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Kistarcsai Híradó

Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don
ün ne pel tek Kistarcsán

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün -
ne pi prog ram mal tisz te leg tek az egy be gyűl tek a Csi ga ház előt ti té ren. A meg em lé -
ke zést Tóth Sza bolcs pol gár mes ter ün ne pi be szé de nyi tot ta meg, aki kü lön kö szön -
töt te az 56-os for ra da lom po li ti kai fog lya it és ül dö zöt te it, akik már több éve el -
jönnek er re a je les nap ra.

A pol gár mes ter mél tat ta az 1956-os ese mé nye ket és ki emel te, hogy „azt a for ra -
dal mat ün ne pel jük, ame lyért ele in te meg tor lás, ha lál, és re tor zió járt. Kistarcsa akar -
va aka rat la nul, ré sze se volt az 1956-os ese mé nyek nek. A volt in ter ná ló tá bor eb ben az
idő sza ká ban él te leg sö té tebb éve it, na gyon so kan lel ték ha lá lu kat zord fa lai kö zött.”
Az ün ne pi be széd után Pécsics Pat rik a Flór Fe renc Gim ná zi um ta nu ló ja sza valt, majd
dr. Körösmezei Lász ló a Recs ki Szö vet ség fő tit ká ra mon dott meg em lé ke ző be szé det.
El mond ta, hogy az 56-os for ra da lom utá ni idő szak volt a tá bor éle té nek egyik leg gya -
lá za to sabb kor sza ka. Több ezer em bert in ter nál tak ide és  in nen vit ték az tán Bu da pest -
re, Bu da örs re vagy Recsk re a fog lyo kat. Ezt kö ve tő en  ko szo rút he lye zett el  az in ter -
ná ló tá bor em lék fa lá nál az ön kor mány zat ne vé ben Tóth Sza bolcs pol gár mes ter,
Babarczi Jó zsef és Majsai Sán dor kép vi se lő, ko szo rú zott a Recs ki Szö vet ség, a
kistarcsai in téz mé nyek ve ze tői, az 56-os Szö vet ség, a Po li ti kai El ítél tek Kö zös sé ge,
az 56-os Nem zet őr Szö vet ség , az MSZP he lyi szer ve ze te, a FI DESZ Ma gyar Pol gá -
ri Szö vet ség Kistarcsai Cso port ja, a Kistarcsai FIDELITÁSZ, a Kistarcsai Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt, a Füg get len Kis gaz da párt, a Kistarcsai Vál tók Egye sü le te és
a Kistarcsai Vállakozók Ba rá ti Kö re. A ko szo rú zás után le lep lez ték a Csi ga ház előt ti
tér új név táb lá ját is (Ok tó ber 23-ka tér ). A ha gyo má nyok hoz hí ven az ön kor mány zat
és az in téz mé nyek ve ze tő meg ko szo rúz ták Simándi Jó zsef szob rát. Az ün ne pi meg -
em lé ke zés ré sze ként a Csi ga ház ban Ma jor Lász ló szín pa di mű vét az 56-os ese mé nye -
ket fel dol go zó „A ki ma radt színt” ad ták elő kistarcsai di á kok. To váb bi rész le tek a 4-
ik ol da lon. (fo tók a cím ol da lon)

Kép vi se lő tes tü le ti ülés 
Kistarcsa vá ros kép vi se lő-tes tü let -

ének leg kö ze leb bi ülé se 2007. de cem ber
19-én szer dán lesz a pol gár mes te ri hi va -
tal el ső eme le ti ta nács ter mé ben. A kép vi -
se lők töb bek kö zött meg hall gat ják a bi -
zott sá gi el nö kök be szá mo ló ját, meg vi tat -
ják a 2008. évi költ ség ve té si kon cep ci ót,
dön te nek a 2008-as ét ke zé si nyers anyag -
nor mák ról. A dél után 14.00 órá tól kez dő -
dő nyílt ülés re min den ér dek lő dőt vár nak.

A „Csi ga ház” no vem ber-
de cem be ri ha vi prog ram ja 

no v. 22. Nyug dí jas Ka ta lin bál   
16.00–20.00

no v. 27. KIKE Ka ta lin bál 
EL MA RAD! 

de c. 01. Kis pá lyás Lab da rú gó Egye sü let 
bál ja 19.00

de c. 07–08. Min den ki ka rá cso nya
de c. 13. Nyug dí ja sok ka rá cso nya

16.00–20.00
de c. 15–16. Pos ta ga lamb ki ál lí tás       

10.00–18.00

De ák ta nya prog ram jai
2007. no vem ber 29. Kasó Lász ló:

Egy könyv Svájc sa já tos sá ga i ról. Ki le -
het az ötö dik sváj ci? A pá pai sváj ci gár -
da. A nem ze ti zász ló és a him nusz. A tör -
té nel mi nem ze ti ös vény. A ber nát he gyi
ku tya. Az órák völ gye és a ké sek völ gye.
Tell kár tya vagy ma gyar kár tya? A kan -
to nok vi lá ga. Az ezer tó or szá ga. (Az
elő adás után a könyv meg vá sá rol ha tó.)
2007. de cem ber 06.Csa ba An na má ria:

A skandinávok.A dá nok, a své dek, a nor -
vé gok, na és az iz lan di ak. A föld raj zi kör -
nye zet sa já tos sá gai, a fjor dok ki ala ku lá -
sa. A tér ség tör té nel me rö vi den – kik
vol tak a vi kin gek? A nyel vek ha son ló -
sá ga és kü lönb sé ge ik. No bel és a töb bi -
ek - hí res skan di ná vok. Ér de kes sé gek a
gaszt ro nó mia vi lá gá ból.
2007. de cem ber 13. Fé sűs Szil via: Mi

az a HuMánia? Ho gyan le het mi nél hu -
má nu sabb egy or vos? Az em bert kell gyó -
gyí ta ni, nem a be teg sé get. Ho gyan előz he -
tő meg az or vos ki égé se? Ilyen és ha son ló
kér dé sek re ke re si a vá laszt a Sem mel we is
Egye tem, hall ga tók ból és fi a tal or vo sok -
ból ál ló, ön kén tes szer ve ző dé sű cso port ja.

A De ák ta nya elő adá sa it a Vá ros há za
(Sza bad ság út 48.) föld szin ti kö zös sé gi
ter mé ben tartják.A klub es tek ide je: csü -
tör tö kön es te 7-10 órá ig. A De ák ta nya is -
me ret ter jesz tő elő adá sai nyi tot tak, azo -
kat bár ki té rí tés men te sen lá to gat hat ja.

Dí szít sük fel Kistarcsát!
A Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let Ad vent el ső va sár nap já ra ün ne pi dísz be öl töz -

te ti a Szent Im re szo bor kör nyé két. Vár juk je lent ke zé sét in téz mé nyek nek, szer ve ze -
tek nek, ba rá ti tár sa sá gok nak, akik részt ven né nek a te le pü lés ün ne pi dí szí té sé ben,
akik vál lal ják egy-egy köz épü let, vagy köz tér „fel öl töz te té sét”! 

Ün ne pel jük együtt az ös  sze fo gást, a kö zös ka rá cso nyi ké szü lő dést, és ta lál koz -
zunk egy ün ne pé lyes gyer tya gyúj tás ra de cem ber 1-én, ad vent el ső va sár nap ja előt -
ti szom ba ton 5 óra kor, a Szent Im re szo bor nál! (Öröm mel fo gad juk a részt ve vő kö -
zös ség nek ho zott sü te ményt, italt, va la mint ének han got.) 
Idén is meg hir det jük a „Ka rá cso nyi Kön tös ben Kistarcsa” pá lyá za tot.
A pá lyáz ni há rom ka te gó ri á ban le het:
1. Csa lá di ház
2. Ház cso port, ut ca rész let (több, egy más mel lett ál ló épü let)
3. Ab la kok, be já ra tok (la kó te le pi, la kó par ki la ká sok pá lyáz hat nak eb ben a ka te -

gó ri á ban. A pá lyá zat hoz mel lé kel je nek egy váz la tot az épü let ről, ame lyen a pá lyá -
za ti ob jek tu mot egy ér tel mű en be je löl ték)

Min den ka te gó ri á ban egy dí jat adunk ki. 
A bí rá lók de cem ber 26. és 30. kö zött – nap pal, és sö té te dés után is – megnézik

a pá lyá zat ban jel zett de ko rá ci ó kat. A bí rá lat nál fon tos szem pont az esz té ti kus, lát -
vá nyos dí szí tés, az egye di öt le tek al kal ma zá sa, kap cso ló dás a kör nye zet hez. Előny -
ben ré sze sít jük a ter mé sze tes anyag fel hasz ná lá sát.

A je lent ke zé si la pon sze re pel jen a pá lyá zó ne ve, pon tos cí me, te le fon szá ma. E mel -
lett kér jük, ad ja nak egy rö vid tá jé koz ta tást az ün ne pi de ko rá ci ó ról (mik a főbb ele mei,
mi ó ta és mi ért dí szí tik a há zat, mi ad ta az öt le tet, há nyan vesz nek részt ben ne, stb.).
Aki nek van ked ve, ír hat a ka rá cso nyi dí szí tés hez kö tő dő él mé nye i ről, ér zel me i ről is.

A je lent ke zé se ket de cem ber 26-ig jut tas sák el az aláb bi cím re: 
Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let
2143 Kistarcsa, Ber csé nyi u.18.

