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Kistarcsai Híradó

Szep tem ber 16-án hat van nál több na -
pi ren di pon tot tár gyal tak a kép vi se lők. Na -
pi rend előtt Majsai Sán dor kép vi se lő kér -
te, hogy a pol gár mes te ri be szá mo lót te -
gyék az ülés ele jé re. Ked ves Kár oly kép -
vi se lő sé rel mez te, hogy Tóth Sza bolcs
pol gár mes ter az M0 keleti szektorának ün -
ne pé lyes ava tá sá ra nem hív ta meg a kép -
vi se lő-tes tü le tet, csak egy szűk cso port tal
vett részt az át adá son.
Tóth Sza bolcs vá lasz ként el mond ta,

hogy az ön kor mány zat mind ös  sze egy meg -
hí vót ka pott, azt is az utol só pil la nat ban, több
kör nyék be li pol gár mes ter nek pe dig kés ve
küld ték el a meg hí vót, így ezek ről a te le pü lé -
sek ről sen ki sem vett részt a kör gyű rű szep -
tem ber 16-án dél előtt le bo nyo lí tott ava tá sán.
El ma radt a pol gár mes te ri be szá mo ló 
Tóth Sza bolcs ezt az zal in do kol ta, hogy

au gusz tus ban nem tör tént sem mi olyan ese -
mény, ami ről ér dem ben be tu dott vol na szá -
mol ni, rá adá sul a kép vi se lő tes tü let az elő -
ző tes tü le ti ülé sen úgy dön tött, hogy önál ló -
an sen ki vel és sem mi ről sem tár gyal hat.
Majsai Sán dor el mond ta, hogy ilyen kor lá -
to zást a tes tü let nem ho zott, ép pen ezért a
pol gár mes ter ér ve lé sét nem fo gad ták el.
Al jegy zőt és fő épí tészt vá lasz tot tak
Zárt ülé sen hos  szas vi ta után

Czukkerné dr. Pin tér Er zsé be tet vá lasz tot -
ták al jegy ző vé, aki az Ön kor mány za ti Mi -
nisz té ri um Köz igaz ga tá si Hi va tal Jegy zői
és Ha tó sá gi Fő osz tá lyán dol go zik.
Ugyan ezen a zárt ülé sen sza vaz ták meg
Párkányiné Kóta Zsu zsan nát fő épí tész -
nek, aki mű em lék vé del mi szak mér nö ki
vizs gá val ren del ke ző épí tész mér nök. A
fő épí tész min den hét főn dél után tart ügy -
fél fo ga dást 2-től 4 órá ig a pol gár mes te ri
hi va tal 2-ik eme le tén a 21-es szo bá ban.
Az al pol gár mes ter sze mé lyéről to -

vább ra sincs meg egye zés
A pol gár mes ter fél év ki ha gyás után

is mét Babarczi Jó zsef füg get len kép vi se -
lőt ja va sol ta al pol gár mes ter nek. A kép vi -

se lő nem kap ta meg a mi nő sí tett több sé -
get, így most is meg hi ú sult az al pol gár -
mes ter meg vá lasz tá sa.
Nem sür ge tik a kép vi se lők a köt -

vény ki bo csá tást 
A kép vi se lők több sé ge nem zár kó zott

el a más ön kor mány zat ok ál tal fa vo ri zált
hi tel fel vé te li mód szer től, de a Pénz ügyi
Bi zott ság nak a vá ros le he tő sé ge it job ban
kör be jár va kell majd elő ter jesz te nie a köt -
vény ki bo csá tást. Az zal szin te mind egyik
kép vi se lő egyet ér tett, hogy a dön tés meg -
ho za ta la előtt tá jé koz tat ni kell a la kos sá got
és a la kos ság vé le mé nyé vel össz hang ban
sza bad eb ben a kér dés ben to vább lép ni. 
Tá mo gat ták a Ka to li kus Egy ház -

köz ség szo bor ál lí tá si ké rel mét
Az Egy ház köz ség a Szé che nyi ut ca

és a Kos suth La jos ut ca ke resz te ző dé sé -
ben sze ret né fel ál lí ta ni Nepomuki Szent
Já nos szob rát. A mű al ko tás ta lap zat tal
együtt 2,7 mé ter ma gas lesz.
3 mil lió fo rin tot kap temp lom  fel -

újí tás ra a Re for má tus Egy ház
Négy és fél mil lió fo rin tot kért Riskó Já -

nos lel kész a fel újí tá si mun kák tá mo ga tás ra.
A kép vi se lők né mi vi ta után 3 mil lió fo rin -
tot sza vaz tak meg. A leg szük sé ge sebb mun -
kák el vég zé se 12,5 mil lió fo rint ba ke rül nek,
amit rész ben ada ko zás ból és gyűj tés ből te -
rem te nek elő a kistarcsai re for má tu sok. 
Böl cső de he lyett, böl cső dei fé rő hely
Az ön kor mány zat el lá tá si szer ző dést

kö tött a XVII. ke rü let ben mű kö dő Csa lá -
di Nap kö zi a Bol do gabb Gyer mek kor ért
Ala pít ván  nyal. A szer ző dés értelmében 7
böl cső dei fé rő he lyet kap Kistarcsa, ami -
ért 770 ezer fo rin tot fi zet.
Hat nap kö zis cso port in dí tá sát en -

ge dé lyez ték a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is -
ko lá ban
Idén több szü lő kér te gyer me ké nek

nap kö zis el he lye zé sét, mint ta valy, ezért
a meg emel ke dett ta nu lói lét szám mi att
in do kolt a bő ví tés. 
A vá ros idén is csat la ko zott a

Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ösz -
tön díj pá lyá zat hoz
Eb ben az év ben 20 rá szo ru ló hall ga -

tót tá mo gat nak ha vi 5000 fo rint tal.
Há rom ját szó te ret épí te nek a vá -

ros ban
A te le pü lé sen az el múlt évek ben több -

szab vány nak nem meg fe le lő - ját szó te ret
el bon tot tak, ezért az Eper je si ut cá ban, az Il -
lés té ren és az Ár pád ve zér út Csal ló köz ke -
resz te ző dé sé ben úja kat lé te sí te nek. Az elő -

ké szü le tek ki dol go zá sá hoz mun ka cso por -
tot ala kí tot tak. (Juszkó Fe renc kép vi se lő,
Uvacsek Csa ba kép vi se lő, Csampa Zsolt
külsős bizottsági tag,, Kuzmi Eni kő kez de -
mé nye ző anyu ka és Müller Gab ri el la Mű -
sza ki Osz tály ve ze tője)
Ügy fél szol gá la ti iro dát nyit nak  
Az Alap szol gál ta tá si Köz pont he lyén

30 mil lió fo rin tos be ru há zás sal ügy fél szol -
gá la ti iro dát ala kí ta nak ki. Ide ke rül nek a
nagy ügy fél for gal mat le bo nyo lí tó osz tá -
lyok (adó cso port, szo ci á lis ügyek, anya -
könyv), va la mint itt he lye zik el a köz pon -
ti ügy fél szol gá la tot, ahol irat be adás, tá jé -
koz ta tás és ik ta tás is bo nyo lód na.
Par lag fű el le ni vé de ke zés el mu lasz -

tá sa mi att 23 eset ben szab tak ki bír sá got
A köz te rü let-fel ügye lők Kistarcsán

jú li us ban 603 in gat lant el len őriz tek, 23
eset ben ta lál tak nagy ki ter je dé sű par lag -
fü vet. A sza bály sér tők el len 2.295.00 fo -
rint nö vény vé del mi bír sá got szab tak ki.
Kor lá toz zák a te le pü lé sen át ha la dó

te her au tó for gal mat
A kép vi se lő-tes tü let kez de mé nyez te a

Ma gyar Köz út Kht-nál a 7,5 ton ná nál na -
gyobb tö me gű te her au tók ki til tá sát. Ezt az
te szi in do kolt tá, hogy az M0 au tó pá lya
meg nyi tá sá val meg nő a te le pü lé sen át ha la -
dó te her au tó for ga lom. Ez fő leg a Kos suth
La jos ut ca, Szé che nyi út és a Szé che nyi út -
ról a 3-as fő út ra rá ve ze tő sza kaszt érin ti
mind két irány ból.                          Pol gár

Há rom ját szó te ret épí te nek Kistarcsán
2008. szep tem ber 16.

Szemán József, Kedves Károly és
Major László
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A VÁROS HÍREI

Képviselő testületi ülés 
Kistarcsa város képviselő-testületének legközelebbi

ülése 2008. október 14-én kedden lesz a polgármesteri
hivatal első emeleti tanácstermében. A képviselők többek
között meghallgatják az ifjúságvédelmi feladatokról szóló
beszámolót, döntenek a közmeghallgatás időpontjáról, a
buszviteldíjról és várhatóan  elfogadják az intézmények
informatikai ellátását célzó előterjesztést. A délután kettő
órakor kezdődő nyílt ülésre minden érdeklődőt várnak.

Ünnepi megemlékezés október 23-án
az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc évfordulóján
Kistarcsa Város  önkormányzata

2007. október 23-án 
ünnepi programra hívja a város lakosságát 

csütörtökön délelőtt 10 órától a Csigaház előtti térre.
10 órakor ünnepi beszédet mond 
Tóth Szabolcs polgármester,

Ünnepi műsor
11 órakor koszorúzás az emlékfalnál,

Megemlékező beszéd 
Kopjafa avatás

Görhönyfesztivál és Országos Szlovák
Folklórtalálkozó

A rossz idő já rás mi att csak ke ve sen lá to gat tak ki a
Csi ga ház előt ti tér re szep tem ber 21-én. Pe dig a KIKE
Őszi Kul tu rá lis Hét prog ram so ro za tá nak zá rá sán a
görhöny sü té sen kí vül so kan ér kez tek a Pánt li ka Nem ze ti -
sé gi Folk lór ta lál ko zó ra. A kistarcsai Pan nó nia és Kék ne fe -
lejcs Nép dal kö rön kí vül 10 te le pü lés együt te sei lép tek fel,
köz tük az uk rán Szlavica Né pi Együt tes és egy len gyel
tánc cso port is. A dél utá ni prog ram csúcs pont ja idén is a
folk lór fel vo nu lás volt, ahol a részt ve vő cso por tok me net -
tán co kat mu tat tak be. A most is szín vo na las nép mű vé sze ti
és kéz mű ves vá sár dél után – az eső el áll ta után – már sok
ér dek lő dőt von zott. A görhöny sü tés re be ne ve zett hat csa -
pat ek kor már nem győz te süt ni a krump lis éte le ket. A szer -
ve zők gon dol tak er re is, ezért a Köl csey Is ko lá ban nagy -
üze mi leg is ké szí tet tek krumplifalatkákat az ínyen cek nek.
Mind egyik sá tor előtt so rok áll tak, jócs kán fogy tak a pi tyó -
ka je gyek is. A ver se nyen idén is részt vett a szlo vák test -
vér te le pü lés Belusa csa pa ta is. (fo tók a cím ol da lon )

Új al jegy zőt és fő épí tészt vá lasz tot tak
A kép vi se lő tes tü let szep tem be ri ülé sén Czukkerné dr.

