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Szlo vák bál 
A ja nu ár 12-én meg ren de zett far san gi mu latt ság volt a ha to dik kistarcsai Szlo -

vák bál. A Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat hat év vel ez előtt szer vez te meg az el -
ső far san gi bál ját, ami az óta Kistarcsa egyik leg na gyobb sze zon nyi tó bál já vá nőt te
ki ma gát. A bá lon meg je lent Tóth Sza bolcs pol gár mes ter, Solymosi Sán dor al pol -
gár mes ter, Babarczi Jó zsef és Zsiák Pé ter kép vi se lő. A szer ve zők meg hív ták
Kistarcsa test vér vá ro sá nak ve ze tő it is, akik csa lá di tra gé di ák mi att az idén nem tud -
tak el jön ni, Belusát Frantisek Szalaj volt kép vi se lő és fe le sé ge kép vi sel te. Szabóné
Tóth Ka ta lin a Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat ve ze tő je és Klacsán La jos al el -
nök nyi tot ta meg a bált, és kü lön kö szön töt ték a szom szé dos te le pü lé sek szlo vák
ön kor mány za ta i nak meg je lent tag ja it. So kan jöt tek Ke re pes ről, Csö mör ről,
Nagytarcsáról, Cinkotáról, de el jöt tek a pi li si ek is. A mű sor ban nagy si kert ara tott a
Zahucali Hory Pi li si Trió és a 15 éves Kistarcsai Kék ne fe lejcs. A dal kört Ma jor
Lász ló kí sér te ci te rá val.

A haj na lig tar tó tán cos mu latt ság hoz a ze nét a FER együt tes szol gál tat ta, amit
éj fél kor a tom bo la sor so lá sa sza kí tott fél be. A bál be vé tel ét egy kö zös ki rán du lás ra
for dít ják majd. (fo tók a cím ol da lon )

Szlo vák köz meg hall ga tás
A Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány -

zat ta valy év vé gén (de cem ber 28-án)
köz meg hall ga tást tar tott a pol gár mes te ri
hi va tal ban. A nyílt fó ru mon részt vett
Tóth Sza bolcs pol gár mes ter, Babarczi
Jó zsef kép vi se lő és Ke resz ti Fe renc a
KIKE el nö ke. Szabóné Tóth Ka ta lin el -
nök be szá mo ló já ban el mond ta, hogy a
Do li na lis tá já ról (a Do li ná hoz Kis -
tarcsával együtt 17 te le pü lés tar to zik)
né gyen ke rül tek be a 39 fős or szá gos
tes tü let be, őt a te rü le ti és az or szá gos el -
nök ség be is be vá lasz tot ták. A nyelv
meg őr zé sét se gí ti az anya or szág gal va ló
kap cso lat ápo lá sa, amit a kul tú rán ke -
resz tül sze ret né nek erő sí te ni, de eb ben
se gí te nek a dal kö rök és a tánc cso port ok
is. Éven te 10-12 al ka lom mal lép nek fel
– fő leg a kör nye ző te le pü lés éken és Bu -
da pes ten. A leg több élő nyel vi tá mo ga -
tást to vább ra is a test vér te le pü lés től
Belusától kap ják. Na gyon jó szak mai
kap cso lat ala kult ki az óvo dák kö zött. A
Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat so -
kat kö szön het a KIKE-nek. Az Őszi
Kul tu rá lis Hét ren dez vé nyén kö zös pro-
g ra mo kat is szer vez tek, en nek ré sze volt
az Or szá gos Szlo vák Folk lór ta lál ko zó.
Az Örök ség Sé tán a részt ve vők meg te -
kint het ték a Nép raj zi Gyűj te ményt és a
szín há zi na pon az or szág ban élő szlo vá -
kok szín há za szlo vák nyel ven adott elő
két da ra bot. A Kistarcsai Kul tu rá lis Na -
po kon is rend sze re sen részt vesz nek. Ta -
valy a 640.000,- fo rin tos ál la mi tá mo ga -
tást még kö zel 500.000,- fo rint tal tud tak
meg tol da ni (a pénzt pá lyá za to kon nyer -
ték), így 1.157.000 fo rint tal gaz dál kod -
hat tak. Az el nök as  szony zár sza vá ban
ki hang sú lyoz ta, sen ki se szé gyell je gyö -
ke re it és örül jön an nak, hogy egy nyelv -
vel töb bet be szél, mint má sok. A jö vő -
ben na gyobb hang súlyt fek tet nek a
nyelv tan fo lyam ok szer ve zé sé re.

