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2010. augusztus 5. Miklós Erika: Etka jóga – önsegítés 
Egy velünk született képesség felelevenítése. Tudjuk fokozni az 
erőnket a természetes légzés és mozgás által. Odafigyeléssel visz-
szahozható a születéskori szellemi és fizikai energia. Az emberen 
kívül minden gerinces képes megtartani ezt a mozgáskultúrát.
2010. augusztus 12. Matthew Hayes: Biogazdálkodás
A Nyitottkert Alapítvány tevékenysége. Tapasztalatok a helyi bio 
zöldségtermesztésben és az értékesítésben. A biogazdálkodás 
pozitív jellemzői. Mennyire lehet megvalósítani korunk vegy-
szerekkel átitatott környezetében a parciális biotermesztést?
2010. augusztus 19. Halász Péter: A Kárpát-medencei népi kultúra 
sokszínű szőttese
Magyar néprajzi csoportok a Csallóköztől Moldováig. Ezeréves 
csoportok és a történelem során alakult újabbak, mint a hajdúk, 

a bukovinai székelyek… Jellemzőjük a saját nyelv, az alkotó és 
díszítő művészet. A közös vonások közösségfejlesztő ereje.
2010. augusztus 26. Dobray Mária: Grönland
Egy tíznapos út élményei. Nincsenek utak és vasutak. Nappali és 
éjszakai hajózás a jéghegyek között. Helikoptertúra a gleccserek 
fölött. Jéghegyek a lemenőnap fényében. Borjúdzó jéghegyek. 
Grönlandi városok. A pézsmatulkok.

A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi ter-
mében tartja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, 
időtartamuk kb. 1 óra. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. 
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítés-
mentesen látogathatja. 

KIKE

Deáktanya programjai

Rendőrségi sajtóközlemény   
Az Interpol INFRA-RED 2010 elnevezéssel nemzetközi körözési akciót hirdetett meg, 
amelyre 2010. július 05-31. között 29 ország rendőrségének részvételével került sor. 
Az INFRA-RED (International Fugitive Round-up and Arrest) operáció a nemzetközi-
leg körözött szökevények felkutatására és elfogására összpontosító művelet, a média 
nagymértékű bevonásával. Először ilyen jellegű akcióra 2009-ben került sor Ausztrá-
lia, Belgium, Kanada, Kolumbia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok rész-
vétele mellett. Miután ebben a műveletben 45 kiemelt bűnözőt sikerült felkutatni és 
elfogni, az Interpol Főtitkárság 2010-ben is meghirdette az INFRA-RED operációt. 

Résztvevő országok: Albánia, Ausztrália, Ausztria, Banglades, Fehéroroszország, 
Brazília, Belgium, Kanada, Dánia, Csehország, Észtország, Finnország, Németország, 
Görögország, Magyarország, Írország, Litvánia, Montenegró, Hollandia, Omán, Len-
gyelország, Románia, Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolország, Svédország, Svájc, 
Ukrajna, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok.

A Magyar Rendőrség részéről az akció végrehajtására kijelölt szervezeti egység 
az NNI Bűnügyi Főosztály Különleges Ügyek Osztály Célkörözési Alosztálya, a ha-
zai körözési tevékenység koordinációjáért az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi 
Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Koordinációs Osztálya felelt, míg a nemzetközi 
körözési tevékenység összehangolását az ORFK Interpol Magyar Nemzeti Iroda vé-
gezte.

„ Alma-Citrom”  
közlekedésbiztonsági akció

2010. július 06-án 10.00-14.00-ig a Gödöl-
lő Rendőrkapitányság kijelölt állománya  
„Alma –Citrom ” elnevezésű fokozott 
közúti ellenőrzést hajtott végre Pécelen és 
Isaszegen. A rendőrökön kívül a végre-
hajtásban részt vett a péceli Polgárőrség, 
valamint az Isaszegi Településőrség  is 12 
fővel. Az ellenőrzés során a kisebb súlyú 
szabálysértést elkövetőket egy citrom jel-
képes átadásával az intézkedő rendőrök 
figyelmeztetésben részesítették, akinél hiá-
nyosságot nem tapasztaltak, azt egy almá-
val jutalmazták. 
A citromokon kívül azonban a súlyosabb 
szabálysértést elkövetőkkel szemben ( ösz-
szesen 7 fő ) szabtak ki helyszíni bírságot, 2 
fő ellen szabálysértési feljelentést tettek és 2 
forgalmi engedélyt vontak be..

Az MSZP Kistarcsai 
Szervezete mind a nyolc 
választókörzetben indít 

jelöltet 
Az MSZP Kistarcsai Helyi Szervezetének 
elnöke 2010 júniusától Juhász József, aki 
nyugdíjazásáig a Városgondnokságon 
dolgozott és jelenleg is önkormányzati 
képviselő.
Az őszi önkormányzati választásra ké-
szülve az MSZP Kistarcsán az alábbi kép-
viselő-jelelölteket indítja:

1. körzet:  Farsang Györgyné
2. körzet:  Rimóczi Erzsébet
3. körzet:  Juhász József
4. körzet:  Rónaszékiné Győrfi Katalin
5. körzet:  Bulyáki Bálintné
6. körzet:  Kovácsné Horváth Mária
7. körzet:  Németh István
8. körzet:  Kiss József

A választással kapcsolatban a 20/975-
4551, vagy 06-28-612-139 telefonszámon 
várják az érdeklődést.

Újra fogható a Kistarcsai Rádió
Igaz csak interneten, de ez is előrelépés a több hónapos kényszerszünet után. On line a 
Kistarcsai Rádiót a tARCsafm.hu címen lehet elérni, de hamarosan az éterben is fogha-
tó lesz a rádió adása.

Július 26-án átadták az M31-es autópályát 
2010. július 26-án délután nyitották meg a 
forgalom előtt az M31-es autópályát, amely 
az M0 keleti szektora és az M3 autópálya 
gödöllői forgalmi csomópontja között biz-
tosítja az összeköttetést. Az ünnepségen 
részt vett Tóth Szabolcs polgármester is. 
Az Európai Unió által támogatott beru-
házással Gödöllő térségében gyorsabban 
és biztonságosabban lehet közlekedni. Az 
ingyenesen használható M31-es autópálya 
elsősorban az Északkelet-Magyarország 
felé irányuló tranzitforgalom átvezetését 
segíti elő, valamint tehermentesíti az M0-
ás körgyűrű Csömör-Árpádföld közötti 
szakaszát. A beruházás átadásával csök-
keni Kistarcsán is az áthaladó forgalom, 
ezáltal lakhatóbb, élhetőbb lesz a telepü-
lés. Az autópályán 130 km/h megengedett 
legnagyobb sebességgel lehet majd közle-

kedni, kivéve a táblákkal jelzett szakaszo-
kat, ahol 90 - 110 km/h sebességkorlátozást 
kell betartani. A beruházás az Európai 
Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társ-
finanszírozásával valósult meg és a 12,4 
km hosszú autópálya 21,8 milliárd forintba 
került. A beruházó Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. volt.
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Apróhirdetés
Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron.
06-20-467-7693
Régi kistarcsai fotókat keresek a településről, 
egy kiállításhoz. Digitalizálás után visszaadom. 
28/470-926 (este) 
Eladó
Kistarcsán 1,5 szobás ház ELADÓ! Ár: 16,5 millió forint. 
Érdeklődni : +36-30-24-11-653

FESTÉS, GIPSZKARTONOZÁS
Ingyenes felméréssel, bútor 

mozgatással, hívjon bizalommal!
+36-70-432-1199

zsobotos@gmail.hu
www.festek-kartonozok.hu

A Városi Művelődési és Sportközpont programja

Értesítjük a város lakosságát, hogy 
a Csigaház augusztus 19-ig felújítás miatt nem üzemel. 

