho va is
ve zet het. To váb bá én úgy ér zem, hogy az
em ber és az ál ta la el ját szott sze rep két kü -
lön bö ző do log, ez a szín ját szás lé nye ge.

– Gá bor, leg utób bi ér te sü lé se im sze -
rint az Ör kény Ist ván éle tét be mu ta tó
szín da rab után, ami nek a cí me „Azt me -
séld el Pis ta” egy fil met ter ve zel?

– Igen, a ter ve ink hos  szú táv ra szól -
nak Szentkereszty Ger gő vel kö zö sen
meg írt for ga tó könyv vel kap cso lat ban, de
hagy junk né mi ho mályt is. Az le gyen a
jö vő meg le pe té se. 

– Az utol só kér dés min den ki hez szól,
szá mí tot ta tok ar ra, hogy ek ko ra lét szá -
mú kö zön ség előtt fog tok fel lép ni?  

– Nem. Mert nem szá mí tot tunk ar ra,
hogy Kistarcsán és kör nyé kén ek ko ra
igény van a mi te vé keny sé günk re, de en -
nek na gyon örü lünk, mert ez ne künk is
egy faj ta vis  sza jel zés, hogy jó amit csi -
ná lunk.

A MÁS-KÉP SZÍN JÁT SZÓ CSO PORT
Min den hó nap ban meg győ zőb ben sze re pel nek Óvo dai ud va rok fel újí tá sa

A ked ve ző már ci u si idő já rás nak kö -
szön he tő en a Vá ros gond nok ság se gít sé -
gé vel el kez dőd he tett az óvo dai ud va rok
fel újí tá sa. Ezek a mun kák a nyá ri kar -
ban tar tás alatt nem ké szül tek el. A Gesz -
te nyés Óvo dá ban ki cse rél tük a ho mo ko -
zók fa sze gé lyét, az új já té kok alat ti ütés -
csil la pí tó ho mok ágyak ki ala kí tá sa fo lya -
mat ban van.

A Tölgy fa Óvo da és a Köl csey Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la kö zöt ti ke rí tés is el ké -
szült. A Tölgy fa Óvo da ud va rá nak kar ban -
tar tá sa, já té kok alat ti ütés csil la pí tó ho -
mok ágyak ki ala kí tá sa áp ri lis ban ké szül el.

Áp ri lis 26-án „Tár sa dal mi mun ká -
ra” hív tuk a szü lő ket, az óvo da ud va rok
szé pí té sé re, ren de zé sé re. Má jus ban
mind két óvo da új ud va ri já té kok kal fog
szé pül ni.

Óvo dai gyer mek prog ra mok
Már ci us 11-én a Gesz te nyés Óvo -

dá ban a „Vi dám ván do rok” ze nés me -
se elő adá sát néz ték meg a gye re kek
Sze gény le gény ka lap ja cím mel.

A Gesz te nyés óvo da több cso port ja
már ci us 17-én az Ál la mi Báb szín ház -
ban járt, a Já nos vi téz cí mű elő adást te -
kin tet ték meg, ugyan ek kor a Tölgy fa
óvo da 3.és 4.csoportja a gö döl lői Mű -
ve lő dé si Ház ban az „Arany ha jú
Melizante” me se já té kot néz te meg.

Már ci us 15. al kal má ból a Ci vil-ház -
hoz sé tál tak az óvo dá sok, itt em lé kez -
tek meg a már ci u si for ra da lom hő se i ről.

A hús vé ti ün ne pe ket to jás fes tés,
nyu szi vá rás, hús vé ti vá sár előz te meg.
Több cso port ban volt lo csol ko dás is.

Eb ben a hó nap ban bel gyó gyá sza ti
szű rő vizs gá lat ok ra és az is ko lá sok szű -
rő vizs gá lat ára is sor ke rült.