Az ered mény hir de tés re és díj át adás ra 2008 ja nu ár já ban, 
a Kistarcsai Kis csil la gok cí mű mű so ros es ten ke rül sor.
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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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Ok tó ber 23-án nem ze ti ün ne pünk
tisz te le té re a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la  és a Flór Fe renc Gim ná zi um né -
hány di ák já nak köz re mű kö dé sé vel – Az
em ber tra gé di á já nak mint egy ak tu a li -
zált ki egé szí té se ként – a Csi ga ház ban
mu tat ta be „A ki ma radt szín” c. da rab -
ját. A ma dá chi nyel ve ze tet „meg kí sér -
tő”, az 56-os for ra dal mat, ill. an nak
előz mé nye it és utó ha tá sát meg idé ző drá -
mai já té kot ír ta és ren dez te Ma jor Lász -
ló, a Köl csey Ál ta lá nos Is ko la ta ná ra. A
mű sort P. Ja kab Ben já min je zsu i ta atya
em lé ké re aján lot ták fel, aki 1950-ben a
kistarcsai in ter ná ló tá bor ban szen ve dett
már tír ha lált. Az elő adás után Ma jor
Lász ló val ké szí tet tünk in ter jút. 
– A Csi ga ház meg telt a be mu ta tó ra, a

si kert pe dig egy ér tel mű en je lez te a per -

ce kig tar tó vas taps. Gon do lom eb ben a

be mu ta tó ban ren ge teg mun ka fek szik?

– Az el ső vá ro si mű so rom (a ko ráb bi -
ak még „csak” nagy köz sé gi ek vol tak) el -
ső „ka pa vá gá sa it” még 2003-ban tet tem
meg. Van egy fü ze tem, eb be rög zí tem az
öt le te i met, gon do la ta i mat, ugyan is nem
sze re tek más ál tal meg írt, vagy ös  sze ál lí -
tott-ös  sze ol ló zott for ga tó köny vet szín re
vin ni. Alap el vem: csak ab ból az anyag ból
szü le tik iga zán hi te les mű sor, mely az al -
ko tó ta pasz ta la ta i ból fa kad, s az írás ra
vál lal ko zó vé gig is szen ve di az al ko tás fo -
lya ma tát. A for ga tó könyv vég ső for má ba
ön té sén kö zel egy hó na pig dol goz tam,
gyak ran úgy, hogy a haj na li ha rang szó fi -
gyel mez te tett rá: itt az ide je le fe küd ni. A
má sik alap el vem: csak ak kor ké szí tek
mű sort, ha van mon da ni va lóm. A leg utób -
bi 56-os mű so rom óta ki lenc év telt el, s
hogy is mét vál lal tam, az an nak is „kö -
szön he tő”, hogy az utób bi idő ben annyi
min den fel gyü lem lett jobb sors ra ér de mes
or szá gunk ban. Érez tem – bár nem va gyok
író –, ezt ki kell ad nom ma gam ból. Eb ben
gyö ke re zik az or szág ba ja is: an  nyi min -
den ről nem be szé lünk, annyi a te me tet len
fáj da lom és nyo masz tó él mény, hogy
szin te be le rot had a lel künk be azok fel dol -
go zat lan sá ga. Mert 1956 még most is sú -
lyos konf lik tu so kat ger jeszt, hisz itt él nek
kö zöt tünk azok, akik még min dig tör té -
nel mi szük ség sze rű ség ként ér té ke lik a
vér bí rók ha lá los íté le te it, a szá zak éle tét
kö ve te lő sor tü ze ket, a szov jet meg szál lás
56-os „pro lon gá lá sát”.
– Töb ben meg em lí tet ték, hogy ez a

mű sor nem csak 56-ról szól!

Ez a mű sor az 1949-től 2007-ig ter je -
dő idő szak nak, ter mé sze te sen 1956-ra ki -

he gye zett, sa já tos, kis sé sti li zált be mu ta -
tá sa – s ezt nem könnyű alig 50 per be sű -
rí te ni. S per sze nem árt is mer ni Ma dách
alap mű vét – leg alább ele mi szin ten. 

Ha csak Lu ci fer alak ját vizs gál juk:
tel je sen más, mint az ere de ti ben. A „mi
Lu ci fe rünk” ko runk szü löt te: ha tal mat
akar min den áron, hogy a gya kor lat ban is
meg va ló sít has sa az új Esz mét. Lu ci fer,
meg mu tat ván iga zi ar cát, be lép a tör té -
ne lem be, s egy szer re bí rál ja és for mál ja
azt. De hát a kom mu niz mus esz mé je is
ké nyel mes szo bák még ké nyel me sebb
bőr fo tel je i ben szü le tett, s mi lett be lő le a
gya kor lat ban?  Marx tól Le ni nen és Sztá -
li non át Mao-ig: mil li ók ha lá la, szen ve -
dé se, má ig tar tó nyo mo rú sá ga.
– Tel je sen egye di volt a sze rep osz tás,

egy szer re vol tak di á kok és fel nőt tek a

szín pa don!

– Az el ső so rok le írá sa kor már érez tem:
a fő sze re pe ket csak fel nőt tek játsz hat ják.
Lu ci fer sze re pe nem csak ter je del mi leg ne -
héz. Dif fe ren ci ált szí né szi já ték ra van szük -
ség an nak vég ső meg for má lá sá hoz: go -
nosz, hí zel ke dő, ra vasz ko dó, iro ni kus, de a
lé nye get oko san fel is me rő, fi lo zo fi kus s
egy szer re dé mo ni ala kot kel lett meg for mál -
nia Tar Szi lárd kol lé gám nak, aki vel már
nem ez az el ső kö zös pro duk ci ónk. Akik ott
vol tak, lát ták a vég ered ményt. Szi lárd le -
nyű gö ző en ala kí tot ta az ere de ti terv sze rint
is a leg ki dol go zot tabb fi gu rát. Töb ben
meg je gyez ték – s tu dom, ezt Szi lárd vis  sza -
uta sí ta ná –: latinovitsi szin tű ala kí tás ré sze -
sei le het tünk. De ha mint „író-ren de ző” ér -
té ke lem: kol lé gám egyen ran gú part ne rem
volt a da rab vég ső ki dol go zá sá ban nem
csak já té ká val, de öt le te i vel, re mek szín pa -
di meg ol dá sa i val, ja vas la ta i val is. Éva sze -
re pét egy ko ri köl cseys di á kunk, Tirczka
Albertina vál lal ta. Albertina be bi zo nyí tot ta:
iga zi, szín pad ra ter mett al kat. Ma gam nagy
jö vőt jó so lok ne ki: ér zé keny sé ge, s – ha
kel lett – ma kacs ki ál lá sa, ön ma gá val és má -
sok kal szem ben tá masz tott szi go ra, nő i es -
sé gé ben is ha tá ro zott ki su gár zá sa a da rab
egyik alap pil lé re lett. Országh Pé ter, szin -
tén a „Köl csey” egy ko ri di ák ja ala kí tot ta
Ádám sze re pét. Jel me zé vel (s ez ér vé nyes
Év ára is) is egy ér tel mű en ki fe jez tük: ő ma -
gyar Ádám. Nagy bel ső tűz zel, át élés sel
ala kí tot ta sze re pét. Kí vá nom, Pé ter pe da gó -
gus ként is ka ma toz tas sa majd rend kí vü li
szín pa di ké pes sé ge it. Med ve Jó zsef (Ma ci)
mint iga zi szak ma bé li az Úr hang já val szi -
lárd ke re tet adott a mű nek. S ne fe led kez -
zünk meg a gye re kek ről, akik me net köz -
ben érez tek rá a "színházasdi" ízé re, s ér tet -

ték meg a da rab lé nye gét. Töb bet ta nul tak
iro da lom ból és tör té ne lem ből a pró bák
alatt, mint a kö tött is ko lai órá kon. A vé gén
ta lán ők saj nál ták a leg job ban, hogy vé get
ért egy fo lya mat, mely né hány nap ra egy
kis kö zös ség gé for mál ta őket.
– Ko moly üze ne te volt a Limbó-hin-

tós je le net nek!

– A Limbó-hintós ze ne és tánc sű rí tet -
te ös  sze a 33 évi agy mo sás ká dá ri for té lya -
it. „Csak egy re lej jebb az zal a léc cel”! Te -
hát nem fel jebb, mint nor má lis eset ben,
ha nem lej jebb! S a vé gén már úgy kúsz tak
a por ban a sze rep lők, mint a fér gek, míg
Lu ci fer gú nyo san néz te a meg alá zott sá gu -
kat már nem is ér zé ke lő cso por tot.
– A mű sor vé gén so kan gra tu lál tak a

sze rep lők nek és ter mé sze te sen az író-

ren de ző nek is.

– A leg na gyobb di csé ret a több per ces
vas taps mel lett az volt, mi kor egy idős,
egy ko ri kistarcsai és recs ki in ter nált így
ki ál tott fel: „Ezt kel lett vol na az Ope rá -
ban be mu tat ni!”. Meg ha tó volt lát ni
Som lai Jó zsef atya őszin te meg ren dü lé -
sét. Az egyik ötö di kes osz tály más nap
fel áll va, taps sal fo ga dott. De akadt olyan
ta nu ló is, aki csak en  nyit mon dott sa já tos,
ka ma szos őszin te ség gel: „La ci bá csi! Ez
tök jó volt!”. Kö szö ne tet ér de mel min -
den ki, aki ott bá bás ko dott a da rab kö rül.
Kö szö nöm, hogy át él het tük a kö zös mun -
ka min den kín ját és fel sza ba dí tó örö mét!
Kü lön kö szön jük Gaálné Galba Ju dit nak,
Kózol Ákos nak, Koszta Dá ni el nek, Vass
And rás nak, Ked ves Kár oly nak, Kis ré ti
Jó zsef nek, Sza bó Ger gő nek és Szilárdi
Lász ló nak a da rab meg va ló sí tá sá hoz
nyúj tott tech ni kai se gít sé get! S kö szön -
jük kol lé gá ink nak a meg ér tő tü rel met,
hogy vál lal ták is ko lai he lyet te sí té sün ket!
Vár juk a to váb bi ki hí vá so kat!

