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A VÁROS HÍREI

Kistarcsai Híradó

Október 23-án városhoz méltó módon
ünnepeltek Kistarcsán

Képviselő testületi ülés
Kistarcsa

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulóján délelőtt 10 órától ünnepi programmal tisztelegtek az egybegyűltek a Csigaház előtti téren. A megemlékezést Tóth Szabolcs polgármester ünnepi beszéde nyitotta meg, aki külön köszöntötte az 56-os forradalom politikai foglyait és üldözötteit, akik már több éve eljönnek erre a jeles napra.
A polgármester méltatta az 1956-os eseményeket és kiemelte, hogy „azt a forradalmat ünnepeljük, amelyért eleinte megtorlás, halál, és retorzió járt. Kistarcsa akarva akaratlanul, részese volt az 1956-os eseményeknek. A volt internálótábor ebben az
időszakában élte legsötétebb éveit, nagyon sokan lelték halálukat zord falai között.”
Az ünnepi beszéd után Pécsics Patrik a Flór Ferenc Gimnázium tanulója szavalt, majd
dr. Körösmezei László a Recski Szövetség főtitkára mondott megemlékező beszédet.
Elmondta, hogy az 56-os forradalom utáni időszak volt a tábor életének egyik leggyalázatosabb korszaka. Több ezer embert internáltak ide és innen vitték aztán Budapestre, Budaörsre vagy Recskre a foglyokat. Ezt követően koszorút helyezett el az internálótábor

emlékfalánál

az

önkormányzat

nevében

Tóth

Szabolcs

polgármester,

Babarczi József és Majsai Sándor képviselő, koszorúzott a Recski Szövetség, a
kistarcsai intézmények vezetői, az 56-os Szövetség, a Politikai Elítéltek Közössége,
az 56-os Nemzetőr Szövetség , az MSZP helyi szervezete, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kistarcsai Csoportja, a Kistarcsai FIDELITÁSZ, a Kistarcsai Kereszténydemokrata Néppárt, a Független Kisgazdapárt, a Kistarcsai Váltók Egyesülete és
a Kistarcsai Vállakozók Baráti Köre. A koszorúzás után leleplezték a Csigaház előtti
tér új névtábláját is (Október 23-ka tér ). A hagyományokhoz híven az önkormányzat
és az intézmények vezető megkoszorúzták Simándi József szobrát. Az ünnepi megemlékezés részeként a Csigaházban Major László színpadi művét az 56-os eseménye-

város

képviselő-testület-

ének legközelebbi ülése 2007. december
19-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 a 2008-as étkezési nyersanyagnormákról. A délután 14.00 órától kezdődő nyílt ülésre minden érdeklődőt várnak.

A „Csigaház” novemberdecemberi havi programja
nov. 22. Nyugdíjas Katalin bál
16.00–20.00
nov. 27. KIKE Katalin bál
ELMARAD!
dec. 01. Kispályás Labdarúgó Egyesület
bálja 19.00
dec. 07–08. Mindenki karácsonya
dec. 13. Nyugdíjasok karácsonya
16.00–20.00
dec. 15–16. Postagalamb kiállítás
10.00–18.00

ket feldolgozó „A kimaradt színt” adták elő kistarcsai diákok. További részletek a 4ik oldalon. (fotók a címoldalon)

Deáktanya programjai
2007. november 29. Kasó László:

Díszítsük fel Kistarcsát!
A Kistarcsai Kulturális Egyesület Advent első vasárnapjára ünnepi díszbe öltözteti a Szent Imre szobor környékét. Várjuk jelentkezését intézményeknek, szervezeteknek, baráti társaságoknak, akik részt vennének a település ünnepi díszítésében,
akik vállalják egy-egy középület, vagy köztér „felöltöztetését”!
Ünnepeljük együtt az összefogást, a közös karácsonyi készülődést, és találkozzunk egy ünnepélyes gyertyagyújtásra december 1-én, advent első vasárnapja előtti szombaton 5 órakor, a Szent Imre szobornál! (Örömmel fogadjuk a résztvevő közösségnek hozott süteményt, italt, valamint énekhangot.)

Idén is meghirdetjük a „Karácsonyi Köntösben Kistarcsa” pályázatot.
A pályázni három kategóriában lehet:
1. Családi ház
2. Házcsoport, utcarészlet (több, egymás mellett álló épület)
3. Ablakok, bejáratok (lakótelepi, lakóparki lakások pályázhatnak ebben a kategóriában. A pályázathoz mellékeljenek egy vázlatot az épületről, amelyen a pályázati objektumot egyértelműen bejelölték)
Minden kategóriában egy díjat adunk ki.
A bírálók december 26. és 30. között – nappal, és sötétedés után is – megnézik
a pályázatban jelzett dekorációkat. A bírálatnál fontos szempont az esztétikus, látványos díszítés, az egyedi ötletek alkalmazása, kapcsolódás a környezethez. Előnyben részesítjük a természetes anyag felhasználását.
A jelentkezési lapon szerepeljen a pályázó neve, pontos címe, telefonszáma. E mellett kérjük, adjanak egy rövid tájékoztatást az ünnepi dekorációról (mik a főbb elemei,
mióta és miért díszítik a házat, mi adta az ötletet, hányan vesznek részt benne, stb.).
Akinek van kedve, írhat a karácsonyi díszítéshez kötődő élményeiről, érzelmeiről is.
A jelentkezéseket december 26-ig juttassák el az alábbi címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület
2143 Kistarcsa, Bercsényi u.18.
Az eredményhirdetésre és díjátadásra 2008 januárjában,
a Kistarcsai Kiscsillagok című műsoros esten kerül sor.
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Egy könyv Svájc sajátosságairól. Ki lehet az ötödik svájci? A pápai svájci gárda. A nemzeti zászló és a himnusz. A történelmi nemzeti ösvény. A bernáthegyi
kutya. Az órák völgye és a kések völgye.
Tell kártya vagy magyar kártya? A kantonok világa. Az ezer tó országa. (Az
előadás után a könyv megvásárolható.)
2007. december 06. Csaba Annamária:
A skandinávok. A dánok, a svédek, a norvégok, na és az izlandiak. A földrajzi környezet sajátosságai, a fjordok kialakulása. A térség történelme röviden – kik
voltak a vikingek? A nyelvek hasonlósága és különbségeik. Nobel és a többiek - híres skandinávok. Érdekességek a
gasztronómia világából.
2007. december 13. Fésűs Szilvia: Mi
az a HuMánia? Hogyan lehet minél humánusabb egy orvos? Az embert kell gyógyítani, nem a betegséget. Hogyan előzhető meg az orvos kiégése? Ilyen és hasonló
kérdésekre keresi a választ a Semmelweis
Egyetem, hallgatókból és fiatal orvosokból álló, önkéntes szerveződésű csoportja.
A Deáktanya előadásait a Városháza
(Szabadság út 48.) földszinti közösségi
termében tartják.A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.

A VÁROS ÉLETÉBŐL

Kistarcsai Híradó

A Vállalkozók Baráti Köre, a Kistarcsai Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat Intézményei, a
Település Civil Szervezetei és Vállalakozói szeretettel meghívják Kistarcsa Város valamennyi kedves lakóját

2007. december 7-én pénteken és 8-án szombaton tartandó

Mindenki Karácsonya Ünnepségsorozatra
2007. december 07-én pénteken

Délelőtt fenyőfa állítás a Csigaháznál és az Ifjúság téren.
Délután 2 órától fenyőfa díszítés a Mikulással, aki tele puttonnyal érkezik Lapp Földről a

kistarcsai gyerekekhez!

(A puttonyt a Vállalkozók Baráti Köre tölti meg nagyon sok finomsággal. )

Az önkormányzat forralt borral – amit Kalmár István vállalkozó ajánlott fel – forró teával, friss péksüteménnyel és finom
adventi sütivel várja az érdeklődőket! (A finomságokat köszönjük a Garfild Cukrászdának, a Györkös Cukrászdának,
a Hungar Ostya Süteménynek és Pelyvás Dániel pékmesternek, valamint Mártikának az önkormányzat dolgozójának.)
(A karácsonyi kaput Hirmann Márton biztosítja, a „Mindenki karácsonya” táblát Sárosi Gábor, a Csigaház előtti jászolt
Mészőlyné Sipors Bernadett készíti.)

A Csigaházban 14 órától az önkormányzat intézményei folyamatos programot biztosítanak
A Szent István Általános Iskola karácsonyi versekkel készül, a Zeneművészeti iskola koncertet ad.
A Flór Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola zenés műsorral szerepel
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai karácsonyi énekeket és verseket adnak elő.
A Városi Óvoda kézműves foglalkozást tart a kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Hajdú Annus néni a Nyugdíjas Klub tagja betlehemet készít a karácsonyfa alá.

