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A Flór Ferenc Középiskola igazgatója,
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A Kölcsey Általános Iskola igazgatója
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Megnyílt azMegnyílt az

Aphrodite SzalonAphrodite Szalon

Kistarcsa, Raktár körút 5.
Telefonos elõjegyzés: 06/30 637-6001

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Szauna és szolárium
egy helyen!

Óriási kedvezmények!

Nyitva tartás:
H-P: 10-19,

Szombat: 8-12

Nyitva tartás:
H-P: 10-19,

Szombat: 8-12

a Fenyves Lakópark mellett!

PATKÓ ÉTTEREM
Kerepes, Szabadság út 286.
Asztalfoglalás: (06-28) 490-557
Nyitva: H-CS: 11.30-22.00, P-V: 11.30-24.00

TERASZUNKON MEGNYÍLT A LÁTVÁNY GRILL!

Minden vasárnap svédasztal

12-15 óráig!

2400 Ft/fõ és egy sör, vagy üdítõ
ingyen! (12 év alatti gyerekeknek
ingyenes a svédasztal)

Hétfõtõl csütörtökig 17-20 óráig
20% kedvezménnyel kedveskedünk!

Változatlan minõséggel - olcsóbb
árakkal várjuk kedves vendégeinket!

- Rendezvényterem 80 fõ,
- Kerthelyiség 130 fõ (igény
  szerint lefedhetõ)
- Borospince

Dr. Horváth Bánk - kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos
Dr. Korvin László - magánállatorvos

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út)

e-mail: 

Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap: 9-20
és megbeszélés szerint bármikor.

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) 22-177-23

Kívánságra házhoz megyünk!

www.kerepesvet.hu; info@kerepesvet.hu
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Csigaház programjai
2009. augusztus 11., Véradás, 14.00-
18.00
2009. szeptember 04., Anyatej világnap,  
10.00-12.00: 
2009. szeptember 05.: Fõzõfesztivál

Deáktanya programjai
2009. július 30. Gazdik István: A bor 
minõsítése Mit csinál a sommelier? A 
borkóstolás és a minõsítés kapcsolata  a 
folyamat bemutatása. Az italkultúra, 
avagy ital és kultúra. Bor az asztalon és 
bor az irodalomban.
2009. augusztus 6. Ladjánszki László: 
Izrael kéken-fehéren  Izrael állam újko-
ri története. Az ország földrajzi viszo-
nyai. Társadalmi körülmények. Egy 
partnerkeresõ szeminárium tapasztala-
tai és tanulságai. Tel Aviv, a fõváros. 
Jeruzsálem, a szent város. A palesztinok 
lakta városok: Ramallah, Jerikó, Betle-
hem. 
2009. augusztus 13. Székely László: 
Fafaragás A fafaragás mint õsi tevé-
kenység. A tájegységekre jellemzõ motí-
vumok. Milyen fa alkalmas faragásra? A 
fafaragás szerszámai. Faragási techni-
kák. A szakma néhány híres személyi-
sége. Hogyan lettem fafaragó? Saját ké-
szítésû dísztárgyak és használati eszkö-
zök. 
2009. augusztus 20. Mireisz Tibor: A 
Magyar Szent Korona  Szent István ko-
ronája. Egységes ötvösmûvészeti re-
mekmû. Újtestamentumi keresztény iko-
nográfia. Mit ábrázolnak a képek? Mit 
és miért jelentenek a jelképek? Mit cse-
réltek le az idõk folyamán? Hol készült, 
és hogyan jutott el Magyarországra? 
Miért ferde a kereszt?
2009. augusztus 27. Windberger Ta-
más: Mit csinál a mixer? Hogyan vál-
tak ismertté a különbözõ szeszesitalok? 
Az italok gyártása. Mi a koktél? A kokté-
lok alapanyagai: rumok, whiskyk… Egy 
kis koktéltörténet. A mixer munkaesz-
közei a bárban. A legismertebb kokté-
lok. Az ízharmónia fontossága. Egy kok-
tél elkészítése.
A Deáktanya elõadásait a Civilház 

(Széchenyi út 33.) közösségi termében 

tartja. A klubestek ideje: csütörtökön este 

7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztõ 

elõadásai nyitottak, azokat bárki térítés-

mentesen látogathatja.
KIKE

Hirdetmény
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 

Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzelés-

technikai Kft. arcképes igazolvánnyal 

rendelkezõ dolgozói kéményseprõ-ipari 

közszolgáltatás körébe tartozó felada-

tokat látnak el településünkön 2009. júli-

us 7-tõl 2009. augusztus 7-ig.
A szolgáltatást térítés díj ellenében 

Ifjú focista toborzó

A Kistarcsai Városi Sport Club 
toborzót hirdet az 1992 és az 1995 
született fiúk részére. A tehetséges 
gyerekeket a 2009-2010-es bajnoki 
évben már versenyeztetik. Érdek-
lõdni lehet telefonon a 06/70-359-
1925-ös és a 06/30-508-7209-es 
telefonszámon, személyesen pedig 
2009.08.04-tõl hétköznapokon 
18.00-20.00 között a kistarcsai 
sportpályán. Azokat várják elsõsor-
ban, akik szeretnek mozogni és 
focizni!

Kistarcsa Város Önkormányzata

2009. augusztus 20-án 
 ünnepi programra hívja a város lakosságát!

Az ünnepség  délelõtt 10 órakor kezdõdik

a Csigaházban

- himnusz

- vers

- ünnepi beszédet mond Tóth Szabolcs polgármester

- a Más-Kép Színjátszó Csoport irodalmi játéka

(1000 év címû elõadás rendezõje: Németh Tamás)

-Boldogasszony anyánk

-Új kenyér megáldása,  Somlai József plébános

-Magyar néptáncok: Pannónia Néptánc Együttes

-Szózat

végzik! Tevékenységüket a 27/1996. 

(X.30.) BM rendelet 3-7. §-a szabá-

lyozza.                  Polgármesteri Hivatal

Szeptemberben megkezdõdnek 
a Gesztenyés Óvoda (Eperjesi 
út) bõvítési munkálatai 
Az átépítés engedélyezési tervei el-

készültek, az óvoda három csoport 

szobával és a hozzá tartozó kiszolgáló 

helységekkel bõvül. Az Önkormányzat a 

kivitelezési terveket megrendelte, az 

építési eljárás pedig folyamatban van. Az 

épületet zöld tetõs kialakítással készítik, 

így az épület által elfoglalt zöld területet a 

tetõtérben pótolják, ahol játszóteret 

építenek a gyerekeknek. 

ELADÓ - INGATLAN
Nagytarcsán szép állapotú 3 szobás családi 
ház a falu központjában, csendes utcában, 
tetõtér beépítési lehetõséggel eladó. 
25.000.000,- Ft, 06/20-247-6767 
Budapest XVII. ker. központjában 

2tulajdonostól eladó egy 75 m -es, igényesen 
felújított lakás. Irányár: 11.4 millió Ft. 
Telefon:06/20-414-6489.

2Eladó Kistarcsán 114 m -es mediterrán 
ikerház, gyalog 5 percre a HÉV-tõl csendes 
betonos utcában. http://dencs.free-
base.hu/, 06-20-99-65-138
TANÍTÁS
Német nyelvtanár több éves gyakorlattal kor-
repetálást, nyelvvizsgára való felkészítést 
vállal Kistarcsán és  környékén. Tel.: 70/ 534 
9892

SZOLGÁLTATÁS
Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, 
nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímasze-
relés kedvezõ áron. 06-20-467-7693

APRÓHIRDETÉSEK
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A 17 fõs testületbõl 11-en voltak jelen, 
így a délután öt órakor kezdõdött rend-
kívüli ülés határozatképes volt. Ösz-
szesen nyolc napirendi pontot tárgyal-
tak.

Eredménytelennek nyilvánították 
a bölcsõde építésére benyújtott pá-
lyázatírási ajánlatokat 

A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy 
nyilvánítsák eredménytelennek a pályá-
zatot, mert a pályázók a közbeszerzési 
értékhatárnál nagyobb összegre tettek 
ajánlatot. Ezzel párhuzamosan felkérték 
a projekt menedzsert és a közbeszerzõ 
cég képviselõjét, hogy készítse el a pá-
lyázatíró kiválasztására vonatkozó köz-
beszerzési ajánlati felhívást. Juhász 
István a bizottság elnöke kihangsúlyoz-
ta, nem az idõt akarják húzni, hanem 
azért hoztak ilyen döntést, mert szabá-
lyosan szeretnének eljárni. Juhász 
József képviselõ hozzászólásában arra 
figyelmeztetett, hogy a beruházási kon-
cepciónak megfelelõen  a pályázat ered-
ményétõl függetlenül  Kistarcsán min-
denképpen meg kell építeni a bölcsõdét. 
Végül a testület 10 igen és egy tartózko-
dás mellett a Kistarcsa, Batthyány u. 2. 
szám alatt megépítendõ új bölcsõde épí-

tésére benyújtott pályázatírási ajánlato-
kat eredménytelennek nyilvánította.

Az új utcanév táblák darabonként 
4200 forintba kerülnek 

Müller Gabriella a Mûszaki Osztály ve-
zetõje tájékoztatta a képviselõket arról, 
hogy a táblák kivitelezésére - az egyet-
len ajánlatadó - TrendDekor Kft-t java-
solta a Településfejlesztési és Pályázat-
kezelõ Bizottság. Az utcanév táblák elké-
szítésére a képviselõ-testület egy koráb-
bi határozatában már elkülönített 1,5 
millió forintot, így ezt a tájékoztatót 
csak tudomásul vették.

Kistarcsa nem indul a kerékpárfor-
galmi hálózat fejlesztése pályázaton

Tóth Szabolcs polgármester javaslatára 
döntöttek így a képviselõk (10 igen és 
egy tartózkodás mellett), mert a pályá-
zatíró cég ajánlata itt is meghaladta a 
közbeszerzési értékhatárt. A polgármes-
ter szerint már két és fél hónapja görget-
ték maguk elõtt a terveket, de valakinek 
az az érdeke, hogy ne legyen Kistarcsán 
kerékpárút. Majsai Sándor a Település 
Fejlesztési Bizottság elnöke kiigazította 
a polgármestert, mert szerinte a telepü-
lés elsõ embere elferdíti a dolgokat, 
ugyanis a Településfejlesztési Bizottság 

egyhangúan támogatta a pályázatot és 
egy hónapja már be is adták a terveket. 
A kerékpárút nyomvonalát egyébként a 
3-as út két oldalára tervezték. A Magyar 
Közút Kht. elvben hozzájárult ehhez, az-
zal a feltétellel, hogy a kapubeállókat el 
kell készíteni, és a kerékpárút fenntartá-
sát az önkormányzatnak kell felvállal-
nia.
A napirendi pontok után Török Mihály 
képviselõ tájékoztatta a testületet arról, 
hogy a Vállalkozók Baráti Köre megren-
delte két játszótér terveit, amiért 
250.000 forintot fizetnek ki. 
 Juhász István a Pénzügyi Bizottság elnö-
ke a Titanic Waterpark beruházásával 
kapcsolatban azt kérte, hogy a képvi-
selõ-testület valamilyen formában, akár 
egy lakossági fórumon, adjon tájékoz-
tatást, mert ezzel kapcsolatban már min-
denféle pletykák mennek a településen. 
Uvacsek Csaba képviselõ továbbra is 
szorgalmazza, hogy találjanak valami-
lyen megoldást az Eperjesi úti kihajtó-
nál, mert nagyon veszélyes a kikanyaro-
dás a 3-as útra. Tóth Szabolcs szerint a 
Magyar Közút Kht.-nak van egy terve er-
re a csomópontra, de a megvalósítása 
teljesen bizonytalan.                        P.Gy.

