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Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val
A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa

sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő – nem lé vén kü lön gyer mek or -
vo si ügye let – egye ne sen a Flór Fe renc Kór ház ba vi szi a gye re -
két, nem akut eset ben is. Ezen be te gek el lá tá sa ve szé lyez te ti a
kór há zi ügye le ti mun ka szín vo na lát. 

Dr. Vö rös Jó zsef kis tér sé gi tisztifőorvos le vél ben hív ta fel a
fi gyel met, hogy a te le pü lés la kos sá gát tá jé koz tas suk ar ról, hogy
a to váb bi ak ban ki zá ró lag ügye le ti be uta ló val le het a Flór Fe renc
Kór ház Gyer mek osz tá lyát ügye le ti idő ben fel ke res ni.

Pol gár mes te ri Hi va tal

Avar ége té se
Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, hogy az avar- és ker ti

hul la dék ége té sé re vo nat ko zó ren de le tet az aláb bi ak sze -
rint mó do sí tot ta a kép vi se lő-tes tü let.

A la kos ság és a le ve gő tisz ta sá gá nak vé del me ér de ké ben
az avar- és ker ti hul la dék ége té se a te le pü lés egész te rü le tén
min den év ben ki zá ró lag két idő szak ban meg en ge dett:

a) tavasszal áp ri lis 1. és áp ri lis 30. kö zött,
b)ősszel ok tó ber 1. és no vem ber 15. kö zött.
Az ége tést hét fő től szom ba tig 10-18 óra kö zött sza bad

vé gez ni. Vas ár- és ün nep nap okon ti los az ége tés.
Pol gár mes te ri Hi va tal

A Vá ro si Mőű ve lő dé si és Sport köz pont
prog ram ja a Csi ga ház ban

jú ni us    8. Ba ba-bör ze 10.00  
jú ni us    9. Pe da gó gus nap 17.00
jú ni us  12. Nyug dí jas ju ni á lis 14.00
jú ni us  14. Pan nó nia nép tánc fesz ti vál 13.30-tól 

De ák ta nya prog ram jai
2008. jú ni us 12. Hal mos Monika: Va rázs la tos virágízek Be le ha rap ni a vi rág ba, meg kós tol ni egy ki csiny ke bim bót – nem

min den-na pi él ve zet. Ám me lyik nö vény ehe tő? Mi lyen vi rág ból ké szít he tünk üdí tő italt, me lyi ket süs sük tész ta kö pö nyeg be?
Az ehe tő vi rá gok szak ér tő je az ezer ízőű vi rág bi ro da lom ba sze ret né el ka la u zol ni az ínyen ce ket.
2008. jú ni us 19. Uvacsek Mart ina: Ma laj zia egé szen más Ho gyan ke rült egy kistarcsai lány ven dég ta nár ként a Ma láj

Egye tem re? A ma lá jok közt vég zett élet mód vizs gá lat. Ku a la Lum pur és ki sebb vá ro sok. Tu ris ta pa ra di csom egy szi ge ten. Rész -
vé tel egy dzsun gel tú rán. A he lyi ek fel fo gá sa az em ber élet ről. A köz biz ton ság. Rab ló tá ma dás fé nyes nap pal.
2008. jú ni us 26. Hí di Szil vesz ter: A mé dia vi lá ga A nyom ta tott és az elekt ro ni kus saj tó köz ti lé nye ges kü lönb sé gek. A he -

lyi te le ví zi ó zás tól a nagy ke res ke del mi csa tor ná kig.  Dí ja zott do ku men tum- és port ré fil mek. A hír adó zás va rá zsa. Kam pá nyok,
in ter júk. Az ope ra tőr és a ren de ző sze re pe. Te en dők a fel vé tel től a be mu tat ha tó fil mig. Kin cses lá da.

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

Az uszo da nyit va tar tá sa
Hét fő től pén te kig 6.00-tól 22.00-ig, szom ba ton és va sár -

nap 10.00-től 18.00-ig. Be lé pő jegy árak de. 8-tól 16-ig: sza -
u na hasz ná lat nél kül fel nőt tek nek 740 Ft,14 év fe lett és
nyug dí ja sok nak 500 Ft,

di á kok nak 14 év alatt 420 Ft, lá to ga tó jegy 200 Ft.
A víz hő mér sék le te: 29 oC .
Az uszo da szol gál ta tá sai: úszás ok ta tás, triatlon, ví zi -

pó ló, szink ron úszás, sza u na és a mas  szás.

Interneten a Kistarcsai 
Ke rék pá ros Egye sü let

Ked ves Ba rá ta ink, Sport tár sa ink! Öröm mel tu dat juk
Ve le tek, hogy az egye sü le tünk hon lap já nak teszt üze mét el -
kezd tük. Az el múl 3 év ese mé nye i nek fo tó i val, tá mo ga tó -
ink el ér he tő sé ge i vel, hasz nos in for má ci ók kal, sport ese mé -
nyek kel, el ér he tő sé ge ink kel vá runk min den ked ves lá to ga -
tót. cím: www.kegyesulet.atw.hu 2008. au gusz tus 16-17-én
is mét CROSS-TARCSA Ku pa! Idén a kis tér sé gi ama tőr
ver seny mel lett már or szá gos rang lis ta ver senyt is ren de -
zünk a Ku pán. Rész le tes infók ha ma ro san a hon la pon. 
Navratil Ist ván el nök, Kistarcsai Ke rék pá ros Egye sü let

Tá jé koz ta tás me zei őr szol gá lat fel ál lí tá sá ról 
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te me zei

őr szol gá lat fel ál lí tá sát ter ve zi. A me ző őr töb bek kö zött ügyel ne a
ter mény lo pás ra, se gí te ne az il le gá lis hul la dék kal fer tő zött te rü le tek
fel de rí té sé ben, a ká bel ége té sek meg aka dá lyo zá sá ban. A me zei őr -
szol gá lat fenn tar tá sá nak költ sé ge it a köz pon ti költ ség ve tés ből nyúj -
tott tá mo ga tás, va la mint az őr zött te rü le ten lé vő ter mő föl dek hasz -
ná lói ál tal fi ze tett me ző őri já ru lék és az ön kor mány zat éves költ ség -
ve tés ében biz to sí tott ös  szeg fe de zné. Kér jük a kül te rü le ti in gat la nok
tu laj do no sa it, hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal re cep ci ó ján je lez zék
szán dé ku kat, hogy igény lik-e me zei őr szol gá lat lét re ho zá sát. 

Pol gár mes te ri Hi va tal 

HIR DET MÉNY
Kistarcsa Oá zis Üz let ház I. eme le tén 28,5m2 alap te rü -

le tőű ön kor mány za ti tu laj do nú he lyi ség bér be adó üz le ti
te vé keny ség cél já ra. Bér le ti díj: 59.487.-Ft/hó 

18,5 m2 alap te rü le tőű ön kor mány za ti tu laj do nú he lyi ség
bér be adó üz le ti te vé keny ség cél já ra. Bér le ti díj: 41.802.- Ft/hó

To váb bi in for má ció kér he tő a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
(2143 Kistarcsa Sza bad ság u. 48.) tel: 28-470-711/ 120-as mel lék

Pol gár mes te ri Hi va tal

Kép vi se lői fo ga dó óra
6. szá mú vá lasz tó kör zet kép vi se lő je Méhesné Hor váth Eri ka

min den hó nap má so dik hét fő jén tart fo ga dó órát. Leg kö ze lebb jú -
ni us 9-én 17-től 18 órá ig vár ja a vá lasz tó pol gá ro kat a pol gár mes -
te ri hi va tal ban.

Szlo vák nyelv tan fo lyam in dult
Má jus 7-én szlo vák nyelv tan fo lyam in dult Kistarcsán 12 fő

rész vé te lé vel. A fog lal ko zá so kat egy elő re - a Ci vil-ház fel újí tá sa
mi att – a Vá ro si Könyv tár ban tart ják szer dán ként es te hét és fél
ki lenc kö zött. A nyelv tan fo lya mot a Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat el nö ke Szabóné  Tóth Ka ta lin ve ze ti.
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„Jö vel az tánc ba énvelem…”

Nép tánc fesz ti vál Kistarcsán 
a Pan nó nia Néptáncegyüttes ren de zé sé ben

„Jö vel az tánc ba énvelem…” – hang zik fel is me ret len köl tő től
a XVI. szá zad ból. 

Mi is ez zel a fel ki ál tás sal in vi tá lunk min den kit: tölt se nek ve -
lünk és a meg hí vott tánc együt te sek kel egy dél utánt 2008. jú ni us
14-én, szom ba ton a má so dik al ka lom mal meg ren de zen dő kis tér -
sé gi néptáncfesztiválunkon. 

A Pan nó nia Néptáncegyüttes 5 cso port ja mel lett fel lép:
Csicsörke, Furmicska (Csö mör), Muharay Né pi Együt tes (Bag),
Csa ta Tánc együt tes, Csa tan go ló Tánc cso port (Isaszeg), Szilas
Néptáncegyüttes (Rá kos pa lo ta), Galgahévízi Tánc együt tes, Bu da -
ka lá szi Tánc együt tes, Ka ri kás Néptáncegyüttes (Mo gyo ród), Néri
Szent Fü löp Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la szak kö rös cso port ja, il let -
ve a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la Ku rá zsi cso port ja (Bu da pest). 

Ze nél a Fix-Stimm ze ne kar.
Sze ret nénk, ha ez a fesz ti vál az iga zi tánc örö mé vé vál na.

Ezért az együt te sek be mu tat ko zá sa mel lett né pi já té kok, tánc ház
és kéz mőű ves vá sár vár ja a Csi ga ház elé lá to ga tó kat. 

Prog ram:
13.30-tól fel vo nu lás, tánc ba hí vás Kistarcsa ut cá in,

15 órá tól a gyer mek tánc együt te sek
mőű so ra a Csi ga ház előt ti szín pa don,

17 órá tól já té kok,
18 órá tól a fel nőtt tánc együt te sek mőű so ra

a Csi ga ház előt ti szín pa don,
20.30-tól tánc ház

Belusai kül dött ség ér ke zik Kistarcsára
Jú ni us 13-án és 14-én belusai óvo dá sok és szü le ik ér -

kez nek Kistarcsára. Az el ső na pon a Vá ro si Óvo dát né zik
meg, dél után Kohajda Pé ter „ De res Lovasudvarába ” lá -
to gat nak el. Más nap szom ba ton a Vá ro si Uszo dá ban ví zi
já té kok kal vár ják őket a szer ve zők, dél után bu da pes ti vá -
ros né zés sel zá rul a ki rán du lás.

