A VÁROS HÍREI

Kistarcsai Híradó

Képviselő testületi ülés

Koszorúzás
a Simándy szobornál

Kistarcsa város képviselő-testületének legközelebbi ülése 2007. november 21-én
szerdán lesz a polgármesteri hivatal első emeleti tanácstermében. A képviselők
többek között meghallgatják a bizottsági elnökök beszámolóját, megvitatják a 2008.
évi költségvetési koncepciót, döntenek az uszodai kút fúrásáról, az intézmények
2008-tól 2012-ig terjedő időszakának fejlesztési terveiről, és módosítják a temetődíj
rendeletet. A délután 14.00 órától kezdődő nyílt ülésre minden érdeklődőt várnak.

vasárnap

mal

a

által

Kistarcsai

2006-ban

Kulturális

felállított

Egyesület

egészalakos

A szerény ünnepség Báthory András,

hallgatója hegedűjátékával kezdődött. Er-

a

A képviselő Gödöllőn minden hónap első szerdáján 18-

től 20 óráig tart fogadóórát. Legközelebb 2007. november 7-én várja a választókat.
Helye a Magyar Szocialista Párt Székháza

16-án

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

A 4. számú választókörzet országgyűlési képviselője Kistarcsán legközelebb

Polgármesteri Hivatalban.

szeptember

Simándy-szobrot.

Fogarasiné Deák Valéria
Országgyűlési képviselő fogadóórája
2007. december 6-án csütörtökön 16.00 és 18.00 óra között várja az érdeklődőket

2007.

délután koszorúzták meg első alkalom-

2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 3.

Az uszoda nyitva tartása
hétfőtől péntekig 6.00-tól 22.00-ig,

kel: Bánk bán című operájából Melinda
áriájának hegedű átiratát játszotta. Majd
Medve József elszavalta a Szózatot. Végül Simándi Péter, a nagy művész fia tartott

rövid

beszédet.

Simándy

József

is

„megszólalt”, amikor hangfelvételről elénekelte a mindenki által „Hazám, hazám,
te mindenem”-ként ismert Bánk bán áriát.
Először a kistarcsai Kulturális Egye-

szombaton és vasárnap 10.00-től 18.00-ig

sület, majd sorrendben a Simándi család,

Belépőjegy árak de. 6-tól 8-ig és du. 16-tól 22 óráig

Kistarcsa Város Önkormányzata, a Szent

szauna használattal felnőtteknek 980 Ft,

István

Iskola,

a

Kistarcsai

Vállalkozói

14 év felett és nyugdíjasoknak 620 Ft,

Klub, Simándy József szegedi tisztelői, a

diákoknak 14 év alatt 500 Ft.

Kölcsey Iskola és a Szlovák Kisebbségi

Belépőjegy árak 8-16 óráig szauna használat nélkül felnőtteknek 740 Ft, 14 év
felett és nyugdíjasoknak 500 Ft, diákjegy 14 év alatt 420 Ft,

Önkormányzat

látogató jegy 200 Ft. A víz hőmérséklete: 29 oC .

szinkronúszás, szauna és masszás.
A legközelebbi játék nap 2007. november 3-án és november 17-én lesz
14-től 18 óráig, ahol

vízi csúszda, vízi játékok,
A

sérült

Nagyméretű fenyőfát keres az önkormányzat
a karácsonyi ünnepséghez
A „Mindenki karácsonyának” megünnepléséhez egy nagyméretű fenyőfát keres
az önkormányzat. A felajánlott fát december első hetében ingyen kivágják és elszállítják a Városgondnokság dolgozói, amit a Csigaház előtt állítanak majd fel. A felajánlásokat november közepéig várja a jegyző a 28-507-133-as telefonszámon.

helyezték

el

A „Közösen Értük”
Alapítvány
közhasznú jelentése

Az uszoda szolgáltatásai: úszásoktatás, triatlon, vízipóló,

vízi röplabda és búvároktatás várja a gyerekeket.

képviselői

koszorúikat a szobor talapzatára.

„Közösen
fiatalokért

Értük”

Alapítvány,

tájékoztatja

a

a

nyil-

vánosságot, hogy a 2006. évi személyi
jövedelemadóból
érkezett

61.865

az

alapítvány

Ft-ot

készségfejlesztő

javára

kirándulásra

játékok

és

vásárlására

fordította. Köszönjük az adományokat,
segítségükre

a

jövőben

is

számítunk.

Adószámunk: 18693104-1-13

Az ünnepek miatt változik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal november 2-án munkanap átrendezés miatt zárva
lesz. 2007. október 27-én szombati napon a hivatalban az ügyfélfogadás 8-12 óráig tart. Köszönjük szíves megértésüket!

PÁRBESZÉD NAPJAINKRÓL
Egészségügy, egészségügyi ellátás.
Nyugdíj, nyugdíjba vonulás,
nyugdíjszámítás.
Érdekli? Kérdése van?
Jöjjön el! Beszéljünk róla!
Időpont: 2007. november 7. szerda 18
óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
földszinti terem
Meghívott vendég:
dr.Vidorné dr.Szabó Györgyi
országgyűlési képviselő,
Havas Szófia országgyűlési képviselő
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Animációsfilm-rajzoló
képzés indul ősszel
Államilag
folyamot

elismert

indít

a

OKJ-és

MA-RA

KÖZMEGHALLGATÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tan-

Magyar

2007. november 15-én (csütörtökön) 18.00 órától 20.00 óráig
közmeghallgatást tart a Csigaházban, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
Kérdéseiket előzőleg e-mailben, postán, illetve a polgármesteri hivatalban

Rajzfilm Kft Talent Animációs Iskolája
ősszel.

Az

délelőtti,

oktatás

illetve

heti

2

délutáni

elhelyezett gyűjtőládába lehet eljuttatni. E-mail: hivatal@kistarcsa.hu

alkalommal

A Polgármesteri Hivatal címe: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

csoportokban

folyik. Az animáció mellett filmtörténetet
és

számítógépes

program

Kistarcsai Híradó

Deáktanya programjai

használatát

tanítják rajzfilmes diplomával rendelkező

2007. október 25. Szombathelyi Péter: Mennyei nyugalom

tanárok.

rajz-

A kézi helyzetmeghatározó eszköz (GPS) és a térfelügyelő rendszer közti

felhasználhatják

különbség. Segítség a lopások, rablások felderítésében. Negyven napon belüli

A

megszerzett

filmkészítésen
számítógépes
web-site

kívül

tudást

munkáknál

szerkesztés,

a

is.

(játékok,

utólagos helyzetmeghatározás. Térképes útvonalfigyelés monitoron. Menetlevél

grafikai

tervezés)

utólagos elkészítése illetve ellenőrzése.

Telefonos egyeztetés után az érdeklődő
betekinthet
Jelentkezni

a
a

most

folyó

képzésbe.

06-1-250-13-55-ös

és

a

250-04-32-es telefonszámon lehet.

2007. november 08. KIKE: Ifjúsági csereprogramon Angliában A vendéglátó
szervezet tevékenysége. A körülmények. A többi résztvevő partner. Egy komposztáló

telep

csatornán.

halfarmja. A gokartozás

Látogatás

a

halifaxi

élménye.

városházán.

Hajókázás
Fiatal

a

zsilipekkel

katonák

teli

bemutatója.

Kutyakiképzés a rendőrségen. Városnézés Yorkban.