A település és a környékbeli vállalkozók kirakodó vásárt tartanak a Csigaház előtti területen. (karácsonyi díszek,
kürtöskalács, gesztenye, adventi koszorúk)

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub karácsonyi énekekkel teremt meghitt hangulatot a téren.
16 órakor indul a Csigaháztól a Kistarcsai Adventi Kisvonat, amelyre este nyolc óráig lehet felszállni, és közben
gyönyörködhetünk az ünnepi díszvilágításba öltöztetett városunkban
(A kisvonatot Juhász István (JUKA BT.) vállalkozó biztosította a gyermekek részére.)

2007. december 8-án szombaton
a kirakodó vásár folytatódik a Csigaház előtti téren

Délelőtt 10 órától a Nagycsaládosok Egyesülete és a Kiscsibék táncházat, kézműves foglalkozást,
ill. színházi előadást szerveznek.

10.00-tól Mazsi-muzsika Zenés foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
10.30-tól „A didergő király” c. mesejáték a „Mesekocsi Színház” előadásában.
12.30-tól Családi Táncház

Ezen kívül:
díszek teafilteres papírból, gyertyakészítés méhviaszból, gipszformák díszítése, és még sok más várja az érdeklődőket,
közben ügyességi játékok a Magyar Vöröskereszttel.

Délután 15.00-tól a KIKE és a Pannónia Néptánc Együttes ad műsort.
Teaház
Betlehemes játék
Karácsonyi koncert
Este a záró program kb. 17–18 óra körül lesz

A Katolikus Egyházi Kórus vezetésével és a Kéknefelejcs Hagyományőrző Nyugdíjasok segítségével,
közös imádságra és éneklésre várunk mindenkit egy szál gyertyával a kezében.
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A kimaradt szín – 56-os emlékműsor a forradalom tiszteletére
ünnepünk

hegyezett, sajátos, kissé stilizált bemuta-

ték meg a darab lényegét. Többet tanultak

tiszteletére a Kölcsey Ferenc Általános

Október

23-án

nemzeti

tása – s ezt nem könnyű alig 50 perbe sű-

irodalomból

Iskola

ríteni. S persze nem árt ismerni Madách

alatt, mint a kötött iskolai órákon. A végén

alapművét – legalább elemi szinten.

talán ők sajnálták a legjobban, hogy véget

és a Flór Ferenc Gimnázium né-

hány diákjának közreműködésével – Az
ember tragédiájának mintegy aktualizált

kiegészítéseként

–

a

Csigaházban

Ha

csak

Lucifer

alakját

vizsgáljuk:

teljesen más, mint az eredetiben. A „mi

mutatta be „A kimaradt szín” c. darab-

Luciferünk”

ját. A madáchi nyelvezetet „megkísér-

akar mindenáron, hogy a gyakorlatban is

tő”,

az

56-os

forradalmat,

ill.

korunk

szülötte:

és

történelemből

a

próbák

ért egy folyamat, mely néhány napra egy
kis közösséggé formálta őket.

hatalmat

– Komoly üzenete volt a Limbó-hintós jelenetnek!

annak

megvalósíthassa az új Eszmét. Lucifer,

– A Limbó-hintós zene és tánc sűrítet-

előzményeit és utóhatását megidéző drá-

megmutatván igazi arcát, belép a törté-

te össze a 33 évi agymosás kádári fortélya-

mai játékot írta és rendezte Major Lász-

nelembe, s egyszerre bírálja és formálja

it. „Csak egyre lejjebb azzal a léccel”! Te-

ló, a Kölcsey Általános Iskola tanára. A

azt. De hát a kommunizmus eszméje is

hát nem feljebb, mint normális esetben,

műsort P. Jakab Benjámin jezsuita atya

kényelmes

kényelmesebb

hanem lejjebb! S a végén már úgy kúsztak

emlékére ajánlották fel, aki 1950-ben a

bőrfoteljeiben született, s mi lett belőle a

a porban a szereplők, mint a férgek, míg

kistarcsai internálótáborban szenvedett

gyakorlatban?

Lucifer gúnyosan nézte a megalázottságu-

mártírhalált.

linon át Mao-ig: milliók halála, szenve-

Az

előadás

után

Major

Lászlóval készítettünk interjút.

szobák

még

Marxtól Leninen és Sztá-

kat már nem is érzékelő csoportot.

dése, máig tartó nyomorúsága.

– A Csigaház megtelt a bemutatóra, a

– A műsor végén sokan gratuláltak a

– Teljesen egyedi volt a szereposztás,

sikert pedig egyértelműen jelezte a per-

egyszerre

cekig tartó vastaps. Gondolom ebben a

színpadon!

bemutatóban rengeteg munka fekszik?

voltak

diákok

és

felnőttek

a

szereplőknek

és

természetesen

az

író-

rendezőnek is.
– A legnagyobb dicséret a többperces

– Az első sorok leírásakor már éreztem:

vastaps mellett az volt, mikor egy idős,

– Az első városi műsorom (a korábbi-

a főszerepeket csak felnőttek játszhatják.

egykori kistarcsai és recski internált így

ak még „csak” nagyközségiek voltak) el-

Lucifer szerepe nemcsak terjedelmileg ne-

kiáltott fel: „Ezt kellett volna az Operá-

ső „kapavágásait” még 2003-ban tettem

héz. Differenciált színészi játékra van szük-

ban

meg. Van egy füzetem, ebbe rögzítem az

ség

Somlai József atya őszinte megrendülé-

ötleteimet,

gondolataimat,

ugyanis

végső

megformálásához:

go-

be mu tat ni!”.

sét. Az

s

felállva, tapssal fogadott. De akadt olyan

tott-összeollózott

filozofikus

osztály

lát ni

lényeget

felismerő,

ötödikes

volt

nosz, hízelkedő, ravaszkodó, ironikus, de a
okosan

egyik

Meg ha tó

szeretek más által megírt, vagy összeállíforgatókönyvet

nem

annak

másnap

színre

egyszerre démoni alakot kellett megformál-

tanuló is, aki csak ennyit mondott sajátos,

vinni. Alapelvem: csak abból az anyagból

nia Tar Szilárd kollégámnak, akivel már

kamaszos őszinteséggel: „Laci bácsi! Ez

születik igazán hiteles műsor, mely az al-

nem ez az első közös produkciónk. Akik ott

tök jó volt!”. Köszönetet érdemel min-

kotó

írásra

voltak, látták a végeredményt. Szilárd le-

denki, aki ott bábáskodott a darab körül.

vállalkozó végig is szenvedi az alkotás fo-

nyűgözően alakította az eredeti terv szerint

Köszönöm, hogy átélhettük a közös mun-

lyamatát. A forgatókönyv végső formába

is

Többen

ka minden kínját és felszabadító örömét!

öntésén

dolgoztam,

megjegyezték – s tudom, ezt Szilárd vissza-

Külön köszönjük Gaálné Galba Juditnak,

gyakran úgy, hogy a hajnali harangszó fi-

utasítaná –: latinovitsi szintű alakítás része-

Kózol Ákosnak, Koszta Dánielnek, Vass

gyelmeztetett rá: itt az ideje lefeküdni. A

sei lehettünk. De ha mint „író-rendező” ér-

Andrásnak,

másik

tékelem: kollégám egyenrangú partnerem

Józsefnek,

műsort, ha van mondanivalóm. A legutób-

volt

Lász ló nak

bi 56-os műsorom óta kilenc év telt el, s

csak játékával, de ötleteivel, remek színpa-

nyújtott technikai segítséget! S köszön-

hogy ismét vállaltam, az annak is „kö-

di megoldásaival, javaslataival is. Éva sze-

jük

szönhető”, hogy az utóbbi időben annyi

repét

hogy vállalták iskolai helyettesítésünket!

minden felgyülemlett jobb sorsra érdemes

Albertina vállalta. Albertina bebizonyította:

országunkban. Éreztem – bár nem vagyok

igazi, színpadra termett alkat. Magam nagy

író –, ezt ki kell adnom magamból. Ebben

jövőt jósolok neki: érzékenysége, s – ha

gyökerezik az ország baja is: annyi min-

kellett – makacs kiállása, önmagával és má-

denről nem beszélünk, annyi a temetetlen

sokkal szemben támasztott szigora, nőies-

fájdalom

tapasztalataiból

közel

egy

alapelvem:

és

fakad,

hónapig

csak

nyomasztó

s

akkor

az

készítek

élmény,

a

legkidolgozottabb

a

darab

egykori

végső

figurát.

