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Vasárnap délelőtt az Ifjúság téren
Tóth Szabolcs
polgármester megnyitja
a rendezvényt

Chrystal koncert
Kiállítás a KIKE
szervezésében

Zárókoncert a Karthago-val

Kirakodóvásár

Cikk a 6-7. oldalon
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A város hírei

kistarcsai híradó

Általános mezőgazdasági összeírást
rendelt el a KSH június 1-től 21-ig
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi általános mezôgazdasági összeírásról
szóló 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. június 1. és 2010. június 21. között az ország
valamennyi településén általános mezôgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre.
Az összeírás kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes feltérképezése mellett, a mezôgazdaságban foglalkoztatottak összeírására,
mezôgazdasági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, valamint a mezôgazdasági
termelési módszerek – talajmûvelés, öntözése, trágyázási stb. eljárások – számbavételére is.
Az egyéni gazdaságokat szakszerûen felkészített összeírók keresik fel és személyes
interjú során töltik ki a kérdôíveket.
Mivel az összeírást törvény írja elô, a kérdésekre a válaszadás kötelezô!
Az uniós és hazai jogszabályok értelmében adatot kell szolgáltatni az olyan
mezôgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak, akik az összeírás eszmei
idôpontjában (2010. június 1-jén):
•
mezôgazdasági hasznosítás alatt álló termôterületet használnak, vagy
•
mezôgazdasági haszonállatot tartanak, vagy
•
intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést folytatnak, vagy
•
mezôgazdasági szolgáltatást végeznek.
A KSH érintett munkatársai személyre szóló igazolvánnyal látjuk el.
Az összeírás idôszakában a KSH munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-200-224es telefonszámon érhetôek el, s készségesen válaszolnak az összeírással kapcsolatban
felmerülô kérdéseikre.
Segítôkész együttmûködését elôre is köszönjük!
Központi Statisztikai Hivatal

A könyv érték… a tudás
hatalom…
2010. április 30-án Könyvbazárt szerveztünk a Csigaházban. Örömmel tapasztaltuk
hogy most is az összes asztal megtelt könyvekkel. Kicsik és nagyok érdeklôdéssel nézegették, válogatták a különbözô könyve-

ket. Sok könyv cserélt gazdát. A résztvevôk
egy kellemes beszélgetôs, olvasgatós délutánt tölhettek el a Csigaházban. Köszönjük Kistarcsa Város Önkormányzatának és
a Trendekor Kft. kollégáinak a segítséget.
A nagy érdeklôdésre való tekintettel ôsszel
is lesz Könyvbazár. 2010. szeptember 3-án
minden olvasni szeretôt várunk a Csigaházba !
Gyôrösi Gabi és Kovács Gabcsi

„Tavaszi megújulás”

Eboltásról tájékoztató

Május 8-án Egészség és Szépségnapot rendeztünk a Csigaházban

Értesítjük a Tisztelt eb tulajdonosokat, hogy
a Fôvárosi és Pest Megyei Mezôgazdasági
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Gödöllô Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszer – ellenôrzô
Hivatal kerületi fôállatorvosa, nem adott
engedélyt arra, hogy Kistarcsa területén a
lakosság körében meghirdetett veszettség
elleni összevetéses eboltás megtörténjen.
Ennek következtében a kutyatartók bármely engedélyezett állategészségügyi szolgáltató magán állatorvosnál kérhetik az állatok részére a veszettség elleni védôoltást.

A jó elôszervezésnek köszönhetôen
több, mint 200-an látogattak el a rendezvényünkre. Az érdeklôdôk ingyenes
szûrôvizsgálatokon vehettek részt. Volt
vércukormérés, vérnyomásmérés, EKG,
látásvizsgálat és hajvizsgálat. A légzésmérést és allergiavizsgálatot Dr. Farkas
Éva végezte, ezúton is köszönjük a munkáját. Találkozhattunk gyógytalpbetéttel,

hôpárnával, egészségmegôrzô termékekkel, gyógynövényes termékekkel, finom
gyógyszappanokkal, ôstermelôi mézzel.
Kóstolhattunk különbözô vizeket, a teaházban különbözô teákat. Finom házi
sütikkel, rétessel - amit a Kék Nefelejcs
Népdalkör szívvel-lélekkel sütött nekünk
– és koktélsarokkal vártunk mindenkit.
Aki akart részt vehetett ingyenes tavaszi
smink készítésen, arcmasszázson és válogathatott a különbözô gyöngyékszerekbôl.
Vásárolhattunk krémeket, parfümöket. Válogathattunk a szépséghez és egészséghez
kapcsolódó különbözô mûszaki cikkekbôl
és háztartási felszerelésekbôl. Köszönet a
támogatóinknak : Kistarcsa Város Önkormányzata, Trendekor Kft., Síp u.-i ABC,
Sarokház Italbolt/Tóth Gyula bácsi, Monarchia Rétesház, Szilas Tv, Nagytarcsa
Magazin, Kistarcsai Hírmondó, Kistarcsai
Híradó . Köszönet a segítôknek : Hegedûs
Rozinak és Joó Évának a vércukor és vérnyomásmérésért, Kundra Tündinek az
EKG-ért, Krivarics Gabinak a látásvizsgálatért, Rónaszéki „Tündérkatának” a hajvizsgálatért. Külön köszönet a Trendekor Kft.
kollégáinak, az én „Kicsikéimnek”: Tusinak, Robikának és Dávidkának. Köszönöm
Uvacsek Csabának és Krisztikének,hogy a
virágültetés után volt energiájuk meglátogatni bennünket. A következô Egészség és
Szépségnap 2010. szeptember 4-én lesz.
Kovács Gabcsi fôszervezô

FÁNI ÉTELFUTÁR
Kerepesen mûködô konyhánk minden nap frissen
készülô ételek kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás!
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.
Áraink tartalmazzák
a csomagolási költséget is.
Étlapunk megtekinthetô
a www.fanietkezde.fw.hu címen.
Rendelését várjuk
a 06-20-542-5605 telefonszámon, vagy
a fanifutar@freemail.hu
e-mail címen.

kistArcsAi hírAdó

Ballagnak az általános
iskolások

A város hírei

A Városi Művelődési és Sportközpont programja
csigaház
Június 6. Baba-börze 9.00-13.00
Június 10. Pedagógus nap 17.00-tôl
Június 17. Nyugdíjas juniális 16.00-20.00
Június 24. Nyugdíjas juniális 16.00-20.00
Állandó programok:
minden hétfôn Pannónia gyermek csoport 16.30-19.00
minden kedden Pannónia felnôtt csoport 18.00-22.00
minden szerdán Pannónia gyermek csoport 16.30-18.10
Társastánc 20.00-22.00

Kistarcsa két általános iskolájában ugyanazon a napon tartják a ballagási ünnepséget. A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában
június 11-én délután öt órakor kezdôdik a
ballagás. A Szent István Általános Iskolában percre pontosan szintén június 11-én
pénteken 17 órakor ballagnak a nyolcadikosok. A tanévzáró június 17-én csütörtökön
este hat órakor kezdôdik.

Júniusban átadják az M31-est
Az M3-as autópályát Gödöllôtôl az M0-ás
keleti szektorával összekötô M31-es autópályát júniusban nyitják meg a forgalom
elôtt. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztô Zrt. szerint már csak alakító földmunkák folynak, cserjéket, fákat telepítenek, és kôszórásokat építenek. Készülnek a
közúti visszatartó rendszerek, szalagkorlátok, festik a burkolati jeleket és lassan helyükre kerülnek az útirányjelzô táblák is.
A 12,4 kilométeres autópálya szakasz 21,8
milliárd forintba kerül, a beruházást az EU
85 százalékban finanszírozza.
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civilház
Pannónia Néptánc Egyesület:

minden hétfôn: 18.00-21.00
minden szerdán: 19.30-21.00
Aikido: minden hétfôn: 16.00-17.00
minden csütörtök: 16.00-17.00
Torna: minden kedden: 15.00-18.00
(Harmónia tánccsoport)
Mazsi-muzsika: minden szerdán: 09.00-11.00
Filmvetítés minden szerdán: 19.00-21.00
Deáktanya: minden csütörtökön 19.00-21.00
Játszóház: minden pénteken 09.00-11.00
Balett: minden pénteken 15.00-17.00
(Harmónia tánccsoport)
A programokkal kapcsolatos további információ kérhetô
Szilárdi Lászlótól a 06-28-507-147-es telefonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

pénzügyi osztályvezetői állás betöltésére

Apróhírdetés

Szolgáltatás
Hûtôgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvezô áron.
06-20-467-7693
Festést gipszkartonozást vállalok, ingyenes felméréssel, bútor mozgatással, hívjon bizalommal.+36-70-432-1199, zsobotos@gmail.hu , www.festek-kartonozok.hu
Eladó
Kistarcsán 1,5 szobás ház ELADÓ! Ár: 16,5 millió forint.
Érdeklôdni : +36-30-24-11-653

a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 10. § alapján.
Az állás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság
- büntetlen elôélet
- képesítési elôírás: 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet szerint
- 126/2009. (VI.15.) Korm.rend.szerint versenyvizsga
- közigazgatási szakvizsga
- legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat
- 2 éves vezetôi gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázathoz mellékelni kell
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot
- nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevôk
megismerhetik a pályázó anyagát
- szakmai önéletrajzot

Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 4.
Az elbírálás határideje: 2010. augusztus 3.
A munkakör betölthetô: 2010. augusztus 4.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idôre szóló kinevezés, hat hónap próbaidô kikötésével tölthetô
be. Az elbírálás eredményérôl a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatokat legalább 3 tagú bizottság bírálja el.
A pályázatot zárt borítékban „pénzügyi osztály vezetôi munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzôjéhez lehet
benyújtani.
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
Tel.: 06/28 470-711

Deáktanya programjai
2010. június 3. Lesták Erzsébet: Csúcsok vonzásában
Egy nemzetközi expedíció utazása Nepálon keresztül Tibetbe, a
Himalája egyik 8000 m feletti csúcsának megmászása céljából.
Hogyan éli meg az ember a -35 oC-os hideget? Mászás sherpa segítsége és oxigénpalack használata nélkül. Genetikai nehézségek.
2010. június 10. Varga Károly: Zenét az ifjúságnak!
Miért kell (kellene) közel vinni az ifjúsághoz a nemes zenét?
Milyen útja lehet (útjai lehetnek) a nemes zene megközelítésének az iskolában (szakórák szárazon, élményórák lélek közelben), és iskolán kívül (hangversenyek, zenei klubok, versenyek,
vetélkedôk, zenei játékok)?
2010. június 17. Malatinszky Ákos: Nemzeti parkok ÉszakAmerikában
Az USA környezetvédelmi politikája nem mondható példa