Csigaház
 Augusztus 20. Ünnepség 10.00
 Augusztus 26. Pannónia felnőtt próba 18.30-22.00
 Szeptember 03. Könyvbazár  13.00-18.00
 Szeptember 04. Egészségnap 10.00-18.00

Civilház
 Augusztus 25. Pannónia felnőtt próba   19.30-21.00

 Augusztus 27. Pingpong és Csocsó Klub 19.00-22.00

Programütközés esetén - megbeszélés alapján - 
más helyiséget próbálunk biztosítani.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ:

Szilárdi László 06-28-507-147
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Helyreigazítás
Az előző lapszámunkban az 5-ik oldalon a 
testületi tudósításunkban a „Gyalogátke-
lőhely és parkoló épül a Szent István Ál-
talános Iskola előtt” című előterjesztést a 
képviselők nem szavazták meg. Egyenlőre 
ideiglenes parkolót alakítanak ki az Óvoda 
előtt. A Szent István Általános Iskolánál a 
Burillák utca felújítása után megvizsgálják 
az állandó parkoló létesítésének lehetősé-
gét.  Elnézést a pontatlanságért!

Idén szeptember 11-én rendezik a 
IX. Főzőfesztivált Kistarcsán

A Kistarcsai Váltók Egyesülete a hagyo-
mányoknak megfelelően a Csigaház előtti 
téren rendezi meg a főzőfesztivált. Uvacsek 
Csaba az egyesület elnöke civilként szerve-
zi a programot, amire telefonon várja a je-
lentkező csapatokat, vagy szeptember 11-én 
12 óráig a helyszínen is lehet nevezni.  

Kedves Véradó!
Beteg embertársaink nevében 

kérjük Önt, vegyen részt véradó 
napunkon.

Lehetôségei szerint kérjük, segítsen az új 
véradók toborzásában, a térítésmentes 

véradó mozgalom népszerûsítésében azért, 
hogy minden rászoruló számára biztosítva 

legyen az életmentô, pótolhatatlan vér.

Véradás helye:
Kistarcsa, Uszoda melletti parkoló,Kamionban

Véradás ideje:
2010.08.16. Hétfô, 14.00-18.00 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében 

köszönjük!

Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyá-
ját és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!
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Sólyom László köztársasági elnök 204/2010. (VII.16.) KE határo-
zatával a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 
általános választásának időpontját 2010. október 3-ára (vasárnap-
ra) tűzte ki.

A választások szakmai, szervezési feladatai már megkezdődtek. 
Az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást a választásokkal kapcsola-
tos főbb tudnivalókról:
- Kistarcsán vegyes választási rendszerben választunk önkor-

mányzati képviselőket, 8 főt egyéni választókerületben, 3 főt 
kompenzációs listáról.

- Az elmúlt hetek jogszabályi változásai miatt 2010 nyarán a vá-
lasztókerületek, illetve a szavazókörök újbóli lehatárolása vált 
szükségessé, így kérjük, tájékozódjon, hogy Ön melyik szavazó-
körben szavazhat a választáson.

A választási tájékoztató Kistarcsa Város Önkormányzat honlapján 

(www.kistarcsa.hu) folyamatosan bővül, kérjük kísérje folyamato-
san figyelemmel az új információkat.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi L. törvény 2010. június 14-én lépett hatályba, 
rendelkezéseit a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek 2010. évi általános választása során kell először alkalmazni.
A törvény fontosabb rendelkezései kiemelten:
Választókerületek, szavazókörök:
- A választópolgár lakóhelyén vagy
– ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. 

napig tartózkodási helyet is létesített
– bejelentett tartózkodási helyén választhat.
- A települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát 

a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meg-
határozni, mely Kistarcsa településen 11.470 fő.

- A 10.000-nél több lakosú településen a képviselők vegyes vá-
lasztási rendszerben – egyéni választóke-
rületben és kompenzációs listán – jutnak 
mandátumhoz. Az egyéni választókerüle-
tek száma 8, és a kompenzációs listás man-
dátumok száma 3 Kistarcsa településen.
Az ajánlás:
- A választópolgár jelölési fajtánként 
csak egy jelöltet, vagy egy listát ajánlhat és 
csak egy településen fogadhat el jelölést.
- Egyéni listás, illetve egyéni választó-
kerületi képviselőjelölt az, akit az adott vá-
lasztókerület választópolgárainak legalább 
1%-a jelöltnek ajánlott.
- Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 
lakost meghaladó, de 100.000 vagy annál 
kevesebb lakosú település választópolgára-
inak 2%-a, de legalább 300 választópolgár 
jelöltnek ajánlott.
- A 10.000-nél több lakosú településen 
kompenzációs listát az a jelölő szervezet ál-
líthat, amely a település egyéni választóke-
rületeinek több mint felében jelöltet állított.
- Azok a jelölő szervezetek, amelyek az 
egyéni választókerületek több mint felében 
közös egyéni jelöltet állítottak, közös kom-
penzációs listát állíthatnak.
A polgármesterek választása:
- A polgármestert a települések választó-
polgárai közvetlenül választják.
- Polgármester az a jelölt lesz, aki a leg-
több érvényes szavazatot kapta.
A vegyes választási rendszer:
- Az egyéni választókerületben az a jelölt 
lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szava-
zatot kapta.
- A kompenzációs lista a választókerü-
letben összesített töredékszavazatok ará-
nyában kap mandátumot.
- Töredékszavazatnak minősül az egyé-
ni választókerületekben a jelölő szervezet 
jelöltjére leadott minden olyan szavazat, 
amellyel nem szereztek mandátumot.
- A közös jelöltekre leadott töredéksza-
vazatnak minősülő szavazatok a közös je-
löltet állító jelölő szervezetek közös kom-
penzációs listájára kerülnek.
- A kompenzációs listáról a jelöltek a be-

Tájékoztatás a helyi  
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról



Tájékoztatás a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról
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jelentés sorrendjében kapnak mandátumot. A kieső jelölt helyé-
be a sorrendben utána következő jelölt lép.

- Ha a kompenzációs lista jelöltjét polgármesternek, vagy az egyé-
ni választókerületben képviselőnek választották, a kompenzációs 
listáról törölni kell, és helyébe a listán következő jelölt lép.

- Nem kap mandátumot a jelölő szervezet 
kompenzációs listája, ha az azt állító jelö-
lő szervezet jelöltjei a települési szinten 
összesített kompenzációs szavazatok öt 
százalékát nem érték el, vagy a közös 
kompenzációs lista, ha a közös listát állí-
tó jelölő szervezetek közös jelöltjei a tele-
pülési szinten összesített kompenzációs 
szavazatok tíz százalékát, kettőnél több 
jelölő szervezet által állított közös kom-
penzációs lista esetében tizenöt százalé-
kát nem érték el.

A választójogosultság nyilvántartása:
- A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószel-

vénnyel együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kell 
megküldeni a választópolgároknak.

- A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig köz-
szemlére kell tenni.

- A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegy-
zékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

- Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 
1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy 
az legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az illetékes 
helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2010. október 
1-jén 16.00 óráig lehet kiadni.

- A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16.00 óráig tekint-
hető meg a polgármesteri hivatalban.

A választási szervek:
- A helyi választási bizottság, valamint az új szavazókörök kiala-

kítása során létrehozott szavazatszámláló bizottság választott 
tagjait és szükséges számban a póttagokat egyidejűleg 2010. au-
gusztus 22-ig kell megválasztani.