Július 13-án újabb rendkívüli ülést hív-
tak össze, mert ismételten több határ-
idõs dologról kellett dönteni.  A délután 
ötre meghirdetett ülésen a 17 tagú 
testületbõl 15-en vettek részt.

Módosították a 2009-es közbeszer-
zési tervet

A közbeszerzésrõl szóló törvény szerint 
az önkormányzat a költségvetési év ele-
jén közbeszerzési tervet köteles készíte-
ni. Errõl márciusban döntöttek, amit 
azért módosítottak, mert az idõpontok 
változtak és a tervben a becsült nettó ér-
tékeket is fel kell tüntetni. A határozat 
szerint az engedélyezési és kiviteli ter-
veket júliusban el kell készíteni. Közbe-
szerzési eljárás indítása várható a Szent 
István Általános Iskolában november-
ben, ahol könyvtárat és aulát építenek, 
a Gesztenyés Óvodát három teremmel 
bõvítik szeptemberben, a Tölgyfa Óvo-
da átépítésére októberben várható 
(magas tetõ), a Flór Ferenc Gimnázium 
bõvítését novemberre tervezik, ahol egy 
tornatermet és 6 tantermet építenek, a 
Polgármesteri Hivatal bõvítése szeptem-
berben várható (kialakítják az ügyfél-
szolgálatot), augusztusban elkészítik az 
akadálymentesítési pályázatot, az új 
bölcsõde pályázatot és a belterületi utak 

fejlesztése pályázatot, megkezdik a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola kis épü-
letének bölcsõdévé alakítását. Az általá-
nos egyszerû közbeszerzési eljárásokat a 
meghirdetett idõpontokban el kell indí-
tani. 

A beruházási programban szereplõ 
tervezési feladatokra közbeszerzési 
ajánlattételi felhívásokat fogadtak el

12 igen és 3 tartózkodás mellett megren-
delték az engedélyezési és kivitelezési 
terveket a Szent István Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
ményre, a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola kis épületének bölcsõdévé alakí-
tására, a Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium bõvíté-
sére és a Tölgyfa Óvoda magas tetõ épí-
tésére. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
tagjának Juhász István, Majsai Sándor, 
Török Mihály képviselõket, ifj. Juhász 
István alpolgármestert és Nagy Árpád 
külsõs bizottsági tagot választották meg.

Ajánlatot tettek a Gesztenyés óvoda 
bõvítésének kiviteli terveire 

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a 
Kistarcsa, Gesztenyés Óvoda bõvítésére 
készült engedélyezési tervek alapján a 
teljes körû kiviteli tervdokumentációt a 
KIMA STÚDIÓ-tól rendelik meg 

3.900.000,-Ft + Áfa áron. 15 egyhangú 
szavazattal, úgy döntöttek, hogy Kistar-
csa területén a belterületi utak fejleszté-
sének támogatására kiírt KMOP-2009-
2.1.1/B számú pályázaton részt kíván 
venni. A pályázatíró cég kiválasztására 
az SzMSz szerint, a Településfejlesztési 
és Pályázatkezelõ Bizottság legalább há-
rom ajánlatot kér be.

A Közintézmények akadálymentesí-
tésére kiírt pályázat megírására köz-
beszerzési ajánlattételi felhívást tet-
tek közzé, errõl 15 igen szavazattal 

döntöttek.
Két játszótér megépítésrõl dön-
töttek 

Az Eperjesi u. 15. és az Árpád vezér út - 
Csallóköz keresztezõdésében felépíten-
dõ játszótér játékainak megvásárlására 
3,5-3,5 millió forintot biztosít az önkor-
mányzat. A játszótér játékaira a Telepü-
lésfejlesztési és Pályázatkezelõ Bizott-
ság kér ajánlatokat.
A meglévõ díszburkolatbóll kialakítják 
a játszótér környezetét. A játszótér megé-
pítéséhez a lakosság segítségét is kérik. 
A munkákat Török Mihály és Uvacsek 
Csaba képviselõ koordinálja.  

P.Gy.

Pályázati határidõk miatt kellet összehívni a rendkívüli ülést
Tudósítás a július 2-án megtartott rendkívüli ülésrõl

Módosították a 2009-es közbeszerzési tervet - indulnak a beruházások
Rendkívüli ülés (2009. július 13.)
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Az utóbbi idõben ismét fel-
töltõdtem. A június az okta-
tási intézmények „zárásával” 
kezdõdött. A polgármester úr 
által kiadott feladat legszebb 
része a pedagógiával való 
törõdésem. Ezt fokozza, hogy 
olyan munkatársam van, 
mint Horváthné Borsos And-
rea a hivatal igazgatási 
ügyintézõje, aki segíti mun-
kámat.
Ismét átélhettem 42 éves hi-
vatásom egyes élményeit: bal-
lagás és évzáró ünnepély a 
Flór Ferenc Egészségügyi 

Szakközépiskola és Gimná-
ziumban, és a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskolában. Évzáró 
tantestületi értekezlet a fent 
nevezett iskolákon kívül, a 
Szent István Általános Isko-
lában és az Óvodában. E rö-
vid idõ alatt kaptam informá-
ciókat közvetlenül a kollé-
gáktól az év eredményeirõl, a 
várható feladatokról, és a kép-
viselõ-testületre háruló prob-
lémákról. Örömmel nyugtáz-
tam, hogy a helyi munkakö-
zösségek beszámolói a kéré-
sek mellett sokszor tartal-
maztak önbírálatot is. Meg-
tisztelõ volt számomra, hogy 
én köszönthettem az új intéz-
mény-vezetõket. A nyár ré-
szünkre nem a pihenés!  Meg 
kell szerveznünk, hogy mi 
lesz szeptembertõl azokkal a 
gyerekekkel, akik nem tudják 
elvégezni az általános iskolát.  
A megyei feladatból nekünk 
a munka marad! A gyömrõi 
iskola tudja fogadni ezeket a 
gyerekeket. (kb. 8 fõ) A tör-
vény szerint elintézhetnénk 

egy egyszerû határozattal. Át-
élve a szülõk aggodalmát, 
– akiknek gyermekeit eddig a 
XVI. kerület iskolája felvette 
– Horváthné Borsos Andreá-
val, Izsóné Szecsõdi Ildikó a 
Nevelési Tanácsadó és Hu-
mán Szolgáltató vezetõjével, 
és két munkatársával szemé-
lyesen látogattuk meg a 
gyömrõi iskolát, és beszéltük 
át az iskola igazgatójával a fel-
adatokat.  Árajánlatokat kér-
tünk vállalkozóktól busz já-
ratra, akik közül a nyertes reg-
gel vinné, délután hozná a 
gyerekeket, pedagógus kísé-
rettel.  A Nevelési Tanácsadó-
ban szülõi értekezleten be-
széltük meg az érintett szü-
lõkkel a terveinket. Nem 
könnyû meggyõzni õket, 
hogy intézkedéseink gyerme-
keik érdekében történik. 
Tervezzük, hogy augusztus-
ban a szülõknek is megmu-
tatjuk a gyömrõi iskolát.
Június 28-án Belusán (szlo-
vák testvértelepülésünk) kép-
viseltem Kistarcsát, Klacsán 

A megyei feladatból nekünk a munka marad!
Babarczi József alpolgármester beszámolója

Lajossal, a Szlovák Kisebb-
ségi Önkormányzat alelnöké-
vel a helyi falunapon. A 
rossz idõ sem tudta elvenni a 
Belusai Önkormányzat ve-
zetõivel való jókedvû találko-
zásunkat. Sikerült meghat-
nunk az óvoda vezetõjét, ami-
kor magyarul köszöntöttük 
születésnapján. Az esõ miatt 
rövid idõn belül átszervezték 
a programokat a Kultúrházba, 
ahol egy fergeteges harci be-
mutatón izgulhattunk a „ve-
zér kiszabadításán”, a közép-
kori harci játék feleleveníté-
sén. Délutánra ismét kisütött 
a nap! A fõtér színpadán egy 
nép viseletben öltözött „néni-
ke”, - annyi idõs lehetett, 
mint én - egy mesét adott elõ. 
Egy szót sem értettem, de a 
játék, a gesztikulálás, a hang-
súly, és a nézõközönség rea-
gálása magával ragadott.  Azt 
a szeretetet, ahogy rendszere-
sen fogadnak bennünket nem 
tudom leírni. Kívánom, hogy 
minél többen megtapasztal-
ják ezt!            Babarczi József

Bár itt a nyár mégis sok min-
den történik az önkormány-
zatban. A beruházási koncep-
ció végrehajtása elindult, en-
nek megfelelõen a Gesztenyés 
Óvoda bõvítésének terve au-
gusztusra elkészül és meghir-
dethetjük a közbeszerzési pá-
lyázatot a kivitelezésre. To-
vábbá kiírtuk a pályázatot az 
önkormányzati ügyfélszolgá-
lat kivitelezésére és megter-
veztetjük a beruházási kon-

cepció többi elemét is. A vá-
rosban a közeljövõben két ját-
szóteret létesítünk, amelyek-
nek a tervei elkészültek, a kije-
lölt területeket bekerítettük és 
a testület megszavazta a költ-
ségkeretet a játékok beszerzé-
sére. Végül az elmúlt idõszak 
egyik nagy eredménye még a 
városszerte végrehajtott nagy-
szabású kátyúzás is. A pályá-
zatok terén is folyik a munka, 
három pályázatot készítet-
tünk el pályázat íróinkkal. 
Ezek a következõk: a belterü-
leti utak fejlesztése, akadály-
mentesítés, valamint a bölcsõ-
de építése.  Bízom benne, 
hogy a jelenlegi lendületet a 
testület tartani tudja és még 
idén kiválaszthatjuk az összes 
beruházásunkhoz a kivite-
lezõket és a 2010-es év az 
építésrõl fog szólni Kistar-
csán.

ifj. Juhász István
alpolgármester

ifj. Juhász István alpolgármester beszámolója

A beruházási koncepció
végrehajtása elindult

Maximum Garantált Kötvény,

Optimum Garantált Kötvény
Garantált a jó aratás!