kidolgozásában

kölcseys

diákunk,

nem

Tirczka

hogy

ségében is határozott kisugárzása a darab

szinte belerothad a lelkünkbe azok feldol-

egyik alappillére lett. Országh Péter, szin-

gozatlansága. Mert 1956 még most is sú-

tén a „Kölcsey” egykori diákja alakította

lyos konfliktusokat gerjeszt, hisz itt élnek

Ádám szerepét. Jelmezével (s ez érvényes

közöttünk azok, akik még mindig törté-

Évára is) is egyértelműen kifejeztük: ő ma-

nelmi

a

gyar Ádám. Nagy belső tűzzel, átéléssel

vérbírók halálos ítéleteit, a százak életét

alakította szerepét. Kívánom, Péter pedagó-

követelő sortüzeket, a szovjet megszállás

gusként is kamatoztassa majd rendkívüli

56-os „prolongálását”.

színpadi képességeit. Medve József (Maci)

szükségszerűségként

értékelik

– Többen megemlítették, hogy ez a
műsor nem csak 56-ról szól!

mint igazi szakmabéli az Úr hangjával szilárd keretet adott a műnek. S ne feledkez-

Ez a műsor az 1949-től 2007-ig terje-

zünk meg a gyerekekről, akik menet köz-

dő időszaknak, természetesen 1956-ra ki-

ben éreztek rá a "színházasdi" ízére, s értet-
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Kedves
Szabó
a

Károlynak,

Gergőnek

da rab

kollégáinknak

a

és

Kisréti
Szilárdi

meg va ló sí tá sá hoz

megértő

türelmet,

Várjuk a további kihívásokat!
(fotók a címlapon)
P.Gy.

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.
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
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Feloszlatta magát Kistarcsa képviselő-testülete
Az időközi választás időpontja 2007. február 10.
hanem

nel szavazott, így Dr. Loján András szava-

rendkívüli testületi ülésre a 14 tagú képvise-

2007.

október

Solymosi Sándor alpolgármester politikai

zata nélkül is meg volt a minősített többség-

lő-testület, hogy a beadványt megfogalmazó

karrierjét próbálja felépíteni. A képviselő is

hez szükséges igen, így Kistarcsa Város

jobboldali frakció rendelkezett a feloszlatás-

kimondta a polgármester alkalmatlanságát,

Önkormányzatának

hoz szükséges 8 aláírással. Az előterjesztő

de szerinte ezután a feloszlatás után senki

2007. november 15-i rendkívüli ülésén a

Juszkó

ne mondja neki, hogy ugyanúgy fog men-

742/2007. (XI. 15.) számú határozatában

ni a munka, mint eddig!

úgy

Ferenc

25-én

úgy

(független)

ült

össze

a

frakcióvezető

volt, aki elmondta, hogy a választást követő

polgármestert

akarja

leváltani,

döntött,

hogy

képviselő-testülete

a

a

Képviselő-testületet

1 év elteltével többszöri egyeztetésük ellené-

A név szerinti szavazásra nem érkezett

2007. november 15. napjával feloszlatja. A

re sem változtatott a polgármester úr a mun-

meg Dr. Loján András (független), így a

Választási Eljárás szerint három hónapon

kamódszerén. A képviselő szerint számtalan

nemmel szavazók Babarczi József (függet-

belül időközi választást kell kiírni a város-

probléma merült fel a polgármester tevé-

len), Bergán János (FIDESZ), Gurbán Sán-

ban. A választáson polgármesterre és képvi-

kenységével kapcsolatban, ezért kéri a pol-

dor (FIDESZ), Rimóczi Erzsébet (MSZP),

selőkre kell leadni a szavazatokat. Mivel

gármester urat, hogy indítványozza a szava-

Juhász József (MSZP), Tóth Szabolcs (füg-

Kistarcsa Város lakosainak száma túllépte a

zás lebonyolítását. Az 1994. évi LXVI. tör-

getlen) elegendően voltak ahhoz, hogy az

10.000 főt, ezért 10 egyéni körzetben kell

vénnyel módosított Alkotmány, az Önkor-

igennel szavazókat (hét képviselő) megaka-

majd szavazni a jelöltekre, illetve a töredék

mányzati törvény, az SzMSz lehetővé teszi a

dályozzák a minősített többség megszerzé-

szavazatok alapján még hét képviselő jut-

képviselő-testületnek,

sében. Így első nekifutásra nem mondták ki

hat be listás helyről a testületbe. A Helyi

lejárta előtt kimondja feloszlását. Erre akkor

a

Választási Bizottságnak a törvény szerint 3

kerülhet sor, ha a testület tagjai, és a polgár-

törvény és az SzMSz lehetővé teszi a kép-

hónapon

mester a képviselő-testület működésképte-

viselő-testületnek, hogy 8 képviselő ismé-

választás időpontját.Az új testület mega-

hogy

megbízásának

testület

felosztását. Az

Önkormányzati

belül

ki

kell

írnia

az

időközi

lenségét már más módon orvosolni nem tud-

telten kezdeményezheti a rendkívüli testü-

lakulásáig a jelenlegi képviselő-testület, a

ja. Ezzel a lehetőséggel a választást követő 6

leti ülés összehívását a feloszlatással kap-

polgármester és az alpolgármester látja el a

hónap elteltével élhetnek. Nagy Tímea jegy-

csolatban. Másodszorra már kilencen írták

feladatokat.

ző elmondta, hogy az Önkormányzati tör-

alá a képviselők közül a beadványt, így a

Az új képviselőket, illetve az új pol-

vény szerint ilyenkor név szerint kell szavaz-

november 15-re összehívott rendkívüli ülé-

gármestert Kistarcsa városa fogja meg-

ni és minősített többségnek, vagyis 8 képvi-

sen már jó esélye volt a jobb oldali frakció-

választani.

selőnek kell igennel szavazni ahhoz, hogy

nak arra, hogy az eredeti elképzelését való-

feloszlassa magát a képviselő-testület.

ra

váltsa.

Dr.

Loján

András

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a He-

(független)

lyi Választási Bizottság 2007. november 19-

Solymosi Sándor (FIDESZ) alpolgár-

most késve érkezett, de már nem volt lehe-

én (hétfőn) úgy döntött, hogy az időközi vá-

mester a frakció döntését indokolva el-

tősége szavazni, mert az ülést vezető Tóth

lasztást február 10-re írja ki.

mondta, hogy a polgármester a mostani

Szabolcs polgármester gyorsan megszavaz-

ciklus elején testületi döntés nélkül intéz-

tatta a képviselőket, de most Bergán János

kedett az Agnatus Kft.által kivitelezett an-

(FIDESZ) a saját frakciója mellé állva igen-

tennahálózat építéséről, nem járt el a bizottsági ülésekre és nem igazán érdeklődött a bizottságok munkája iránt, nem vett
részt a költségvetés több ülésen átívelő –
tárgyalássorozatán, ritkán találják bent a
hivatalban és nem tudják hol jár, mit tárgyal. Solymosi Sándor az Internáló Tábor
megvásárlásával kapcsolatban is kifogásolta a polgármester hanyag hozzáállását,
amivel

veszélyeztette

az

ingatlan

meg-

szerzését (végül a KVI pályázatot írt ki).
Gurbán Sándor (FIDESZ) képviselő
szerint nem személyeskedni kellett volna
az elmúlt időszakban, hanem a frakciónak

azzal

kellett

volna

foglalkoznia,

hogy működőképessé tegye a testületet,
az önkormányzatot, a bizottságokat azzal, hogy a munkát leosztja. Ezzel, és
nem a pozícióharccal kellett volna foglalkozni! Solymosi Sándor szabad kezet
kapott, bekerült a hivatalba és azt állítja,
hogy nincs információja.
Babarczi József (független) hozzászólásában kifejtette, hogy a frakció nem a

A részletes tudnivalókról a következő
számunkban olvashatnak majd.
(P.Gy.)

Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot
hirdet építéshatósági-műszaki ügyintézői állás betöltésére
Pályázati feltételek:
–

magyar állampolgárság

–

büntetlen előélet

–

a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló, módosított 9/2005.(II.3) Korm. rendelet által

előírt egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent
–

közigazgatási alapvizsga

–

legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat

–

legalább felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázathoz mellékelni kell
–

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

–

iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot

–

szakmai önéletrajzot

Illetmény

és

egyéb

juttatások

a

Köztisztviselők

jogállásáról

szóló

1992.