(fotók a címlapon)
P.Gy.

A ki ma radt szín – 56-os em lék mű sor a for ra da lom tisz te le té re

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 – Hűtőgépjavítás garanciával
hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény.
Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693
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2007. ok tó ber 25-én úgy ült ös  sze a
rend kí vü li tes tü le ti ülés re a 14 ta gú kép vi se -
lő-tes tü let, hogy a be ad ványt meg fo gal ma zó
jobb ol da li frak ció ren del ke zett a fel osz la tás -
hoz szük sé ges 8 alá írás sal. Az elő ter jesz tő
Juszkó Fe renc (füg get len) frak ció ve ze tő
volt, aki el mond ta, hogy a vá lasz tást kö ve tő
1 év el tel té vel több szö ri egyez te té sük el le né -
re sem vál toz ta tott a pol gár mes ter úr a mun -
ka mód sze rén. A kép vi se lő sze rint szám ta lan
prob lé ma me rült fel a pol gár mes ter te vé -
keny sé gé vel kap cso lat ban, ezért ké ri a pol -
gár mes ter urat, hogy in dít vá nyoz za a sza va -
zás le bo nyo lí tá sát. Az 1994. évi LXVI. tör -
vén  nyel mó do sí tott Al kot mány, az Ön kor -
mány za ti tör vény, az SzMSz le he tő vé te szi a
kép vi se lő-tes tü let nek, hogy meg bí zá sá nak
le jár ta előtt ki mond ja fel osz lá sát. Er re ak kor
ke rül het sor, ha a tes tü let tag jai, és a pol gár -
mes ter a kép vi se lő-tes tü let mű kö dés kép te -
len sé gét már más mó don or vo sol ni nem tud -
ja. Ez zel a le he tő ség gel a vá lasz tást kö ve tő 6
hó nap el tel té vel él het nek. Nagy Tí mea jegy -
ző el mond ta, hogy az Ön kor mány za ti tör -
vény sze rint ilyen kor név sze rint kell sza vaz -
ni és mi nő sí tett több ség nek, va gyis 8 kép vi -
se lő nek kell igen nel sza vaz ni ah hoz, hogy
fel osz las sa ma gát a kép vi se lő-tes tü let. 

Solymosi Sán dor (FI DESZ) al pol gár -
mes ter a frak ció dön té sét in do kol va el -
mond ta, hogy a pol gár mes ter a mos ta ni
cik lus ele jén tes tü le ti dön tés nél kül in téz -
ke dett az Agnatus Kft.által ki vi te le zett an -
ten na há ló zat épí té sé ről, nem járt el a bi -
zott sá gi ülé sek re és nem iga zán ér dek lő -
dött a bi zott sá gok mun ká ja iránt, nem vett
részt a költ ség ve tés több ülé sen át íve lő –
tár gya lás so ro za tán, rit kán ta lál ják bent a
hi va tal ban és nem tud ják hol jár, mit tár -
gyal. Solymosi Sán dor az In ter ná ló Tá bor
meg vá sár lá sá val kap cso lat ban is ki fo gá -
sol ta a pol gár mes ter ha nyag hoz zá ál lását,
ami vel ve szé lyez tet te az in gat lan meg -
szer zé sét (vé gül a KVI pá lyá za tot írt ki). 

Gurbán Sán dor (FI DESZ) kép vi se lő
sze rint nem sze mé lyes ked ni kel lett vol na
az el múlt idő szak ban, ha nem a frak ci ó -
nak az zal kel lett vol na fog lal koz nia,
hogy mű kö dő ké pes sé te gye a tes tü le tet,
az ön kor mány za tot, a bi zott sá go kat az -
zal, hogy a mun kát le oszt ja. Ez zel, és
nem a po zí ció harc cal kel lett vol na fog -
lal koz ni! Solymosi Sán dor sza bad ke zet
ka pott, be ke rült a hi va tal ba és azt ál lít ja,
hogy nincs in for má ci ó ja.

Babarczi Jó zsef (füg get len) hoz zá szó -
lá sá ban ki fej tet te, hogy a frak ció nem a

pol gár mes tert akar ja le vál ta ni, ha nem
Solymosi Sán dor al pol gár mes ter po li ti kai
kar ri er jét pró bál ja fel épí te ni. A kép vi se lő is
ki mond ta a pol gár mes ter al kal mat lan sá gát,
de sze rin te ez után a fel osz la tás után sen ki
ne mond ja ne ki, hogy ugyan úgy fog men -
ni a mun ka, mint eddig! 

A név sze rin ti sza va zás ra nem ér ke zett
meg Dr. Loján And rás (füg get len), így a
nem mel sza va zók Babarczi Jó zsef (füg get -
len), Bergán Já nos (FI DESZ), Gurbán Sán -
dor (FI DESZ), Rimóczi Er zsé bet (MSZP),
Ju hász Jó zsef (MSZP), Tóth Sza bolcs (füg -
get len) ele gen dő en vol tak ah hoz, hogy az
igen nel sza va zó kat (hét kép vi se lő) meg aka -
dá lyoz zák a mi nő sí tett több ség meg szer zé -
sé ben. Így el ső ne ki fu tás ra nem mond ták ki
a tes tü let fel osz tá sát. Az Ön kor mány za ti
tör vény és az SzMSz le he tő vé te szi a kép -
vi se lő-tes tü let nek, hogy 8 kép vi se lő is mé -
tel ten kez de mé nyez he ti a rend kí vü li tes tü -
le ti ülés ös  sze hí vá sát a fel osz la tás sal kap -
cso lat ban. Má sod szor ra már ki len cen ír ták
alá a kép vi se lők kö zül a be ad ványt, így a
no vem ber 15-re ös  sze hí vott rend kí vü li ülé -
sen már jó esé lye volt a jobb ol da li frak ci ó -
nak ar ra, hogy az ere de ti el kép ze lé sét va ló -
ra vált sa. Dr. Loján And rás (füg get len)
most kés ve ér ke zett, de már nem volt le he -
tő sé ge sza vaz ni, mert az ülést ve ze tő Tóth
Sza bolcs pol gár mes ter gyor san meg sza vaz -
tat ta a kép vi se lő ket, de most Bergán Já nos
(FI DESZ) a sa ját frak ci ó ja mel lé áll va igen -

nel sza va zott, így Dr. Loján And rás sza va -
za ta nél kül is meg volt a mi nő sí tett több ség -
hez szük sé ges igen, így Kistarcsa Vá ros
Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le te a
2007. no vem ber 15-i rend kí vü li ülé sén a
742/2007. (XI. 15.) szá mú ha tá ro za tá ban
úgy dön tött, hogy a Kép vi se lő-tes tü le tet
2007. no vem ber 15. nap já val fel osz lat ja. A
Vá lasz tá si El já rás sze rint há rom hó na pon
be lül idő kö zi vá lasz tást kell ki ír ni a vá ros -
ban. A vá lasz tá son pol gár mes ter re és kép vi -
se lők re kell le ad ni a sza va za to kat. Mi vel
Kistarcsa Vá ros la ko sa i nak szá ma túl lép te a
10.000 főt, ezért 10 egyé ni kör zet ben kell
majd sza vaz ni a je löl tek re, il let ve a tö re dék
sza va za tok alap ján még hét kép vi se lő jut -
hat be lis tás hely ről a tes tü let be. A He lyi
Vá lasz tá si Bi zott ságnak a törvény szerint 3
hónapon belül ki kell írnia az időközi
választás időpontját.Az új testület mega-
lakulásáig a je len le gi kép vi se lő-tes tü let, a
pol gár mes ter és az al pol gár mes ter lát ja el a
fel ada tokat. 

Az új kép vi se lő ket, il let ve az új pol -
gár mes tert Kistarcsa vá ro sa fog ja meg -
vá lasz ta ni.

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a He -
lyi Vá lasz tá si Bi zott ság 2007. no vem ber 19-
én (hét főn) úgy dön tött, hogy az idő kö zi vá -
lasz tást feb ru ár 10-re ír ja ki.

A rész le tes tud ni va lók ról a kö vet ke ző
szá munk ban ol vas hat nak majd.

(P.Gy.)

Fel osz lat ta ma gát Kistarcsa kép vi se lő-tes tü le te
Az idő kö zi vá lasz tás idő pont ja 2007. feb ru ár 10.

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 töl-

t hető 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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A köz meg hall ga tás olyan köz vet len
la kos sá gi-ön kor mány za ti fó rum, ame lyet
kö te le ző éven te leg alább egy szer meg tar -
ta ni. Ez a nyílt ki he lye zett tes tü le ti ülés
jo got biz to sít a la kos ság nak, hogy kér dé -
se i ket, ja vas la ta i kat akár köz ér de kű ügy -
ben köz vet le nül is be ter jeszt hes sék a kép -
vi se lő-tes tü let elé, de akár szá mon is kér -
he tik az ön kor mány za tot a tény le ges te -
vé keny sé gé ről. Eh hez ké pest – a vá ros
lét szá mát fi gye lem be vé ve – na gyon ke -
ve sen jöt tek el (kb. 40-en). A kép vi se lő-
tes tü let nek és a pol gár mes ter nek pe dig
na gyon fon tos lett vol na egy köz vet len
kom mu ni ká ció, már csak azért is, mert a
kép vi se lők a köz meg hall ga tás előtt egy
órá val osz lat ták fel ma gu kat.   