MAGAS KAMAT LEHETÕSÉGE ÉS VONZÓ HOZAMOK? 
KAMAT-, VALAMINT HOZAMGARANCIA?

BIZTONSÁGOS MEGTAKARÍTÁS?

Szerzõdéskötés: 2143 Kistarcsa, Iskola utca 6.
 06/28 470-841 

Jegyzési idõszak: 2009. július 6. - 2009. augusztus 14.
 

AMENNYIBEN ÖNNEK IS EZEK AZ ELVÁRÁSAI, 
VÁLASSZA GARANTÁLT KÖTVÉNYEINKET!

KIK SZÁMÁRA ELÕNYÖS A MAXIMUM 
GARANTÁLT KÖTVÉNY?

- Azoknak, akiknek fontos a magas kamat lehetõsége, hiszen a mögöttes index  
teljesítményétõl függõen a Maximum Garantált Kötvénnyel akár 60%-os 
kamatra is szert tehet a teljes 2 és fél  éves futamidõ alatt (EHM: 20,62%);
- azoknak, akik elõnyben részesítik a garantált kamatot biztosító  
megtakarításokat, hiszen a Maximum Garantált Kötvény a lejáratkor a piaci  
körülményektõl függetlenül garantált 16,00%-os kamatot fizet a teljes 
futamidõre (EHM: 6,10%);
- azoknak, akik kizárólag tõkegarantált megtakarításokat keresnek, hiszen 
amennyiben a kötvényt lejáratáig megtartja, úgy a befektetett tõke 
visszafizetése biztosított;
- azoknak, akik vonzó befektetési lehetõségként tekintenek az infrastruktúra-
piacra (olaj-gáz piac, szállítmányozás, közszolgáltatás) hiszen a Maximum 
Garantált Kötvény kifizetésének garantált kamaton felüli része ezen piac  
teljesítményétõl függõen kerül meghatározásra. (bõvebb információ a 
www.posta.hu oldalon)   



Kinek jutott eszébe, hogy be-
szálljanak a játszóterek 
építésébe?
Kisgyermekes anyukák több 
képviselõt megkerestek ezzel 
a problémával, köztük engem 
is, hogy gyakorlatilag nincs 
Kistarcsán használható ját-
szótér. A képviselõ testület-
ben Juhász Istvánnal a 
Vállalkozók Baráti Körének 
támogatásával kerültünk be, 
úgyhogy ezt a dolgot felvetet-
tük a helyi vállalkozóknak is, 
akiknek tetszett az ötlet. Még 
tavaly év végén a Vállalkozók 
Baráti Körének elnöksége 
elhatározta, hogy ebben az év-
ben a játszóterek építését na-
gyobb összeggel támogatja.  
Ezért a január 31-én megszer-
vezett bálunkat már célirá-
nyosan így hirdettük meg. 
Tehát elõre megmondtuk, 
hogy mire gyûjtünk és mit tá-
mogatunk. Nagy meglepetés 
volt, hogy milyen sokan eljöt-
tek és milyen sokan adakoz-
tak. Ötszáz forintos jegyeket 
árultunk, szinte mindenki en-
nek a többszörösét fizette ki. 
Külön öröm, hogy kerepesi és 
nagytarcsai vállalkozók is tá-
mogattak bennünket. A bál 
tiszta bevétele 600.000 forint 
volt, de azóta is kapunk ki-
sebb nagyobb összegeket a ját-
szóterek építésére. Végül, ez 
egy közös elhatározás volt.
Egy-egy játszótér felépítése 
több millió forintba kerül, 
teljes egészében felvállalták 
ezt a feladatot?
Ennyi pénzt nem tudunk 
kigazdálkodni, de az önkor-
mányzat segítségével már van 
esélyünk. Ráadásul mi vállal-
kozók megtehetjük, hogy le-
mondunk az elvégzett munka 
ellentételezésérõl, ezzel is nö-
velhetjük a támogatás ösz-
szegét. A terveket felajánlás-
ban mindössze 250 ezer forin-

tért vállalta egy tervezõ, aki 
egyébként az óvoda kiviteli 
tervét is készíti. Az egyesület 
meg is kötötte vele a szerzõ-
dést, így mi, vagyis a Baráti 
Kör lett a megrendelõ. Ezt 
azért tettük, mert az önkor-
mányzat ezt ennél több fordu-
lóban bonyolíthatta volna le. 
Ez rengeteg idõbe került volna 
és ebben az esetben csak a ter-
vekért elkérhettek volna több 
millió forintot. Látva a lelke-
sedésünket a képviselõ testü-
let éppen júniusban 3,5-3,5 
millió forintot szavazott meg 
játékok vásárlására.
Úgy tudom, hogy három ját-
szóteret terveztek a jövõben 
megépíteni a városban, most 

a pénzszûke miatt egyelõre 
csak kettõt tudnak megvaló-
sítani. Mi alapján döntöttek 
arról, hogy hol legyen ez a 
kettõ? 
Zsófia ligeten sok a kisgyer-
mekes család, akárcsak az 
Eperjesi úti lakótelepen, így 
teljesen egyértelmû volt, 
hogy az Árpád vezér út-
Csallóköz keresztezõdésében 
és az Eperjesi u. 15. szám 
alatt kell elõször játszóteret 
építeni, de volt egy harmadik 
helyszínünk is az Illés Bálint 
tér, de az egyelõre nem fér be-
le a költségvetésünkbe. Itt 
jegyzem meg, hogy az Eper-
jesi úti lakótelepen Uvacsek 
Csaba, mint a körzet képvi-

selõje segít az elõkészítésben 
és a szervezésben.
Mikor lesz ezekbõl a tervek-
bõl játszótér? 
Elsõ lépésben bekerítjük az 
önkormányzat által biztosított 
területeket, majd a terek áta-
lakításába szeretnénk bevonni 
a környéken lakókat is. Lehet 
kétkezi munkával is támogat-
ni bennünket, de a Vállal-
kozók Baráti Köre szívesen fo-
gad anyagi felajánlásokat is, 
hiszen az önkormányzat által 
biztosított 3,5 millió forintból 
nem sok Eu szabvány szerinti 
játékot tudunk vásárolni. A ke-
rítés építéséhez sok dolgos ke-
zet várunk, de a festéshez is 
kell a  segítség, a tereprende-
zéshez, térkõ lerakásához úgy-
szintén. Jelentkezni lehet Ju-
hász István, Uvacsek Csaba 
képviselõknél, a Baráti Kör 
tagjainál és nálam is. A mun-
kákat két héten belül elkezd-
jük. 
Milyen játékok kerülnek 
ezekre a területekre? 
Elõször parkosítunk és csak 
ezután építjük fel a játékokat. 
Nem lesz teljesen egyforma a 
két játszótér. Az Árpád vezér 
út-Csallóköz keresztezõdésé-
ben lesz egy nagyobb csúsz-
da, libikóka mászóka, homo-
kozó, hinta, rugós hinta és pa-
dok. Az Eperjesi útra két da-
rab hintát, homokozót, mászó 
várat, fából faragott kis vona-
tot és libikókát tervezünk. A 
játékok alá a spórolás miatt 
kétszer rostált sóder kerül. 
Mind a két téren tervezünk 
ivó kutat. A játékok árajánla-
tát két-három cégtõl éppen a 
napokban kéri be Tóth Sza-
bolcs polgármester. 
Mekkora pénzzel támogatja 
a Vállalkozók Baráti Köre a 
játszóterek építését ?
Pontosan nem számoltuk ki, 
mert az említett 600.000 fo-
rinton kívül még további tá-
mogatásokat is adunk, pl. 
Kalmár István gépi munkával 
száll be, én betonoszlopokat 
adok. Összességében lega-
lább egy millió forint érték-
kel lehet számolni, de majd a 
végén kiderül.

Polgár  

6 A VÁROS ÉLETÉBÕL KISTARCSAI HÍRADÓ

Ebben az évben két játszótér épül Kistarcsán
A megvalósulást támogatja a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre

A Vállalkozók Baráti Körének elnöksége tavaly úgy 

döntött, hogy nem aprózza szét a támogatásra szánt 

pénzüket. Ebben az évben játszóterek felújítására és 

építésére is adnak támogatást. A város három játszótér 

felépítését tervezte, ebbõl kettõ megvalósításába be-

szállt az egyesület. Az ügy gyorsítása érdekében 

250.000 forintért megrendelték a játszóterek terveit. 

Az Eperjesi u. 15. és az Árpád vezér út-Csallóköz ke-

resztezõdésében felépítendõ játszóterek kialakításá-

hoz már hozzákezdtek. Az önkormányzat a játékok 

megvásárlásához 3,5-3,5 millió forintot biztosít. 

Várják önkéntesek jelentkezését is, hiszen a kétkezi 

munkára is nagyon nagy szükség lesz. A munkákat 

Török Mihály, Juhász István és Uvacsek Csaba képvi-

selõk koordinálják. Az elõkészületekrõl Török Mihály 

képviselõt, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének el-

nökségi tagját kérdeztük.  

Török Mihály képviselõ

Az Árpád vezér út-Csallóköz keresztezõdésébe tervezett játszótér
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A tanyaszínház-mozgalom, a Kapolcsi 
Mûvészeti Napok alapítója, a “Mûvé-
szetek Völgye” fõmunkatársa, idén júni-
us 29-én ünnepelte 60-ik születésnapját. 
A 25. Színház kísérletezõ mûhelyében 
ismerhette meg a közönség színészi és 
versmondói képességeit. Galkó Balázs 
1970-ben végezte el a Színház és 
Filmmûvészeti Fõiskolát, 1970-tõl a 
Nemzeti Színház tagja, 1972-tõl a 25. 
Színházhoz szerzõdött, majd egy vidéki 
kitérõvel - Szolnoki Szigligeti Színház, 
Miskolci Nemzeti Színház, Kecskeméti 
Katona József Színház - szabadfoglalko-
zású színészként visszakerül Budapest-
re, 1998-tól az Új Színház tagja, abban 
az évben megkapta Kapolcs díszpolgári 
címét. A Köztársasági Elnöki Ezüst em-
lékérem és a Magyar Köztársaság Lo-
vagkeresztje tulajdonosa. Több rendezé-
sét is bemutatták. Tavaly az õ beugrásá-
nak köszönhetõen  Helyey László beteg-
sége miatt  nem maradt el a Kistarcsai 
Színház premierje. Harold Pinter: 
Gondnok címû drámájának címszerepét 
eljátszva bekerült a kistarcsai kultúrtör-
ténetbe is. Kistarcsára öt évvel ezelõtt 
költözött. A külsõre évtizedek óta szinte 
semmit sem változó mûvésszel, termé-
szetesen Kistarcsán ültem le beszél-
getni.