értékûnek, de a természetvédelemre nagy súlyt fektetnek. Jól
szervezett hálózat, ingyenes tanácsadói szolgálat. A belépôdíj
ellenében sok információt kap a látogató. A jól szervezett tanösvényeken túlmenôen igen szigorú természetvédelem.
2010. június 24. Kertész László: Képzô- és iparmûvészet
Mitôl lesz egy tárgy képzô- vagy iparmûvészeti alkotás?
Különbözô tárgyak, érmék, pénzérmék… bírálata. A köztéri
mûvészet és annak új, demokratikus formái (public art, street art).
Hogyan kaphat valaki munkája elismeréséül mûvészeti díjat?
A Deáktanya elôadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tartja. Az elôadások csütörtökönként este 7 órakor
kezdôdnek, idôtartamuk kb. 1 óra. A klubestek ideje: csütörtökön
este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztô elôadásai nyitottak,
azokat bárki térítésmentesen látogathatja.
KIKE
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testületi ülésről jelentjük
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Az Eperjesi utcai hulladékgyűjtő áthelyezésének
kérdését a szeptemberi ülésre halasztották
Tudósítás a május 19-i testületi ülésről
Több mint 30 napirendi pontot tárgyaltak. Napirendek elôtt Juszkó Ferenc
képviselô javasolta, hogy a képviselô
testület szavazzon meg 1 millió forint
támogatást a borsodi árvízkárosultaknak és a Gödöllôi Kistérségen belül
kezdeményezzék további adományok
gyûjtését. Tóth Szabolcs polgármester
felhívta a figyelmet arra, hogy a júniusi
testületi ülésen dönteni kell a díszpolgári cím és más kitüntetések odaítélésérôl.
Ehhez várják a rendeletben meghatározott feltételek szerinti javaslatokat.
• Elfogadták a Szilasvíz Kft. 2009. évi
mérlegét és beszámolóját
Bergán János a Közmûvelôdési- és Sportbizottság elnöke
Többen kifogásolták, hogy az ügyvezetô beszámol a képviselô testületnek
az utolsó pillanatban adta át a beszámolót, így nem volt idô érdemben átnézni a A pályázatok utófinanszírozásúak, ezért
mérleget és a beszámolót. A cég tavalyi net- ezeket csak az elszámolás után lehet realitó árbevétele értékesítésbôl 504 millió forint zálni.
volt, ez 30 millió forinttal haladta meg az • Összegyûjtötték és felülvizsgálták a
elôzô évit. A Pénzügyi Bizottság támogat- még mûködô önkormányzati munkacsota a beszámoló elfogadását. Tóth Szabolcs portokat
polgármester az eljárás rendjét kifogásol- Az érvényben lévô határozatokkal létreta, mert szerinte arról kellett dönteni, amit hozott munkacsoportok felülvizsgálatakor
nem is olvastak. Továbbá a mérlegbôl nem kiderült, hogy sok munkacsoport már elvéderült ki egyértelmûen, hogy a Szilasvíz gezte a feladatát. Ezért összesen 12 munkaKft. rendelkezik-e az ivóvízminôség-javító csoportot kellett megszüntetni.
pályázatra kiírt 50%-os önrésszel. Hosszas • Nem lesz egyirányú a Diófa utca a
vita után végül 2 nem és 3 tartózkodás mel- Kôrösi Csoma Sándor utca és az Árpád
vezér utca közötti szakasza, valamint az
lett a beszámolót elfogadták.
• Felhatalmazták a polgármestert a volt in- Iglói utca Késmárki utca és a Petôfi utca
közötti szakasza
ternálótábor ingyenes tulajdonba vételére
Majsai Sándor kijelölt kapcsolattartó sze- Lakossági kérelemre tárgyaltak errôl a témélyesen tárgyalt a Magyar Nemzeti máról. A közlekedési munkacsoport az elsô
Vagyonkezelô Zrt. ügyintézôivel. Itt felhív- esetben nem támogatta az elôterjesztést,
ták a figyelmét, hogy a szerzôdés-tervezetet mert az utca szélessége nem indokolja a
csak akkor fogadják el, ha az önkormány- kért forgalomtechnikai beavatkozást. A
zat biztosítja a tábor területén a Rendôrörs második esetben az átmenô jármûvek forelhelyezését. A kötelezettség vállalások kö- galma reggel és délután számottevô, ezért
zött még szerepel, hogy az ingatlant 15 évig a közbeesô idôszakokban nem jelent probnem adhatja el az önkormányzat. Ellenkezô lémát a közlekedés, viszont fekvô rendôrök
esetben az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll kihelyezését támogatták.
a Magyar Államra. A képviselôk egy má- • Gyalogosokra, gyerekekre figyelmeztetô
sik határozati javaslattal kikötötték, hogy táblákat helyez ki a Városgondnokság
az ingatlan értékbecslési költségei nem az A balesetveszély csökkentése érdekében az
Árpád vezér utcai játszótérhez, az Eperjesi
önkormányzatot terhelik.
• Elfogadták a város önkormányzatának utcai Óvoda elé és a Szent István Általános
Iskola elô kerülnek ki ezek a figyelmeztetô
elsô negyedéves beszámolóját
Ebbôl kiderült, hogy beruházásokra és fel- táblák.
újításokra eddig 28 millió forintot költöttek, • A Pest Megyei Önkormányzat nem kíebbôl 23 millió forintot az Ügyfélszolgálati ván megállapodást kötni Kistarcsával
Iroda kialakítására fordítottak, 2,4 millió Egy elutasító levélben arról tájékozatforintot tervekre költöttek és 1,6 millió fo- ták a kistarcsai önkormányzatot, hogy a
szegregáltan oktatható sajátos nevelési
rint jutott járdaépítésre.
igényû gyermekek ellátását nem támogat• Aktualizálták a 2010-es beruházásokat
Erre azért volt szükség, mert a benyújtott ják. Jelenleg a speciális Gyömrôi Általános
pályázatok pályázati összegei kis mérték- Iskola öt kistarcsai gyermek ellátását végzi.
ben módosultak. A tervezett pályázati be- További négy gyermek intézeti elhelyezévétellel - 424 millió forint - szemben 421,5 sét kérte Kistarcsa, de mivel a tanulók ismillió forintot nyert az önkormányzat. koláztatásával kapcsolatos költségek meg-

osztására az önkormányzat nem tett
javaslatot, így a kérelmet elutasította a
megye. A kistarcsai önkormányzat szerint ezt a költséget a megyének kellene
kifizetnie. A képviselôk felhatalmazták
Tóth Szabolcs polgármestert, hogy ebben az ügyben tárgyaljon. A polgármester a feladatot Babarczi József alpolgármesterre bízta, akinek a júniusi testületi
ülésen kell beszámolnia.
• Havonta 10 ezer forinttal támogatják
a rászoruló bölcsôdés gyerekek elhelyezését
Az önkormányzat ebben az évben
1.010.000,- Ft-ot határozott meg a költségvetésében bölcsôdék és családi napközik támogatásra. Összesen 21 gyerek
bölcsôdei elhelyezését tudják pénzzel kiegészíteni. Hét-hét gyermek elhelyezésére kötnek szerzôdést a Családi Napközi
a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú
Alapítvánnyal, (1171 Budapest , Dalnok u.
48.) a Napocska Alapítványi Óvodával és
Bölcsôdével (2141 Csömör, Panoráma u.
11), valamint a Csodasziget Családi Napközi Nonprofit Kft.-vel (Kistarcsa, Megyeri
Margit u.20.)
• Az Eperjesi utcai hulladékgyûjtô áthelyezésének kérdését a szeptemberi ülésre
halasztották
A képviselôk azért döntöttek a halasztás
mellett, mert a döntéshez mindenképpen
szükséges az érvényben lévô hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata. Ezzel párhuzamosan tárgyalásokat kezdeményeztek a
KER-HU Kft.-vel.
• A Gödöllôi Rendôrkapitányság felhívás közzétételét kérte a trükkös lopások
megelôzésére
Az úgynevezett trükkös tolvajok fôleg
az egyedül élô idôs személyeket környékezik meg. Általában ketten követik
el a bûncselekményt és önkormányzati
tisztségviselôknek, vagy szolgáltató cégek
alkalmazottainak adják ki magukat és segélyt, rokoni tartozást kívánnak megadni.
Mindig nagy címlettel fizetnek, amibôl
visszakérnek, közben az egyik elkövetô eltereli a sértett figyelmét, amíg társa ellopja
a gondosan félrerakott pénzt. A rendôrség
azt kéri, ha idegenek bármilyen trükkel is
próbálkoznak bejutni a lakásba, mindig
kérjenek igazolványt tôlük és telefonáljanak a rendôrségre. Írják fel a gyanúsan
viselkedôk gépjármûveinek rendszámtábláit is. A Gödöllôi Rendôrkapitányságot a
28-514-655-ös telefonszámon lehet elérni,
vagy a 112-es, 107-es rendôrségi hívószámokat is lehet tárcsázni. A telefontanú a 0680-555-111-es számon jelentkezik be.
Polgár
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Tóth Szabolcs polgármester beszámolója
a Képviselő-testület 2010. május 19-i ülésére
április 9. Kerepes polgármesterével egyeztettünk az ivóvízminôség javító pályázattal kapcsolatban, majd szó esett a két település
közös lehetôségeirôl.
április 15. Szilasvíz taggyûlésen vettem részt, ahol az ivóvízminôség javító pályázattal kapcsolatos kérdéseket beszéltük át.
Ennek kapcsán ki kell dolgozni a támogatási szerzôdés megkötéséhez szükséges feladatok listáját, valamint
a Szilasvíz Kft. közremûködésével két héten
belül ki kell alakítani a tervezéshez és a közbeszerzési pályázat kiírásához szükséges
mûszaki tartalmat. A Taggyûlés felkérte dr.
Haller Dániel ügyvédet, hogy a Kft. szolgáltatási területén lévô ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonjog, szolgalmi jog, tulajdonosi
hozzájárulás, illetve egyéb kérdések rendezését indítsa el elsôsorban a pályázattal érintett ingatlanok vonatkozásában, majd késôbb
a pályázattal nem érintett ingatlanoknál is.
A taggyûlés úgy határozott, hogy a határozataival kapcsolatos rövid összefoglaló az
önkormányzati honlapokon, újságokban kerüljön közzétételre.
Harmadik napirendként humán képzésekkel kapcsolatos kifizetésekrôl volt szó.
április 19. A Gyepi földek területrész delegációját fogadtuk, akikkel átbeszéltük a
rendkívül rossz útviszonyok kapcsán teendô
Tóth Szabolcs
intézkedéseket. A megbeszélés után a Városgondnokság emberei megkezdték a vízelvezetô árkok kialakítását, valamint zúzottkô leterítését.
április 20. A Szilasvíz Kft. rendkívüli taggyûlésén vettem részt,
melynek elsô napirendje: Horváth Csaba ügyvezetô tanácsadóként való foglalkoztatása a nagytarcsai vízmûnél fennáll-e. Az
ügyvezetô a taggyûlésen a tagok részére átadta a szerzôdése felmondását, valamint a nagytarcsai üzemeltetô cég ügyvezetôjének
levelét, melyben leírta a történteket.
április 21. Az akcióterületi terv elkészítôje, a Pestterv munkatársai
keresték fel a hivatalt és egy megszerkesztett lakossági kérdôívet,
valamint a hivatal által kitöltendô kérdôívet adtak át részünkre,
mely elengedhetetlenül szükséges a munkájuk elvégzéséhez.
április 21. Az ivóvízminôség javító Társulás tartott megbeszélést,
ahol a pályázat kapcsán a támogatási szerzôdés megkötését biztosító feltételeket beszéltük át a Társulás tagjaival, illetve a meghívottakkal.
április 22. A kistérség és Kistarcsa szervezésében turisztikai és
idegenforgalmi szakemberek látogattak településünkre, akiknek
bemutattuk az internáló tábort, információkat kaptak Kistarcsa
látnivalóiról, valamint turisztikai terveinkrôl.
április 23. Pályázati megbeszélést tartottunk, ahol a bölcsôdéhez
kapcsolódóan támogatási szerzôdés megkötéséhez szükséges feltételek biztosításáról tárgyaltunk.
április 26. Intézményvezetôi megbeszélést tartottunk, ahol tájékoztattam az intézményvezetôket a tábor ingyenes tulajdonba
adásáról. Mindenkitôl várom az ötleteket a hasznosításra vonatkozóan. Az intézményvezetôket meghívtam az április 29-i tábor
bejárásra. Tájékoztattam a jelenlévôket a nyertes óvodapályázatról. Az intézményvezetôk az aktualitásokról számoltak be: mindkét általános iskolában megtörténtek a beiratkozások. Kompetencia mérésre került sor, mely a Szent István iskolában nagyon jól
sikerült. A városgondnok beszámolt a lomtalanításról, elmondta, hogy ez alatt az idô alatt 368 tonna hulladékot szállítottak