A köz meg hall ga tás ele jén Tóth Sza -
bolcs pol gár mes ter rö vi den el mond ta,
hogy mit kell ér te ni a köz meg hall ga tás fo -
gal ma alatt, majd be mu tat ta a kép vi se lő ket
és a vá ros jegy ző jét, akik a kö zön ség gel
szem ben az asz ta lok nál fog lal tak he lyet.
Dr. Loján And rás el fog lalt sá ga mi att nem
tu dott je len len ni. Ezek után a pol gár mes -
ter be szá molt az el telt egy év fon to sabb
tör té né se i ről. Ki emel te, hogy 2007-ben az
ön kor mány zat gaz dál ko dá sa ki egyen sú -
lyo zot tá vált, az idő ará nyos be vé te lek ma -
ga sab bak a ki adá sok nál, az M0 mel let ti te -
rü le tek ki sa já tí tá sá ért ka pott 477 mil lió fo -
rint ból sze ret nék meg va ló sí ta ni az in téz -
mé nyek fej lesz té sét, utak épí té sét, új mű -
ve lő dé si ház meg va ló sí tá sát, óvo da bő ví -
té sét és böl cső de épí té sét. El mond ta, hogy
ed dig két si ke res pá lyá za ta volt az ön kor -
mány zat nak, a HÖF-CÉDE pá lyá za ton
nyert pén zen par ko lót épí te nek a Köl csey
Ál ta lá nos Is ko la előtt, a TEÚT pá lyá zat
ke re té ben pe dig le asz fal toz zák a Gár do -

nyi, a Bat thyá ny, a Nyír fa, a Köl csey, a Pe -
tő fi, a Ba ross, a Vas út és a Csö mö ri ut cát.
Száz húsz mil lió fo rin tos brut tó ös  szeg gel
pá lyáz nak a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság nál az in ter ná ló tá bor két hek tá ros te rü -
le té re. Az uszo da üze mel te té sét át vet ték a
W-Sport Kft-től, mert a vál lal ko zás nagy
ös  sze gű tar to zást hal mo zott fel. Ez 25 mil -
lió fo rint já ba ke rült az ön kor mány zat nak.
A pol gár mes ter még el mond ta, hogy a
Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re tá mo gat ja az ön -
kor mány za tot cél ja i nak el éré sé ben.

Solymosi Sán dor al pol gár mes ter
meg erő sít ve Tóth Sza bolcs be szá mo ló ját
el mond ta, hogy ered mé nyes évet zár tak.
Továbbra is nagy hang súlyt fek tet nek a
pá lyá za tok írá sá ra (fel vet tek egy fő ál lá sú
pá lyá zatírót), most is több pá lyá zat elő -
ké szí té se fo lyik. Meg em lí tet te a „Bú csú
tér” ki ala kí tá sát, ahol kép vi se lők , ci vil
szer ve ze tek, vál lal ko zók és ön kén te sek 3
hét alatt több mil lió fo rin tos tár sa dal mi
mun kát vé gez tek. Ha son ló ös  sze fo gás sal
épí tet ték meg a sport pá lya par ko ló ját is.

Juszkó Fe renc frak ció ve ze tő be szá mo -
ló ját egy be je len tés sel kezd te, el mond ta,
hogy nyolc igen sza va zat tal fel osz lat ta
ma gát a kép vi se lő tes tü let és 75 na pon be -
lül kép vi se lő ket és pol gár mes tert kell vá -
lasz ta ni Kistarcsán. Az in dok lá sa sze rint a
több ség ben lé vő jobb ol da li frak ció al kal -
mat lan nak tart ja Tóth Szabolcsot pol gár -
mes ter nek, mert a fel vál lalt kö te le zett sé -
ge it el ha nya gol ta, a meg ígért vál la lá sa it
nem tel je sí tet te. Egy év alatt nem ala kult
ki tö ké le tes össz hang a pol gár mes ter és a
frak ció kö zött. Így pe dig nem tud nak
Kistarcsa ér de ké ben el jár ni. Juszkó Fe renc
több konk rét pél dá val bi zo nyí tot ta, hogy a
pol gár mes ter in kább csak pro to kol lá ris

fel ada ta it lát ta el az el múlt egy év ben.
Ked ves Kár oly a Pénz ügyi, Jo gi és Va -

gyon nyi lat ko za tok Bi zott ság el nö ke sze -
rint a jó gaz dál ko dás nak kö szön he tő en
nin cse nek lik vi di tá si gon dok a te le pü lé sen.

Bergán Já nos a Köz ok ta tá si, Köz mű -
ve lő dé si és Sport bi zott ság el nö ke el -
mond ta, hogy egy kül ső szak ér tői vizs -
gá lat sze rint a Köl csey és a Szent Ist ván
Is ko lát ös  sze kel le ne von ni, a Flór Fe -
renc Gim ná zi u mot pe dig meg kel le ne
szün tet ni. A fél re ér té sek el ke rü lé se vé get
ki hang sú lyo zat, hogy ez csak egy szak -
ér tői vé le mény és nem a tes tü let dön té se.

Dr. Hat va ni Sza bolcs az Egész ség ügyi
és Szo ci á lis Bi zott ság el nö ke po zi tí vum -
ként ér té kel te, hogy a rá szo rul tak nak min -
dig egy han gú an sza vaz ták meg a tá mo ga -
tá so kat és ne ga tí vum ként, hogy a vi zit díj
be ve ze té se a 15 éve mű kö dő in for ma ti kai
rend szert tel je sen le ter he li és szin te le he -
tet len né te szi a fo lya ma tos mű kö dést.

Majsai Sán dor a Te le pü lés fej lesz té si
Bi zott ság el nö ke a fel osz la tás ra is ki tért a
beszámolójában. A plety kákat el ke rü -
lendő kö zöl te, hogy az idő kö zi vá lasz tás
le bo nyo lí tá sa 2–2,4 mil lió fo rint já ba ke -
rül a vá ros nak.

A meg je len tek nem so kat fog ala koz tak a
fel osz la tás té nyé vel, in kább szű kebb la kó -
hely ük prob lé má i ra kér tek vol na meg nyug -
ta tó vá la szo kat. Szó vá tet ték, hogy a kór ház
mö gött a Roz ma ring ut cá ban nincs jár da és
köz vi lá gí tás, a HÉV meg ál ló ban a pi ac és az
üz let sor kö zött csak sár ban le het köz le ked ni,
töb ben hi á nyol ták az ügy fél szol gá la ti iro dát
és azu tán is ér dek lőd tek, hogy ho vá ter ve zik
fel épí te ni a mű ve lő dé si há zat. Kri ti ka ként el -
hang zott, hogy Kistarcsán is tart a la kó par -
kos őrü let, eb ből a prob lé mát fel ve tő ar ra kö -
vet kez te tett, hogy a te le pü lés fej lesz té si kon -
cep ció el hi bá zott. Az egyik hoz zá szó ló azt
ja va sol ta, hogy az új tes tü let ne frak ci ó ban
dol goz zon majd, ha nem egy csa pat ban és ne
azon gon dol koz za nak a kép vi se lők, hogy
mi lyen fur fang gal zár hat nák be a vá ros
egyet len kö zép is ko lá ját, ha nem a meg men -
té sére törekedjenek. Volt olyan kistarcsai, aki
hi á nyol ta a rend őr ség fo ko zot tabb je len lét ét
a te le pü lé sen. Töb ben sé rel mez ték, hogy a
kép vi se lők ígé re tük el le né re sem in téz ték el
az Auchan busz já ra tot. A je len lé vők kér dé se -
i re a pol gár mes ter, az al pol gár mes ter és a
kép vi se lők vá la szol tak. Meg vá la szo lat lan
kér dés nem ma radt a Csi ga ház ban. Tóth
Sza bolcs az es te hat óra kor kez dő dött köz -
meg hall ga tást 3/4 9-kor zár ta be.

Pol gár

A hallgatóság Juszkó Ferenc képviselő bejelentésére figyel

Köz meg hall ga tás
A no vem ber 15-én meg tar tott fó ru mra a várt nál ke ve seb ben men tek el
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Ti zen hat ala pí tó tag gal 2006. no -
vem ber 29-én meg ala kult a Kistarcsai
Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re Egye sü let. A
vá ros két éves év for du ló ján Adamcsek
Jó zsef, Benkő Pál és Kal már Ist ván el -
is me rő ok le ve let ka pott az ön kor -
mány zat tól, ami jel zi, hogy a vál lal ko -
zók tény leg so kat tesz nek a vá ro sért.
Az egy éves ju bi le u mát ün nep lő egye -
sü let el nö két Ju hász Ist vánt kér dez tük.
– A Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re év vé -

gén még egy-két ko mo lyabb prog ra mot

sze ret ne meg va ló sí ta ni a vá ros ban. Hol

ta lál koz ha tunk leg kö ze lebb az egye sü -

let tel?