évi

XXIII.

törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 15 nap
A pályázat elbírásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázat kiírója, a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kinevezés 2008. január 16-tól tölthető be.
A

pályázatot

zárt

borítékban

Kistarcsa

Város

Önkormányzat

Polgármesteri

Hivatal

jegyzőjéhez lehet benyújtani.cím: 2143. Kistarcsa, Szabadság u.48. tel: 06/28 470-711
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Közmeghallgatás
A november 15-én megtartott fórumra a vártnál kevesebben mentek el
feladatait látta el az elmúlt egy évben.
Kedves Károly a Pénzügyi, Jogi és Vagyonnyilatkozatok
rint

a

jó

Bizottság

gazdálkodásnak

elnöke

sze-

köszönhetően

nincsenek likviditási gondok a településen.
Bergán János a Közoktatási, Közművelődési

és

Sportbizottság

elnöke

el-

mondta, hogy egy külső szakértői vizsgálat szerint a Kölcsey és a Szent István
Iskolát össze kellene vonni, a Flór Ferenc

Gimnáziumot

pedig

meg

kellene

szüntetni. A félreértések elkerülése véget
kihangsúlyozat, hogy ez csak egy szakértői vélemény és nem a testület döntése.
Dr. Hatvani Szabolcs az Egészségügyi
és Szociális Bizottság elnöke pozitívumként értékelte, hogy a rászorultaknak min-

A hallgatóság Juszkó Ferenc képviselő bejelentésére figyel
A közmeghallgatás

olyan

dig egyhangúan szavazták meg a támoga-

közvetlen

nyi, a Batthyány, a Nyírfa, a Kölcsey, a Pe-

tásokat és negatívumként, hogy a vizitdíj

lakossági-önkormányzati fórum, amelyet

tőfi, a Baross, a Vasút és a Csömöri utcát.

bevezetése a 15 éve működő informatikai

kötelező évente legalább egyszer megtar-

Százhúsz millió forintos bruttó összeggel

rendszert teljesen leterheli és szinte lehe-

tani. Ez a nyílt kihelyezett testületi ülés

pályáznak a Kincstári Vagyoni Igazgató-

tetlenné teszi a folyamatos működést.

jogot biztosít a lakosságnak, hogy kérdé-

ságnál az internáló tábor két hektáros terü-

Majsai Sándor a Településfejlesztési

seiket, javaslataikat akár közérdekű ügy-

letére. Az uszoda üzemeltetését átvették a

Bizottság elnöke a feloszlatásra is kitért a

ben közvetlenül is beterjeszthessék a kép-

W-Sport Kft-től, mert a vállalkozás nagy

beszámolójában.

viselő-testület elé, de akár számon is kér-

összegű tartozást halmozott fel. Ez 25 mil-

lendő közölte, hogy az időközi választás

A

pletykákat

elkerü-

hetik az önkormányzatot a tényleges te-

lió forintjába került az önkormányzatnak.

lebonyolítása 2–2,4 millió forintjába ke-

vékenységéről. Ehhez képest – a város

A polgármester

rül a városnak.

létszámát figyelembe véve – nagyon ke-

Vállalkozók Baráti Köre támogatja az ön-

vesen jöttek el (kb. 40-en). A képviselő-

kormányzatot céljainak elérésében.

testületnek és a polgármesternek pedig

elmondta,

a

A megjelentek nem sokat fogalakoztak a
feloszlatás tényével, inkább szűkebb lakó-

al pol gár mes ter

helyük problémáira kértek volna megnyug-

megerősítve Tóth Szabolcs beszámolóját

tató válaszokat. Szóvá tették, hogy a kórház

kommunikáció, már csak azért is, mert a

elmondta, hogy eredményes évet zártak.

mögött a Rozmaring utcában nincs járda és

képviselők a közmeghallgatás előtt egy

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a

közvilágítás, a HÉV megállóban a piac és az

órával oszlatták fel magukat.

pályázatok írására (felvettek egy főállású

üzletsor között csak sárban lehet közlekedni,

pályázatírót), most is több pályázat elő-

többen hiányolták az ügyfélszolgálati irodát

elmondta,

készítése folyik. Megemlítette a „Búcsú

és azután is érdeklődtek, hogy hová tervezik

hogy mit kell érteni a közmeghallgatás fo-

tér” kialakítását, ahol képviselők , civil

felépíteni a művelődési házat. Kritikaként el-

galma alatt, majd bemutatta a képviselőket

szervezetek, vállalkozók és önkéntesek 3

hangzott, hogy Kistarcsán is tart a lakópar-

és a város jegyzőjét, akik a közönséggel

hét alatt több millió forintos társadalmi

kos őrület, ebből a problémát felvető arra kö-

szemben az asztaloknál foglaltak helyet.

munkát végeztek. Hasonló összefogással

vetkeztetett, hogy a településfejlesztési kon-

Dr. Loján András elfoglaltsága miatt nem

építették meg a sportpálya parkolóját is.

cepció elhibázott. Az egyik hozzászóló azt

bolcs

polgármester

röviden

Sán dor

hogy

nagyon fontos lett volna egy közvetlen

A közmeghallgatás elején Tóth Sza-

Solymosi

még

tudott jelen lenni. Ezek után a polgármes-

Juszkó Ferenc frakcióvezető beszámo-

javasolta, hogy az új testület ne frakcióban

ter beszámolt az eltelt egy év fontosabb

lóját egy bejelentéssel kezdte, elmondta,

dolgozzon majd, hanem egy csapatban és ne

történéseiről. Kiemelte, hogy 2007-ben az

hogy

azon gondolkozzanak a képviselők, hogy

önkormányzat

kiegyensú-

magát a képviselő testület és 75 napon be-

milyen

lyozottá vált, az időarányos bevételek ma-

lül képviselőket és polgármestert kell vá-

egyetlen középiskoláját, hanem a megmen-

gasabbak a kiadásoknál, az M0 melletti te-

lasztani Kistarcsán. Az indoklása szerint a

tésére törekedjenek. Volt olyan kistarcsai, aki

rületek kisajátításáért kapott 477 millió fo-

többségben lévő jobb oldali frakció alkal-

hiányolta a rendőrség fokozottabb jelenlétét

rintból szeretnék megvalósítani az intéz-

matlannak tartja Tóth Szabolcsot polgár-

a településen. Többen sérelmezték, hogy a

mények fejlesztését, utak építését, új mű-

mesternek, mert a felvállalt kötelezettsé-

képviselők ígéretük ellenére sem intézték el

velődési ház megvalósítását, óvoda bőví-

geit elhanyagolta, a megígért vállalásait

az Auchan buszjáratot. A jelenlévők kérdése-

tését és bölcsőde építését. Elmondta, hogy

nem teljesítette. Egy év alatt nem alakult

ire a polgármester, az alpolgármester és a

eddig két sikeres pályázata volt az önkor-

ki tökéletes összhang a polgármester és a

képviselők

mányzatnak,

frakció

kérdés

a

gazdálkodása

HÖF-CÉDE

pályázaton

nyolc

igen

között.

szavazattal

Így

pedig

feloszlatta

nem

tudnak

furfanggal

nem

zárhatnák

válaszoltak.
maradt

a

be

a

város

Megválaszolatlan

Csigaházban. Tóth

nyert pénzen parkolót építenek a Kölcsey

Kistarcsa érdekében eljárni. Juszkó Ferenc

Szabolcs az este hat órakor kezdődött köz-

Általános Iskola előtt, a TEÚT pályázat

több konkrét példával bizonyította, hogy a

meghallgatást 3/4 9-kor zárta be.

keretében pedig leaszfaltozzák a Gárdo-

polgármester

6
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A Városi Óvoda hírei
Októberben az óvodát segítő Dömötör
Alapítvány két rendezvényt is szervezett.

Ugyanezen a napon, este 7 órától a
Csi ga ház ban

az

ala pít vá nyunk

által

Október 27-én délelőtt egy kistérségi

szervezett Dömötör bált tartottuk meg. A

sportvetélkedőt rendeztünk, melyet Pest

bál szervezését hetekkel előtte kezdtük

megye Közgyűlésének Ifjúsági és Sport

meg. Évek óta jól bevált gyakorlata van

Bizottsága támogatott 200 000Ft-tal.

ennek, az óvoda minden dolgozója ak-

A versenyen a nagytarcsai Szivárvány

tívan résztvesz ebben a csapatmunkában.

Óvoda, a szilasligeti Csicsergő Óvoda és

Ez az egyik titka a Dömötör bál sikeres-

a kistarcsai Gesztenyés és Tölgyfa Óvoda

ségének, a másik a támogatók és vendé-

óvodásai mérték össze ügyességüket, ere-

gek

jüket. A versenyt a Szent István Általános

sztár

Iskola tornatermében rendeztük meg. A

hangulatot teremtett, elröpítette a vendé-

sportvetélkedőn 5 játékban versenyeztek

geket az Operett színház színpadára. A

a

váltó,

Saxi zenekar este 7 órától hajnali fél né-

tárggyal

gyig játszott, az egész Csigaház szinte

gyerekek:vödörváltó,

kapura

rugás,

öltöztető

teniszütőn

egyensúlyozás

és

lévő

kötélhúzás.