a KER-HU bányába. Szilárdi László beszélt a Csigaház beruházásról és a Kistarcsán megtartásra került turisztikai fórumról, valamint a Kistarcsai Napok szervezésérôl. Kölcsey iskola igazgatója
a beiratkozásokat említette, szintén tájékoztatott a kompetencia
mérésrôl és felhívta a figyelmet az életveszélyes nyílászárókra.
A Nevelési Tanácsadó vezetôje elmondta, hogy folynak az iskola
érettségi vizsgálatok, és arról tájékoztatott, hogy a védônôk helyet
szeretnének cserélni az ügyelettel. Az óvoda
vezetôje említést tett arról, hogy az ÁNTSZ
tisztasági ellenôrzést tartott az intézményben. A Flór Ferenc Középiskola igazgatója
a felvételirôl számolt be és elmondta, hogy
még 7 szabad hely van az iskolában. Augusztusban lesz a pótfelvételi. Megemlítette a
közelgô ballagást és az érettségit. Elmondta,
hogy az iskola 2009. szeptembere óta negyedszer kapott – véleményük szerint – irreális
vízfogyasztási és díjfizetési számlákat.
április 26. Benkovics Gyulával, Pécel város
polgármesterével találkoztam, akivel a megjelent pályázatokat beszéltük át.
április 28. Ivóvíz minôség-javító pályázat
kapcsán Kistarcsa részérôl Fodor Anita pályázatíró felvételéhez járultak hozzá, aki
a támogatási szerzôdés határidôre történô
megkötéséhez szükséges dokumentumokat
állította össze.
Kistarcsa, 2010. május 11.
Tóth Szabolcs polgármester

Tisztelt kistarcsai lakosok!
Külsô ellenôrzéseink és kézbesítôink jelzései
alapján az Önök részére érkezett küldemények
sérülésmentes és biztonságos kézbesítésének
megvalósításához szeretnénk együttmûködésüket
és segítségüket kérni az alábbiak szerint:
- Nagyon sok címhelyen nincs, vagy nem zárható
levélszekrény található.
- A név, illetve cégnevek nincsenek feltüntetve.
- Lehetôség szerint kérjük a csengôket, és
levélszekrényeket úgy helyezzék el, hogy
a kutyák kézbesítôink testi épségét ne
veszélyeztessék.
Segítségüket, együttmûködésüket elôre is köszönjük,
észrevételeiket továbbra is várjuk.
Nagy Erzsébet postavezetô
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Kistarcsai Napok május 22-23.
Viharos hétvége volt - interjú Szilárdi László főszervezővel
A vihar és az esô szerencsére nem okozott
fennakadást a két nap alatt, így a 15. jubileumi rendezvény az elôzetesen kiadott
programfüzet szerint zajlott az Ifjúság
téren. A hagyományoknak megfelelôen
már pénteken május 21-én este a Flór
Ferenc Középiskolában és a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a KIKE által
szervezett kiállítások megnyitásával
kezdôdtek a programok. Ezen részt vett
Belusa küldöttsége Vladimir Vadrna
polgármester vezetésével, ugyanis a
szlovák testvérváros minden évben részt
vesz ezen a programon. Most Belusa történetét mutatták be régi dokumentumok
segítségével. A kétnapos rendezvény fô
szervezôje idén is Szilárdi László a Városi Mûvelôdési és Sportközpont igazgatója volt, a munkáját ifj. Juhász István
alpolgármester segítette.

elé, vagy mögé helyeztük, így folyamatosan
nagy közönség elôtt
mentek a programok.
Természetesen
most
is beépítettünk mind
a két napon komoly
értékekkel rendelkezô
közmûvelôdési programokat is.
- A szombat rendhagyó módon kezdôdött,
hiszen a város iskolásait
megmozgató
futóversenyt
reggel
kilencre iktatták be!
- Ez az iskolák kérése
volt, mert az ünnepélyes eredményhirdetést a színpadon
tudták lebonyolítani.
Ez nyitó rendezvény- Kistarcsai öregfiúk csapata
- A jubileum miatt változtatattak-e az
nek is kiváló volt, hiévek alatt kialakult renden? – kérdeztem
Iskolában egy judo bajnokságot is. A nagy
szen ötszáz gyerek várta a futóversenyt.
Szilárdi László fôszervezôt a záró koncert
színpadon bemutatót tartott a SENTINEL
Solymosi Sándor, Jávor Mária és Kovács
után.
Olimpiai Teakwondo Egyesület Kistarcsai
Kálmán testnevelô tanárok irányításával a
- A jubileum egyfajta elvárást jelentett
Csoportja, a Kistarcsai Judo Sport Egyefelsô tagozatos gyerekek 2010 métert, az almindenkinek, de nem ez motivált bennünsület, az Ifjúság téren elsô ízben szerepelt
sósok pedig 500 métert futottak.
a Best Kistarcsai Kutyakiképzô Iskola és
Így az ünnepélyes megnyitóra is
ismét láthatták a Kistarcsai Kerékpáros
nagy tömeget tudtunk mozgósíEgyesület akrobatikus bemutatóját. Most
tani. Tóth Szabolcs polgármester
is a sporttal összekötöttük az egészségezt ki is hangsúlyozta megnyitó
ügyet. A Flór Ferenc Középiskolában és
beszédében, sôt mindenkit arra
a Kölcsey Általános Iskolában kibôvített
biztatott, hogy menjenek el a
egészségügyi szûrések voltak, amit a MaKistarcsai Napok sport programgyar Vöröskereszt Aszód-Gödöllôi Terüjaira is. A sport ezen a jubileuleti Szervezete koordinált. A szombatra
mi rendezvényen nagyon fontos
meghirdetett véradáson 58-an adtak vért.
szereplô volt. A két általános is- A gyerekek vasárnap délelôtt olyan
kola már pénteken az uszodában
programot láthattak, ami korábban csak
összemérhette az erejét. A Kispáritkán fordult elô. Igazi koncerten csályás Labdarúgó és Tömegsport
polhattak!
Egyesület 12 csapat részvételével
- Ez így van, az Alma együttest sikerült
a nagy labdarúgó pályára szermegszereznünk erre a délelôttre, akik az
vezte a focit. Itt ifj.Klacsán Lajos,
óvodások és az általános iskolások köréCsernók Balázs és Pásztor LíviÉremosztás a futóverseny után (Solymosi Sándor, Jávor Mária,
ben hihetetlen népszerûek. Ezt mi sem
usz szervezôk nevét kell kiemelés Kovács Kálmán szervezôk)
ni. A kétnapos labdarúgó torna döntôjében a
ket. Azt tudom mondani, hogy minden
Kistarcsai Öregfiúk csapata
évben változtatunk a programokon és a
2:0 arányban verte a Presso
lebonyolítás rendjén is. Így a jubileumtól
nevû együttest. Tóth Szafüggetlenül idén jobban megcéloztuk a
bolcs polgármester a bronzkisgyermekes családokat és több fellépési
érmes No limit gárdájában
lehetôséget biztosítottunk a helyi csoporfocizott. A sportnál matoknak. Tavaly a délutáni és az esti progradva szombaton a Deres
ramok összeállításánál elmozdultunk a
Lovasudvarban egész nap
populárisabb irányba. Ezt a törekvésünlovas bemutatók és lovas
ket jól fogadta a közönség, ezért idén isügyességi versenyek voltak,
mét beépítettünk ilyen mûsorszámokat a
de szombaton megrendeznagyszínpad programjába. Aki kilátogatek a Szent István Általános
tott az Ifjúság térre az láthatta, hogy a népi
hagyományokat, vagy a magyar történelmet feldolgozó és érintô mûsorszámokat
Vihar elôtti menyasszonyi ruha
a nagyobb közönséget vonzó produkciók
bemutató

kistarcsai híradó 

Best Kistarcsai Kutyakiképzô Iskola bemutatója

gondoltuk volna, hogy ekkora tömeg elôtt
adnak koncertet. Szombaton az esô ellenére szintén nagy sikert aratott a Madzag
Gólyalábas Együttes.
- A két nap alatt négyszer szakadt az esô,
az égi áldás mennyire zavarta meg a két
napos rendezvényt?
- Szerencsére esô miatt nem maradtak el
programok, pici csúszások voltak, de a
közönség végig kitartott, a 150 rendezvényünk rendben lement. Persze volt egy
vészhelyzetre szóló forgatói menetrendünk is, de nem kellett a Csigaházba bezsúfolni a fô programokat. A leghôsiesebben
a Kéknefelejcs Népdalkör, a Rozmaring