Hiperaktivitás
Az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít vány

ku ta tó mun ká ja so rán fel tár ta, hogy a hiperaktívnak, fi gye lem -
za va ros nak ne ve zett gyer me kek nek adott pszi chi át ri ai sze rek
szá mos mel lék ha tást és füg gő sé get okoz hat nak a gye re kek nél.
Ha gyer me ke „ta nu lá si prob lé ma” vagy „vi sel ke dé si za var”
mi att pszi chi át ri ai sze re ket szed, és úgy ér zi, hogy a gyer me -
ke ál la po ta sem mit sem vál to zott, vagy ros  szab bo dott emi att,
ke res se fel szer ve ze tün ket. Az ala pít vány meg je len te tett egy
IN GYE NES tá jé koz ta tó ki ad ványt a hiperaktivitással kap cso -
lat ban, me lyet szí ve sen bo csát az érin tet tek és a hiperaktív
gyer me kek kel fog lal ko zó sze mé lyek ren del ke zé sé re. Cím:
Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít vány, 1461
Bu da pest, Pf. 182. tel.: (1) 342-63-55, E-mail: info@cchr.hu,
www.emberijogok.hu

Pannónia Néptánc Együttes

F E L H Í V Á S
A kö ze le dő par lag főű-sze zon ra va ló te kin tet tel az aláb -

bi fon tos tud ni va lók ra hív juk fel a Tisz telt La kos ság és In -
gat lan tu laj do no sok fi gyel mét:

A par lag főű vi rág po ra al ler gi ás re ak ci ót vált hat ki az
ar ra haj la mos sze mé lyek szer ve ze té ben, amely kö vet kez -
té ben kel le met len lég ző szer vi-, szem-, és bőr tü ne tek je -
lent kez nek. 

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za ta idén is fel kí ván lép ni
a La kos ság vé del me ér de ké ben a parlagfőűírtásban és a par -
lag főű-ir tá si kö te le zett sé gü ket el mu lasz tók kal szem ben.

A nö vény vé de lem ről szó ló 2000. évi XXXV. tör vény
5. § (3) be kez dé se sze rint:

„A föld hasz ná ló kö te les az adott év jú ni us 30. nap já ig
az in gat la non a par lag főű vi rág zá sát meg aka dá lyoz ni és ezt
kö ve tő en ezt az ál la po tot a ve ge tá ci ós idő szak vé gé ig fo -
lya ma to san fenn tar ta ni.”

A ren del ke zés nek meg -
fe le lő en fel hív juk a fi gyel -
met a fent jel zett dá tu mig
tör té nő egyé ni vé de ke zés
vég re haj tá sá ra. A ha tár időt
el mu lasz tó föld hasz ná lók -
kal szem ben a tör vény 5
mil lió Ft-ig ter je dő pénz bír -
ság ki sza bá sát és köz ér de -
kőű vé de ke zés cí mén kény -
szer ka szá lás el ren de lé sét is
le he tő vé te szi, amely nek
költ sé ge a föld hasz ná ló ra
ter hel he tő és a bír ság gal
együtt adók mód já ra be hajt ha tó.

Kistarcsa bel te rü le tén a ha tó sá gi in téz ke dé sek re a
jegy ző jo go sult, az el len őr zé sek a köz te rü let-fel ügye lő ha -
tás kö ré be tar toz nak.

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za ta

NYÁRI BABABÖRZE KISTARCSÁN

Június 08-án, 
vasárnap 9.00-14.00

HELYE: KISTARCSA-CSIGAHÁZ

06-70 245 55 95
Szeretettel várunk mindenkit, kivéve a kereskedőket!

KISTARCSAI CSIBÉK NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
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Tóth Sza bolcs pol gár mes ter há rom óra -
kor nyi tot ta meg az ülést. A kép vi se lők
öröm mel kons ta tál ták, hogy a na pi ren di
pon tok szá mát az ed di gi hat van-het ven ről
si ke rült negy ven egy né hány ra csök ken te ni.
Na pi rend előtt
Az áp ri lis 12-én le bo nyo lí tott sze mét -

győűj té si ak ci ó ról Kovácsné Győrösi
Gab ri el la szer ve ző tá jé koz tat ta a kép vi se -
lő ket. El mond ta, hogy több mint 300 fő vel
és 50 se gí tő vel 65 ton na sze me tet győűj töt -
tek ösz  sze. A nagy men  nyi sé gőű sze mét
lát tán ja va sol ta, hogy a szem étet ne csak
tár sa dal mi mun ká ban egy év ben egy szer
szed jék ös  sze ha nem vá ro si szin ten ke zel -
jék ezt a prob lé mát. El szo mo rí tó, hogy a
sze mét sze dé si ak ció után egy nap pal egye -
sek is mét nagy men  nyi sé gőű hul la dé kot
rak tak le az il le gá lis he lye ken. Ar ra kér te a
kép vi se lő ket, hogy pro pa gál ják és se gít sék
a kö vet ke ző sze mét sze dé si ak ci ót. 
Dr. Pat kós Jó zsef a Szent Ist ván Ál ta lá -

nos Is ko la igaz ga tó ja két do log hoz kért tá -
mo ga tást a tes tü let től. El kép ze lé se sze rint,
mint hob bi szín há zi ren de ző az őszi kul tu rá -
lis he te ken sze ret né a Gond nok cí mőű da ra -
bot meg va ló sí ta ni. A tel jes költ ség ha to dát
kér né a tes tü let től, (kb. 500.000 fo rint). A
má sik ké ré se az is ko la szín ját szó kö re ál tal
si ke re sen be mu ta tott Far kas és a hét kecs ke -
gi da c. me se já ték be mu ta tá sá hoz kap cso ló -
dott. Az igaz ga tó sze ret né a da ra bot Ma ros -
vá sár hely re és kör nyé ké re el vin ni, eh hez
kér ne né mi úti költ ség hoz zá já ru lást. 

Ezt kö ve tő en a pol gár mes ter be szá -
mo ló ját 7 igen és 9 tar tóz ko dás mel lett
nem fo gad ta el a kép vi se lő-tes tü let.
El fo gad ták viszont Kistarcsa Vá -

ros Ön kor mány za tá nak 2007. évi költ -
ség ve té si be szá mo ló ját

Az el múlt év ben 1 mil li árd 466 mil -
lió fo rint volt a költ ség ve tés mőű kö dé si
és 485 mil lió fo rint a fel hal mo zá si be vé -
te le. Ez zel szem ben a mőű kö dé si ki adás
1 mil li árd 407 mil lió fo rint, a fel hal mo -
zá si ki adás pe dig 66,5 mil lió fo rint volt.

Fel újít ják a Ci vil há zat 
Ki sebb vi ta ala kult ki a pá lyá zat el bí -

rá lá sá val kap cso lat ban, ugyan is győz tes -
ként Tö rök Mi hály kép vi se lő vál lal ko zá -
sát hoz ták ki, amit töb ben eti kát lan nak
tar tot tak. Nagy Timea jegy ző új el já rás
le foly ta tá sát ja va sol ta, mert sze rin te sok
za va ros do log tör tént az el bí rá lás nál. 

En nek el le né re a Ci vil ház fel újí tá sá ra
ki írt pá lyá za tok kö zül a TéT96 Kft aján la tát
tá mo gat ták a kép vi se lők 9 igen, 6 tar tóz ko -
dás mel lett. Tö rök Mi hály érin tett ség mi att
nem sza va zott. A dön tés ér tel mé ben még
eb ben az év ben meg újul hat az in téz mény
épü le te, ami re 3.833.456 fo rin tot köl te nek. 
Vis  sza me nő leg vizs gá lód nak
Az Ál la mi Szám ve vő szék 2008-as je -

len té se kap csán Juszkó Fe renc azt ja va sol ta,
hogy 2003-tól 2005-ig vis  sza me nő leg néz -
zék át az ÁSZ je len té se ket, mert ko moly
prob lé mák van nak a pol gár mes ter úr és a
volt jegy ző tény ke dé sé vel kap cso lat ban.

15 igen sza va zat, 2 tar tóz ko dás mel -
lett fel kér ték Ju hász Ist vánt a Pénz ügyi,
Jo gi és Va gyon nyi lat ko za to kat ke ze lő
Bi zott ság el nö két, hogy a vizs gá lat le -
foly ta tá sa után az ez zel kap cso la tos je -
len tést ter jes  sze a kép vi se lő-tes tü let elé.
Új fő épí té sze van a vá ros nak 
Az elő ző tes tü le ti ülé sen két pá lyá zót

hall gat tak meg a kép vi se lők, ak kor Mol nár
Éva mel lett dön töt tek. A fő épí tész a szer ző -
dést sa ját Bt-jén ke resz 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. A
bi zott ság el nö ke új pá lyá zat ki írá sát ja va -
sol ta, amit 8 igen, 8 nem sza va zat és 1 tar -
tóz ko dás mel lett el uta sí tot tak. 

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 ke -
rült fel ol da ni.
Meg ol dó dik a vá ro si uszo da víz el lá tá sa
Két új kút fú rá sá val gaz da sá go san le -

het ne üze mel tet ni az uszo dát. Je len leg
éves szin ten 12-13 ezer köb mé ter vi zet

hasz nál nak fel, ami kb. 6 mil lió fo rint ba
ke rül. A kép vi se lők a VIKUV Zrt. aján la -
tát tá mo gat va a cég től meg ren del ték két
új kút ter ve zé sét és ki vi te le zés ét. A be ru -
há zás 7 mil lió fo rint ba ke rül, ami két év
alatt té rül meg. Az elő ter jesz tést 15 igen,
2 tar tóz ko dás mel lett fo gad ták el.
Mó do sí tot ták a sze mé lyes gon dos -

ko dást nyúj tó el lá tá sok ról, azok igény -
be vé te lé ről és a fi ze ten dő té rí té si dí -
jak ról szó ló ön kor mány za ti ren de le tet

A ren de let ér tel mé ben a  szo ci á lis ét -
kez te tés dí ját 305 Ft-ra (/fő/adag), a  gon -
do zá si dí jat 880 Ft-ra (/fő óra), a  szál lí tá si
dí jat 110,- Ft-ra (/szállítási cím) emel ték.
Kistarcsán nem vál toz nak a kö vet -

ke ző tan év től a fel vé te li kör zet ha tá rok 
Kistarcsán a hal mo zot tan hát rá nyos

hely ze tőű gye re kek mi att nem kell meg -
vál toz tat ni a fel vé te li kör zet ha tá ro kat. A
kép vi se lő-tes tü let dön té se sze rint a Szent
Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá nak a Szé che nyi
és a Ba ross Gá bor ut ca kö zöt ti te rü let ről
kell a be is ko lá zást biz to sí ta nia. A fenn -
ma ra dó ut cák pe dig a Köl csey Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la fel vé te li te rü le te. 
Is ko la ott ho nos osz tályt in dít hat a

Szent Ist ván Is ko la
A 2008/2009-es tan év től a Szent Ist -

ván Ál ta lá nos Is ko la és Mőű 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 mőű köd tet -
he ti. Az osz tály lét szám 21 fő nél nem le -
het ke ve sebb, amit a 4. osz tály vé gé ig fel -
me nő rend szer ben le het csak be ve zet ni .
El fo gad ták a jár da épí té si kon cep ci ót
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 je lent ke zé sét vár -
ják. A ha tá ro za tot  15 igen, 1 nem és 1
tar tóz ko dás mel lett fo gad ták el.
Egy kép vi se lői mun ka cso port a bú -

csú elő ké szí té sén dol go zik
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.