Pin tér Er zsé be tet vá lasz tot ta al jegy ző vé, aki az Ön kor -
mány za ti Mi nisz té ri um Köz igaz ga tá si Hi va tal Jegy zői és
Ha tó sá gi Fő osz tá lyán dol go zik. Az al jegy ző a Pé csi Egye -
te men vég zett 2003-ban. Kistarcsán már dol go zott a hi va -
tal ban, 1990-től 1999-ig az Igaz ga tá si Osz tályt ve zet te.
Ugyan ek kor sza vaz ták meg Párkányiné Kóta Zsu -

zsan nát fő épí tész nek. A mű em lék vé del mi szak mér nö ki
vizs gá val ren del ke ző épí tész mér nök a METRÓBER
Ter ve ző és Ta nács adó Kft-nél dol go zik. A mo gyo ró di
vá ros köz pon tot ő ter vez te. A főépítész minden hétfőn
délután 2-től 4-ig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri
Hivatal második emeletén.

A „Csigaház” októberi programja 

Október   9-én Idősek Világnapja  16.00–20.00
11-én         Dömötör bál   19.00
18-án         Nemzeti est  19.00
19-én         Baba-börze   10.00–12.00
23-án         56-os forradalom ünnepsége 10.00 

Kiadó üzlethelyiség
Kistarcsa Oázis Üzletház I. emeletén 28,5m2 alapterületű önkor-

mányzati tulajdonú helyiség bérbeadó üzleti tevékenység céljára.
Bérleti díj: 59.487 Ft/hó 
18,5 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadó

üzleti tevékenység céljára. Bérleti díj: 41.802 Ft/hó
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban (2143

Kistarcsa Szabadság u. 48.) tel: 28-470-711/ 120-as mellék 

Júniusban pappá szentelték Bakonyi Jánost
A Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban

június 21-én 10 órakor Beer Miklós
megyéspüspök pappá szentelt nyolc kispapot,
köztük a kistarcsai Bakonyi Jánost. Első szent-
miséjét június 22-én vasárnap 11 órakor mutatta be
a kistarcsai Rózsafűzér Királynéja Katolikus
Templomban Kistarcsán. Bakonyi János két éves
korában került Kistarcsára, a Kölcsey Ferenc
Általános Iskolában tanult, majd a Corvin Mátyás

Szakközépiskolában érettségizett. Egy év banki tanulmányok után
jelentkezett kispapnak a Váci Szemináriumba. 2008 nyarán a budapesti
Központi Papnevelő Intézetben fejezte be tanulmányait. 

Deáktanya programja
2008. október 16. Tóth György: Anyanyelvünk
A nyelv jelentősége egy nemzet életében. A magyar nyelvújítási

mozgalom – Bessenyei, Kazinczy. A nyelv megújításának ered-
ménye, amint visszatükröződik az irodalomban. A nyelv szerepe a
mindennapi életben.
2008. október 23. Nagy László József: ’56-os emlék 
Egy hajdan volt zuglói fiú – aki semmiben nem vett részt, mégis

a forradalom szenvedő alanyává vált – visszaemlékezése, azaz ’56
egy gyermek szemével. A puha diktatúra kemény arca.
2008. október 30. Lukács Ilona: Az úriszéktől az alkotmány-

bíróságig (II. rész)
Jogrendszerünk a középkortól napjainkig. Szokásjog és írott jog.

A bíráskodás fejlődése. A koncepciós perek mint az ítélkezési rend-
szer botránykövei. A jogállamiság garanciái ma.

A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi
termében tartja. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig.
Benne az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, idő-
tartamuk kb. 1 óra. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitot-
tak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

IDŐS-KLUB
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK

KLUBUNKBA!
KEDDI NAPOKON, 13.00 – 15.30 KÖZÖTT
Helye: Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató

Batthyány u. 2/a. (Csigaházzal szemben, régi orvosi rendelő)
Érdeklődni lehet, Ambrus Ibolyánál a 06-28-473-225-ös telefonszámon.
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Ki tün te té se ket ad tak át a vá ros ün ne pén
Kistarcsa vá ros sá vá lá sá nak har ma dik év for du ló ján öten kap tak ki tün te tést, il let ve el is me rést.

Szep tem ber 21-én va sár nap dél után az ün nep sé get a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en a Csi ga ház
előt ti té ren ren dez ték meg. Az ön kor mány zat ál tal ala pí tott „El is me rés Kistarcsáért 2008” dí jat
Kis Joachim bel föl di áru fu va ro zás sal és kom mu ná lis gép köl csön zés sel fog lal ko zó vál lal ko zó,
Boross Je nő a Nosz tal gia Ét te rem tu laj do no sa és Hor váth Jó zsef – aki a Lab da rú gó Szö vet ség ben
kép vi sel te a kistarcsaiakat – kap ta. A „Kistarcsa vá ros ér dem rend je 2008” dí jat idén Som lai Jó -
zsef es pe res-plé bá nos nak ado má nyoz ták, aki 1990-től ve ze ti a kistarcsai ka to li kus egy há z -
községet, 2004-ben arany mi sé jét is itt tar tot ta, a dísz pol gá ri cí met Me ző Józsefné (An ci né ni)
nyug dí jas anya könyv ve ze tő kap ta. Tóth Sza bolcs pol gár mes ter ün ne pi be szé dé ben el mond ta,
hogy Kistarcsa az el múlt há rom év ben szé pen fej lő dött, és egy re erő sebb lá ba kon áll. Ki tért ar ra
is, hogy a vá ros szlo vák nem ze ti sé gű te le pü lés, ahol a múlt ér té ke it meg kell őriz ni és át kell ad -
ni a jö vő nem ze dé ké nek. Mél tat ta a szlo vák test vér te le pü lés Belusa la kó i val és ve ze tő i vel ki ala -
kí tott kap cso la tot. Kü lön ki emel te, hogy Kistarcsán nem kel lett in téz mé nye ket be zár ni, sőt egy re
több a gyer mek, így böl csö dét, óvo dát és is ko la bő ví tést ter vez az ön kor mány zat. Ün ne pi be szé de
vé gén a pol gár mes ter re mé nyét fe jez te ki, hogy min den kistarcsai sze re ti a vá ro sát és ép pen ezért
sze ret itt él ni. Tóth Sza bolcs után az ün ne pi mű sor ban fel lé pett id. Ladjánszki Lász ló ope ra éne -
kes és a Ga u di um Carminis fesz ti vál dí jas női ka ma ra kó rus.
Az ün nep ség zá rá sa ként meg em lé kez tek Simámdy Jó zsef szü le té sé nek 92-ik év for du ló já ról.

Meg ko szo rúz ták a Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let ál tal 2006-ban fel ál lí tott Simándy-szobrot. 
A ko szo rú zás előtt a Szent Ist ván Is ko la réz fú vós tan sza ká nak ta ná ra Botrágyi Kár oly és egy -

ko ri ta nít vá nya Plánk Je nő, aki Bar tók Bé la Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép is ko la trom bi ta ta go za tos
hall ga tó ja Mendelson: Őszi dal cí mű mű vé nek trom bi ta át ira tát ad ták elő. Majd Bóna Gá bor a
MÁS-KÉP Szín ját szó cso port tag ja Koltay Ger gely: Hő sök em lé ke cí mű ver sét sza val ta el. Vé gül
Simándi Pé ter a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Ének ka rá nak tag ja, a nagy mű vész fia em lé ke zett meg
édes ap já ról. Hang fel vé tel ről hall hat tuk a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Örö kös Tag já nak, min den idők
leg em lé ke ze te sebb Bánk bán já nak a hagját is. A ko szo rú zást a szob rot ál lít ta tó Kistarcsai Kul tu rá -
lis Egye sü let kezd te, majd az ön kor mány zat ne vé ben Tóth Sza bolcs pol gár mes ter, Uvacsek Csa ba
és Ju hász Ist ván kép vi se lők he lyez ték el a meg em lé ke zés vi rá ga it. Őket a Kistarcsai Vál lal ko zók
Egye sü le te, a vá ros in téz mé nyei, a Simándi csa lád és a Simándy Tár sa ság kö vet te.
A vá ros sá ava tás ün ne pi prog ram ját Ko vács Ka ta lin tánc dal éne kes kon cert je zár ta. (fo -

tók a cím ol da lon)

Író-ol va só ta lál ko zó

2008. no vem ber 3-án 19 óra -
kor a Vá ro si Mű ve lő dé si és Sport -
köz pont könyv tá rá ban Grecsó
Krisz ti án lesz a ven dég. A szeg vá ri
szü le té sű köl tő-író hu szon öt éve -
sen, Plety ka anyu c. no vel lás kö te té -
vel rob bant be az iro dal mi köz tu -
dat ba. Az el múlt évek ben két nagy -
re gé nye je lent meg: Az Is ten ho zott
és a Tánc is ko la. Ő ír ta Koltai Ró -
bert „Megy a Gő zös” és Sző ke
And rás „Hasutasok” cí mű film jé -
nek for ga tó könyv ét.
A Bár ka fo lyó irat egy ko ri

szer kesz tő je ma a Nők Lap ja csa -
pa tát erő sí ti. A Szép írók Tár sa sá -
gá nak a tag ja.
Mun kás sá gát ed dig Faludy-,

Bródy Sán dor-, Déry Ti bor- és
Jó zsef At ti la díj jal ju tal maz ták.