Ka rá cso nyi aján dék
Vál lal ko zók tá mo ga tá sá val 300 cso ma got

ál lí tott ös  sze ka rá csony előtt a kép vi se lő-tes -
tü let jobb ol da li frak ci ó ja, amit a kép vi se lők
sze mé lye sen ju tat tak el a kistarcsai idő sek nek
és rá szo rul tak nak. A több éve kez dő dött ha -
gyo mányt foly tat va a Kistarcsai Nagy csa lá -
dos ok Egye sü le té nek ezen felül még 100 da -
rab aján dék cso ma got ad tak. A cso mag ba ká -
vé, na rancs, édes ség, liszt, cu kor és tisz tí tó -
sze rek ke rül tek több ezer fo rint ér ték ben. 

Ma gyar Gyu lá nak a Mó ra Fe renc
ut cá ban Juszkó Fe renc kép vi se lő
ad ta át a ka rá cso nyi aján dé kot 

Ebtartók fi gye lem
Kistarcsa Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la fel hív ja az ebtulajdonosok fi gyel mét a kö -

vet ke zők be tar tá sá ra. Az ál la tok tar tá sá ról szó ló 6/2005. évi (II. 08.) szá mú ön kor mány -
za ti ren de let 15. § (1) és (8) be kez dé sei sze rint, az ál lat tar tó kö te les ebét úgy tar ta ni,
hogy az más tes ti ép sé gét ne ve szé lyez tes se és anya gi kárt se okoz zon sem sze mély nek,
sem kö zös ség nek, va la mint be ke rí tet len in gat la non ebet sza ba don tar ta ni ti los.

Ha ra pós, vagy tá ma dó ter mé sze tű ebet meg köt ve, vagy zárt aj tó mö gött kell tar -
ta ni és a la kó ház be já ra tán jól lát ha tó he lyen ha ra pós ku tyá ra uta ló fi gyel mez te tő
táb lát kell el he lyez ni.

Az ebtartó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy az eb köz te rü let re fel ügye let nél kül
ne jus son ki és a köz te rü le ten fel ügye let nél kül ne tar tóz kod jon.

Köz te rü le ten ebet csak pó rá zon és száj ko sár ral el lát va sza bad sé tál tat ni.
Az az ebtulajdonos, aki a fen ti ek nek nem tesz ele get sza bály sér tést kö vet el, és

el le ne sza bály sér té si el já rás kez de mé nyez he tő!
Az ál la tok tar tá sá ról szó ló 6/2005. (II. 08.) szá mú ön kor mány za ti ren de let 29. §

f) pont ja ér tel mé ben sza bály sér tést kö vet el és 30.000,- Ft-ig ter je dő bír ság gal sújt -
ha tó az az ebtartó, aki az ebét úgy tart ja, hogy te vé keny sé gé vel más tes ti ép sé gét,
egész sé gét ve szé lyez te ti, szom szé dos la kók nyu gal mát za var ja, fé lel met kelt, és
anya gi kárt okoz sze mély nek, kö zös ség nek.

Ugyan ezen ren de let 29.§ g) pont ja sze rint is sza bály sér tést kö vet el és pénz bír -
ság gal sújt ha tó az, aki az ál lat egész ség ügyi, ál lat vé del mi, ál lat tar tá si, köz egész ség -
ügyi, kör nye zet – és ter mé szet vé del mi, épí tés ügyi, va la mint közbisztonsági elő írá -
so kat meg sze gi.

Az uszo da nyit va tar tá sa
Hét fő től pén te kig 6.00-tól 22.00-ig, szom ba ton és va sár nap 10.00-től 18.00-ig.

Be lé pő jegy árak de. 8-tól 16-ig: sza u na hasz ná lat nél kül fel nőt tek nek 740 Ft,14 év
fe lett és nyug dí ja sok nak 500 Ft, di á kok nak 14 év alatt 420 Ft, lá to ga tó jegy 200 Ft.

A víz hő mér sék le te: 29 oC . Az uszo da szol gál ta tá sai: úszás ok ta tás, triatlon, ví -
zi pó ló, szink ron úszás, sza u na és mas  szás.