Óvo dai je lent ke zés
A 2008/2009. év re az óvo dai je lent ke -

zé sek idő pont ja 2008. má jus 5-16. kö zött
min den mun ka nap 8-tól 17-ig.
Helyszín,Városi Óvo da, Gesz te nyés Óvo -
da 2143. Kistarcsa, Sem mel we is tér 2.

Óvo dai je lent ke zés fel té te le: be töl -
tött há rom év!

A je lent ke zés kor ké rik:
– a gyer mek szü le té si anya köny vi

ki vo na tát,
– ol tá si köny vét,
– lak cím kár tyá ját.

Ratimovszky Tiborné
óvodavezető

Óvo dai sarok

Is ko lák tól és in téz mé nyek től füg get le -
nül, tel je sen ama tőr jel leg gel 2007 má so -
dik fe lé ben hét fő vel ala kult a cso port
(Bóna Gá bor, Ifj. Ju hász Ist ván, Sza bó
Ger gely, Né meth Ta más-ren de ző, Tirczka
Albertina, Országh Pé ter és Med ve Jó -
zsef), az óta ha von ta je lent kez nek egy-egy
be mu ta tó val. Leg utóbb áp ri lis 12-én sze -
re pel tek a Csi ga ház ban Sza bó Ger gely:
Azt me séld el, Pis ta cí mű da rab já val.

A kö vet ke ző in ter jú ban Bóna Gá -
bort, Sza bó Ger gelyt és ifj. Ju hász Ist -
vánt kér dez zük. 

A MÁS-KÉP színjátszó csoport tagjai
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A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar pap jai
szá má ra kü lön nap tárt ké szí te nek, a
Direktórium-ot. (di rek tor = igaz ga tó, di rek tó ri -
um = in téz ményt irá nyí tó tes tü let ) Di rek tó ri -
um a tör té ne lem ben is volt. For ra dal mak ide -
jén kor mány zó ha ta lom volt, te le gyil kos sá -
gok kal. Az Egy há zat irá nyí tó Di rek tó ri um ban
töb bek kö zött ez is ol vas ha tó: áp ri lis 27. Ezen
a na pon van a tö meg tá jé koz ta tá si vi lág nap. A
szent be széd ben hív juk fel rá a fi gyel met. 

A tö meg tá jé koz ta tá si vi lág na pon le het
mind azon esz kö zök ről be szél ni, ame lyek kel
a tö me ge ket le het tá jé koz tat ni. Írott esz kö -
zök: új ság, he ti lap, fo lyó irat, könyv pla kát,
szó ró lap, stb. Elekt ro ni kus esz kö zök: rá dió,
te le ví zió, fil mek, hang sza lag ok, te le fon, szá -
mí tó gé pek, stb. Nem mind egy ki nek az irá -
nyí tá sá val mű köd nek ezek az esz kö zök. Ma -
gán ké zen; min dent köz lünk, csak pénz le -
gyen. Ál la mi ké zen; min dent köz lünk, ami
ne künk jó, ami vel má so kat tönk re le het ten -
ni. Ke vés olyan hír köz lő esz köz van, ami
rend sze re sen iga zat kö zöl.

Ho gyan volt ré gen? Az apos to lok hasz -
nál ták a hír köz lő esz kö zö ket, be tűt, kéz írást.
A Szent írás ban min dent úgy ír tak, ahogy a
Szent lé lek su gall ta. Ne vizs gál junk év ez re -
de ket, csak a kö zel múl tat. Het ven év vel ez -
előtt a kis bí ró nya ká ba kö töt te a do bot, meg -

kap ta a jegy ző től a köz len dő szö ve get, több
ut ca sar kon meg állt, do bolt és fel ol vas ta a
„köz hír ré tétetik”-et. Jó ma gyar ja ink er re ezt
mond ták: ki do bol ták. Tud ták, hogy az igaz.
Ak kor nem bu tí tot ták a né pet. Ak kor nem
volt di cső ség má so kat be csap ni, fél re ve zet -
ni, az adott szó nak ér té ke volt. Az tán fe les le -
ges sé vált a kis bí ró. A „han gos be mon dó” ad -
ta a szö ve get. Majd jött a „do bo zos” rá dió.
Vo na ton, mun ka he lyen ott ho nok ban. In gyen
volt, azt le he tett hall gat ni, amit en ged tek. El
vol tunk hos  szú idő re zár va a nagy vi lág tól. 