A „Csigaház” októbernovember havi programja
10. 27-én Dömötör bál

19.00

2007. november 15. Dulna Tibor: Fény és árnyék – Brazília
A csodálatos természeti környezetben épült Rio de Janeiro. Közbiztonság a
város különböző pontjain. A sokat emlegetett Copacabana. A favellák félelmetes,
törvényen kívüli világa. Magyarul beszélő indián az őserdőben. A gyönyörűséges
Iguazú vízesés.

11. 05-én Törpe-börze 9.00–12.00

2007. november 22. Bukta Norbert: Szakrális művészet

11. 13-án Véradás 15.00–18.00
11. 15-én Közmeghallgatás 18.00–20.00
11. 22-én nyugdíjas Katalin bál

és

16.00–20.00

pontatla-

nul jelent meg a „Megerősödött Solymosi
Sándor

pozíciója” című testületi ülésről

szóló tudósításunk egyik mondata. „Végül
egy nem, egy tartózkodás mellett Solymosi
Sándort megszavazták …” Helyesen: „Végül három nem, egy tartózkodás mellett
Solymosi Sándort megszavazták …”

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a
27/1996. (X.30.) BM rendelet 3.-7. §-a
értelmében előírt kötelező kéményseprőközszolgáltatás

körébe

tartozó

feladatokat 2007. szeptember 9-től 2007.
október

31-ig

látja

el

a

Pest

Megyei

Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. A
dolgozóik

arcképes

igazolvánnyal

ren-

delkeznek és díjat szednek. Kérjük segítség a munkájukat.

Kistarcsai

minden

Csibék

területén,

kiindulva

a

családtól. Az

emberek

nyi-

Az ENSZ először 1991ben rendezte meg az idősek
világnapját,

azóta

minden

év október 1-én megemlékeznek a Föld mintegy hatszázmillió

lakosáról.

Ezt

tette október 4-én és október 11-én Kistarcsa Város
is.

Szép

hagyomány, hogy ezeken a
napokon a polgármester, az
alpolgármester és a képviselők kínálják étellel és itallal a megjelenteket. Október 11-én délután is zsúfolásig megtelt a Csigaház, ahol Tóth Szabolcs polgármester köszöntő beszédében elmondta, hogy „tisztelet és megbecsülés övezze mindazokat, akik a mai élet feltételeit megteremtették, azokat, akik szorgalmukkal, hozzáállásukkal, erkölcsös életükkel példát mutattak …” A műsorban fellépett a Szeretet
Népdalkör, szavalt Babarczi József képviselő, az est háziasszonya Molnár Andrásné,
énekelt az operett trió, a Kéknefelejcs Népdalkör és humoros jelenetet adott elő a
Rozmaring Együttes. A műsort végezetül a francia zene utolérhetetlen bájával a
„KÁN - KÁN”-nal zárták a

Baba-börze
A

élet

Önkormányzata

Kötelező kéményseprés

ipari

emberi

Idősek világnapja

Helyreigazítás
lapszámunkban

az

tottságának fontossága. Közös értékrend és közös erkölcsiség.

11. 27-én KIKE Katalin bál 9.00

Augusztusi

A szakralitás fogalma. Mit jelent a szakrális művészet? Az építészet és a festészet jelentősége napjainkban. Az összefogás iránti igény művészeti ágak között

Nagycsaládos

Egyesület baba-börzét szervez november 18án vasárnap 9-től 14 óráig a Civil Házban.
A kistarcsaiaknak október 31-én szerdáig lehet
előjelentkezni 10 órától 12 óráig a Civil Házban.

Rozmaring Együttes még mindig fiatal táncosai. A vá-

rosi konyhán ezúttal Benyik Mihályné főzött nagyon finomat, a

vacsorához a bort

egy kistarcsai vállalkozó, a sört pedig Solymosi Sándor alpolgármester ajánlotta fel.
A terem alkalomhoz illő feldíszítését a Györgyike Virágbolt vállalta. A táncos mulattsággal végződött idősek világnapján az Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetője Csendes
Mihályné (Annus néni) bejelentette, hogy a legközelebbi rendezvényük november
22-én a Katalin bál lesz, a jegyeket november 12-én és november 22-én délután lehet megvásárolni a Városgondnokságon.
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Kistarcsai Híradó

Évforduló kitüntetésekkel
Hét díjat osztottak ki a várossá avatás második évfordulóján
A „Kistarcsa sportolója 2007” díjat
Baczkó Bernadettnek, a KSI SE huszonegy éves dzsúdósának ítélték. Bernadett
a közelmúltban Rio de Janeiroban megrendezett

olimpiai

bajnokságon

57

kvalifikációs

kilogrammos

világ-

súlycso-

portban harmadik helyezést szerzett, így
jövő nyáron

részt vehet a pekingi olim-

piai játékokon.
A Kistarcsa érdemérmet idén Kereszti Ferenc, a Kistarcsai Kulturális Egyesület elnöke kapta. Kistarcsa díszpolgára
Probocskai

Zoltánné,

Joli

néni

lett.

A

nyugdíjas tanárnő – aki 1948-ban költözött a településre – könnyeivel küszködve köszönte meg a kitüntetést és a virágcsokrokat.

Fergeteges műsort adott a Pannónia , Fotó, címlapfotó: Török Andrea
Kistarcsa várossá avatásának második

A díjak átadása után a Kistarcsai Ka-

Az „Elismerés Kistarcsáért 2007” ki-

lendárium 2003. évi számában megjelent

évfordulójáról ünnepélyes keretek között

tüntetést a három díjazott helyi vállalko-

Vasgyári capriccio című novellát olvasta

emlékeztek meg a település lakói szeptem-

zó közül ketten vették át személyesen :

fel

ber 23-án délután a Csigaház előtti téren.

Adamcsek József és Benkő Pál. Kalmár

Zsófia

István távollétében (aki most is dolgo-

magyar énekeket és olasz dalokat adtak

tet mondott mindazoknak, akik munká-

zott) feleségével szorított kezet

elő furulya, illetve zongorakísérettel.

juk kal

mon a polgármester.

Tóth Szabolcs polgármester köszöne-

hoz zá já rul tak

ah hoz,

hogy

Kistarcsa elnyerhesse a városi rangot.
A

város

vezetése

szeretne

2007-ben

a pódiu-

Galkó
és

Balázs
édesapja,

színművész.
Major

Major

László

régi

A káprázatos mezőföldi táncokat be-

Dolhai Attila,

a

Budapesti

mutató Pannónia Néptánc Együttes után

hagyo-

Operett Színház tagja lett Kistarcsa művé-

az Operett Színház ifjú művészei léptek

mányt teremteni azzal, hogy megbecsü-

sze. Az országosan ismert és közkedvelt

színpadra. Fergeteges jókedvük ragadós-

lését, elismerését fejezi ki azoknak, akik

énekes-színész

nak bizonyult: az ismert slágereket velük

tetteikkel a település javát szolgálták -

fűződnek, mint a Mozart, a Jézus Krisztus

szolgálják, illetve annak hírnevét öregbí-

szupersztár, a Rómeó és Júlia és a Rudolf

tik művészetükkel, vagy a sportban elért

címszerepei. Dolhai Attila felesége és kis-

eredményeikkel - mondta Tóth Szabolcs.

lánya társaságában érkezett a díjátadásra.

nevéhez

olyan

alakítások

együtt énekelte a lelkes közönség.
Az estébe nyúló ünnepséget a Saxikoktél zenekar muzsikája zárta.
Török Andrea