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 2008. ja nu ár
23-án 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 meg vi tat ják a 2008. évi
költ ség ve té si kon cep ci ó ját.  A dél után
14.00 órá tól kez dő dő nyílt ülés re min -
den ér dek lő dőt vár nak. 

Következő lapzárta: február 10.
Beküldött cikkeket nem őrzünk meg

és nem küldünk vissza. A megjelent írá-
sok tartalma nem feltétlenül tükrözi a
szerkesztőség véleményét.
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A la kos sá got és vál lal ko zó kat érin tő adó kö te le zett sé gek

Az elő ző év hez ké pest 2008. ja nu ár 1-től a he lyi adók lé nye gé ben nem vál toz -
tak. Bár a kép vi se lő-tes tü let a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sok csök ke né se és a
mű kö dé si ki adá sok fo lya ma tos emel ke dé se mi att fon to ló ra vet te, hogy eset le ge sen
be ve zes se a te lek adót. A je len leg ha tá lyos, il let ve 2009. ja nu ár 1-től be ve ze ten dő
tör vé nyi mó do sí tá sok fi gye lem be vé te lé vel azon ban úgy dön tött, hogy a 2008-as
adó év re új adó ne met nem ve zet be.

A la kos sá got, va la mint a vál lal ko zó kat érin tő gép jár mű adót, a he lyi ipar űzé si
adót, a ta laj ter he lé si dijat, a 100 mil lió Ft ér té ket el érő la kó in gat la nok után ese dé kes
lu xus adót idén is meg kell fi zet ni. Az adó zók az őket érin tő be fi ze té si kö te le zett sé -
gek ről az ön kor mány za ti adó ha tó ság ha tá ro za ta i ból, fel hí vá sa i ból ér te sül het tek (ér -
te sül nek). A pol gár mes te ri hi va tal az ön kor mány zat hi va ta los lap já ban a Kistarcsai
Hír adó ban a kö zel jö vő ben is me tel ten részletesen tájékoztatja a lakosságot.

Hang sú lyoz zuk azon ban, hogy 2007-hez ké pest 2008. ja nu ár 1-től je len tős vál -
to zás nem tör tént, ki vé ve a ta laj ter he lé si dijat, ahol a 2004-ben ki hir de tett jog sza -
bály elő írá sa alap ján – nem az ön kor mány zat dön té se kö vet kez té ben – éven ként fo -
lya ma to san emel ke dik a fo gyasz tok ál tal fi ze ten dő díj ará nya. Az adó nak mi nő sü -
lő díj azt a fo gyasz tót ter he li, aki a mű sza ki lag ren del ke zés re ál ló köz csa tor ná ra
nem köt rá. A ta laj ter he lé si díj mér té ke 2008-ban a 2007. évi víz fo gyasz tás ra ve tít -
ve 270,- Ft/m3.

A la kos sá got érin tő 
ét ke zé si dijak vál to zá sa
A nyers anyag árak vál to zá sa mi att

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za ta ál tal
fenn tar tott in téz mé nyek ben 2008-ban az
alabbi ét ke zé si té rí té si dí jak vál toz nak.
Óvo dai el lá tás: na pi há rom szo ri ét -

ke zés 270,- Ft+Áfa, amely ből a tí zó rai
65,- Ft+Áfa, az ebéd 155,- Ft+Áfa, az
uzson na 50,- Ft+Áfa
Ál ta lá nos is ko lai el lá tás: na pi há -

rom szo ri ét ke zés 307,- Ft+Áfa, amely -
ből a tí zó rai 67,-Ft+Áfa, az ebéd 180,-
Ft+Áfa, az uzson na 60,- Ft+Áfa
Kö zép is ko lai el lá tás: ebéd 191,-

Ft+Áfa
Fel nőtt ét ke zés: ebéd ön kor mány -

za ti dol go zók nak 382,- Ft+Áfa, szo ci á -
lis ét ke zés 382,- Ft+Áfa, ven dég ét ke -
zés 417,- Ft+Áfa.