A

legna-

népes

száma.

vendége

Az

est

meglepetés

Dolhai Attila

fergeteges

táncparketté változott.
A bál bevételét ebben az évben is az

zás hozta meg. Igazi csapatot kovácsolt

óvoda udvarok fejlesztésére, udvari játé-

össze ez a versenyszám a gyerekekből.

kok

A versenyt a Gesztenyés Óvoda csapata

nyerte

lasligeti

meg,

Csicsrgő

második
Óvoda,

lett

a

harmadik

a

csai Szivárvány Óvoda.
azoknak

a

szeretné

fordítani

az

Ratimovszky Tiborné

felnőtteknek,

akik segítették a verseny megszervezését
és lebonyolítását.

P. Györgyi divatáru, Mary - Lou Kft fehérnemű
bolt, Bóna Ildikó fodrász, Varróné Végh Krisztina
kozmetikus,

A Dömötör Alapítvány ezúton szeretné
megköszönni mindazoknak a felajánlását,
akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával

támogatott

Gold

-

Sun

szolárium,

Vágány

Jánosné műszaki kereskedés, Botka Jenő papírírószer,

Györgyi

Farsanginé

virágüzlet,

Jutka

Hungarostya

virágsarok,

Tanács

Kft,

Józsefné

Totó-lottó, Koczka Csanád anyukája Avon, Simon
Petra anyukája Avon, Zsiák Petra szülei Peréma
épületgépészet, Györkös cukrászda, Illés Tiborné
cukrász, Nosztalgia étterem, Csinger autóvillamosság, Dymol Kft, Szilas Food, Ivácson család,
Bricostore

áruház,

kozmetika,
Mária

Muskátli

Fényes

masszőr,

Csilla

Saxa

Zöldike

zöldséges

Hunyadi

út,

virágcenter,

kozmetikus,

Annámária

Hunyadi

fényképész,

út,

Lakberendezési

Zsuzsi
György

Optika

bolt

kereskedelmi

Kft

és felesége, T-Concept Kft Tompa Gréta szülei,
Sajti

János

Lacsny

bennünket.

2006-

ban ez az összeg 555 523 forint volt.

Könyvterjesztő,

Dorottya

szülei,

AXA

Biztosító

Kistarcsai

Váltók,

Kakucs Zsolt szülei, ABA Rt. húsbolt, Géczy Kft,
Sercli

Bt.,

Walhalla

szi-

Tölgyfa Óvoda és negyedik a nagytar-

Köszönet

Alapítvány.

Dolhai Attila és családja, Huncutka Bababolt,
Németh Rita fodrász, Marika cukrászda, Csékéné

Oázis, Napház Oázis, Rózsa ABC, Harsányi Zsolt

gyobb izgalmat és küzdelmet a kötélhú-

vásárlására

A DÖMÖTÖR BÁL TÁMOGATÓI

Lajos,

Paol

kft,

Dombi

Baromfi

Ozirisz,
Dóra

Kft,

Oravecz

Unilever

szülei,

Knorr,

Tóth

pékség,
Klacsán

Kinga

szülei,

Szűcs Dávid szülei, Rónai Csenge szülei, Barna
Bence

szülei,

Tóth

Kincső

szülei,

Adamcsek

Fanni szülei, Kaszás Lilla szülei, Lutár Balázs,
Páczkán
Henrik

Zsófia

szülei,

szülei,

Adler

Garami

Patrik

Alexandra

szülei,

Bíró

és

Dávid

szülei, Virágüzlet Óázis, Dőringer Csongor szülei,
SUZUKI, Benkő Pál

Egy éves a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
no-

Baráti Köre szereltetett fel a villanyoszlop-

son van túl, ez azt jelenti, hogy a jövőben

vember 29-én megalakult a Kistarcsai

Tizenhat

alapító

okra. Az idén további világító díszekkel egé-

több ideje lesz az egyesületre?

Vállalkozók Baráti Köre Egyesület. A

szítjük ki a meglévőket, hogy még meghit-

A cégünk a JUKA Autójavító Bt egy új

város két éves évfordulóján Adamcsek

tebb legyen a hangulat a településen. A for-

műszaki vizsgáztató állomást épített, így a

József, Benkő Pál és Kalmár István el-

ralt bort Kalmár István vállalkozó (egyesüle-

telephelyünkön december elejétől ugyanúgy

is me rő

ön kor -

ti tag), az adventi sütiket a Garfild Cukrász-

lehet

mányzattól, ami jelzi, hogy a vállalko-

da, a Györkös Cukrászda, a Hungar Ostya

mint Gödöllőn. Három hónap alatt készült el

zók tényleg sokat tesznek a városért.

Sütemény

a bázis, rengeteget dolgoztam rajta, de most

Az egy éves jubileumát ünneplő egye-

ajánlotta fel. Akármennyire is hihetetlen jö-

sület elnökét Juhász Istvánt kérdeztük.

vőre szeretnénk a „Mindenki karácsonyát” a

– A Vállalkozók Baráti Köre év vé-

város egyik központi rendezvényévé fejlesz-

év a stabilizálódás

gén még egy-két komolyabb programot

teni, elképzelhető, hogy 2008-ban már há-

újabb tagok léptek be az egyesületbe és

szeretne megvalósítani a városban. Hol

rom napos lesz a szeretet program. Minden-

egyre többen látják be, hogy együtt több-

találkozhatunk

kinek várjuk az ötleteit, hogy minél kibővül-

re képesek?

ok le ve let

taggal

ka pott

legközelebb

2006.

az

az

egyesü-

és

Pelyvás

Dániel

pékmester

tebb legyen ez a program.

lettel?
– A Mindenki Karácsonya rendezvény
szervezésében

vizsgázatni,

már tényleg több időm lesz.
– A Vállalkozók Baráti Körének ez az
éve volt, egy év után

– Ez így van, nehéz a vállalkozókkal

– Többen felhívták a szerkesztőséget

elhitetni, hogy Kistarcsáért így többet tu-

a Kistarcsai Híradó szeptemberi számá-

dunk tenni. A sok kicsi sokra megy elvét

ban megjelent egyik cikk miatt, amiben

követve, még mindig tudunk a városon se-

legyen

hozzá

azt írtuk, hogy a „Búcsú tér” kialakítá-

gíteni. Azt el kell mondani, hogy a meglé-

anyagi támogatással és programok biztosítá-

sát a Vállalkozók Baráti Köre sürgette,

vő tagság elszánt és stabil, tehát minden-

sával. December 7-én a Lapp Földről érkező

mert felajánlották a városnak az Ifjúság

képpen Kistarcsa fejlődésén fáradozunk.

Mikulás puttonyát mi rakjuk tele sok finom-

tér közparkká alakítását.

Továbbra is várjuk a jelentkezőket akár

ehhez

Már

gépjárműveket

tavaly

napos,

részt.

a

szorgalmaztuk, hogy ez az adventi ünneplés
két

veszünk

majd

járulunk

sággal és a délután 4 órakor a Csigaháztól in-

– Ez tévesen jelent meg az újságban,

rendes tagnak, vagy pártoló tagnak. Ebből

duló Adventi Kisvonatot a vállalkozók hoz-

mert ezt a felajánlást nem a Baráti Kör

a célból megkereshetik az elnökségi tago-

zák Kistarcsára, amelyre este nyolc óráig le-

tette, hanem a Kistarcsáért Egyesület, így

kat (Benkő Pál, Kiss Joachim, Török Mi-

het felszállni, és közben gyönyörködhetünk

mi nem sürgethettük a Búcsú tér kialakí-

hály és

az ünnepi díszkivilágításba öltöztetett váro-

tását, de sok mindennel támogattuk azt is.

hozzám is személyesen, vagy telefonon.

sunkban, amit tavaly szintén a Vállalkozók

– Juhász István egy nagy beruházá-

Surányi Márta) , de fordulhatnak

P.Gy.
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INTÉZMÉNYEINK

Kistarcsai Híradó

Szent István Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hírei
Diák színjátszók

lámpaláz leküzdésére. Feladatát nem szű-

viseltetik magukat – nagy kedvvel látogat-

kíti a szerep beszéddel és mozgással ösz-

ják a próbákat, amelyeken sokat (és nem

szefüggő

begyakorlására,

csupán színházban hasznosítható dolgokat)

vének tavaszi bemutatására készül a Szent

célja a szereplőnek és a nézőnek egyaránt

tanulnak, nem utolsó sorban pedig rengete-

István Általános Iskola és Alapfokú Művé-

felszabadult örömet okozó, sikeres bemu-

get nevetve nagyszerűen érzik magukat.

szetoktatási Intézmény diák színjátszó kö-

tató színre vitele, mely munka során a nö-

Diák és pedagógus egymásra találá-

re. A tanév első hetei – drámapedagógiai

vendéket ugyanúgy alkotó társnak tekinti,

sának szép példáját s egyben a próbálko-

gyakorlatok keretében – a szereplők kivá-

mint amikor felnőttekkel – amatőrökkel

zás egyik báját jelenti, hogy a Kecske-

lasztásával telt, míg novembertől megkez-

vagy híres színészekkel – vállalkozik egy

mama és a Farkas szerepében – Haeffner

dődtek az olvasópróbák. A csoportot dr.

darab megrendezésére.