Hogy van ma? Az ál lam ha tal mas
össze ge kért el ad ja a rá di ót, a te le ví zi ót,
eset leg ke zé ben tart ja.  Az ak ci ós fil mek nél
a gyil kos nya ká ba arany lán cot tesz nek ke -
reszt tel, had gon dol ják, ezek ke resz té nyek.
Mi ért kell a pusz tí tás mag vát el vet ni. Év ti -
ze de ken ke resz tül a me te o ro ló gia ál la mi
ün ne pek előtt, ami kor ki kel let vo nul ni,
csak jó és ked ve ző elő jel zést ad ha tott pe -
dig tud ták, hogy nem így lesz. Rá di ók, te -
le ví zi ók, or szág gá, vi lág gá kür tö lik a ve ze -
tők nyi lat ko za ta it. Ke mé nyen el ma rasz tal -
ják azo kat, akik nem a ve ze tők né ze te it
vall ják. Rossz sza vak kal szid ják egy mást.
Bán tó nyi lat ko za tok kal má so kat le já rat -
nak, tönk re tesz nek. 

Mi vé lett a nyom ta tott be tű? Ami kor

Gu ten berg né met nyom dász 1450-ben
nyom ta tott be tűk kel, el in dí tot ta a könyv -
nyom ta tást, nem gon dol ta, hogy men  nyi
em bert rom bo ló szö ve get fog nak le ír ni. A
könyv nyom ta tás, mint hír köz lő esz köz,
for ra dal ma sí tot ta a tu do mány el ter je dé sét,
de sok go nosz ság el in dí tó ja is vált. 

Mi vé lett az elekt ro mos ság? Ami kor
Ampére Andre fran cia ter mé szet tu dós
1820-ban fel fe dez te az elekt ro di na mi kai
tör vé nye ket, nem gon dol ta, hogy men  nyi
jó, de ugyan ak kor men  nyi rossz in dul el
kor szak al ko tó fel fe de zé se nyo mán. 

A tu do mány le akar ja győz ni a ter mé sze -
tet. Eről köd jön, sok si kert kí vá nunk. Ha si -
kert ér el, azt az em be ri ség ja vá ra, ne meg -
ron tá sá ra ál lít sa be. A II. Va ti ká ni Zsi nat fog -
lal ko zott a hír köz lő esz kö zök fon tos sá gá val.
Az ak ko ri Szent atya VI. Pál Pá pa sze rint:
min den ki nek jo ga eze ket hasz nál ni. Az igaz -
sá gos ság alap ján az Egy ház er re is jo got tart. 

Min den olyan tö meg tá jé koz ta tá si esz -
közt, mely a jó szol gá la tá ra van be ál lít va,
azt ér té kel jük. Vi gye elő re az em ber be csü -
le tes éle tét, se gít se a csa lá dok éle tét, és
emel je fel a kö zös sé gek éle tét. A hír köz lő
esz kö zö ket, a tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zö -
ket a tár sa da lom ja vá ra kell hasz nál ni.