Grecsó Krisztián

Vál to zott az avar- és ker ti
hul la dék ége té sé nek 

idő pont ja
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) ta vas  szal: áp ri lis 1. és áp ri lis 30.

kö zött,
b) ős  szel: ok tó ber 15. és no vem ber

15. kö zött.
Az ége tést hét fő től szom ba tig 10-

től 18 óráig sza bad vé gez ni. Vas ár- és
ün nep nap okon ti los az ége tés.
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Augusztusi számunkban el kezd tük a
pol gár mes te ri hi va talt be mu ta tó so ro za -
tun kat. A Kistarcsai Pol gár mes te ri Hi -
va tal szer ve ze ti fel épí té se sze rint négy
osz tály ra ta go zó dik. Ren del ke zik Igaz -
ga tá si, Mű sza ki Osz tál  lyal, Pénz ügyi
Osz tállyal és Szer ve zé si Osz tál  lyal.

Igaz ga tá si Osz tály 
A ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó igaz ga -

tá si osz tá lyon 12-en dol goz nak. Az osz -
tály fel adat kö ré be tar toz nak a szo ci á lis,
gyer mek vé del mi, anya köny vi, né pes ség-
nyil ván tar tá si, sza bály sér té si, köz te rü let-
hasz ná la ti, ipar-ke res ke del mi, ál lat tar tá -
si, köz tisz ta sá gi, bir tok vé del mi, ha gya té -
ki, ok ta tá si és sport ügyek, va la mint az
ik ta tás és a re cep ció. 
Az osz tá lyon dol goz nak: Tomeczné

Brancs Ka ta lin osz tály ve ze tő II. eme let
25. (sza bály sér té si ügyek)
I. eme let 11.: Frank Lászlóné – ik ta tás
I. eme let 12.: Udud Jánosné – anya -

könyv ve ze tő, Zsámboki Istvánné – anya -
könyv ve ze tő, né pes ség-nyil ván tar tó,
Sol tész Zsu zsan na – anya köny vi ad mi -
niszt rá tor
II. eme let 23.: Szurdi Ág nes – gyer -

mek vé de lem, ipar-ke res ke de lem, Kris tóf
Eri ka – szo ci á lis ügyek
II. eme let 29.: Navratil Ist ván – köz -

te rü let-fel ügye lő, Ja kab Krisz ti án – köz -
te rü let-fel ügye lő
Keresztiné Hamza Ág nes re cep ció,

Ma jo ros Lászlóné re cep ció, Horváthné
Bor sos And rea – ok ta tá si re fe rens
Az osz tály je len tős ügy fél for gal mat

bo nyo lít le, 2007-ben 6029 volt az ügy -
irat ok szá ma, idén jú ni us 30-ig 3733-nál
tar ta nak, ha von ta 4-5 hely szí ni szem lén
vesz nek részt (pl. bir tok há bo rí tás, köz -
tisz ta sá gi, se gé lye zé si). 
Az ügy fél fo ga dás rend je:

hét fő:  8.00–12.00 és 13.00–18.00, 
szer da: 8.00–12.00, 13.00–16.00,
pén tek: 8.00–12.00. 
A hi va tal épü le tét min den nap a dél előt tös
re cep ci ós nyit ja ki 07.30 óra kor. A zá rást a
dél utá nos re cep ci ós vég zi, mi u tán már
min den ki el hagy ta az épü le tet.
– Az Igaz ga tá si Osz tá lyon fog lal koz -

nak az anya köny vi- és né pes ség-nyil ván -
tar tás sal. A ki je lölt mun ka tár sak el lát ják
a szü le tés anya könyv ve ze tői fel ada to kat,
a há zas sá gi anya könyv ve ze tői fel ada to -
kat ( ta valy Kistarcsán 52 há zas sá got kö -
töt tek, idén az el ső fél év ben 22-őt.), hoz -
zá juk le het for dul ni név vál to zá si ké rel -
mek kel, ál lam pol gár sá gi ügyek kel, itt le -

het kér ni az anya köny ve zést (2008. ja nu -
ár 1-je óta hely ben tör té nik a köz pon ti
nyil ván tar tás ba vé tel, a nyil ván tar tás ban
sze rep lő ada tok ja ví tá sa, mó do sí tá sa is). 
– Az osz tály mun ka tár sai bo nyo lít ják

le a vá lasz tá so kat és a nép sza va zá so kat,
el vég zik a né pes ség nyil ván tar tá si-ha lot ti

anya köny ve zé si fel ada to kat, de ők ad ják
ki az il le ték bé lye get is.
– A mű kö dé si en ge dé lyek ki adá sát is

az osz tá lyon le het kér ni. Az üz le tek sza -
bály sze rű mű kö dé sét al ka lom sze rű en el -
len őr zik, az al kal mi és az ut cai áru so kat
az áru sí tás he lyén fel ke re sik. 
– A bir tok há bo rí tá si ügye ket is itt le -

het in téz ni. A leg több ilyen be je len tés re
ki men nek, hogy a hely szí nem győ ződ je -
nek meg a be je len tés va ló di sá gá ról. Sok
be je len tést kap nak ál lat tar tás sal kap cso -
lat ban. Leg gyak rab ban macs kák cso por -
to su lá sát, ku tyák uga tá sát, sza bály ta lan ló
és disz nó tar tást, va la mint ka kas ku ko ré ko -
lást je len tik az osz tály mun ka tár sa i nak.
– Ezen az osz tá lyon ad ják ki a köz te -

rü let fog la lá si és a fa ki vá gá si en ge délyt.
Köz te rü le ten le ra kott kon té ner, épí té si
tör me lék, épí tő anyag és más köz te rü le -
ten tá rolt do log után köz te rü let-hasz ná la -
ti dí jat kell fi zet ni. A fa ki vá gá si en ge -
dély hez be nyúj tott ké re lem hez fel kell
tün tet ni a fa át mé rő jét, faj tá ját, ál la po tát.
Hely szí ni szem le után dön tik el, hogy
in do kolt-e a fa ki vá gá sa. 
– Az ok ta tá si in téz mé nye ket min den

kér dés ben se gí tik és fo lya ma tos kap cso -
la tot tar ta nak az óvo dák kal és az is ko lák -
kal. Ta valy 796 ügyet in téz tek, idén 417-
nél tar ta nak.

– A ha gya té ki ügy in té zés ap ró lé kos
mun kát kö ve tel az osz tály mun ka tár sa i tól,
ugyan is fel kell ven ni a hoz zá tar to zó val a
ha gya té ki lel tárt. In gat lan ese tén az in gat -
lan he lye sze rint il le té kes adó iro dát kell
meg ke res ni az adó- és ér ték bi zo nyít vány
el ké szí té se cél já ból, va la mint az il le té kes
föld hi va talt, hogy a tu laj do ni la pot küld je
meg az el já ró köz jegy ző ré szé re. Ta valy
236 ügyet in téz tek.
– A Pol gár mes te ri Hi va tal hoz be ér ke -

ző, va la mint a hi va tal át vé te li ok má nyán
át vett kül de mé nyek ér kez te té se az Ik ta tón
ke resz tül ke rül el az egyes osz tá lyok ra.
Min den ügy fél ál tal be adott ira tot ik tat ni
kell és ar ról át vé te li elis mer vényt kell ad ni.
– Az Igaz ga tá si Osz tá lyon fog lal koz -

nak a szo ci á lis és gyer mek vé del mi fel ada -
tok kal is. Ez is na gyon ap ró lé kos és pre -

Egy kis te le pü lé sen ho gyan mű kö dik a pol gár mes te ri hi va tal?

2008. évi ügyiratforgalom
kimutatás – iktatás

Hónap (db)
Január 1385
Február 1785
Március 1556
Április 2048
Május 1579
Június (26-ig!) 1469

Tomeczné Brancs Ka ta lin osz tály ve ze tő

697
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cíz mun kát kö ve tel az osz tály tól. Itt dön te nek
a rend sze res szo ci á lis se gé lyek ről, az ápo lá si
díj ról és a közgyógyellátási jo go sult ság ról.
Ha von ta 20-25 kör nye zet ta nul mányt ké szí te -
nek. Ta valy 1512 ügy ira tot dol goz tak fel, idén
ed dig 739-et.
– Az osz tá lyon két köz te rü let fel ügye lő

dol go zik, ta valy 48 al ka lom mal tet tek fel je -
len tést. Ha vi át lag ban 2-3 éj sza kai el len őr -
zést is vé gez nek. Ezek a Ha tár út, Ko lozs vá -
ri ut ca, Mó ra F. ut ca, Eper je si ut ca köz le ke -
dé sé nek (te her au tó, át me nő for ga lom stb.) és
a köz te rü le te ken el kö ve tett ga ráz da jel le gű,
ron gá lá sos ma ga tar tá sok meg elő zé sé re ter -
jed nek ki. A kö vet ke ző lap szám ban a Mű -
sza ki Osz tályt mu tat juk be.

Kistarcsa vá ro sa már ko ráb ban meg bí zást adott a Pest terv
Kft-nek a hos  szú tá vú te le pü lés fej lesz té si kon cep ció el ké szí té sé -
re. Most a kép vi se lő-tes tü let szin tén a Pest terv Kft-t bíz ta meg az
In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia ki dol go zá sá val. Ez a két té ma
a vá ros hos  szú és kö zép tá vú fej lesz té sét ha tá roz za meg.
A hos  szú tá vú te le pü lés fej lesz té si kon cep ció az egész vá ros

te rü le tén sza bá lyoz za, hogy hol mi épít he tő, mi lyen te vé keny -
ség foly tat ha tó.
Az In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia ké szí té se nem ki zá -

ró lag ter ve zői, vagy szak ér tői mun kát igé nyel. Fel kell tár ni az
üz le ti szek tor, a ci vil szek tor, a köz szfé ra sze rep lők és a la kos -
ság igé nye it. Nél kü löz he tet len az ön kor mány zat vá lasz tott
kép vi se lő i nek, bi zott sá ga i nak és hi va ta lá nak ak tív rész vé te le.
Lét re kell hoz ni azo kat a mun ka bi zott sá go kat, il let ve fó ru mo -
kat, ame lyek al kal ma sak a cé lok ki ala kí tá sá ra, meg vi ta tá sá ra.
Most nyí lik mód ar ra, hogy a la kos ság gal (fő leg az eh hez ér -

tők kel) ös  sze han gol juk a fej lesz té si cél ki tű zé se ket, pri o ri tá so kat,
a fej lesz tés esz köz rend sze rét. Tu da to san ala kít hat juk a te le pü lés
szer ke ze ti sza bá lyo zá si ter vét és a He lyi Épí té si Sza bály za tot. 
Már ko ráb ban a vá ros hon lap ján el ér he tő fó ru mon vi ta in dí tó

cél lal köz re ad tam egy tá jé koz ta tót. A té má val kap cso lat ban ide
vár tam hoz zá szó lá so kat, ja vas la to kat. Saj nos egyet len ja vas lat,
hoz zá szó lás sem ér ke zett. A vá ros ter ve zés me to di ká ja két szin tű
kell, hogy le gyen. Egy részt a vá ros nak kell kez de mé nye ző nek
len nie a je len le gi re ak tív, fo lya mat kö ve tő utó la go san til tó mód -
szer rel szem ben, más részt a vá ros, mint kö zös sé gi te rek ös  szes -
sé ge csak köz aka rat tal fej leszt he tő. Mind két fo lya mat ös  sze tett
kér dé se ket vet fel.