A város életéből

Dalkör és a Szeretet Dalkör
dacolt az idôvel, a szakadó esô ellenére nem jöttek
le a színpadról, a sátrakba
menekülô közönség nagy
tapssal jutalmazta ôket.
- A helyi iskolák mûvészeti
csoportjai is megmutathatták, hogy mennyit
fejlôdtek egy év alatt, de új
mûsorszámokat is láthattunk!
Igen, külön örültünk, amikor a Szent István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészet Oktatási Intézmény zene tagozatos diákjai és tanárai mûsoridôt
kértek három zenekaruk szerepeltetésére. Hegedûsné Csák Mónika a zeneiskola
vezetôje és Botrágyi Károly tanár úr sokat
tesz azért, hogy ezek a gyerekek itt tartanak. Fellépett a Harmónia Táncklub összes
növendéke is, de sokan voltak kíváncsiak
a Pannónia Néptánc Együttes mûsorára is.
Mi minden évben fontosnak tartjuk, hogy
ezek a helyi csoportok színpadra lépjenek.
A háttérben mindig hasznos programokat
szerveznek a Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesületének aktivistái, szombaton a
Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató
munkatársai vetélkedôket és játékos versenyeket szervezetek a Csigaház elôtti téren

és sorolhatnám szinte vég nélkül, ugyanis
rengeteg egyesület dolgozott a háttérben.
- Két napig a KIKE szervezésében nagyon
színvonalas kiállítást is láthatott a közönség, idén mi volt a kuriózum?
- Sokan dicsérték a kínai origamit és
Lesták Erzsébet Himalája fotóit.
- Mind a két napon sztár együttesek koncertjei zárták a programokat. Ez hogy
fért a költségvetésbe?
- Belefért, mert Budapest környékére olcsóbban vállalnak fellépést. A célunk pedig az volt, hogy a ritmusos diszkó zenét
kedvelôk ( Crystal ) és a kemény rock rajongok ( Karthago ) is kapjanak zenei élményt Kistarcsán. A tûzijáték most is több
ezres tömeget vonzott.

Zeneiskolások a színpadon

A rendezvény szervezői

Fôszervezô: Kistarcsa Város Önkormányzata
- Szilárdi László Városi Mûvelôdési és Sportközpont vezetôje
- Ifj. Juhász István alpolgármester
- Szervezô munkatárs: Hideg Zsófia
Kiállításokat és az egészségügyi programokat a
- Kistarcsai Kulturális Egyesület és a
- Magyar Vöröskereszt szervezte
A lovasprogramok a Deres Lovasudvar szervezésében valósultak meg
A szervezésben segítô intézmények és civil
szervezetek névsora a következô:
Fiatalok Kistarcsáéért Egyesület
Flór Ferenc Középiskola
Kistarcsai Csibék Nagycsaládosok Egyesülete
Kistarcsai Judo Sport Egyesület
Kistarcsai Kerékpáros Egyesület
Kistarcsai Kispályás Labdarúgó Tömegsport
és Szabadidô Egyesület
Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes
Kistarcsai Polgárôr Egyesület
Kistarcsai Rendôrôrs
Kistarcsai Sport és Szabadidô Egyesület
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Magyar Posta Kistarcsai Hivatala
Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató

Polgármesteri Hivatal
Szent István Általános és Alapfokú Mûvészet
Oktatási Intézmény
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Tarcsa Rádió
Városgondnokság
Városi Óvoda
Szervezésben közremûködô személyek:
Babarczi József
Badjánszki György
Dely Tibor
Fazekas Erzsébet
Gáspárné Csókás Rita
Ifj. Klacsán Lajos
Kalmár István, Kalmár László
Kedves Károly
Kereszti Ferenc
Kisréti József
Kiss Lívia
Kohalyda Mónika
Kohalyda Péter
Komlósiné Kulcsár Erzsébet
Kovács Ernô
Kovács Kálmán
Kozma Mária
Krisztik József
Ladjánszki László
Lesták Erzsébet
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Navratil István
Omarai Erika
Polgár Gyula
Solymosi Sándor
Szabóné Tóth Katalin
Szemán Józsefné Jávor Mária
Szengyel István
Szerémi László
Vadász Dániel
Várkúti Melinda
Vida Sándor
Vakán Csaba
Zsámboki Istváné
Támogatóink:
Deres Lovasudvar
Dr. Csizmadiné Fekete Zsuzsanna
Drei- Veit Kft.
Hutter Pál Vállalkozó
JUKA Bt.
K+K 99 Kft. (Kalmár és Kalmár)
Kis Joachim egyéni vállalkozó
Magyar Posta
Magyar Vöröskereszt
PESTOR Biztonsági Szolgálat Kft
Ritecz László
Szilka Szalon
Trendekor Kft.
Wesselényi Vadásztársaság

Kistarcsa Város Önkormányzata részérôl megköszönjük a felsoroltaknak,
hogy segítettek a 2010-es Kistarcsai Napok sikeres megvalósításában
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Virágban pompázik a város
Idén több önkéntes dolgozott
A város virágosítását május nyolcadikára szervezte meg az önkormányzat és a Kistarcsai
Vállalkozók Baráti Köre. Egyszerre több helyszínen kb. 80-an kezdtek hozzá a munkához.
Virágot és fát ültettek az Uszoda elôtti téren, szebbnél-szebb virágok kerültek a Simándy
szobor környékére, az Október 23-a térre, a Szent Imre térre, a Hôsök terére, a Székely
kapuhoz, az Árpád vezér utca végére az Eperjesi lakótelepre, az üdvözlô táblákhoz és a
Gesztenyés Óvoda elé. A képviselôk közül Juszkó Ferenc, Majsai Sándor, Zsiák Péter, Juhász István, ifj. Juhász István alpolgármester, Uvacsek Csaba, Tóth Szabolcs polgármester
és Babarczi József alpolgármester húzott kesztyût, vagy ragadott szerszámot. Sokan voltak a KIKE-tôl Kereszti Ferenc vezetésével, egész nap dolgoztak a Kistarcsai Kerékpáros
Egyesület tagjai, a polgárôrök és Solymosi Sándor a Fidesz helyi csoportjának az elnöke.
A hivatal dolgozói Nagy Tímea jegyzôvel az élen egy nappal korábban a Polgármesteri Hivatal környékét tették rendbe. A technikai hátteret a Városgondnokság biztosította.
Az akciót az önkormányzat 500.000,- forinttal támogatta a Vállalkozók Baráti Köre pedig
300.000,- forintot adott. Ebbôl a pénzbôl kb. 6000 darab virágot tudtak vásárolni.
Juhász István és Juszkó Ferenc
A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
idén kevesebb pénzzel tudta a virágosítást támogatni, ez kevesebb virág kiültetését jelentette? - kérdeztem Juhász Istvánt az egyesület elnökét.

Faültetés az uszoda elôtt

Tavaly is ennyi virágot ültettünk, de akkor
másra is futotta, pl. az Uszoda elôtti téren
öt darab kovácsoltvas padot helyeztünk ki.
A gazdasági válság miatt, most több vállalkozó nem tudott bennünket pénzzel támogatni, ezért is szerveztük meg áprilisban a
jótékonysági bálunkat. Ennek a bevételét
egészítettük ki 300 ezer forintra. A pénz-

beli felajánlásokat több tárgyi felajánlás is
kiegészítette. A szendvicseket a Nosztalgia
Étterem ajánlotta fel, az ásványvizet dr.
Csizmadiné Fekete Zsuzsanna biztosította,
de a locsoló vízért - Kis Joachim jóvoltából - szintén nem kellett pénzt fizetnünk.
Jó volt látni idén is, hogy felhívásunkra
sokan jöttek a lakosság körébôl is. Az önkéntesek felét ôk adták. Reggel nyolc órától délután négy óráig közel 6000 darab
virágot ültettünk el, az Uszoda elôtt több
örökzöldet pótoltunk és fákat is ültettünk.
A virágosításhoz a növényeket helyi vállalkozóktól vásároltuk, névszerint a Muskátli Gardentôl, vagyis Juszkó Ferenctôl és
Klacsán Lajos kertésztôl.
Tavaly többször kellett pótolni a virágokat, mert ismeretlenek megdézsmálták az
ágyásokat, idén hogyan próbálják ezeket
megelôzni?
A polgárôrök rendszeresen járôröznek
majd, de a lakosság éberségében is bízunk.
Mindenesetre a virágokból tartalékoltunk,
így tudunk pótlásokat is csinálni, de remélem, hogy idén ilyesmi nem fordul elô
Kistarcsán. Azt gondolom, mindenki közös
érdeke, hogy legyenek szép virágos tereink.

A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre –
vagyis a vállalkozók most is személyes
jelenlétükkel és munkájukkal segítették
az akció megvalósítását. Kik támogatták
még az egyesületet a virágültetésben?
A képviselôk közül Juszkó Ferenc, Zsiák
Péter, Majsai Sándor, Juhász István, ifj.
Juhász István, Uvacsek Csaba, Tóth Szabolcs és Babarczi József jelentkezett az önkéntes munkára, de itt volt a Fidesz helyi
csoportjának elnöke Solymosi Sándor is.
Sôt a felsoroltak mindegyike mozgósítatta
valamelyik közvetlen hozzátartozóját is.
Külön meg kell köszönnöm a Baráti Kör
elnökségének a támogatását, akik anyagilag és személyes jelenlétükkel is segítették
a munkát. Itt Kupecz Márti, Surányi Márti,
Benkô Pál, Kis Joachim, Kalmár István és
Kalmár László nevét kell megemlíteni, de
a többi tagtársunknak is kijár a köszönet,
hiszen valamilyen úton-módon ôk is benne
vannak minden egyes akciónkban. Végül
még egyszer köszönöm a megjelenteknek
az áldozatos munkát az önkormányzat és a
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének nevében is.
P.Gy.