Isten éltessen születésnapod alkalmá-
ból! Biztosan te is ünnepeltél június 
29-én. Neked mit jelent ez a kerek 
évforduló?
A mi családunkban az a szokás, hogy a  
gyermekek a születésnapjukon az édes-
anyjukat köszöntik fel. Hát én is felkö-
szöntöttem édesanyámat, aki ugyan kór-
házban van és már 88 esztendõs, de fel -
hívtam telefonon. Aztán az én gyerekeim 
itt Kistarcsán felköszöntöttek egy tortával 
és pár nappal ezelõtt az unokaöcsém is 
megemlékezett a koromról. Egy olyan tor-
tát hozott, amin 60 darab gyertya volt.  
Ekkor döbbentem rá, hogy minden egyes 
gyertya egy évet jelent az életembõl és ez  
mind elfért a markomban. 
Pályafutásod elején rögtön felvettek a 
fõiskolára, a Nemzeti Színházban 
kezdhettél, rengeteg színházi darab-
ban és sok filmben játszottál. Vissza-
tekintve elégedett vagy az elért sike-
reiddel, boldognak érzed magad? 
Egyszer 33 éves koromban, amikor 
Kecskeméten játszottam diák újságírók 
csináltak velem egy riportot és megkér-
dezték tõlem, hogy boldog vagyok-e. 
Akkor kérdezték meg életemben elõször  
ezt, és rá kellett jönnöm, hogy én egy na-
gyon boldog ember vagyok. Ez azóta sem 
változott. Ennek az a lényege, hogy ke-
vés olyan dolgot csináljon az ember, 
amit muszáj és sok olyat, amit szeret.
Nekem úgy tûnik, hogy téged nem fog-
nak az évek?
Nem a fenét nem, hiszen az ember arcán 

mélyülnek a ráncok, de belül tényleg 
nem változtam túl sokat.
Budapesten születtél, minden a fõvá-
roshoz kötött, mégis 1976-ban vidékre 
szerzõdtél. Tudatosan próbálkoztál vi-
déken, vagy csak így alakult? 
A válasz nagyon egyszerû, a legjobb bará-
taim kirúgtak a 25. Színházból és a 
Szolnoki Szigligeti Színház fogadott be. 
Székely Gábor rendezõ személye is von-
zott. Aztán egy nagyon szerencsés 
idõszakban mentem át Miskolcra, ott 
négy briliáns esztendõt töltöttem el. Ezt 
követõen Jancsó Miklós elcsábított 
Kecskemétre, aki atyai jó barátommá 
vált, és amikor õ eljött onnan, akkor én 
is továbbálltam.
Hatvan éve, 1949. július 10-én szüntet-
ték meg a Népi Kollégiumok Országos 
Szövetségét amely a "fényes szelek" 
nemzedékét indította útnak, ebbõl 
következik, hogy te is aktív tagja le-
hettél a „fényes szelek” nemzedéké-
nek!

Aktív csalódott voltam, mert aki nem ult-
ra balról gondolkodott a világról az akko-
ri megítélés szerint, az nem gondolkodott 
helyesen. Persze, hogy „trockista” és 
„guevarista” voltam, aztán jött 1968 és 
akkor rájöttem, hogy itt valami csalás, át-
verés történik. Aztán az igazi nagy ébre-
dés részemrõl az 1980-ban történt, ami-
kor Lengyelországban Jaruzelski került 
hatalomra, aki megint mindenféle disz-
nóságot elkövetett. Ebben az idõszakban 
Kelet-Európában szinte mindenki kolla-
boráns volt, itt nem lehetett mást csinál-
ni.
Eddigi színészi pályafutásod alatt mi 
vonzott jobban a film, vagy a színház?
Igazi értelemben én nem vagyok színész, 
tehát nem vagyok olyan, mint Lukács 
Sándor, vagy a Sinkó Laci, de olyan 
értelemben, ahogy Major Tamás színész 
volt, úgy már igen. Nem tudok belebújni 

szerepekbe, én minden pillanatomban 
Galkó Balázs vagyok. Így a film és a  
kõszínház nálam nem jelent választó vo-
nalat. Két kedves darabom azért volt, 
amit szeretnék kiemelni. Az egyik a 
Fodor Tamás rendezte Vízityúk Õ, Edgar 
Walpor fõszerepe, amit Miskolcon ját-
szottunk 11-szer, a másik pedig a 
Kecskeméten Malgot István által rende-
zett Koldusopera Bicska Maxija volt.
Hogyan kerültél Kistarcsára?
Röviden keresd a nõt! Forgattunk egy 
filmet, ott beleszerettem a felvételveze-
tõbe, aki történetesen kistarcsai. Ez öt év-
vel ezelõtt történt, azóta két gyönyörû 
gyerek is – Sára és Márton – az én neve-
met viseli Kistarcsán.
Két színházi szereplésed is emlékeze-
tes maradt a városban!
Igen a Szent István Általános Iskola szín-
játszó köre a Farkas és a hét kecskegida 
mesejátékába hívott meg, valamint 
Harold Pinter: Gondnok címû drámájá-
nak fõszerepét dr. Patkós József igazgató 

a premieren kényszerûségbõl rám osztot-
ta. Annyira már én is vagyok lokálpat-
rióta, hogy ezeket a felkéréseket elfogad-
tam és örülök, hogy tudtam segíteni.
Mennyire érzed magad kistarcsainak?
Már nagyon! Tudom, hogy merre vannak 
a péküzletek, a zöldségesek, a kocsmák,  
mindenkivel szóba tudok állni az utcán, 
sokan felismernek és megszólítanak.
Mit csinálsz a nyári szünetben?
Július 20-tól Jancsó Miklóssal forgatunk 
egy Mátyás királyról szóló filmet, Oda az 
igazság címen. Aztán augusztus elején 
fellépek Baranya megyében az Ördögkat-
lan Fesztiválon, majd Ausztriában is for-
gatok néhány napot és nagyon szeretnék 
a gyerekeimmel evezni a Mosoni- 
Dunán.

Polgár Gyula

Galkó Balázs 60 éves
Interjú a Kistarcsán élõ színész rendezõvel

Galkó Balázs és Falvai András a Gondnok premierjén
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Elsõ közös zajgyûlésüket tartották 
június 26-án a Péceli út és az M0 
találkozásánál az M0 menti és a re-
pülõtér környéki települések. A 
megmozduláson megjelentek 
Rákoskert, Rákoshegy, Rákoscsa-
ba, Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa, 
Pécel, Maglód, Ecser, Vecsés, Üllõ 
valamint a XVI. kerület polgárai 
és a település vezetõi. 

Körülbelül kétszázan jöttek el tiltakoz-
ni síppal, dobbal, kereplõvel és faka-
nállal. A Barantások (magyar hagyo-
mányõrzõk), Koska György vezetésével, 
karikás ostort csattogtatva fejezték ki 
nemtetszésüket. Nagy hangerõvel föllé-
pett a rákosmenti Korcs zenekar is. A 
rendezvény fõszervezõje Dunai Mónika 
köszöntötte a résztvevõket és színpadra 
szólította a települések képviselõit Ba-
barczi Józsefet, Kistarcsa alpolgár-
mesterét, Harazin Istvánt, Ecser polgár-
mesterét, Rimóczi Sándort, Nagytarcsa 
alpolgármesterét, Teleki Gyulát, Pécel 
alpolgármesterét, Tabányi Pált, Maglód 
polgármesterét, Kissné Szabó Katalint, 
Üllõ polgármesterét, Kovács Pétert, 
XVI. kerület polgármesterét, Szlahó 
Csabát, Vecsés polgármesterét, Vella 
Nándort, Csömör alpolgármesterét, 
Pesti Imrét országgyûlési képviselõt, 
Vécsey Lászlót, Szada polgármesterét 
és Riz Leventét, Rákosmente polgár-
mesterét. A rendezvényen megjelent 
Alexa György, Rákosmente országgyû-
lési képviselõje, Vecsésrõl Tábori 
Ferenc alpolgármester, Bükk László 
volt polgármester és Hadnagy Zsolt 
Maglód alpolgármestere, akik a többi 
résztvevõvel együtt szintén aláírták azt 
a tiltakozó ívet, amely magában foglalja 
a térség lakóinak követelését. A fõszer-
vezõ Dunai Mónika XVII. kerületi kép-
viselõ kihangsúlyozta, hogy a Zajgyûlés 
történelmi értékû, mert ezzel a 11 tele-
pülés kifejezte szándékát abban, hogy 
bármikor képes összefogni gondjainak 
megoldása érdekében. Ezután felolvas-
ta a tiltakozás 11 pontját, amit elõze-
tesen elküldtek az állampolgári jogok 
országgyûlési biztosának, a Környezet-
védelmi tárcának, a Közlekedési, Mi-
nisztériumnak, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságnak, a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõségnek, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-nek és a 
Budapest Airport Zrt.-nek. Idézet a 
követelésekbõl: 

1.)  Követeljük az M0 autóút települése-
in a zajvédelem hatékony kiépítését, a 

zajvédõ falak és töltések mindkét olda-
lon, teljes hosszban történõ pótlását, 
magasítását!

2.) Követeljük életképes méretû facseme-
tékbõl álló, zajgátlásra alkalmas véd-
erdõk telepítését az M0 autóút mellett!

3.) Követeljük az M0 autóút ideiglenes 
használatba vételét követõ zajmérési 
eredmények nyilvánosságra hozatalát! 

 4.) Követeljük, hogy az M0 autóút végle-
ges használatbavételi engedélyét mind-
addig ne adják ki, amíg az 1-3. pontok-
ban foglaltak nem teljesülnek!

5.) Követeljük a Budapest Ferihegy 
Nemzetközi Repülõtér üzemeltetése so-
rán a hatályos jogszabályok mûködési 
elõírásainak, korlátozásainak és tiltásai-
nak betartását, különös tekintettel a pá-
lyavégek használatára, az éjszakai forga-
lomra és a hajtómû próbákra! 

6.) Követeljük a repülõtér éjszakai forgal-
mának teljes tiltását éjfél és 5.00 óra 
között! 

7.) Követeljük a mûszaki védelemmel el-
látott hajtómû próbahely haladéktalan ki-
építését a repülõtéren! 

8.) Követeljük a repülõtér közép- és hosz-
szú távú fejlesztési koncepciójának nyil-
vánosságra hozatalát!

9.) Követeljük a repülõtér fejlesztését 
megelõzõ környezetvédelmi hatásvizsgá-
lati eljárás lefolytatását! 

10.) Követeljük az  építési és biztonsági 
védõövezet kijelölését a repülõtér körül!

11.) Követeljük hathatós zajvédelmi in-
tézkedések azonnali meghozatalát az M0 
autóút és a repülõtér zajterhelése által 
érintett területeken! 