– A Min den ki Ka rá cso nya ren dez vény
szer ve zé sé ben ve szünk részt. Már ta valy
szor gal maz tuk, hogy ez az ad ven ti ün nep lés
le gyen két na pos, eh hez já ru lunk hoz zá
anya gi tá mo ga tás sal és prog ra mok biz to sí tá -
sá val. De cem ber 7-én a Lapp Föld ről ér ke ző
Mi ku lás put to nyát mi rak juk te le sok fi nom -
ság gal és a dél után 4 óra kor a Csi ga ház tól in -
du ló Ad ven ti Kis vo na tot a vál lal ko zók hoz -
zák Kistarcsára, amely re es te nyolc órá ig le -
het fel száll ni, és köz ben gyö nyör köd he tünk
az ün ne pi dísz ki vi lá gí tás ba öl töz te tett vá ro -
sunk ban, amit ta valy szin tén a Vál lal ko zók

Ba rá ti Kö re sze rel te tett fel a vil lany osz lop -
ok ra. Az idén to váb bi vi lá gí tó dí szek kel egé -
szít jük ki a meg lé vő ket, hogy még meg hit -
tebb le gyen a han gu lat a te le pü lé sen. A for -
ralt bort Kal már Ist ván vál lal ko zó (egye sü le -
ti tag), az ad ven ti sütiket a Garfild Cuk rász -
da, a Györ kös Cuk rász da, a Hungar Os tya
Sü te mény és Pely vás Dá ni el pék mes ter
aján lot ta fel. Akár men  nyi re is hi he tet len jö -
vő re sze ret nénk a „Min den ki ka rá cso nyát” a
vá ros egyik köz pon ti ren dez vé nyé vé fej lesz -
te ni, el kép zel he tő, hogy 2008-ban már há -
rom na pos lesz a sze re tet prog ram. Min den -
ki nek vár juk az öt le te it, hogy mi nél ki bő vül -
tebb le gyen ez a prog ram.
– Töb ben fel hív ták a szer kesz tő sé get

a Kistarcsai Hír adó szep tem be ri szá má -

ban meg je lent egyik cikk mi att, ami ben

azt ír tuk, hogy a „Bú csú tér” ki ala kí tá -

sát a Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re sür get te,

mert fel aján lot ták a vá ros nak az If jú ság

tér köz park ká ala kí tá sát.

– Ez té ve sen je lent meg az új ság ban,
mert ezt a fel aján lást nem a Ba rá ti Kör
tet te, ha nem a Kistarcsáért Egye sü let, így
mi nem sür get het tük a Bú csú tér ki ala kí -
tá sát, de sok min den nel tá mo gat tuk azt is. 
– Ju hász Ist ván egy nagy be ru há zá -

son van túl, ez azt je len ti, hogy a jö vő ben

több ide je lesz az egye sü let re?

A cé günk a JUKA Au tó ja ví tó Bt egy új
mű sza ki vizs gáz ta tó ál lo mást épí tett, így a
te lep he lyün kön de cem ber ele jé től ugyan úgy
le het majd a gép jár mű ve ket vizs gá zat ni,
mint Gö döl lőn. Há rom hó nap alatt ké szült el
a bá zis, ren ge teget dolgoztam rajta, de most
már tény leg több időm lesz.
– A Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek ez az

év a sta bi li zá ló dás  éve volt, egy év után

újabb ta gok lép tek be az egye sü let be és

egy re töb ben lát ják be, hogy együtt több -

re ké pe sek? 

– Ez így van, ne héz a vál lal ko zók kal
el hi tet ni, hogy Kistarcsáért így töb bet tu -
dunk ten ni. A sok ki csi sok ra megy el vét
kö vet ve, még min dig tu dunk a vá ro son se -
gí te ni. Azt el kell mon da ni, hogy a meg lé -
vő tag ság el szánt és sta bil, te hát min den -
kép pen Kistarcsa fej lő dé sén fá ra do zunk.
To vább ra is vár juk a je lent ke ző ket akár
ren des tag nak, vagy pár to ló tag nak. Eb ből
a cél ból meg ke res he tik az el nök sé gi ta go -
kat (Benkő Pál, Kiss Joachim, Tö rök Mi -
hály és  Surányi Már ta) , de for dul hat nak
hoz zám is sze mé lye sen, vagy te le fo non. 

P.Gy. 

Egy éves a Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re

Ok tó ber ben az óvo dát se gí tő Dö mö tör
Ala pít vány két ren dez vényt is szer ve zett.

Ok tó ber 27-én dél előtt egy kis tér sé gi
sport ve tél ke dőt ren dez tünk, me lyet Pest
me gye Köz gyű lés ének If jú sá gi és Sport
Bi zott sá ga tá mo ga tott 200 000Ft-tal.

A ver se nyen a nagytarcsai Szi vár vány
Óvo da, a szilasligeti Csi cser gő Óvo da és
a kistarcsai Gesz te nyés és Tölgy fa Óvo da
óvo dá sai mér ték ös  sze ügyes sé gü ket, ere -
jü ket. A ver senyt a Szent Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la tor na ter mé ben ren dez tük meg. A
sport ve tél ke dőn 5 já ték ban ver se nyez tek
a gye re kek:vödörváltó, öl töz te tő vál tó,
ka pu ra ru gás, te nisz ütőn lé vő tárg  gyal
egyen sú lyo zás és kö tél hú zás. A leg na -
gyobb iz gal mat és küz del met a kö tél hú -
zás hoz ta meg. Iga zi csa pa tot ko vá csolt
ös  sze ez a ver seny szám a gye re kek ből.

A ver senyt a Gesz te nyés Óvo da csa -
pa ta nyer te meg, má so dik lett a szi-
lasligeti Csicsrgő Óvo da, har ma dik a
Tölgy fa Óvo da és ne gye dik a nagytar -
csai Szivárvány Óvo da.

Kö szö net azok nak a fel nőt tek nek,
akik se gí tet ték a ver seny meg szer ve zé sét
és le bo nyo lí tá sát.

Ugyan ezen a na pon, es te 7 órá tól a
Csi ga ház ban az ala pít vá nyunk által
szervezett Dö mö tör bált tar tot tuk meg. A
bál szer ve zé sét he tek kel előt te kezd tük
meg. Évek óta jól be vált gya kor la ta van
en nek, az óvo da min den dol go zó ja ak -
tívan részt vesz eb ben a csa pat mun kában.
Ez az egyik tit ka a Dö mö tör bál si ke res -
sé gé nek, a má sik a tá mo ga tók és ven dé -
gek né pes szá ma. Az est meg le pe tés
sztár ven dé ge Dolhai At ti la fer ge te ges
han gu la tot te rem tett, el rö pí tet te a ven dé -
ge ket az Ope rett szín ház szín pa dá ra. A
Saxi ze ne kar es te 7 órától haj na li fél né -
gyig játszott, az egész Csi ga ház szin te
tánc par ket té vál to zott.

A bál be vé tel ét eb ben az év ben is az
óvo da ud va rok fej lesz té sé re, ud va ri já té -
kok vá sár lá sá ra sze ret né for dí ta ni az
Ala pít vány.          Ratimovszky Tiborné 

A Vá ro si Óvo da hí rei
A DÖMÖTÖR BÁL TÁMOGATÓI
Dolhai Attila és családja, Huncutka Bababolt,

Németh Rita fodrász, Marika cukrászda, Csékéné
P. Györgyi divatáru, Mary - Lou Kft fehérnemű
bolt, Bóna Ildikó fodrász, Varróné Végh Krisztina
kozmetikus, Gold - Sun szolárium, Vágány
Jánosné műszaki kereskedés, Botka Jenő papír-
írószer, Györgyi virágüzlet, Hungarostya Kft,
Farsanginé Jutka virágsarok, Tanács Józsefné
Totó-lottó, Koczka Csanád anyukája Avon, Simon
Petra anyukája Avon, Zsiák Petra szülei Peréma
épületgépészet, Györkös cukrászda, Illés Tiborné
cukrász, Nosztalgia étterem, Csinger autóvillam-
osság, Dymol Kft, Szilas Food, Ivácson család,
Bricostore áruház, Muskátli virágcenter, Zsuzsi
kozmetika, Fényes Csilla kozmetikus, György
Mária masszőr, Saxa Annámária fényképész,
Zöldike zöldséges Hunyadi út, Optika bolt
Hunyadi út, Lakberendezési kereskedelmi Kft
Oázis, Napház Oázis, Rózsa ABC, Harsányi Zsolt
és felesége, T-Concept Kft Tompa Gréta szülei,
Sajti János Könyvterjesztő, AXA Biztosító
Lacsny Dorottya szülei, Kistarcsai Váltók,
Kakucs Zsolt szülei, ABA Rt. húsbolt, Géczy Kft,
Sercli Bt., Paol Baromfi Kft, Oravecz pékség,
Walhalla kft, Ozirisz, Unilever Knorr, Klacsán
Lajos, Dombi Dóra szülei, Tóth Kinga szülei,
Szűcs Dávid szülei, Rónai Csenge szülei, Barna
Bence szülei, Tóth Kincső szülei, Adamcsek
Fanni szülei, Kaszás Lilla szülei, Lutár Balázs,
Páczkán Zsófia szülei, Garami Alexandra és
Henrik szülei, Adler Patrik szülei, Bíró Dávid
szülei, Virágüzlet Óázis, Dőringer Csongor szülei,
SUZUKI, Benkő Pál

A Dö mö tör Ala pít vány ez úton sze ret né
meg kö szön ni mind azok nak a fel aján lá sát,
akik sze mé lyi jö ve de lem adó juk egy szá -
za lé ká val tá mo ga tott ben nün ket. 2006-
ban ez az ös  szeg 555 523 forint volt.
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Di ák szín ját szók 
Hannelore Möller: A far kas és a hét

kecs ke gi da  cí mű egy fel vo ná sos szín mű -
vé nek ta va szi be mu ta tá sá ra ké szül a Szent
Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény di ák szín ját szó kö -
re. A tan év el ső he tei – drá ma pe da gó gi ai
gya kor la tok ke re té ben – a sze rep lők ki vá -
lasz tá sá val telt, míg no vem ber től meg kez -
dőd tek az ol va só pró bák. A cso por tot dr.
Pat kós Jó zsef, az is ko la igaz ga tó ja ve ze ti,
aki ugyan ezen da rab né met nyel vű vál to za -
tá val 2004-ben – egye dü li di ák pro duk ci ót
je lent ve a fesz ti vá lon – telt ház előtt ara tott
si kert a Ma gyar or szá gi Nem ze ti sé gek Or -
szá gos Szín ját szó Ta lál ko zó ján.