Dóra valamint Kovács Kálmán szemé-

Hannelore Möller: A farkas és a hét
kecskegida

című egyfelvonásos színmű-

Patkós József, az iskola igazgatója vezeti,

A

feladatainak

Grimm-fivérek

ismert

lyében – a tantestület két tagja is részt

aki ugyanezen darab németnyelvű változa-

meséje nyomán születő gyermek színmű

vesz a játékban. Szorgalmukat, odaadó

tával 2004-ben – egyedüli diák produkciót

szereplői – akik közt a második osztályos-

közösségi munkájukat minden bizonnyal

jelentve a fesztiválon – telt ház előtt aratott

tól a hetedikesig hat évfolyam tanulói kép-

siker koronázza jövő márciusban.

sikert a Magyarországi Nemzetiségek Or-

világszerte

Internet a suli folyosóján

szágos Színjátszó Találkozóján.
A rendező a Nyugat-Európában ismert

Nagyvonalú s egyben modern gondolkodású Mikulás készül a Szent István Álta-

és alkalmazott úgynevezett bevezető szín-

lános Iskolába… Történt ugyanis, hogy decembertől a felső tagozatosok folyosójára

ház drámapedagógiai elveit követve az el-

kikerül 2 számítógép billentyűzettel, monitorral és teljes internet csatlakozással. Az

ső pillanattól kezdve „élesben” készül ar-

iskola új igazgatóhelyettese s egyik számítástechnika-tanára, Zsoldi Bálint – a kez-

ra, hogy tanítványait a lehetőségek függ-

deményezés ötletadója – reméli, hogy a tanulók nemcsak élnek majd az internetezés

vényében

körülmények

szünetbeli lehetőségével, de fegyelmezett, kulturált viselkedésükkel igazolni fogják,

között vezesse el a premierig. Szisztema-

hogy méltóak erre az ajándékra. Az iskola számítástechnika szaktanterméből kitele-

tikusan készíti fel a gyermekeket a sze-

pített gépek elé egyelőre az első félév végéig ülhetnek le a diákok, ám ha az értékes

repléssel járó felelősségvállalásra, a part-

eszközök iránt érdeklődés mutatkozik, s a gyerekek vigyáznak rájuk, nem lesz aka-

ner színészekkel való együttműködésre, a

dálya annak, hogy végleges helyükre leljenek – kint a folyosón!

a

„legprofibb”

Másfél hónap a Kölcsey Diákönkormányzatában
Új segítő pedagógus koordinálja a munkát
A Diákönkormányzatot segítő pedagógus a nyár végén elhagyta iskolánkat. Szeptemberben elég nagy gondot okozott,
hogy ki töltse be ezt a nagyon szép, de igen sok elfoglaltsággal
járó pozíciót.

A gyerekeknek végül rám esett a választása, és

én elfogadtam a felkérést. Október 1-től elfogadtuk a diákönkormányzat éves munkatervét, majd a diákpolgármester-választás előkészítő munkálatait kezdtük meg. Felvettük a kapcsolatot a Kistarcsai Kulturális Egyesület fiataljaival, akik mint
volt diákjaink önzetlenül segítik munkánkat. Ennek hatására a
gyerekek rendszeresen látogatják a csütörtök esti Deáktanyai
előadásokat, ahol sok érdekes előadást hallgathatnak.
Október 18-án részt vettünk a péceli Kistérségi Fórumon,
ahol az Országos Diákparlament képviselőit választották meg a
diákok. Elkezdtük az iskolaújsághoz az ötletek, cikkek gyűjtését,
már az első szerkesztői értekezlet is lezajlott. Reméljük, még az
idén meg tudunk jelenni. Két lelkes leány és egy fiú péntekenként
hip-hop táncot tanít társaiknak. Eddig minden próbánkon jelentős
számú résztvevő volt. Négy évvel ezelőtt olimpiatörténeti kiállítást készítettünk a tornatermi folyosón. Az évek azonban jelentősen megviselték a plakátokat, így elhatároztuk, hogy felújítjuk
azokat. Az osztályok között már ki is sorsoltuk, hogy az ókori
olimpiáktól napjainkig mely éveket készítik el az osztályok.
Jelenleg a hagyományos Mikulás buli rendezésének módozatain törjük a fejünket.
Tudom, hogy rengeteg még a tennivaló, de sajnos, az idő
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véges, nem lehet egyszerre mindent megteremteni, amit kigondol az ember.
Szívesen fogadunk mindennemű segítséget, ötletet, bármilyen felajánlást, amivel programjaink színesebbek, tartalmasabbak lehetnek, működésünk pedig hatékonyabb.
Köszönjük mindenkinek, aki eddig segítette munkánkat.
Jávor Mária Diákönkormányzat segítő pedagógusa

KULTÚRA

Kistarcsai Híradó

15 éves a Pannónia Néptáncegyüttes
A jubileumi gálaműsor december 2-án lesz Gödöllőn
zó, a kalotaszegi legényes, a küküllőmenti, a
marosmagyarói és a magyarszováti táncok
– a teljesség igénye nélkül. Minden évben
legalább két új koreográfiával bővül a lista.
Kétévente szakmai zsűri előtt méretnek meg
a táncegyüttesek, a legutóbbi minősítőn „Jól
minősült”címet kaptunk, ami munkánk elismerése a szakma részéről, mert nem sok
egyesület mutathatja fel ezt a címet. Civil
szervezetként fontosnak tartjuk a helyi közösségek építését, a többi civil szervezettel
való

szoros

együttműködést.

Kiemelt

fi-

gyelmet fordítunk a fiatalok nevelésére, a
helyi hagyományok megőrzésére, a szabad-

A felnőtt csoport a júniusi Pannónia Néptánc Fesztiválon
A

néptáncegyüttes

ala-

problémánk, hogy nincs megfelelő méretű

kult, 1996 óta működik egyesületi for-

próbatermünk, és lehetőségünk elegendő

mában,

próbát

portba

öt

1992-ben

idő hasznos és tartalmas eltöltésére, a gene-

csoporttal. A pöttöm

zömében

óvodások

cso-

helyhiány

miatt,

ezért

– A pénzügyi fedezetet hogyan tudják
előteremteni?

a

nem tudunk létszámban tovább fejlődni,

– Legnagyobb támogatónk az önkor-

gyerek- és utánpótlás csoportban kisis-

pedig igény volna rá. A Csigaházban na-

mányzat, ezen kívül folyamatosan pályá-

kolások

táncolnak,

csoport

gyon szoros időbeosztás szerint vagyunk

zunk, tagdíjakból is próbálunk valamit pó-

tagjai pedig már komoly táncos múlttal

betáblázva, így nem tudunk további cso-

tolni és fizetett fellépéseink is vannak. A ta-

rendelkeznek. Az

korosztály

portokat indítani. A nemrég összeállított

nárok fele pedig tiszteletdíj nélkül foglalko-

hagyományőrző

utánpótlás csoportunkat a Civil-házba köl-

zik a táncosokkal! Sajnos, még keressük azt

töztettük, őket Bibók Anett vezeti.

a helyi vállalkozói kört, akiket szponzora-

képviselői

a

járnak,

szervezni

rációk közösen szervezett programjaira.

felnőtt

érettebb

alkotják

a

csoportot. Évente 30–40 fellépésük van.
A Pannónia Néptáncegyüttes december
2-án délután fél négytől Gödöllőn a Petőfi Művelődési Házban ünnepli fenn-

– Jelenleg hány tanár foglalkozik a

–

Hatan

vannak,

hármójukat

még

állásának 15-ik évfordulóját. Az évfor-

nem említettem, ők is nagy lelkesedéssel

duló

dolgoznak. Szengyel István a gyerek és

kapcsán

Gabula

Andrást,

az

együttes vezetőjét kérdeztük.

felnőtt

inkként tudhatnánk magunk mögött, mint
Kistarcsa legnagyobb civil szervezete.

táncosokkal ?

teremteni, hogy a helyi nagyközönség is

– Hogyan sikerült ezt a 15 évet megérni?

művészeti vezető is, asszisztense Urbán

élvezhesse műsorunkat, a néptáncot. Ed-

– Jó pedagógusai voltak és vannak az

Barbara.

csoportot

dig a pénztelenség miatt nem tudtunk ez-

együttesnek, a táncosok szívesen járnak

Hutter Anett (Pintér Andrásné) és Pintér

zel foglalkozni, idén többen is támogat-

most is a próbákra és egyre többször lép-

András vezeti és oktatja. A tánctanárok

ták a rendezvényünket: a Nosztalgia Ven-

hetnek fel a közönség előtt, amit szíve-

önálló koreográfiákat is készítenek.

déglő gondoskodott a fellépők étkezésé-

A

tánctanára,

aki

hagyományőrző

egyben

– Igen, ebből szeretnénk hagyományt

a

sen tesznek meg.

csoprt

– Idén júniusban rendezték meg először a Pannónia Néptánc Fesztivált!