Népmese Napja a Városi Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében
2007. szeptember 28-án 10 órától 18 óráig tartott a Városi Művelődési Ház és Könyvtárban a Népmese Napja. A gyerekek minden egyes programon aktívan vettek részt, így nagy sikere volt Babarczi József bábelőadásának, aki megmutatta a gyerekeknek a bábkészítés rejtelmeit, a Kölcsey
és a Szent István

Általános Iskola diákjai szép meséket hoztak, Major

László megénekeltette

verseivel és mondókáival a gyerekeket és Galkó

Balázs színművész meséit is élvezettel hallgatták a gyerekek.
A rendezvényen

hozzávetőlegesen

300

gyermek

vett

részt. Az

egész napos programon a mesélők, hallgatók, szervezők, kísérők jól
szórakoztak, és a tevékenységük során alaposan el is fáradtak. A hallott-látott

mesékből

kedves

gyermekrajzok

születtek,

a

legjobbnak

ítélt alkotásokat a könyvtárhoz vezető folyosón a szervezők kiállították. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden közreműködő, felkészítő és szervező munkáját!
Sajnálatos tény, hogy a Könyves Vasárnap alkalmából hiába tartott
nyitva a könyvtár, a látogatók nem vették igénybe, pedig felhívást tettünk
közzé a helyi újságban, tévében, az Interneten, és utaltunk rá a szórólapokon is. Igaz, ezen a napon volt a helyi búcsú is. Reméljük, hogy legközelebb a rendkívüli nyitva tartás is sikeres lesz.

Babarczi József a bábjaival
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Kistarcsai Híradó

Búcsú, vidámpark nélkül
A kirakodó vásár kétszer akkora volt, mint tavaly
Az Ifjúság térről a régi vízmű utáni területre költözött a búcsú. Már hetekkel október
7-ke előtt nagy volt a készülődés, ugyanis a
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre még tavasszal felajánlotta a városnak, hogy az Ifjúság teret közparkká alakítja át. A munkákat
elkezdték, így a település nagyobb rendezvényeinek új helyet kellett keresni. Nyár végén
a képviselő testület úgy döntött, hogy az elhagyott és elhanyagolt patak part melletti területet építik át. A döntést lelkes társadalmi
munka

követte,

Juszkó

Ferenc,

Solymosi

Sándor, Kedves Károly és Zsiák Péter képviselők

szeptemberi testületi ülésen kezdődött, ahol

tést egy rendkívüli ülésen lehetett volna mó-

Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a város

személyes

közreműködésével

a

a

kockázatosnak

dosítani). Így a gyerekek legnagyobb bána-

vállalkozói (főleg anyaggal és munkagépek-

ítélte a képviselők szándékát, drágának tar-

tára elmaradt az a színes vidám forgatag, ami

kel) és fiatal aktivisták, a Városgondnokság

totta a megemelt közterület foglalási díjat

miatt sokan több időt is eltöltöttek volna az

dolgozóival együtt három hét alatt végeztek

(900.000 forintról 1.000.000 forintra emel-

új rendezvény téren. Az árusoknak kialakí-

a munkával. A bravúros előkészületek elle-

ték a képviselők), indoklása szerint, ha meg-

tott 280 négyzetméteres helyből 210 négy-

nére a beígért vásári forgatag felemásra sike-

változtatja

rendezvények

zetmétert adtak ki, ami majdnem kétszerese

redett, mert a vidámparkot működtető vállal-

helyszínét, akkor az emberek nem szívesen

volt a tavalyinak. Délután egyébként már

kozó elállt a bérleti szándékától, így a mutat-

mennek el az új helyre. Solymosi Sándor al-

alig lehetett parkolni a búcsú környékén, so-

ványosoknak kialakított tér üresen maradt. A

polgármester tájékoztatása szerint a szep-

kan jöttek gyalog és a helyi busszal is, ami-

búcsúra kilátogatók közül többen elmond-

tember 19-ki testületi ülésen a mutatványo-

nek a megállóját ideiglenesen a Kossuth utca végén alakították ki. Az este nyolc órakor

mutatványos

egy

vállalkozó

település

a

ták, nem értik hogyan szakadhatott meg egy

sok a döntés meghozatala után jelezték aggá-

régi hagyomány a város életében. A vidám-

lyaikat, majd elhagyták az üléstermet és leg-

végződő rendezvényt Szilárdi László a Vá-

parki hangulat szerintük már hozzátartozott

közelebb október 3-án keresték meg az ön-

rosi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató-

a kistarcsai búcsúhoz, többen a polgármester

kormányzatot újabb egyeztetés miatt. Ekkor

ja, Navratil István közterület felügyelő és a

felelősségét emlegették, akinek egyébként

az idő rövidsége miatt már nem volt lehető-

polgárőrök felügyelték

ehhez semmi köze nem volt. A történet a

ség összehívni a képviselő testületet. (A dön-

Polgár Gyula

A búcsú idén is visszatérő ünnep volt a kistarcsai Egyházközség életében
Minden ember életében vannak évenként

visszatérő

szeretnek visszajönni. A gyökeret itt elszakí-

a

évben visszatérő ünnepek. Ilyen például

templomot

október első vasárnapja a Rózsafüzér Királynője ünnepe, a búcsú ünnepe. A búcsú

jövedelmükből

a

templomnak vannak értékei, díszei. A legna-

napján, mi a kistarcsai hívők közössége,

templomért. A templomukat a Rózsafüzér

gyobb érték az emberi lélek. A visszatérő ün-

megünnepeltük azokat, akik valamikor itt

Királynője tiszteletére építették. 1880 óta

nepen sok érték volt a templomban.

éltek, akik előttünk járták a hit életútját, és

e

templomot, hajlékot építettek Istennek. A

nemcsak a visszatérő ünnepeken, hanem

őseink

választott

minden nap a templomba.

Tudjuk és akarjuk!

negyven

kistarcsai

tőségek. Elmentek szerencsét próbálni, de

Egyházközség életében is vannak minden

a

A

tal volt. Kistarcsa közelében lévő birtokának jövedelmét, hosszú időn át átengedte

nép

ünnepek.

éves

pusztai

vándorlás alatt Szent Sátort építettek Istenük

tiszteletére,

melyet

felállítottak

kistarcsai

e

pénzből

tották, de örülnek, ha jöhetnek. A templom

Biztosra

veszem,

közösségén ezt észre lehetett venni. A vis-

hogy őseink adták munkájukat és szerény

szatérő ünnep, ünnep a lelkipásztornak. A

templom

hívőknek,
építsenek.

hogy

áldozatot

harangja

hívja

vállaltak

az

itt

élőket

Meddig lesz visszatérő ünnep? Amíg
lelki

stafétabotját

tudjuk

vinni.

