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Kistarcsa legidõsebb lakójának, a 99 és fél éves
Kurfis Menyhértné köszöntése

Ünneplõk a Csigaházban

Ünnepelt Kistarcsa a várossá avatás évfordulóján

Tóth Szabolcs polgármester

2009-ben Kistarcsa díszpolgára Somlai József plébános, háttérben Tóth Szabolcs polgármester, Babarczi József,
ifj. Juhász István alpolgármesterek és Szilárdi László

Milleniumi zászlót kapott Kistarcsa, átadja
Vella Nándor, a Pest Megyei Közgyûlés tagja



Dr. Horváth Bánk - kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos
Dr. Henter Áron - magánállatorvos

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

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

Kívánságra házhoz megyünk!

Rendelési és nyitvatartási idõ:
H-P.: 9-20 + 0-24-ig ügyelet, Szo-V.: 0-24-ig ügyelet.

Telefon, fax: (28) 490-369

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu

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

Minden vasárnap svédasztal 12-15 óráig!

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

Változatlan minõséggel - olcsóbb
árakkal várjuk kedves vendégeinket!

- Rendezvényterem 80 fõ,
- Kerthelyiség 130 fõ (igény
  szerint lefedhetõ)
- Borospince
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Kistarcsa várossá válásának negyedik 
évfordulóján szeptember 20-án vasárnap 
délután az ünnepséget a hagyományoknak 
megfelelõen a Csigaház elõtti téren 
rendezték meg. Az ünnepségen jelen volt 
Deákné Fogarasi Valéria, országgyûlési 
képviselõ, Vella Nándor, Pest Megye 
Közgyûlésének tagja, Vécsey László, 
Szada polgármestere, Vladimir Vadrna, 
Belusa (szlovák testvértelepülés) polgár-
mestere, Daragus Attila, Torja (erdélyi 
testvértelepülés) polgármestere. A Him-
nusz eléneklése után Romány Eszter a 
kistarcsai MÁS-KÉP Színjátszó csoport 
tagja egy verset szavalt el, majd Tóth 
Szabolcs polgármester ünnepi beszédet 
mondott. Mondandójában kiemelte, hogy 
„Kistarcsa lakossága folyamatosan nõ, 
jelenleg megközelíti a 12.500 fõt. A telepü-
lés várossá válása egy pozitív folyamat 
kezdete volt, amely egy nagyobb léptékû 
fejlõdést indított el Kistarcsán. Nem sok 
önkormányzat dicsekedhet azzal, hogy 
településén nem zár be intézményeket, 
hanem óvoda- és iskolabõvítést tervez.” A 
polgármester megemlítette még, hogy nem 
tettek le az új mûvelõdési ház építésérõl és 
a településközpont kialakításáról sem. 

Az ünnepi beszéd után elõször 
Vladimir Vadrna, Belusa polgármestere 
adta át ajándékát a városnak, majd 
Daragus Attila, Torja  polgármestere 
köszöntötte az ünneplõ Kistarcsát.

Az ünnepi mûsorban Szluka Lídia 
énekmûvész következett. A Nagytarcsán 
élõ énekest Arató Ágnes kísérte zongorán. 
Török Andrea mûsorszervezõ a program-
nak megfelelõen megkérte Tóth Szabolcs 
polgármestert, Babarczi József és ifj. 
Juhász István alpolgármestereket, hogy 
adják át a városi kitüntetéseket. Elsõként 
Kistarcsa legidõsebb polgárának, az 1910. 
április 21-én született Kurfis Menyhértné-
nek adták át a díszoklevelet. A Köz 
Szolgálatért kitüntetést Szurdi Ágnes 
kapta, aki 1976-ban került Kistarcsára a 
tanácshoz és egy rövid megszakítással 33 
évig dolgozott a hivatalban egészen idei 
nyugdíjazásáig. A következõ kitüntetett 
Böröndi István nyugdíjas pedagógus volt, 
aki közel negyven évig volt tagja a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola tanári karának. A 
polgármestertõl a Kistarcsa Városért 
kitüntetést vehette át. Ebben az évben 
Kistarcsa Díszpolgára címet Somlai 
József esperes-plébános kapta, aki 1928-
ban született, 1954-ben szentelték pappá, 
1990-tõl szolgált Kistarcsán, idén kérte 
nyugdíjazását a püspöktõl, aki „Címzetes 
apát ” kitüntetéssel ismerte el 55 éves papi 
hûségét. 
Pest Megye 2009-ben ünnepli fennállásá-
nak 1000-ik évfordulóját. A Megyei 
Közgyûlés ezért ezt az évet, a millennium 
évének nyilvánította és ebbõl az alkalom-
ból zászlót adományoz minden Pest 
megyei településnek.. Szent István király 

1009-ben a veszprémi Sóly okiratában 
említette elõször a négy vármegye, Fejér, 
Veszprém, Zala és Visegrád nevét. 
Kistarcsára két millenniumi zászlót is 
küldött a Megyei Közgyûlés. Az egyiket 
Vella Nándor adta át a városnak, a másikat 

pedig Vécsey Lászlótól a Flór Ferenc 
Kórház megbízott orvos igazgatója 
Simonyi Gábor vette át. Vella Nándor a 
Pest Megye Közgyûlésének tagja rövid 
beszédben méltatta a millenniumi ün-
nepséget.” Pest megye vezetése a 
településeket egy fontos jelképpel a 
millenniumi zászló átadásával szeretné az 

emlékezés szerves részévé tenni. Pest 
megye Közgyûlésének tagjaként most ezért 
érkeztem, hogy ezennel hivatalosan Kis-
tarcsa is részese legyen a Millenniumnak” 
Majd így folytatta: „Pest megye vezetése 
hosszú ünnepségsorozattal szeretné 
megünnepelni a megyei millenniumot, 
amely nemcsak központi ünnepségekbõl 
áll. A településeket egy fontos jelképpel a 
millenniumi zászló átadásával szeretnénk 
az emlékezés szerves részévé tenni”. A 

zászló átadás után nagy sikert aratva a 
kistarcsai Adamcsek Ronald  mesemondó 
a „ Fösvény gazda meg a székely szolgáló 
címû mesét mondta el, majd Liska Zsófia, 
Liska Veronika és Liska Zsuzsanna magyar 
népdalokat énekelt. Az ünnepi mûsort 
Sasvári Sándor musical színész koncertje 
zárta.

1956

A várossá avatás évfordulóján
ünnepelt Kistarcsa

MEGHÍVÓ
Kistarcsa Város Önkormányzata tisztelettel 

meghívja a lakosságot 

az 1956-os forradalom 
évfordulójának megemlékezésére

A mûsort 2009. október 23-án 10.00 órai 
kezdettel tartjuk a Csigaházban

Megemlékezõ mûsor:
Himnusz, Vers 

Ünnepi beszéd: Tóth Szabolcs Kistarcsa polgármestere

Irodalmi játék: A Szent István Általános és Alapfokú 
Mûvészet Oktatási Intézmény tanulói 

Az emléktáblánál 
Vers, Koszorúzás, Szózat

Szurdi Ágnes Köz Szolgálatért
kitüntetést kapott

Kistarcsa Városért díj kitüntetettje,
Bõröndi István
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tartja. Az elõadások csütörtökönként 
este 7 órakor kezdõdnek, idõtartamuk 
kb. 1 óra. A klubestek ideje: csütörtökön 
este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeret-
terjesztõ elõadásai nyitottak, azokat 
bárki térítésmentesen látogathatja.

KIKE

Csigaház programjai
október  1.  Idõsek Világnapja 1. 16.00
október  8.  Idõsek Világnapja 2. 16.00
október 10. Nemzeti Est               20.00
október 17. Dömötör Bál                20.00
október 18. Baba-börze                   8.00
október 23. Ünnepség                     10.00
október 24. Egészségnap                10.00
november 6. Könyvbazár               15.00

Kistarcsa idén is csatlakozott a 
Bursa Hungarica  Felsõoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz
Kistarcsa Képviselõ-testülete szeptember 
23-án meghozott egyhangú döntésével 20 
pályázót támogat havi 5000,- forinttal 
ebben a tanévben. A Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer célja a hátrányos helyzetû, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásba 
való részvételének támogatása. A pályázat 
benyújtási határideje 2009. október 31.

A Pestor Kft. nyerte a jelzõrend-
szeres házi segítségnyújtásra kiírt 
pályázatot
A képviselõ-testület június 17-én szavazta 
meg a pályázat kiírását. Az országosan 
meghirdetett tenderre a Pestor Kft. és az 
Országos Járõrszolgálat Kft. adott be 
érvényes pályázatot. A bíráló bizottság a 
Pestor Kft-t támogatta, a képviselõk a 
legutóbbi testületi ülésen a bizottság javas-
latát  ellenszavazat nélkül elfogadta, így 
Kistarcsán a jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás jelzõrendszerének mûködtetésére 
öt éves idõtartamra a Pestor Kft-vel kötnek 
szerzõdést.