- A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2010. szep-
tember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A választási kampány:
- A Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hi-

vatala a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és 
utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek 
kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2010. 

szeptember 13-át követően adja át.
- A közszemlére tett névjegyzék másola-
tát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, 
jelölő szervezet kérésére 2010. szeptember 
13-át követően adja át.
- A választási kampány 2010. október 
3-án 00.00 óráig tart.
- Kampányt folytatni 2010. október 3-án 
00.00 órától 19.00 óráig tilos.
- A plakátot az, aki elhelyezte, vagy aki-
nek érdekében elhelyezték, 2010. november 
2-ig köteles eltávolítani.
A jelölés:
- Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 

16.00 óráig lehet.
- A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet be-

jelenteni az illetékes választási bizottságnál.
- A kompenzációs listát, valamint az azon szereplő jelölteket leg-

később 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
- A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott aján-

lószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell sem-
misítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 
16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak.

- Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is je-
löltnek ajánlották, legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig 
kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.

- Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az 
illetékes választási iroda 2010. október 3-án megsemmisíti.

A szavazatok összesítése:
- Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok 

jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazato-
kat, és megállapítja a választási eredményt.

- A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes válasz-
tási irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig megtekinthető.

Helyi Választási Iroda

A kisebbségi önkormányzati képviselők 
választásáról, valamint a nemzeti és etni-
kai kisebbségekre vonatkozó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2005. évi CXIV. 
Törvény módosításáról szól a kisebbségi 
önkormányzati képviselők számának 
csökkentése érdekében szükséges törvé-
nyek módosításáról szóló 2010. évi LXII. 
törvény, amely 2010. június 29-én lépett ha-
tályba, rendelkezéseit első alkalommal a 
2010. évi általános kisebbségi önkormány-
zati választások során kell alkalmazni.

A törvény fontosabb rendelkezései kiemel-
ten:
A képviselők száma: 4 fő.
Jelölés:
- Jelöltet a törvény szerinti jelölő szervezet 

állíthat.
- Több jelölő szervezet közös jelöltet is állít-

hat.
- A választást akkor lehet megtartani, ha leg-

alább 4 jelölt van.

Szavazás: - A kisebbségi választópolgár leg-
feljebb 4 jelöltre szavazhat.
Az eredmény megállapítása:
- Eredménytelen a választás, ha 4-nél keve-

sebb jelölt kap érvényes szavazatot.
- Képviselő az a négy jelölt lesz, aki a leg-

több szavazatot kapta.
A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. október 3. napjára 
kitűzött választása, valamint a települé-
si kisebbségi önkormányzati képviselők 
választása eljárási határidőinek és határ-
napjainak megállapításáról szóló 4/2010. 
(VII.16.) sz. közigazgatási és igazságügyi 
miniszter rendeletének kivonata:

A települési kisebbségi önkormányzati 
képviselők választása 
A választás kitűzése: - A települési kisebb-
ségi önkormányzati képviselők választását 
2010. augusztus 9-ig kell kitűzni.
A választási szervek a helyi választási bi-
zottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő 

szervezetek legkésőbb 2010. szeptember 17-
én 16.00 óráig jelenthetik be.
A választási kampány
- A választási kampány 2010. október 3-án 

00.00 óráig tart.
- Kampányt folytatni 2010. október 3-án 

00.00 órától 19.00 óráig tilos.
- A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek 

érdekében elhelyezték 2010. november 
2-ig köteles eltávolítani.

A jelölés: - A jelöltet legkésőbb 2010. szep-
tember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az 
illetékes választási bizottságnál.
A szavazatok összesítése: 
- Az illetékes választási bizottság a szavazat-
számláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 
2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és 
megállapítja a választási eredményt,
 - A  szavazóköri jegyzőkönyvek egy példá-
nya az illetékes választási irodában 2010. ok-
tóber 6-án 16.00 óráig megtekinthető.

 Helyi Választási Iroda
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SZÜLŐK FIGYELEM!

a Napocska Óvoda és Bölcsőde
Csömörön

Egész nyáron várja a leendő bölcsisek és ovisok je-
lentkezését!

Oldja meg gyermeke elhelyezését már most! 

Az intézményünkben szabad férőhely esetén a bei-
ratkozás egész évben folyamatos!

Nyáron kézműves tábor!

Az óvoda előzetes egyeztetés után megtekinthető! 
Bővebb tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphat:

Balics Józsefné Marika +36-70/321-3861
Bácsi Gergely, Kuratóriumi elnök +36-70/395-1454  

napocskaovicsomor@gmail.com email címen
vagy

www.napocskaovi.hu honlapon.
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Dolhai Attila 
ü s t ökö ské nt 
robbant be 
a művészvi-
lágba. Saját 
bevallása sze-
rint tudato-
san készült a 
kiugrásra, de 
évekig nem 
merte felvál-
lalni a tehetsé-
gét. Kisvárdán 
született 1977. 
január. 07-én. 
Az Ajaki  Általános Iskolába 1984-86 kö-
zött járt, majd 1987-91-ig a kerepestarcsai 
Általános Iskola tanulója. A zene iránti 
rajongása már fiatalkorában megmutat-
kozott, ezért szülei beíratták Gödöllői 
Állami Zeneiskolába. Ezzel párhuzamo-
san elvégezte a Postaforgalmi Szakkö-
zépiskolát Budapesten, majd a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskolára jelentkezett ének-
hittan szakra, ahol 1999-ben diplomázott. 
Időközben feltűnt a Kifutó című tehet-
ségkutató műsorban a Karthago együttes 
„Apáink útján” című dalával, amelyet 
különdíjjal jutalmaztak. 2000-ben játszott 
az Elisabeth című musicalben a Miskol-
ci Nemzeti Színházban, itt ismerte meg 
Kerényi Miklós Gábor rendezőt, az ő ja-
vaslatára 2001-ben felvételizett a Színház- 
és Filmművészeti Egyetemre. Másodéves 
korában megkapta a Mozart! c. musical 
címszerepét a Budapesti Operettszínház-
ban, ahol azóta is játszik. 2005-ben dip-
lomázott a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen Kerényi Imre osztályában. A 
fiatal művészt a közönség 2005-ben Súgó 
Csiga díjjal jutalmazta, a szakmai elisme-
réseként pedig a legtehetségesebb pálya-
kezdőnek járó Marshall-botot vehette át, 
eMeRTon díjas, 2006-ban és 2007-ben az 
évad musicalszínésze. Tavaly megkapta a 
Gundel Művészeti Díjat. Nős, három lá-
nya van. Felesége Dolhainé Kecskés Vik-
tória, akit még a Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskolán ismert meg. Gyerekkora óta 
Kistarcsán él.
 