Az ál ta lá nos for gal mi adó mér té két
a min den ko ri Áfa tör vény sza bá lyoz za,
mely nek je len le gi mér té ke 20 %. De ák ta nya prog ram jai

2008. ja nu ár 24. Malatinszky Ákos: Táj gaz dál ko dás A ha gyo má nyos pa rasz ti
gaz dál ko dás mint a ter mé sze ti ér té kek zá lo ga. Mi ért szük sé ges az em ber a táj ban?
A re zer vá tum sze rű ter mé szet vé del mi kí sér le tek nem vál tak be. Az őse ink ál tal ter -
mesz tett nö vé nyek vé del me.
2008. ja nu ár 31. France Mutombo: Af ri ka fe ke tén fe hé ren A 2002 óta mű kö dő

Af ri ká ért Ala pít vány cél ja, hogy szem lé let for má ló elő adá sok és to le ran cia prog ram
ke re té ben is mer tes se meg az em be re ket a va lós af ri kai hely zet ről, és köz vet len se -
gít sé get is nyújt son Kon gó nak.
2008. feb ru ár 07. Mé szá ros At ti la: Szal ma ház Mind an  nyi an ta pasz tal juk az

ener gia árak és a kör nye zet vál to zá sát. Az em ber éle té nek egyik je len tős ese mé nye a
ház épí tés. A kör nye zet vé del met és sa ját éle tünk jö vő be ni meg kön  nyí té sét szol gál ja
a szal ma ház: fel épí té se ki sebb ter he lés a kör nye zet szá má ra, fenn tar tá sa ol csóbb.
2008. feb ru ár 14. KIKE: Kül föl di cse re prog ra mok ról Len gyel or szá gi tré -

ning: a sze rep já ték, mint a kö zös ség épí tés új pil lé re. A Por tu gá li á ban ren de zett,
kör nye zet vé de lem ről szó ló nem zet kö zi prog ram so rán nem ze ti par ko kat, ví zi
erő mű vet, kör nye zet tu da tos szel le mi sé gű ál ta lá nos is ko lát is lá to gat tak egye sü le -
tünk kép vi se lői.
2008. feb ru ár 21. Sza bó La jos: Gyógymasszázs spe ci á lis ágyon A termoaku-

presszúrás gyógymasszázságy mű kö dé si el ve. A ke ze lés ha tá sa a ge rinc osz lop ra és egyéb
test ré szek re. A mas  szí ro zó rész já de kő ből ké szül. A tá vol-ke le ti gyógy tech ni ka és a ha -
gyo má nyos or vos lás öt vö ze te. Kik nek ajánl ha tó a gyógymasszázságy hasz ná la ta?

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 tart ják. A klub es tek ide je: csü tör tö kön es te 7-től 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.    

Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let

Szá mí tó gé pe ket 
ado má nyoz tak

Há rom da rab Pentium tí pu sú szá mí -
tó gé pet aján lott fel a kistarcsai is ko lák -
nak Dr. Ko min Vladimir cé ge, amit ja -
nu ár 10-én 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 ben adott át Ju hász At ti la a
XVI. ke rü le ti cég ügy ve ze tő igaz ga tó ja
és az ado mányt ko or di ná ló al pol gár -
mes ter Solymosi Sán dor dr. Pat kós Jó -
zsef igaz ga tó nak (Szent Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la) dr. Luk ács Fe renc Józsefné
igaz ga tó he lyet tes nek (Flór Fe renc Gim -
ná zi um) és a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos
Is ko lá nak. 

Az önzetlen adomány eszmei értéke
600.000 forint. A nagyteljesítményű
számítógépek az iskolák informatikai
oktatását segítik.

A „Csi ga ház ” ja nu ár- feb ru á ri  prog ram ja 
ja nu ár 19. Vál lal ko zók bál ja 19.00– 04.00
ja nu ár 20. Kistarcsai Kis csil la gok  15.00–19.00 
ja nu ár 26. Kék ne fe lejcs Nép dal kör far sang ja 19.00 
feb ru ár 01. Köl csey Ált. Isk. al sós far sang   15.00
feb ru ár 02. Köl csey Ált. Isk. Far san gi bál 
feb ru ár 14. Nyug dí jas far sang 16.00–20.00    
feb ru ár 16. Ju do Sport Egye sü let bál ja  18.00–02.00

Dr. Patkós József, Dr. Lukács
Ferenc Józsefné, Juhász Attila,

Solymosi Sándor
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VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le te no -
vem ber 15-én a / 742/2007. (XI. 15.) /számú ha tá ro za tá val
dön tött a kép vi se lő-tes tü let fel osz la tá sá ról. A He lyi Vá lasz tá si
Bi zott ság no vem ber 19-ki /5/2007. (XI. 19.) / ha tá ro za tá ban
2008. feb ru ár 10-re (va sár nap ra) tűz te ki az idő kö zi pol gár mes -
ter és kép vi se lő vá lasz tást. 