A felnőtt csoportról el kell mondani,

ről, a Zaj Diszkótechnika Kft. a minőségi

– Kik voltak az alapítók?

hogy rendszeres fellépői a Duna Karne-

hangosításról, a Városgondnokság a szín-

– Néhány lelkes táncos idősebb szlo-

válnak, a Ráckevei Nemzetiségi Fesztivál-

pad

nak és a Gödöllői Néptánc Találkozónak.

ren ge teg

vák helybéliektől megtanulta azokat a mo-

felállításáról.

Az

ön kén tes

Egyesület

mun ká val

tagjai

já rul tak

tívumokat, amelyeket még most is táncol-

– Gabula András már hat éve az együt-

hozzá, hogy minden a legnagyobb rend-

nak a hagyományőrzők. Ezeket a táncokat

tes vezetője, aki egyébként soha sem tán-

ben legyen. Reméljük jövőre még több

egyre

colt, hogy került mégis a Pannónia élére?

résztvevőt tudunk majd meghívni, s még

többen

elsajátították,

aztán

1992-

ben megalakult a tánccsoport a települé-

– A gyerekeim itt táncoltak és mint

sen, Balogh László vezetésével. Az akkori

lelkes szülő keveredtem az együtteshez.

táncosok ma már a hagyományőrző cso-

Aztán egyszer csak a többi szülő bedo-

portban táncolnak. Az ő példájuk igazán

bott a mélyvízbe.

meghatározó Kistarcsán, mert már az óvo-

nagyobb közönség lesz kíváncsi a profi
színvonalú, élvezetes folklór műsorra.
– Mit terveznek a 15 éves jubileumi
gálán?

– Az együttesben folyó szakmai munka

– Két órás, fergeteges műsort állítottunk

pöttöm

színvonalát jelzi, hogy a Kárpát-medence

össze, ahol minden táncosunk színpadra lép.

csoport – akiket Liska Gyuláné irányít –

szinte minden tájegységről tudnak táncokat!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a mű-

az óvodásokból verbuválódik, akik aztán

– Elsődleges célunk, hogy a helyi szlo-

sor pedig legyen meglepetés, aki eljön, biz-

bekerülnek a gyerek csoportba, később az

vák hagyományokat ápoljuk, és a Kárpát-

tosan nem fog csalódni! Jegyet elővételben

utánpótlás csoportba, majd onnan kinőve a

medenece

táncokat

– a hely szűkére való tekintettel korlátozott

felnőttek

megismerjük,

felsorolni

számban – lehet venni a Csigaházban a pró-

dában vannak követőik, hiszen a

között

táncolhatnak. A fölfelé

egészéből

származó

táncoljuk.

Szinte

áramlás biztosítja az utánpótlást és az ál-

sem tudom, milyen sokféle tánc szerepel re-

bák idején, valamint a 30/9424403 telefon-

landó létszámot, jelenleg kb. 130-an tán-

pertoárunkban:

számon Gabula Andrásnál.

colnak a Pannóniában. Most az a nagy

moldvai lánytáncok, a magyarbődi kariká-

a

magyar

táncok

mellett

Polgár Gyula

9

HITÉLET

Kistarcsai Híradó

Halottainkra emlékezünk

KATOLIKUS

Október végén, november elején sok

A mély sír mindent eltemet, csak a

takarja el őket előlem, talán nekem kell

ember keresi fel a temetőt, a Holtak Bi-

keresztény ember hitét nem tudja elte-

majd meggyújtanom az emlékezés gyer-

rodalmát. Sokan nem szertik a temetőt,

metni. Ha hitem nem volna, nem tudnám

tyalángját

de most mégis úgy gondolják, oda is el

elviselni a sír mélységét. Ha hitem nem

adott az embernek. Megérti a fájó szív

kell menni. Virággal díszített, gyertya-

volna, nem tudnék sok kérdésre válaszol-

panaszát, könnyeit, megérti, hogy fáj az

lángos síroknál megállnak, és gondola-

ni: miért élek, miért küzdök, miért válla-

elmúlás. Isten nem tiltja, a gyászt, a fáj-

tuk visszaszáll elhunyt szeretteik ravata-

lok áldozatot, miért teljesítem a szeretet

dalmat, csak azt akarja, hogy ne úgy áll-

lához, mélyen meghajtott fejjel, könnye-

parancsát. Miért dolgozok, amikor a halál

junk a sírhant mellett, mint a pogányok,

ző szemekkel idézik vissza az évek, évti-

mindent elnyel, mindent learat, egyszer

akiknek nincs hitük, nincs reményük

zedek gyászát, szomorúságát.

majd engem is. A halál gondolatát nem

Halottak hónapjában sok ember keze
imára

kulcsolódik.

Ilyenkor

nem

tudnám elviselni, ha nem lenne hitem.

a

Isten,

sírjukon.

hitet

Isten,

adott,

fájó

mely

szívet

áthidalja

a

kétségbeesést, a gyászt s a szomorúsá-

szé-

De mivel van hitem, más lélekkel ál-

gyen a könny, hiszen szeretteink emlék

lok a gyertyafényes sírhalom mellett. Én

szontlátjuk

ünnepét tartjuk. Ünnep? Igen! Halottain-

is tudom, hogy egyszer az én életutam is

megtanít arra, hogy a halottak napi gyer-

kat ünnepeljük. A pogány Róma csak ta-

a

tudom,

tyák fényénél tanuljam meg értékelni az

vasszal ünnepelt, az élet fakadást, a vi-

hogy akiket most legjobban szeretek, aki-

életet. Uram, Istenem! Köszönöm a hitet.

dámságot, az elmúlást, a halált nem. A

kért élek, halok, egyszer majd sírhalom

Őrizni akarom hitemet. A mély sír lát-

temetőben

végződik.

Azt

is

got.

Hitet

adott,

mely

egymást.

azt

Hitet

mondja:
adott,

vi-

mely

pogány ember félt az elmúlás gondolatá-

szólag mindent eltemet, de az örök élet-

tól. Igaz megsiratta a halottait, még po-

be vetett hitemet nem. Nem temetheti el

gány módon áldozatot is mutatott be ér-

azt a gondolatot, hogy egyszer szerettei-

tük, hogy kísértetként emlékük vissza ne

met viszontláthatom.

járjon. A temetőt

igyekeztek

elkerülni,

Somlai József kistarcsai plébános

mert nem akartak a halálla foglalkozni.
Az Egyházközség hírei:

A halál bizony félelmetes, mert a mély

–

sír minden eltemet. Eltemeti a családját

De cem ber

8-án,

szom ba ton,

szerető édesanyát, eltemeti a dolgos édes-

Szeplőtelen Fogantatás napján reggel 7

apai kezet, a szerető hitvest, a mosolygós

és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

gyermeket, a fiatalság örömét, az öregkor

– Az Ifjúsági énekkar mellett, az is-

bánatát, a szegény jajszavát, a gazdag fö-

kolás gyerekek énekkara is megalakul.

lényes életét, a durva ember életét.

Jelentkezni a hitoktatóknál lehet.

Kistarcsai reformátusok a „kincses Erdélyben”

REFORMÁTUS

Gyülekezetünk 46 tagjával Erdélyben

A Sóvidéken a parajdi sóbánya követ-

töltöttük idei egyik nyári hitmélyítő he-

kezett. A 18 emelet mélységben lévő ha-

hasadékban. A hatalmas hegyet kettésze-

tünket.

Szándékunk

mellett

hazánk

talmas teremben több ezren gyógyulnak

lő patak lenyűgöző látvány volt. Több-

naponta a sótól. De van játszótér és kápol-

ször

jobb megismerése és bedei testvérgyüle-

na is lenn, a sóban. Majd Korondon át

ménysége miatt!

kezetünk meglátogatása volt. A résztve-

Bedére igyekeztünk, ahol testvérgyüleke-

vők egy része még nem járt a „kincses

zetünk

Erdélyben”. Többen sokadszorra mentek,

Az estét családoknál töltöttük. Akkor még

szobra mellett a Szent Mihály templo-

vagy

onnan

lelki

elmélyülés

túrát tettünk a Tordai-

részének

e

a

közöttük. Majd

csodálatos

származnak.

Az

út

végén

nagy

szeretettel

várt

bennünket.

igazi

bátorság

Utol só

na punk

kezdődött.