Az önéletrajzodból kiderült, hogy még gyerek-
ként kerültél Kerepestarcsára. A sikereidnek 
mindenki örül és szerintem téged még a tősgyö-
keres kistarcsaiak is elfogadnak, pedig nem itt 
születtél?
Valóban nem itt születtem, hanem 
Kisvárdán és egy Szabolcs-Szatmár me-
gyei kisfaluban Ajakon laktunk kilenc éves 
koromig, de a szüleim valószínűleg a bá-
tyám győri iskolai tanulmányai miatt – a 
piarista gimibe járt - feladták a szabolcsi lé-
tüket és ide költöztek. A település gyorsan 

elfogadott bennünket, ebben közrejátszott 
az is, hogy gyorsan felvettük a főváros 
lüktetését. Tehát gyerekkorom óta én már 
idekötődöm.
A Dolhai név Kistarcsán nem csak miattad is-
mert!
Ez így van, hiszen a bátyám tanár és a kato-
likus templomban kántor, édesapám pedig 
az egyházközség tagja. A családunkat ré-
gebbről innen ismerik és ez a közösség rög-
tön befogadott bennünket. Ebből is látszik, 
hogy aktívan gyakoroljuk a vallásunkat, és 
a saját gyerekeinket is ebben a szellemben 
neveljük. 
Te is tagja voltál Kistarcsán a katolikus ifjúsági 
kórusnak?
Természetesen, de be kell vallanom, hogy 
én nem szerettem kórusban énekelni. Én 
mindig szóló szerepekre vágytam, de azt a 
közösséget nagyon a magaménak éreztem.
Ajakon sem feledkeztek meg rólad, hiszen most 
júliusban megkaptad a község díszpolgári címét, 
ezek szerint velük is tartod a kapcsolatot?
Amikor a polgármester felhívott, akkor 
először arra gondoltam, hogy valaki csak 
viccel. Ugyanis én nem tettem semmit a 
faluért. A saját boldogulásomat, azonban 
az ajakiak a település sikerének is tekin-
tik. Az emberek tisztelnek azért, amit 
csinálok,büszkék arra, hogy egy Ajakra 
született ember saját erejéből elér valamit 
az életben. Így elmondhatom, 30 évesen 
kaptam egy olyan kitüntetést, amit álta-
lában egy élet munkájáért adományoznak 
más helyeken. Aztán az egész család elkí-
sért az ünnepségre, ami olyan volt, mint 
egy kisebb lakodalom. Találkozhattunk 
rokonokkal, barátokkal, akik továbbra is 
Attinak szólítottak. Az utóbbinak nagyon 
örültem. De itt rögtön el kell mondanom, 
hogy három évvel ezelőtt Kistarcsán is 
kaptam egy díjat „ Kistarcsa művésze” ki-
tüntetést, amiből látszik, hogy itt is számí-
tanak rám.
Térjünk vissza a művészi pályád alakulásához. 
Mikor jöttél rá, hogy musical színész szeretnél 
lenni?
Azt nem tudom pontosan megmondani, 
hogy mikor pattant ki a szikra. Talán he-
tedikes koromban, amikor a nyolcadikoso-
kat kellett búcsúztatni. Erre a műsorszám-
ra Komárominé Gál Mária osztályfőnököm 
kért meg, aki egy Nagy László verset sze-
retett volna elmondatni velem. Én inkább 
egy éneklést vállaltam Bergán Orsival. Egy 
Piramis számot adtunk elő, ami egész jól 
sikerült. Utólag visszanéztük a videó felvé-
telt, hát az a fiúcska, még nem Dolhai Atti-
la volt, de talán akkor határoztam el, hogy 
valami ilyesmit kellene nekem csinálni. 
Aztán az első dalokat Major Laci bácsitól 
tanultam. A szüleim viszont azt gondol-
ták, hogy valami biztos hivatást kellene 

tanulnom, így kerületem egy évvel később 
Budapestre az ötödik kerületben található 
postaforgalmiba. Aztán a szakközépisko-
lában is olyan őrangyal tanárokat kaptam, 
akik bíztattak. Itt is az osztályfőnököm és a 
magyar tanárom támogatta a művészi am-
bícióimat. Ennek ellenére mégsem mertem 
a Színművészeti Egyetemre jelentkezni. 
Ez azzal magyarázható, hogy egy szakkö-
zépiskola humán tárgyakból nem annyira 
erős. Hát nekem aztán volt mindenféle le-
maradásom. Pocsék volt a helyesírásom, 
nem olvastam el szinte semmilyen köny-
vet. A tanítóképző nekem erre volt jó, pó-
tolhattam azokat az elmaradásokat, ami 
nélkül esélytelen lettem volna. Ekkor már 
eszembe jutott, hogy meg kellene próbál-
ni a színművészetit, de már nem akartam 
otthagyni a tanítóképzőt. Így még egy-két 
évet sodrottam, de nem haszontalanul. Az-
tán a TV2-en meghirdetett tehetségkutató 
versenyen különdíjat kaptam. Ekkor egy 
kicsit az érdeklődés középpontjába kerül-
tem.
Egy pillanatig sem fordult meg a fejedben, hogy 
taníts? 
Ekkor már nem, mert felmértem magam-
ban, hogy én képtelen lennék megtanítani 
20, vagy 30 gyermeket írni-olvasni. Erre én 
alkalmatlan vagyok. Különben a főisko-
lán is dübörgött bennem az éneklési vágy. 
Megalakítottuk a Zsámbéki zúzók névre 
hallgató rock bandát. No itt aztán minden-
féle műfajt kipróbálhattam. Igazi stílust és 
műfajt nem sikerült kialakítanunk Nem 
voltunk képesek átlépni a saját árnyékun-
kon.
Ekkor kitől, vagy mitől kaptál szakmai lökést?
Elsősorban a színházi közeg adott valami 
pluszt és Kerényi Miklós Gábor rendező. 
Még 2000-ben az Elisabeth című musical-
ben a Miskolci Nemzeti Színházban kap-
tam egy szerepet, ahol Kerényi Miklós 
Gábort, a darab rendezőjét is megismertem 
és az ő javaslatára 2001-ben felvételiztem a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemre.
Mikor lettél Dolhai Attila?
Szerintem másodéves koromban, amikor 
megkaptam a Mozart! című musical cím-
szerepét a Budapesti Operettszínházban, 
ahol azóta is játszom. Az országos hírnevet 
a Rómeo és Júlia hozta meg. Annak örülök, 
hogy ezeket a sikereket nem értékeltem túl. 
Mindig akkor született gyerekem - Luca, 
Emma és Anna- , amikor jöttek a jó szere-
pek, de ezek a családi dolgok visszarántot-
tak a földre. Ezért azt gondolom, hogy ők 
segítettek megmaradni annak, aki vagyok.
Nehéz veled időpontot egyeztetni, mert nyáron 
sem pihensz? 
 Most volt két koncertem, augusztusban 
pedig Szegeden a Szabadtérin szerepelek 
a Hair című musicalban. Kemény próbák 

Kistarcsainak vallom magam
Dolhai Attila megkapta egy kis szabolcsi falu díszpolgári címét
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vannak mögöttem és egészen augusztus 
23-ig mennek az előadások. Román Sándor 
a koreográfus, aki az Experience vezetője. 
Egyébként jövünk-megyünk a családdal, 
sokat kirándulunk a gyerekekkel.

Látszik rajtad, hogy nagyon szereted a lányai-
dat, és a kistarcsai óvodának is kijutott ebből a 
szeretetből. Itt most arra az anyagi támogatásra 
gondolok, amit a Gesztenyés Óvoda játékaira 
költöttél?