Meghitt hangulatú ballagás volt a Flór Ferenc Középiskolában
A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban
április 30-án a ballagás az elmúlt évekhez képest meghittebb
hangulatban telt. A végzôs diákok az ünnepélyes osztályfônöki
órát követôen délután öt órakor végig ballagtak az osztálytermeken, majd a hagyományoknak megfelelôen az iskola udvarán
búcsúztak el az alsóbb osztályoktól és a tanároktól. A ballagók Hornyacsek Péter (12.
a) és Márk Erzsébet (12.b.) osztályfônökök
vezetésével búcsúztak. Az udvaron több
száz hozzátartozó és ismerôs várta a végzôs
hallgatókat. A Himnusz eléneklése után a
tizenegyedikesek egy kis mûsort állítottak össze. Verseket szavaltak, Vidákovich
Lehel pedig gitárjátékával kedveskedett.
A 12. a-sok nevében Gráczer Szabina, a 12. b-sek nevében Saigi
Timea búcsúzott. Az iskola zászlót Dóczi Dániel és Bere Nikolett Hatházy Nikolettának és Tóth Dávidnak adta át, majd az

elballagó két osztály feltûzte a zászlóra a szalagot. A ballagási
ünnepség végén dr. Lukács Ferencné igazgató mondott ünnepi
beszédet és elmondta, hogy „Ami elmúlt, soha nem jön vissza
már…”, és ez a nap egy új élet kezdetét jelenti majd, amely mindenki számára telis-tele
lesz kihívásokkal.” Búcsúzóul így indította új útjukra a végzôsöket: „Nem kívánom
senkitôl, hogy csodás dolgokat tegyen, de
elvárom mindenkitôl, hogy mindig ember
legyen”. Ezt követôen az igazgató asszony
oklevelet és jutalmat adott át az érettségizô
diákoknak és a szülôi munkaközösség tagjainak. A Szózat eléneklése után a ballagó
diákok a hagyományoknak megfelelôen a
lufik elengedésével azt szimbolizálták, hogy
végleg kirepültek az iskolából. Persze az elszakadáshoz a sikeres
érettségi is hozzátartozik, így május 3-án a magyar írásbeli érettségivel folytatódott a végzôs diákok programja.

kistarcsai híradó a város ééletébôl

Munkával „ünnepeltek” az Eperjesi úti lakótelepen
Az Eperjesi úti lakótelepen május 1-én és
május 2-án takarítottak és sportpályát renováltak
Az önkéntes munkát a Kistarcsai Váltók
Egyesülete szervezte. A Katalin bálon
befolyt pénzt teljes mértékben ráköltötték az emeletes házak között meghúzódó
sportpálya rendbetételére. A felajánlott
társadalmi munka nélkül nem tudták
volna a fiataloknak régen megígért sportpályát felújítani. Az egyesület elnöke
Uvacsek Csaba, aki egyben a 2- es körzet
képviselôje is elégedetten nyilatkozott az
egyesületi tagok és lakóközösség áldozatvállalásáról.
Két nap alatt sikerült mindent megcsinálni, vagy további felajánlásokra lesz
szükség?
A sportpálya felújítására szerveztük a
munkát, de kb. ötvenen jelentkeztek május 1-én, ezért volt bôven kapacitásunk
a tavaszi nagytakarítás elvégzéséhez is.
A felújításhoz a Katalin bálon összegyûlt
184 ezer forintot az utolsó fillérig elköltöttük. Vettünk 200 méter drótkerítést és
rozsdamentes festéket, továbbá új kosárpalánkokat csináltattunk. A sportpálya
körül elburjánzott bokrokat, fákat és a gazt

Kalmárék állványával gyorsabban haladt a munka

kivágtuk, a kerítést lefestettük, a drótot
kihúztuk, vagyis hozzáadtuk a saját munkánkat, amit pénzben nehéz lenne kifejezni. A Városgondnokság kétszer rostált
sódert adott, amivel a kosárpalánkot és az
oszlopokat tudtuk lebetonozni. Azért dolgoztunk két napot, mert így mindent meg
tudtunk csinálni. A pálya 90%-ban készült
el, és azért nem 100%-ban mert elfogyott
a pénzünk. Ezért felajánlásokra a jövôben

is szükség lesz, mert pénz nélkül nem lehet nagy dolgokat alkotni. Ebben az évben
biztosan szervezünk még egy jótékonysági
Erzsébet bált. Terveink szerint a jövôben
a sportpályát több funkciós sport komp-

Tóth Szabolcs és Uvacsek Csaba

lexummá alakítjuk át. Lengyelországban
láttam ugyanilyen pályát, ahol tíz játékot
tudnak játszani. Ha sikerülne újra aszfaltozni, akkor télen még korcsolyapályát is
csinálhatnánk. Ehhez persze pályáznunk
is kell, de mi mindenre el vagyunk szánva.
Köszönöm mindenki munkáját, és ebbôl az
akcióból is látszik, hogy a jó cél érdekében az emberek a pihenésükrôl
is képesek lemondani. Sok ember
volt aki a munkáján kívül mással
is támogatott bennünket. A K+K
Kft. pl. mozgatható állványt adott,
így könnyebben tudtuk szerelni a
magas drótkerítést, de sokan jöttek
a város más részébôl is. Tóth Szabolcs polgármesterrôl köztudomású, hogy rendszeresen sportol, ezért
ô is nagy lelkesedéssel dolgozott a
felújításon. A munka befejeztével,
bográcsgulyással vendégeltük meg
a résztvevôket. A garázs tulajdonosának Pisla Istvánnak külön köszönet a szíves vendéglátásért.
Ez a sportudvar zárható lesz?
Nem, de nem is célunk, inkább azt szeretnénk, ha minél többen használnák a sportudvart. Jöjjenek a város más részébôl is a fiatalok, sportoljanak, mozogjanak. Az lenne
a jó, ha a mi kezdeményezésünket mások
is követnék, és a település más pontjain is
épülne sportpálya.
P.Gy.

Betörtek a Gesztenyés Óvodába
Ismeretlen tettesek Pünkösd hétvégéjén egy nyitva hagyott ablakon keresztül betörtek a Gesztenyés Óvodába.
Elvittek 5 számítógépet, 4 monitort,
fényképezôgépet, videót, a konyhából
több rúd szalámit és sajtot. Hét ajtót feszítettek fel. Az okozott kár körülbelül
1 millió forint. A betörést 23-án délután
fedezték fel.

A rendôrség két nappal késôbb 3 monitor kivételével mindent megtalált a kórház melletti víztoronynál. Nagytarcsán
hasonló módszert alkalmazva az általános iskolába és a Szivárvány Óvodába
hatoltak be. A feltehetôen sorozatbetörést elkövetô tettesek után a Gödöllôi
Rendôrkapitányság folytatja a nyomozást.
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Önök kérdeztek! –
Babarczi József alpolgármester válaszol
- Miért kell a kistarcsai,- és a zsófiai
HÉV megállónál a közlekedési lámpáknál olyan sokat várakozni a jelzôgomb
megnyomása után?
Érdeklôdésemre, szakemberektôl a kö
vetkezô információt kaptam: Az átjáró
jelzôrendszere összeköttetésben van a
Nagytarcsa és 3-as út keresztezôdésének
jelzôrendszerével. Ahhoz, hogy elkerüljük a 3-as úton a torlódást, ez a megoldás
a legmegfelelôbb. Sajnos többször voltam
szemtanúja, hogy a piros jelzés ellenére
a felnôttek átszaladtak a zebrán. Ez fôleg
akkor veszélyes, ha közelben gyerek van.
A példamutatásnak nevelô hatása van!
- Miért került a „csecsemô víz” a régi
fogorvosi rendelô helyére?
Eddig a Gesztenyés Óvodában és a
Családsegítôben lehetett ezekhez a vizekhez hozzájutni. Egy óvoda nem alkalmas ilyen szolgáltatásra. A vízért
napközben bárki
bemehetett,
és
ellenôrzés nélkül
vihetett nagyobb
mennyiséget is.
Így jutottak be intézmény ü n kb e
idegenek is, akik
nem biztos, hogy
csak vízért mentek. Annak el- Babarczi József
lenére, hogy a
csecsemôk részére ingyen biztosítjuk a
vizet, a városnak sokba kerül a beszerzése. Jelen esetben a megüresedett fogorvosi rendelôt tudtuk kijelölni erre a célra.
A legnagyobb probléma, ami eddig a lakosság részérôl érkezett, hogy nehezen
megközelíthetô. Részben igaz, habár az
óvoda bejárata és a mellette lévô parkoló
sem volt sokkal közelebb és találkoztunk
már olyan életerôs apukákkal, akik a parkon keresztül autóval egész a bejáratig
mentek. Keressük a megoldást! Kérem,
hogy bármilyen ötletük van, jelezzék a babarczi@citromail.hu – címre.
- Többen érdeklôdtek a Családi Nap
közikrôl.
A május 19-i képviselô-testületi ülésen
döntöttünk a szerzôdések meghosszabbításáról a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvánnyal, és a Napocska Alapítványi
Óvoda és Bölcsôde Közhasznú Alapítvánnyal. Szerzôdést kötöttünk a nemrég alakult Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft.-vel. A szerzôdések szerint az Önkormányzat 10 000.-Ft-tal járul
hozzá a költségekhez, melyek természetesen csökkentik a szülôk által befizetett
összegeket. Remélem egy év múlva már a
saját bölcsôdénkben tudjuk fogadni a kis
tipegôket.
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kistArcsAi hírAdó