Je len leg fő mo tí vum ként a te lek spe ku lá ció („pro fit éh ség”)
vet he tő fel. A tő ke ma ni pu lál ja a ha nyatt esett és meg osz tott
köz igaz ga tást, mert a köz igaz ga tás mö gött nincs elég pénz és
in gat lan va gyon, sem iga zi tő ke va gyon. A vá ros fej lesz té sé hez
nél kü löz he tet len, hogy po ten ci á li san fej leszt he tő te rü le tek kel
ren del kez zen (ipar te rü let, tá bor). Az el ső szá mú „telek-
spekuláns” min dig a vá ros. Ha az ér té kes in gat la no kat nem a
vá ros ke ze li, ak kor nem ké pes kép vi sel ni a vá ros la kók ér de ke -
it! A be fek te tő fog gal-kö röm mel har col az ér de ke i ért, mi köz -
ben az ön kor mány zat csu pán a pe csé tet nyom ja rá a meg vál -
toz tat ha tat lan ra. Az utób bi évek ben a be fek te tői ér dek ér vé nye -
sí tő rend szer erő sö dött meg. Fel ada tunk az egyen súly hely re ál -
lí tá sa!
A tét len ség okoz ta vá kuum be töl té sé re fan tá zia dús el kép ze lé -

sek re, ja vas la tok ra és ezek tá mo ga tá sá ra van szük ség! Mi nél több
a vá lasz tá si le he tő ség, an nál na gyobb az esély, hogy a vá ros ter ve -
ző szak ér tel me hasz no san já rul jon hoz zá a meg ol dás hoz.
Ezt a fel hí vást vi ta in dí tó nak szá nom. Ké rem, aki nek van ja -

vas la ta, gon do la ta, os  sza meg ve lem! Nem csak szak ér tők ja -
vas la ta it vá rom!
A vá ros vál lal ko zó i nak kü lön fó ru mot sze ret nék a Vál lal -

ko zók Ba rá ti Kö re Egye sü let szer ve zé sé ben. A meg be szé lé sek -
re nagy hang súl  lyal az egye sü let hez nem tar to zó vál lal ko zó kat
is meg hív juk. Ké rek min den ér dek lő dőt, hogy ke res sen el ér he -
tő sé ge i men: 
Tö rök Mi hály kép vi se lő, Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság tag ja

20/9266-028, mun ka idő ben:  28/473-398, 
e-mail: torok.mihaly@epitesianyag.hu

Felhívás a városlakókhoz!

Reg gel től es tig ta ní ta nak a Flór Fe renc Gimnáziumban
A 2008/2009-as tan évet 217 nap pa li ta -

go za tos di ák kezd te el és van két ma gán ta nu -
ló ja is az is ko lá nak. A gim ná zi um ki len ce dik
osz tá lyá ba 29-en, a szak kö zép is ko la ki len ce -
dik osz tá lyá ba 34-en irat koz tak be. A kö zép -
is ko lá ban az an gol és né met nyelv mel lett ta -
nul hat nak a di á kok fran cia nyel vet is.
Az 1+4 év fo lya mos gim ná zi um ban

sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu lók fel zár kóz -
ta tá sát is fel vál lal ják.

A Mi hály Dé nes Szak kép ző Is ko la ki -
he lye zett ta go za ta már ne gye dik éve mű -
kö dik az is ko la épü le té ben. Az igaz ga tó
Fe ke te Jó zsef, az igaz ga tó he lyet tes pe dig
Kózol Ákos. A szá mí tás tech ni kai kép zés
ke re te in be lül két cso port ta nul szá mí tás -
tech ni kai szoft ver üze mel te tő sza kon, a
rend szer in for ma ti kán szin tén két cso port
ta nul, mul ti mé dia sza kon vég zős a cso -
port . A két éves iro dai as  szisz tens tan fo -

lyam ra csak 10-en je lent kez tek, így ezt a
tan fo lya mot nem in dí tot ták el. Má so dik
éve ké pez nek daj ká kat, ők is OKJ-s bi zo -
nyít ványt kap nak 2 év után. Eze ken a
kép zé se ken ös  sze sen 110 fel nőtt sze rez -
het OKJ-s bi zo nyít ványt. 
A Bu da ka lá szi Gim ná zi um ki he lye zett

ta go za ta szin tén az is ko la épü le té ben mű -
kö dik. Eb ben az is ko lá ban ta nul nak az es ti
ta go zat di ák jai, akik a 10-ik és 11-ik év fo -

CSI BÉS PROG RA MOK KISTARCSÁN A CI VIL HÁZ BAN
BA BA MU ZSI KA: 
Ze nés, mon dó kás já té kos fog lal ko zá sok ba bák nak (félévestől-3 éves ko rig) A fog lal ko -
zást ve ze ti: Hegedüsné Csák Mó ni ka. Ide je: szer dán ként 10.00-10.30 já ték: 10.30–11.00.
500 Ft/ al ka lom 400 Ft / test vér, bér let: 5000Ft/11 al ka lom (felhaszn. max. 3 hó nap)

JÁT SZÓ HÁZ
Sok-sok já ték kal, köz tük kre a tív, fej lesz tő esz kö zök kel is vár ják a gye re ke ket és szü -
le i ket. Szer dán: 15.00–19.00, Csü tör tö kön: 9.00–13.00
500Ft/alkalom 400Ft/ test vé rek nek, bér let: 5000 Ft/11 al ka lom
9000 Ft/ 11 al ka lom (test vér pár ok nak), (felhaszn: max. 3 hó nap)

GYER MEK FEL ÜGYE LET
A fel ügye le tet csak elő ze tes be je lent ke zés sel, csak a ját szó ház ide je alatt vál lal -
juk 1 éves kor tól. Fel ügye let dí ja: 1000Ft/óra
El ér he tő sé ge ink: 06-70 245 55 95-ös te le fon szá mon vagy bertameli@gmail.com
cí men. Prog ram ja ink hely szí ne: Ci vilház (Kistarcsa, Szé che nyi u. 33.)
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A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la jó
han gu lat ban, nyu godt lég kör ben és zök ke -
nő men te sen kezd te a 2008/2009-es tan évet.
Ez a ta nul má nyi év két el ső osz tál  lyal in -
dult: a ta ní tó né nik negy ven négy cse me tét
fo gad tak a tan év nyi tón, hogy be ve zes sék
őket az új és egy elő re szo kat lan kör nye zet -
be. Az is ko la a kis el ső sök től kezd ve a bú -
csúz ni ké szü lő nyol ca di ko so kig fel ké szült a
ta nu lók fo ga dá sá ra: au gusz tus ban – a szü -
lők és a pe da gó gu sok ak tív köz re mű kö dé sé -
vel – a ter mek ben meg tör tén tek az alap ve tő
fel újí tá sok: fes tés, dí szí tés, te rem ren de zés.
A tan év nyi tón öröm mel szá mol hat -

tunk be a nyá ri tá bo ra ink si ke res le bo -
nyo lí tá sá ról, me lyek jó han gu lat ban, él -

mé nyek ben gaz da gon és bal eset men te -
sen zaj lot tak le.
El ső ként a tan év hez kap cso ló dó nap kö -

zis tá bor in dult, meg kön  nyít ve a még sza -
bad ság előtt ál ló szü lők hely ze tét. A ha gyo -
má nyos al sós tá bor öt ven fő vel a Ti sza-tó
mel lett él vez het te a nyár örö me it. Egy
nyer tes pá lyá zat jó vol tá ból nyolc van ta nu -
lónk töl tött el egy-egy hasz nos és él mé -
nyek ben gaz dag he tet kü lön bö ző tá bo rok -
ban. A gye re kek egyik fe le a Ve rő cé hez kö -
ze li, a Bör zsöny ben ta lál ha tó Ma gyar kú ton,
míg a má sik fe le Kő sze gen is mer ked he tett
meg - a szí nes és ér de kes prog ra mok mel -
lett - ha zánk e két szép táj egy sé gé vel, azok
ne ve ze tes sé ge i vel. Több olyan gyer mek is
részt vett ez utób bi a tá bo rok ban, akik éle -
tük ben elő ször vol tak tá vol a csa lád juk tól.
Fel sze relt sé günk is ör ven de te sen gya ra -

po dott: esz köz par kunk – pá lyá zat út ján – di -
gi tá lis táb lá val és pro jekt or ral bő vült. Szá mí -
tó gép ter münk a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la -
mi Fel ügye le te té rí tés men tes fel aján lá sá val
szin te tel je sen meg újult a kor szín vo na lá nak
meg fe le lő nagy tel je sít mé nyű gé pek kel.
A tan év el ső he té ben osz tály szin tű

szü lői ér te kez le te ket tar tot tunk, ahol a
szü lők meg is mer het ték a tan év rend jét, az
új is ko la ve ze tés el kép ze lé se it, ter ve it,
majd a di ák ön kor mány zat meg vá lasz tott

kép vi se lői is ki nyil vá nít hat ták vé le mé -
nyü ket az őket is érin tő vál to zá sok ról, és
az is ko la éle tét szí ne sí tő ren dez vé nyek ről.
Az új tan év ben a szín vo na las szak -

mai mun ka fenn tar tá sa mel lett fő cél ki -
tű zé sünk, hogy a szü lők kel szo ro sabb
együtt mű kö dést hoz zunk lét re. En nek je -
gyé ben új, ha gyo mány te rem tő prog ra -
mot in dí tunk „Csa lá di nap” cím mel.
Bí zunk az együtt mű kö dés si ke ré ben,

s hi szünk ab ban, hogy ér té kes ha gyo má -
nya ink ápo lá sa mel lett a kor hoz iga zo dó
el kép ze lé se ink meg hoz zák majd gyü -
möl cse i ket, s gyer me ke ink tes ti leg, szel -
le mi leg és lel ki leg fel vér tez ve lép het nek
to vább a kö vet ke ző ok ta tá si szin tek re.