Az a közel egy millió forint, amit egy ke-
reskedelmi csatorna játékán nyertem, egy 
az egyben felajánlottam a Gesztenyés Óvo-
dának. Ezt azért tettem, mert összefogás 
nélkül nincs fejlődés sehol sem. Akkor 
ilyen helyzetbe kerültem, és hála a Min-
denhatónak jó helyre adtam a pénzt. Ad-
hattam volna máshova is, de én helyben 
szerettem volna segíteni.
Úgy hallottam, hogy elkezdtél építkezni, eb-
ből következik, hogy pár évet még maradtok 
Kistarcsán?
Ez biztos, hogy így lesz.
Mikor szerepelsz legközelebb Kistarcsán?
A város öt éves évfordulóján szeptember 
19-én adok egy órás műsort. A fellépései-
met úgy építem fel, hogy mindig maradjon 
Kistarcsára és Ajakra is szabad kapacitá-
som. Ennyivel tartozom az ittenieknek. 
A Kistarcsai Napokon két évvel ezelőtt 
Szinetár Dórával már felléptem, most 
szólóban szeretnék bemutatkozni, de a 
jövőben tervezek egy nagyobb előadást is 
Kistarcsára – egy István a királyra gondol-
tam, ahol a Pannóniával lépnék fel közö-
sen. Az az igazság, hogy szeretek időnként 
eltűnni. Nem jó a túladagolás, mert ér-
dektelenné válik az előadó. De egy biztos, 
szeptember 19-én Kistarcsán szerepelek.
 Polgár

Dolhai Attila 2007-ben „Kistarcsa művésze” díjat kapott (háttérben Tóth Szabolcs és Várkuti Melinda)

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai a Társadal-
mi Megújulás Operatív Program keretében kiírt iskolai tehetség-
gondozás témakörében sikeresen pályáztak.
(TÁMOP – 3.4.3 – 08/1)
   Programunk célja, hogy a Gödöllöi kistérségben tanuló iskolás 
gyermekek tehetséggondozása intézményes keretek között va-
lósuljon meg. Különös tekintettel azokra a tanulókra, akik hely-
zetükből adódóan a mai magyar iskolarendszerben nem tudják 
képességeiket kellőképpen érvényesíteni külső szakmai, peda-
gógiai segítség nélkül.
   A projektben részletesen kidolgozott 60 órás pedagógusképzés 
lehetővé teszi, hogy a résztvevők tudása bővüljön, szemléletük 
változzon, pozitív attitűdjük kialakuljon. Terveink szerint – fel-
menő rendszerben – a pályázat segítségével hozzávetőlegesen 
30%-kal bővülni fog az általunk ellátott és mentorált gyermekek 
száma a kistérségen belül.
   Változó világunkban az oktatásnak számolnia kell azzal, hogy 
új és más képességek váltak hangsúlyossá napjainkban. Felér-
tékelődött az információk gyors feldolgozásának a képessége. 
Kiváló vizualitással nagyon sok információhoz juthatnak azok 
is, akik számára az olvasás nehézséget jelent. A helyzetek gyors 
felfogása, értékelése, a hatékony szervezési képességek, társas 
készségek sokkal nagyobb esélyt jelentenek a sikerre, mint a ha-
gyományos képességek. A tehetségek iránti igény egyre erőtel-
jesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontossá-
gú kérdés. 
   Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi oktatás-
ban történő kiépítése, különösen a sok rosszul teljesítő, ám tehet-
séges diák kimarad a fejlesztésből.

   A kistérségben dolgozó pedagógusok számára felkínált – a pá-
lyázat által finanszírozott – programunk a következőket foglalja 
magában:

- 30 órás elméleti képzés, melynek során a pedagógusok 
a tehetséggondozással, a tehetséges tanulókkal kapcsolatos mód-
szertani ismereteket, a szűrési protokoll elméleti hátterét sajátít-
ják el.
- 30 órás gyakorlati képzés a szűrési technikák készség-
szintű elsajátítását, valamint az oktatásban is alkalmazható kre-
ativitás- és személyiségfejlesztő módszerek saját élményalapú 
megtapasztalását kipróbálását tartalmazza. A képzésnek e mo-
dulja egyben a képzésben résztvevő pedagógusok mentálhigié-
niás megsegítését is szolgálja.
     A képzés lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevő pedagó-
gusok az oktatási intézményükben kompetens módon korszerű 
technikákat alkalmazva segítsék és mentorálják a tehetséges 
tanulókat. Így az általános iskola keretein belül szerepet kap a 
gyermekek képességeinek sokoldalú kibontakoztatása, a sikeres 
továbbtanulás lehetősége. 
   Programunk megvalósításához olyan csapatot szervezünk, 
melynek tagjai egymást segítve és kiegészítve, jókedvvel és len-
dülettel képesek együtt dolgozni céljaink megvalósítása érdeké-
ben.

Elérhetőségeink: EPSZ, Gödöllő: 0628/410-454 (8-14 óráig)                   
      Stupekné Darányi Ildikó: 0620/2995597
      e-mail: epsztehetseg@gmail.com
      honlap: www.godolloikisterseg.hu

Tehetség – tehetséges, lehetőség – lehetséges …
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A Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium

fizika-kémia szakos, egyetemi végzettségű
 tanári állást hirdet 

pedagógus szakvizsga előnyt jelent
Jelentkezni a 06-28/506-856, vagy  
a 06-30-15-215-065 számon lehet.

Iskolarendszerű ápoló  
és masszőr képzések

A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
 2010. szeptemberétől OKJ-s

2 éves levelező tagozatos és 3 éves esti ápolóképzést,
valamint 2 éves gyógymasszőrképzést indít

A beiskolázás feltétele: érettségi bizonyítvány, eü. és szakmai alka-
lmasság

Jelentkezés módja: Jelentkezési lap kitöltésével az iskola címére levél-
ben, faxon, vagy e-mail-ben.

Csatolni kell:  - munkahelyi javaslatot,
-	 bizonyítvány(ok) fénymásolatát,
-	 rövid szakmai önéletrajzot.

Jelentkezés: 2010. augusztus 25-ig.
További információ: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., 06-28-506-855, (szerdánként 

8.00-12.00-ig) fax.: 06-28-506-856, www.flor.sulinet.hu, 
e-mail: florferenc@t-online.hu, titkarsag@flor.sulinet.hu, 

A kitöltendő dokumentumokat a honlapról letölthetők!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Vállalkozókat, hogy a helyi iparűzési adó 
hatáskörben ismételten törvénymódosítás következett be: Az Or-
szággyűlés elfogadta a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely alapján a 
helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóigazgatási hatáskör 2010. jú-
nius 29-vel az állami adóhatóságtól visszakerült az önkormányzati 
adóhatóságokhoz. 
Az iparűzési adóval kapcsolatosan az önkormányzat illetékességi 
területéhez kapcsolódó adókötelezettség keletkezésének/ változá-
sának bejelentése ismét –  korábbi gyakorlatnak megfelelően - ön-
kormányzati adóhatóság felé történik. A helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 41. § előírása szerint az előleg-fizetési időszakra vo-
natkozó szabályok nem változnak, az adóelőlege(ket) a 2010. évtől 
kezdődő adóév(ek)re az adózónak kell megállapítania, bevallania 
és megfizetnie, e tárgyban fizetési meghagyás kiadására nem kerül 
sor. 
A 2010. szeptember 15-i esedékességgel bevallott adóelőleget a Pol-
gármesteri Hivatal 11742324-15565804-03540000 számú iparűzési 
adó számlára kell megfizetni.

Bevezetésre került az idegleges jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység utáni adókötelezettség
A 17/2010. (VI. 23.) számú önkormányzati rendelet alapján 2010. jú-
lius 1-jei hatállyal bevezetésre került az ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési adó tevékenység utáni adókötelezettség. (A helyi iparűzé-
si adóra vonatkozó egységes szerkezetű 26/1999. (XII. 15.) számú 
önkormányzati rendelet letölthető az önkormányzat honlapjáról).
A módosítás értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási te-
vékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat il-

letékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező 
vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást 
tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakítá-
sokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásá-
nak időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység vég-
zésének helye telephelynek minősül,
c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha 
annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha 
egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik 
székhellyel, telephellyel.”
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi 
mértéke az adóalap 2%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
mértéke naptári naponként 5.000,- Ft/nap, kivéve a piaci és vásáro-
zó kiskereskedelmet, ahol 1.000,- Ft/nap.