Somlai József plébános

A visszatérő ünnep, ünnep a családnak.

ott,

Vendégek jönnek, közelből, távolból, és em-

ahol tartózkodtak. A nyugalom napján a

lékeznek, beszélgetnek a maguk éltéről, a

Szent Sátorhoz mentek és imádságuk je-

múltról, és a jelen nehézségeiről. A visszaté-

leként, áldozatot mutattak be a fölséges

rő ünnep összefogja őket. Jó együtt lenni, jó

Istennek. Ez az állapot addig maradt fenn,

egymásnak örülni. A visszatérő ünnep, ün-

November 1-én

amíg Jeruzsálemben Salamon király tem-

nep a nagycsaládnak, a templomunk közös-

ján 7:30, 9:00,18:00

plomot épített Isten dicsőségére. Őseink,

ségének. Az ünnepi szertartásokat azok az

November 2-án Halottak napján 7:00,

akik szerény körülmények között itt éltek,

Atyák szokták tartani, akik valamikor itt a

18:00

nemcsak maguknak építettek otthont, ha-

híveket szolgálták. A híveknek jó viszont lát-

November1-én 15:00-kor a halottakért

nem a jó Isten számára is. A templom me-

ni a régi vezetőiket. A nagycsaládhoz tarto-

ájtatosság lesz a temetőben

cénása, (bőkezű pártfogó) aki a pénzt biz-

zók örültek egymásnak. A visszatérő ünne-

(előtte és utána sírkőszentelések, melyet

tosította a templom építésére, az akkori

pen jönnek az elszakadt kistarcsaiak. Sokan

előre kérjük egyeztetni a plébánossal)

Váci Egyházmegye püspöke, Peitler An-

elmentek, mert máshol jobbak voltak a lehe-

Szentmisék a kistarcsai
templomban:
Mindenszentek

nap-
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Több ezren fordultak meg Görhönyfesztiválon
Az Őszi Kulturális Hét nélkül már elképzelhetetlen Kistarcsa
Óriási érdeklődés mellett zárult a
KIKE Őszi Kulturális Hét programsorozata szeptember 22-én szombaton. A
krumplifesztivál

délelőtt

kezdődött,

nyolc csapat nevezett a görhöny sütésre és szinte folyamatos sorok álltak a
csapatok sátrai előtt, ahol pityóka jegyért lehetett megvásárolni a krumplis
ételeket , amit tájegységenként szinte
mindenhol

másként

neveznek

(lap-

csánka, tócsni, görhöny). A versenyen
indult a szlovák testvértelepülés Belusa
csapata

is,

mesterrel.

Vladimir
A

Vadrna

Görhönysütést

polgárvégül

a

Csömöri Furmicska Néptánc Egyesület csapata nyerte meg. A délutáni Szlovák Folklórtalálkozó szervesen illeszkedett

a

Krumplifesztivál

A közönség

hangulatá-

hoz. A kistarcsai Pannónia és Kéknefelejcs

település

bátyja szervezte ezt az egyházzenei estet,

– Már több éve krumplival kapcsola-

együttesei léptek fel, köztük a szlovák

Népdalkörön

kívül

aki a katolikus templomban működő ifjúsá-

tos előadásokat szervezünk ezen a na-

Javorina

délutáni

gi kórust fogja össze. Itt előfeltétel, hogy

pon, így volt ez idén is. Most a burgonya

program csúcspontja a folklórfelvonu-

csak Kistarcsaiak léphetnek fel. A zenei es-

kép ző mű vé sze ti

lás volt, ahol a résztvevő csoportok me-

ten ők énekeltek nagy sikerrel. Ehhez persze

szó. Az előadó Proksza Péter az Orszá-

nettáncokat mutattak be. A színvona-

kellett a templom orgonája és orgonistája is.

gos

las

Folklórcsoport.

10

népművészeti

és

A

kézműves

vásár

szintén sok érdeklődőt vonzott.

vo nat ko zá sa i ról

Me ző gaz da sá gi

Mi nő sí tő

volt

In té zet

– Kistarcsán nincs mozi, amiből ar-

munkatársa, a téma nagy szakértője, aki

ra lehet következtetni, hogy a filmvetítés

emellett még gyűjti azokat a képzőmű-

már nem köti le a város lakóit!

vészeti alkotásokat is, amelyek a krump-

– Az első próbálkozás 2004-ben volt,

– A filmet nagyon fontosnak tartom,

akkor csak egy csapat sütött görhönyt, a

már csak azért is, mert régen a települé-

tér felét sem foglalták el az érdeklődők,

sen működött egy filmklub, amit én ve-

emelkedett

most már azon gondolkodnak a szerve-

zettem több éven keresztül. Úgy gondol-

nyelvű előadása?

zők, hogy legközelebb milyen helyszínen

tuk, hogy ezt a hagyományt egy kicsit

rendezzék meg a fesztivált, mert kinőtték

felelevenítve több magyar filmet is leve-

kok

a Csigaház előtti teret (új nevén Október

títünk videóról. Ezen a napon mesefilme-

kapcsolódó darabot, amire a helyi Szlo-

23. tér). A programsorozat után a KIKE

ket láthattak a gyerekek , este pedig a fi-

vák

elnöke Kereszti Ferenc elégedetten be-

atalok a „Szabadság, szerelem” című fil-

sok nézőt szervezett. Azt láttuk, hogy a

szélt a Görhönyfesztiválról, de az interjú

met nézhették meg. A délelőtti négy vetí-

közönség értette és élvezte az előadást.

elején azért kitért az Őszi Kulturális Hét

tésen

fontosabb eseményeire is.

részt, az esti filmet pedig hatvanan látták.

– Kezdjük az örökségsétánál. A szep-

nagyjából

nyolcszáz

gyerek

vett

lival kapcsolatosak.
– A pénteki színi előadások közül kia

Vertigó

Színház

szlovák

– Igen a Magyarországon élő szlová-

–

színháza

adott

Kisebbségi

elő

két

Önkormányzat

A Görhönyfesztivál

Kul tu rá lis

Hét

egymáshoz

zá ró

volt

nagyon

az

Őszi

ren dez vé nye.

A

– A Szent István Általános Iskola és

KIKE ebben az egyszerű, de százféle né-

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény-

ven ismert, s számtalan módon elkészít-

szágból származik, ahol ebből az alkalom-

ben

hető

ból megnyitottak olyan épületeket és köz-

szeptember 19-én szintén nagy közönsé-

hivatalokat, amelyeket egyébként nem le-

get vonzott!

tember

16-ki

program

ötlete

Franciaor-

het látogatni. Ilyen programokat már Eu-

megrendezett

Kamara-

és

dalest

találta

meg

a

– Nekem a krumpliról egy nyári angliai

– Ez volt a világzenei koncertünk, ahol
szintén

akik

goknak volt egy találkozója és egyik este

rülnéztünk, hogy mi van Kistarcsán , elter-

Kistarcsához kötődnek, egyedül Simándy

mindenki főzött valami nemzeti ételt. A cse-

veztünk egy útvonalat és arra felfűztük a

Pétert vettük be tavaly a fellépők közé,

hek teljesen olyan ízű görhönyt sütöttek,

látnivalókat. Nagy örömünkre még Sze-

mondván, hogy édesapja révén azért van

mint mi, tehát a görhöny nem teljesen ma-

gedről is jelentkeztek.

némi köze a településhez. Egyébként az is-

gyar specialitás. A hegyvidéki országokban

kolában tanító pedagógusok mindig nagy

a burgonya termesztésnek nagyobb hagyo-

lelkesedéssel mutatják be művészetüket.

mányai vannak, így sokkal több speciális

tem ber

17-ki

Egy ház ze nei

est

és

a

Simándy emléktábla koszorúzása!
– Nagyon örülök annak, hogy sikerült
komoly

zenei

programot

is

szervezni.

Dolhai Béla, aki a színész Dolhai Attila

6

azok

léphettek

fel,

utazás jut az eszembe, ahol az Uniós orszá-

rópa 42 országában szerveznek, mi is kö-

– Kiemelkedő program volt a szep-

csak

krumplilepényben

város „címerételét”.