Az önkormányzat jogi 
képviselõjévé a Mátrai Ügyvédi 
Irodát szavazták meg
Az augusztus 3-án megtartott rendkívüli 
testületi ülésen jelentette be Tóth Szabolcs 
polgármester, hogy augusztus 15-i 
hatállyal, közös megegyezéssel szerzõdést 
bont az önkormányzat jogi képviselõjével 
dr. Fabók Andrással. Ekkor döntöttek a 
képviselõk arról, hogy pályázati úton 
keresnek új jogi képviselõt. A szeptember 
14-i határidõre többen adtak be érvényes 
pályázatot, közülük három pályázó anyaga 
került szeptember 23-án testület elé. A 
képviselõk elsõ körben  szavazategyenlõ-
ség miatt -  nem tudtak választani, de 
másodszorra a Mátrai Ügyvédi Iroda 
mellett döntöttek. Az Ügyvédi Irodát 
képviselõ dr. Mátrai Mihály ügyvéd 
Budapesten a VIII. és a XIV. kerületben már 
ellátott hasonló feladatot.

tarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület, 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) 
összefogva  nemzetközi szemináriumot 
rendez, 2009. október 20. és 23. között.
A program célja, hogy ismereteket adjon az 
Európai Unió intézményeirõl, fõbb 
tevékenységérõl. Lehetõség nyílik az 
európai polgárokat foglalkoztató kérdések 
megbeszélésére, megvitatására is. Bizo-
nyára érdekes lesz megtudni, hogyan véle-
kednek a más országokban élõ partnereink 
az olyan fontos kérdésekrõl, mint a globális 
felmelegedés, a migráció, a kulturális és 
nyelvi sokszínûség, a külföldi munka-
vállalás, az európai identitás…
A szemináriumot Gödöllõn, a Mater 
Salvatoris Házban tartjuk. A naponkénti 
oda- és visszautazást bérelt autóbusszal 
oldjuk meg. A program nyitott, bárkit 
szívesen látunk, de elõzetes bejelentkezés 
szükséges. A jelentkezési lap a KIKE 
honlapjáról (www.kike.hu) letölthetõ. Bár 
az elõadásokon lesz szinkrontolmácsolás, 
az angol nyelv ismerete hasznos. Bõvebb 
információ a 28/470-926-os telefonszá-
mon, vagy a kike@kike.hu címen kérhetõ. 

Kereszti Ferenc

Deáktanya programjai
2009. október 1. Budai József: Az eltitkolt 
származás 
2009. október 8. Larissza Ponomarjova: 
Nyelvével hal a nemzet
2009. október 15. Somfai Kara Dávid: A 
sámánhit újjáéledése
2009. október 22. Németh Bálint: Az 1956-
os események után Kistarcsán
2009. október 29. Ferenci Zoltán-Szõke 
Kati: A mesés India testközelben
A Deáktanya elõadásait a Civilház 
(Széchenyi út 33.) közösségi termében 

Idén is lesz Kistarcsai Színház
Megkezdõdtek az elõkészületek és az 
olvasó próbák az õszi színházi bemutatóra. 
Dr. Patkós József - a Szent István Általános 
Iskola igazgatója - rendezõ Anthony 
Shaffer: Mesterdetektív címû mûvét viszi 
színpadra. A két szereplõs darabban a 
Kistarcsán élõ Galkó Balázs és a tavaly 
Harold Pinter: A Gondnok címû színmûbõl 
megismert Sahin-Tóth Zoltán játszik. A 
színházat idén is a Flór Ferenc Középisko 
aulájában alakítják ki. A premier várha-
tóan november végén lesz. Az elõadást 
Kistarcsa Város Önkormányzata és számos 
helyi vállalkozó támogatja, kiknek 
névsorát a közeljövõben megjelenõ szóró-
lapokon, jegyeken és plakátokon láthatnak. 
Részletes információt az októberi szá-
munkban olvashatnak majd.

Nemzetközi szeminárium
A Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE)  
több kistarcsai szervezettel (Pannónia 
Népténcegyüttes Egyesület, Kistarcsai 
Sport és Szabadidõ Egyesület, Közösen 
Értük a Sérült Fiatalokért Alapítvány, Kis-

Tóth Szabolcs polgármester elhatárolódik
a politikai hirdetésektõl

Kistarcsa Város Önkormányzati tájékoztató lapjának a „Kistarcsai Híradó” 2009. évi 8. 
számának hátoldalán a Jobbik rendezvényére szóló felhívás jelent meg. Tóth Szabolcs ezzel 
kapcsolatban a következõk megjelentetését kértre a szerkesztõségtõl.
„Tisztelt Szerkesztõ Úr!
A Kistarcsai Híradó az önkormányzat hivatalos tájékoztató lapja nem politikai lap. 2009. 
szeptember 21-én 12 óráig kérem a szerkesztõ úr írásbeli válaszát arra vonatkozólag, hogy 
hogyan jelenhetett meg a lapban politikai rendezvényre vonatkozó hirdetés. Tájékoztatom, 
amennyiben a következõ lapszámok bármelyikében politikai célzatú hirdetés/hirdetmény 
jelenik meg, úgy az Önkormányzat és a PO-KER Bt. között fennálló megbízási szerzõdés 
azonnali hatályú felbontását kezdeményezem. A megjelent hirdetéstõl mind Kistarcsa 
város polgáraként, mind Kistarcsa Város Önkormányzata polgármestereként is elha-
tárolódom.
Kistarcsa, 2009. szeptember 17.                            Tisztelettel: Tóth Szabolcs  polgármester”

 A szerkesztõség válasza:
„Tisztelt Polgármester Úr!
Az augusztusban megjelent Jobbik rendezvényére felszólító hirdetéssel kapcsolatban a 
következõket tudom válaszolni. A PO-KER Bt.-vel kötött megbízási szerzõdés nem tiltja 
politikai rendezvények hirdetés formában való megjelentetését. A sajtótörvény nem tiltja 
politikai pártok hirdetéseit. A Jobbik törvényesen bejegyzett politikai párt, így ennek a 
pártnak sem lehet kizárni a megjelentetését. A politikai pártok újságban való közzétételét 
lehet korlátozni, de ehhez a megbízási szerzõdést kell a képviselõ-testületnek módosítani. 
Polgármester úr véleményét tudomásul vettem.
Kistarcsa, 2009. szeptember 21.                       Tisztelettel: Polgár Gyula felelõs szerkesztõ ”

Sahin-Tóth Zoltán és Galkó Balázs
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Ebben az évben rengeteg változás tör-
tént az önkormányzat háza tájékán. 
Januárban két alpolgármestert válasz-
tottak, tavasszal elkészült a település 
beruházási ütemterve. Az év második 
felében pedig azt lehet látni, hogy a 
képviselõk többsége által elfogadott 
ütemterv a megvalósulás küszöbéhez 
érkezett. Az óvoda bõvítésére kiírták a 
közbeszerzési tervet, tervezési szakasz-
ba jutott a bölcsõde építése és hamaro-
san kiírják a közbeszerzési pályázatot 
az Ügyfélszolgálati Iroda kialakítására.

A beruházások közül mi valósulhat 
meg ebben az évben és tudják-e tarta-
ni a beruházási ütemtervben megha-
tározott határidõket?
Egy kicsit visszatérnék az év eleji válto-
zásokhoz. Mostanra már látszik, hogy a 
januári alpolgármester választás jó dön-
tésnek minõsült. Az idõs Babarczi József 
és a fiatal ifj. Juhász István alpolgármes-
ter nagyon jól kiegészíti egymást. A feb-
ruárban meghatározott feladatmegosztá-
sukon túl új feladatokat adtunk nekik. 
Így többet tudunk a szomszédos telepü-
lésekkel foglalkozni, más hangsúlyt kap-
nak a testvérvárosok, koordinálni tudjuk 
a Nevelési Tanácsadó munkáját. Fontos 
eredménynek tartom, hogy az áprilisban 
elfogadott beruházási ütemtervünket tar-
tani tudjuk. A prioritásoknak megfe-
lelõen elkezdtük az óvoda bõvítését, itt 
elkészültek a kiviteli tervek, amit napo-
kon belül engedélyezhet Mogyoród Ön-
kormányzata és ha minden jól megy ak-
kor októberben kiírhatjuk a közbeszer-
zési pályázatot. Emellett ismét pályá-
zunk a bölcsõde építésére - mint ismere-
tes itt volt már egy sikertelen pályáza-
tunk - december elejéig kell beadnunk 
az anyagot. Beadtunk egy pályázati anya-
got belterületi utak építésére, itt a lehetõ 
legjobb konstrukciót választottuk, a leg-
kisebb önrésszel elnyerhetõ legnagyobb 
támogatást céloztuk meg. Kiírtuk a pá-
lyázatot intézményeink felújítására, a 
tagóvoda átalakítására és amire már 
konkrét ajánlatot kaptunk az Ügyfélszol-
gálati Iroda kialakítása a Polgármesteri 
Hivatal melletti volt Családsegítõ Szol-
gálat helységeibõl. Visszatérve a kérdés-
hez, ebben az évben az Ügyfélszolgálat 
átalakításának nagy része megtörténhet. 
Jó idõ esetén az óvoda bõvítése is el-
kezdõdhet. Ehhez jön még a két játszó-
tér megépítése. De jó hír még, hogy a 
Szilasvíz Kft. Malom utcai telephelyét a 
kerepesi vagyonmegosztási perben sike-
rült megszereznünk és ide fogjuk a 
Városgondnokságot elköltöztetni. Az 
elõkészületek itt is megtörténtek. Szó-
val, amit nyolc hónappal ezelõtt felvál-
laltunk, abból év végéig szinte mindent 
teljesítünk.