2009. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adó bevallás határideje 
2010. május 31-én lejárt.
Az esetlegesen elmulasztott bevallások benyújtását kérjük soron 
kívül pótolni, ellenkező esetben az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény alapján mulasztási bírság kivetésének van helye.
A fentiek teljesítéséhez szükséges adóhatósági nyomtatvány az ön-
kormányzat honlapjáról (www.kistarcsa.hu/önkormányzat/nyom-
tatványok helyről) letölthető, ügyfélszolgálat és az adócsoport mun-
katársaitól félfogadási időben igényelhető. 

Kistarcsa, 2010. június 29. Kardosné Vitárius Anikó
adóügyi ügyintéző

Változások a helyi iparűzési adó szabályozásában:

A Mihály Dénes Szakképző Iskola 
kistarcsai telephelyén 

2010/2011-es tanévben a következő 

Tandíjmentes OKJ-s 
képzéseket indítja

Irodai asszisztens (alapfokú),
Ügyintéző titkár (középfok), 

Informatikai rendszergazda (középfok),
Pénzügyi szakügyintéző (felsőfok)

Érdeklődni a Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium könyvtárában

Ecsedi Gábornénál,
vagy a 06-70/933-6306, 06-70933-6307-es 

telefonszámokon

Beiratkozás és jelentkezés személyesen
 2010. augusztus 25.(szerda) 10h-18h-ig

Beiratkozási díj: 25.000.-Ft
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Július 5-én tartották azt a projektnyitó 
rendezvényt, amelynek eredményeként 
őszre három új csoportszobával bővül a 
Gesztenyés Óvoda. A bővítés – az új és a 
régi épületrész tekintetében egyaránt – 
akadálymentesítéssel párosul.

Tóth Szabolcs polgármester megnyitó 
beszéde után Juhász István alpolgármes-
ter ismertette a projekt részleteit, majd 
Babarczi József alpolgármester mutatta be 

azokat a dokumentumokat és tárgyakat, 
amelyeket közösen helyeztek az urnába. 
Az immár lezárt kapszulát a polgármester 
és Ratimovszky Tiborné intézményvezető 
illesztette az új szárny alapjába.

Tóth Szabolcs polgármester elmondta, 
hogy a képviselők már akkor 
a fejlesztés mellett voksoltak, 
amikor úgy tűnt, a beruhá-
zást teljes mértékben saját 
erőből kell majd megvalósí-
tani. Kiemelte azt is, hogy a 
pályázatot az önkormányzat, 
illetve a hivatal minden külső 
segítség nélkül készítette el.

Ifj. Juhász István alpolgár-
mester kihangsúlyozta, hogy 
a projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul 
meg. Kistarcsa mintegy 100 
millió forint támogatást nyert 
a beruházáshoz, amelynek 
összköltsége megközelíti a 
188 millió forintot. 

– Az elmúlt öt évben már 
csak úgy működhetett az óvoda, hogy a 
Közoktatási Törvényben előírt 25 fős cso-
portlétszámot az Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) enge-

délyével, húsz százalékkal túlléptük – tá-
jékozatta lapunkat Ratimovszky Tiborné 
intézményvezető. –  Ez azt jelenti, hogy 
harmincfős létszámokkal dolgoztunk, te-
hát túlzsúfoltak voltak a csoportjaink. A 
most lezárult nevelési évben mintegy 420 
gyermek nevelését, fejlesztését, gondozá-
sát látta el a Városi Óvoda, 15 csoportban. 

Az óvodaveze-
tő a beiratkozás 
előtti időpontban 
értesülhetett ar-
ról, hogy a vá-
ros megnyerte a 
pályázatot, így a 
beiratkozások ide-
jén már minden 
szülőnek megígér-
hette, hogy ősztől 
elhelyezést nyer a 
gyermeke. A bőví-

tés befejezési határideje 2010. október eleje, 
így a három új csoportban kis késéssel fog-
lalhatják el a helyüket a gyerekek. Ugyan-
akkor a bővítés arra is lehetőséget teremt, 
hogy a régi csoportokban megszűnjön a 
zsúfoltság, ezek esetében is lehetővé válik, 
hogy a törvény betűjének megfelelően leg-
feljebb 25 fős csoportlétszámokkal dolgoz-
zanak.

Zsalakó

Pályázati pénzből hetvenöt férőhellyel bővül a Gesztenyés Óvoda
A beruházás összköltsége 188 millió forint

Ratimovszky Tiborné, 
óvodavezető

Alapkő letétel. Tóth Szabolcs, Babarczy József, ifj. Juhász István és 
Ratimovszky Tiborné, óvodavezető
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Imgrund Csaba elnök tájékoztatása szerint ezt azzal érték el, 
hogy visszacsalogatták a régi kistarcsai focistákat, akik magasabb 
osztályokban játszottak. Sajnos a bajnokság végén többen bejelen-
tették, hogy abbahagyják az aktív játékot, így Herczku Szabolcs, 
Bolya Zoltán, Csaja Róbert játékára az új bajnoki szezonban már 
nem lehet számítani. A régiek közül még folynak az egyeztetések 
Burillák Mihállyal, Hegyi Norberttel, Varró Istvánnal, Újfalusi 
Attilaval, és Morvai Róberttel. További játékosokat igazoltunk, 
akik szintén valamikor magasabb osztályban játszottak, így Hor-
váth Lászlót (Újpest, BKV, osztrák II.o), Szabó Istvánt (Vasas), 
Fézer Gábort (Loki nevelés, ukrán II.o.), Kelemen Tamást (Csillag-
hegyi MTE NBIII.). Bagról Varró Pista mellett érkezett még Rakita 
Gábor, aki korábban évekig a Maglód csapattagja volt, továbbá  
Varga László (Tóalmás)  és Belianszky József (Szob), továbbá a 
felnőtt csapattal készülhetnek az ifiből Hofmeister Gábor, Janzsó 
Péter és Tóth Viktor.

A tavaszi csapat magjára és az újonnan érkezők legjobbjaira 
építve, komolyabb célokat tűzhet ki a csapat, mint a bent maradás.  
Ezzel a gárdával a legjobb 5 csapat közé szeretnének kerülni. A 
cél érdekében a bajnokság végéig, ha szükséges további erősítések 
lesznek. A másik fontos cél, hogy minél több kistarcsai játsszon a 
csapatban, várhatóan 5-6 helyi játékos lesz a kezdő 11-ben.

Az utánpótlás csapat nagy sikert aratott, ugyanis az U11-es 
együttes bajnoki aranyérmet szerzett, amely Sándli Zsolt áldoza-
tos munkájának köszönhető. Jól szerepeltek Csaja Attila csapatai 
is. Változás az U19 -eseknél, hogy Kapitány József (Csörgő) vette 
át az edzések irányítását. Az új sporttámogatási törvény elfogadá-
sa után, kedvező lehetőségük lesz a vállalkozóknak a klubok tá-
mogatására, reméljük a környékbeli vállalkozások is magukénak 

érzik a fiatalok sportolási feltételeinek javítását, ezért minden vál-
lalkozást szeretettel látunk, amelyek a kölcsönösség elve alapján 
támogatnák a kistarcsai focit, hogy magasabb célokért és a régi 
hagyományoknak megfelelően szerepeljünk. Jelenleg Kistarcsa 
Önkormányzata és Imgrund Csaba elnök nyújt szponzorálja a 
klubbot..