A ren de ző a Nyu gat-Eu ró pá ban is mert
és al kal ma zott úgy ne ve zett be ve ze tő szín -
ház drá ma pe da gó gi ai el ve it kö vet ve az el -
ső pil la nat tól kezd ve „éles ben” ké szül ar -
ra, hogy ta nít vá nya it a le he tő sé gek függ -
vé nyé ben a „leg pro fibb” kö rül mé nyek
kö zött ve zes se el a pre mi e rig. Szisz te ma -
ti ku san ké szí ti fel a gyer me ke ket a sze -
rep lés sel já ró fe le lős ség vál la lás ra, a part -
ner szí né szek kel va ló együtt mű kö dés re, a

lám pa láz le küz dé sé re. Fel ada tát nem szű -
kí ti a sze rep be széd del és moz gás sal ösz  -
sze füg gő fel ada ta i nak be gya kor lá sá ra,
cél ja a sze rep lő nek és a né ző nek egy aránt
fel sza ba dult örö met oko zó, si ke res be mu -
ta tó szín re vi te le, mely mun ka so rán a nö -
ven dé ket ugyan úgy al ko tó társ nak te kin ti,
mint ami kor fel nőt tek kel – ama tő rök kel
vagy hí res szí né szek kel – vál lal ko zik egy
da rab meg ren de zé sé re.

A Grimm-fi vé rek vi lág szer te is mert
me sé je nyo mán szü le tő gyer mek szín mű
sze rep lői – akik közt a má so dik osz tá lyos -
tól a he te di ke sig hat év fo lyam ta nu lói kép -

vi sel te tik ma gu kat – nagy kedv vel lá to gat -
ják a pró bá kat, ame lye ken so kat (és nem
csu pán szín ház ban hasz no sít ha tó dolgokat)
ta nul nak, nem utol só sor ban pe dig ren ge te -
get ne vet ve nagy sze rű en ér zik ma gu kat.

Di ák és pe da gó gus egy más ra ta lá lá -
sá nak szép pél dá ját s egy ben a pró bál ko -
zás egyik bá ját je len ti, hogy a Kecs ke -
ma ma és a Far kas sze re pé ben – Haeffner
Dó ra va la mint Ko vács Kál mán sze mé -
lyé ben – a tan tes tü let két tag ja is részt
vesz a já ték ban. Szor gal mu kat, oda adó
kö zös sé gi mun ká ju kat min den bi zon  nyal
si ker ko ro náz za jö vő már ci us ban.

A Di ák ön kor mány za tot se gí tő pe da gó gus a nyár vé gén el -
hagy ta is ko lán kat. Szep tem ber ben elég nagy gon dot oko zott,
hogy ki tölt se be ezt a na gyon szép, de igen sok el fog lalt ság gal
já ró po zí ci ót.  A gye re kek nek vé gül rám esett a vá lasz tá sa, és
én el fo gad tam a fel ké rést. Ok tó ber 1-től el fo gad tuk a di ák ön -
kor mány zat éves mun ka terv ét, majd a di ák pol gár mes ter-vá -
lasz tás elő ké szí tő mun ká la ta it kezd tük meg. Fel vet tük a kap -
cso la tot a Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let fi a tal ja i val, akik mint
volt di ák ja ink ön zet le nül se gí tik mun kán kat. En nek ha tá sá ra a
gye re kek rend sze re sen lá to gat ják a csü tör tök es ti De ák ta nyai
elő adá so kat, ahol sok ér de kes elő adást hall gat hat nak. 

Ok tó ber 18-án részt vet tünk a péceli Kis tér sé gi Fó ru mon,
ahol az Or szá gos Di ák par la ment kép vi se lő it vá lasz tot ták meg a
di á kok. El kezd tük az is ko la új ság hoz az öt le tek, cik kek gyűj té sét,
már az el ső szer kesz tői ér te kez let is le zaj lott. Re mél jük, még az
idén meg tu dunk je len ni. Két lel kes le ány és egy fiú pén te ken ként
hip-hop tán cot ta nít tár sa ik nak. Ed dig min den pró bán kon je len tős
szá mú részt ve vő volt. Négy év vel ez előtt olim pia tör té ne ti ki ál lí -
tást ké szí tet tünk a tor na ter mi fo lyo són. Az évek azon ban je len tő -
sen meg vi sel ték a pla ká to kat, így el ha tá roz tuk, hogy fel újít juk
azokat. Az osz tá lyok kö zött már ki is sor sol tuk, hogy az óko ri
olim pi ák tól nap ja in kig mely éve ket ké szí tik el az osz tá lyok. 

Je len leg a ha gyo má nyos Mi ku lás bu li ren de zé sé nek mó do za ta -
in tör jük a fe jün ket. 

Tu dom, hogy ren ge teg még a ten ni va ló, de saj nos, az idő

vé ges, nem le het egy szer re min dent meg te rem te ni, amit ki gon -
dol az em ber. 

Szí ve sen fo ga dunk min den ne mű se gít sé get, öt le tet, bár mi -
lyen fel aján lást, ami vel prog ram ja ink szí ne seb bek, tar tal ma -
sab bak le het nek, mű kö dé sünk pe dig ha té ko nyabb. 

Kö szön jük min den ki nek, aki ed dig se gí tet te mun kán kat.
Já vor Má ria Di ák ön kor mány zat se gí tő pe da gó gu sa

Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény hí rei

Internet a su li fo lyo só ján
Nagy vo na lú s egy ben mo dern gon dol ko dá sú Mi ku lás ké szül a Szent Ist ván Ál ta -

lá nos Iskolába… Tör tént ugyan is, hogy de cem ber től a fel ső ta go za to sok fo lyo só já ra
ki ke rül 2 szá mí tó gép bil len tyű zet tel, mo ni tor ral és tel jes internet csat la ko zás sal. Az
is ko la új igaz ga tó he lyet te se s egyik szá mí tás tech ni ka-ta ná ra, Zsol di Bá lint – a kez -
de mé nye zés öt let adó ja – re mé li, hogy a ta nu lók nem csak él nek majd az internetezés
szü net be li le he tő sé gé vel, de fe gyel me zett, kul tu rált vi sel ke dé sük kel iga zol ni fog ják,
hogy mél tó ak er re az aján dék ra. Az is ko la szá mí tás tech ni ka szak tan ter mé ből ki te le -
pí tett gé pek elé egy elő re az el ső fél év vé gé ig ül het nek le a di á kok, ám ha az ér té kes
esz kö zök iránt ér dek lő dés mu tat ko zik, s a gye re kek vi gyáz nak rá juk, nem lesz aka -
dá lya an nak, hogy vég le ges he lyük re lel je nek – kint a fo lyo són!

Más fél hó nap a Köl csey Di ák ön kor mány za tá ban
Új se gí tő pe da gó gus ko or di nál ja a mun kát
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A néptáncegyüttes 1992-ben ala -
kult, 1996 óta mű kö dik egye sü le ti for -
má ban, öt cso port tal. A pöt töm cso -
port ba zö mé ben óvo dá sok jár nak, a
gye rek- és után pót lás cso port ban kis is -
ko lás ok tán col nak, a fel nőtt cso port
tag jai pe dig már ko moly tán cos múlt tal
ren del kez nek. Az éret tebb kor osz tály
kép vi se lői al kot ják a ha gyo mány őr ző
cso por tot. Éven te 30–40 fel lé pé sük van.
A Pan nó nia Néptáncegyüttes de cem ber
2-án dél után fél négy től Gö döl lőn a Pe -
tő fi Mű ve lő dé si Ház ban ün nep li fenn -
ál lá sá nak 15-ik év for du ló ját. Az év for -
du ló kap csán Gabula And rást, az
együt tes ve ze tő jét kér dez tük. 
– Ho gyan si ke rült ezt a 15 évet meg ér ni?

– Jó pe da gó gu sai vol tak és van nak az
együt tes nek, a tán co sok szí ve sen jár nak
most is a pró bák ra és egy re több ször lép -
het nek fel a kö zön ség előtt, amit szí ve -
sen tesz nek meg.
– Kik vol tak az ala pí tók?