Megtörtént a Szilasvíz Kft átvilágítása, 
az önkormányzati tulajdonú cégnél ter-
veznek-e változtatást?
Szeretném leszögezni, hogy pár évig a 
céggel kapcsolatban csak ködösítés tör-
tént. Mind a két település tervezte az 
átvilágítást, csak másképpen gondolták. 
Ezért aztán nem történt semmi érdemi 
dolog. A Kft. mûködését feltérképezõ ta-
nulmányunkból kiderült, hogy mennyi 
a csekkek száma, mennyit fizettek ki, mi-
re költötték a pénzt. A vízdíj emelése 
egyoldalú volt, ennek következtében 
Kerepesen és Kistarcsán most eltérõ a 
vízdíj mértéke, Kistarcsán többet fizet a 
fogyasztó, mint Kerepesen. Ezeket az el-
téréseket meg kell szüntetni. Az átvilágí-
tás után rengeteg kérdés merült fel, ami-

re ismételten várjuk a válaszokat. Az át-
világítás folytatásán túl egyelõre nem ter-
vezünk változtatást. Viszont támogatjuk 
a vízminõséget javító programokat. Az 
ivóvíz minõség javítására kiírt pályázat-
ra mi is beadtuk a jelentkezést. Átalakí-
tottuk a Felügyelõ Bizottságot, mi egy ta-
got hívtunk vissza az új delegáltunk 
Marosi György, akit megválasztottak a 
Felügyelõ Bizottság elnökévé.
Egy nagyon nagy alapterületû vízi-
szórakoztató központot tervez egy be-
fektetõi csoport megépíteni az M0 
kistarcsai szakaszán. A településen 
úgy tudják, hogy ez egy 65 milliárd fo-
rint értékû beruházás lenne. Mi ebbõl 
az igazság?
Én is úgy tudom, hogy a kistarcsai sza-
kaszon tervezik, de például Nagytarcsán 
kész tényként kezelik a „Titanic” nevû 
nagyberuházást. Az igazsághoz hozzá-
tartozik, hogy a befektetõk több telepü-
lésen tárgyaltak már, így Kistarcsán is, 

de még nincs döntés az ügyrõl. A dönté-
si határidõ október 15-e lenne.
Vasárnap volt a várossá avatás ün-
nepsége, ahol a két testvérváros Belusa 
és Torja most is  polgármesteri szintén 
képviselték a településüket. Elõbb már 
említette, hogy a testvérvárosokkal sze-
retne egy tartalmasabb kapcsolatot ki-
építeni!
Az elmúlt években nagyon jó baráti kap-
csolat alakult ki a testvértelepülések ve-
zetõi között. Belusán mindig olyan fo-
gadtatásban van részünk, amit mi olyan 
pazarul nem tudunk viszonozni. Egyéb-
ként semmit sem érezni azokból a 
feszültségekbõl, amit az utóbbi idõben a 
két ország között szítanak. Én mindig jól 
érzem magam Belusán és van mit tõlük 
tanulni. Itt az a cél, hogy minél több 
szakterület képviselõi jussanak el Szlo-
vákiába. Ugyanez mondható el Torjára 
is. Nekem a személyes kötõdéseim erõ-
sebbek Erdélyhez, hiszen több rokonom 
is él ott. Amikor elmegyek Torjára úgy 
érzem, mintha csak hazamentem volna. 
Szóval ebben az irányban szeretnénk 
lépni.
Kistarcsa komoly pénzügyi tartalékok-
kal rendelkezik, most már van bátor-
ságuk ezt felhasználni?
Ez nem bátorság kérdése, csak az elmúlt 
idõszakban a képviselõ-testület ebben a 
kérdésben nem volt egységes. A lázas 
semmittevésben inkább a polgármestert 
próbálták ellehetetleníteni. A beruházá-
si tervünk csak a meglévõ pénzükre ala-
poz és ezt a képviselõ-testület nagy ré-
sze támogatta. Tehát, ha az ütemtervet 
szeretnénk tartani, akkor értelem-
szerûen a tartalékokhoz kell nyúlni. Az 
óvoda építését és az Ügyfélszolgálat kia-
lakítását saját forrásból valósítjuk meg. 
Kistarcsának több száz millió forintos 
megtakarítása van, így van mibõl költe-
ni. A sikeres pályázatok csak javíthatják 
a helyzetünket.
Meg kell jegyeznem, hogy a pénz egy ré-
sze a beruházások elmaradásából jött 
össze, a másik része pedig a sikertelen 
pályázatok önrészébõl maradt. Az intéz-
mények fenntartásához meg van a pén-
zünk és én azt gondolom, hogy a 2010-
es költségvetéssel sem lesz bajunk. 
Ebben a pillanatban azonban ezzel nem 
nagyon szeretnék foglalkozni, hiszen 
egy racionális gazdálkodással, ha csak a 
kötelezõ alapfeladatokat nézzük, a költ-
ségvetésünk nagyon stabil lábakon áll. 
Nem lehet azonban megjósolni, hogy mi-
lyen következményekkel jár a normatív 
támogatások csökkentése, az Áfa emelé-
se és egyéb más elvonás. Novemberig 
kell benyújtani a jövõ évi költségvetési 
koncepciót, de egyelõre nem ismerjük a 
sarokszámokat.

 P.Gy.

Még ebben az évben elkezdik az óvoda bõvítését
Interjú Tóth Szabolcs polgármesterrel

Tóth Szabolcs polgármester



Munkámat továbbra is Tóth Szabolcs 
polgármester úr megbízatásai határoz-
zák meg.
A jegyzõ asszony és a polgármester úr 
megtisztelt azzal, hogy a jelenleg átdol-
gozott polgármesteri-jegyzõi közös uta-
sításokat, és más beérkezõ anyagokat, ta-
nulmányokat nézzem át, annak érdeké-
ben, hogy munkámat megkönnyeb-
bítsem. Természetesen a véleményemre 
is kíváncsiak. Ezek a dokumentumok 
egységesen több száz oldalt is kitesznek. 
Szakmai megértésükhöz sok segítséget 
kaptam a hivatal osztályainak ve-
zetõitõl, és munkatársaitól. Külön él-
mény volt számomra, a szakmámat fele-
levenítõ oktatási intézményeink 2008-
2009. tanévvégi beszámolói.
Folyamatos szervezés és egyeztetés után 
munkatársaimmal, - Horváthné Borsos 
Andrea igazgatási ügyintézõvel és Izsó-
né Szecsõdi Ildikó Nevelési Tanácsadó 
vezetõjével  sikerült olyan javaslatot ten-
nünk Csömör Önkormányzata részére, 
mely lehetõvé tenné 2010-tõl, hogy a 
szomszédos települést segíthessük ab-
ban, hogy a tanulási nehézséggel küzdõ 
gyermekek fejlesztését a mi intézmé-
nyünk lássa el.
Augusztus végén Budapesten a Város-
házán kaptam információkat a 2009-

2010. tanév feladatairól, és a várható 
megszorító intézkedésekrõl.
Többnapi belsõ szervezés, törvények, he-
lyi költségvetés, várható kormányrende-
letek áttekintése - után sikerült kidol-
goznunk egy olyan határozati javaslatot 
a képviselõk számára, mely biztosítja ok-
tóber 1-tõl a Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium 40-42 
fõs elsõs osztályainak létszámból adódó 
problémájának megoldását, és a Szent 
István Általános Iskola napközis cso-
portjának beindítását. Tettem ezt úgy, 
hogy egy-két kollégám mindent megtett 
annak érdekében, hogy a szülõk elõtt le-
járathasson.
Szeptember 1-én tartottunk egy megbe-
szélést a fogorvosokkal, és a háziorvo-
sokkal. Jegyzõkönyvben rögzítettük a 
problémákat, és javaslatokat tettünk a 
mielõbbi megoldásokra.
Személyesen ellenõriztem a busszal 
Gyömrõre induló tanulóinkat, és részt 
vettem a Családsegítõ szervezésében ösz-
szehívott szülõi értekezleten, ahol meg-
beszéltük a gyakorlat közben felmerült 
problémákat.
A jó hangulat továbbra sem hiányzott az 
Õszirózsa Nyugdíjas Klub szüreti bál-
ján.
Sajnos más elfoglaltságom miatt kevés 

idõm maradt a KIKE Kulturális Hét prog-
ramjaira. Örülök, hogy az Egyházzenei 
estén részt tudtam venni. Gyönyörû 
volt!
Estére elfáradva, de tele élményekkel, 
aktívan tevékenykedtem a Süssünk 
görhönyt!  Krumplifesztiválon, Belusa 
testvértelepülésünk három tagját, és 
Kistarcsa Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat lelkes csapatát erõsítve. Re-
mélem meg voltak velem elégedve.

Babarczi József
alpolgármester
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Remélem meg voltak velem elégedve
Beszámoló Babarczi József alpolgármester munkájáról

Véget ért a többség nagy bánatára a nyár, 
ennek következtében nem csak a borús 
napok száma nõ, hanem az elvégzendõ 
feladatoké is. A játszóterek játékai lassan 
megérkeznek, a Gesztenyés Óvoda bõví-
tésének terve is elkészül, lehet indítani a 
közbeszerzést a kivitelezésre. Ebben a 
hónapban kiválasztjuk a tervezõ céget 
is, ami az összes többi beruházás terveit 
is elkészíti. Ami pedig az önkormányzati 

ügyfélszolgálatot illeti annak kivitelezé-
sére kiírt közbeszerzés is most jár le. 
Tehát a beruházási terv végrehajtása 
halad, bár mivel minden szabályt be kí-
vánunk tartani, így sokszor nem olyan 
gyorsan mint szeretnénk. A pályázatok 
is elindultak, a testület a következõ há-
rom pályázaton indul: akadálymente-
sítés, bölcsõde építés, valamint belterü-
leti út építése. Továbbá egy új projektet 
is szeretnék elindítani, amit a szeptem-
beri bizottsági és testületi ülésekre be is 
terjesztettem. Ez a projekt nem más, 
mint Kistarcsa határában, az úgyneve-
zett „búcsú területen” egy állandó kistar-
csai hétvégi piac létrehozása. Úgy gon-
dolom ennek létrejötte mindenképp jót 
tenne a városnak, hisz nemcsak olcsóbb 
vásárlási lehetõséget biztosítana a kistar-
csai és a környezõ településeken élõ la-
kosoknak, hanem kiegészítõ pénzkerese-
ti lehetõséget is. A mai helyzetben úgy 
érzem a lakosoknak mindkettõre nagy 
szüksége van. Végül az õsszel megren-
dezésre kerülõ sok programra hívnám 
fel a figyelmet, igyekszem én is minél 
többen ott lenni, mindenkit szeretettel 
várunk. 