Brédáné Benner Ilo na, mb. igaz ga tó

Az is ko la meg ala ku lá sa óta fo lya ma -
to san tör té nik ápo ló szak kép zés az in téz -
mé nyünk ben. Még az elő ző tan év vé gén
meg hir det tük az új osz tá lyok kép zé se it.
Az érett sé gi re épü lő es ti kép zés re saj nos
mind ös  sze sen 4 je lent ke zés ér ke zett.
Flór Fe renc Kór ház ból 1 fő, más kór -

ház ból 1 fő, egyéb te rü let ről 2 fő.
Saj ná lat tal szem be sül tünk a cse kély

szá mú ér dek lő dő vel, de en  nyi je lent ke -
ző vel nem in dít ha tunk be egy osz tályt. 
A szép ápo lói hi va tás, az egész em bert

kí vá nó szak ma nem von zó a mai ál lás ke -
re sők tá bo rá ban? Ápo ló ra szük ség volt
min dig, szük ség van most és szük ség lesz
rá juk a jö vő ben is. Az egész ség ügyi in téz -

mé nyek ben a mun ka erő hi ány az ott dol -
go zók tól sok szor erő fe let ti tel je sít ményt
kí ván. A kór há zak vár ják az ápo ló kat!
A le ve le ző osz tály lét szá ma lé nye ge -

sen ked ve zőb ben ala kult. Ide azok je lent -
kez het nek, akik ren del kez nek érett sé gi vel
és az egy ko ri kép zés ben ál ta lá nos ápo ló
és as  szisz tens ok le ve let sze rez tek. Ré gi
ne vén a „HÍD” ápo ló kép zés el ső el mé le -
ti ok ta tás nap já ra 15 fő ér ke zett te le vá ra -
ko zás sal, hogy új ból hi tet te gye nek a hi -
va tá suk mel lett és gaz da gít sák tu dá su kat. 
Flór Fe renc Kór ház ból 6 fő, más kór -

ház ból 2 fő, há zi or vo si ren de lők ből 4 fő,
XVI. ke rü le ti szak ren de lő ből 3 fő. 
A lét szám az óta három, Flór Fe renc

Kór ház ból ér ke ző ta nu ló val to vább emel -
ke dett.
Is ko lánk cél ja, hogy az el mé le ti ok ta tás

ke re té ben min den se gít sé get meg ad jon a ta -
nul ni vá gyók nak. Az ered mé nyes vizs gák -
hoz az iskola, a Flór Fe renc Kór ház pe dig az
is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sá ban ve ze ti
a ta nu ló kat. A kép zés vé gén eukomform
ápo lói OKJ ok le ve let kap nak a ta nu lók.
A csa lád, ház tar tás és mun ka mel lett

vál lalt ta nu lás kü lö nö sen jó szer ve zést és
ki tar tást kí ván a ta nu lók tól. Sok si kert, és
a ta valy vég zet te ké hez ha son ló, szép
ered mé nye ket kí vá nunk!
Vágányné La dá nyi Má ria, Flór Fe renc

Kö zép is ko la szak mai ok ta tás ve ze tő

Ápo ló kép zés új tan éve a Flór Fe renc Kö zép is ko lá ban

Év kez dés a Köl csey Is ko lá ban

Meg hí vó
Csa lá di Nap

a Köl csey Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko lá ban 

Sze re tet tel vár juk gyer me ké vel együtt
az is ko lá ban 2008. ok tó ber 11-én 10

órá tól. Tölt sünk kö zö sen el 
egy vi dám na pot.!

Az is ko la tan tes tü le te

lya mot vég zik. A ta ná ro kat a Flór Fe renc
Gim ná zi um biz to sít ja. 
Mind ezek ből lát szik, hogy az is ko la

reg gel 8 órá tól es te 8 órá ig fo lya ma to san
a hét öt nap ján tel jes ka pa ci tás sal üze mel.
Az egész ség ügyi kép zés fo lya ma tos -

sá ga vál to zat lan az is ko lá ban. A szak kö -
zép is ko lai év fo lyam okon egész ség ügyi

alap is me re te ket ta nul nak a di á kok, ez a
tan tárgy vá laszt ha tó érett sé gi tan tár gyuk
is le het. A szak mai ké pe sí tést érett sé gi re
épü lő ok ta tás ke re té ben le het megsze -
rezni.(erről to váb bi rész le tek lej jebb)
A kö zép is ko lá ban a ha gyo má nyok nak

meg fe le lő en az idén is meg ren de zik a
FLÓR NA POT.Az egész na pos prog ram

no vem ber 7-én lesz az is ko lá ban, amit es -
te gó lya bál zár.
Az in téz mény no vem ber ben 22-én

ren de zi meg a sza lag ava tó ün nep sé gét a
Gö döl lői Mű ve lő dé si Ház ban, ami re tánc -
cal és mű sor ral ké szül nek a 11. és a 12. év -
fo lya mos di á kok és ta ná rok.  

Pol gár Gyu la



OVI HÍRADÓ

9

Kistarcsai Híradó

Óvo dánk az el múlt idő szak ban EU
pá lyá za ton a Coménius prog ram ke re té -
ben együtt dol go zott a szlo vák belusai és
a cseh bilovicei óvo dák kal.
Eb ben az év ben is – a Coménius prog -

ram ke re té ben – si ke res pá lyá za tot nyer tünk
az ed di gi part ne re ink kel, akik hez csat la ko -
zott a len gyel rudnói óvo da is. Az el nyert
pá lyá zat köz pon ti ele me a me se. Az el kö -
vet ke ző két év ben a nép me sék ál tal köz ve tí -
tett ér té ke ket ku tat juk a sa ját nem ze tünk és
a part ne rek me sé in ke resz tül. A me sé ben a
gyer me kek hi dat ta lál nak a va ló ság és vá -
gya ik kö zött. Ez zel na gyon fon tos dol go kat
tu dunk köz ve tí te ni a gyer me kek nek.
A me se az em be ri együtt élés tör vé nye -

i re ta nít, er köl csi szo ká so kat köz ve tít. A

ter mé szet meg ele ve ne dik, min den em ber -
ar cú és em ber lel kű lesz. Az ál la tok meg -
szó lít ha tó ak, és vá la szol nak. Fel ka var ja a
gyer me ke ket, de bá to rít ja őket, ki ve tí tik
ben nük az alak ta lan szo ron gá sa i kat. Ha tá -
sa a vi sel ke dé sük ből, raj za ik ból, já té kuk -
ból tük rö ző dik. A me se kul tú rát ad át. A pá -
lyá zat, az együtt mű kö dés a part ner óvo -
dák kal le he tő vé te szi, hogy meg is mer hes -
sük a kü lön bö ző or szá gok tra dí ci ó it. Min -
den nem zet me se vi lá ga jel leg ze tes nép me -
sei ele me ket tar tal maz. A pá lyá zat el ső
évé ben ezek re ala po zot tan me se köny vet
ál lí tunk ös  sze, me lyet a gyer me kek mun -
ká i val szí ne sí tünk. A má so dik év ben dra -
ma ti kus esz kö zök kel dol go zunk fel me sé -
ket, a gyer me kek fan tá zi á já ra épít ve. Ek -

kor egy kö zös DVD-t ké szí tünk part ne re -
ink kel, a gyer mek mun kák ból pe dig me se -
ki ra kó já té kot. Az együtt mű kö dés so rán le -
he tő ség nyí lik egy más ne ve lő mun ká já nak
ala po sabb meg is me ré sé re, mód szer ta ni is -
me re tek, új vi zu á lis tech ni kák ki pró bá lá sá -
ra. A pro jekt mun ka szer ves ré szé vé vá lik
az óvo dai éle tünk nek – be épül az éves
mun ka terv be – ami ben min den gyer mek és
pe da gó gus is részt vesz. Az együtt mű kö -
dés pro jekt ta lál ko zó kon va ló sul meg, 1-1
ta lál ko zó Szlo vá ki á ban és Len gye lor szág -
ban, 2-2 ta lál ko zó Cse hor szág ban és Ma -
gya ror szá gon ke rül meg ren de zés re. A pá -
lyá zat szak mai mun ká já ról és prog ram ja i -
ról rend sze re sen tá jé koz tat juk a szü lő ket és
a he lyi la kos sá got.

1983 februárjában nyitotta meg
kapuit a Városi Óvoda Gesztenyés
Óvodája. Az épület két intézménynek
adott helyet. A földszinti részben módsz-
ertani bölcsőde, az emeleten óvoda. Az
1990-es évektől a bölcsődei csoportokat
fokozatosan megszüntette az önkor-
mányzat, s a helyére óvodai csoportok

kerültek. Ma 10 csoporttal működik az
intézmény, közel 300 gyermek
nevelését, napközbeni ellátását látjuk el.
Június 28-án ünnepeltük meg a

születésnapot az intézményben dolgozó
régi, és a jelenleg is itt dolgozó munkatár-
sakkal együtt. A születésnap alkalmából
azokat a dolgozókat (6 fő), akik 1983 óta
az intézmény dolgozói  Tóth Szabolcs
polgármester és az óvoda alapítványa
külön is köszöntötte. Major László tanár
úr és együttese reneszánsz dallamokkal,
óvodásaink Hutter Anett vezetésével nép-
táncbemutatóval ajándékozták meg az
ünneplőket. 
Az évforduló alkalmából két kiál-

lítást rendeztünk. Az óvoda folyosóin
fényképeken keresztül elevenedett meg
az elmúlt 25 év. Erre az alkalomra
Csuvarszki Pálné óvónő nemez figu -
ráiból meseországot varázsolt az óvodá-
ba. A kiállításon az óvodai életben elő-

forduló mesék alakjai elevenedtek  meg.
A figurák színes gyapjúfonálból,
nemezelő tűvel készülnek. A gyapjú mint
természetes anyag, tovább él a bábok-
ban. A szemlélők szerint lelkük van.
Gyermeket és felnőttet egyaránt sikerült
elvarázsolnia. Ezúton is szeretném
megköszönni az óvoda dolgozóinak,
hogy munkájukkal segítették a születés-
nap méltó köszöntését.

Ratimovszky Tiborné óvodavezető

Egész életen át tartó tanulás – Coménius program

DÖMÖTÖR BÁL

2008. október 11-én szombaton
este 7 órától a Csigaházban rendezi
meg a Városi Óvoda hagyományos
Dömötör Bálját.  Az esten a zenét a
SAXI zenekar szolgáltatja. A báli
belépők árusítása az óvodákban
történik. Minden kedves vendéget
szeretettel várunk!