Som lai Jó zsef plé bá nos

ír ta le Pál apos tol sa ját élet út ját ös  sze -
fog lal va a Bib li á ban, a 2 Timóteus 4,7-ben.
En nek a lé nye gét a Tordai-hasadékban jár va
ér tet tem meg. Ak kor még ka pasz ko dó drót -
kö te lek nél kül jár tunk a szik lá kon. Mel let -
tünk hegy má szók ha lad tak. Ket ten ci pel tek
lá dá ban kö te le ket, ka la pá cso kat, hegy má -
szó szö ge ket, me lye ket a szik lák ba le he tett
ver ni. Mi is ne he zen tud tunk ha lad ni a vi zes,
fris sen ázott kö ve ken. Ők pe dig több let ter -
het is tar tot tak a ke zük ben. Ami kor vi szont
meg ér kez tünk a leg ne he zebb sza kasz hoz,
ők a szö gek, ka la pá csok, kö te lek se gít sé gé -
vel fel tud tak mász ni a szik la fal ra. Mi pe dig
nem tud tunk ve lük együtt to vább ha lad ni. 

Amíg éle tünk si mán ha lad ki sebb ne -
héz sé ge ken, aka dá lyo kon ke resz tül, ad dig a
hí vő em ber úgy ér zi: ne ki kell tar ta nia a hi -
tet, mint a hegy má szó nak a fel sze re lé sét. Ez
több let ter het, több let gon dot je lent. Ami kor
vi szont az éle tünk a leg ne he zebb sza ka szá -
hoz ér ke zik, ak kor ki de rül, hogy for dít va
van: a hit tart meg ben nün ket. Ilyen kor a hí -
vő em ber nek be le kell ka pasz kod nia a hi té -
be, mint a hegy má szó nak a kö tél be, mert a
hi ten ke resz tül Is ten tart meg ben nün ket.

Ho gyan kell ma ne künk meg tar ta ni a hi tet?
Rend sze re sen jár az em ber is ten tisz -

te let re, hall gat ja az Igét, ol vas sa a Bib li -
át, imád ko zik, te hát lel ki éle tet él, sze -
mé lyes kap cso lat ba ke rül Jé zus Krisz tus -
sal. A spor to lók tud ják a leg job ban, hogy
mi lesz a kö vet kez mé nye, ha egy szer
nem gya ko rol ják azt a spor tot, amely ben
ko ráb ban csúcs tar tók voltak…

A hi tet meg tar ta ni egy részt a Szent lé -
lek mun ká ja, te hát ti tok. Más részt vi szont
a mi fel ada tunk: élet gya kor lat kell le gyen!

Is ten meg tart ben nün ket itt, a föl dön
gyak ran úgy, hogy a min den nap ok egy-egy
csap dá já ba be le se lé pünk, sőt ész re sem
ves  szük. Más kor a ne héz sé gek ből ki sza ba -
dít. A leg több ször pe dig ál dá sát ad ja és azt
ta pasz tal juk, hogy ke gye lem ből célt érünk.
De ami en nél is fon to sabb: meg tart Is ten
ben nün ket majd a kár ho zat tal szem ben,
hogy örök élet ben és üd vös ség ben le gyen
ré szünk Jé zus Krisz tus ér de mé ért.

Riskó Já nos
re for má tus lel kész

A re for má tus gyü le ke zet al kal mai 
Gyü le ke ze tünk temp lo ma Kistarcsán a Hu nya di u. 10 szám alatt van, ahol min den

va sár nap 10 óra kor tar tunk is ten tisz te le tet és két cso port ban gyer mek is ten tisz te le tet. 
A gyü le ke ze ti bib lia óra má jus vé gé ig min den szer dán 6 óra kor kez dő dik. 

Az if jú sá gi bib lia óra jú ni us vé gé ig min den szer dán 6 óra kor lesz.
A nyug dí ja sok bib lia órá ja má jus vé gé ig min den csü tör tö kön 3 óra kor, má jus vé -

gé től min den csü tör tö kön 5 óra kor kez dő dik.
Fi a tal há zas pár ok cso port fog lal ko zá sa min den csü tör tö kön 6 órá tól.
Hi va ta li idő: ked den 16–18 órá ig, szer dán és csü tör tö kön 9–11 órá ig,

pén te ken 14–16 órá ig.
Hi va ta li időn kí vül is, te le fo non tör tént idő pont-egyez te tés után

sze re tet tel vár juk Test vé re in ket!
Lel ké szi hivatal: 2143 Kistarcsa, Hu nya di u.10. Te le fon: 06-28-470-644.