Támogatom egy állandó kistarcsai
hétvégi piac létrehozását

ifj. Juhász István alpolgármester beszámolója 2009. november 25-én

író-olvasó találkozó
lesz a Városi Könyvtárban

A vendég Tóth Krisztina költõnõ, 
novellista, mûfordító, üvegmûvész, 

a Nõk Lapja állandó szerzõje
Az 1964-ben Budapesten született írónõ 
elsõ kötete, a Radnóti Miklós emlékérem-
mel jutalmazott Kabátlobogás 1989-ben 
jelent meg. További mûvei: A beszélgetés 
fonala (1995), Látogatás (1996), Árnyék-
ember (1997), Porhó (2001), Londoni 
mackók (2003), Síró ponyva (2004), Fény 
viszony (2004), Vonalkód (2006), Magas 
labda (2009). 
Munkásságának elismerésére Graves-díj, 
Déry Tibor-díj, József Attila-díj, Vas István-
díj, Szépírók Társaságának Díja kitüntetést 
kapott. (Legújabb prózakötete 2009 
novemberében kerül a könyvesboltok 
polcaira.
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Akkor jó egy rendezvénysorozat, ha 
minden évben túlmutat az elõzõn. A 
VIII. Fõzõfesztivál a rossz elõjelek elle-
nére több csapatot vonzott és nagyobb 
érdeklõdést váltott ki, mint egy évvel 
korábban. A Kistarcsai Váltók Egyesü-
lete idén a Vállalkozók Baráti Köre nél-
kül szervezte meg a Fõzõfesztivált. 
Uvacsek Csaba fõszervezõ szerint a 
kellemes jó idõ is kellett a sikerhez. A 
képviselõ már a Katalin bál szervezé-

sén dolgozik, de ezt megelõzi október 
4-én a városi búcsú, ahol az elõkészítõ 
munkabizottság elnökek Uvacsek Csa-
ba. 

Egy hónappal ezelõtt még aggódott, 
mert a vállalkozók jelezték távolma-
radásukat. A sikeres rendezvény után 
viszont úgy tûnik elégedett. A jó 
idõjáráson kívül még mivel magya-
rázza a nagy érdeklõdést?
Idén országosan is meghirdettük a 
rendezvényt, igaz elírták a dátumot, 
szeptember 5-e helyett 12-ét írtak. Ezt 
nagyon sajnáljuk, mert több csapat a 
késõbbi dátumra készült. Ha nincs ez a 
hiba, akkor még többen fõztek volna, 
de a hirdetésnek köszönhetõen az or-
szág távolabbi pontjain is felfigyeltek a 
fesztiválunkra. Telefonáltak Debrecen-
bõl, Szegedrõl, Nyíregyházáról és 
Gyõrbõl és jelezték, hogy jövõre min-
denképpen eljönnek Kistarcsára. Szó-
val nem panaszkodom, mert így is 12 
csapat nevezett. A résztvevõknek külön 
köszönet jár és ezt nagyon kihangsú-
lyoznám.
Készített valami összegzést?

Igen, és nagy örömömre szolgál, hogy 
idén a rendezvényre összegyûlt pénz 
elegendõ volt, vagyis nem fizettünk rá. 
Mindenki megértette, hogy a nevezési 
díjat és a négyszáz forintos váltópénzt  - 
amiért kóstolni lehetett - azért kértük, 
hogy részben ebbõl finanszírozzuk a kia-
dásainkat.  Így minden fõzõcsapatnak 
tudtunk ajándékot adni  pólót, okleve-
let, egy üveg bort és hat doboz sört - és 
szolgáltunk jó élõ zenével, mûsorral! 

További terveink még, hogy november 
28-án az elfelejtett KATALIN bált újra 
felelevenítjük jótékonysági céllal. Re-
ménykedünk, hogy az is sikeres lesz! 
Kik támogatták a rendezvényt?
Külön meg kell köszönni az önkor-
mányzat 100.000,- forintos támogatá-
sát, a Városgondnokság munkáját, de 
meg kell említeni a háttértámogatókat 
is, a 4 Generáció Kft-ét, ahonnan a fát 
kaptuk, Jakab Gyulát, aki a fát 
szállította, a Trendekor Kft-t, tõlük kap-
ták Kistarcsa emlékcímerét a verseny-
zõk, Nófa  Flóra  Bt-t,  ahol az asztali dí-
szek készültek. Fellépésükkel támoga-
tott bennünket a Szeretett Népdalkör, a 
Kéknefelejcs Hagyományõrzõ Népdal-
kör és a Rozmaring Együttes és meg 
kell említeni az óvónõket, akik idén is 
lebonyolították a kézmûves foglalkozá-
sokat. Kiemelném Huszka Judit színvo-
nalas mûsorvezetését is. 
A zsûri elnöke dr. Kiss János mester 
szakács volt, kik segítettek neki?
Kiss János, aki a világ legnagyobb szál-
lodaláncai közé tartozó amerikai Hyatt 
Corporation alelnöke, vezetõ séfje, a 
szakácstudomány doktora, idén is haza-

látogatott kistarcsai rokonaihoz, sõt a lá-
togatását úgy idõzítette, hogy itt tudjon 
lenni a fesztiválon. Dr. Hõhn László há-
ziorvos most is segített és én voltam a 
zsûri harmadik tagja. Kiss János már 
most megígérte, hogy jövõre ismét eljön 
és támogatóként is segíti a rendezvényt.
Miért nem hirdettek ki gyõztes csapatot?
Mindenki szabadon fõzhetett, így na-
gyon változatos bográcsételek készül-
tek, ezért egy pulyka ragulevest nem le-
hetett összehasonlítani mondjuk egy 
bárányragulevessel, körömpörkölttel 
vagy egy halászlével. Elegendõ kóstolót 
adtak el a csapatok, ez is azt bizonyítja, 
hogy jókat fõztek. Ezért a zsûri döntése 
szerint mindenki díjat kapott. 
Uvacsek Csaba a városi búcsú elõké-
szítõ munkabizottság elnöke is. Sike-
rült-e megállapodni a mutatványo-
sokkal?
Igen, október 4-én minden eddiginél na-
gyobb és színesebb vásári forgatag fo-
gadja majd az érdeklõdõket. A munka-
bizottság tagjai - Navratil Mihály, 
Kedves Károly és én - igen nehéz hely-
zetbe kerültünk, mert a vállalkozó a bú-
csú elõtt nyolc héttel kereset meg 
bennünket, hogy új helyszínnel tárgyal-
juk meg ismét a búcsú díját.  Több kép-
viselõ azon az állásponton volt, hogy 
ilyen tárgyalásba ne menjünk bele és 
ne legyen városi búcsú. A búcsú helyét 
illetõen a tárgyalások során több verzió 
is felvetõdött. A vállalkozó szerette vol-
na a búcsút az Ifjúság térre vinni, mi a 
Településfejlesztési Bizottsággal együtt 
ragaszkodtunk a Búcsú térhez. A komp-
romisszum vége az lett, hogy 400.000,- 
forintért -  kevesebb pénzért - a Búcsú 
teret adtuk a vállalkozónak. Az Ifjúság 
térért Horváth Károly mutatványos vál-
lalkozó 800.000,- Ft közterület-haszná-
lati  díjat fizetett volna  és ötszázezer fo-
rintos kauciót, de ezt a képviselõk több-
sége elvetette.
A munkabizottság azon az állásponton 
volt, amit a Településfejlesztési Bizott-
ság is javasolt, vagyis az Ifjúság tér meg-
kímélése megér ennyit a városnak.
Tavaly három évre kötöttek szerzõ-
dést Horváth Károly vállalkozóval a 
Búcsú térre évi 700.000,-Ft helyfogla-
lási díj ellenében. Ezzel a szerzõdés-
sel mi lett?  
Valóban három évre állapodtunk meg a 
mutatványos vállalkozóval, azzal a 
kikötéssel, hogy más helyszínen külön 
megállapodás tárgyát képezi a terület 
nagysága és használati díja. A 700.000,- 
forintos díj csak a tavalyi évre vonatko-
zott. Horváth Károly idén nem az opci-
onális területet pályázta meg, hanem az 
Ifjúság teret, így alku pozícióba került, 
amit ügyesen kihasznált. 
A búcsú idején lesz-e külön buszjárat?
Természetesen, ezen a napon sûrítjük a 
buszjáratokat és ideiglenes megállót je-
lölünk ki a Búcsú tér közelében.     P.Gy.