Hutter Anett és a kis néptáncosok

25 éves a Városi Óvoda Gesztenyés Óvodája

Fel hí vás a jö vő évi
Kistarcsai Ka len dá ri um ra
Mint ahogy évek óta, idén is ki ad juk

a Kistarcsai Ka len dá ri u mot, amely
2009. év re szól. Ez út tal is sze ret nénk
mi nél több – el ső sor ban he lyi vo nat ko -
zá sú – ér de kes sé get köz re ad ni. A ki ad -
vány ba ke rü lő anya gok gyűj té sét ok tó -
ber kö ze pén zár juk le. Aki nek van olyan
írá sa, vagy öt le te, amely fel kelt he ti az
ol va sók ér dek lő dé sét, ve gye fel a kap -
cso la tot a szer kesz tő ség gel, a
kike@kike.hu, il let ve a 28/470-926-os
el ér he tő sé gek va la me lyi kén. Ugyan csak

itt fo gad juk a hir de té si le he tő sé gek iránt
ér dek lő dők je lent ke zé sét is.  

Orosz nem ze ti est
Ok tó ber 18-án orosz nem ze ti es tet ren -

dez a KIKE a Csi ga ház ban. A prog ram
szer ve ző je Huszka Ju dit, tő le le het rész le -
te sebb in for má ci ót kér ni (30-907-4621).
Az ét ke zés ba tyus jel leg gel tör té nik. A
han gu lat el mé lyí té sé hez hoz zá já rul az
oro szos öl töz kö dés és a jel leg ze tes tár -
gyak je len lé te is.

Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let

ANGOL és OROSZ 
tanfolyam indul kicsiknek és felnőt-
teknek október 1-től Kistarcsán 
a sportpálya melletti klubházban

Tandíjak: 
ovisoknak:    500 Ft / alkalom; hetente 2 x  30 perc
alsósoknak:   500 Ft / alkalom; hetente 2 x  30 perc
felnőtteknek:  2000 Ft / alkalom; hetente 1 x 120 perc 
ugyanaz a tananyag hetente kétszer – amikor Önnek

jobban megfelel
kezdő, nyelvvizsga előkészítő és 

„sing a song, read a book” kurzusok
Fizessen egy hónapot, és ha tetszik folytassa...

*** A többi már rajtunk múlik ***

Ámonné Garda Katalin és Talláromné Czingili Judit
(28) 473-352 vagyÈ(20) 434 00 35

csabaamon@invitel.hu
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A Ka to li kus Egy ház min -
den év ben meg em lé ke zik a
Szent írás ról, a Bib li á ról. Szent
Je ro mos, pap és egy ház ta ní tó a
kü lön bö ző nyel ve ken írt szent
ira to kat ös  sze gyűj töt te, és la tin
nyelv re for dí tot ta. Ez lett az
Egy ház hi va ta los szent írás
szö ve ge. E la tin szö veg ből ad -
ták ki a kü lön bö ző nyel ve ken a
Szent írást. Szent Je ro mos ün -
ne pe szep tem ber 30-án volt. E
nap hoz leg kö ze lebb eső va sár -
na pon az Egy ház meg em lé ke -
zik a Szent írás ról, a Bib li á ról. 
A lel ki élet mes te rei kü lön -

bö ző ta ná cso kat ad na a jó
imád ság ról. Így va gyunk a
Szent írás ol va sá sá val is. Itt is
igye ke zek sok jó ta ná csot ad ni.
A szent éle tű II. Já nos Pál pá pa
is adott ta ná cso kat. Fel te szi a
kér dést: Ho gyan kell ol vas ni a
Szent írást? Ezt a ki fe je zést
hasz nál ja: Hor gonyt kell vet ni
a Szent írás ba. Mit je lent ez a
ki fe je zés? Be le kell ka pasz -
kod ni a Szent írás ba. Igen. Is ten
sza vát csak így le het ér té kel ni.
So kan nem azt te szik. Ol vas -
sák ugyan, de csak úgy la poz -
gat va, le zse ren, ha nya gul, szó -
ra koz va. Csak úgy le het szá -
munk ra hasz nos a Szent írás ol -
va sá sa, ha be le ka pasz ko dunk a
Szent szö veg be, ha hor gonyt
ve tünk Is ten sza vá ba. 

Ha a Bib li át ol vas suk, ta lál -
koz nunk kell az is te ni szer ző -
vel. Hit tan köny ve ink ben van
egy ilyen kér dés: mi a Szent -
írás? A Szent írás a Szent lé lek től
su gal ma zott köny vek ös  szes -
ség e. Te hát a Szent írás el sőd le -
ges szer ző je a Jó is ten. Le het ol -
vas ni a Szent írást úgy, mint egy
iro dal mi al ko tást. Rend kí vü li
iro dal mi mű, ahogy az ön kény -
ura lom ide jén a gim ná zi u mok -
ban ta ní tot ták. Saj nos so kan ma
is így be szél nek a Szent írás ról.
Ha így ol va som a Szent írást,
ak kor szá mom ra nem lesz szent
könyv, hoz zám nem fog szól ni
a Jó is ten. Le het úgy ol vas ni a
Szent írást, mint Is ten sza va az
em be rek hez. Csak így ju tok el a
Szent lé lek től su gal ma zott
könyv höz. Ha fel nyi tom a
Szent írást, se gít sé gül hí vom az
is te ni szer zőt, Ő vi lá go sít sa
meg ér tel me met, el mé met, lel ki
ké pes sé ge i met. Az ol va sott
mon da tok ban, tör té ne tek ben,
Is ten sza vát, üze ne tét lás sam.
Csak így tu dom rá han gol ni ma -
ga mat, hogy most itt a je len ben
Is ten szól hoz zám. Így szá -
mom ra nem mű al ko tás lesz a
Szent írás, ha nem Is ten sza va az
em be rek hez.
Ha a Bib li át ol va som, ta lál -

koz nom kell az em be ri szer ző -
vel. A Szent írás má sod la gos

szer ző je a ki vá lasz tott em ber, a
szent éle tű em ber. Az em be ri
szer ző a Szent írás hoz ad ta a sa -
ját ma ga éle tét, ér té ke it, tör té -
nel mi, föld raj zi, tu dá sát, mű -
velt sé gét, írás stí lu sát. A Szent -
lé lek Úr is ten, aki a su gal la tot
ad ta, nem szün tet te meg a szent
író em be ri ké pes sé ge it. Aki fi -
zi ka i lag ír ta a szent köny vet
éle té vel ott áll a könyv mö gött,
hi té vel ta nú sá got tesz éle té ről.
Ta nú sá got tesz ar ról, hogy mél -
tó volt a ki vá lasz tás ra. Mél tó
volt ar ra, hogy fo gad ta a Szent -
lé lek su gal la tát. A Bib li át úgy
ol va som, hogy ta lál koz ni aka -
rok a Szent lé lek ál tal su gal ma -
zott em be ri szer ző vel. 
Ha a Bib li át ol va som, ta -

lál koz nom kell az Egy ház zal.
Az zal az Egy ház zal, mely
össze gyűj töt te, sor rend be rak -
ta a Szent írást. Meg őr zi, vi -
gyáz rá, a sér tet len sé gé re, és
sok szo ro sít ja. Az Egy ház
min den szent mi sén fel ol vas a
Szent írás ból, ez ad ja ne künk a
Bib lia ér tel mét. Min den szen-
telmény és szent sé gek ki szol -
gál ta tá sa kor, ün ne pe ken az
Egy ház ad ja az Is ten sza vát a
Bib li á ból, és ad ja Jé zus Szent
Tes tét a szent ál do zás ban. 
A Szent írást ol vas nunk

kell. Nem csu pán a sze münk -
kel, nem csak az ér tel münk kel,

ha nem a lel kü le tünk kel is. Ha
lel kem mel ol va som a Szent -
írást, ak kor há rom jel zést tu dok
ad ni a Szent írás szö ve gé re. E
há rom jel a kö vet ke ző: a nyíl, a
fel ki ál tó jel és a kér dő jel. A
nyi lat oda tesszük, ahol va la mi
na gyon szí ven ta lált. A fel ki ál tó
je let ak kor hasz nál juk, ha egy
mon da tot ép pen most ér tet tem
meg iga zán. A kér dő je let oda te -
szem, ahol az ol va sott szö veg
kü lö nös kér dést ve tett fel ben -
nem. Hogy tu dunk-e e je lek
kö zül hasz nál ni, akár egyet,
akár töb bet, az a lel ki vi lá gunk -
tól függ. Agyon haj szolt éle -
tünk ben, kell, hogy ta lál junk
rend sze re sen a min den na pi
Bib lia ol va sá sá ra időt. A túl fű -
tött, gon dok kal, ba jok kal te li
lel ki éle tünk kö zött is tud junk
sok je let, lel ki je let ad ni a Bib -
lia Szö ve gé re, az Is ten sza vá ra. 
A Szent írás egye dül ál ló he -

lyet fog lal el az em be ri ség tör -
té nel mé ben, és kul tú rá já ban.
Ez egy el is mert tény, pe dig so -
kan kri ti zál ják. Tu do má sul kell
ven nünk, hogy a leg el ter jed -
tebb könyv, leg töb ben ol vas -
sák, leg több nyel ven meg írt
könyv. Is ten szól az em be ri -
ség hez: üzem, szól, in tel me ket
ad. Sze res sük Is ten üze ne tét, és
tart suk is meg aka ra tát. 