„…a hi tet megtartottam…” REFORMÁTUS

Tömegtájékoztatási világnapKATOLIKUS
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A Kék ne fe lejcs Nép dal kör ja nu á ri
far san gi bál ján ün ne pel te Bö zsi né ni
(Ha va si Ferencné Bellus Er zsé bet) a
kó rus ve ze tő je 75-ik szü le tés nap ját. Az
aján dék a sok virág és egyebek mellett
egy meg le pe tés tor ta volt, amin a nép -
dal kör fo tó ját rakták ki mar ci pán ból.
A telt há zas ren dez vé nyen ünnepelték
ugyan is a Kék ne fe lejcs Nép dal kör 15-
ik szü le tés nap ját is. 

Bö zsi né nit a han gos jó kedv mi att
a Csi ga ház elő te ré ben kér dez tem.

– Bö zsi né ni, elő ször a Kék ne fe lejcs
Nép dal kör ről be szél jünk!

– A Nép dal kör 1992-ben ala kult, ahol
a nyug dí jas as  szo nyok ma gyar és szlo -
vák nép da lo kat éne kel nek he lyi nép vi se -
let be öl töz ve. Ti zen öt év vel ez előtt én
vol tam aki szor gal maz ta, hogy le gyen
egy nyug dí jas klub Kistarcsán. Egy fi a -
ta labb fér fi ke re sett meg, hogy sze ret ne
be lép ni, de ak kor még nem volt klub a
fa lu ban. Min den eset re jó öt le tet adott.
So kan jár tunk li tá ni á ra, így szól tam az
as  szo nyok nak, hogy ala kít sunk egy
nyug dí jas klub ot, mi vel sze ret tünk éne -
kel ni ha ma ro san meg ala kí tot tuk a nép -
dal kört is. A kó rus nak 15 ala pí tó tag ja
volt, az óta na gyon so kan ki es tek, de jöt -
tek újak, így most tí zen va gyunk. Mind -
an  nyi an sze ret jük csi nál ni. A be teg sé gek
mi att ma csak he ten éne kel tünk. A
kistarcsai ren dez vé nye ken túl az or szág
több pont já ra is kap tunk már meg hí vást.
Mű vé sze ti ve ze tőnk Ma jor Lász ló ci te -
rán kí sér ben nün ket.

– Hon nan van ez a gyö nyö rű fel lé pő
ru há juk?

– Ma gunk készítettük, mert na gyon
ke vés tá mo ga tást ka punk. Én raj zo lom a
min tá kat és úgy varr juk. Fe hér ki ke mé -
nyí tett szok nyát hor dunk, er re jön a fel ső
min tás szok nya, a szé pen hí me zett prus-
z lik és a ki kö tött ken dő.

– Ezen a far san gi bá lon egy ré gi
szo kást ele ve ní tet tek fel!

– Igen, ez így volt. En nek az a lé nye -

ge, ha va la ki férj hez megy, ak kor az el ső
far sang kor az ifjú párt ki kell emelnünk.
Eh hez jó part nert ta lál tam, ugyan is az
uno ka test vé rem Hutter Anett nyá ron
férj hez ment Pin tér And rás hoz, ezért
meg kér tem őket, hogy jöjjenek el a
farsangi bálba, mert sze ret nénk fel emel -
ni őket. Egyéb ként ők a Pan nó ni á ban
tán col nak, így nem volt ne héz rá ven ni
őket. Ilyen kor a fi a tal pár nak sü te -
ménnyel és pá lin ká val kell kí nál ni a bá -
lo zó kat. Sze ren csé re nem til ta koz tak, így
egy na gyon szép szo kást si ke rült el in dí -
ta nunk. Ez zel is ma gya ráz ha tó, hogy er -
re a far san gi bál ra még töb ben jöt tek el,
mint egy év vel ko ráb ban.