P.Gy.

Meg ol dó dik a Vá ro si Uszo da víz el lá tá sa

Rimóczi Erzsébet, Babarczi József és Török Mihály
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A Ci vil Ház fel újí tá sá val kap cso lat -
ban nem az idő köz ben interneten és
meg íté lé sem sze rint nem a hon la pon
meg je lent in for má ci ók ról sze ret nék be -
szá mol ni, ha nem ar ról, hogy a szer ző dés
meg kö té se után de rült ki, hogy a Szlo vák
Ki sebb ség nek köl töz nie kell, az új he lyi -
ség azon ban ki csi nek bi zo nyult szá muk -
ra, így a mel let te lé vő he lyi sé get is meg -
kap ták, a szük sé ges fal bon tást a szer ző -
dé sen felül, azon költ sé gen be lül vál lal ta
a vál lal ko zó, amely az óta el is ké szült.

A bi zott sá gi el nö kök kel egyez tet -
tünk, hogy ak ció ter vet ké szí tünk in téz -
mé nyen ként, in for má ci ó kat még nem
kap tam meg, amint meg ka pom ter mé -
sze te sen a bi zott sá gi el nö kök és a kép vi -
se lők is meg kap ják, hogy a meg ál la po -
dás sze rint rang so rol has suk, majd a pá -
lyá za tok hoz elő ké szít hes sük. 

Zárt ülé sen dön töt tünk Franka Ri -
chárd ré szé re kár té rí tés fi ze té sé ről. Tár -
gya lás so rán ügy vé dek kel és az érin tet -
tek kel kö zö sen meg ál la pod tunk ab ban,
hogy a meg ha tá ro zott ös  sze get négy

egyen lő rész let ben fi zet jük meg. Tu do -
má som sze rint az el ső rész let ha tár ide je
le is járt, me lyet át utal tunk. 

A va gyon meg osz tás sal kap cso lat ban a
meg ál la po dás-ter ve zet el ké szült, me lyet az
ügy vé dek kel kö zö sen át te kin tet tünk és a
kerepesi pol gár mes ter úr nak, va la mint a
kistarcsai frak ció ve ze tő jé nek és a Te le pü -
lés fej lesz té si Bi zott ság el nö ké nek át ad tam.
A meg ál la po dás szö ve gét a mai tes tü le ti

ülé sen kell, hogy rész le te sen tár gyal juk. 
Ok mány iro da kér dés kör ben a XVI.

ke rü le ti jegy ző úr meg szer ve zett egy
meg be szé lést, ahol azok a sar ka la tos kér -
dé sek, il let ve fo lya ma tok ke rül tek szó ba,
me lyet el kell vé gez zünk ah hoz, hogy a
ke rü let és Kistarcsa kö zö sen lob biz va az
il le té kes mi nisz té ri um tá mo ga tá sát el ér -
je. A Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság el nö -
két fel kér tem ar ra, hogy kap cso la ta in ke -
resz tül se gít sen eb ben a fo lya mat ban.

Meg ál la pod tunk ab ban, hogy a jö vő
hét hét főn dél után 16.00 óra kor a bi zott sá -
gok el nö ke i vel, va la mint egy órá val ké -
sőbb a tes tü let tag ja i val egyez te tünk egy -
részt a KT ülé sek ra ci o na li zá lá sá ról, más -
részt az előt tünk ál ló fel ada tok rang so ro -
lá sá ról. Va la mint ab ban is meg ál la pod -
tunk, hogy a bi zott sá gi ülé sek na pi rend jé -
nek ös  sze ál lí tá sa előtt a bi zott sá gi el nö -
kök kel és a frak ció ve ze tő vel min den eset -
ben egyez te tünk és a szük sé ges elő ké szí -
tő és fel adat meg osz tá so kat meg tesszük. 

Kistarcsa, 2008. má jus 20.
Tóth Sza bolcs pol gár mes ter

A ti zen har ma dik Kistarcsai Na pok
a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en már
má jus 16-án pén te ken a ki ál lí tá sok
meg nyi tá sá val el kez dőd tek. A szín vo -
na las ki ál lí tá so kat most is a Kistarcsai

Kul tu rá lis Egye sü let szer ve ze te meg a
Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö zép -
is ko la és Gim ná zi um, il let ve a Köl csey
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tan ter me i ben. 

A Flór Fe renc Is ko la au lá já ban a
meg szo kott szín pom pás vi rá gok fo gad -
ták a lá to ga tó kat. A re ne szánsz éve al kal -
má ból a kort idé ző össz kép Hirmann Éva
szer ve zé sé ben va ló sult meg. A vi rá go kat
Juszkó Fe renc, Far sang Ju dit és az An tal
Li get biz to sí tot ta. Han gu la tá ban jól il -
lesz ke dett eb be a kör nye zet be a Hal mos
Monika és Kecs kés An na ál tal ki ala kí tott
ehe tő vi rá gos stand ja, va la mint a KIKE
in for má ci ós asz ta la.

A Köl csey Is ko la föld szin ti ter mei ad -
tak he lyet a töb bi ki ál lí tás nak. Az el ső ben
Kiss Pé ter fa fa ra gá sa it és fa ra gott strucc -
to já sa it ma ga az al ko tó mu tat ta be – mun -
ka köz ben is – a lá to ga tók nak. 

Ugyancsak eb ben a he lyi ség ben lát -
hat tuk Sá ri Andrásné tex til ké zi mun ká it.

Hal mos Monika „A re a li tás csak il lú -
zió” cí mőű ret ros pek tív ki ál lí tá sa az al -
ko tó sok ol da lú sá gát tük röz te. Bár köz -
pon ti té má ja a vi rág, de azt a leg kü lön -

bö zőbb anya gok ra – pa pír, üveg, kő –
fest ve je le ní ti meg. Lát hat tunk még töb -
bek közt ólom üveg ab la ko kat, és egy
mo za ik kal ki ra kott vé cé kagy lót is. 

A ré gi rá di ók Má tyá si Jó zsef és
Maczó Lász ló győűj te mé nyé ből ke rül tek
a ki ál lí tott tár gyak kö zé. Maczó Lász ló
gyu fa cím ke győűj te mé nye egy ré szét is
ren del ke zé sünk re bo csá tot ta. Az em ber
nem is hin né, hogy ezek a kis nyo ma tok
men  nyi re kü lön bö ző ek – még mé ret ben
is – a vi lág egyes or szá ga i ban.

Kistarcsa szlo vá ki ai test vér te le pü lé -
sé ből, Belusából már évek óta hoz nak
va la mi lyen ér de kes sé get. Idén az üveg -
mőű ves ség re me ke it cso dál hat tuk meg.

A Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat
lel kes csa pa ta – Szabóné Tóth Ka ta lin ve -
ze té sé vel – ez út tal a la ká sok ban fel lel he tő
szak rá lis tár gya kat – köz tük né hány fi -
gye lem re mél tó ré gi ség is akadt – győűj -
töt te ös  sze. A ki ál lí tás si ke ré hez hoz zá já -
rul tak Sze mes Józsefné, Kisrétiné Fogd
Éva, Krisz ti án Károlyné, Ha va si
Ferencné, Pin tér Istvánné, Rapai
Ferencné, Kohajda Istvánné, Ka pi tány

A pol gár mes ter be szá mo ló ja
a két tes tü le ti ülés kö zött vég zett mun ká ról

Kistarcsai Na pok 2008. má jus 17–18.
A ki ál lí tá sok szín vo na la sak vol tak

Halmos Monika
az üvegfestményei között
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Józsefné, Rapai Ist ván, Rapai Istvánné,
Klacsán La jos, Bellus Györgyné,
Pecsenyiczki Mihályné és Szabóné Tóth
Ka ta lin. 

Az or chi dea ki ál lí tás a vi rá gok en ge -
det len sége mi att – ugyan is nem vol tak haj -
lan dók ki nyíl ni er re az idő pont ra – el ma -
radt. Nagy Lász ló Jó zsef a ki he lye zett és
el vi he tő szú nyog őűző nö vé nyek kel igye -
ke zett kár pó tol ni a csa ló dott ér dek lő dő ket.

Az Eger vá ri Gyu la szer ve zé sé ben
meg va ló sult dísz ál lat ki ál lí tás már meg -
szo kott közremőűködőihöz (Nap he gyi
Kár oly és Ber ta Istvánné) csat la ko zott
tör pe nyu la i val Sár vá ri At ti la.

Szo ká sa ink hoz hí ven, pén te ken es te
meg nyi tó ün nep sé get tar tot tunk a ki ál lí tók
tisz te le té re. Ilyen kor min dig ki emel jük az
egyik ki ál lí tást, és ah hoz kap cso ló dik az ün -
nep ség. Idén Hal mos Monika mőű vé szi te -
vé keny sé gét mél tat ta Tö rök György új ság író
fo tog rá fus. A Fé sőűs Szil via ve zet te ma gasz -
tos han gu la tú mőű sor ban fel lé pett
Botrágyiné Vi rág Or so lya (fu vo la),
Ladjánszky End re (vers) és Szé kely Bog lár -
ka (ének), akit Ma jor Lász ló kí sért gi tá ron. A
ki ál lí tá so kat Tóth Sza bolcs pol gár mes ter
nyi tot ta meg.

A mőű sor köz be ni kel le mes epi zód -
ként Koltai Éva, a Flór Fe renc Is ko la
igaz ga tó ja meg kö szön te Moór
Lajosnénak az évek kel ez előtt köl csön be
adott pi a ní nót.

Kö szö ne tet mon dunk a ki ál lí tók nak
és min den köz re mőű kö dő nek, akik hoz -
zá já rul tak a ki ál lí tá sok si ke ré hez.

Ke resz ti Fe renc

A kul tu rá lis prog ra mo kon
fel nőtt és gyer mek egy aránt

jól szó ra ko zott

Az If jú ság té ren fel ál lí tott sza bad té ri
szín pa don má jus 17-én szom ba ton és má -
jus 18-án va sár nap zaj lot tak a prog ra -
mok, de ezen a két na pon a gim ná zi um
épü le té ben egész ség ügyi szőű ré sen is
részt ve het tek az ér dek lő dők. A 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-szőű rés, csont rit ku lás szőű rés,
C.O.P.D. kró ni kus tü dő be teg sé gek szőű -
ré se, vér nyo más, vér cu kor, ko lesz te rin,
triglicerid szőű rés, ér rend sze ri vizs gá lat,
uro ló gi ai szőű rés, prosz ta ta-szőű rés, hal -
lás vizs gá lat, op ti kai szőű rő vizs gá lat in -
gye ne sen, költ ség té rí té sért írisz di ag -
nosz ti ka,  lúd talp szőű rés, vas tag bél gas-
trointestinális vér zés ki mu ta tá sá ra szol -

gá ló teszt és vér vizs gá lat állt min den ki
ren del ke zé sé re. Ered mé nyes volt a két
na pos vér adás is!