A VIII. Fõzõfesztivál már
túlnõtt a város határán 

Október 4-én lesz a városi búcsú 

A fõzõversenyen indult csapatok képviselõi, középen Uvacsek Csaba fõszervezõ
és dr. Kiss János, a zsûri elnõke
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ben, ami kerttel, medencével 
rendelkezik és a közeli tópart-
tal határos. Strandolást, túrá-
zást és horgászást kedvelõ csa-
ládoknak szívesen ajánlom, 
mivel kellemes pihenõhely. 
Az óvodás gyerekekkel együtt 
kirándultunk Ustron vadas-
parkjában, a Lesny-parkba. A 
park érdekessége, hogy egyik 
sétányán a lengyel gyermekek 
kedvenc meséit mozgó figurák 
elevenítik meg. Az állatok 
több helyen is szabadon sétál-
hatnak. Fogadott bennünket 
Rudziniez polgármestere hi-
vatalában, ahol diaképekkel il-
lusztrálva mutatta be városá-
nak neveztességeit.
Plawinowice-ban megcsodál-
hattuk a Balleström család 
kastélyát, melynek egyik szár-
nya szállodaként is mûködik. 
Rudziniec-ben az iskola mel-
letti kis épületben, szerény 
könyvtár mûködik, melynek 
vezetõje szívesen számolt be 
munkájáról és elképzeléseirõl. 
Büszkeségük hogy egy kis 
internetes számítógépes szo-

2007 júniusában három or-
szág (Németország, Szlovákia 
és a Magyarország) szakmai 
együttmûködése befejezõdött. 
Mivel igen tartalmasnak bizo-
nyult, ezért újabb pályázatra 
jelentkeztünk. A megnyert pá-
lyázatunk címe: „Mesével 

Európában…”, melynek kere-
tében ismét lehetõségünk 
nyílt országunkból kitekin-
teni, más országokat, szokáso-
kat, szakmai elképzeléseket és 
gyakorlatokat megismerni. Je-
len pályázat során két évig 
négy ország mûködik együtt 
(Lengyelország, Szlovákia, 
Csehország és Magyarország). 
A projektben résztvevõ orszá-
gok népmeséibõl egy-egy 
gyöngyszemet megismerünk, 
majd többféle módon feldol-
gozzuk. Saját népmesevilá-
gunkból a Csillagszemû Ju-
hász címû mesét választottuk, 
melyet több csoport az évzá-
róján bemutatott a szülõk és 
gyermekek nagy örömére. 
Kiemelten egy új technikával, 
a textilfestéssel ismerkedtünk 
meg, és alkalmaztuk a mese-
feldolgozás során. Az elké-
szült munkákból a Geszte-
nyés- és Tölgyfa Óvodában is 
kiállítást rendeztünk. A gyer-
mekek és szülõk, illetve az 
óvodába látogató vendégek el-
ismeréssel nézegették az elké-
szült alkotásokat. A Geszte-
nyés Óvoda különtermében 
megrendezésre került nemez-
technikával készült iparmû-
vész szintû bábkiállítás, amit 
Csuvarszki Pálné Deliága 
Gabriellának köszönhetünk.
Az elsõ szakmai találkozóra 
Szlovákiában, a másodikra 

Magyarországon, a harmadik-
ra pedig Lengyelországban ke-
rült sor. Óvodánkból (2009. jú-
nius 2-5-ig) öten látogattunk 
el a lengyelországi Poniszowi-
cébe, vezetõnk Ratimovszky 
Tiborné, a projektvezetõ Csu-
varszki Pálné Deliága Gabri-

ella, Lovas Attiláné, Gémesi 
Andrásné és nem utolsósor-
ban Csingerné Kass Ibolya 
óvónõ, akinek kiváló autóve-
zetési technikáját, nyugodtsá-
gát csak dicsérni lehet, és aki 
mellett ezen a hosszú úton 
mindannyian biztonságban 
éreztük magunkat.
Hajnalban indultunk északi 
irányban Magyarországot el-
hagyva, a szlovákiai Nyitra 
megyén, majd rövid ideig a 
Vág folyó mentén délután 2-
re érkeztünk meg Poniszo-
wice-be. Az óvoda csakúgy, 
mint nálunk két telephelyen 
mûködik egy-egy csoporttal, 
és saját fõzõkonyhával. Az 
erdõ szélén épült kultúrház 
emeletén egy csoport került 
elhelyezésre, és itt fogadott 
minket nagy szeretetettel az 
óvodavezetõ és munkatársai. 
Fogadó vendégeink voltak 
ezen kívül Rudziniec polgár-
mestere és plébánosa. Frissítõ 
után Poniszowice plébánosa 
megmutatta a község templo-
mát, és ismertette annak tör-
ténetét. A templom gondozott 
temetõ közepén helyezkedik 
el, mellette a paplakkal, majd 
rövid sétát tettünk az erdõ-
ben. Az itt élõ emberek szinte 
együtt élnek a természettel, 
majdhogynem annak része-
ként. Szálláshelyünk Niewie-
sze-ban volt a Hotel-Zagiel-

„Mesével Lengyelországban…”
Négy ország közös pályázata

Vendégségben a katolikus plébánosnál

bát nyithattak a gyerekek szá-
mára. Látható céljaik közé tar-
tozik a gyermekek szabadide-
jének aktív és tartalmas kitöl-
tése.
A város plébánosa otthonában 
is fogadott minket, beszámolt 
élményeirõl és afrikai mis-
sziós munkájáról. A helyi foga-
dó nagytermében az óvodás 
gyerekek az általuk választott 
népmesét a „Dratewka susz-
ter” történetét mutatták be, 
mely gyermekeknek és felnõt-
teknek egyaránt élvezetes elõ-
adás volt. Rybnik-ben mûkö-
dõ óvodában egyeztettük a 
projekt jelenlegi és további fel-
adatait. Vendéglátóinknak kö-
szönhetõen Taciszów-ban 
még ma is mûködõ harangön-
tõ mûhelybe is eljuthattunk, 
ahol megismerhettük a ha-
rangöntés technikáját és mun-
kafázisait is megfigyelhettük. 
Gliwice-ben rövid séta és né-
zelõdés után elköszöntünk 
vendéglátóinktól és hazain-
dultunk.
Ez a négy nap hamar elrepült, 
de mindannyiunk számára 
tartalmas, élménydús örök em-
lék marad…

Gémesi Andrásné
óvónõ
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A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság az 
állampolgárok részére Táblavadász akci-
ót hirdet. 
A Táblavadász akció célja, hogy az ál-
lampolgárok közül, aki indokolatlannak 
tûnõ, esetleg megtévesztõ KRESZ táblát  
észlel Pest megye útjain, az a tábla fotóját 
és a beazonosításhoz szükséges helyszín 
pontos leírását juttassa el a  tablava-
dasz@pest.police.hu e-mail címre.
A bejelentéseket, amely Pest megye va-
lamennyi útjára vonatkozik, 2009. októ-
ber 1. és 2009. november 1. közötti 
idõszak között várjuk. A program csak a 
jelzõtáblával kapcsolatos bejelentések 
megtételére ad lehetõséget. A bejelenté-
seket egy bizottság megvizsgálja, egyez-
tetett megoldási javaslatokat tesz, me-
lyeket eljuttat az érintett közútkezelõ-
nek.

A tablavadasz@pest.police.hu e-mail 
cím a Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ságon létesült, itt várjuk az indokolat-
lannak tûnõ, esetleg megtévesztõ 
KRESZ táblákkal kapcsolatos állampol-
gári bejelentéseket, melyeknek az aláb-
bi kritériumoknak kell megfelelni:

- Az észrevételek megküldésének 
helye: megadott e-mail cím,
- A bejelentés a megadott határ-
idõn belül érkezzen be,
- A hely beazonosításához szüksé-
ges fényképfelvétel csatolása,
- Fontos a helyszín pontos meg-
jelölése, az észlelt forgalomtechni-
kai probléma leírása.

A leghasznosabb észrevétel beküldõjét a 
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya díjban ré-
szesíti. 

Rendõrségi sajtófelhívás a Pest Megyei
„Táblavadász akció”-ról

Idén 20 éves a Flór 
Ferenc Középiskola

Dupla évfordulóra készül a 
Flór Ferenc Egészségügyi 

Szakközépiskola és 
Gimnázium 

A Flór Ferenc Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Gimnázium szeretettel 
várja egykori tanárait és diákjait az 
iskola fennállásának 20 éves évfordu-
lójára. E napon emlékeznek meg az 
iskolában rendezendõ ünnepi mûsor-
ban Flór Ferenc születésének 200-ik 
évfordulójáról is.

A program 2009.10.10-én (szombaton) 
10.00 órakor kezdõdik. Jelentkezni a 
06-28/506-855-ös számon lehet.

ELADÓ- INGATLAN
2

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

Szolgáltatás
Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, 
nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszerelés 
kedvezõ áron. 06-20-467-7693

Pedikûr-manikûr, frissítõ, relaxáló masz-
százs kényelmesen az Ön otthonában. Tel.: 
06-30-382-5377 

Az iskola fennállásnak történetében az 
idei tanévben jelentkezett a legtöbb tanu-
ló. A 9. évfolyamon a gimnáziumi osztály-
ban 40-en, a szakközépiskolai osztályban 
pedig 42 tanuló kezdte meg a tanévet. Az 
örömben az üröm, hogy a közoktatásról 
szóló törvény szerint egy osztályban maxi-
málisa 35 diák tanulhat, ráadásul az intéz-
mény egy-egy osztályában maximálisan 
csak 36 tanuló fér el. Ezért az iskola igaz-
gatója dr. Lukács Ferencné a fenntartó ön-
kormányzathoz fordult. Azt kérte, hogy a 
testület engedélyezze a törvény szerinti 
maximális 35-ös osztálylétszám túllépését, 
és a 9-ik évfolyamon a túlfeszített osztály-
létszámot a közismereti tantárgyak cso-
portbontásával próbálják normalizálni. A 
csoportbontással az intézmény várható 
költsége  a képzõdõ túlórák miatt  
1.200.000,- forinttal növekszik. Ezt az 

iskola, a bérmaradvány terhére kigazdál-
kodja. Ezen tényeket figyelembe véve a 
képviselõk támogatták az iskola kérését. 
Az egészségügyi képzés folyamatossága 
változatlan az iskolában. Egészségügyi 
szakemberekre továbbra is nagy szüksége 
van az országnak. A Flór Ferenc Középis-
kola éppen ezért a piac elvárásainak meg-
felelõen indít képzéseket. Már a keresztfél-
évtõl beiskolázzák az új ápoló szakképzõ 
évfolyamot. A jövõ tanévtõl pedig masz-
szõrképzés is lesz Kistarcsán. A jelenlegi 
osztály tanulói ebben a tanévben OKJ záró-
vizsgára készülnek.  A szakközépiskolai év-
folyamokon egészségügyi alapismereteket 
tanulnak a diákok, ez a tantárgy választha-
tó érettségi tantárgyuk is lehet. A szakmai 
képesítést érettségire épülõ oktatás kereté-
ben lehet megszerezni. A középiskolában 
angol, német és francia nyelvet tanulhat-

Ennyi diák még sohasem jelentkezett
Tanévkezdés a  Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban nak a diákok. Folytatódik a Baraka mentál-

higiénés program, májusban volt az elsõ 
foglalkozás, szeptember 10-én és 29-én a 
párkapcsolatokról tartottak újabb foglalko-
zásokat a diákoknak. Október 10-én szom-
baton egész napos programmal emlékez-
nek meg az iskola fennállásának 20-ik és 
Flór Ferenc születésének 200-ik évforduló-
járól. Az egész napos rendezvényre szere-
tettel várják az iskola egykori diákjait és ré-
gi dolgozóit.
Az intézmény a hagyományoktól eltérõen 
nem õsszel, hanem január 16-án tartja a 
Gödöllõi Mûvelõdési Házban szalagavató 
ünnepségét. 