Kisebbségi önkormányzati választás
2010. ôszén a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon lesz a települési kisebbségi önkormányzati választás. A posta
május 31-ig kézbesítette a választással kapcsolatos tájékoztató levelet, valamint a „Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti
kérelem” elnevezésû nyomtatványt.
Választójog
Aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben
meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) valamelyik kisebbséghez tartozik, az alábbiak szerint lesz lehetôsége részt venni
a kisebbségi önkormányzati választáson.
A települési kisebbségi önkormányzati választáson csak az a polgár szavazhat, aki a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik
és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja, 2010. október
1-ig nagykorúvá váló magyar állampolgár, a Magyar Köztársaság
területén lakóhellyel rendelkezik, nem áll jogerôs ítélet alapján a
cselekvôképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság, illetôleg a
közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, nem tölti szabadságvesztés büntetését, vagy büntetôeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését, és szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a kisebbségi önkormányzati képviselôjelöltként induló személynek is.
Kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. június 1-tôl
kezdôdôen 2010. július 15-én 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint
illetékes választási irodától, a kitöltött kérelemnyomtatványon.
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában
elhelyezett gyûjtôládába lehet bedobni, vagy postai úton lehet eljuttatni a jegyzôhöz. A levélben küldött kérelemnek legkésôbb július
15-ig meg kell érkeznie a választási irodához. A választópolgár felvételét csak egy kisebbségi választói jegyzékbe kérheti, ellenkezô
esetben valamennyi kérelme érvénytelen.
Aki a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá a fent
felsorolt feltételeknek megfelel, értesítést kap arról, hogy az adott
kisebbség választói jegyzékébe felvették.
Választás kitûzése
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplô kisebbségi választópolgárok száma a választás
kitûzésének napján eléri a 30 fôt.
A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a jegyzô megtagadja, errôl önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói
jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét

követô három napon belül nyújthat be kifogást a határozatot hozó
jegyzôhöz.
Jelöltállítás
Jelöltet az egyesülési jogról szóló törvény szerinti bejegyzett olyan
társadalmi szervezet (ide nem értve a pártok mûködésérôl és gazdálkodásáról szóló törvény szerinti bejegyzett szervezetet) állíthat,
amelynek alapszabályában – a települési kisebbségi önkormányzati
választás évét megelôzô 3 éve – rögzített célja az adott nemzeti vagy
etnikai kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem ad lehetôséget.
– Jelölt csak a kisebbségi választói jegyzékben szereplô választópolgár lehet
– A választópolgár – lakóhelyétôl függetlenül - bármely településen jelölhetô.
– A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja az adott kisebbség képviseletét, ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait,
korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatnak tagja,
vagy tisztségviselôje.
– A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.
Szavazás
A szavazás településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben (szavazókörökben) történik, melynek címérôl és a szavazás
idôpontjáról késôbb küldünk értesítést. A szavazólapon az érintett
kisebbség minden jelöltje szerepel, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselô-testülete 5 tagú, ezért
szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselôk a legtöbb szavazatot
kapott jelöltek lesznek.
Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi választáson
A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi törvényeknek megfelelô módon történik. A
törvény meghatározza az adatkezelés célját és az adatkezelôk körét
is. Ennek megfelelôen a kisebbségi választói jegyzék - a számadatok
kivételével - nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási
bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében. A kisebbségi választói jegyzéket a szavazás eredményének
jogerôssé válását követôen haladéktalanul meg kell semmisíteni.
Választási Iroda

Skóciában jártunk…

Hosszú kiránduláson voltak a Flór Ferenc Középiskola diákjai
Április 23-án nekivágtunk a nagy útnak! Egy hosszú és fáradtságos buszozás közben megálltunk Németországban, Hertogenbosch
városában, majd Kölnben. E városok látványosságait megtekintve indultunk tovább Hollandiába. Itt egy kisvárosban szálltunk meg.
Másnap reggel Amsterdam felé vettük az irányt, és megnéztük a Van Gogh Múzeumot. Ezután sétahajózáson vettünk részt a hangulatos csatornákon, majd gyalogos városnézés következett. Este komppal átkeltünk Newcastle-be, ahova reggel érkeztünk meg. Innen
indultunk Skóciába, ahol az elsô megálló a Kelso-i apátság volt, majd Skócia legnagyobb lakott kastélya, a Floors Castle. Délután
ellátogattunk a „Lowland” whisky központjába, a Glenkinchie desztillálóba, este pedig elfoglaltuk a szállásokat a Holiday Park-ban.
Következô reggel már a királyi fôvárosba, Edinburgh-ba érkeztünk, ahol rengeteg program várt ránk, itt töltöttük az egész napot.
Másnap (már az ötödik napnál jártunk) a Loch Ness-hez mentünk szörnynézésre, és egy kis romantikus kastélylátogatásra. A napi
program végére maradt utazás a Glencoe szoroson át egészen vissza a szállásig. A fárasztó nap után egy jókora alvás következett,
amit a reggeli ébresztôóra zavart meg. A reggeli után indultunk is az ôsi fôvárosba, Dunfermlin-be, ahol az 1000 éves királyi lakosztályok romjait és magyarországi szent Margit sírját tekintettük meg. Ezután Dundee-ba kirándultunk, ahol felszálltunk a Discovery
fedélzetére. Délután pedig a Forth folyó hídjánál álltunk meg.
Az utolsó napon Saint Abb’s halászfaluban túráztunk, majd megnéztük a bamburgh-i kastélyt. Kora este kompra szálltunk és
elindultunk hazafele. Az utolsó állomásként a holland iskolavárosba, Utrecht-be mentünk, ahol tettünk egy rövid belvárosi sétát.
Május 2-án megérkeztünk Budapestre és lezárult a „Mélyföldtôl a Felföldig” nevû utazásunk.
Végül, saját illetve „Csipet-csapatunk” nevében szólnék: Remekül éreztük magunkat az egész út során. Igaz, sajnos, hamar eltelt
ez a tíz nap, de azért az a sok emlék, biztosan mindenki számára örök marad.
Török Márk (10.b.)
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Arany Kazinczy-jelvény tulajdonosa: Deák Gergely,
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója
Az országos „Szép magyar beszéd” versenyen Arany Kazinczy-érmet érdemelt ki, és „a legkiválóbb teljesítményt nyújtó tanuló” különdíját is megkapta Deák Gergely, 8. b osztályos tanuló. A háromnapos versenyt Kisújszálláson rendezték meg. A keleti országrész
döntôjére tíz megyébôl hetvenkilenc versenyzô jutott be, iskolai és
területi fordulók után. Két zsûri párhuzamosan hallgatta a 40-39
tanuló felolvasását. A Gergôt értékelô szakemberek Dr. Bencédy
József, a nyelvtudományok kandidátusa; Dr. Csont Béláné ny. középiskolai tanár; Wacha Imre fôiskolai docens voltak. A versenyt
április 9-én, péntek délután a versenyzôk szabadon választott
szövegeinek meghallgatásával kezdte a zsûri. Az este a Nagykun
Táncegyüttes mûsorának megtekintésével koronázódott meg.
Másnap (10. szombaton) délelôtt a kötelezô szöveget olvasták fel
úgy, hogy a gyerekek tíz perccel a felolvasás elôtt kapták kézbe az
addig ismeretlen szöveget: Lôrincze Lajos bevezetôjét, Péchy Blanka: Beszélni nehéz címû könyvéhez. Délután a Móricz Zsigmond
Gimnázium csodálatos könyvtárát és a különlegességeket felsorakoztató biológia szertárat nézhették meg a tanulók és kísérôik.
Autóbusz kirándulást szerveztek a házigazdák: Kenderesen a

Horthy család kastélyát és
mauzóleumát látogattuk
meg. Este a felnôttek a Városházán fogadáson, a fiatalok táncház és kézmûves
foglalkozáson
vehettek
részt. Vasárnap (április 11.)
a zsûri értékelését hallgathattuk meg. Örömmel hal- Deák Gergely
lottuk az idei versenyrôl,
hogy az elôzô évekhez képest színvonalasabbnak ítélték. Az ünnepélyes eredményhirdetésen minden versenyzô megkapta a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát. Tizenhat tanuló arany fokozatot
és az Oktatási Minisztérium könyvjutalmát vehette át. Köztük
Deák Gergô, akit a zsûri a „legkiválóbb teljesítményt nyújtó” két
versenyzô egyikének nevezett meg, és különdíjjal is jutalmazott.
Gergô felkészítô tanára Liska Gyuláné volt, akinek ezúton is köszönetet mondok színvonalas munkájáért.
Mészáros Klára /kísérô szülô/

Zeneiskolás növendékek szereplése
a Művészetek Palotájában

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Szent István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény tanulóifjúsága, tantestülete és szülôi munkaközössége
nevében köszönetünket fejezzük ki Juszkó
Ferenc önkormányzati képviselônek, aki
virágkertészetével évek óta sokoldalúan
támogatja az iskola rendezvényeit, idén tavasszal pedig több száz virágpalánta ajándékozásával járult hozzá az iskolakert barátságosabbá tételéhez.
Az intézmény hasonlóképpen köszönetet mond Rimóczi Erzsébet önkormányzati képviselô asszonynak, aki nem csupán
cselekvô segítôkészséget tanúsít az iskola
iránt, de az elmúlt két évben – képviselôi
tiszteletdíjának terhére – két alkalommal
számottevô pénzösszeget ajánlott fel iskolai
célok megvalósítására.
Dr. Patkós József igazgató