– A görhönyfesztivál főszereplője a

ételt is tudnak készíteni. A fesztiválon a

krumpli volt, ezt készítette elő az a csü-

színpadon zajló programok összeállításánál

törtöki

szintén az volt a szempont, mint az egész

program,

rendeztek!

amit

a

Városházán

Őszi Kulturális Héten, lehetőség szerint he-
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lyi csoportok szerepeljenek, de a Szederinda

együttes. Meg kell említeni „Pityóka bácsit”

együttesben

így

(Babarczi József vállalta az óriás bábu élet-

nem lógtak ki a sorból. A helyi identitást

re keltését), aki a pityóka rendezvények ka-

erősítve a fesztivál keretein belül megren-

bala figurája volt. A gyerekek a pityóka hét-

deztük az Országos Szlovák Folklórtalálko-

próbán mérhették össze tudásukat, termé-

is

több

kistarcsai

zenélt

szetesen itt is a krumpli volt a főszereplő.

Gabula András

De volt krumpli totó is, amivel egy 2 szemé-

a görhöny sütő zsűri tagja
Minden induló kapott egy elismerő
oklevelet, és mind a nyolc csapat valamilyen

szempontból

kiemelkedett

a

mezőnyből. A KIKE csapata azért tudott rengeteg görhönyt eladni, mert jól
kommunikáltak, a Hutter család kukorica lisztből készítette az alapanyagot, a
testvérvárosból Belusáról

érkező csa-

pat egy kicsit puhábbra sütötte a tócsniját ezzel a harmadik helyet érdemelték ki, a kerepesiek pedig tepsiben sütöttek, ők lettek a másodikok. A Sza-

lyes görög utat lehetett nyerni, de ezt kapták
a görhöny sütő verseny győztesei is, meg az
a csapat is, amelyik a legtöbb pityóka jegyet
gyűjtötte össze. A pityókajegy a fesztivál
egységes fizető eszköze volt, ebből több ez-

A Furmicska vezetője
Magyariné Szabó Erzsébet
Nagyon
amit

egy

örülünk

a

káposztás

győzelemnek,

görhönnyel

értük

el. A csapat egy hagyományos görhöny
alapjába rakta bele a félig megdinctelt
káposztát és ezt sütöttük meg. Csináltunk

padlizsános

görhönyt

is.

Tavaly

csak körül néztünk, idén viszont már
neveztünk is, jövőre pedig meg kell védenünk az elsőbbségünket.

ret adtunk el. Ebből is látszik, nagyon nagy
– Mennyibe került a rendezvény és

volt az érdeklődés, a nyolc görhöny sütő
helynél egész nap sorakoztak, volt akinek

kik támogatták?

teljesen elfogyott az alapanyaga. Nagyon

– Kö zel két mil lió fo rint ba ke rült az

nagy volt az érdeklődés a szlovák testvérte-

egész he tes

ren dez vény, és szin te tel jes

lepülés Belusa sátránál. Jövőre még több

egé szé ben

a

csapat jelezte részvételi szándékát. Azt sze-

prog ra mo kat, a folk lór ta lál ko zó egy ré -

retnénk,

szét a Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat pá lyá za ti pén zek kel se gí tet te, a he -

újságnak, és rádiónak nyilatkoztunk illetve

lyi ön kor mány zat in gyen biz to sí tot ta a

elküldtük az anyagunkat. A Görhöny sütő

te rü le tet. Kap tunk ter mé szet be ni tá mo -

versenyt a Furmicska Néptánc Egyesület

ga tást a Hyginett Kft-től, a A&K Kft-

csapata nyerte meg Csömörről, akik egy kü-

től, a Mus kát li Gardentől, a Vi rág sa rok

lönleges Szlovákiában honos recept szerint

Vi rág bolt tól

zót is. A meghívott 15 együttes kora dél-

készítették a krumpli falatkákat. A zsűriben

ném még el mon da ni, hogy 200 ak ti vis -

utántól késő estig szerepelt a színpadon,

Hargitai György mesterszakács, Boross Je-

ta se gí tet te a prog ra mok le bo nyo lí tá sát.

közben még részt vettek egy színes folklór

nő a Nosztalgia Vendéglő tulajdonosa és

Ne kik utó lag is kö szö nöm az in gye nes

felvonuláson is. Érdekesség, hogy Szlováki-

Gabula András a Pannónia Néptáncegyüttes

köz re mű kö dést.

ából is jött egy csoport a Javorina Néptánc-

elnöke vett részt.

készítette el a görhönyt és legvégül a
győztes csömöriek három féle görhönynyel

eddig

ismeretlen

ízekkel

lepték

meg a közönséget.

nagyobb

híre

Görhönyfesztiválnak,

lenne

a

a

kistarcsai

minél

fi nan szí roz ta

sok

badidő Sport Egyesület szabad tűzön

ha

KIKE

ezért

és

Hutter

Pál tól.

Sze ret -

Polgár Gyula

Október 23-a térnek nevezték el
a Csigaház előtti terület

Meghosszabbítják a buszközlekedést
Zsófialiget felső részén
meghosszabbítják

A képviselő testület legutóbbi ülésén egyhangúan hozta

Zsófialigeten a busz útvonalát és sűrűbben helyeznének el megál-

meg a döntését, vagyis október 17-től hivatalosan is Október

lókat. A döntés értelmében a busz a Szent László út végéig

23-a

közlekedne, majd onnan jobbra kanyarodna be a Teréz utcába (itt

városi rendezvényt éppen október 23-án tartják a téren.

Lakossági

lenne

egy

aláírásgyűjtés

megálló),

majd

a

hatására

Móra

Ferenc

utca,

Ibolya

térnek

nevezik

a

Csigaház

előtti

területet.

Az

első

utca

következne (a Szent László út és a Móra Ferenc utca között lenne
egy újabb megálló), az Árpád Vezér úton a Tulipán utca és az
Ungvár utca között lenne a buszmegálló, innen jobbra kanyarodva az eredeti útvonalon a Déryné utcában folytatná a közlekedést
a busz. A megállók 300-400 méterenként követnék egymást.

Az önkormányzat fenntartja a helyi buszközlekedést
November

6-tól

szünetelteti

a

helyi

buszközlekedést

a

TTkV Kft. Az önkormányzat június 27-től 2012 június 27-ig
kötötte meg a szerződést a céggel, de a TTkV Kft anyagi
helyzete ellehetetlenült, ezért a szolgáltatást nem tudják ellátni.
A jogszabály szerint ilyenkor egy évre szerződést lehet kötni

Anyakönyvi hírek
2007. szeptember 14-től 2007. október 15-ig
Született: Nagy Norbert

Kistarcsa, Eperjesi út 9.

Bazsó Nikoletta Ajándék

Kistarcsa, Árpád Vezér utca 52.

Házasságot kötött:
Katona Szilvia

Rimóczi Károly

Bedő Orsolya

Kolozs Krisztián

Surman Éva

Dóra László

Varga Éva

Balázs György

Szalisznyó Edit

Birkás Csaba

Szőke Judit

Erdei Gyula

más szolgáltatóval. A megbízásra is pályázatot kell kiírni, így az
új szerződés megkötéséig az önkormányzat a jelenlegi vállalkozót kérné meg a helyi buszközlekedés fenntartására.