APRÓHIRDETÉSEK
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Alsó tagozat
Kíváncsisággal vegyes várakozással fog-
tunk neki a 2009/2010-es tanév elõkészü-
leteinek. Az alsós munkaközösség elkészí-
tette munkatervét, melyben a hagyomá-
nyos feladatok mellett új programok is sze-
repelnek. Ilyen az õszi és tavaszi foci-
bajnokság, az advent idején megren-
dezendõ vásár, elõkészület a Kölcsey gálá-

ra és a Víz világnapján tartandó kirándu-
lás. Idén az alsó tagozaton úszás, atlétika, 
futball, hímzõ, furulya, rajz és technika 
szakkörökön vehetnek részt tanulóink. 
Szeptember elejének legfontosabb felada-
ta az órarendek összeállítása és a tanme-
netek megírása, ami a napi teendõk ellátá-
sa mellett sok odafigyelést és idõt igényel.  
Ebben az évben a Nevelési Tanácsadó 
munkáján kívül fejlesztõ pedagógusok is 
segítik munkánkat, akik a tanulási nehéz-
ségekkel, vagy részképesség zavarokkal 
küzdõ gyerekekkel foglalkoznak heti rend-
szerességgel.

Alsós munkaközösségünk nagy hangsúlyt 
fektet a néphagyományok ápolására. 
Szeretnénk megismertetni tanulóinkat a 
régi idõk munkáival, mesterségeivel. A ta-
valyi szõlõszüret után, idén sütödébe és 
kukorica betakarításra látogattak el osztá-
lyaink. Testközelben ismerték meg a 
kombájnt, a bálázógépet, a betakarítást 
végzõ traktor munkáját, valamint a pék-

sütemények készítésekor használt gépe-
ket és anyagokat.
Megkezdõdött az õszi papírgyûjtés is, 
melyre még szeptember 27-ig várjuk a pa-
pírt az alsó tagozat udvarán felállított kon-
ténerbe.

 Antalné Farkas Józsa mk.vez.

Felsõ tagozat
Sok hagyományos programunk folytató-
dik, de újakkal is bõvítjük tanórán kívüli 
rendezvényeink sorát.
Nyolcadikosaink sikeres továbbtanulását 
megkönnyítendõ, idén is felvételi elõké-

szítõkön vehetnek részt magyar, történe-
lem, matematika és angol tantárgyakból. 
Városunkban egyedülálló módon két ide-
gen nyelv közül választhatnak a 'kölcseys' 
diákok, sõt a szorgalmasabbaknak le-
hetõségük van a második nyelvbõl osztá-
lyozóvizsgát tenni. 
Iskolánk tanulói részt vehetnek az ének-
karban, atlétika, kézmûves, és színjátszó 
szakkörön, furulyázhatnak és focizhatnak 
a délutáni órákban. 
Minden hónap érdekes programokat tar-
togat tanulóink és sokszor egész család-
juk számára. 
Szeptemberben Benedek Elekrõl emléke-
zünk meg házi mesemondó verseny és 
rajzverseny formájában. A tavalyi Csalá-
di nap rendkívüli sikerén felbuzdulva 
idén is nagy szeretettel várjuk minden ta-
nulónkat és családját október 10-én. Aki 
tavaly velünk 'vetélkedett', énekelt, tán-
colt és bográcsozott, vagy grillezett ezen a 
szép szombati napon, biztosan az idén 
sem hagyja ki. A november 2009-ben is 
az angol és német nyelv jegyében fog 
telni, a most már hagyományosnak nevez-
hetõ idegen nyelvi hónap keretei között. 
A hagyományoktól eltérõen tehetséges ta-
nulóink idén nem a karácsonyi hangver-
senyen mutatkoznak be, hanem az április 
17-én megrendezésre kerülõ Kölcsey 
Gálán. Reméljük, hogy ezt a rendezvényt, 
amely új színfoltot jelent programjaink 
palettáján, szintén nagy érdeklõdés fogja 
kísérni. 
A Diákönkormányzat filmklubot indít és 
megszervezi a Magyar Kultúra Napján tar-
tandó programjainkat, külön figyelmet for-
dítva kerek évfordulós nagy magyarjaink-
ra. Természetesen idén sem maradhat el a 
németesek ausztriai kirándulása, az idei 
célpontunk Bécs, a Schönbrunni kastély. 
E rövid ízelítõ a teljesség igénye nélkül so-
rolta fel a 2009-2010-es tanévre tervezett 
programjainkat. Nem említettük külön a 
folyamatosan zajló házi és körzeti vers- 
és prózamondó, helyesírási versenyein-
ket, valamint nemzeti ünnepeinkrõl való 
megemlékezéseinket.

Huoranszkiné Bernáth Cecília
humán mk.vez.

Tanévkezdés a Kölcseyben

Alsósok a pékségben

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 10. §. 
(1) bekezdése alapján. A közszolgálati jog-
viszony idõtartama: Határozatlan idejû közszol-
gálati jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidõ. Próbaidõ: 6 hónap. A munkavégzés 
helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 
9/1995.(II.3.) Korm. Rendelet alapján a 
munkakör betöltõje által ellátandó feladat-
körök.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi 
körök: ügyirat kezelési feladatok, igazgatási-
testületi munkát segítõ munkakör, bizottsági  
testületi elõterjesztések készítése, szükség 
szerint jegyzõkönyvvezetés, önkormányzat 
mûködésével kapcsolatos egyéb gazdasági 
feladatok, belsõ ellenõrzéshez kapcsolódó 
nyilvántartások vezetése, önkormányzat és a 
jegyzõ mûködésével kapcsolatos nyilvántar-

tások vezetése.
Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, 
cselekvõképesség,

- középiskolai közgazdasági végzettség,
- számítógépes ismeretek.
- legalább 2 éves önkormányzati  polgár-

mesteri hivatalban szerzett -  gyakorlat
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- költségvetési gazdálkodásban megszerzett 

szakmai tapasztalat,
- igazgatási ügyintézõi szakképesítés,
- közigazgatási alapvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban 

Kistarcsa város jegyzõje szervezési ügyintézõ munkakör  betöltésére pályázatot hirdet

részt vevõk megismerhetik a pályázó anyagát.
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben 
meghatározottak szerint.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné 
nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthetõ: 2009. november 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 
október 17.
Elbírálás határideje: 2009. november 1.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban 
tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére 
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell 
eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „szervezési 
ügyintézõ pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágo-
sítás a (28)-470-711/125-es telefonszámon 
kapható.



11INTÉZMÉNYEINKKISTARCSAI HÍRADÓ

Szeptember a Szent Istvánban
A Szent István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
is, mint annyi más általános iskola 
Magyarországon, szeptember 1-jén kitár-
ta kapuját régi és új tanítványai elõtt. A 
reggel 8 órakor megtartott vidám hangu-
latú tanévnyitó ünnepséget Székely 
Andrea és Dobronayné Csepeti Melinda 
tanárnõk, valamint a 6.a és 6.b osztályo-
sok rendezték. Az iskola igazgatója Dr. 
Patkós József meleg szavakkal, a nyolca-
dikosok pedig az iskola jelvényének 
feltûzésével és apró ajándékkal köszön-
tötték az új elsõsöket. 
Az elsõ hét a tanulók beilleszkedésével 
és az újonnan elfogadott házirend szabá-
lyainak megismerésével és gyakorlatban 
való kipróbálásával telt el. Az osztályta-
nítók és a szaktanárok elkészítették a tan-
év oktatási és nevelési anyagát tartalma-
zó tanmeneteiket, melyek pedagógiai 
munkájuk alapja. A tanítókat és szakta-
nárokat tömörítõ szakmai munkaközös-
ségek is megtervezték a 2009/2010. évi 
tanévre vonatkozó célkitûzéseiket és fela-
dataikat. 
Beindult a diákönkormányzati munka is. 
Alakuló ülésüket vezetõjükkel Németh-
né Bertalan Katalinnal szeptember 30-án 
tartják. A diákok azonban nem csak ülé-
seznek, hanem cselekedeteikkel is bizo-
nyítják tenni akarásukat. Szeptember 21. 
és 25. között hulladékgyûjtést szervez-
nek, mely segít az otthon felhalmozott, 
feleslegessé vált papír eltüntetésében, s 
emellett a gyermekek és az önkormány-
zat kasszáját is gyarapítja.
Már hagyománnyá vált, hogy szeptem-
ber hónapban az iskola vezetõsége és ta-
nári kara társadalmi munkát szervez a 
gyerekek és a szülõk részvételével. Erre 
az idén szeptember 12-én, szombaton ke-
rült sor délelõtt 9 és délután 2 óra kö-
zött. Az idõjárásra nem lehetett pana-
szunk, hiszen a gyönyörû napsütés ked-
vezett a kertészkedésnek, sportudvar ren-
dezésnek. Talán egy kicsit sok is volt 
azoknak a férfi kollégáknak és apukák-
nak, akik „nagy fába vágták a fejszé-
jüket” ill. mélyre süllyesztették ásóikat 
és jól megtolták talicskáikat, mivel az is-
kola épülete melletti tanári parkoló 
térkõvel való lerakásába fogtak bele. 
Dicséret illeti az összes ott dolgozó férfit 
és fiút, mert a 30 fokos meleg ellenére 
jól haladtak a munkával és a parkoló ne-
gyed részét ellátták burkolattal. A társa-
dalmi munkáért köszönet azonban nem-
csak nekik jár, hanem minden szülõnek, 
diáknak és kollégának, akik feláldozták a 
szabad napjukat az iskola érdekében!
A zeneiskolában is elindult az év, meg-
történt a beiratkozás, s õszinte örömünk-
re nagyon sokan jelentkeztek, még töb-
ben is, mint ahány gyermeket fel tudunk 
venni. Egy pedagógusnak elutasítani a je-
lentkezõt, megmondani azt, hogy számá-
ra már nincs hely, nagyon nehéz. A leg-