A meghívott vendégek közül elõször 
Pesti Imre, országgyûlési képviselõ kért 

Zajgyûlés Rákoscsabán
Kistarcsát Babarczi József alpolgármester képviselte

szót, aki többek között elmondta, hogy 
az Alkotmány szerint minden embernek 
joga a lehetõ legmagasabb szintû testi és 
lelki egészség megszerzése, a kormány-
zatnak pedig kötelessége az ehhez szük-
séges feltételek biztosítása, egyebek mel-
lett az épített környezet segítségével. 
Amikor tehát az autópálya megépült a 
kormányzat valószínûleg nem vette fi-
gyelembe az Alkotmány rendelkezéseit, 
a kormányt nem érdekelte, hogy mekko-
ra kárt okozott azoknak az embereknek 
akik itt élnek. Mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy a zajtól, a környezetszeny-
nyezéstõl megvédje magát. Riz Levente, 
XVII. kerület polgármestere kiemelte, 
hogy a több száz éves település két új 
szomszédja: Ferihegy és az M0 gazdája 
nem tartja meg az együttélés szabályait. 
A leszálló gépek gyakran cserepeket so-
dornak le a házak tetejérõl, életveszélyt 
okozva az ott élõknek. A repülõtér üze-
meltetõi pedig pökhendi módon még azt 
a kárt sem hajlandók megfizetni, ame-
lyet az általa üzemeltetett repülõtér hasz-
nálói okoznak.  Kissné Szabó Katalin, 
Üllõ polgármestere kijelentette, a 
Budapest Airport szerint mindössze öt 
utca, ötvennégy ingatlan lenne jogosult 
Üllõn passzív akusztikai zajvédelmre. 
Ezzel szemben a zaj lényegében az egész 
települést terheli. Szerinte Üllõ és 
Budapest kerületinek egyenlõ mérték-
ben kellene elszenvednie a ferihegyi 
zajt, mert jelenleg Üllõ a forgalom 80 szá-
zalékának zajterhelését viseli, amely a 
kettes futópályához kötõdik. Szlahó 
Csaba, Vecsés polgármestere Feri-
heggyel kapcsolatban a forgalom meg-
többszörözõdésérõl szólva ismételten a 
kormányzati kötelezettségek megtételé-
nek elmaradására mutatott rá. A reptérre 

A tiltakozók között Babarczi József, a kép elõterében Dunai Mónika fõszervezõ
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nem lehet szigetként tekinteni, ahogy 
sokan gondolják. A polgármester sze-
rint a nap legfontosabb üzenete, hogy 
az M0 menti települések képesek ösz-
szefogni és egységben tiltakozva hívják 
fel a figyelmet a közös bajokra, amit or-
vosolni kell. 

Vécsey László Szada polgármestere az 
épülõ M31-es autópályával kapcsolat-
ban mondta el, hogy az M0 hibáiból ki-
indulva a lakosság és a civil egyesüle-
tek ne elégedjenek meg a beruházás 
puszta tényével, hanem követeljék a 
tervek szerinti kivitelezést.

Kovács Péter, XVI. kerületi polgármes-
ter azon háborgott, hogy miért nézik õt 
és a lakosságot ostobának az ügy kap-
csán. Mint mondta, a Nemzeti 
Infrastruktúra Zrt. (NIF) a környezetvé-
delmi hatósághoz küldte õket, amikor 
az M0 zajmérési adatait kérték a 
cégtõl. Itt azonban kiderült, hogy csu-
pán egy rövidke összefoglalót kaptak, 
nem a teljes zajmérési anyagot. Ha 
nem lesz érdemi elõrelépés, akkor a leg-
közelebbi zajgyûlést szeptemberben, a 
XVI. kerületben rendezzük meg – 
mondta Kovács Péter. 

Dunai Mónika ismertette a NIF Zrt. jú-
nius 25-én érkezett levelét. Ebben a 
NIF elismeri, hogy van az egészségügyi 
határértéket megközelítõ, vagy megha-
ladó zajterhelés, például a Péceli út 
végén, a Maglódi út, a Budapest-
Miskolc és a Budapest-Cegléd vasútvo-
nal mentén és a XVI. kerületi a Magtár 
utcánál. A cég vezetõje május 25-én 
Rákosmente országgyûlési képvi-
selõjének írt levelet, amiben a NIF 
teendõit is felsorolja. „A megépült 
zajvédõ fal magasítását is meg kell 
tervezni, ha az a megoldás. A körülte-
kintõ, megalapozott döntéshez még 1,5-
2 hónap szükséges. Az építtetõ NIF Zrt. 
az átadás után, a garanciális idõszak 
alatt is folyamatosan ellátja kötelezett-
ségeit. A felmerült zajproblémák kezelé-
sében is bizonyságát fogja adni ügyfél-
központú elkötelezettségének.” A 3-as 
pontban követelt zajmérési eredmé-
nyeket feltették a NIF honlapjára.

Dunai Mónika a Zajgyûlés zárásaként 
elmondta, hogy a tiltakozást mindad-
dig megismétlik valamelyik érintett 
településen, amíg a fenti követeléseik 
nem teljesülnek. Kérik az illetékes 
szerveket, hogy érdemben foglalkozza-
nak több tízezer embert érintõ 
beadványukkal, s az abban foglaltak 
megvalósulása érdekében késedelem 
nélkül tegyenek meg mindent!

A legközelebbi zajgyûlés szeptem-
berben, a XVI. kerületben lesz. 
Remélhetõleg, ott már kézzel fogható je-
lei lesznek a rákoscsabai közös, zajos 
tiltakozás hatásának.

 P.Gy.  

Dr. Lukács Ferencné 1984-ben végzett a 
szegedi József Attila Tudományegyetem 
matematika-fizika tanári szakán, majd 
1988-ban számítástechnika szakos dip-
lomát szerzett ugyanitt. 1997. augusztus 
1-tõl a Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium tanára, 
2003. szeptember 1-tõl igazgató-
helyettese. 2006-ban a Budapesti Corvi-
nus Egyetemen végzett vizsgaelnöki 
szakon, második szakvizsgáját 2009-
ben szintén a Corvinuson szerezte köz-
oktatás-vezetõi szakon. Három gyermek 
édesanyja, a férje vegyész, a gyógyszeri-
parban dolgozik. Tavaly az idõközi vá-
lasztáson a 8-as választókerületbõl 
Fidesz színekben indulva bekerült a 
képviselõ-testületbe, a Közoktatási 
Bizottság elnöke. A képviselõ-testület jú-
nius 17-én egyhangú szavazással öt év-
re kinevezte a Flór Ferenc Középiskola 
élére. 

Az iskola utóbbi két éve tele volt ne-
hézséggel, megszûnéssel fenyegették, 
majd össze akarták vonni a többi 
iskolával, megnyirbálták a költségve-
tését és így tovább. Azt gondolom a 
helyzet most sem könnyû, mégis meg-
pályázta az igazgatói posztot, miért?
Hat évvel ezelõtt biztosan nem pályáz-
tam volna meg az igazgatói széket, akkor 
egyáltalán nem éreztem magam erre fel-
készültnek. A hat évig tartó igazgató-
helyettesi ténykedésem, és a képviselõi 
munkám során sok tapasztalatot szerez-
tem, jobban átlátom mire van szüksége 
egy oktatási intézménynek a hatékony 
mûködéshez. Most úgy érzem, tudok 
segíteni, látom az intézmény fejlõdésé-
nek lehetõségét. Országosan is és itt 
Kistarcsán is a szakképzés területén van 
igény és lehetõség az elõrelépésre. Az 
egészségügyi szakképzés a kórház közel-
sége miatt egy olyan lehetõség, amit ed-
dig nem használtunk ki teljesen. A kór-
háznak kevés a szakképzett ápolója, 
ezen a területen fellépõ elvárásoknak a 
mi iskolánk tökéletesen meg tudna felel-
ni. Természetesen más szakterületekre is 
folyamatosan képesek lennénk szakem-
bereket biztosítani. Tervezek egy érettsé-
gire épülõ masszõr képzést, továbbá ápo-
lási asszisztens képzést, amire a 10-ik 
osztály elvégzése után lehetne jelentkez-
ni. Ezek OKJ-s oklevelet adnak. 
A másik dolog, ami motiválta a pályáza-
tomat, az a bizalom, amit a kollégáktól 
kaptam. 
Tavaly óriási sikerként könyvelték el 
az iskolában, hogy a Flór Ferenc Kö-
zépiskola csatlakozni tudott az egyik 
TISZK-hez (Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ). Ebben aktívan közre-
mûködött Dr. Lukács Ferencné. Ez mi-
ért fontos ennyire?

Ehhez tudni kell, hogy 2008. szeptember 
1-tõl elõírja a szakképzési törvény, hogy 
valamelyik TISZK-hez csatlakozni kell, 
mert különben elesünk a szakképzési tá-
mogatástól. Mi egy váci központú 
TISZK-kel próbálkoztunk, de onnan le-
maradtunk. Szerencsére egy budapesti 
TISZK tagot keresett, ezt a lehetõséget ki-
használva 2008. november 10-én beke-
rültünk a CENTROSZET Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kft-be. Így az isko-
lánk továbbra is törvényes lehetõséget 
kapott a szakképzési hozzájárulások foga-
dására. Ez a társaság most alakult, kon-
kurens iskola nincsen a tagok között, 
ezért nagyon kedvezõ a helyzetünk. 
Közös képzési és minõségirányítási prog-
ramot alakítunk ki még ezen a nyáron. A 
TISZK-en belül több felnõttképzésben 

mûködõ tag van, így a mi tanulóink is 
jobb eséllyel vehetnek részt érettségi utá-
ni szakképzéseken. 
Itt szeretném elmondani, hogy azon ked-
ves vállalkozók és cégek, akik szívesen 
segítenék a középiskolánkban folyó 
egészségügyi szakképzést azok a CENT-
ROSZET Kft-nek utalják át a szakképzé-
si hozzájárulást. Ezt a pénzt aztán to-
vábbküldik nekünk. Az iskola honlapján 
megtalálnak minden fontos információt.
Ki lesz az igazgató-helyettes?
Erre belsõ pályázatot írok ki, de van 
olyan kollégám, akit szívesen látnék eb-
ben a pozícióban.
Végezetül már csak annyi, hogyan sike-
rült a beiskolázás?
Ez már a második évünk, amikor már 
túljelentkezésrõl beszélhetünk. Két ki-
lencedikes középiskolás osztályunk har-
minc feletti létszámmal indul.          P.Gy.

Interjú a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola
és Gimnázium új igazgatójával

Látom az intézmény fejlõdésének lehetõségét
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Egyhangú szavazással 2009. augusztus 
1-tõl 2014. július 31-ig Jutasi-Varró 
Diánát választották meg a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola élére, aki 12 
éve tanít az iskolában, de az általános 
iskolai tanulmányait is itt végezte. 
Zsámbékon a Katolikus Tanítóképzõ-
ben végzett (most Apor Vilmos Kato-
likus Fõiskola), majd az ELTE-én meg-
szerezte magyar szakos diplomáját. Két 
évig a Humán Munkaközösség vezetõje 
volt. Egy ötéves kislánya van, törzsgyö-
keres kistarcsai, férje Jutasi Péter.