– Né hány lel kes tán cos idő sebb szlo -
vák hely bé li ek től meg ta nul ta azo kat a mo -
tí vu mo kat, ame lye ket még most is tán col -
nak a ha gyo mány őr zők. Eze ket a tán co kat
egy re töb ben el sa já tí tot ták, az tán 1992-
ben meg ala kult a tánc cso port a te le pü lé -
sen, Ba logh Lász ló ve ze té sé vel. Az ak ko ri
tán co sok ma már a ha gyo mány őr ző cso -
port ban tán col nak. Az ő pél dá juk iga zán
meg ha tá ro zó Kistarcsán, mert már az óvo -
dá ban van nak kö ve tő ik, hi szen a  pöt töm
cso port – aki ket Liska Gyuláné irá nyít –
az óvo dá sok ból ver bu vá ló dik, akik az tán
be ke rül nek a gye rek cso port ba, ké sőbb az
után pót lás cso port ba, majd on nan ki nő ve a
fel nőt tek kö zött tán col hat nak. A föl fe lé
áram lás biz to sít ja az után pót lást és az ál -
lan dó lét szá mot, je len leg kb. 130-an tán -
col nak a Pan nó ni á ban. Most az a nagy

prob lé mánk, hogy nincs meg fe le lő mé re tű
pró ba ter münk, és le he tő sé günk ele gen dő
pró bát szer vez ni hely hi ány mi att, ezért
nem tu dunk lét szám ban to vább fej lőd ni,
pe dig igény vol na rá. A Csi ga ház ban na -
gyon szo ros idő be osz tás sze rint va gyunk
be táb láz va, így nem tu dunk to váb bi cso -
por to kat in dí ta ni. A nem rég ös  sze ál lí tott
után pót lás cso por tun kat a Ci vil-ház ba köl -
töz tet tük, őket Bibók Anett ve ze ti.
– Je len leg hány ta nár fog lal ko zik a

tán co sok kal ?

– Ha tan van nak, hármójukat még
nem említettem, ők is nagy lel ke se dés sel
dol  go z  nak. Szengyel Ist ván a gye re k  és
fel nőtt csoprt tánc ta ná ra, aki egy ben a
mű vé sze ti ve ze tő is, asszisz ten se Urbán
Bar ba ra. A ha gyo mány őr ző cso por tot
Hutter Anett (Pin tér Andrásné) és Pin tér
And rás ve ze ti és ok tat ja. A tánc ta nár ok
önál ló ko re og rá fi á kat is ké szí te nek.

A fel nőtt cso port ról el kell mon da ni,
hogy rend sze res fel lé pői a Du na Kar ne -
vál nak, a Rác ke vei Nem ze ti sé gi Fesz ti vál -
nak és a Gö döl lői Nép tánc Ta lál ko zó nak. 
– Gabula And rás már hat éve az együt -

tes ve ze tő je, aki egyéb ként so ha sem tán -

colt, hogy ke rült még is a Pan nó nia élé re? 

– A gye re ke im itt tán col tak és mint
lel kes szü lő ke ve red tem az együt tes hez.
Az tán egy szer csak a töb bi szü lő be do -
bott a mély víz be.
– Az együt tes ben fo lyó szak mai mun ka

szín vo na lát jel zi, hogy a Kár pát-me den ce

szin te min den táj egy ség ről tud nak tán co kat!

– El sőd le ges cé lunk, hogy a he lyi szlo -
vák ha gyo má nyo kat ápol juk, és a Kárpát-
medenece egé szé ből szár ma zó tán co kat
meg is mer jük, tán col juk. Szin te fel so rol ni
sem tu dom, mi lyen sok fé le tánc sze re pel re -
per to á runk ban: a ma gyar tán cok mel lett
mold vai lány tán cok, a magyarbődi ka ri ká -

zó, a ka lo ta sze gi le gé nyes, a küküllőmenti, a
marosmagyarói és a magyarszováti tán cok
– a tel jes ség igé nye nél kül. Min den év ben
leg alább két új ko re og rá fi á val bő vül a lis ta.
Két éven te szak mai zsű ri előtt mé ret nek meg
a tánc együt te sek, a leg utób bi mi nő sí tőn „Jól
mi nő sült”cí met kap tunk, ami mun kánk el is -
me ré se a szak ma ré szé ről, mert nem sok
egye sü let mu tat hat ja fel ezt a cí met. Ci vil
szer ve zet ként fon tos nak tart juk a he lyi kö -
zös sé gek épí té sét, a töb bi ci vil szer ve zet tel
va ló szo ros együtt mű kö dést. Ki emelt fi -
gyel met for dí tunk a fi a ta lok ne ve lé sé re, a
he lyi ha gyo má nyok meg őr zé sé re, a sza bad -
idő hasz nos és tar tal mas el töl té sé re, a ge ne -
rá ci ók kö zö sen szer ve zett prog ram ja i ra. 
– A pénz ügyi fe de ze tet ho gyan tud ják

elő te rem te ni?

– Leg na gyobb tá mo ga tónk az ön kor -
mány zat, ezen kí vül fo lya ma to san pá lyá -
zunk, tag dí jak ból is pró bá lunk va la mit pó -
tol ni és fi ze tett fel lé pé se ink is van nak. A ta -
ná rok fe le pe dig tisz te let díj nél kül fog lal ko -
zik a tán co sok kal! Saj nos, még ke res sük azt
a he lyi vál lal ko zói kört, aki ket szpon zo ra -
ink ként tud hat nánk ma gunk mö gött, mint
Kistarcsa leg na gyobb ci vil szer vez ete.
– Idén jú ni us ban ren dez ték meg elő -

ször a Pan nó nia Nép tánc Fesz ti vált! 

– Igen, eb ből sze ret nénk ha gyo mányt
te rem te ni, hogy a he lyi nagy kö zön ség is
él vez hes se mű so run kat, a nép tán cot. Ed -
dig a pénz te len ség mi att nem tud tunk ez -
zel fog lal koz ni, idén töb ben is tá mo gat -
ták a ren dez vé nyün ket: a Nosz tal gia Ven -
dég lő gon dos ko dott a fel lé pők ét ke zé sé -
ről, a Zaj Diszkótechnika Kft. a mi nő sé gi
han go sí tás ról, a Vá ros gond nok ság a szín -
pad fel ál lí tá sá ról. Az Egye sü let tag jai
ren ge teg ön kén tes mun ká val já rul tak
hoz zá, hogy min den a leg na gyobb rend -
ben le gyen. Re mél jük jö vő re még több
részt ve vőt tu dunk majd meg hív ni, s még
na gyobb kö zön ség lesz kí ván csi a pro fi
szín vo na lú, él ve ze tes folk lór mű sor ra.
– Mit ter vez nek a 15 éves ju bi le u mi

gá lán?

– Két órás, fer ge te ges  mű sort ál lí tot tunk
ös  sze, ahol min den tán co sunk szín pad ra lép.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk, a mű -
sor pe dig le gyen meg le pe tés, aki el jön, biz -
to san nem fog csa lód ni! Je gyet elő vé tel ben
– a hely szű ké re va ló te kin tet tel kor lá to zott
szám ban – le het ven ni a Csi ga ház ban a pró -
bák ide jén, va la mint a 30/9424403 te le fon -
szá mon Gabula And rás nál. 

Pol gár Gyu la

15 éves a Pan nó nia Néptáncegyüttes
A ju bi le u mi gá la mű sor de cem ber 2-án lesz Gö döl lőn

A felnőtt csoport a júniusi Pannónia Néptánc Fesztiválon
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Ok tó ber vé gén, no vem ber ele jén sok
em ber ke re si fel a te me tőt, a Hol tak Bi -
ro dal mát. So kan nem szer tik a te me tőt,
de most még is úgy gon dol ják, oda is el
kell men ni. Vi rág gal dí szí tett, gyer tya -
lán gos sí rok nál meg áll nak, és gon do la -
tuk vis  sza száll el hunyt sze ret te ik ra va ta -
lá hoz, mé lyen meg haj tott fej jel, kön  nye -
ző sze mek kel idé zik vis  sza az évek, év ti -
ze dek gyá szát, szo mo rú sá gát. 

Ha lot tak hó nap já ban sok em ber ke ze
imá ra kul cso ló dik. Ilyen kor nem szé -
gyen a könny, hi szen sze ret te ink em lék
ün ne pét tart juk. Ün nep? Igen! Ha lot ta in -
kat ün ne pel jük. A po gány Ró ma csak ta -
vas  szal ün ne pelt, az élet fa ka dást, a vi -
dám sá got, az el mú lást, a ha lált nem. A
po gány em ber félt az el mú lás gon do la tá -
tól. Igaz meg si rat ta a ha lot ta it, még po -
gány mó don ál do za tot is mu ta tott be ér -
tük, hogy kí sér tet ként em lé kük vis  sza ne
jár jon. A te me tőt igye kez tek el ke rül ni,
mert nem akar tak a hal ál la fog lal koz ni.

A ha lál bi zony fé lel me tes, mert a mély
sír min den el te met. El te me ti a csa lád ját
sze re tő édes anyát, el te me ti a dol gos édes -
apai ke zet, a sze re tő hit vest, a mo soly gós
gyer me ket, a fi a tal ság örö mét, az öreg kor
bá na tát, a sze gény jaj sza vát, a gaz dag fö -
lé nyes éle tét, a dur va em ber éle tét. 

A mély sír min dent el te met, csak a
ke resz tény em ber hi tét nem tud ja el te -
met ni. Ha hi tem nem vol na, nem tud nám
el vi sel ni a sír mély sé gét. Ha hi tem nem
vol na, nem tud nék sok kér dés re vá la szol -
ni: mi ért élek, mi ért küz dök, mi ért vál la -
lok ál do za tot, mi ért tel je sí tem a sze retet
pa ran csát. Mi ért dol go zok, ami kor a ha lál
min dent el nyel, min dent learat, egy szer
majd en gem is. A ha lál gon do la tát nem
tud nám el vi sel ni, ha nem len ne hi tem. 