Az egész ség ügyi prog ra mo kat ki egé -
szí tet te még gyógy ásza ti, koz me ti kai ter -
mék be mu ta tó és ter mé szet gyógy ásza ti
ta nács adás is. A kis pá lyás fo ci-baj nok sá -
got most is az ál ta lá nos Is ko la ud va rán
bo nyo lí tot ták le. Mind a két nap több ez -
res tö meg győűlt ös  sze a kul tu rá lis prog -
ra mok hely szí nén az If jú ság té ren.
Szom ba ton dél előtt Tóth Sza bolcs pol -
gár mes ter meg nyi tó be szé dé ben töb bek
kö zött ara biz tat ta a meg je len te ket, hogy
a két na pon le gyen min den ki vi dám, ala -
kul ja nak ki új ba rát sá gok, és a meg lé vők
ko vá cso lód ja nak még job ban ös  sze. Kü -
lön kö szön töt te a test vér te le pü lés Belusa
kül dött sé gét, amit Vladimir Vadrna pol -
gár mes ter ve ze tett.

A meg nyi tó után 10 óra kor in dult a folk -
lór fel vo nu lás, a me net ben részt vett a Pan -
nó nia Néptáncegyüttes, a Ke re pe si Kis vi rág,
a Csö mö ri Furmicska, de ott vol tak a he lyi
kó ru sok is – a Kék ne fe lejcs, a Roz ma ring és
a Sze re tet Dal kör. A fel vo nu lás fél 12-kor ért
vé get. Ezt kö ve tő en a sza bad té ri szín pa don
elő ször a Kis vi rág Együt tes lé pett fel, őket
kö vet te a Furmicska, majd a Pan nó nia más -
fél órás mőű so ra kö vet ke zett. A nép dal kö rök
egy-egy kis dalcso kor ral lep ték meg a kö -
zön sé get. Ez zel pár hu za mo san Kohajdáék
De res Lovasudvara rend kí vül ér de kes és
szín vo na las prog ra mot kí nált az ér dek lő dők -
nek, a Pest Szent Er zsé be ti Lovasiskola
„Karusel ” be mu ta tót is tar tott.

A sza bad té ri szín pa don a ha gyo mány -
őr ző prog ram után vi lág ze nei mőű sor kö -
vet ke zett. Fel lé pett a kel ta ze nét ját szó Ek -
lek ti ka ze ne kar, a ma gyar folk roc kot elő -
adó Nap ra együt tes és a „Besh o drom”.
Lát vá nyos volt a tőűz zsong lőr be mu ta tó.
A szom ba ti prog ra mot a Kistarcsai Rá dió
par ti ja zár ta. Va sár nap egész nap kéz mőű -

ves fog lal ko zá sok vár ták a gye re ke ket, de
dél előtt fel lé pett a „ Ne ve sincs ” Szín ház
és a Sza bad Öt le tek Szín há za egy-egy me -
se já ték kal. Nagy si kert arat tak a Har mó nia
Tánc cso port kis tán co sai, a Köl csey Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la ae ro bic cso port ja és
a Pélyi Mazsorettek. Ne fe led kez zünk
meg az uszo dá ról sem, hi szen pén te ken és
szom ba ton is több prog ram vár ta a gye re -
ke ket, a ví zi já té ko kon kí vül, ví zi röp lab da
és bú vár ok ta tás is volt.

Dél után kon cer tet adott a Jesus’Cries
reppes csa pat, ek kor tar tot tak be mu ta tót a
gör desz ká sok és a ke rék pá ros ok. 

Üde szín folt a Swing Ladies Hun ga ry
16 ta gú big-band fel lé pé se, akik nem csak
ha zánk ban, de Eu ró pá ban is egye dül ál ló -
ak, hi szen ilyen női ze ne kar rit ka ság a vi -
lág ban. A csa pat min den tag ja kép zett ze -
nész, több sé gük sok éves ta pasz ta lat tal bír
a klas  szi kus, a jazz és pop ze né ben. 

Ezt kö ve tő en lát hat tuk a focisuli if jú pa -
lán tá it, be mu ta tót tar tot tak a női ké zi lab dá -
sok és a kistarcsai ame ri kai fut bal lis ták.
Nagy kö zön ség si ke re volt a Nagy csa lá dos -
ok Egye sü le te ál tal szer ve zett di vat be mu ta -
tó nak, ahol a Decathlon  Sport áru ház ru há it
mu tat ták be a gye re kek. Es te hét óra kor már
tel je sen meg telt az If jú ság tér, ek kor lé pett
fel Oszwald Ma ri ka ope rett éne kes, aki fer -
ge te ges mőű sort adott. Az Old boys kon -
cert re már egy tőűt is ne héz lett vol na le ej te -
ni a té ren, an  nyi an vol tak. A ze ne kar ek ko ra
kö zön ség előtt iga zán jól érez te ma gát és so -
ka dik vis  sza tap so lás után jöt tek csak le a
szín pad ról. Es te tíz óra kor tőű zi já ték zár ta a
2008-es Kistarcsai Na po kat. A két na pos
ren dez vény si ke ré ért so kat dol go zott
Szilárdi Lász ló, a Vá ro si Mőű ve lő dé si és
Sport köz pont igaz ga tó ja és ma rok nyi csa -
pa ta, a Nagy csa lá dos ok ve ze tő je Bertáné
Várkuti Me lin da, a hi va tal dol go zói, a Köl -
csey Fe renc Ál ta lá nos is ko la ta ná ri ka ra és a
Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la ta ná rai. Az

BMX kerékpárosok ügyességi bemutatója
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Juszkó Fe renc kép vi se lő az idő kö zi
vá lasz tá son a 10-es szá mú vá lasz tó kör -
zet ben Fi desz tá mo ga tás sal in dult és
102 sza va zat tal – Babarczi Jó zse fet
meg előz ve – győ zött. A tes tü le ten be lül
meg ala kult ki lenc ta gú Kistarcsa Vá ro -
sért Frak ció ve ze tő je. Ős  szel kez de mé -
nye ző je volt a tes tü let fel osz la tá sá nak és
a feb ru ár 25-én meg tar tott ala ku ló ülé -
sen is mé tel ten ke mény kri ti kát fo gal -
ma zott meg a 13 sza va zat kü lönb ség gel
nye rő Tóth Sza bolccsal szem ben. A pol -
gár mes ter leg na gyobb el len fe le, de az
utób bi idő ben a te le pü lés fej lő dé se ér de -
ké ben fél re tet te a „csa ta bár dot”.

– Az idő kö zi vá lasz tás nem azt az ered -
ményt hoz ta, mint ami re szá mí tott a jobb
ol da li frak ció, ugyan is nem si ke rült le vál -
ta ni Tóth Sza bolcs pol gár mes tert. A kö -
vet ke ző ön kor mány za ti vá lasz tá so kat
meg vár ják, vagy lesz újabb ön fel osz la tás? 

– Újabb idő kö zi vá lasz tás nem lesz, tu -
do má sul vet tük a vá lasz tó pol gár ok dön té -
sét. Azt sze ret nénk, hogy a pol gár mes ter úr
is együtt dol goz zon ve lünk, mi sze ret nénk
együtt mőű köd ni. A frak ci ó nak az az ér de ke,
hogy a vá ros elő re jus son. Azt gon dol tuk,
hogy ez zel jót te szünk a vá ros nak, de a vá -
lasz tó pol gár ok csaknem a fe le nem így látta.
A 13 sza va za ti több ség nem azt je len ti, hogy
a pol gár mes ter azt csi nál, amit csak akar.
Majd el jön az igaz ság pil la na ta és ak kor sok
min den ki de rül, ne künk egy elő re csak sze -
rény le he tő sé ge ink van nak. Tak ti kai hi ba
volt Solymosi Sán dort nem el in dí ta ni egyé -
ni kör zet ben, de ta nul tunk az eset ből. 

– Leg utóbb egy év vel ez előtt nyi lat -
ko zott a Kistarcsai Hír adó nak. Mi tör -
tént az óta?

– A kép vi se lő tes tü let éle té ben a leg -
fon to sabb do log a ré gi tes tü let fel osz la tá -
sa, majd feb ru ár 10-én meg tar tott idő kö -
zi vá lasz tás volt. Azt gon do lom, hogy a
ré gi dol gok kal nem kell fog lal koz ni, ha -
nem a jö vő be kell te kin te ni. Az új kép vi -
se lő tes tü le ten be lül meg ala kult a
Kistarcsa Vá ro sért Frak ció en nek én va -
gyok az el nö ke, az el nök he lyet te se
Majsai Sán dor, a tit ká ra pe dig Zsiák Pé -
ter. Saj nos volt egy be teg sé gem, ezért
egy hó na pot nem dol goz tam, sze ren csé re
meg gyógy ul tam, így már tel jes ér té kőű
mun kát tu dok vé gez ni. Egy dol got azon -
ban to vább ra sem ér tek, hogy mi ért nem
ha lad nak a dol gok Kistarcsán. Pe dig a
frak ció a pol gár mes ter úr ral fo lya ma to -
san egyez tet, mi be tart juk a meg be szé lé -

se ken el fo ga dott meg ál la po dá so kat, de a
pol gár mes ter úr már nem. Rá adá sul min -
den fe lé azt han goz tat ja, hogy én nem
aka rok dol goz ni, pe dig csak egy-két dol -
got nem sza vaz tam meg. Ilyen eset volt a
KIKE-nek szánt Csi ga ház mel let ti épü let
meg sza va zá sa. Évek óta ter vez zük a
mőű ve lő dé si ház meg épí té sét, ép pen
ezért a frak ció fö lös le ges nek tart ja, hogy
a KIKE kü lön épü le tet kap jon a sa ját kul -
tu rá lis ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá -
hoz. Ha lesz mőű ve lő dé si ház, ak kor ne -
kik is lesz he lyük. Mi ért kell két mőű ve -
lő dé si köz pon tot ki ala kí ta ni? Rá adá sul
most fi zet tünk ki az épü let ben la kók nak 7
mil lió fo rin tot, hogy az ön kor mány za té
le gyen az in gat lan, ugyan is itt fog juk ki -
ala kí ta ni a böl csö dét. Ezt utó lag egy han -
gú an meg sza vaz ta min den ki, ak kor kér -
dem én, hogy mi nek kel lett ezen an  nyit
vi tat koz ni és alaptalanul vádaskodni?