Palotájában
délelôtt
Közeledve az év végé11 órától mûsort ad a
hez, még sok teendô
Kistarcsai Zeneiskola.
adódik az iskolákban.
Hangszeres
bemutaTartalmas év áll a zenetóval tarkított kis koniskola háta mögött. Hacertet adunk, melyen
gyományosan, minden
természetesen legügyeév tavaszán megrensebb
növendékeink
dezzük jótékonysági taszerepelnek. A tanárok
nári hangversenyünket.
pedig egy meglepetés
Tesszük ezt azért, mert
számmal
készülnek,
fontos, hogy a zenetaTanári hangverseny résztvevôi
amelybe
igyekszünk
nárok is megmutassák
majd bevonni az odatudásukat, példát állítva növendékeiknek és szüleiknek. Április látogató közönséget is. Nagy örömünkre
28-án este valamennyi zenetanár a pódi- szolgál, hogy az általános iskolába beiratumra lépett, s egy kellemes, tartalmas estét kozó elsôs gyermekek közel 90% választottöltöttünk együtt a zenét szeretô közönség- ta a zeneiskolát. Ez
gel. Köszönjük adományaikat, melyet hang- örömteljes, hiszen
Jól olvasó elsősök
szervásárlásra fordítunk. Örültünk, hogy a szülôk felismerik
a
Szent
István
Általános Iskolában
Babarczi József alpolgármester Urat is kö- a zenetanulás fonrünkben köszönthettük, s köszönjük a Szilas tosságát. BizonyíAz ország 868 osztályához hasonlóan a Kistarcsai Szent István
tott tény, hogy aki
TV-nek a bemutatkozási lehetôségét is.
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény két
Együtteseink aktívan részt vesznek a zenét tanul, ered
elsô osztályának tanulóival is megíratták az Apáczai Kiadó és
város és a civil szervezetek által rendezett ményesebben telKönyvterjesztô Kft. elsô két félévi értô olvasásfelmérését.
eseményein. Az idén alakult fuvolazenekar jesít a tanulás más
Az iskola eredményei nem csupán a kisközségek és nagyköz- Botrágyiné Virágh Orsolya tanárnô veze- területein is.
ségek iskoláinak eredményét szárnyalják túl, de jobbak a városi,
Szeretnénk megtésével – a KIKE által szervezett 18 évesek
fôvárosi eredményeknél is.
Padavató ünnepségén szerepelt. A mûsor hirdetni zeneiskoEsztergályos Jenô, a kiadó ügyvezetô igazgatója az alábbi
a zenekar könnyed, szórakoztató egyvele- lai jelentkezést: mapontértékekrôl tájékoztatta a Kistarcsai oktatási intézményt :
gével indult, s hangulatával megalapozta gánének, rézfúvós,
Kisközségi iskolák:		
89,76 %
ezt az alkalmat. Továbbá a Kistarcsai Na- hegedû, gordonka
Nagyközségi iskolák:		
88,45 %
pok rendezvénysorozat keretében isko- tanszakra lehet jeKisvárosi iskolák:		
90,67 %
lánk mindhárom együttese bemutatkozott lentkezni még az év
Városi, megyejogú város iskolái :
93,39 %
május 22-én vasárnap 14 órától. Köszönjük vége elôtt Kistarcsa,
Fôvárosi iskolák:		
92,56 %
Botrágyi Károly és Botrágyiné Virágh Or- Eperjesi út 19. szám
Szent István Iskola-Kistarcsa 1/a 95,94 %
Szeretettel
solya zenetanárok, s mellettük az állandó alatt.
		
1/b 95,78 %
várjuk zenét tanulsegítôk áldozatos munkáját.
Az iskola két elsô osztályának tanítónôje: Szabóné Csala Ildikó
Páratlan lehetôség kínálkozik számunk- ni vágyó gyerme1/a, és Soós Mária 1/b.
ra június 6-án: Budapesten, a Mûvészetek keiket!
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Cukorbetegség /Diabetes mellitus/
Cukorbetegség a szénhidrát-anyagcsere
zavara esetén lép fel, ha a hasnyálmirigy
nem állítja elô az inzulin nevû hormont,
vagy ha a szervezet nem reagál rá. A
szôlôcukor a szervezet legfontosabb üzemanyaga, s a sejtek többsége csak akkor tudja felvenni, ha az inzulin jelen van. Inzulin nélkül a szôlôcukor felhalmozódik a
vérben és a szövetekben, végül a vizeletbe
kerülve annak jellegzetes szagát adja (Régen az orvos megkóstolta a vizeletet, hogy
megállapíthassa a cukorbetegséget.) A túl
magas vércukorszint fokozott vizeletmenynyiséghez és állandó szomjúsághoz vezet.
A kezeletlen cukorbetegség következménye a verôerek falának meszesedése. Mivel
az erek kevesebb vért szállítanak, romlik a
vérkeringés. A rossz vérkeringés viszont
károsodást okozhat a szemben, a lábban
és a vesében, valamint hátráltatja a sebek
gyógyulását. A cukorbetegség a zsíranyagcserét is megváltoztatja, megnöveli a koleszterinben dús plakkok lerakódásának
kockázatát a nagy vérerekben. Megnô a
szív- és érrendszeri betegségek kockázata.
A cukorbetegség felosztása
Két alaptípusát különböztetjük meg, az
1-es és a 2-es típusút.
1-es típusú cukorbetegség elsôsorban
gyermek és ifjúkorban alakul ki, legtöbbször viharos tünetekkel. A szervezet nem
termel inzulint, ezért a betegnek feltétlenül
inzulin injekcióra van szüksége.
2-es
típusú
cukorbetegség
fôként
felnôttkorban jelentkezik, de tizenévesek
körében is egyre gyakrabban találkozunk
vele. A betegség kialakulásáért nagyrészt
a külsô környezeti tényezôk a felelôsek. Pl.:
helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód és a kettô eredményeként jelentkezô
kövérség. A rendellenesség abból adódik,
hogy a szervezet nem tud elegendô inzu-

lint termelni, vagy az inzulin nem tudja
hatását megfelelôen kifejteni. A 2-es típusú
cukorbetegségnél fontos a testmozgás, diéta és a vércukorszintet csökkentô tabletták
szedése.
Az étrendi kezelés célja
a., Ideális testsúly elérése és megtartása.
(fogyás)
b., Közel normális vércukorszint és vérzsírszint elérése. (alacsony zsírtartalmú ételek
fogyasztása és a rendszeres, közepesen
megerôltetô testmozgás. Javasolnám, hogy
fokozatosan jusson el odáig, hogy képes
legyen naponta egyórányi lendületes sétát tenni. A séta, vagy bármely más, nem
megerôltetô testmozgás azoknak használ
a legtöbbet, akik korábban keveset mozogtak).
c., Magas és alacsony vércukorértékek elkerülése.
d., Szövôdmények kialakulásának megelôzése, illetve késleltetése.
Étkezések gyakorisága: A napi kalóriát és
ezen belül a szénhidrát mennyiséget 5-6,
esetleg még ennél is kisebb étkezésre érdemes elosztani a nagyobb
vércukor ingadozások elkerülése érdekében. Ajánlatos,
hogy az étkezések 3 óránként
Téged is vár
kövessék egymást. Az étkezések fogalma itt azt jelenti,
Julcsi Manodája!
hogy minden olyan étel (pl.
gyümölcsök) vagy ital is (tej,
Képességfejlesztéssel
gyümölcslé) amely energiát
egybekötött
ad a szervezetnek, étkezésnek
gyermekfelügyeletet
számít! Egészséges emberek
általában azt számítják étkevállalok az otthonomban,
zésnek, amit megterített aszKistarcsán!
tal mellett fogyasztanak el.
Jöhettek egész napra,
A cukorbetegek étrendje
vagy csak pár órára
rostos
gabonatermékeket,
egyaránt.
zöldségeket, fôzelékeket és
gyümölcsöket tartalmazzon!
Például:
További információt a
1. nap
julcsi-manoda.mindenkilapja.huReggeli: 3 dl. tejeskávé mesoldalon találsz!
terséges édesítôvel, 2 dkg
Tel: 06-20-332-7852
light margarin, 5 dkg barna
kenyér, zöldpaprika.
Tízórai: 15 dkg alma

Ebéd: Zöldséges burgonyaleves (10 dkg
burgonyából), 6 dkg roston sült sertéskaraj,
15 dkg fôtt zöldborsó, 15 dkg fôtt sárgarépa.
Uzsonna: 20dkg narancs
Vacsora: Tea édesítôvel, 3 dkg párizsi,
10 dkg barna kenyér
2. nap
Reggeli: tea édesítôvel, 1 db medvesajt,
8 dkg barna kenyér, 1 db paradicsom
Tízórai: 3 db Abonett, ásványvíz
Ebéd: Lezsírozott húsleves 1 dkg tésztával,
7 dkg fôtt sertés, sacharin, pardicsomártás,
20 dkg fôtt burgonya
Uzsonna:20 dkg alma
Vacsora: 6 dkg roston sült marhahús,
tökfôzelék kefirrel habarva, 4 dkg kenyér
3. nap
Reggeli: Tea édesítôvel, 6 dkg körözött,
8 dkg rozskenyér, 1 db zöldpaprika
Tízórai: 3 dkg korpás keksz, light üdítô
Ebéd: Köményleves zsemlekockával, 6 dkg
teﬂonban sült sertés, 20 dkg morzsás zöldbab
Uzsonna: 20 dkg alma
Vacsora: Tea ízesítôvel, 3 dkg gépsonka,
10 dkg rozskenyér
4. nap
Reggeli:2 dl kefir, 1 db zsemle
Tízórai: 25 dkg alma
Ebéd: Csontleves 1 dkg tésztával, rizses
hús (6 dkg húsból, 5 dkg rizsbôl), kovászos
uborka
Uzsonna: 4 db Abonett, light üdítô
Vacsora: 1 db fôtt virsli, mustár, 8 dkg barna kenyér, tea édesítôvel
5. nap
Reggeli: Tejeskávé édesítôvel, 2 dkg light
margarin, 2 dkg diab. jam, 4 dkg kenyér
Tízórai: 3 dl paradicsom ivólé, 2 db korpás
keksz
Ebéd: Reszelt tésztaleves, 6 dkg marhasült,
kelfôzelék 10 dkg burgonyával, 10 dkg körte
Uzsonna: 20 dkg alma, 2 db Hamlet
Vacsora: ½ db grill csirkecomb, bolgársaláta, 5 dkg barna kenyér
6. nap
Reggeli: Tea édesítôvel, 3 dkg pulykasonka, 8 dkg barna kenyér, 1 db paradicsom
Tízórai: 15 dkg körte
Ebéd: Magyaros rizsleves, 6 dkg fóliában
sült sertés, 25 dkg majoránnás párolt borsó
Uzsonna: 2 dl paradicsom ivólé, 2 db Abonett
Vacsora: 2 dl joghurt, 7 dkg barna kenyér
7. nap
Reggeli: 3 dl kakaó édesítôvel, 2 dkg light
margarin, 4 dkg rozskenyér
Tízórai: 25 dkg alma
Ebéd: Zöldségleves, 7 dkg párolt sertéskaraj, 20 dkg fôtt burgonya, 15 dkg párolt káposzta édesítôvel
Uzsonna: 4 dkg korpás keksz, ásványvíz
Vacsora: Tea édesítôvel, 3 dkg sonkaszalámi, 10 dkg rozskenyér, zöldpaprika
Mozgás,mozgás,mozgás!
Hájasné Tóth Etelka (Eta nôvér)
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Pünkösd a Szentlélek ereje