Som lai Jó zsef plé bá nos

A Szentírás

Ol va san dó: Luk ács evan -
gé li u ma 22,31-32
„Bol dog va gyok, hogy

olyan csa lád ba szü let tem,
ahol imád koz nak ér tem. Is ten
kü lö nös ál dá sa ez az imád ko -
zó csa lád. Mi lyen jó, hogy ők,
akik a leg job ban sze ret nek,
imád koz nak is ér tem! Né ha
úgy ér zem: két kéz hor doz –
mint haj dan édes anyám ke ze-
, de ez a két kéz imá ra van
most kul csol va. Ők hor doz ták
erőt len, be teg tes tem ak kor is,
ami kor én esz mé le te met
vesz tet tem.
Né ha még is meg ret te nek

tő lük. Kép zel jék! Ezek kel a

sza vak kal lé pett be a mi nap
egyi kük: „Tud tam, hogy
meg gyógy ulsz, mert én imád -
koz tam ér ted, és tu dom, hogy
az én imá i mat min dig meg -
hall gat ja az Úr!” Igen, meg -
ret te nek tő lük, mert ők nem
tud ják, hogy ami kor el fo gyat -
ko zik az erőm vagy hi tem,
ak kor jó Atyánk nem az ő, ha -
nem Krisz tus imád sá gá ért tart
meg! Ilyen az, ahol az Úr még
nem csi szol ta le az „én”-t.
Bár én fek szem itt, a be -

teg ágyon, még is őket kell fél -
te nem, az ő hi tü ket. Hi szen
azt gon dol ják, hogy imád sá -
ga ik min dig vis  sza hoz hat nak

en gem eb be a be teg test be.
De ezt a tes tet egy szer le kell
majd vet nem, hogy fel öl töz -
hes sem a men  nye it! Mi lesz
ak kor az ő hi tük kel?
Egy szer így is, úgy is ma gá -

hoz vesz Te rem tőm. Fél tem őket,
ne hogy ak kor úgy érez zék: nem
hall gat ta meg őket Is ten. Ne hogy
ak kor csa lód ja nak! Mert aki az -
zal ámít ja ma gát, hogy ezek ben a
föl di dol gok ban min dig meg hall -
gat ja őt az Úr, az előbb-utóbb
csa lód ni fog. És ak kor el ve szí ti a
hi tét! Ezért fél tem őket én, aki a
kór ház ban fek szem.
Kí ván nám: bár ne len ne a

hi tük en  nyi re a föl di dol ga ik -

hoz lán col va! Bár ne len ne  a
hi tük sem az egész ség hez,
sem a sze ren csé hez, sem a si -
ker hez, sem a jó mód hoz köt -
ve! Mert né ha Is ten na gyon
mes  szi re ve ti az egész sé get, a
sze ren csét, a si kert, a jó mó -
dot. Ha a mi hi tün ket ezek hez
lán col juk, ak kor ép pen a ne -
héz órák ban igen mes  sze ke -
rü lünk a hit től, ami a tá ma -
szunk is le het ne.
Kí vá nom ne kik in nen, a

be teg ágy ról, hogy bi lin csel -
jék hi tü ket Krisz tus hoz! Ak -
kor a nem-sze re tett órák ban
is, ami kor min den és min den -
ki el hagy, ott vir raszt mel let -

Üze net a kór ház ból REFORMÁTUS

KATOLIKUS
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tünk és imád ko zik ér tünk!
Hoz zá kös sék hi tü ket!
So kat gon dol ko dom azon:

mit kér nek sze ret te im, ami kor
ér tem imád koz nak. Csak azt,
hogy gyógy ul jak meg és le -
gyek egész sé ges, mint a
makk? Ez na gyon ke vés! Csak
en  nyi ért imád koz ni nem ér de -
mes!  Va jon imád koz nak-e
azért, hogy ha hal nom kell,
mint érett gyü mölcs, hull jak
Atyám lá ba elé? Va jon imád -
koz nak-e azért, hogy a ha lál ba
csak egy szer hal jak meg: a
test nek. De a fel tá ma dás ban és
az örök élet ben ré szem le gyen,
és ne hal jak meg a má so dik
ha lál lal az örök kár ho zat ba!?

Ha az em be rek an  nyit
imád koz ná nak az örök éle tért,
mint a si ke rért, a vi lá gi dol go -
kért és a föl di éle tért te szik,
sok kal töb bek ne ve vol na már
fel ír va az Élet Köny vé be!
So kat gon dol ko zom én

most ezen. Éle tem szí nes
köny vét las san át la poz tam.
Most már csak azért imád ko -
zom, hogy eb ben a hó fe hér
könyv ben, az Élet Köny vé -
ben, ott le gyen egy név is,
azért, aki ért Krisz tus meg halt.
És hogy eb ben a hó fe hér
könyv ben ott le gye nek azok -
nak a ne vei is, aki ket sze re -
tek, akik ott hon imád koz nak
ér tem. Én úgy ér zem, hogy

éle tem köny vé ből -  bár a szí -
nek las san ki kop nak, ez még -
sem szür kül, ha nem egy re vi -
lá go so dik, míg egy szer a Bá -
rány vé ré től hó fe hér ré nem
lesz.
Az egyik es te nem vol tam

ké pes le huny ni a sze mem. De
fá radt is vol tam és lám pá mat
sem akar tam fel gyúj ta ni. Hir -
te len egy fé nyecs ke gyul ladt
fel ben nem: temp lom má le het
ez a kór te rem, ha én ben ne
ezért a nyolc be te gért imád -
ko zom! Az ab la kon túl egy
sö tét ke reszt  ár nyát lát tam.
Azu tán hir te len eszem be ju -
tott, hogy azon túl, oda át,
ahol nem csak egy ki csiny

fény, ha nem az örök vi lá gos -
ság ra gyog, ott él Krisz tus, ott
imád ko zik ér tem, hogy a kí -
sér tés ne héz órá já ban el ne fo -
gyat koz zék a hi tem! Hogy
ami kor meg akar ros tál ni,
mint a bú zát, el ne ves  szek.
Ket ten imád koz tunk ott:
Krisz tus ér tem és én a töb bi e -
kért. A ne vem hal lot tam: „…a
Sá tán ki kért té ged, hogy meg -
ros tál jon, mint a  bú zát. De én
kö nyö rög tem ér ted, hogy el
ne fo gyat koz zék a hi ted!
Ezért, ha majd meg térsz, erő -
sítsd atyád fi a it!”

A be teg bi zony ság té tel ét 
le je gyez te: 

Riskó Já nos lel kész

„Tisz telt Kistarcsai Hír adó!
Kistarcsa vá ros sá nyil vá ní tá sá nak ün ne pé re az aláb bi ün -

nep ron tó kö szön tést kap tuk vá ro sunk tól.
1) A böl cső de el he lye zé sét 2 év alatt sem si ke rült meg ol da -

ni, pe dig ez kö te le ző fel adat lenne (No comment!).
2) Hely hi á nyá ban a gye re ket már az óvo dá ban sem tud ják

ma ra dék ta la nul el he lyez ni (cso por tok nor mán tú li lét szá ma,
óvó női lét szám csök ken té sé nek ter ve stb.). Pe dig nem egy szü -
lő ma gán óvo dá ban, vagy más te le pü lé sen já rat ja gyer me két.
3) Óvo dai el lá tás szín vo na lá nak fo lya ma tos csök ke né se.
a) Már a ta ka rót is a szü lők nek kell be vin ni – mi lett a ré -

gi ek kel?
b) a szü lők ál tal fi ze tett szak kö rö ket le épí tik.
A Gesz te nyés Óvo dá ban a ne ve lő tes tü let a szü lők nél kül el -

dön töt te, hogy több szak kört nem fo gad be (kéz mű ves, ka ra te,
an gol), az ön kor mány zat „jog kör hi á nyá ban” nem tud, vagy
nem akar eb be be le szól ni. Va gyis a kecs ke meg mond ja, hogy
mek ko ra ká posz tát ehet...
c) a dek la rál tan vi lág né ze ti leg sem le ges óvo dá ban ka to li kus

hit tan órát tar tat nak.
Kü lö nö sen az előb bi ek tük ré ben fur csa, hogy ez be le fér a

ne ve lé si prog ram ba és er re van hely is...
d) a Gesz te nyés óvo da fej lesz té sé re az ön kor mány zat nem

köl tött, az új já té kok a he lyi vál lal ko zá sok és Dolhai At ti la
nagy lel kű ség ét dí csé rik.
4) A Polgármestei Hi va tal ban kö zel fél éve be töl tet len a

pénz ügyi ve ze tői ál lás.
Így ki el len őr zi, hogy az adó fi ze tők pén ze ha té ko nyan és

szak sze rű en ke rül fel hasz ná lás ra?
5) Köz vi lá gí tás. Bu da pest ről Kistarcsára me net Pest ha tá ra

táb lá tól kb. 10-15 lám pa hi ány zik. Jó al ka lom lett vol na, vagy
len ne (?) az M0-s épít ke zés kap csán ezt ki har col ni.” 

Ámon Csa ba

„Kór ház a vá ros szé lén” 
Egy kór ház a sok kö zül, ami szá mom ra más, mint a töb bi.

Sze met gyö nyör köd te tő park tá rul a lá to ga tók és a be te gek elé.
A fé le lem mel te li be te get kis sé meg nyug tat ja, amely nek a kö -

zel múlt ban ré sze se vol tam. A Kistarcsai Flór Fe renc Kór ház ról
van szó, amely nek a II. eme le ti se bé sze ti osz tá lyán egy hé tig
fe küd tem. Tisz ta, ren des kör nye zet ben vol tam, ahol az ápo ló -
nők a ro ha nó mun ká juk mel lett mo so lyog va tet ték a dol gu kat.
Az or vo sok ked ves oda adó fá rad sá gos mun ká val mű töt ték be -
te ge i ket – szin te meg ál lás nél kül. Ez út tal mon dok kö szö ne tet
B. Ró bert ad junk tus úr nak, és az egész or vos cso port nak, akik
egész sé gem vis  sza nye ré sé hez hoz zá já rul tak. Jó egész sé get kí -
vá nok to váb bi mun ká juk hoz! 

Kö szö net tel: Sza bó Sándorné
(Ül lő)  

Olvasói levelek

Álláshírdetés
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 szak vizsga

– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat
–  legalább 2 éves vezetői gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a

pályázó anyagát
– szakmai önéletrajzot

Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje 2008. október 30.
Az elbírálás határideje 2008. november 14.

Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kinevezés hat hónap
próbaidő kikötésével, 2008. november 17-től betölthető.
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 Kistarcsai Ke rék pá ros Egye sü let
tag jai 2008. au gusz tus 16-17-i hét vé gén
kis tér sé gi ama tőr és or szá gos Ma gyar
Rang lis ta ver senyt ren dez tek mountain
bike oxc szak ág ban. A két na pos ren dez -
vé nyen ver se nyez het tek a kör nyék be li
ama tőr, hob bi sze rű en ke re ke zők és a
pro fi hi va tás sze rű en ver seny zők egy -
aránt. Kistarcsa sa já tos sá gai mi att a
szín hely Ke re pes szé lén lé vő Bolnokai
er dő ben ta lál ha tó tisz tás ra esett is mét,
úgy mint ahogy az már több mint 10 éve
tör té nik. Navratil Ist vánt az egye sü let
el nö két és egy ben a ren dez vény ver seny -
igaz ga tó ját kér dez tük az ese mény ről.