Egy má sik pél da. Ál lí tó lag a frak ció rá -
eről tet te a bi zott sá go kat a kép vi se lő-tes tü -
let re, ez zel szem ben a kö vet ke zők a té nyek.
A Pénz ügyi Bi zott ság el nö ke nem frak ció
tag, a Köz mőű ve lő dé si és Sport Bi zott ság
el nö ke szin tén nem kö zü lünk ke rült ki. Az
Ok ta tá si Bi zott sá got fel aján lot tuk a
Babarczi kép vi se lő úr nak, majd a Gurbán
kép vi se lő úr nak, egyi kő jük sem vál lal ta el.
A frak ci ón kí vü li kép vi se lő ket azok ba a bi -
zott sá gok ba rak tuk, aho vá kér ték ma gu kat.

Mi a jö vő ben azt sze ret nénk, ha min den
nyil vá no san bo nyo lód na, Kistarcsa la kos sá -
ga kap jon tel jes tá jé koz ta tást az ön kor mány -
zat ban és a hi va tal ban fo lyó mun kák ról. Ez -
zel szem ben min den úgy zaj lik, mint ré gen,
a pol gár mes ter úr nem csak a la kos sá got
nem tá jé koz tat ja, ha nem ben nün ket sem és
a hivatali munkát teljesen ellehetetleníti.

– Egy ön kor mány zat mőű kö dé sét
nagy ban se gít he ti, ha év köz ben si ke re -
sen pá lyáz nak!

– Igen ezt mi is tud juk, en nek el le né -
re a pol gár mes ter úr leg utóbb a Szilas
Tv-ben az zal a ki lenc mil li ó val di cse ke -
dett, amit még Solymosi Sán dor sze mé -
lye sen szer zett az uszo dá nak és az zal út -
pá lyá zat tal, amit a Te le pü lés fej lesz té si
Bi zott ság és a frak ció eről te tett ki. A töb -
bi pá lyá zat hoz pe dig saj nos nincs lob bi
erőnk, a városnak nincs városfejlesztési
koncepciója, így szin te sem mi esé lyünk
sincs. A pol gár mes ter úr kap cso la tai –
ami re a kam pá nyá ban is hi vat ko zott –
nem lé tez nek, és nincsenek nagy befek-
tetők sem. Ki es tünk egy út pá lyá zat ból,
re mény te le nek va gyunk az óvo da pá lyá -
zat nál és az is ko la bő ví té sé re be adott pá -
lyá za tunk is esély te len nek lát szik. A
frak ció azt sze ret né, ha kész ter vek kel
vár nánk a pá lyá za ti ki írá so kat, így na -
gyobb esé lyünk len ne. Én to vább ra is vá -
rom a pol gár mes ter úr gaz da sá gi prog -
ram ját, amit szin tén a vá lasz tá sok ide jén
ígért, de a mai na pig nem kap tuk meg és
vá rom a ci vil szer ve ze tek kel va ló egyez -
te tést is. Hang sú lyo zom ez zel szem ben a
frak ció dol go zik és so kat tesz a vá ro sért!
Ne künk van gaz da sá gi prog ra munk, amit
a pol gár mes ter nél kül csi nál tunk meg.

– Mi van a gim ná zi um mal? Az idő -
kö zi vá lasz tá son ez na gyon fon tos volt
min den ki nek?

– Hoz tunk egy olyan dön tést, hogy a
pol gár mes ter úr és az er re az al ka lom ra ki -
je lölt mun ka bi zott ság ál lít son fel több le -
he tő sé get a gim ná zi um meg men té sé re.
Volt egy tit ko sí tott meg be szé lés, itt ál lí tó -
lag el hang zott, hogy a re for má tus egy ház
kap ná meg az is ko lát. Más elő re lé pés ről
nem tu dunk. A tér ség or szág győű lé si kép -
vi se lő jét is sze ret tük vol na eb be a mun ká -
ba be von ni, de a le ve lünk re nem vá la szolt.
Lehet, hogy a választ is titkosították.

– Hó na pok óta nem si ke rül al pol gár -
mes tert vá lasz ta ni, ez már tör vény sér tő!

– Hi á ba sze ret nénk mi va la kit, vagy
hi á ba sze ret ne a pol gár mes ter va la kit ez

A nyilvánosság bevonásával lépünk tovább
In ter jú Juszkó Fe renc kép vi se lő vel

Juszkó Ferenc frakcióvezető
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Ami kor el ha tá roz tuk, hogy a Kistarcsai
Kul tu rá lis Egye sü let is be kap cso ló dik a
Szü le tés He te cí mőű or szá gos prog ram ba,
kezd tük fel tér ké pez ni a Kistarcsán adott le -
he tő sé ge ket. Mi vel ezek ből ta lál tunk bő -
ven, vi szony lag könnyőű volt a dol gunk, és
si ke rült szí nes ese mény sort össze ál lí ta -
nunk. Ezek szin te mind egyi ke sa já tos nak
bi zo nyult, de ar ra gon dol tunk, va la mi iga -
zán kü lö nös re is szük ség len ne.

Hal lot tunk olyan ren dez vé nyek ről,
me lyek ke re té ben kö szön tik a fel nőt té
vá ló fi a ta lo kat – töb bek közt Kistarcsa
test vér te le pü lé sén, Tor ján is.

Elő ször mi is Szü le tés-fa ül te té sét ter vez -
tük, de több szö ri át be szé lést kö ve tő en a Szü -
le tés-pad mel lett dön töt tünk. A Simán dy-
szobor egye sü le tünk ál tal tör tént ál lí tá sa ad ta
az öt le tet a hely szín ki vá lasz tá sá ra. A mőű -
sor ral egy be kö tött pad ava tás ra meg hív tuk az
idén 18 éves kistarcsai fi a ta lo kat. Fel hí vá -
sunk ra ti zen né gyen je lent kez tek.

A Sza bó Sza bolcs ve zet te ün nep sé get
az óvó nők kel ki egé szí tett óvo dás cso port
dal csok rá val kezd tük. Bóna Gá bor egy
Kányádi ver set mon dott, majd Tóth Sza -
bolcs pol gár mes ter kö szön töt te a fel nőt té
vá ló kat. Az egyik ün ne pelt, Novák Dá -
vid fel idéz te azo kat a je len tős ese mé nye -

ket, me lyek az ő szü le té sük évé ben,
1990-ben tör tén tek. Az óvó dá sok egy
vers sel is ked ves ked tek, majd Hajdu Fe -
renc, a Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let
al el nö ke em lék la pot és egy-egy ró zsa -
szá lat, a pol gár mes ter pe dig aján dék tol -
lat adott át ne kik. Egy má sik 18 éves,
Tóth Ber na dett a pad ról, mint ülő al kal -
ma tos ság ról tar tott tör té ne ti át te kin tést.
Ezt kö vet te a Szü le tés-pad Hal mos
Monika és Hirmann Éva – a Szü le tés He -
te Kistarcsán cí mőű ese mény so ro zat há -
zi as  szo nyai – ál ta li le lep le zé se.

Be fe je zé sül a két há zi as  szony ki sor -
sol ta a Szü le tés-to tó nyer te se it.

Kö szö ne tet mon dunk a Szü le tés-pad
el he lye zé sé ben nyúj tott se gít sé gért a
K+K ’99 Kal már Kft-nek, va la mint a
kör nye zet ki ala kí tá sá hoz adott anya gért
a TéT ’96 Kft-nek.

Ugyan csak meg kö szön jük a nye re -
mény- és aján dék tár gya kat biz to sí tó Kis
bes tia gyer mek ru ha bolt nak, Zabodál Im -
ré nek, va la mint a Hyginett Kft-nek.

Kü lön kö szö net il le ti Hal mos Monikát,
aki az egész he ti prog ra mot kez de mé nyez te
és szer vez te. 2008. má jus 9-től te hát egy
Schönbrun tí pu sú köz té ri pad dí szí ti a
kistarcsai Simándy te ret. Ha ar ra jár a ked -
ves ol va só, pi hen jen meg raj ta, és gon dol -
jon ar ra, hogy ez a pad az idén 18 éve sen
fel nőt té vá ló fi a tal ja ink tisz te le té re ké szült! 

Ke resz ti Fe renc

Szü le tés-pad
Ti zen né gyen je lent kez tek

ön ma gá ban még ke vés. Eb ben a kér dés -
ben is hi ány zik az egyet ér tés. Két he te
meg be szél tük, hogy mi Majsai Sán dort je -
löl jük al pol gár mes ter nek, aki nyug dí ja zá -
sa előtt a Bel ügy mi nisz té ri um ban  főosz -
tályvezetőként dol go zott, önkormányzati
vonalon. A pol gár mes ter úr Rimóczi Er -
zsé be tet ja va sol ta, te hát két al pol gár mes -
ter lett vol na, de Tóth Sza bolcs még sem
ter jesz tet te elő az al pol gár mes te rek sze -
mé lyét. Az zal in do kol ta a dön té sét, hogy
ré szé ről ko moly ta lan volt a je lö lés.
Ezekután kér tem a Köz igaz ga tá si Hi va tal
ál lás pont ját, mert a mu lasz tá sos tör vény -
sér tést a kép vi se lő-tes tü let kö ve ti el, an -
nak el le né re, hogy a pol gár mes ter nem
haj lan dó elő ter jesz te ni ezt a na pi ren det.
Meg jegy zem, hogy sze mély sze rint nem
ér tek egyet a két al pol gár mes ter je lö lé sé -
vel, de ha csak így old ha tó meg ez a kér -
dés, ak kor nem zár kó zom el. Te hát egye -
dül csak a pol gár mes ter től függ, hogy mi -
kor lesz al pol gár mes ter Kistarcsán.

Egy biztos, a lakosságot mindenről
folyamatosan tájékoztatni kell. Egyet
ígérhetünk: a frakció minden lényegi
kérdésben a nyilvánossághoz fordul. Aki
velem szeretne találkozni, az minden nap
megtalál a kertészetben a Vasút utca 23
szám alatt. A Kistarcsa Városért Frakció
tagjainak elérhetősége pedig megtalálható
az interneten (www.kistarcsavarosert.hu)                  

P.Gy.