Többcélú Gyermekjóléti Központot hoznak
létre 2008. február 1-től
A legutóbbi testületi ülésen (október 17.) elfogadták a
Kistarcsai Többcélú Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát,
ami azt jelenti, hogy 2008. február 1-től a Nevelési Tanácsadó,
a Családsegítő Központ, a Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
és

a

Védőnői

Szolgálat

többcélú

intézmény

formájában

működik majd. Az intézmény élére pályázat útján nevezik ki

Elhalálozott:
Jónás Károly

élt 50 évet

Kistarcsa, Ungvári utca 28.

Kispál Jánosné

élt 77 évet

Kistarcsa, Szent László utca 29/a

majd a vezetőt, a megbízás kezdőnapja 2008. február 01,
megszűnésének időpontja pedig 2013. augusztus 15.
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Versennyel összekötött lovasnapokat rendeztek a Deres Lovasudvarban
Kevés kistarcsai jár lovagolni
született

ból egy fedeles lovardát építeni. A lovaglás

Budapesten, de születése óta Kistarcsán

Kohajda

Péter

1971-ben

meglehetősen időjárás függő, egy ilyen be-

él, törzsgyökeres kistarcsai. A Bercsényi

ruházással ezt ki lehetne küszöbölni. Sze-

Miklós

retnénk, ha az iskolás gyerekek testnevelé-

Élelmiszeripari

Szakmunkás-

képző Iskolában végzett, mint húsfeldol-

si óra keretében ide járnának lovagolni.

gozó, dolgozott szalámigyárban és a ven-

– Szeptember 22-én a lovas napok vé-

déglátóiparban is. A lovakat már felnőtt-

gén kigyulladt az egyik istálló tetőszerkeze-

ként szerette meg, egy szüreti bálon csi-

te. A füstöt még Kerepesen is lehettet látni!

kós fiúként lovagolt és ezután vett egy sa-

– A tűz okát még most sem tudjuk pon-

ját lovat. Rendszeresen eljárt lovagolni a

tosan, lehetett egy elektromos szikra, vagy

felségével együtt, aki eredetileg virágkö-

egy eldobott cigaretta is. Egy biztos a tető-

tő szakmában dolgozott. A felesége most

szerkezet harmada leéget, a lovakat szeren-

már lovas edző, míg ő lovassport oktató,

csére még időben sikerült kimenekíteni. A

de elvégezte Pécelen a lótenyésztő iskolát

teljes felújítás egy millió forintba került.

is, 13 éve csak lovakkal foglalkoznak. A

– Lesz folytatása a lovas napoknak?

Deres Lovasudvar az ő tulajdonuk, amit
családi

vállalkozásban

– Terveink szerint igen, de arra ügye-

üzemeltetnek.

lünk, hogy más kistarcsai rendezvénnyel

Három gyerekük van, két fiú és egy le-

ne ütközzön.

ány, természetesen ők is lovagolnak.

Polgár Gyula

– Szeptember 22-én ismét megrendez-

Pontosítás

ték a lovasnapokat a Deres Lovasudvarban, úgy tűnik ezzel egy hagyományt pró-

A díjat átadja Tóth Szabolcs
polgármester és Kohajda Péter

bálnak teremteni Kistarcsán?
– Tavaly indítottuk el ezt a rendezvényt,

igaz

akkor

még

csak

egy

lovas

nyílt nap formájában, ami abból állt, hogy

A szeptemberi lapszámban az „Új

–

Hon nan

szár ma zik

a

helyszínre költözik a Kistarcsai Búcsú”
című írásban a felsorolás így pontos: „A

De res

Nosztalgia Étterem szeptember 22-én a
fő ző ver se nyen

Lovasudvar elnevezés?

el ké szí tett

ada gok ból

kanca

megvendégelte a társadalmi munkában

szerveztünk lovasbemutatókat is. Ennek

volt, így önként adódott az ötlet, amikor

résztvevőket, a Sarok Vendéglő (Tóth

akkora sikere volt, hogy tavaly szeptem-

megcsináltuk

Gyula)

berben megcsináltuk a Deres Lovasudvar

nevezzük el. Az udvar pedig arra utal,

László)

szüreti mulatságot. Akkor még nem szer-

hogy egy régi tanya udvarához hasonlóan

itallal látta el a téren dolgozókat.”

veztünk versenyt, csak bemutatókat. Az

alakítottuk ki a rendelkezésre álló terüle-

idén viszont olyan szintre jutottak el a lo-

tet. Megpróbáljuk követni a régi hagyo-

vasaink, hogy meghirdettük nekik a házi-

mányos lótartást és nem lovarda kialakí-

lehetett ingyen lovagolni, kocsikázni és

versenyt. Megközelítőleg 30-an neveztek.
– Hány kategóriában hirdettek versenyt?

– Az

első

lovunk

a

egy

deres

lovardánkat,

hogy

róla

tására törekszünk, hanem egy szép természeti környezetben eddzük a lovakat.
– Összesen hány darab lovat tartanak?

– A pici gyerekek a póni kategóriában

– Az istállónkban 32 db ló van elhe-

indulhattak, a futószáras nagy ló kategóriá-

lyezve, ebből nyolc ló a sajátunk, a többi

ban már a nagyobbak mérhették össze a fel-

pedig bértartásban van itt.

készültségüket , és volt díjlovas, valamint
caprili verseny (2-3 ugrással kombinált bemutató)

– A kistarcsaiak már felfedezték a
Deres Lovasudvart?
– Sajnos egyenlőre az a tapasztala-

– Volt aki több versenyszámban is
eredményesen szerepelt?
– Igen ez így van, szerintem mindenki nagyon ügyes volt, de a Homoki Zsófi

tunk, hogy Kistarcsáról egyelőre csak ke-

ről és Isaszegről látogatnak Kistacsára.

óta lovagol és a teljes szabadidejét lovag-

ismerik önöket?

lással tölti. Simó Zsófit is meg kell említeni, mert ő is nagyon eredményes volt.

– Ezért támogatjuk ezeket a rendezvényeket, hogy minél többen tudják meg

– Érdekes módon a mostani tizen-

Kistarcsán, hogy létezünk. Iskolákból is

évesek közül inkább a lányok választják

szívesen látunk csoportokat, akik eltölt-

ezt a sportot?

hetnek itt egy két órát.

– Ez azzal magyarázható, hogy a fiúk
ebben a sportban később érnek meg.
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(Ritecz

étellel

és

Apróhirdetés
Tanítás – Angol társasági klub indul Kistarcsán
minden hétfőn 19 órától az iskolában. Bátorság
a megszólalni vágyóknak! Jelentkezz Juditnál a
06 30 90 74 621 telefonszámon.
–

Angol,

német,

lengyel

tanítást

vállalok

Nagytarcsán kezdőtől az üzleti nyelv szintjéig.

Ár:1500-2500Ft/60

perc.