– Mek ko ra elő ké szü let kell egy ilyen
nagy sza bá sú ese mény le bo nyo lí tá sá hoz?
– Mi ezt a két na pos ver senyt mint egy

nyolc száz ezer fo rin tos anya gi rá for dí tás -
sal és há rom hó nap mun ká val hoz tuk lét -
re. Eb ben az elő ké szü le ti mun ká ban az
egye sü let tag jai anya gi el len szol gál ta tás
nél kül, tár sa dal mi mun ká ban vet tek részt.
A mun ka a szer ző dé sek meg kö té sé vel, en -
ge dé lyek be szer zé sé vel kez dő dött. Ezek
után a tech ni kai, tár gyi fel té te le ket kezd -
tük biz to sí ta ni, meg szer vez ni és a pá lyát
meg épí te ni. A ver seny re men tőt, mo bil
wc-t, 25 db URH rá di ót, kö zel 2 km jel ző -
sza la got, 80 db fa ka rót biz to sí tot tunk,
mind ezt a részt ve vők biz ton sá ga ér de ké -
ben. A leg na gyobb oda fi gye lést az je len -
tet te, hogy a va sár na pi ver senyt a Ma gyar
és a Nem zet kö zi sza bá lyok nak meg fe le lő -
en kel lett meg ren dez ni és elő ké szí te ni. 

– El ké pesz tő a ren dez vény össz költ -
ség ve té se és a sok te en dő. Mi ből, ho -
gyan tud ják ezt fe dez ni?
– A hét köz na pi em ber nem is gon dol ná

men  nyi költ ség van egy nonprofit ver seny -
nél. Itt nagy hang súly és fel adat van a tá mo -
ga tó kon. Leg főbb tá mo ga tónk a Kistarcsai
Ön kor mány zat, akik az egye sü le tet tá mo -
gat ják és eb ből az éves tá mo ga tá sunk ból
egy je len tős részt a ver seny le bo nyo lí tá sá ra
for dí tunk. Pá lyá zat ke re té ben a költ ség ve -
tés mint egy egy ne gye dét meg nyer tük a
Pest Me gyei Ön kor mány zat Sport Bi zott sá -
gá tól. Tá mo ga tónk volt még a PESTOR
Biz ton sá gi Szol gá lat Kft, akik kel szin tén
éves együtt mű kö dé si meg ál la po dást tud -
tunk köt ni. Az aján dék cso mag ok ra már
nem kel let for dí ta nunk pénz, mi vel azo kat
tel jes egé szé ben a DECATHLON csö mö ri
áru há za aján lot ta fel a szom ba ti ama tőr
nap ra. Szál lí tás te kin te té ben hos  szú évek
óta sta bi lan szá mít ha tunk Ja kab Gyu la
kistarcsai szál lí tá si vál lal ko zó fel aján lá sá ra.
A han go sí tást több éve tár sa dal mi mun ká -

ban vé ge zi Ja kab Krisz ti án. A rajt-cél ka -
pun kat idén is a Poli-Fair De ko ra tőr csa pa -
ta biz to sí tot ta. A pá lya bí rók köz ti kap cso -
lat tar tás hoz 25 db URH rá di ót aján lott fel
díj ta lan hasz ná lat ra a motorola URH rá di ók
for gal ma zó ja a Nettcom Kft. A rajt cél áll -
vány min den év ben az Élbert Kft áll vány -
épí tő csa pa ta fel aján lá sá ban ké szül. A dí -
jak hoz hoz zá já rult idén is a csö mö ri Kart-
Farm go-kart pá lya, aján dék ku po nok for -
má já ban. A nagy elő ké szü le tek ben szük sé -
ges fű ka sza, fű nyí ró és a ver seny tel jes ide -
je alatt szük sé ges áram szol gál ta tó agregátor
biz to sí tá sá ban a kerpesi Ha-Kos Kft gép -
köl csön ző je volt se gít sé günk re. 

– Lá tom itt a rajt-cél te rü le ten az
elé ge dett és mo soly gós em be re ket, de
sok kal több em ber is el fér ne itt. Több
ér dek lő dő re szá mí tot tak?
– Igen lé nye ge sen több re. A szom ba ti

na pon 150 fő re szá mol tunk, alig 50 részt -
ve vő ér ke zett az ama tőr ku pá ra. Aki itt
volt biz to san jól érez te ma gát. A va sár na pi
na pon sem jöt tek el an  nyi an, mint ameny  -
nyi részt ve vő re szá mí tot tunk. A rang lis ta
ver se nye ken 150-200 fő ver seny ző szo -
kott részt ven ni, ide saj nos csak a fe le ér -
ke zett. A meg je le nő ver seny zők kö zött a
ha zai él vo nal kép vi sel tet te ma gát ás min -
den ki elé ge dett volt a ren de zés sel. 

– Vé ge ze tül nem ré gi ben lát tam,
hogy fél re vo nult Ladjányszki Lász ló val
a Kistarcsai ARC rá dió mun ka tár sá val.
Ne ki is in ter jút adott? Hogy tud en  nyi
fe lé fi gyel ni?
– Fon tos nak tar tom, hogy ha egy saj -

tó or gá num, vagy bár me lyik szer ve zet
kép vi se lő je meg tisz tel je len lé té vel, ak -
kor for dít sunk rá fi gyel met. Az Arc rá di -
ó nak is így ad tam in ter jút, bár ne he zen
de meg ol dot tuk, hogy le gyen rá idő sza -
kít va. Kö szö nöm, hogy be szá mol nak a
ren dez vé nyünk ről, ez ne künk fon tos. 

Ama tőr Ku pa ered mé nyek:
Óvo dás ka te gó ria:
Fiú: 1. Csor ba Ákos Ben ce
Lány: Lőrincz Ve ra

Gye rek ka te gó ria:
Fiú: 1. Ba lázs Magor, 2. Tóth Ta más
Dominik, 3. Csor ba Ákos
Lány: 1. Bucsányi Hen ri et ta, 2. Ha lász
Blan ka, 3. Ha lász An gé la
Ser dü lő ka te gó ria:
Fiú: 1. Hor váth Ádám, 2. Ba kó Ben ce, 
3. Ber ta Ben já min
Lány: 1. Pércsi Dorina
Ju ni or ka te gó ria:
Fiú: 1. Da rázs Zol tán, 2. Bí ró Harald, 
3. Koz ma Vik tor
Fel nőtt ka te gó ria:
Férfi:  1. Pin tér Zsolt, 2. Var ga Ádám,
3. Böhler Pé ter
Senior ka te gó ria:
Fér fi: 1. Bucsányi Ró bert, 2. Ha lász Jó -
zsef, 3. Lőrincz Já nos
Női: 1. Bucsányi Zsu zsan na, 2. Bíróné
Ó-Nagy Ju dit

Ma gyar Rang lis ta ver senyt ren dez tek a kistarcsai brin gá sok

1. Kistarcsai Ci vil Ex po
Ok tó ber 11-én, szom ba ton 14 órá tól

Kistarcsán a Ci vil ház ban
He lyi ci vil szer ve ze tek és la ko sok 

ba rá ti ta lál ko zó ja.
Be mu tat ko zá sok, be szél ge tés ered mé -
nyek ről, ter vek ről, igé nyek ről, le he tő -
sé gek ről, együtt mű kö dés ről kö zö sen!
Ci vil pik nik, vir tu á lis ke rék pár tú ra,
Bi za lom a ci vil élet ben – elő adás,

Fi a ta lok len dü let ben 
– él mény be szá mo ló,

Kistarcsai sport ered mé nyek – ki ál lí tás,
es te tánc ház, ...és még sok-sok szí nes
ér de kes ség, mind-mind Kistarcsáról!
A dél utá non le he tő ség lesz – töb bek közt
– a szlo vák ki ál lí tás meg te kin té sé re is!
Vá runk min den kit sze re tet tel!
Kistarcsai Ci vil Egy let

In for má ció: 
kistarcsaicivil@freemail.hu, 

30/96-47-144

APRÓHIRDETÉS
Eladó – Kistarcsán 52 m2-es lakás a
Batthyány utcában. Irányár: 11 millió 250
ezer Ft. 06-20-48-18-474
– Nagytarcsán három egymás melletti
összközműves építési telek egyben és külön-
külön is eladó. 06-20-423-54-98 
– Nagytarcsán sürgősen, áron alul eladó egy
szép állapotú 3 szobás családi ház a falu
központjában, csendes utcában, tetőtér
beépítési lehetőséggel. 24.500.000 Ft. 
06-20-247-67-67 , 06-20-224-92-61

Szolgáltatás – Hűtőgépjavítás garanciával
hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény.
Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693
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Posta Nyugdíjszámla:
házhoz jön a pénz!

A Posta Nyugdíjszámlával kézbesítője díjmentesen otthonába viszi
nyugdíja Ön által meghatározott részét, míg a többi biztonságban

gyarapodik számláján!
Posta Nyugdíjkártya most első éves kártyadíj nélkül!

Mit nyújt Önnek a Posta Nyugdíjszámla?

A beérkezett nyugdíjának egy Ön által meghatározott részét – maximum
50%-ának megfelelő összeget, 

de legfeljebb 100 000 forintot – postai kézbesítője házhoz viszi.

Nyugdíjának fennmaradó része folyószámláján biztonságban gyarapodik
addig is, amíg Önnek nincs rá szüksége.

Posta Nyugdíjkártyájával a fennmaradó összeghez bármikor
kényelmesen hozzájuthat országszerte a postahelyek POS termináljain

keresztül, illetve bármely pénzjegykiadó automatánál (ATM).

Posta Nyugdíjkártyájával "sárga csekkjeit" készpénzfelvétel nélkül,
egyéb bankkártyákhoz képest kedvezményes díj mellett fizetheti be a

postákon.

Folyószámlájának akár két számlatulajdonosa is lehet.

A részletekről további felvilágosítást kaphat a postahelyeken, 
illetve postai kézbesítő munkatársainktól, 

valamint telefonon 

a 06-40-46-56-66-os Posta TeleBank számon.

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

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Engedje meg, hogy figyelmébe

ajánljam cégünket!

Cégünk egy dinamikusan fejlődő ingatlanértékesítő franchise
hálózat, mely jelenleg 93 irodával rendelkezik, és közel 800

értékesítővel dolgozik.

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 együttműködés reményében.

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

E-mail: gombkoto.robert@dh.hu

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!

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
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