Pá lyá za tot hir det a Pol gár mes te ri Hi va ta l
köz te rü let-fel ügye lői ál lás be töl té sé re

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la köz te rü let-fel ügye lő mun ka -
tár sat ke res a köz te rü let-fel ügye let ről szó ló 1999. évi LXIII. tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sá ra az igaz ga tá si osz tály 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 (érett sé gi bi zo nyít vány),
a köz te rü let-fel ügye lők egész sé gi, fi zi kai és pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi kö ve tel mé nye i ről
szó ló 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együt tes ren de let sze rin ti al kal mas ság.
Előnyt je lent het: köz te rü let-fel ügye lői, köz biz ton sá gi gya kor lat, köz tiszt vi se lői
alap vizs ga, sze mély és va gyon őri vizs ga, köz te rü let-fel ügye lői OKJ-s szak ké pe sí tés.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: – fény ké pes szak mai ön élet rajz,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ok má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ere de ti 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 és a köz te rü let-fel ügye lők egyen ru ha-el lá tá sá ról, a fel ügye lői jel vény ről és szol -
gá la ti iga zol vány ról szó ló 46/1999. (XII.8.) BM ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak (be ér ke zés!) ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben tör -
té nő meg je le nést kö ve tő 15. nap 12:00 óra
A pá lyá za tot pos tai úton vagy sze mé lye sen zárt bo rí ték ban, Kistarcsa Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal, 2143 Kistarcsa, Sza bad ság út 48. cím re kell el jut tat ni. Jel ige: „köz -
te rü let-fel ügye lői pá lyá zat”.  
El bí rá lás ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár időt kö ve tő 15 na pon be lül.
A mun ka kör be tölt he tő: 2008. jú li us 1-től.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja a pá lyá za tok ered mény te len né nyil vá ní tá sá nak jo gát.
Az ál lás hel  lyel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás a (28) 507-149-es 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.
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A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
di ák jai a ta va szi hó na po kat már nem
csak a négy fal kö zöt ti te vé keny sé gek kel
töl tik. Má jus ban a tan órán kí vü li te vé -
keny sé gek kö re a vá ro si ren dez vé nyek -
hez iga zod va bő vült. A sze mét sze dé si
ak ci ó hoz több pe da gó gus is csat la ko zott.
Ők la kó kör nye ze tük ben az ar ra la kó ta -
nu lók kal együtt dol goz tak az ak ció si ke -
ré ért. Az ak ci ót meg elő ző pén te ki na pon
az is ko la kör nyé ki ut cák meg tisz tí tá sa is
ta nu ló ink mun ká ját di csé ri.

A szé pí tő mun ka be te tő zé se a pün kösd
utá ni hét vi rág ül te té se volt, ami kor a Köl -
csey úti épü let par ko ló já ban fő leg a di ák ön -
kor mány zat  tag jai vit ték a mun ka dan dár ját.

Má jus 17-18-án a Kistarcsai Na po kon
ta nu ló ink nagy lét szám mal sze re pel tek. A
meg nyi tó ün nep ség szín folt ja volt Szé kely

Bog lár ka nép dal ének lé se. Bo gi az nap nyer -
te meg Aszó don a Csen gei Gusz táv Ál ta lá -
nos Is ko la 50. éves ju bi le u má ra meg hir de -
tett nép dal ének ver senyt. Te het sé gét es te a
fel nőtt kö zön ség előtt is bi zo nyí tot ta.

Szom ba ton-va sár nap a Jam-Land
tánc cso port, a Har mó nia tánc együt tes, a
Pan nó nia Néptáncegyüttes, az is ko la Ae -
ro bic cso port ja is fel lé pők kö zött sze re -
pelt. Több mint száz ta nu lónk be mu ta tó -
ját cso dál hat ta a lel kes kö zön ség.  

Min den ered mény hez őszin te szív ből
gra tu lá lok az is ko la kö zös sé ge és a ma -
gam ne vé ben !

Az is ko la épü le te adott he lyet a ha -
gyo má nyos KIKE ki ál lí tá sok nak, ud va ra
az ügyes sé gi, és sport ver se nyek nek. A
prog ra mok is mét nagy szá mú kö zön sé -
get von zot tak.

A me gyei Di ák olim pia há rom tu sa 3.
he lyét sze rez ték meg a 2. kor cso port ban
a ne gye di kes fi úk. Amb rus  Ló ránd má -
so dik lett négytusában.  

Az áp ri lis ban be írt el ső osz tá lyos ta -
nu lók két osz tály ban, „a” jel zés sel is ko -
la ott hon ban, „b” jel zés sel ha gyo má nyos
for má ban 21-21 kis di ák kezd he ti meg a
kö vet ke ző tan évet. Örö mük re szol gál,
hogy sen kit nem kel lett el uta sí ta ni a je -
lent ke zők kö zül.

A tan év fel ada tai kö zött sze rep lő fel -
mé ré sek még előt tünk áll nak. Kom pe -
ten cia mé rés, év vé gi dol go za tok.

A bal la gás há rom 8. osz tályt érint
idén is. Jú ni us 13. pén te ken 18 órá tól vár -
juk a bú csú zás ra a bal lag ta tó csa lá do kat! 

Liska Gyuláné
igazgató

Ta va szi raj zás – hí rek a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ból

A Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la ver seny-ered mé nyei
A Hevesy György Or szá gos Ké mia

Ver seny te rü le ti dön tő jén a Szent Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la nyolc di ák ja vett részt,
kö zü lük hár man Ba ra bás Xé nia, He gyi
Ber na dett és Hujber At ti la he te di kes nö -
ven dé kek be ju tot tak a Száz ha lom bat tán
meg ren de zett Pest me gyei dön tő be is.
Fel ké szí tő ta ná ruk: Sibak Sándorné.

A Csö mö rön meg ren de zett me se -
mon dó ver se nyen Adamcsek Ronald és
Gróf An na má ria 3.b osz tá lyos ta nu lók 2.
he lye zést ér tek el. Fel ké szí tő ta ná ruk
Mányoki Ka ta lin ta ní tó nő. 

Keszte Gá bor 4.a va la mint Józsa Do -
mi ni ka ré vén a komp lex al só ta go za tos
me gyei dön tő ben is kép vi sel tet ték ma -
gu kat az is ko la ta nít vá nyai. Ta ní tó ik:
Né meth Il di kó és Haeffner Dó ra.
A Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let ál tal

meg hir de tett rajz pá lyá za ton el ső he lye zést
ért el Ban kó Mar tin 2.b és Ba ra bás Xé nia 7.a,
má so dik he lye zést ért el Váradi Eme se 7.b,
Orlik Pé ter 7.a, Ko vács Ven del 2.b, Bán ki And -
rás 2.b és Kakuk Cson gor 5.a, har ma dik dí jat
ka pott Éll Zsu zsan na 2.b, Sza bó Edi na 2.b,
Kál mán Ro land 6.b, Lá ba Do rot  tya 6.b. Fel ké -
szí tő ik: Horváthné Müller Ág nes, Baloghné
Dé nes Zsu zsan na és Fe rik Mihályné.
A csö mö ri an gol nyel vi országis-

mereti ver se nyen az 5-6. év fo lya mon
Kő vá gó Kin ga, Ve res Ben ce, Máró Ba -
lázs és Czibere Ale xand ra 6.a osz tá lyos
ta nu lók, va la mint a 7-8. osz tá lyos ka te -
gó ri á ban Péczeli Dó ra, Ko vács Kin ga,
Ka to na Ni ko lett és Tagaj Má té nyol ca di -
ko sok har ma dik he lye zést ér tek el. Fel ké -

szí tő ta ná ruk: Horvátné Kasper Má ria,
aki nek nö ven dé kei, Péceli Dó ra, Ka to na
Ni ko lett vég ző sök és Máró Bal ács ha to -
di kos ta nu ló a Lon don Bridge an gol nyel -
vi ver seny or szá gos dötőjébe ke rül tek.
A Sza bad Saj tó Nap ja al kal má ból

meg hir de tett he lyi iro dal mi pá lyá za ton
el ső he lye zést ért el Me leg Van da 6.a és
Tomor Dá vid 7.b. má so dik he lye zett
Volner Ri chárd 7.b, har ma dik he lye zett
Kő vá gó Kin ga 6.a. Ok le ve let ka pott Tö rő
Do mi ni ka, Markót Ale xand ra és Czibere
Ale xand ra (mind a hár man 6.a osz tá lyos
ta nu lók). Fel ké szí tő ik Takácsné Vass Er -
zsé bet és Torkosné Sár kö zi Eni kő vol tak
A kerepesi kör ze ti me se mon dó ver -

se nyen Sepsi Bo tond 5.a el ső he lye zést
ért el. Ta ná ra Takácsné Vass Er zsé bet.

Az Ox ford University Press pá lyá -
za tá ra an gol nyel vőű raj zos ol va só nap lót
ké szí tett Hor váth Szil via 5.b, Mol nár
Ben ce 5.a, Máró Ba lázs, Solymosi Vik tó -
ria, Gál Zsolt 6.a és Mol nár Tí mea 8. Fel -
ké szí tő ta nár: Horváthné Kasper Má ria.
A Zrí nyi Ilo na Ma te ma ti ka Ver se -

nyen Gungl Ábel 4.a osz tá lyos ta nu ló
Né meth Il di kó ta nít vá nya ként a 46. he -
lyen vég zett. Flesch Tün de a 3.a-ból 892
ta nu ló ból a 109. he lye zett lett. Fel ké szí -
tő je Szabóné Csala Il di kó.

Több hé ten át zaj lott - nagy si ker rel -  az
osz tá lyok kö zöt ti fo ci baj nok ság, mely -
nek kü lön ér de kes sé ge volt, hogy a kis pá -
lyás csa pa tok ban lá nyok is sze re pel tek, to -
váb bá a tan tes tü let is in dí tott egy csa pa tot,
me lyet Ko vács Kál mán szer ve zett.

Ötö dik al ka lom mal ren dez te meg az
is ko la sport ud va rán a 12 órás fu tás el ne -
ve zé sőű sport prog ram ját Solymosi Sán -
dor test ne ve lő ta nár. Mint egy 50 gyer mek
– ki csik és na gyok – fu tott egy mást vált va
1-2 ki lo mé tert, ös  sze sen 147 km-t. Az
ezer mé te res tá volt 5 per ces át lag idő alatt
si ke rült tel je sí te nie a me zőny nek!