jobb az lenne, ha minden gyermek elõtt 
kitárhatnánk a zene kapuját, hiszen zene 
nélkül az életünk rendkívül üres, süket 
és sivár lenne. Gondoljunk csak bele, a 
zene körülvesz minket boldogságban és 
bánatban egyaránt!
Minden hónapban rendezünk növen-
dékhangversenyt, ahol a tanulók egy-egy 
kis zenemûvel mutatkoznak be. Ez egy 
komoly megmérettetés számukra, hiszen 
kiállni a színpadra a közönség elé na-
gyon nehéz, mondhatni „félelmetes 
dolog”. Azonban a felcsattanó taps, a si-
ker feledteti a koncert elõtti izgalmakat. 
Jó látni ilyenkor a csillogó tekinteteket 
és a boldogságot a gyermekek arcán.
Zeneiskolánk tevékenysége azonban 
nemcsak pedagógiai jellegû, hanem 
igyekszünk bekapcsolódni a település 

kulturális életébe is. Szeptember 16-án - 
csatlakozva a Kistarcsai Kulturális 
Héthez  Kamara és dalest került megren-
dezésre az iskola színháztermében. Az 
esten, Kistarcsán élõ, vagy tanító mûvé-
szek léptek fel. Köszönet a segítõknek és 
Pethõ Judit kolléganõnknek a csodálatos 
virágkölteményekért. Nagy örömünkre, 
telt ház elõtt zajlott a hangverseny, még 
pótszékekre is szükség volt. Reméljük, 
hogy a sikeres koncert emléke a mûvé-
szeket és a hallgatóságot még hosszú 
idõn keresztül jó érzéssel tölti el, hiszen 
ilyenkor a zene hatására összekapcso-
lódnak a lelkek, s valljuk be mai rohanó 
világunkban „úgy kell ez nekünk, mint 
egy falat kenyér”.

Horváthné Kasper Mária
és Hegedüsné Csák Mónika
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M E G H Í V Ó
a Kistarcsai és Csömör-Kerepes-Nagytarcsai 

Egyházközségek

2009. szeptember 27-én, vasárnap délután 4 órakor
Kistarcsa város Mûvelõdési Házában ("Csigaház")

REFORMÁTUS  GYÜLEKEZETI  NAPOT és
körzeti  IFJÚSÁGI  TALÁLKOZÓT  tartanak

Elsõ ízben rendezzük meg Református Egyházközségünk 
ünnepi mûsorát, a Református Gyülekezeti Napot. 

Szeretnénk ezáltal a templom falain kívülre jutni a Biblia 
tanításával és gyülekezetünk szolgálatával, hogy kívül 

lévõket behívjunk a templomba.

PROGRAM
- Jézus, segíts! - rockbalett. Elõadják: ifisek. 

- Pál apostol élete  pantomim.
Elõadja a fiatal házasok csoportja.

- Bizonyságtételek:
Nagy Sándor - a megkísértettségrõl,

Solymári Tímea és Németh Károly a házaspári új életrõl,
Balog János a szabadulásról

- Záróáhítat:
Fodorné Ablonczy Margit egyházkerületi ifjúsági lelkész.

A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

A Csigaház a református templomtól 2 percre található a 
HÉV megálló alatti téren.

„Valahányszor valamely nagy dolgokért
kell Istenhez könyörögni, célszerû
böjtöt tartani az imádsággal együtt.”
– Kálvin mondta.

REFORMÁTUS

zekkel a kálvini gondolatokkal készüljünk mi is az 
elõttünk álló nagy feladatra és lehetõségre: a EREFORMÁTUS GYÜLEKEZETI NAPUNKRA. Jézus 

Krisztus adhatja a megtéréseket, megszüntethet minden 
kudarcot,elvehet minden akadályt, mert Õ ma is ugyan 
olyan hatalmas, mint egykor volt. Ezért ne feledkezzünk 
meg a készülés teendõi közben az imádkozásról ez ügyért. 
Händel szép éneke, mely majd a mûsorban is felhangzik, 
vezérelje gondolatainkat már a készülés közben is. 
„Ujjongj, Isten népe, hirdesd szüntelen: Jézusé a végsõ, dön-
tõ gyõzelem! Gyõzelmet vettél, ó Feltámadott! Dicsõséggel 
fényes a diadalod!”
„Egyszer… az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a 
Szentlélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra 
a munkára, amire elhívtam õket!” (Apostolok Cselekedetei 
13,2)
A szolgálat és a misszió végzése soha nem valakinek 
magánvállalkozása. Az alap mindig Isten elhívása, és a 
gyülekezet kiválasztása. A legtöbb baj abból ered, ha valaki 
magát ajánlja. Sault, akinek új neve Pál apostol, a 
megtérése után 9 évvel választották ki e nagy ívû feladatra. 
Talán hosszúnak gondolnánk 9 évi csendes, elrejtett építõ 
munkát. Mi tudtunk a szolgálatban türelmesen várni?

Riskó János lelkész

Görbe Józsefet augusztus 1-tõl  Som-
lai József címzetes apát nyugdíjba 
vonulása után  nevezte ki a váci püs-
pök Kistarcsa új plébánosává. Az új 
plébános Gödöllõn született 1959-
ben, 1987-ben Vácon szentelték 
pappá. Kistarcsa nem ismeretlen 
számára, hiszen gyerekkorában gyak-
ran nyaralt az unokatestvéreinél. Öt 
évvel ezelõtt a püspök már úgy he-
lyezte Csömörre, hogy kilátásba he-
lyezte - Somlai atya nyugdíjba vonu-
lása után - Kistarcsán is el kell látnia a 
lelkipásztori feladatokat. 

A plébános úr most egyszerre három 
helyen - Csömörön, Kistarcsán és 
Nagytarcsán - is  teljesít szolgálatot, 
de hol tartózkodik a legtöbbet?
Augusztus 1-én Kistarcsára költöztem, 
mert azon a helyen kell lakni, ahol 
legnagyobb a hívõk létszáma. A három település közül Kistarcsa az 
egyedüli város, így ebben a térségben a legmeghatározóbb. Az 
egyházmegyében van egy íratlan szabály, ami kimondja, hogy a 
nagyobból látjuk el a kisebbet, ez is indokolta a tartózkodási helyem 
megváltoztatását. Ennek még az a praktikuma, hogy Kistarcsán sokkal 
több a dolgom, több a temetés, a keresztelõ, az esküvõ, mint Csömörön. 
Tehát innen próbálom ellátni a többi települést is. A késõbbiekben a 
hívõket is be kell vonnom a lelkipásztori munkába és el kell érnem, hogy 
a települések is öntevékenyek legyenek majd. 
Amikor bekopogtattam a plébániára, akkor éppen fogadóórát 
tartott. Gondolom a késõbbiekben ezt szeretné heti rendszerességgel 
megtartani!
Én ezt irodaórának nevezem, egyébként Csömörön is így kezdtem és egy 
idõ után a hívõk ezt igényelték is. Ezekre az irodaórákra, mindig szép 
számmal jöttek, hiszen az embereknek sok a gondja és a baja, amit 
szeretnének elmondani. Amikor ez gyakorlattá vált, akkor nyomták is a 
kilincset rendesen. Kistarcsán még csak pár hete vezettem be ezt a 
rendszert és lám ön is tapasztalhatta, hogy milyen sokan jöttek.
Szeptember 12-én Kistarcsán a Lengyel Kertben a plébános úr 
Csömör és Kistarcsa egyházközségeinek szervezett egy kulturális, 
sport és gasztronómiai találkozót! Úgy tudom, a plébános úr 
szervezte ezt a programot.
Nem én hoztam össze ezt az egy napos programot, ezen többen 
dolgoztak, és remélem a Szentlélek és a jó Isten is irányította az 
embereket. Legfeljebb én ötletgazdának nevezném magamat. Ez egy 
teljesen közös munka volt, ebédre négy üstben nagyon finom 
bográcsgulyást készítettek, tehát mindenki ugyanazt kapta, a sokféleség 
csak a süteményekben mutatkozott meg. A sport programokon nagy 
elszántsággal küzdöttek a csapatok, nagy sikere volt a kispályás focinak 
és a röplabdának. Itt nem az eredményesség volt a fontos, hanem az, hogy 
élvezzék az együttlét örömét. Szabályként meghatároztuk, hogy 
káromkodásért figyelmeztetés után kiállítás jár, de senkit sem kellett 
ezzel büntetni. Ilyen nagyszabású rendezvényt maximum évente kétszer 
szervezünk a jövõben. Ez egyébként egy jó kezdés volt és remélem azok 
akik eljöttek, azokat késõbb be lehet vonni kisebb közösségek munkájába 
és ott el lehet mélyíteni azokat a tehetségeket, amivel rendelkeznek.
Meddig tartott ez az összejövetel?
Délelõtt 10 órakor kezdõdött és öt óráig tartott.
Miért a Lengyel Kertet választották?
Másfél évvel ezelõtt, amikor felszenteltem a bejáratnál lévõ szobrot, 
akkor elhatároztam, hogy javasolni fogom a híveknek ezt a kistarcsai 