Tel:

06-70-

38-15-005.
– Matematika, fizika, kémia tanítás, emelt szintű
érettségire felkészítés! Egyetemistáknak, főiskolásoknak matematika oktatás! 06-70-22-44-655
– Gimnazista fiú általános iskolások részére

díjazással. Tel.: 06-28-450-236 16 óra után.

nyen tartanak bemutatót, tehát már jól

versenyszámban

Vendéglő

folyamatosan

ség a XVII., a XVI. kerületből, Gödöllő-

eredményes volt. Ő egészen kicsi kora

több

Ritecz

angol

– Pedig minden kistarcsai rendezvé-

westernben

a

pedig

vesen járnak hozzánk lovagolni, a több-

is

a

és

– Mi a végcél?
– Mindenképpen szeretnénk pályázat-

korrepetálást

vállal

1000

Ft/

óra

Eladó – Nagytarcsán az ófaluban felújított
150 m2-es háromszobás déli fekvésű családi
ház

csendes

,

aszfaltos

utcában

tetőtér-

beépítési lehetősséggel eladó. 26.500.000 Ft
06/20-247-6767,06/20- 224-9261
Szolgáltatás

–

hétvégén

nyugdíjasoknak

is,

Hűtőgépjavítás

garanciával

kedvezmény.

Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693
Állás

–

Mátyásföldi

vasalónőket

mosodába

felveszünk.

T.:

mosó-

401-0771,

(70) 618-9052, 8.00-14.00 óra között.

és
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Két milliós értéket teremtettek
Két napos, rendkívül eredményes tár-

Bár napokkal az események előtt az

minden

fiatalnak,

felnőtt

és

idős

időjárás-előrejelzések

István Általános Iskola és Alapfokú Mű-

tak,

vé szet ok ta tá si

kénteseket. Pénteken és szombaton ösz-

kormányzati képviselő úrnak, Solymosi

szesen 78 felnőtt (köztük az iskola 35

Sándor

dolgozója) valamint 61 növendék jelent

Tóth Szabolcs polgármester úrnak.

In téz mény

pe da gó gus,

szülői és gyermek közössége.
Az október 5-én és 6-án zajló akciójával
az intézmény kettős célt tűzött maga elé:

ka

vol-

embernek – köztük Antal József, Berta-

munkára

lan Árpád, Éll József, Karsai Attila, Ma-

ideális időjárás fogadta a szorgalmas ön-

nyik Imre szülőknek, Juszkó Ferenc ön-

végül

mind

a

vészjóslóak

netet

sadalmi munkaakciót szervezett a Szent

két

napon

alpolgármester

úrnak,

valamint

– az épületegyüttes elöregedett desz-

meg a maga akaratából. Néhány nagy-

Végül, de nem utolsó sorban köszö-

oromzatának,

szülő lelkes jelenléte három generációs-

nöm az iskola dolgozóinak, hogy a meg-

sá tette a munkát, melynek együttes érté-

hirdetett és befejezett akció nem maradt

ke – többek becslése szerint – elérte a két

pusztába kiáltott szó.

illetve

nyílászáróinak

(külső) festését
– általános nagytakarítást, gyomtalanítást, cserjék, fák és virágok ültetését az

millió forintot.

udvaron és a kerítésen kívül.

Dr. Patkós József

Segítségéért hálásan mondok köszö-

igazgató

A szeptemberi kamarazenei estről
Az Őszi Kulturális Hét rendezvényei-

Mozarttól Piazzolaig – magas színvona-

órás műsorunkat volt, aki rövidnek tartotta

nek sorából ma már alig maradhatna ki a

lú zenei élményben részesülhetett. Nagy

– ami a legnagyobb elismerés számunkra.

szerda esti kamarazenében való gyönyörkö-

öröm számunkra, hogy egy műértő kö-

Végezetül közhírré teszem azon remé-

dés, amelyet idén is a Szent István Általános

zönség előtt, helyi előadókkal egy ilyen

nyemet, hogy a soron következő kamara-

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

nívójú produkcióval léphettünk színre.

estünket dr. Patkós József igazgató ötlete

mény szervezésében valósítottunk meg.

Külön említést érdemel Réti Vilma lel-

szerint már az iskola folyosóján fogjuk

Ez alkalommal kivétel nélkül olyan

kesedése és zeneszeretete, ki korát megha-

megvalósítani , ugyanis addigra a folyosó

előadóművészek léptek a közönség elé,

zudtoló színvonalon előadott énekével jó

egy részét előadóteremmé alakítjuk át.

akik valamilyen szálon Kistarcsához kö-

példával

tődnek. A mintegy ötven fős publikum -

Változatos

jár

előttünk,

darabokból

fiatalabbak
összeállított

előtt.

Szarvas József

egy

a zeneiskola vezető tanára

Hangversenyterem – közadakozásból?
gen haladva foglalhatják majd el a színhá-

lokálpatrióta

vonalú, s annak működéséhez törvénye-

Egy művészeti iskolához méltó szín-

zi

összesorolt

fedezik. Az iskolavezetés gondosan ügyel-

sen is elengedhetetlen hangversenyterem

kárpitozott ülőhelyeiket. Az előadókat kis

ni kíván arra, hogy a közösségi és egyéni

közadakozásból

pódiumszínpad teszi majd jobban látható-

támogatók a projekt egy-egy konkrét rész-

vezi a Szent István Általános Iskola és

vá,

és

költségét finanszírozzák, s hogy a nyilvá-

Alapfokú

összehúzható függöny és néhány reflektor

nosság számára a költségek utolsó forintjá-

fogja majd tovább erősíteni.

nak felhasználása is átlátható váljék.

történő

kialakítását

Művészetoktatási

ter-

Intézmény.

Az elképzelés értelmében az Eperjes utcai

széksorokhoz

a

színházi

hasonlóan

hangulatot

felgördülő

vállalkozó

hozzájárulásából

épület egyik folyosó-részletét alkalman-

A terv elnyerte a művésztanárok, a szü-

Ideális esetben az iskolai folyosó né-

ként 16 méter hosszan és 4 méter széles-

lői munkaközösség tetszését, de megvalósí-

hány órai munkával visszaalakítható he-

ségben „tetőtől-talpig” drapériába öltöz-

tását a Városi Önkormányzat is üdvözölte.

lyiség lenne és reményeink szerint – mi-

tetnék. A tanári, vagy diák hangversenyre,

Az elképzelések szerint az alap ötlet szint-

nimum

konferenciára, ünnepi műsorra, tudomá-

jén is mintegy 2,5 millió forintot igénylő

mellett – még az idei év utolsó heteiben

nyos előadásra, irodalmi estre, kamara-

beruházás költségeit a szülői munkaközös-

át is adnánk.

színházi előadásra érkező nézők szőnye-

ség gyűjtési akciójából, valamint néhány

Városi óvoda – hírei

Szeptemberben részt vettek óvodásaink

70-80

százalékos

befejezettség

Dr. Patkós József igazgató

Október

elejétől

folyamatosan

őszi

Benedek Elek születésnapja alkalmából ren-

kirándulásokat szerveznek a csoportok,

Az óvodába megérkeztek az új gye-

dezett Kistérségi Mesemondóversenyen, ahol

az őszi időjárás és természet megfigyelé-

rekek, a beszoktatás folyamatos az egész

Bajkai Nikolett nagycsoportos óvodásunk kü-

sé re.

intézményben.

löndíjat kapott. A kistarcsai Városi Művelődé-

úszás oktatás a Városi Uszodában.