Új ra ven dé ge ink az oszt rák
ze ne is ko lá sok

Jú ni us 7-én, szom ba ton 18 órai kez -
det tel tart ja a ze ne is ko la év zá ró hang ver -
seny ét. Im má ron ha gyo mány, hogy az
auszt ri ai Katzelsdorf és Kistarcsa két
part ner is ko lá ja kö zö sen ren de zi ze nés
tan év zá ró ját. Há rom al ka lom mal a mi fi -
a tal ze né sze ink és ta ná ra ik jár tak a szom -
szé dos or szág ban, s az idén har mad já ra
lá to gat nak hoz zánk a katzelsdorfiak. Ez -
út tal 25 ta nu ló, 6 ta ná rá nak kí sé re té vel
lesz vá ro sunk ven dé ge.  A hang ver seny
és az azt kö ve tő fo ga dás hely szí ne a
Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo -
kú Mőű vé szet ok ta tá si In téz mény Eper je -
si úti hang ver seny ter me lesz, amely re -
mél jük el nye ri oszt rák ba rá ta ink tet szé -
sét is. Iz ga lom mal és oda adás sal ké szü -
lünk a kö zös fel lé pés re, bíz va ab ban,
hogy él ményt nyúj tó pro duk ci ók kal
szol gál ha tunk a ze ne is ko lás szü lők nek,
il let ve mind azok nak, akik je len lét ük kel
meg tisz tel nek ben nün ket. Ven dé ge in ket
más nap a Du na-ka nyar ba vis  szük ki rán -
dul ni. 
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A kör nye zet vé de lem re va ló ne ve lés
egyik esz kö ze óvo dánk ban az évek óta
ha gyo má nyo san áp ri lis el ső he té ben
meg ren de zen dő pa pír győűj tés. Az idei
év ben 36.800 kg-t, az az majd nem 37
ton na pa pírt győűj töt tek ös  sze a cso por -
tok. A cso por tok sze rin ti győűj tés a kö -
vet ke ző kép pen ala kult. 
Gesz te nyés Óvo da:

1. cso port 9 510 kg 85 300 Ft
2. cso port 2 509 kg 22 300 Ft
3. cso port 2 148 kg 19 050 Ft.
4. cso port 4 071 kg 36 360 Ft
5. cso port 1 446 kg 12 735 Ft
6. cso port 2 160 kg 19 160 Ft
7. cso port 1 616 kg 14 265 Ft
8. cso port 1 624 kg 14 335 Ft
9. cso port 8 061 kg 72 270 Ft

10. cso port 1 655 kg 14 615 Ft
Tölgy fa Óvo da: 2 000kg 16 600 Ft

A pa pír győűj tés be vé tel ét a cso por -
tok sza ba don hasz nál ják fel, a szü lői ér -
te kez le te ken meg be szél tek sze rint. Ez -
úton is sze ret nénk meg kö szön ni a szü lők
és az óvo da dol go zó i nak ös  sze han golt
csa pat mun ká ját, ami vel ezt az óri á si
men  nyi sé gőű pa pírt (5 kon té ner) ös  sze -

győűj töt ték.
Gyer mek prog ra mok:
Áp ri lis 7-én a Gesz te nyés Óvo da 3-as és

4-es cso port ja a Gö döl lői Tőűz ol tó sá gon jár -
tak.

Áp ri lis 8-án Papp Ri ta és Bod nár At -
ti la ze nés mőű so rán vet tek részt mind két
óvo dá ból a gyer me kek.

Áp ri lis 25-én a Szent Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la hív ta meg az óvo dá so kat egy me se
elő adás ra,” A Far kas és a hét kecs ke gi da”
cí mőű da ra bot lát hat ták a gye re kek.

A Gesz te nyés Óvo da 5-ös és 7-es
cso port ja a Bu da pes ti Báb szín ház ban a
Já nos vi tézt néz het ték meg.

Áp ri lis 26-án tár sa dal mi mun kát szer -
vez tünk mind két óvo dá ban az óvo da ud -
va rok szé pí té sé re. A Vá ros gond nok ság tól

vi rá go kat kap tunk, eze ket is el ül tet tük.
A Gesz te nyés óvo da 1-es cso port ja

áp ri lis 30-án meg lá to gat ta a Bu da pest
XI. ker. Tőűz ol tó sá gát.

A gyer me kek na gyon él vez ték a tőű-
z ol tók be mu ta tó ját. Ezt kö ve tő en az ovi -
sok is ki pró bál hat ták a „tőűz ol tást”, - lo -
csol hat tak, fel pró bál ták a vé dő si sa ko kat
és be ül het tek a tőűz ol tó au tó ba. A tőűz ol -
tók pró ba ri a dót is ren dez tek ré szünk re. A
lá to ga tás fény pont ja ként a spe ci á lis, ko -
sa ras da ru val a „bá tor óvo dá sok” a ma -
gas ba emel ked het tek. 

25 éves a Gesz te nyés Óvo da  
2008-ban ün ne pel jük a Gesz te nyés

Óvo da 25 éves év for du ló ját (volt 3.sz.
Nap kö zi ott ho nos óvo da), a szü le tés na pi
prog ra mot jú ni us 28-án sze ret nénk meg -
ren dez ni. Er re az al ka lom ra vár juk az el -
múlt 25 év ben az in téz mény ben dol go zó
ré gi kol lé gá kat és az óvo da je len le gi dol -
go zó it is.

Sze ret nénk az óvo da el múlt 25 évé ről
fény kép ki ál lí tást is ren dez ni. Kér jük,
hogy aki nek ré gi fény ké pei van nak az
óvo dá ról, az a Gesz te nyés óvo dá ba (Sem -

Ovi sa rok

Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzője
pályázatot hirdet 

építéshatósági-mőűszaki 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
szintőű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent
közigazgatási alapvizsga, legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat
legalább felhasználói szintőű 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 Belügyi Közlönyben való
megjelenést követő 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. 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, a dön tést kö ve tő en, azon nal
be tölt he tő. 

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. 
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
pénzügyi osztályvezetői állás betöltésére

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10.§  alapján.
Az állás betöltésének feltételei: – magyar állampolgárság

– büntetlen előélet
képesítési előírás: 9/1995.(II.3) Korm. rendelet szerint
– közigazgatási szakvizsga
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat
A pályázathoz mellékelni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot 
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megis-
merhetik a pályázó anyagát 
– szakmai önéletrajzot 
Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje 2008. június 9.
Az elbírálás határideje: 2008. június 13.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kin-
evezés hat hónap próbaidő kikötésével, 2008. június 16-tól
tölthető be.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot zárt borítékban „pénzügyi osztályvezetői
munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez lehet benyújtani.
cím: 2143. Kistarcsa, Szabadság u.48. tel: 06/28 507-132
A pályázatokat a jegyző, a kinevezési jogkör gyakorlója

bírálja el. 
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A ka to li kus em ber éle té ben csak egy szer
sze re pel ez az ün nep. Csak egy szer le het rá
fel ké szül ni, csak egy szer le he tünk el ső ál do -
zók. Az Egy ház köz ség éle té ben min den év -
ben sze re pel ez az ün nep. Ezen a na pon ta lán
szeb ben szól a ha rang, az el ső ál do zók szeb -
bé te szik a temp lo mot. Ezen a na pon ta lán
még azok a ro ko nok is el jön nek a temp lom -
ba, akik hús vét kor és ka rá csony kor sem jön -
nek el. Ezen az ün ne pen az el ső ál do zók val -
lá sos éle tük el ső lép cső fok ára áll nak fel. 

Ezen az ün nep na pon az el ső ál do zó kat
ün ne pel jük. Ők a lel kü ket szent gyó nás ban
meg tisz tí tot ták. Az elsőáldozás ru há ját ki
fog ják nő ni, ez egy ter mé sze tes ál la pot, de
az elsőáldozás szép sé gét nem sza bad el fe -
lej te ni, nem sza bad ki nő ni. El so dor hat ben -
nün ket az élet ke gyet len dur va sá ga, meg -
gyen gül het a hi tünk, buk dá csol ha tunk a
bőű nök sö tét sé gé ben. Zsák ut cá ba jut hat
éle tünk, de az elsőáldozás szép sé gét nem
sza bad ki nő ni. A szü lők nek vi gyáz ni kell,
hogy gyer me kük az elsőáldozás szép sé gét
ne nő je ki, hi szen a jó Is ten rá juk bíz ta gyer -
me kük lel ki éle tét is. Te hát nem be szél het
így: én nem til tom el a val lá sos élet től. Ez
egy ke mény ne ga tív ál lás pont. A szü lők
azok, aki so kat te het nek azért, hogy gyer -
me kük ne nő je ki az elsőáldozás szép sé gét. 

Az elsőáldozás ün nep a csa lád nak. A csa -
lád ki lép a hét köz nap ok szür ke so ro za tá ból, a
ke mény mun ka fel té te lek ből, és ün ne pel. Ta -
lán ün ne pel tek, ami kor a gyer me kü ket meg -
ke resz tel ték, ta lán volt ilyen gon do la tuk: Is te -
nem kö szö nöm, hogy gyer me kem ke resz -
tény lett. Most pe dig to vább kell lép ni, hi szen
gye re kük ta nult hit tant. Ta lán meg néz ték az
elsőáldozás mun ka fü ze tét, ta lán pon to san el -
küld ték az ok ta tá sok ra. Az elsőáldozás ün -
nep nap ján ün ne pel az el ső ál do zó gye rek, a
szü lők, a test vé rek, a ke reszt szü lők, a nagy -
szü lők, te hát a csa lád. Ün ne pel nek a temp -
lom ban és ott hon. Ün ne pel nek gaz da gon,
vagy sze gé nyen. Nem ez a fon tos; ün ne pel je -
nek lel ki leg. Ta lán a csa lád tag ok kö zül töb -
ben meg gyón tak és ál doz tak. Kell, hogy ezen
a na pon a szü lők meg csó kol ják el ső ál do zó
gyer me kü ket és mond ják: örü lök, hogy el ső -
ál do zó let tél. Kell, hogy a ke reszt szü lők és a
nagy szü lők is ilyen mó don fe jez zék ki lel ki
örö mü ket. A ke resz tény em ber ün ne pel het
kül ső leg is, de ün ne pel jen lel ki leg is.

Az elsőáldozás ün ne pén fel kell ten nünk
a kér dést: lesz en nek az egy szer sze rep lő ün -
nep nek foly ta tá sa? Lesz, ha a szü lők nek
nem csak kül ső ség volt az elsőáldozás. Lesz
foly ta tás, ha szü lők ezt mond ják: ta nulj to -
vább hit tant, men jünk temp lom ba, imád -

koz zunk, vé gez zük el rend sze re sen szent -
gyó ná sun kat, szent ál do zá sun kat. Ke resz -
tény szü lők ben él jen a fe le lős ség tu dat. Le -
gyen az elsőáldozásnak foly ta tá sa, le gyen
gyer me kük sok szor gyó nó és ál do zó gyer -
mek. 70-80 év után a szü lő ket ha ló po ra ik -
ban ne ér je el ső ál do zó gyer me kük ré szé ről
ez a vád: apám, anyám el kár hoz tam, mert
nem volt foly ta tás. A szü lők és a csa lád töb -
bi tag jai te gye nek meg min dent, hogy 70-80
év után az el ső ál do zó gyer me kük ezt mond -
has sa: apám, anyám kö szö nöm, hogy el jut -
hat tam az örök élet be, mert volt foly ta tás.
Az egy szer sze rep lő ün nep nek így le het ma -
ra dan dó ér té ke, örök ér té ke. 