Az egyházi évet három kiemelkedô ünnepkör fogja át. Karácsony,
a Megváltó születésnapja. Húsvét, a Megváltó feltámadásának
napja. Pünkösd a megváltás mûvének további folytatása a Szentlélek vezetése mellett. Az apostolok Jézus mennybemenetele után
várták a megígért Szentlelket. A távozó Jézus parancsot adott az
apostoloknak: maradjatok Jeruzsálemben, míg el nem küldöm
nektek a Szentlelket. Az apostolok teljesítették Jézus parancsát és
Szûzanyával együtt imádsággal várták a jézusi ígéret betejesedését. Talán azt is mondhatnánk, hogy tíz napos lelkigyakorlatot
tartottak imádsággal és magánnyal. Ekkor döbbentek rá arra a
valóságra, hogy Jézus nélkül mennyire gyengék, és tehetetlenek.
Tíz nap elteltével heves szél zúgása mellett tüzes lángnyelvek jelentek meg az apostolok felett, és betöltötte ôket a Szentlélek ereje, amit magukban éreztek. Ezzel az erôvel, és bátorsággal álltak
az emberek elé, és hirdették Jézus tanítását. Az elsô pünkösdi
beszéd után 3000 ember keresztelkedett meg. Ez volt az Egyház
születésnapja. Az apostolok teljesen átalakultak. Addig féltek, elbújtak, ezt követôen bátran mentek az emberek elé, és hirdették a
megfeszített és feltámadt Krisztust. Krisztusért elviselték a büntetést, megvesszôzték, elzárták ôket. Péter, pedig bátran szólt Jézus
ellenségeinek: inkább engedelmeskedjünk Istennek, mint embereknek. A Lélek ereje megérkezett, az apostolokat megvigasztalta,
örömmel töltötte el, és bátrakká tette ôket.
Az elsô századok Szentatyái beszélnek az erôs szélrôl, és azt
mondják: a szél megtisztít, a levegôt kicseréli. A szélvihar hatalmas károkat tesz. Fákat dönt ki, épületeket rongál meg. Voltak a
történelemnek is viharai. Ezek a viharok uralkodó házakat, birodalmakat, kegyetlen, gyilkos hatalmakat romboltak le. Az elsô
Pünkösd vihara lendületet adott az apostoloknak, az igehirdetés lendületét. Jézus parancsa világosan elkezdôdött: hirdetni az

evangéliumot minden népnek. Az apostolok nem a kényszerûség
erejével, hanem az öröm erejével hirdették Jézus tanítását. Az elsô
Pünkösdkor tüzes lángnyelvek jelentek, meg az apostolok feje
felett. Ez a tûz a Szentlélek tüze volt. Mert van fizikai tûz, mely
melegít, világít, de pusztít is. Errôl szomorú tapasztalataink vannak. Az elsô Pünkösdkor az apostolok nem fizikai tüzet, hanem
a Szentlélek tüzét kapták, ezért tudtak azonnal a szeretet tüzével
beszélni, mûködni. A pünkösdi események 2000 év távlatából is
megerôsítenek bennünket abban a gondolatban, hogy itt volt az
Egyház születésnapja. Az apostolok boldogok voltak, hogy vették
a Szentlélek erejét, hogy elindították az Egyház életét. Ebben az
Egyházban teljesítették küldetésüket, így örök példaként állnak
elôttünk. Mi is az Egyházhoz tartozunk. Megkereszteltek bennünket. A keresztség kapuján léptünk be az Egyházba. A többi szentségeken keresztül vesszük a Szentlélek erejét. A pünkösdi Lélek
éltet bennünket, és közösségünket, az Egyházat is.
Az egyház ellenségei állandóan keresték a keresztények titkát.
Nem tudták kikutatni. A kereszténységnek nincs titka. Nyitott
könyv az Egyház élete. De ha mégis titkos forrásokról akarnak
tudomást szerezni, azt mondjuk; van egy titok, nyílt titok, a Szentlélek ereje. Ez a titok eljött elsô Pünkösdkor, azóta sem szûnt meg.
Élteti az Egyházat, a benne élôket a világ végéig. Néha elfeledkezünk a Szentlélekrôl. Küldjük imánkat, fohászunkat az Atya
Istenhez, Jézus Krisztushoz. Jó, hogy ezt tesszük. Nem feledkezünk meg a harmadik isteni Személyrôl, a Szentlélekrôl? Olyan
szépek az Egyház énekei a Szentlélekrôl is. Szentlélek Isten szállj
le ránk. Jöjj Szentlélek Úristen! Nem elég, ha csak Pünkösdkor foglalkozunk a Szentlélekkel, máskor is kell. Éljünk a Lélek erejével.
A Szentlélek vezessen bennünket zarándok élet utunkon.
Somlai József ny. plébános.

Református

Gyülekezetünk családos hitmélyítő hete lesz július 4-9-ig Piliscsabán
Szülôket, nagyszülôket és hittanos gyermekeinket, fiataljainkat
várjuk. Az egyetem egyik kollégiumépületét béreltük ki nyolcadik
alkalommal, ahol csak a mi gyülekezetünk tagjai vesznek részt a
programokon minden korosztályból, a pici babától az idôsekig.
Az összlétszám a megelôzô években hetvenegynéhány fô volt.
Mindenki megtalálja beszélgetôtársát, kapcsolatok szövôdnek.
A hitmélyítô hét július 4-én, vasárnap reggel kezdôdik és péntek
este fejezôdik be. Ebédet és vacsorát az egyetem területén lévô étteremben fizetünk be a korábbi évekhez hasonlóan. A reggelit a
kollégiumban közösen készítjük el. Mind a kollégium, mind az étterem rendkívül szép és kényelmes, 8 éve készült el Makovecz tervei alapján. Akkor mi voltunk az elsô lakói. Kétágyas szobákban
lakunk, két szobához tartozik egy közös elôszoba és fürdôszoba.
Ez szállodai kényelmet jelent. Istentiszteleti-és elôadótermek, teakonyha áll még rendelkezésünkre.
A napi program: Webber: József és a csodálatos álomkabát címû
zenés darabját szeretnénk betanulni. Ezen kívül a „Keresztkérdések” címû bibliai közösségépítô programot vesszük végig, hogy a
bibliaórás közösségben egymás hite által épülve a testvéri beszélgetés még jobban elmélyülhessen. Közösen veszünk részt az áhítatokon, az énekléseken, csoportos foglalkozások pedig korosztályonként lesznek mindenkinek kora szerint megfelelôen. Délután
kirándulás, vetélkedô, bibliai barangolás, játszóház, bibliadráma,
esténként szintén változatos programok. Az utolsó délután színes
„bokrétamûsor”, melyet a résztvevôk adnak a többiek örömére. Az együtt töltött idô célja, hogy hitünk megerôsödjön a hallottak
és átéltek által, egymással pedig szorosabb testvéri és lelki közösségbe kerüljünk. Kiszakadva a hétköznapi rohanásból, van idônk

a lelkünkkel foglalkozni, és ez kihat az egész évre, a késôbbiekre
is. Minden szempontból feltöltôdést jelent a tábor.A korábbi évek
táborai kivétel nélkül nagyon tartalmas és jó légkörben teltek el.
Telefonon, vagy személyesen is minden felvilágosítást megadok,
ha kérik.
A 6 napos tábor teljes díja várhatóan 12 év felettieknek fejenként
kb. 26.000,- Ft lesz, 6 év alatti gyermekeknek kb. 10.000,-Ft, 6-12
éveseknek kb. 18.000,- Ft, mivel a szállásdíjból korosztályonként
gyermekkedvezményt kapunk.
A tábor díja azért „kb”, mert semmi hasznot nem teszünk rá,
csak annyiba fog kerülni, amennyi a vásárlások, szállás, étkezés
végösszege. Mindig nagyon kedvezô árral végzôdik! A részvételi
összeget részletekben lehet fizetni mostantól kezdve.
Riskó János református lelkész

Nemzeti gyásznap
Június 6-án, vasárnap 10 órakor az istentiszteleten emlékezünk
meg Trianon tragédiájáról, nemzetünk gyászáról. Különösen
is azokra gondolunk, akik a határon kívül kisebbségben ôrzik
meg azóta is nálunknál sokkal nehezebb körülmények között
magyarságukat. Azt kérjük, hogy a tisztelet jeleként mindenki
vegye fel az istentiszteletre azt a viseletet, amelyet ôsei hordtak, bárhol is éltek a hazában a trianoni határon innen és túl.
A lelki összetartozást szeretnénk kifejezni ezzel múlt és jelen,
határon innen és túl között. Mindenkit szeretettel várunk az
istentiszteletre, ha lehet ôsei nemzeti viseletében!
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Nap
Nap 19
19 Kft.
Kft.
Nyitva
Nyitva
Hétfő-Péntek
Hétfő-Péntek 7-17
7-17
Szombat 7-12

Szigetelőanyagok
Szigetelőanyagok
forgalmazása
forgalmazása
Gipszkarton
Gipszkarton
Dryvit rendszer
Dryvit rendszer
ADESITAL
GROUP

ADESITAL

GROUP
VILLAS

2144 Kerepes
út 105.
ILLAS
VSzabadság
(28)490-613 (30)991-3027

www.nap19.hu
2144
Kerepese-mail:nap19@vnet.hu
Szabadság út 105.
(28)490-613 (30)991-3027

kistarcsai híradó 

Vasvári

Házhozszállítás, költöztetés
Kistarcsáról induló autókkal
Legjobb lakosságbarát árakkal
Még vasárnap is hívhat bennünket
Autóinkon segítőkész sofőrök és rakodók dolgoznak

Hívjon és megegyezünk!
(06 30) 575 5841 • (06 20) 410 3724
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▪ fenyô fûrészáru

▪ tetôzsindely és kiegészítôk

▪ lambéria, hajópadló

▪ akác karók

▪ OSB-3 lemezek

▪ borovi fenyô teraszburkoló

KERÍTÉSDESZK A AKCIÓ

AKÁC szélezetlen
BOROVI FENYÔ szélezetlen

94.000,- Ft/m3*
77.000,- Ft/m3*

Akciónk készletünk mértékéig érvényes.

Most vegye meg száraz tüzifáját!
26.500,- Ft/kaloda* (1x1x1,7 m)

Megnyitottunk május 3-án!
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Folyamat

Cím: 2141 Csömör , Major út - M0 csömöri kihajtónál
Tel./Fax.: 06-28-445-276 E-mail: csomor@hobler.hu

Cím: 1181 Budapest, Besence u. 14.
Tel.: 277-39-66 Fax.: 277-32-63 E-mail: info@hobler.hu
*Feltüntetett árak a 25 % áfát tartalmazzák. A kedvezmény
érvényesítéséhez kérjük hozza magával hirdetésünket.

www.hobler.hu

ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen
p
a központban
p

06-70/579-0416
06-70/429-5529
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