A kistarcsai labdarúgóknak sikerült a bent maradás  a  megyei másodosztályban

Minden kezdet nehéz. Az üres PET palackok egy ideje csak 
gyűltek a mosogató alatti szekrényben. Aztán, amikor már 
nem fértem el, egyesével összelapítottam és beletettem őket 
egy szatyorba. Eddig mindig a kukában végezték, a többi sze-
méttel együtt. Ez alkalommal azonban úgy gondoltam, hogy 
most van itt az ideje külön el-
vinni a palackokat a szelektív 
hulladékgyűjtőbe. Lányom 2,5 
éves; nem elég megtanítani, 
hogy nem bántjuk az állato-
kat, nem szemetelünk, virágo-
kat és fákat ültetünk, erdőbe 
járunk. Most kell elkezdeni 
a környezettudatos életre ne-
velni.Bár a város másik végén 
lakunk, a PET palackokkal és 
a 8 hónapos kistesóval együtt 
„elkirándultunk” az Eperjesi 
úti lakótelepre, és megtettük 
az első lépést. A következőket 
már sokkal könnyebb lesz, az-
tán hamarosan szokássá, az 
egész család jó szokásává fog 
válni.

Ki gondolta volna, hogy a 
háztartási hulladékból szinte minden újrahasznosítható? És 
ki gondolta volna, hogy a már 8 éve működő szigetet vannak, 
akik kényelemből, saját érdekükből, vagy ki tudja, mi okból be 
akarják záratni? Nem inkább bővíteni és a város más részeire 
is telepíteni kellene újabbakat? Ahelyett, hogy örülnénk, mi-

lyen magas kihasználtság mellett működik Kistarcsa egyetlen 
gyűjtőszigete, sokakat az ezzel járó megnövekedett zaj zavarja. 
A lakóparkokban, melyekből városunkban bőven van, renge-
teg kisgyermekes fiatal él; ők a legfogékonyabbak a környe-
zetvédelemre, az ő szemléletmódjukat lehet a legkönnyebben 

formálni és a hulladékgyűjtő 
szigetek a sűrűn lakott helye-
ken működnének a leghaté-
konyabban. Úgy tűnik, sajnos 
arra még várhatunk, hogy eze-
ken a helyeken legyenek kon-
ténerek. De addig is: hányan 
autózunk ki a „madaras bolt-
ba” vagy a Kerepeshez közel 
eső német üzletekbe vásárolni? 
(Az ezzel járó megnövekedett 
forgalom és zaj persze senkit 
nem zavar…) Milyen kevés is 
kellene ahhoz, hogy tegyünk 
egy pár perces kitérőt és meg-
szabaduljunk újrahasznosítha-
tó hulladékainktól?

Felelős vagyok a gyerme-
keim jövőjéért. Szeretném, ha 
még felnőtt korukban is élhető 

lenne számukra az a Föld, melyet mi az unokáinktól kaptunk 
kölcsön…

„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasz-
tasz.” Albert Schweitzer V.A.

(Név és cím a szerkesztőségben)

A város más részeibe is kellene hulladékgyűjtő szigeteket telepíteni!
Olvasóink írták

A sokat vitatott Eperjesi úti lakótelepen lévő hulladék gyűjtő zöld sziget



kistArcsAi hírAdó  mozAik 13

Ha július, akkor Piliscsaba… Így volt ez idén is: július 4-9-ig  is-
mét gyülekezetünk tagjai népesítették be a Iosephinum Kollé-
giumot Piliscsabán.  Összesen 74 gyülekezeti tagunk vett részt 
a hitmélyítő héten. Közülük a többség megrögzött „visszajáró”, 
akik évről évre már februárban feliratkoznak a nyári hétre. Több 
gyermek is felemlegette, hogy hányadik tábora volt már ez. Jó 
volt visszahallani tőlük, hogy mennyi minden maradt meg emlé-
keikben a korábbi táborokból, szép emlékekből. De jöttek „újon-
cok” is, akik először kóstolták meg: mit is jelent a gyülekezeti 
hét. Többen bevallották: nem is gondolták, hogy ennyi derűben, 
szeretetben és ilyen jó közösségben lehet egy héten át részük. A 
résztvevők minden korosztályt felöleltek. Nagy öröm, hogy egy-
re több fi atal család együtt jön a táborba, alapozza a lelki egység-
re családja életét, gyermekei nevelését. 

A hitmélyítő táborban reggeltől késő estig sűrű program zajlott. 
Ez a néhány nap az intenzív feltöltődés alkalma, amiből lehet 
meríteni az év többi részében is. Nincs gondunk napi munkára, 
háztartásra, még gyerekre sem, hiszen még a kisgyerekes szü-
lők is ámulva tapasztalják: a többiek pesztrálják, foglalkoztatják 
kicsinyeiket! „Csak” a belső lelki dolgokra koncentrálhatunk, 
hiszen az egész életünk olyan lesz, amilyenné Isten tanítása sze-
rint tudatosan alakítjuk.  

A reggelek félórás énekléssel kezdődtek. A bibliafoglalkozáso-
kon korosztályonkénti csoportokban a bibliai Ruth könyvét ta-
nulmányoztuk és dolgoztuk fel. Délelőtt a  lelkipásztor vezetésé-
vel a felnőttek a „Keresztkérdések” tanfolyamon arra készültek 
fel, hogy családtagjaik és mások felé hogyan lehet hitünkről bi-
zonyságot tenni. A délutánokat bibliai séta, kirándulás, a gye-

rekeknek vetélkedő, számháború, a felnőtteknek a megrendítő 
„Tűzbiztos házasság” című fi lm vetítése, sok lelki beszélgetés 
töltötte ki. A kézműves foglalkozáson szép tárgyakat készítettek 
a gyermekek vezetőikkel. Két férfi  gyülekezeti tagunk pedig a 
fi atalokkal beszélgetett el „Ne rontsd el az életed!” címmel.
Egy kutató-gyógyszervegyész gyülekezeti tagunk bizonyságté-
telében elmondta, hogy számára természettudománnyal foglal-
kozó emberként mit jelent az Istenbe vetett hit és a keresztyén-
ség. Egy fi atal férfi  gyülekezeti tagunk pedig hitre jutásának és 
hívő életének áldásait osztotta meg a hallgatósággal. 
Az esti áhítatok az ószövetségi József történetéről szóltak. Késő 
esténként volt népdaléneklés, fi lmvetítés, társasjáték – no meg 
foci vb…

A tábor közös feladata Webber:„József és a színes álomkabát” 
című musicaljének betanulása volt. Ennek gerincét 12 fős hang-
szeres-énekes együttesünk alkotta, hiszen a 45 perces darab ze-
néjét végig ők adják élőben! A bibliai történetet gyermekeink-fi a-
taljaink táncolják el a zenére színes jelmezekben, remek színpadi  
megoldásokkal. Naponta több órát tanultuk, gyakoroltuk cso-
portokban a művet, asszonytestvérek a jelmezeket varrták köz-
ben, majd fokozatosan állt össze a darab, s a záró „Bokréta” mű-
soron sikerrel elő is adtuk. 

Szeptember 26-án, vasárnap délután a Református Gyülekezeti 
Napon a kistarcsai Csigaházban bárki megnézheti a 66 szereplős 
zenés-táncos darabot! Már előre szeretettel várunk mindenkit! 
Ahogy az egyik férfi  mondta Piliscsabán a tábor végén: „Itt volt 
az Úr” – és ez a lényeg!

Riskóné Fazekas Márta lelkész

 Református         A református gyülekezet hitmélyítő hete

Magas vérnyomásról akkor 
beszélünk, ha a vérnyomás 
nyugalomban 3 különböző 
(legalább egyhetes időközzel 
mért) értéke meghaladja a 
140/90 Hgmm értéket. Ször-
nyű, hogy minden ötödik 
magyarnak magas a vér-
nyomása, ráadásul a vezető 
halálokok egyike. Tévesen 
elterjedt mondás, hogy idő-
seknek, pl. 70 éves betegnek 
a 170/90 Hgmm a jó vérnyo-
más. Erre határozott nemmel 
kell válaszolnom. 