Az el ső ál do zó gyer mek éle té ben meg -
gyúj tot tak egy gyer tyát, ami kor meg ke -
resz tel ték őt. Elsőáldozása nap ján egy má -
sik gyer tyát ka pott a ke zé be, me lyet igaz
bal eset ve szély mi att nem gyúj ta nak meg,
de na gyon szép jel kép. Je lent se hi té nek a
szép sé gét. Em lé kez tes se az örök élet re, és
Jé zus fel tá ma dá sá ra. Hogy az elsőáldozás
gyer tyá ja med dig fog sze re pel ni éle té ben
nem tud juk. Mi csak így imád koz ha tunk:
Is te nem adj ke resz tény gon dol ko dá sú szü -
lő ket, nagy szü lő ket, és ke reszt szü lő ket,
hogy vi gyáz za nak a rá juk bí zot tak hi té re.

Som lai Jó zsef plé bá nos

Nap ja ink ban egy re job ban el ter jed ni lát -
szik az élet tár si kap cso lat. Több érv is szól a
ke resz tyén há zas ság mel lett, amely ből most
csak né há nyat sze ret nék fel so rol ni.

A ke resz tyén há zas ság két em ber nek
nem át me ne ti, ha nem egész élet re szó ló
kap cso la ta. Az együtt töl tött évek so rán
egy szer az egyik éri el kön  nyeb ben az
aka ra tát, egy más sza kasz ban pe dig a má -
sik. Hol az egyik szo rul tár sa se gít sé gé re
be teg ség ben, ne héz ség ben, hol a má sik. 

Ami kor egy-egy férj 60 éves ko ra kö -
rül egész sé gi ál la po tá ban meg ren dül,
gyak ran fe le sé ge tá mo ga tá sá ra és gon dos -
ko dá sá ra szo rul. So ká ig eb ből a kör nye zet
nem tud sem mit, mert a csa lád még tit kol -
ja, hogy a férj nek ele in te még csak a fe le -
ség irá nyí tá sá ra, majd egy re in kább a gon -
dos ko dás ra is szük ség van. Lel kész ként ta -
pasz ta lom, hogy sok fe le ség éve ken át
ápol ja fér jét hőű sé ge sen, szó nél kül. De
en nek az az elő fel té te le, hogy a fér fi is be -
csül je meg a nőt már a fi a tal sá guk ide jén!
Ha a fér fi nem ve szi el fe le sé gül a tár sát,
ho gyan szá mít hat majd an nak ké sőb bi tö -
rő dé sé re, ál do za tá ra? Sok fér fi meg sem
gon dol ja, hogy az élet tár si kap cso lat tal

men  nyi re meg aláz za a nőt, hi szen nem
dönt mel let te vég le ge sen és hi va ta lo san.
Ak kor ho gyan vár hat ja el, hogy az éle tük
má sik fe lé ben, ami kor ő lesz tár sá ra utal va,
az majd ál do za to san a gond ját vi sel je? 

Más részt majd ak kor szem be sül nek ez -
zel a fér fi ak, ami kor édes any ju kat kell, hogy
va la ki ápol ja, tisz tá ba te gye. Ilyen kor de rül
ki, hogy nem csak egy szép es kü vői jó kí ván -
ság, hogy a szü lők egy gyer mek he lyett ket -
tőt kap nak! A fe le ség nek a gyer mek ne ve lés,
a na pi stres  szes mun ka mel lett nem csak gon -
dos kod nia kell anyó sá ról, ha nem gyak ran
ápol nia is kell, tisz tá ba is kell ten nie, jó szót
is kell hoz zá szól nia. Ez az élet hely zet olyan
tá vo li nak tőű nik 25-28 éves kor ban! 

Nem tud juk, hogy azok a gyer me kek,
akik élet tár si kap cso lat ban nő nek fel, ho -
gyan fog nak ké sőbb vé le ményt mon da ni
szü le ik éle té ről és ar ról, ha édes ap juk
nem vál lal ta fel tel je sen az édes any ju kat!
Vé le mé nyük lesz, és biz tos va gyok ben -
ne, hogy el is fog ják mon da ni! 

Né hány esz ten dő vel a rend szer vál tás
után Utassy Ág nes szo ci o ló gus or szá gos
rep re zen ta tív min ta vé tel lel vizs gál ta a há -
zas sá gi-vá lá si szo ká so kat töb bek kö zött a

hit gya kor lá sá nak ös  sze füg gé sé ben is. Esze -
rint: „Aki a val lás ta na it kö ve ti a har min ca -
sok, negy ve ne sek kö zül, az át lag né pes ség -
nél jó val na gyobb arány ban tart ki há zas tár -
sa mel lett. Azok azon ban, akik csak a
’maguk mód ján’ val lá so sak, azok nak olyan
a há zas sá guk, mint a nem val lá so sa ké.

Eb ből a fel mé rés ből ar ra kö vet kez tet -
he tünk: nem az a dön tő, hogy mi lyen fe le -
ke ze tőű szer tar tá son áldatik meg a há zas -
ság. Ha nem azok nak lesz bol dog a há zas -
sá ga, akik hi tük ta ní tá sa it kö vet ve él nek és
ko mo lyan ve szik az egyes tan té te lek ből
szár ma zó kö te le zett sé ge ket is. Így mond -
ják a szo ci o ló gu sok: „egy há zuk ta ní tá sa
sze rint él nek”. Te hát több let kö te le zett sé get
vál lal nak, ami a leg töb bek szá má ra fe les le -
ges nek tőű nik. Még sem az! A fel mé rés ta -
nul sá gai sze rint ép pen az ilyen em be rek
tar ta nak ki egy más mel lett jó val na gyobb
szám ban, mint azok, aki ket úgy ha tá ro zott
meg a szak em ber: „val lá sos a ma ga mód -
ján”. 

Csak a meg élt és ko mo lyan vett hit
je lent se gít sé get, hogy bol dog, a ne héz -
sé gek fe lett győ ze del mes ked ni tu dó há -
zas éle tet él hes sünk.

Az egy szer sze rep lő ün nepKATOLIKUS

Ke resz tyén há zas ság, vagy élet tár si kap cso lat? REFORMÁTUS
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TANDÍJMENTES
képzés indul

a Mihály Dénes (Karrier) Szakképző
Iskolában KISTARCSÁN

Helye: Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és
Gimnázium

Cím: Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Dajkaképző 2 év

Képzésünk esti rendszerben történik.
Felmerülő költség: 15 000/ év regisztrációs díj, 

ami tartalmazza az alaptankönyvet.
OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

Beiratkozás: 2008. június 23-án 9–16-ig.
Pót-beiratkozás: augusztus 25-én 9–16-ig.

Érdeklődni személyesen : Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Ecsedi Gábornénál: 
Telefonon: (06-70) 933-6307

és Kózol Ákosnál
(06-70) 933-6306

Számítástechnikai szoftverüzemeltető: (közép szint) 1 év
Informatikai rendszergazda (emelt szint) 2 év

Képzéseink esti és nappali rendszerben folynak.
Felmerülő költségek: 15 000/év regisztrációs díj, ami tartalmaz 1 db 2 GB-os pendrivert 

és az alaptankönyvet. OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

Érettségivel nem rendelkezők részére: Gépíró és szövegszerkesztő (alapszint) 2 év

Felmerülő költségek: 15 000/év regisztrációs díj, ami tartalmaz 1 db 2 GB-os pendrivert 
és az alaptankönyvet. OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

ECDL önköltséges képzést szervezünk, 18-20 fő jelentkezése esetén.
A várható költség: 10-15 ezer Ft/hó

Beiratkozási napok: 2008. június 23-án 9–18-ig. 
Pót-beiratkozás: augusztus 25-én 9–18-ig. 

Érdeklődni lehet:Kózol Ákos, telefon (06-70) 933-6306, 
Ecsedi Gáborné: telefon:(06-70) 933-6307

TANDÍJMENTES
képzések a Mihály Dénes Szakképző Iskolában KISTARCSÁN
Helye: Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola ésGimnázium

Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Posta Személyi Kölcsön
és Posta Személyi Kölcsön Plusz

Miért előnyös Önnek?
– Tetszőleges célra felhasználható, 

– 100 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig igényelhető, 
– Választhat a forint alapú hitel kiszámíthatóbb törlesztő
részlete vagy a deviza alapú hitelek (euró, svájci frank)

kedvezőbb kamatkondíciói között. 
(A Posta Személyi Kölcsön Plusz devizaneme csak HUF lehet.) 

– Kedvező feltételekkel vehető igénybe. 
– Egyszerőűen lebonyolítható. 

– A kijelölt postahelyeken érhető el. 
A kölcsön futamideje: 

– 300 ezer Ft, vagy afeletti kölcsönösszeg esetén 
1 év és 96 hónap között,

300 eFt alatti összeg esetén 12-72 hónap között

Hogyan igényelhető? 
Kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz

a kijelölt postahelyeken, akik személyes tanácsadással teljes
körőűen tájékoztatják Önt  a kölcsön kondícióiról, 

a kölcsönigénylés feltételeiről és az igényléshez szükséges
dokumentumokról, vagy hívja 

a Posta TeleBankot a 06 40 46 56 66-os számon,
ahol szintén részletes felvilágosítás kaphat.

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

javítása, szervizelése, 

helyszíni vizsgáztatása,

benzin és dízel zöldkártya,

tachográf hitelesítés,

gk. eredetiségvizsgálat,

gépjármőűvek 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

Használt P4 számítógépek már 20.000.- tól
Monitorok 3.000.- tól
TFT monitorok 20.000.- tól
LAPTOPOK P2 25.000.- tól

P3 35.000.- tól
P4 40.000.- tól

Kistarcsa Szabadság út 12/a
Tel: 06 28 473 343

PDA 15.000 Ft-tól

Nyitva: hétfőtől péntekig 9–18-ig

Eladó ingatlant keres?  De bizonytalan?
Több mint 14.000 ingatlan gazdára vár!

Hitelre van szüksége?
Mi segítünk Önnek és családjának a tökéletes,
megálmodott ingatlan kiválasztásában, 
megvásárlásának koordinálásában !
Gombkötő Róbert ingatlanértékesítő

tel:06/30/52 557 54

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk cégünket!

Cégünk egy dinamikusan fejlődő ingatlanértékesítő
franchise hálózat, mely jelenleg 93 irodával

és közel 800 értékesítővel rendelkezik.

A Duna House ingatlan iroda 7 éves tapasztalattal,
jogi biztonsággal áll az Önök rendelkezésére

keresünk
komoly, fizetőképes,

magánügyfeleink részére,
eladó, vagy kiadó lakásokat, házakat, telkeket

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
kérem jelentkezzen, hogy mielőbb felkereshessük Ön(öke)t

a sikeres együttmőűködés reményében.

Tisztelettel: Gombkötő Róbert
Mobil: 06-30/52-557-54

E-mail: gombkötö.robert@dh.hu

Egyéb számítástechnikai
alkatrészek 

nagy választékban kaphatok
Számítógép javítás