Ha nincs meg az emberek lelkében
az akarat, akkor mit sem ér a dolog

Beszélgetés Kistarcsa új plébánosával Görbe Józseffel

Görbe József plébános
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Gondolatok a búcsú ünnepére

KATOLIKUS

annak ünnepek a világ Egyház életében: húsvét, 
karácsony. A magyar Egyház életében: Magyarok VNagyasszonya, Szent István. A helyi Egyházközség 

életében: elsõáldozás, bérmálás. A templomunknak is van 
ünnepe, búcsú ünnepe, névadójának ünnepe, Rózsafüzér 
Királynéjának ünnepe.
Ünnep a nagy családi közösségnek, a templomnak ünnepi 
díszítéssel. Ünnepi szentmise, ének, imádság. Körmenet, hitünk 
külsõ megvallása. Ünnep a kis közösségnek, a családnak. 
Ünnep, ha vannak vendégek, egymásnak örülnek. A régen látott 
családtagok megölelik egymást. A fehér asztalnál egymásra 
mosolyognak. Kilép a család a lelket romboló kényszerû 
munkából, megpihennek, ünnepelnek. 
Nekünk a templomban emlékeznünk kell a múltra, a régen 
élõkre, az õsökre. Az emlékezés nem hagy megnyugodni. Nem 
engedi, hogy felejtsünk, hogy szó nélkül elmenjünk a múlt 
mellett, hogy temessünk, hogy feledés homályát borítsuk a 
múltra. Nekünk ünnepelnünk kell. Hogyan? Erre azt szokták 
mondani: nosztalgiát kell tartanunk. Mit jelent ez a görög szó? 
Az Értelmezõ Szótár a következõképpen magyarázza: 1. 
Sóvárgás, vágyakozás valami után, ami elmúlt. 2. Gondolni arra, 
ami visszahozhatatlan. 3. A nosztalgia jelenti a honvágyat is. 
Sóvárgás, vágyakozás valami után, ami elmúlt. Elmúlt az 
egyszerû, de boldog élet; az egymást segítõ, összetartó élet; 
megbocsátó, szeretõ élet; egymásért aggódó, gondoskodó élet. 
Elmúlt az egymásért áldozatot adó élet, sajnos e helyett jött a 
gyûlölködõ élet. 
A nosztalgia jelenti a visszahozhatatlan életet. Szeretnénk 
visszahozni a családok egységét, sajnos sokszor nem lehet. 
Visszahozni a munka becsületét, nem tudjuk, mert az ingyen-
élõk uralkodnak. Visszahozni az egyetértést, de nem lehet, mert 
sokan a gyûlöletet szítják. 
Visszahozni az idõsek megbecsülését, segítését, de nem lehet, 
mert sok fiatal nem hajlandó a társadalom írott és íratlan 
szabályait tudomásul venni. 
A nosztalgia jelenti a honvágyat is. Sokan elmenekültek, mert 
üldözöttek lettek, és már nem éreznek annyi erõt, hogy régi 
hazában új életet kezdjenek. Sokaknak nem adtak jövõt, sõt 
jelent sem, ezért kerestek egy új hazát, és most már meggyengült 
a honvágy, nem jönnek haza. Sokakat elhurcoltak, mert féltek 
tõlük. Majd kitörtek a rabságból, és az idegen társadalom 
befogadta õket. Ma már megöregedtek, honvágyukkal együtt. 
Emlékezünk a múltra, vágyakozunk a régire. Miért? Nem azért 
mert gazdag volt, sõt szegényebb volt. Nem azért, mert 
kényelmes volt, sõt nehezebb volt. Nem azért, mert fényûzõbb 
volt, sõt szegényebb volt. Nem azért, mert modern volt, sõt 
elmaradott volt. Hát akkor mégis miért vágyakozunk a régire, a 
régmúltra? Azért, mert az az élet emberibb élet volt. Szegény, 
nehéz, egyszerû, elmaradott volt, de jobban megmutatkozott az 
ember, emberi mivolta, emberi arculata. Nem gyûlölködõ 
közösségek voltak, hanem szeretõ emberi közösségek, ahol 
értékelték, megbecsülték egymást. Õseink ezt az életet megélték, 
értékelték. 
Emlékeznünk kell õseinkre, akiknek szent volt a temetõ, ahol 
eltemették családtagjaikat, de nem hagyták õket magukra. Szent 
volt nekik a templom, ahol áldották, imádták Istent, 
megköszönték jóságát. Szent volt nekik a család, melyet védtek, 
óvtak, dolgoztak egymásért, boldogítani akarták egymást. 
Nekünk mindig emlékeznünk kell a múltra, õseinkre, és 
értékelni õket. Vágyakozzunk arra, hogy a mi életünk is legyen 
olyan emberi, mint az övéké volt, olyan Istent szeretõ, mint az 
övéké volt. 

Somlai József nyugalmazott plébános

sport centrumot közös összejövetelek megrendezésére, mert itt 
kényelmesen elfér több száz ember is, és ráadásul a Kistarcsát 
Csömörtõl elválasztó Határ úton van. Ehhez persze az is kellet, 
hogy a püspök úr mind a két településre kinevezzen. 
Nagytarcsai hívõket is meghívtak erre a rendezvényre?
Természetesen, és én itt kérek elnézést a nagytarcsaiaktól, 
hiszen a rendezvényen elfelejtettem õket megszólítani, mert 
kicsinységüknél fogva az ember elmegy mellettük, pedig éppen 

ezért kellene jobban odafigyelni rájuk. Ráadásul Nagytarcsára 
tudok a legkevesebbszer átmenni és ezért alig találkozom velük, 
de ki fogom találni, hogyan éreztethetem velük - a szívemhez õk 
állnak a legközelebb.
Az istentiszteletek rendje változik a jövõben?
Ebben az évben biztosan nem, de januártól mindenképpen 
változtatok a miserenden, hogy mind a három településen jelen 
tudjak lenni.
Október elsõ vasárnapján lesz a templom búcsúja, erre 
hogyan készül a plébános úr?
Ez nekem is meglepetés lesz, mert még nem voltam ilyenkor 
Kistarcsán, tehát kíváncsiam várom a jeles ünnepet. Én kétszer 
tartok búcsút, ahogy mondani szokás elõször és utoljára, 
ugyanis az elsõ szentmisét illik az új plébánosnak megtartania, a 

következõkre pedig vendéget kell hívni. Október 4-én a fél 
tizenegykor kezdõdõ ünnepi szentmisére nagyon készülök és 
remélem a hívõk is nagyon készülnek lelkileg arra, hogy teljes 
búcsút nyerjenek ezen a napon.

Polgár
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Holisztikus gyógymód, ideális kiegészítõje 
a masszázsnak. A Bemer terápia
természetes módon épít fel energiát 
a szervezetben. Ideális az egészség és
a vitalitás megõrzéséhez, valamint
kiválóan hasznosítható a mozgásszervi
fájdalmak csillapításában. 
A masszázs õsidõk óta ismert természetes
gyógymód, felpezsdíti a vérkeringést,
csillapítja a fájdalmat, az érintés nyugtató
hatást fejt ki  a stresszes idegrendszerre.

BEJELENTKEZÉS, BÕVEBB INFORMÁCIÓ:

06/30-9447-999
NAGY ILDIKÓ

JÁRMÛKLÍMA, DIAGNOSZTIKA,

JAVÍTÁS ÉS TÖLTÉS

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.

IZÜLETI ÉS REUMATIKUS FÁJDALMAK
CSILLAPÍTÁSA LÁVAKÖVES MASSZÁZZSAL,

GYÓGYNÖVÉNYES KRÉMEKKEL

BEMER 3000 MÁGNESES TERÁPIA



Rendelj öt normál, vagy családi pizzát 

és küldünk egy te általad kiválasztott 

normál, vagy családi pizzát ajándékba! 

Minden pizzához küldünk egy kupont, és 

ha öt össze gyûlik, akkor kérjük hívj és 

küldjük az ajándék pizzát!

A kedvezmények az italakcióval nem vonhatók össze.

5+1
ajándék pizza

akció! 

65 féle pizza!
Olasz tészták

DesszertekAkciók!
A pizzákat kérésre vékony

tésztával is elkészítjük!

www.alcaponekerepes.hu

Hideg- és melegétel utalványt elfogadunk!

Rendelésfelvétel minden nap 11-22-ig
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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

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

a Fenyves Lakópark mellett!

Body és Fitness Stúdió

Gyere és
mozogj Velünk!
„Ha nem szakítasz idõt a testedzésre,
Elõbb, vagy utóbb idõt kell szakítanod
a betegségre!”

Sok szeretettel várjuk minden kedves régi és új vendégünket!  
A konditeremben szakképzett edzõi segítséggel, személyre szabott  

edzésprogrammal, és táplálkozási tanácsadással!
Különbözõ típusú nõi tornák,szolárium,szauna,svédmasszázs 

és táplálékkiegészítõk széles választéka várja Önöket!

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-Csütörtökig: 7.00-22.00

Pénteken: 7.00-21.00
Szombaton: 9.00-15.00
Vasárnap: 9.00-13.00

Kistarcsa Szabadság út 56/a (OMV kút mögött )

06-28-473-880
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