De mi vel van hi tem, más lé lek kel ál -
lok a gyer tya fé nyes sír ha lom mel lett. Én
is tu dom, hogy egy szer az én élet utam is
a te me tő ben vég ző dik. Azt is tu dom,
hogy aki ket most leg job ban sze re tek, aki -
kért élek, ha lok, egy szer majd sír ha lom

ta kar ja el őket elő lem, ta lán ne kem kell
majd meg gyúj ta nom az em lé ke zés gyer -
tya láng ját a sír ju kon. Is ten, fá jó szí vet
adott az em ber nek. Meg ér ti a fá jó szív
pa na szát, kön  nye it, meg ér ti, hogy fáj az
el mú lás. Is ten nem tilt ja, a gyászt, a fáj -
dal mat, csak azt akar ja, hogy ne úgy áll -
junk a sír hant mel lett, mint a po gá nyok,
akik nek nincs hi tük, nincs re mé nyük

Is ten, hi tet adott, mely át hi dal ja a
két ség beesést, a gyászt s a szo mo rú sá -
got. Hi tet adott, mely azt mond ja: vi -
szont lát juk egy mást. Hi tet adott, mely
meg ta nít ar ra, hogy a ha lot tak na pi gyer -
tyák fé nyé nél ta nul jam meg ér té kel ni az
éle tet. Uram, Is te nem! Kö szö nöm a hi tet.
Őriz ni aka rom hi te met. A mély sír lát -
szó lag min dent el te met, de az örök élet -
be ve tett hi te met nem. Nem te met he ti el
azt a gon do la tot, hogy egy szer sze ret te i -
met vi szont lát ha tom.

Som lai Jó zsef kistarcsai plé bá nos

Gyü le ke ze tünk 46 tag já val Er dély ben
töl töt tük idei egyik nyá ri hit mé lyí tő he -
tün ket. Szán dé kunk a lel ki el mé lyü lés
mel lett ha zánk e cso dá la tos ré szé nek
jobb meg is me ré se és bedei test vér gyü le -
ke ze tünk meg lá to ga tá sa volt. A részt ve -
vők egy ré sze még nem járt a „kin cses
Er dély ben”. Töb ben so kad szor ra men tek,
vagy on nan szár maz nak. Az út vé gén
mind nyá jan lel ki ek ben, él mé nyek ben na -
gyon gaz da gon tér het tünk haza.Első nap
a Ki rály há gón át ér ve Ka lo ta szeg gyöngy -
sze me it: Bánffyhunyad 600 éves temp lo -
mát és Körösfő re for má tus temp lo mát is -
mer het tünk meg. A ka zet tás men  nye zet, a
fa la kat szin te be ta ka ró sok fé le cif ra var -
rot tas meg igé ző lát vány volt. 

Má so dik na punk so rán a tör té nel mi
Ma gyar or szág leg ke le tibb ha tá rá ig ju tot -
tunk el. Fen sé ges tá ja kon át ér tünk a Bé -
kás-szo ros hoz. A szik lák, fe nyők, zú gó
pa ta kok, a Gyil kos-tó min den kit le nyű -
gö zött. A te rem tő Is ten mun ká ját cso dál -
tuk a táj szép sé gé ben. 

A Sóvidéken a parajdi só bá nya kö vet -
ke zett. A 18 eme let mély ség ben lé vő ha -
tal mas te rem ben több ez ren gyógy ul nak
na pon ta a só tól. De van ját szó tér és ká pol -
na is lenn, a só ban. Majd Korondon át
Bedére igye kez tünk, ahol test vér gyü le ke -
ze tünk nagy sze re tet tel várt ben nün ket.
Az es tét csa lá dok nál töl töt tük. Ak kor még
vár ták a meg ürült lel ké szi ál lás ra a je lent -
ke zőt. Az óta már be is ik tat ták Far kas
Sán dor új lel ki pász tort Bedére. -
A va sár na pi is ten tisz te le ten ad tuk át gyü -
le ke ze tünk ado má nyát a temp lom fel újí -
tá sá hoz. Majd Ma ros vá sár hely re in dul -
tunk, ahol a Vár temp lo mot, a Te le ki Té -
kát, az egye te met, a Kul túr pa lo tát néz tük
meg.

Az ötö dik nap Torockóra és Tordára
men tünk. A Szé kely kő lá bá nál meg bú vó
Torockót  né met vas bá nyá szok lak ták.
Egye dül ál ló há zai va ló sá gos me se vi lág -
ként vár ják a ven dé get. El gyö nyör köd -
tünk a mí ves hom lok za tok ban, ka puk ban
és vas ki lin csek ben. Két egy for ma nincs

kö zöt tük. Majd  tú rát tet tünk a Tordai-
hasadékban. A ha tal mas he gyet ket té sze -
lő pa tak le nyű gö ző lát vány volt. Több -
ször iga zi bá tor ság kel lett a te rep ke -
mény sé ge mi att!

Utol só na punk ko lozs vá ri sé tá val
kez dő dött. Má tyás szü lő há za és lo vas
szob ra mel lett a Szent Mi hály temp lo -
mot, a Far kas ut cai temp lo mot és Sár -
kány ölő Szent György szob rát is lát hat -
tuk. Ki men tünk a Házsongárdi te me tő be,
ahol tör té nel münk leg na gyobb jai nyug -
sza nak év szá zad ok óta. Ez zel bú csúz -
tunk Er dély től.

Riskóné Fa ze kas Már ta lel kész

Ha lot ta ink ra em lé ke zünk

Kistarcsai re for má tu sok a „kin cses Er dély ben”

De cem ber 9-én a kistarcsai re for -
má tus temp lom ban 10-13 órá ig
„Nem ze ti együ vé tar to zás va sár nap -
ját” tart juk az Er dé lyi Nő szö vet ség
kez de mé nye zé sé re. Is ten tisz te let tel,
film ve tí tés sel em lé ke zünk. Kér jük,
hogy aki csak te he ti, nép vi se let ben
jöj jön.  Min den kit sze re tet tel vá runk! 

KATOLIKUS

REFORMÁTUS

Az Egy ház köz ség hí rei: 
– De cem ber 8-án, szom ba ton,

Szep lő te len Fo gan ta tás nap ján reg gel 7
és es te 6 óra kor lesz nek a szent mi sék. 

– Az If jú sá gi ének kar mel lett, az is -
ko lás gye re kek ének ka ra is meg ala kul.
Je lent kez ni a hit ok ta tók nál lehet.
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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%*

Ráadásul most a folyósítási jutalékot is megspórolhatja!**

Bizonyára Ön is került már olyan helyzetbe, hogy szinte bármit elvál-
lalt volna, hogy váratlan vagy a tervezettnél nagyobb kiadásait fedezni
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 eredmén-
nyel 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.

** Amennyiben az igénylő igazolja, hogy munkabérét, illetve nyugdíját postai
folyószámlára utaltatja.

A Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt értékesített pénzügyi termékeket és szol-
gáltatásokat az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. nyújtja.

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

Személy és tehergépjárművek

javítása,

szervizelése, vizsgáztatása,

Benzin és dízel zöldkártya,

Tachográf hitelesítés,

Gk. eredetiségvizsgálat,

Gépjárművek alsó és felső mosása,

Központi zsírzó feltöltése.

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 

Pizzák
32cm        45cm

1. Négysajtos:(pizzaszósz, mozzarella, márványsajt, füstölt sajt, trappista sajt) 1170.- 2170.-
2. Sonkás: (pizzaszósz, sonka, sajt) 1020.- 1860.-
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.- 2160.-
27. Füstös: (besamel, füstölt tarja, szalámi, hagyma, füstölt sajt) 1150.-  2120.-
28. Négy évszak: (pizzaszósz, kukorica, gomba, sonka, rák, sajt) 1140.-  2100.-

Vegetáriánus pizzák  
1. Uovo- Paradiso: (pizzaszósz, tojás karikák, paradicsom karikák, sajt) 1050.- 1890.-
2. Margarita: (pizzaszósz, paradicsom karikák, mozzarella) 950.-   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.-

Tejfölös alapú pizzák
1. Pello di pollo: (tejfölös alap, csirkemell csíkok, kukorica, ananász, sajt)1220.- 2170.-
2. Carbonara: (tejfölös alap, sonka, sajt) 1020.- 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.- 2160.-

Jó étvágyat kívánunk!

Györkös pizzériaGyörkös pizzéria
Kistarcsa, Ifjúság térKistarcsa, Ifjúság tér

Kétféle méret, Nagyobb választékKétféle méret, Nagyobb választék

Házhozszállítás:Házhozszállítás:

10.00–21.3010.00–21.30
Kistarcsán, Nagytarcsán, Kerepesen aKistarcsán, Nagytarcsán, Kerepesen a

kiszállítás ingyenes! kiszállítás ingyenes! 

Csomagolás: 80.- Ft Csomagolás: 80.- Ft 

Csömörön + 150Ft a kiszállítási díj!Csömörön + 150Ft a kiszállítási díj!

06-28-473-86506-28-473-865

Akció:Akció:
DecemberbenDecemberben

minden rendelés melléminden rendelés mellé

1liter rostos üdít�t1liter rostos üdít�t

adunk ajándékbaadunk ajándékba

Kellemes karácsonyi ünnepeket ésKellemes karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!boldog új évet kívánunk!