Magas vérnyomás tünetei: 
nem mindig vesszük észre, 
mert annyira szerteágazók 
lehetnek, hogy más betegsé-
gekkel is összefügghetnek 

Gyakori tünetek: Szívdobogásérzés, 
szívtájéki fájdalom, orrvérzés, látászavar, 
szédülés, gyakori vizelés, idegesség, nyug-
talanság, alvászavar, tarkótáji fájdalom, fá-
radtság, légzési nehézség.

Sokan későn jelentkeznek orvosnál, köz-
ben szervezetük károsodik. Nem vélet-
len nevezik néma gyilkosnak: a szélütés 
(stroke) leggyakoribb előidézője, az infark-
tusnak és a veseelégtelenségnek is egyik fő 

oka. Mindezek mellett impotenciához és 
vaksághoz is vezethet. 

A magas vérnyomás okai: Elhízás, kony-
hasó túlzott bevitele a szervezetbe, stressz, 
nyugtalan, kiegyensúlyozatlan életmód, 
rossz táplálkozási szokások, rendszeres 
mozgás hiánya, dohányzás, az erek meg-
keményedése, rugalmatlanná válása.

Következmények: Miután a vérnyomás 
nem az egészséges tartományon belül mo-
zog, a szív folyamatosan túlteljesít, az ál-

landó erőlködéstől a szív fala 
megvastagodik, mely akadá-
lyozza a többletmunka ellátá-
sában, melynek hatására szív-
elégtelenség léphet fel. Az 
agyba is túl sok vér áramlik, 
az agyi erek falán ennek hatá-
sára kis hólyagszerű kitürem-
kedések keletkeznek, melyek 
repedéskor agyvérzést okoz-
hatnak. A magas vérnyomás 
hat a vesékre is. A vesék telje-
sítőképessége csökken, egyre 
kevesebb salakanyagot ké-
pesek kiválasztani, melynek 
hatására veseelégtelenségre 
lehet számítani. 

Megelőzés, kezelés: addig 
amíg nem alakult ki a ma-

gas vérnyomás, az előbbiekben leírt okok 
kiküszöbölése javasolt, rendszeres vérnyo-
más ellenőrzés, zsírszegény étrend, MOZ-
GÁS! Amennyiben a magas vérnyomás 
betegség kialakult, akkor VEGYÜK NA-
GYON KOMOLYAN!!! Rendszeres orvosi 
ellenőrzés, felírt gyógyszerek pontos sze-
dése, a leírt okok tudatos kiküszöbölése. 
Figyeljünk egészségünkre, mert pótolha-
tatlan!

Hájasné Tóth Etelka / Eta nővér /

Magas vérnyomás  (Hypertonia)
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Kompetenciamérés

 Országos összehasonlításban is megállják 
helyüket a kistarcsai iskolák 

Magyarországon 2001-ben rendeztek először országos kompe-
tenciamérést a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók körében. A mérés 
azóta évről-évre szövegértési képességeket és a matematikai 
eszköztudás szintjét vizsgálja. A mérésben alkalmazott felada-
tok nem a tantervek és tankönyvek által közvetített tudástarta-
lom elsajátításának mértékét mérik, hanem azt vizsgálják, hogy 
a diákok elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják al-
kalmazni a mindennapi életből vett feladatokban.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a közelmúltban tette 
közé a 2009. évi kompetenciamérés eredményeit. Az általános 
iskolák 6. és 8. évfolyamosok eredményéről készült az alábbi 
táblázat, mely az országos átlaghoz viszonyítva reprezentálja 
Kistarcsa két általános iskolájának eredményeit. Amint az ösz-
szesítésből kitűnik, a Szent István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói a mérés minden szelvényé-
ben az országos átlag felett teljesítettek.

2009. évi országos kompetenciamérés eredményei
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Matematika
6. 551 485 489 481 515

8. 493 495 484 474 497

Szövegértés
6. 522 503 513 505 544

8. 517 510 502 491 520

Mi a gondtalan utazást biztosítjuk! 
Egy utazás alkalmával sok váratlan dolog történhet, a várva-
várt kikapcsolódást könnyen beárnyékolhatja egy baleset, 
hirtelen betegség, csomagjaink ellopása vagy egyéb kellemet-
lenségek, amelyek költségei igen maga-
sak lehetnek. 
• Fedezi a sűrgősségi, orvosi, kórházi ellátás 

költségét
• Téríti a poggyászkárt és az elveszett úti okmányok 

pótlását
• Magyar nyelvű, 24 órás, telefonos segélyszolgálat
• Az utasbiztosítás 1-90 napig bármilyen időszakra 

megköthető.
• Fedezi a baleset és/vagy betegség kapcsán felme-

rült sürgősségi, orvosi, kórházi ellátás költségeit.
• Gondoskodik a beteg vagy sérült hazaszállításáról, 

hozzátartozó kiutaztatásáról.
• Önrész nélkül téríti a gyógyszerek költségeit.
• Téríti a poggyászkárt és az elveszett úti okmányok 

pótlását is.
• Magyar nyelvű, 24 órás, telefonos segélyszolgálata 

a Föld bármely pontjáról hívható.
• Tartalmaz balesetbiztosítást, jogvédelmi segítség-

nyújtási szolgáltatást és felelősségbiztosítást is.
• Az utasbiztosítás nem érvényes az USA és Kanada 

területére.
• Gyermekkedvezményt 0-16 éves korig tudunk biztosítani.
• Családi kedvezmény 2 felnőtt és 1 vagy több 16 éven aluli, együtt utazó, saját, 

vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermekei számára.
• Csoportos díjkedvezmény igénybevételére már 10 fő esetén lehetőség van.
• Kárrendezés az összes szükséges dokumentum beérkezését követő 15 napon 

belül.
• Kiegészítő extrém sport biztosítás választható Optimum és Prémium csomag 

esetén.
• Kiegészítő versenysport biztosítás választható mindhárom csomag esetén.

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

Képességfejlesztéssel 
egybekötött 

gyermekfelügyeletet 
vállalok az otthonomban, 

Kistarcsán!
Jöhettek egész napra, 

vagy csak pár órára 
egyaránt.

 

Téged is vár
Julcsi Manodája!

További információt a
julcsi-manoda.mindenkilapja.hu-

oldalon találsz!
Tel: 06-20-332-7852

vagy csak pár órára 
egyaránt.

julcsi-manoda.mindenkilapja.hu



ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen a központbanp p

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

Ár: 300 ezer Ft/m2

270 ezer Ft/m2

Tetőfelújítás a legjobb áron!
Tetőzsindely 1440 Ft/m2 + áfától*

Bramac léc  3-6 m 62,50 Ft/fm + áfától*
Lambéria 900 Ft/m2 + áfától*

AKÁC, BOROVI FENYŐ szélezetlen kerítésdeszka
Most vegye meg száraz tüzifáját!

27.000,- Ft/kaloda* (1x1x1,7 m)
Milesi lazúrok bevezető áron!!!  -5%

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

*Akciónk készletünk mértékéig érvényes.

www.hobler.hu

▪  fenyő fűrészáru   
▪ akác karók
▪ lambéria, hajópadló
▪ BIO-brikett, gyújtós

▪ OSB-3 lemezek
▪ tetőzsindely és kiegészítők
▪  borovi-, vörösfenyő terasz-

burkoló
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