Mind két

óvo dá ban

be in dult

az

Október elejétől kezdve folyamatosan tá-

si Ház és Könyvtárban 2007. szeptember 28-

2007. október 27-én rendezik meg a

jékoztatjuk a szülőket szülői értekezleteken a

án megrendezett Népmese Napján nagycso-

„Mozogjunk együtt gyerekek” sportvetélke-

nevelési év rendjéről , az év kitűzött feladata-

portos óvodásaink mesemondással ünnepel-

dőt, amelyen a környező települések óvodá-

iról és programjairól. Fontos, hogy minden

ték meg Benedek Elek születésnapját.

sai mérik össze erejüket és ügyességüket.

nehézség ellenére a fejlesztőpedagógusok és

Szeptember végén óvodásainkat a Gé-

Szintén október 27-én este rendezzük

a logopédus ebben az évben is segíteni tudja

zengúz együttes őszi versekkel, dalokkal

meg a Dömötör bált a Csigaházban. A

a gyermekek fejlesztését. Délutáni foglalko-

és mesékkel szórakoztatta a Gesztenyés

kistarcsai óvoda alapítványi báljára min-

zásaink, amelyeket a szülők térítés ellenében

óvodában.

den kedves vendéget szeretettel várunk!

vehetnek igénybe: a játékos gyermektorna, a
néptánc, a karate, a balett és az angol.

Szeptember 28-án a Tölgyfa óvodában
Mihály-napi vásárt tartottak a csoportok.

Ratimovszky Tiborné
óvodavezető
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Nagykorú lett a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
Szeptemberben volt 18 éves a gimnázium
hogy tovább tanulásuknál a legmegfelelőbb

ványt. Ezzel a képzettséggel a határon túl

gozatos diákunk kezdte el, ebből gimnáziu-

A 2007/2008-as tanévet 196 nappali ta-

felsőoktatási

is szívesen fogadják a munkát keresőket.

mi osztályba 99-en, szakközépiskolai osz-

lánkban angol és német nyelv mellett tanul-

tályba 97-en iratkoztak be. Az esti gimnázi-

hatnak a diákok francia nyelvet is. Ebben az

családias légkör az egymásra odafigye-

umi osztályban 24 fő érettségizik ebben az

évben is meghirdetjük a „O” évfolyamot,

lés, úgy a tanulás segítésében, mint a na-

évben. A levelező tagozaton általános ápo-

ahol angol nyelvre előkészítő +4 évfolya-

pi gondok, problémák megoldásában.

ló szakon a 13. évfolyamon 12 fő, a 14. év-

mos gimnáziumban sajátos nevelési igényű

folyamon 10 fő, valamint a 15 .évfolyamon

tanulók felzárkóztatását is felvállaljuk.

12 fő felnőtt képezi magát tovább.

válasszák.

Isko-

szoftverüzemeltető

1

sága változatlan iskolánkban. Az oktatási
rendszer változásait azonban követni kel-

is

jellemző

a

Nagy lelkesedéssel készülünk a fran-

diákunk utazik Montoire-ba, francia családok látják őket vendégül.
Novemberben 24-én rendezzük meg

lett.

évfolyamokra

szalagavató

ünnepségünket

ló) 1 éves, valamint a multimédia 2 éves

egészségügyi alapismereteket tanulnak a

Művelődési

Házban,

képzésein OKJ bizonyítványt szerezhet a

diákok. Választható érettségi tantárgyuk is

műsorral, szorgalmasan készülnek a 11.

tanulni vágyó 115 fő felnőtt, vagyis ösz-

lehet. Ezek az ismeretek a szakmai képzés

és a 12. évfolyamos diákok és tanárok.

szesen 184 felnőtt veszi igénybe az iskola

apró morzsáit kínálják, mellyel egészség-

Néhány fontosabb program a 2007/2008

által felkínált (át)képzési lehetőségeket.

ügyi, pszichológiai kultúrájukat fejleszti.

tanévi eseménynaptárból.

ők

A szakmai képzés érettségire épülő oktatás

10. 24

KT választás

szintén OKJ bizonyítványt kapnak a 2

keretében lehet megszerezni. A szerteága-

11. 07–08

Nyitott napok

éves sikeres vizsga letétele után. Mind-

zó szakterületek között segítünk eligazod-

11. 24

Sza lag ava tó

ezekből látszik, hogy iskolánk reggel 8

ni, iskolát választani. Az iskolánkban ha-

órától este 8 óráig folyamatosan a hét öt

gyományosan az igényekhez igazodó ápo-

12. 07

Mikulás buli

napján teljes kapacitással üzemel.

ló képzés folyik. Jelenleg az érettségizet-

12. 20

Karácsonyi ünnepség

először

képzünk

dajkákat,

szakközépiskolai

továbbra

éves, számítástechnikai kezelő (- haszná-

Idén

A

Iskolánkra

cia testvériskolánk meglátogatására, 30

Az egészségügyi képzés folyamatos-

A számítástechnikai tanfolyamokon a
számítástechnikai

intézményt

a

amire

Gödöllői

tánccal

–

és

Gö döl lő

Művelődési Kp.

Gimnáziumi oktatásuk továbbra is pe-

tek 3 éves esti, s akiknek az érettségi mel-

Sok szeretettel várunk minden érdek-

dagógiai programunknak megfelelően tanít-

lett általános ápoló és asszisztens képesíté-

lődőt nyílt napjainkra és természetesen

ja diákjait, akiknél igyekeznek a diákokból a

se van 2 éves levelező oktatás keretében

minden programunkra.

maximumot

szerezhetik meg az OKJ ápoló bizonyít-

kihozni,

valamint

segíteni,

Koltai Éva igazgató

Fundamenta előnyök! Tippeljen és nyerjen egy
72 ezer forinttal feltöltött Posta Kártyát!
Az akció időpontja október 1. és
november 30. közötti időszak

Személy és tehergépjárművek
javítása,
szervizelése, vizsgáztatása,
Benzin és dízel zöldkártya,
Tachográf hitelesítés,
Gk. eredetiségvizsgálat,
Gépjárművek alsó és felső mosása,
Központi zsírzó feltöltése.

Ön is tudja, hogy a Fundamenta lakástakarék szinte minden
lakáscélra felhasználható? Ha most köti meg szerződését,
megajándékozzuk egy mérőszalaggal és egy hűtőmágnessel!
Amennyiben Ön is pályázna, a 10 darab egyenként 72 ezer
forinttal feltöltött Posta Kártya egyikére, nem kell mást tennie,
csak válaszolnia a szórólapunkon található kérdésünkre és
tippszelvényét leadnia munkatársunknak.

Fundamenta Előnyök!
– Évente 30% állami támogatás a megtakarítási évben rendszeresen
elhelyezett betétei után, legfeljebb 72 000 Ft a lakáscéljaihoz
– Kamatadó-mentesség
– Magas, akár évi 10% feletti hozam megtakarításaira
– Alacsony, évi 3,9% hitelkamat (THM 5,12-5,22%)
a lakáskölcsönre, legalább 4 év elôtakarékosság esetén
– A 8 éves futamidejű megtakarítás nem csak lakáscélra, hanem
bármilyen cél megvalósítására szabadon felhasználható.

A Fundamenta lakástakarék
szinte minden lakáscélra felhasználható:
– új vagy használt lakás vásárlására, házépítésre

2143, Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

– lakáskorszerűsítésre (pl: nyílászárók cseréje, szigetelés,
fűtéskorszerűsítés)
– lakásfelújításra (pl: festés, tapétázás)

(06-28) 506-085, (06-28) 506-086,
(06-30) 94-83-424, (06-30) 95-23-311
www.jukabt@invitel.hu
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– Az állami támogatás mértéke nem jövedelemfüggô, lakáselôtakarékoskodó által évente, rendszeresen elhelyezett betét
nagyságától függ és kamatadó-mentes

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