Jutasi-Varó Diána egy évvel ezelõtt is 
pályázott, akkor nem sikerült, most 
egyedüli pályázóként mindenki bizal-
mát elnyerve választották meg igaz-
gatónak. Mi történt egy év alatt?
Tavaly GYES-rõl jöttem vissza tanítani 
és így adtam be a pályázatomat. Ismer-
tek a kollégák, tudták rólam, hogy men-
nyire alapos vagyok és azt is, hogy a ta-
nítványaim országos versenyeken sze-
repelnek. Már tavaly is engem támoga-
tott a tantestület, a diákok és a szülõi 
munkaközösség is. Egy évvel ezelõtt en-
nek ellenére a képviselõ-testület még-
sem támogatott. A kollégáim a mostani 
tanévben még jobban megismerhették a 
munkabírásomat és a munkámat, ezzel 
magyarázható, hogy a pedagógiai prog-
ramomat a tantestület 91% támogatta.
Ezek után errõl a bizalomról tilos lett 
volna lemondani, így beadtam a pályá-
zatomat idén is. Egyedüli pályázóként 
szerintem már eleve magasra kellet állí-
tanom a mércét, mert ez a pályázat 
most sem volt formális. Ha rosszul ír-
tam volna meg a pályázatomat, akkor 
szóba se álltak volna velem. Én ide 
nem dolgozni járok, nekem ez a hivatá-
som. 
Ki lesz az igazgató-helyettes?
Brédáné Benner Ilona, akit tavaly kér-
tek fel az intézmény vezetésére, úgy 
döntött, hogy egy évig elvállalja az igaz-
gató-helyettesi feladatkört, ezzel is segí-
ti a munkámat. Szeptembertõl egy 
gyógypedagógus is  elkezd dolgozni az 
iskolában.
Most hány gyerek jár az iskolába?
Körülbelül ötszázan járnak hozzánk, de 
évekkel ezelõtt, több mint 600 tanulója 
volt az iskolának.
Milyen terveket szeretne gyorsan 
megvalósítani?
Terveink között szerepel, hogy a délu-
táni napközit öt óra után meghosszab-
bítjuk, ez a távolabbról érkezõ szülõk-
nek nagyon nagy segítség lesz. Az isko-
la valamikor testnevelés tagozatos volt, 
most ismét visszatérhetünk a testneve-
lés emelt szintû oktatáshoz. Tavaly egy 
tartalmas jó évet zártunk, azt gondolom 

idén sem szabad ebbõl engedni. 
Szeretném az iskola okiratait is 
rendezni, ami annyit jelent, hogy aktu-
alizálni kell. Fontos a gyökerek ápolása 
is. Ki kell használni a sport és  a tanul-
mányi versenyek adta lehetõségeket is. 
Az elmúlt tanévben az egyik tanítvá-
nyom az országos nyelvtan versenyen 
ötödik helyezést ért el. Tehetséges tanu-
lók mindenhol vannak, csak fel kell ku-
tatni õket. Nem gondolom, hogy az én 
ötleteim a megváltóak, éppen ezért min-
den kollegámat kérem, hogy ossza meg 
velem az elképzeléseit. Azt szeretném, 
hogy közösen, együtt gondolkodva a 
gyerekek érdekében haladjon a tantes-
tület elõre. Remélem a város beruházá-
si terve megvalósul, mert ez azt 
jelentené, hogy az alsó és a felsõ tago-
zat egy épületbe kerülhetne, és jó lenne 
a külsõ homlokzatot is felújítani. A nyí-
lászárók cseréje nagyon fontos lenne, 
mert a téli fûtés 20-30%-ka elveszik.
Mikor kezdenek?
Augusztus 24-án tartjuk a tanévnyitó 
értekezletünket, ekkor találkozom a 
kollégákkal, ezt követõen lebonyolítjuk 
a pótvizsgákat, szerencsére nem sok ta-
nulónk érintett.                               P.Gy.

Én ide nem dolgozni járok,
nekem ez a hivatásom

Interjú Jutasi-Varró Diánával, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatójával

Tanulj, hogy tudj változtatni!
A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola Kistarcsai Tagiskolája

Tandíjmentes szakképzéseket
indít a kistarcsai Flór Ferenc Egészségügyi  Szakközépiskola és Gimnáziumban

2009 szeptemberében az alábbi szakmákkal  indítjuk képzéseinket:
Alapfokú

Irodai asszisztens
Ajánljuk mindazoknak, akik a megszûnt szoftverüzemeltetõi szakma tananyagát kívánja 

elsajátítani. Ezen felül megtanulják a gépírást.  A tanultak segítik megõrizni munkahelyüket, ill.  
megkönnyítik a munkahelykeresést.

Középfokú
Informatikai rendszergazda

A képzés végeztével egy adott  rendszer felügyeletét ellátó, afelett teljes kontrollal rendelkezõ 
felhasználói tudással felvértezett szakemberek a munkaerõpiacon könnyen boldogulhatnak.

Felsõfokú
Pénzügyi szakügyintézõ

Ma nincs olyan vállalkozás, szervezet, ahol  ne lenne szükség olyan szakemberekre, akik  profi 
módon foglalkoznak a pénzügyekkel, így hathatósan segítik a mindennapokban, illetve a 

szakterület törvényi változásainak az értelmezésében.
Médiatechnológus asszisztens

A média a kép, a  hang, a mozgókép világába vezet be. Ott ahol nagymennyiségû film és kép 
keletkezik, elengedhetetlen a képzett szakember, mivel szakszerûen Õ tud a forrásanyaggal 

foglalkozni.

Szükséges iskolai végzettség: Alapfok: 10. (az 1998/99-es tanév elõtt végzetteknek 8.)  
évfolyam elvégzése. Közép és felsõfok: érettségi.
Költségek: 25 000Ft regisztrációs díj  (tartalmazza az egészségügyi vagy  pályaalkalmassági 
vizsgálat díját, 1-2 db tankönyvet, jegyzetet, pendrive-t…)

Indokolt esetben részletfizetési lehetõség!
Képzéseink 2 évesek, melynek végén OKJ vizsga.

Érdeklõdni: a Flór Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola könyvtárában Ecsedi 
Gábornénál, vagy a  70/933-6306 vagy 70/933-6307- es telefonszámokon

Pótbeiratkozás: 2009. 08. 24-én!

Irodalmi pályázat

A Kistarcsai Kulturális Egyesület 
irodalmi pályázatot hirdet az alábbi 
témakörökben:

a. ITTHON LÁTTAM CSODÁT
b. NYELVÉRE LÉP A NEMZET?

A pályázaton részt vehet minden 
kistarcsai lakos, valamint a Kistarcsán 
dolgozók, illetve tanulók. A legjobb pá-
lyázatokat két kategóriában  felnõtt és 
gyerek (14 éves korig)  díjazzuk, és 
megjelentetjük a Kistarcsai Kalendá-
rium 2010 címû kiadványban.
A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, 
III. díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória he-
lyezettjei értékes könyvjutalomban ré-
szesülnek. A pályázat jeligés.

A pályamûveket postai úton kérjük 
eljuttatni a következõ címre:

Kistarcsai Kulturális Egyesület, 
Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
Beküldési határidõ:

2009. szeptember 14.
Részletes kiírás a www.kike.hu 

honlapon olvasható

Bõvebb információ kérhetõ a 30/964-
7144-es telefonszámon, vagy a 
halmos@kike.hu címen. 

Halmos Monika
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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A Születés-pad

Hírek a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola 
szakmai képzésérõl

A szakközépiskolai „B”osztályokban az egészségügyi alapozó képzés elméleti és 
gyakorlati oktatása a kerettanterv ajánlása szerint történik évek óta. Így az 
érettségin a 12./B. osztályos tanulóknak választható érettségi tantárgy lehet az 
egészségügyi alapismeret. Az idén 8 tanuló választotta ezt a tantárgyat. 
Középszintû érettségit 6 tanuló tett. Emeltszintû érettségi vizsgára jelentkezett 
két tanuló. Lajkó Eleonóra (59,3%) jó és Száraz Dóra (66.6%) jelest kapott, 
gratulálunk nekik! Õk a fõiskola felvételin a plusz 40 pont birtokában jó eséllyel 
várhatják az értesítést a felvételükrõl.  
Szakképzõ évfolyam
Ápoló levelezõ 13. évfolyam szeptemberben 19 fõvel indult és a tanév 
követelményeit 19 fõ teljesítette. Iskolai rendszerû, levelezõ munkarendben 
történik az oktatás. A központi külsõ mérést 2009. január 21-én írták.
Eredményeik:  jeles 7 tanulónak, jó  11 tanulónak, közepes 1 tanulónak lett. Az 
osztály átlaga: 4,05. Május - júniusban szóbeli modulzáró vizsgát kellett tenniük 
5 tantárgyból, a tantárgyi záróvizsgák mellett. Minden tanuló eredményesen 
teljesítette a követelményeket. Jelenleg a tanulók a kötelezõ gyakorlatot töltik. 
Köszönöm a tanárok, tanulók eredményes munkáját!
A következõ tanévtõl az új OKJ szerinti szakképesítéshez igazított központi 
programok alapján indulhatnak a képzések, melyben változnak a tantárgyak, 
óraszámok, a vizsgák. A keretszámok kidolgozását követõen lehet az új 
évfolyamot meghirdetni. Terveink szerint az érettségire épülõ 3 éves esti ápoló 
képzést remélhetõleg szeptembertõl beindíthatjuk. 
A jövõben szakképzési kínálat bõvítését is tervezzük: egészségügyi masszõr 
képzés elõkészítése is folyamatban van.