– Bö zsi né ni törzs gyö ke res kistar -
csai?

– Má ria Te ré zia te le pí tet te az őse in -
ket er re a vi dék re a Felvidékről.
Feltételezések szerint így kerülhettek
kistarcsára az én hozzátartozóim is. Ele -
in te az egész fa lu szlo vák volt. Belusa
ezért lett test vér vá ro sa Kistarcsának. 

– Azt kí vá nom, hogy a Kék ne fe lejcs
ha son ló jó kedv vel ün ne pel je meg a 30
éves év for du ló ját és Bö zsi né ni pe dig a
90-ik szü le tés nap ját!

– Jaj azt ad ja meg a jó Is ten, mert én
na gyon sze re tem a ha gyo má nyo kat ápol -
ni, re mé lem min den ki meg éri azt az év -
for du lót is.

Pol gár

A Kék ne fe lejcs és Bö zsi né ni
15 év múl va is együtt sze ret ne ün ne pel ni

Pintér Andrást a szokásoknak mefelelően a férfiak emelték fel

A 75 éves Bözsi néni

FEL HÍ VÁS
Nyerjünk Kistarcsának játszóteret!
Kedves Nőtársaim és a konyhában

szorgoskodó Urak!
Használnak Önök „DE LI KÁT 8”

ételízesítőt?Ha igen – kö zö sen gyűjt sük
ös  sze – és pá lyáz zunk ve le Kistarcsának,
vá ro sunk nak egy, az UNIÓS el vá rás nak is
meg fe le lő JÁTSZÓTERET! A fel adat csu -
pán annyi, hogy a cso ma go lá son lé vő vo -
nal kó dot jut tas sák el hoz zám (Far sang
Györgyné Jut ka, Kistarcsa, Er dei Fe -
renc u. 4. Vi rág üz let) Rend sze re zem, el -
jut ta tom a pá lyá za tot meg hir de tő cég ne -
vé re, cí mé re. Ez után csu pán a sze ren -
csénk ben kell bíz ni, majd ki ta lál ni, hogy
ho vá te le pít hes sük gyer me ke ink, uno ká ink
új bi ro dal mát! Több te le pü lé sen már mű -
kö dik, ne künk is si ke rül het, si ke rül nie kell! 

A kö vet ke ző sor so lás idő pont ja
2008. jú ni us 7. így a vo nal kó do kat
kér jük mi e lőbb el jut tat ni a fen ti cím re.
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A TAVASZ MAGÁVAL HOZZA
AZT A VÁGYUNKAT, 

HOGY MEGTISZTÍTSUK SZERVEZETÜNKET,
REGENERÁLJUK BŐRÜNKET

MENTÁLIS ÉS FIZIKAI KÖZÉRZETET JAVÍTÓ
TEVÉKENYSÉGEIM AZ ALÁBBI TERÁPIÁKAT

KÍNÁLJÁK AZ ÖN SZÁMÁRA:
– Tanácsadás (fogyókúrára és méregtelenítésre)

– Meleg testtekercselés 
(narancsbőrre, alakformálásra)
– Arc és dekoltázs masszázs

– Teljes testmasszázs lávakövekkel
– Méregtelenítés SPA készülékkel

– BEMER 3000 mágneses terápia egészségünk
megőrzésére (immunrendszer erősítés, reumás,

izületi panaszok fájdalomcsökkentése) 

Bővebb információ, bejelentkezés: 
06/30-9447-999
Nagy Ildikó

HIRDETMÉNY
Kistarcsa Oázis Üzletház I. emeletén 28,5m2 alapterületű önkor-
mányzati tulajdonú helyiség bérbeadó üzleti tevékenység céljára.
Bérleti díj: 59.487.-Ft/hó. További információ kérhető a
Polgármesteri Hivatalban (2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.)
tel: 28-470-711/ 120-as mellék.           Polgármesteri Hivatal

Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzője
pályázatot hirdet 

építéshatósági-műszaki ügyintézői állás betöltésére
Pályázati feltételek: – magyar állampolgárság

– büntetlen előélet
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló, módosított
9/1995.(II.3) Korm. rendelet által előírt egyetemi vagy főiskolai
szintű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent
közigazgatási alapvizsga
legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat
legalább felhasználói szintű számítógépes ismeret
A pályázathoz mellékelni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot 
– szakmai önéletrajzot 
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismer-
hetik a pályázó anyagát 
Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje a 2008. május 19.
A pályázat elbírásának határideje a benyújtási határidőt követő 10
napon belül.
A pályázat kiírója, a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a
jogát fenntartja. 
Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kinevezés 6
hónap próbaidő kikötésével 2008. június 2-től tölthető be. 
A pályázatot zárt borítékban „építési ügyintéző” megjelöléssel,
Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez
lehet benyújtani. 2143. Kistarcsa, Szabadság u.48., tel: 06/28-507-132
A pályázatokat a jegyző, a kinevezési jogkör gyakorlója

bírálja el.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet 

belső ellenőrzési tevékenység ellátására.

Kistarcsa Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92.§ (3) és (5) bekezdésében előírt belső

ellenőrzési feladat ellátását a (8) bekezdés b) pontjában
meghatározott szerződéses jogviszony keretében történő ellátására

keres személyt vagy szervezetet.

A szerződéses jogviszony keretében az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 121/A § (1) bekezdésében, illetőleg a költségvetési

szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. ren-
deletben meghatározott tevékenységet és feladatokat kell ellátni.

A szerződéses jogviszony Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala és
az önkormányzat 7 intézményének (2 általános iskola, középiskola,

óvoda, alapszolgáltatási központ, művelődési és sport központ,
városgondnokság) belső ellenőrzési tevékenységére terjed ki.

Díjazás megállapodás szerint.
A szerződéses jogviszony kezdete 2008. június 1.

Az ajánlatokat jelen felhívásnak a Belügyi Közlönyben történő
megjelenését követő 15 napon belül Kistarcsa Város Polgármesteri
Hivatala titkárságára (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., I. em. 15.

szoba) kell beadni munkaidőben (H: 8:00–18:00, 
K–Cs: 8:00–16:00 óráig, P: 8:00–14:00 óráig).

Az ajánlatokat a Településfejlesztési és Pályázatkezelő Bizottság
bírálja el és a Képviselő-testület dönt.

Kistarcsa, 2008. április 23. Nagy Tímea jegyző

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
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APRÓHIRDETÉS
Tanítás – Angol társasági klub várja az érdeklődőket Kistarcsán min-
den hétfőn 19 órától az iskolában. Bátorság a megszólalni vágyóknak!
Jelentkezz Juditnál a 06 30-90-74-621 telefonszámon.
Eladó – Nagytarcsán szép állapotú 3 szobás, déli fekvésű családi ház
a falu központjában csendes utcában eladó, tetőtér beépítési
lehetőséggel. 24.500.000 Ft  06/20-247-67-67 ,   06/20-224-9261

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

AUTÓVILLAMOSSÁG

ZÖLDKÁRTYA
BENZIN – DIESEL

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.
(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

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 

SÓDER-DEPÓ KÍNÁLATA:

SÓDER, HOMOK, TERMŐ ÉS TÖLTŐFÖLD,
KULÉKAVICS, ZSALUKŐ (15, 20, 30, 40-ES,)

TÉRKŐ, CEMENT, MÉSZ

LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK

Kistarcsa-Csömör Határ úton a Sóder-Depóban.

Nyitva: H–P: 7–17-ig,  Sz: 7–13-ig
Tel.: 06-30-41-88-553  vagy a  (06-28) 446-219