Mátyás

kellett

a

terep

ko lozs vá ri
szülőháza

ke-

sé tá val
és

lovas

várták a megürült lelkészi állásra a jelent-

mot, a Farkas utcai templomot és Sár-

mindnyájan lelkiekben, élményekben na-

kezőt. Azóta

már

kányölő Szent György szobrát is láthat-

gyon gazdagon térhettünk haza.Első nap

Sándor

lelkipásztort

új

be

is

iktatták

Farkas
-

tuk. Kimentünk a Házsongárdi temetőbe,

a Királyhágón átérve Kalotaszeg gyöngy-

A vasárnapi istentiszteleten adtuk át gyü-

ahol történelmünk legnagyobbjai nyug-

szemeit: Bánffyhunyad 600 éves templo-

lekezetünk adományát a templom felújí-

szanak

mát és Körösfő református templomát is-

tásához.

tunk Erdélytől.

merhettünk meg. A kazettás mennyezet, a

tunk, ahol a Vártemplomot, a Teleki Té-

falakat szinte betakaró sokféle cifra var-

kát, az egyetemet, a Kultúrpalotát néztük

rottas megigéző látvány volt.

meg.

Majd

Bedére.

Marosvásárhelyre

indul-

Második napunk során a történelmi

Az ötödik nap Torockóra és Tordára

Magyarország legkeletibb határáig jutot-

mentünk. A Székelykő lábánál megbúvó

tunk el. Fenséges tájakon át értünk a Bé-

Torockót

kás-szoroshoz. A sziklák, fenyők, zúgó

Egyedülálló házai valóságos mesevilág-

patakok, a Gyilkos-tó mindenkit lenyű-

ként várják a vendéget. Elgyönyörköd-

gözött. A teremtő Isten munkáját csodál-

tünk a míves homlokzatokban, kapukban

tuk a táj szépségében.

és vaskilincsekben. Két egyforma nincs
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német

vasbányászok

lakták.

évszázadok

óta.

Ezzel

búcsúz-

Riskóné Fazekas Márta lelkész
December 9-én a kistarcsai reformá tus

temp lom ban

„Nemzeti
ját”

együvé

tartjuk

az

Erdélyi

kez de mé nye zé sé re.
film ve tí tés sel
hogy

aki

jöjjön.

csak

10-13

tartozás

órá ig

vasárnap-

Nőszövetség

Is ten tisz te let tel,

em lé ke zünk.
teheti,

Kér jük,

népviseletben

Mindenkit szeretettel várunk!

Kistarcsai Híradó
Pizzák
32cm

45cm

1. Négysajtos:(pizzaszósz, mozzarella, márványsajt, füstölt sajt, trappista sajt)

1170.-

2. Sonkás: (pizzaszósz, sonka, sajt)

1020.-

1860.-

2170.-

3. Gombás: (pizzaszósz, gomba, sajt)

1020.-

1860.-

4. Hawai: (pizzaszósz, sonka, ananász, kukorica)

1120.-

2060.-

5. Dallas: (pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt)

1110.-

2040.-

6. Nyugat ízei: (pizzaszósz, bacon, hagymásbab, erős paprika, sajt)

1120.-

2060.-

7. Georgina: ( pizzaszósz, sonka, gomba, sajt)

1120.-

2060.-

8. Bolognai: (húsos ragu, sajt)

1140.-

2100.-

9. Betyár pizza: (pizzaszósz, bacon, szalámi, sonka, kukorica, hagyma, sajt)

1220.-

2170.-

10. Magyaros:(pizzaszósz, szalámi, szalonna, hagyma, erős paprika, sajt) 1220.-

2170.-

11. Tengerész: (pizzaszósz, szardínia, olajbogyó, kapribogyó, sajt)

1110.-

2040.-

12. Mexikói: (pizzaszóst, chili, bab, bacon, kukorica, sajt)

1140.-

2100.-

13. Son-Go-Ku: (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt)

1120.-

2060.-

14. "Frutti di Mare": (pizzaszósz, tenger gyümölcsei-mix, sajt)

1220.-

2170.-

15. Calzone: (pizzaszósz, sonka, gomba, tojás, paradicsom, sajt)

1160.-

2140.-

16. Salsiccia: (pizzaszósz, kolbász, hagyma, sajt)

1120.-

2060.-

17. Milánói: (paradicsomos húsos ragu, sonka, gomba, sajt)

1140.-

2100.-

18. Prosciutto-uovo: (pizzaszósz, sonka, tükörtojás, sajt)

1120.-

2060.-

19. Kívánság pizza: (bármely alap, 4 féle, tetszés szerinti feltéttel)

1140.-

2100.-

20. Kalóz pizza: (pizzaszósz, koktélrák, szardínia, kukorica, sajt)

1150.-

2120.-

21. Csikós pizza: (pizzaszósz, kolbász, szalonna, lila hagyma, paprika, sajt) 1140.-

2100.-

22. "OMSZ": (pizzaszósz, bacon, paradicsom, sajt)

1020.-

1860.-

23. Ínyenc sonkás: (pizzaszósz, főtt sonka, paradicsom, alma, sajt)

1120.-

2060.-

24. Pizza Caruso: (pizzaszósz, gomba, articsóka, olajbogyó, szalámi, sajt)

1160.-

2130.-

25. Ördög: (erős pizzaszósz, sonka, szalámi, bacon, erős paprika, sajt)

1170.-

2160.-

26. Húsimádó: (pizzaszósz, füstölt tarja, bacon, kolbász, hagyma, paprika, sajt,) 1170.1150.-

2120.-

28. Négy évszak: (pizzaszósz, kukorica, gomba, sonka, rák, sajt)

1140.-

2100.-

1.

Uovo- Paradiso: (pizzaszósz, tojás karikák, paradicsom karikák, sajt) 1050.-

1890.-

2.

Margarita: (pizzaszósz, paradicsom karikák, mozzarella)

1680.-

3.

Vegamix: (pizzaszósz, kukorica, borsó, zöldbab, répa, sajt)

1050.-

1890.-

4.

Sajtos: (pizzaszósz, duplasajt)

1020.-

1860.-

5.

Fitness: (pizzaszósz, brokkoli, kukorica, bébi répa, sajt)

1050.-

1890.-

1.

Pello di pollo: (tejfölös alap, csirkemell csíkok, kukorica, ananász, sajt)1220.-

2.

Carbonara: (tejfölös alap, sonka, sajt)

Vegetáriánus pizzák

Tejfölös alapú pizzák

1020.-
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1860.-

3.

Palla acida prosciutto (tejfölös alap, sonka, bacon, hagyma, kukorica, sajt) 1120.-

2060.-

4.

Affumicato: (tejfölös fokhagymás alap, füstölt tarja, szalonna, füstölt sajt) 1150.-

2120.-

5.

Ökörszem: (tejfölös alap, füstölt tarja, kolbász , sajt, 2 tükörtojás)

1220.-
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2160.-

27. Füstös: (besamel, füstölt tarja, szalámi, hagyma, füstölt sajt)

950.-
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Jó étvágyat kívánunk!
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Nem kell bármit elvállalnia, ha pénzre van szüksége!
Igényeljen Posta Személyi Kölcsönt a postán!
500 000 Ft akár havi 9 629 Ft-tól!
THM: 19,66%*

Személy és tehergépjárművek

Ráadásul most a folyósítási jutalékot is megspórolhatja!**

javítása,

lalt volna, hogy váratlan vagy a tervezettnél nagyobb kiadásait fedezni

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

Bizonyára Ön is került már olyan helyzetbe, hogy szinte bármit elvál-

tudja. Most nem kell mindent elvállalnia, ha pénzre van szüksége!
A Posta Személyi Kölcsönt bármilyen célra igényelheti, 100 ezer
forinttól 5 millió forintig, 300 000 forint felett pedig akár 8 éves
futamidőre is, több mint 300 postán!
A kijelölt postahelyeken vagy a 06-40-46-56-66-os Posta TeleBank
számon munkatársaink részletes felvilágosítással szolgálnak
a kölcsönigénylés részleteiről.
*Ajánlatunk a 2007. október 9. és december 15. között befogadott, pozitív eredménnyel elbírált kölcsönigénylésekre vonatkozik. A fent közölt
törlesztőrészlet és a THM 96 hónapos futamidejű, svájci frank alapú,
forintban törlesztett személyi kölcsön esetén érvényesek, a tárgy negyedévet megelőző
hónap első munkanapján érvényes számlakonverziós
devizaárfolyamon számolva. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a
mértéke módosulhat. A feltüntetett THM és
törlesztőrészlet nem tükrözi a kölcsön kamat- és árfolyamkockázatát.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086,
(06-30) 94-83-424, (06-30) 95-23-311
www.jukabt@invitel.hu

** Amennyiben az igénylő igazolja, hogy munkabérét, illetve nyugdíját postai
folyószámlára utaltatja.
A Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt értékesített pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. nyújtja.

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