Vágányné Ladányi Mária gyakorlati oktatásvezetõ

A KIKE Születés Napok alkalmából az 
idén 18 évesek tiszteletére a Kistarcsai 
Kulturális Egyesület egy újabb Szüle-
tés-padot állított a Simándy-szobor 
mellett.
Mi mindenrõl tudna már mesélni az a 
Születés-pad, amelyet elsõként állított a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület 2008-
ban! Hiszen gyorsan birtokba vette kicsi 
és nagy, örömmel üldögélnek rajta a nap 
minden szakában, ami nem csoda, 
hiszen Kistarcsán amúgy is kevés a pad. 
Ezért is gondoltunk arra, hogy a Születés 
Napok alkalmával nem rózsatövet, nem 
illatos hársfát ültetünk, hanem padot 
állítunk a 18 évesek tiszteletére. A Szü-
letés Napok  programja így különleges 
eseménnyel kezdõdött: hiszen az idén 
nagykorúakat köszöntöttük. A mûsor 
szintén a születés körül forgott, nem 
csak a versek, a nép ajkán életre kelt da-
lok: csupa nemrég született apróság tán-
colt, s aki táncoltatta a kis csapatot, maga 
is egy új életet hordott épp a szíve alatt. 
Egy kis összeállításban arról is megemlé-
keztünk, milyen mozgalmas és feszült-
ségekkel, forró változásokkal teli év volt 
1991, amikor az idén 18 évesek látták 
meg a napvilágot. A kis ünnepség végén 
az immár „felnõttek” meghatottan vették 
birtokba elsõként a padot: most már két 
pad vigyázza a szobrot, két oldalról.
A Születés-Pad állítás után a KIKE 
Születés Napok keretében a születés, az 
anyaság, a nõiség kérdése köré fontuk az 
egész hetet felölelõ programot. Sok-sok 
kis csoda segített abban, hogy ezt a 

rendezvényt létrehozzuk! Már a szerve-
zésnél megmutatkoztak az apró kis 
„csodák”, amelyek azután végigkísérték 
az egész hetet. Hétfõn, a Baba-mama 
klubban a fiatal, boldogságtól sugárzó 
anyukák, a sok csillogó szempár a baba-
muzsikán… azután következett a szer-
da, amelyik elé oly sok akadály gördült, 
és mégis olyan kellemessé és bensõ-
ségessé sikerült tennünk! Apró kis 
„csodák”, amiket ott átélhettünk meg-
hívott elõadóink jóvoltából: csak azt 
sajnálom, hogy keveseknek volt részük 
benne! A csütörtök este is tartogatott 
meglepetéseket számunkra: amikor a 
„csoda születik”, errõl mesélt lelkesen a 
szülésznõ. Végül a péntek délelõtt, 
amely bájos védõnõink társaságában 
koronázta meg az események sorát… 
Ott, az ünnepség után, a padon ülve 
értettem meg, milyen más, ha elüldö-
gélve szemléljük a körülöttünk lévõ 
világot. Amikor lehet vetni egy hosszabb 
pillantást a Simándy-szoborra, ahogyan 
végigfut a bronzon a délutáni napsugár, 
gyönyörködni a biciklis fiatalok veszélyt 
nem érzõ játékában, nézni, ahogyan 
sétálnak vagy sietnek dolgukra az 
ismerõsök, ahogyan széltében-hosszá-
ban dübörög a forgalom…, s mégis, lehet 
itt úgy ülni, hogy egy kicsit kiszakadva a 
való világból, meghallani a madarak 
énekét, elgyönyörködni a park ró-
zsáiban, a boróka termést ringató 
ágaiban…

Halmos Monika
Kistarcsai Kulturális Egyesület

A Szent István Általános 
Iskola nyári táborai

Alig egy hónapja kezdõdött a vakáció, és 
a diákok máris egy jól sikerült nyaralás 
élményével gazdagodhattak. Az idén 
hét(!) tábort szerveztek  a szabadságuk-
ból a gyermekek üdültetésére is szívesen 
idõt szakító pedagógusok. Fõ célpontok a 
Balaton és az Északi-középhegység 
voltak.

Zamárdi:  Haeffner Dóra, Németh Ildikó 
és Solymosi Sándor immár harmadik 
alkalommal táboroztatott a balatoni 
kisvárosban.1-5.osztályos tanulóknak 
hirdették a nyaralást. A szép idõ és a 
simogató víz megalapozta a jó hangulatot.

Balatonszárszó: A 3.a és 3.b osztályosok 
osztályfõnökeikkel, Ferik Mihálynéval és 
Csomor Anikóval szintén a Balatonnál 
jártak. Elkísérte õket Bertáné Várkuti 
Melinda is. Nagyon vidám napokat 
töltöttek együtt.

Szilvásvárad 1.: A 4. a-sok ezt a gyönyörû 
helyszínt választották úti célul. Kalan-
dokban gazdag hetet tudhatnak maguk 
mögött. Osztályfõnökük Szabóné Csala 
Ildikó és Székely Andrea tanárnõ kísérték 
el õket.

Szilvásvárad 2:. Az 5.a osztály is ide 
kirándult. Osztályfõnökük Székely 
Andrea szervezte a programot: túrázás, 
kalandpark, nevezetességek megtekintése 
a környéken  ezek alkották fõbb 
programjaikat. A csoport kísérõ nevelõje 
Bertáné Várkuti Melinda volt.

Balatonlelle: Horváthné Kasper Mária a 
7.a osztállyal  szintén a Balatont célozta 
meg. Azon a héten jártak ott, amikor napot 
se látott Magyarország, mert folyton 
esett… A gyerekek elmondása szerint 
azonban ez a körülmény sem zavarta õket, 
jól szórakoztak.

Kemence Kellemes napokat töltöttek el a 
csodás környezetben a 7. b-sek és a 6. b-
sek osztályfõnökeikkel, Horváthné Müller 
Ágnessel és Némethné Bertalan Kata-
linnal.

Parádfürdõ  Sibak Sándorné a 8.a osztályt 
vitte el utolsó kirándulására. Kísérõjük 
Sibak Olga elmondása szerint nagyon jól 
érezték magukat a diákok valamint õk is.

Az említett helyszíneken közel 200 
tanulónk nyaralt nevelõikkel. Fontos 
megemlíteni még, hogy iskolánk alapít-
ványa anyagilag támogatta a táboro-
ztatást: 250 ezer forinttal járult hozzá a 
költségekhez. Köszönet érte!
További szép nyarat, vidám vakációt 
kívánunk!

n.i.
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A Kistarcsai Kulturális Egyesü-
let által alapított díjra minden 
évben az érettségizõ kistar-
csaiak pályázhatnak. Esélyes 
az a végzõs diák, aki iskolájá-
ban meghatározott tanulmányi 
követelményeket átlagon felül 
teljesít, és ezen túlmenõen 
– elsõsorban kulturális téren – 
tehetségével, szorgalmával ki-
emelkedõ eredményeket ér el.
A kuratórium több szempontot 
figyelembe véve végzi a beér-
kezett pályázatok körültekintõ 
bírálatát. A fent említetteken kí-
vül számít a sportban és egyéb 
közösségi tevékenységekben va-
ló részvétel is. Az külön örö-
münkre szolgál, ha valaki 
mindezt Kistarcsán végzi.
Minden évben egy pályázót 

díjazunk, de a többiek is kap-
nak ajándékkönyvet, emlékla-
pot és egy éves KIKE tagságot. 
Ezt azért is tesszük, mert 
szeretnénk, ha közülük minél 
többen bekapcsolódnának a he-
lyi közösségi életbe. Sajnos, ez 
meglehetõsen kismértékben va-
lósul meg. Részben, mert a ta-
nulással járó feladatok nagyon 
lekötik a fiatalok szabadidejét 
is, másrészt a saját intézmé-
nyükben is vannak közösségi 
programok, esetleg mûködnek 
olyan csoportok is, melyekhez 
szívesen csatlakoznak.
A pályázat nyertese kap egy fa 
posztamensen elhelyezett arany-
kavicsot (aranyozott bronz), és 
igazolásul egy oklevelet. Aztán 
megkapja a mindenkori mini-
málbérnek megfelelõ összeget  

adó és egyéb járulékok levonása 
nélkül , ami az idén 71 500 Ft. 
Ez az összeg jól jön az utolsó kö-
zépiskolai vakáció elõtt. Van, aki 
nyaralásra, mások a felsõfokú ta-
nulmányok beindulásával járó 
kiadások fedezésére használják 
fel. A díjjal természetesen jár 
még egy éves KIKE tagság is.
A díjat annak az iskolának az 
évzáró ünnepségén adjuk át, 
amelyben a nyertes általános is-
kolai tanulmányait folytatta. Ez 
idõnként bonyodalmat is okoz-
hat, mert idõnként elõfordul, 
hogy a nyertes kistarcsai lakos 
ugyan, de valahol máshol járt 
általánosba. Az elmúlt két év-
ben ilyen esetek álltak elõ.
Idén nem kellett messzire 
menni, mert a Forfa évzáróján 

került sor az átadásra, mivel a 
2009-es Aranykavics Díj nyer-
tese Takács Dóra.
Takács Dóra a Szent István Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény fa-
lai közt járta ki a nyolc osz-
tályt. Középiskolai tanulmá-
nyait Gödöllõn, a Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium, 
Egyházzenei Szakközépiskola 
és Diákotthon öt évfolyamos 
nyelvi elõkészítõ osztályában 
végezte, mindvégig kitûnõ ered-
ménnyel. 
Furulyázás útján ismerkedett 
meg a zenével. Aztán a Szent 
István Iskolában nyolc éven ke-
resztül tanult zongorázni. Négy 
évig tagja volt az iskolai ének-
karnak, mellyel Szõdligeten a 
Dunakanyar Népmûvészeti ver-

senyen, valamint Gödöllõn a 
Pest Megyei Népdaléneklési 
Versenyen is elsõ helyezést ér-
tek el.
Az Országos Hittanos Böngész-
de elnevezésû versenyen hitta-
nos csoporttársaival második 
lett.
Gimnáziumi évei alatt Európai 
Számítógép-használói Jogosít-
ványt szerzett, valamint angol 
és francia nyelvbõl középfokú 
nyelvvizsgát tett.
A gimnáziumi ballagáson öté-
ves munkája elismeréseként di-
csérõ oklevelet kapott.
2006-tól a gödöllõi Chopin Ze-
neiskola magánének tanszaká-
nak tanulója.
Énekkari és zongora kategóriá-
ban többször fellépett a Kistar-
csai Kulturális Egyesület által 
szervezett Kistarcsai Kiscsilla-
gok címû mûsorban.
Több évig aktív tagja volt a 
Vivace kórusnak, mellyel gyak-
ran fellépett, többek közt az 
Õszi Kulturális Hét egyházze-
nei estjén.
A forró nyári koraestén meg-
rendezett évzárón sokan meg-
tapsolták a díj nyertesét. Ilyen-
kor büszke a díjazott és egykori 
iskolájának pedagógusai egya-
ránt. Az ünnepség megható 

aktusa, amikor a boldog nyertes 
leplezetlen zavarában mond né-
hány mondatot az iskola mos-
tani diákjainak. 
Ez a rész ezúttal  Dóra kérésére  
elmaradt. Nem merte vállalni a 
megszólalást, mert túl közeli 
még a seb. Édesanyja, Takácsné 
Vass Erzsébet ebben az iskolá-
ban tanított ez év tavaszáig, 
amikor a hirtelen halál elszólí-
totta õt közülünk. 
Ezt a kérést megértéssel fogad-
tuk, és ezúttal is együttérzé-
sünket fejezzük ki. Tesszük ezt 
azért is, mert Erzsike sokat tett 
a közösségi életért, többek közt 
hozzájárult a KIKE programjai-
nak sikeréhez is. Legtöbbet a 
Kistarcsai Kiscsillagok címû 
mûsoros est elõkészítésében se-
gített. Biztatása eredményeként 
sok gyerek vett részt a Kistar-
csai Kisalkotók címû képzõmû-
vészeti pályázaton. Utólag is 
köszönjük, Erzsike.
Gratulálunk Takács Dórának az 
Aranykavics Díj elnyeréséhez, 
és jövõbeli tevékenységéhez, ta-
nulmányaihoz  a Semmelweis 
Egyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Karán  további sikereket 
kívánunk!

Kereszti Ferenc

Aranykavics - Idén Takács Dóra kapta a KIKE elismerését

A II. Kistarcsai Egészségnap margójára
A Csigaház 2009. április 18-án ismét Egészségnapnak adott 
otthont. Az ingyenes esemény nagy sikert aratott az 
érdeklõdõk körében, mivel az akadémikus orvoslás mellett 
nagy teret kaptak az alternatív, természetes gyógymódok 
képviselõi és az egészséges életmód pártolói is. A bejáratnál 
minden kedves látogató óránként ajándéksorsolásban résztve-
võ sorszámot kapott. A büfé helyén ingyenes teaházban - a 
teakülönlegességek mellett - a Kéknefelejcs Népdalkör finom 
házi sütijeibõl csemegézhettünk. A terem dekorációt a 
Trendekor Kft. készítette, a Muskátli Garden Bt. virágai virul-
tak a színpad szélén. A rendezvényen idén is elõadásokon 
bõvíthették ismereteiket a megjelentek. Óránként tartottak 
elõadásokat, ahol a mágnesterápiák, a wellness, az egészséges 
táplálkozás, a hajgyógyászat, víztisztítás és még sok más 
érdekfeszítõ téma került szóba.
A Csigaház termét körben elfoglaló kiállítóknál az egészség-
megõrzéshez, egészségi állapotunk fokozásához szükséges 
praktikákat, eszközöket és termékeket ismerhette meg a 
közönség. Az ide látogatók kóstolók keretében ízlelhették meg 
az egyes egészségmegõrzõ termékeket, a Molnár Méhészet 
mézeit és Papp Miklós házi lekvárkülönlegességeit. 
Ismét nagy sikere volt a szûrõvizsgálatoknak, amelyeket idén 
is Kundra Lászlóné Tünde koordinált. A Flór Ferenc Egész-
ségügyi Szakközépiskola tanulóinak segítségével mérték a 
vérnyomást, vércukrot és EKG-t is készítettek. Aki most 
lemaradt, õsszel szeretettel várjuk a következõ Egészségnapra!

 Kovács Gabi és Navratil István szervezõk
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úlius 2-tõl 7-ig 73 kistarcsai, kere-
pesi, csömöri gyülekezeti tagunk J
vett részt a hitmélyítõ héten. A legfi-

atalabb 6 hónapos, a legidõsebb 91 
éves volt. A derékhadat a fiatal felnõtt 
korosztály, az ifjúság és a gyerekcsoport 
jelentette. Nagy öröm, hogy eljött a fia-
tal házas csoportunk!  A fiatal szülõk 
és gyermekeik a jövõ egyházának és né-
pünknek is a pillérei. 
A gyülekezet tagjai már télen elkezdik a 
jelentkezést nyári hitmélyítõ hetünkre. 
Ennek helyszíne hetedik alkalommal is 
Piliscsaba egyik gyönyörû kollégiumé-
pülete volt. Kétágyas, összkomfortos 
szobák, teakonyhák, elõadótermek, kon-
ferenciaterem és különféle technikai fel-
szerelések a program gördülékeny meg-
valósítását teszik lehetõvé. Ilyen ké-
nyelmes körülmények között semmi ne-
hézséget nem jelent a táborban a pár 
hónapos, vagy éves kicsinyek ellátása, 
õrzése. Miközben õk szüleik közelében 
csúsztak-másztak, az édesanyák, édesa-
pák zavartalanul figyeltek az elhangzó 
programra. A nagyobb gyerekek a szü-
netekben és étkezéskor végtelen szere-
tettel és türelemmel törõdtek a kiseb-
bekkel. Mindenki – mint egy nagy csa-
lád – figyelt a másikra. Aki még nem 
vett részt ilyen táborban, el sem hiszi, 
hogy sírás és nézeteltérés nélkül lehet 
együtt eltölteni hat napot úgy, hogy köz-

ben minden korosztály jól érzi magát!
A táborban reggeltõl késõ estig minden 
életkorú számára intenzív program zaj-
lott. Olyan központi gondolatot 
kerestünk, ami egyszerre gondolkodtat-
ja el a fiatal házaspárokat, az ifjúsági 
csoport tagjait és nagyszülõket: családi 
konfliktusok megoldása. Sajnos ebbõl 
kijut bõven! A reggeli áhítat a tékozló 
fiú példázatáról szólt. Majd utána a 
délelõttönként az elõadások a magyar 
õstörténetrõl, az Istennek átadott 
életrõl, az áldozatvállalásról, a konflik-
tusmegoldásokról és a felelõs beszédrõl 
tanították a felnõtteket, és az ifiseket. A 
csoportbeszélgetésben pedig az elhang-
zott elõadások feldolgozása történt 
meg. Ezen kívül három délután a fiatal 
házaspárok számára kiscsoportos be-
szélgetést szerveztünk. Olyan jól meg-
találták egymással a hangot, hogy 
elhatározták: ezeket a csoportbeszélge-
téseket rendszeresen folytatni kell a 
házaspári bibliaórákon is. 
Az esti evangélizáció az elõadásokra 
adott igei feleleteket a Korintusi máso-
dik levél alapján. Pál apostol példáján 
láttuk, hogyan lehet az újjászületett em-
ber megsebzetten is bántalmazói javára.  
A következõ estén megismertük, mi-
ként fejezte ki Pál apostol a szeretetét 
az õt megsértõk irányában, csak amikor 
az indulatok elcsendesedtek, kezdett ne-

ki a türelmes ki- és megbeszélésnek. 
Bár minden családi konfliktusnál mi 
sem mulasztanánk el sem egyiket, sem 
másikat! Ilyen röviden felsorolni sem le-
het az esték oly gazdag üzenetét. A gyer-
mekek mindezek alatt koruknak megfe-
lelõ bibliai foglalkozásokon vettek 
részt, délutánonként pedig kézmûves-
séget, olimpiát, vetélkedõt és különféle 
csoportjátékot szerveztünk nekik. Az 
idei tábor másik külön színfoltja a ti-
zenévesek csoportja volt. Gyülekeze-
tünk ifisei szabadidejükben napi több 
órai gyakorlással a  „Jézus, segíts!” 
címû rock balettet tanulták be táncmû-
vész gyülekezeti tagunk irányításával, 
és a tábor záró délutánján elõ is adták. 
Szeretnénk ezzel a mûsorral a templom 
falain kívül is evangélizálni Kistarcsán 
és más településen. Közös kirándu-
lások, tábortûz, filmvetítés és sok ének-
lés kovácsolta össze a résztvevõket. Éj-
jel a lelkipásztor éjszakai „õrjáratai” za-
varták meg a gyermekek szûnni nem 
akaró hancúrozásait…
A tábor végén a kamasz fiúk azon 
sajnálkoztak, hogy miért csak hat napos 
a hitmélyítõ hét, és miért nem 10, vagy 
12 napos… Lehet-e ennél jobb a 
„kritika”?

Riskó János
és Riskó Márta

A református  gyülekezet hitmélyítõ tábora PiliscsabánREFORMÁTUS

 

Biztonságos percek 6. - Életveszélyben

Velünk biztonságban van!

PESTOR Biztonsági Szolgálat
06/1 261 10 10, 06/1 260 90 15 www.pestor.hu

Rendõrségi adatok alapján az elmúlt évben Kistarcsán és környékén jelentõsen nõtt a betörések száma, és a válság miatt arra 
kell számítanunk, hogy az élet elleni támadások megszaporodhatnak! Kíváncsi arra, hogyan készülhet fel egy ilyen esetre?
Vannak olyan esetek, amikor az otthon lévõ tulajdonos észleli, hogy illetéktelen próbál bejutni a lakásába, de a betörõ még 
nincs a riasztó rendszer hatókörzetében. Máskor pedig az otthon lévõ személy beenged jóhiszemûen valakit, akirõl közben 
kiderül, hogy rossz szándékkal érkezett. Ha nem ismerjük, nem tudjuk, hogy az épületben felszerelt riasztó hogyan védheti 
meg még az életünket is, akkor ez beláthatatlan következményekkel járhat.

Rablás, vagy pánik esetén:
Használhatjuk a kezelõ egységen lévõ támadásjelzõ gombot, más helyre felszerelt vezetések jeladókat, és mobil, kézben tartható átjelzõket, amelyek akár 
karon, derékon, nyakban is hordhatóak. Léteznek olyanok is, amelyek zuhanyozás közben is mûködtethetõek.

Hallott már a kényszerített nyitásról?
Ezt a jelzést akkor használjuk, ha hazajövetelkor, a riasztó kikapcsolása elõtt ér bennünket támadás. Ekkor módunk van arra, hogy a szokásostól eltérõ 
kódszámot üssünk be a kezelõbe. A helyszínen a kényszer alatti nyitás jelzés szintén csendes, tehát vészjelzés ekkor kizárólag a távfelügyeletre érkezik. A 
kényszer alatti nyitás jelzésre a diszpécserek a támadásjelzéssel azonos módon intézkednek.

Mit tesz a diszpécserközpont pánik jelzés, vagy kényszernyitás esetén?
A személy ellen irányuló támadás esetén mind a támadó, mind pedig az áldozat felfokozott izgalmi állapotba kerül, ami gyakran gátolja a logikus 
gondolkodást. Emiatt nem alkalmazunk támadásjelzés esetén általában hangos helyszíni szirénázó jelzést.  Pánik jelzés indításakor több azonnali 
intézkedés történik, melyet még a tulajdonosnak sincs lehetõsége lemondani, mert ilyen helyzetben feltételezhetjük, hogy ezt nem saját önszántából teszi.  
Pánik jelzés esetén a diszpécser a rendõrséget is értesíti, a vészhelyzetben lévõ pedig 5-7 percen belül segítségre számíthat.

A nyugalom megfizethetõ?....
Riasztórendszerek telepítése már 45.000,-Ft + Áfától, Távfelügyeleti havi díj már 1.300,-Ft + Áfától

….a nyugalom megfizethetõ!
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JÁRMÛKLÍMA, DIAGNOSZTIKA,

JAVÍTÁS ÉS TÖLTÉS

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.
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4



Személy és tehergépjármûvek
javítása, szervizelése,

helyszíni vizsgáztatása,
benzin és dízel zöldkártya,

tachográf hitelesítés
gk. eredetiségvizsgálat,

gépjármûvek alsó és felsõ mosása,
központi zsírozó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086

(06-30) 94-83-424
e-mail: jukabt@invitel.hu

ISO 14001        ISO 9001

Vásárlási kupon 100 Ft értékben.
Beváltható 2009. augusztus 9-ig.Beváltható 2009. augusztus 9-ig.

A kedvezmények nem összevonhatók!
Beváltható 2009. augusztus 9-ig.
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