Nagy Timea jegy ző a He lyi Vá lasz tá si Iro da ve ze tő jé nek
tá jé koz ta tá sa sze rint a 2008. feb ru ár 10-i idő kö zi ön kor mány -
za ti vá lasz tá son 10 egyé ni vá lasz tó kör zet ben kell a kép vi se lő
je löl tek re és a pol gár mes ter re sza vaz ni. A tíz egyé ni győz tes
köz vet le nül ke rül be a 17 ta gú tes tü let be. Az üre sen ma ra dó
kép vi se lői he lyek re az úgy ne ve zett kom pen zá ci ós lis tá ról le het
bejutni.(A kom pen zá ci ós lis ta ar ra szol gál, hogy az ön kor -
mány za ti egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben a nem győz tes je lölt re
le adott sza va za to kat ös  sze gyűjt se, és a nem győz tes je löl tet ál -
lí tó je lö lő-szer ve zet /párt, egye sü let stb./ ál tal fel ál lí tott lis tá ról
kép vi se lőt jut tas son a tes tü let be.) A 10 000-nél több la ko sú te -
le pü lé sen kom pen zá ci ós lis tát az a je lö lő szer ve zet ál lít hat,
amely az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek leg alább egy ne gye dé ben,
az az Kistarcsán 2 ön kor mány za ti egyé ni vá lasz tó ke rü let ben je -
löl tet ál lí tott.

A sza va zás ra jo go sult ál lam pol gárt lak cí me alap ján so rol -
ják va la me lyik egyé ni vá lasz tó ke rü let hez és a sza va zás nap ján
ott kell vok sol nia. A vá lasz tó ke rü le tek fel osz tá sát meg te kint he -
tik a pol gár mes te ri hi va tal ban és a az ön kor mány zat hon lap ján
(www.kistarcsa.hu). A pol gár mes ter vá lasz tás az ed dig meg -
szo kott mó don zaj lik majd, va gyis a jo go sult sá got szer zett je -
löl tek kö zül kell egy ne vet be ik szel ni.  

A vá lasz tó jo go sult ság gal ren del ke ző vá lasz tó pol gár  te hát
2db – egy pol gár mes te ri és egy az adott egyé ni vá lasz tó ke rü -
let ben in du ló egyé ni je löl te ket tar tal ma zó – sza va zó la pot kap
majd kéz hez a sza va zó he lyi ség ben. 

A He lyi Vá lasz tá si Iro da 2008. ja nu ár 15-ig egy pol gár mes -
ter je löl tet vett nyil ván tar tás ba. Solymosi Sán dor a FI DESZ je -
lölt je ja nu ár 10-én ad ta le a je lölt ség hez szük sé ges 300 ér vé -
nyes aján ló szel vényt. 

A kép vi se lő je löl tek kö zül a 10 vá lasz tá si kör zet ben ed dig
25-en regisztráltak. Az 1-es szá mú kör zet ben Ondrisek
Lász ló (füg get len) és Zsiák Pé ter (FI DESZ), a 2-es szá mú
kör zet ben Uvacsek Csa ba (füg get len), Dr. Hat va ni Sza bolcs
(FI DESZ) és Karches Kár oly (füg get len), a 3-as szá mú kör -
zet ben Rapavi Zol tán Mi hály (füg get len), Fo dor Ró bert (füg -

get len), Bergán Já nos (FI DESZ), a 4-es szá mú kör zet ben
Ondrisek Ist ván (füg get len), Ma jor Lász ló And rás (FI DESZ),
az 5-ös szá mú kör zet ben Ked ves Kár oly (FI DESZ), Gyolcs
Gé za (Szilasvölgye Egye sü let), a 6-os szá mú kör zet ben
Jutasi-Varró Di á na Il di kó (füg get len), Méhesné Hor váth Eri -
ka (FI DESZ), a 7-es szá mú kör zet benMéhesné Hor váth Eri -
ka (füg get len) ifj. Ju hász Ist ván (FI DESZ), a 8-as szá mú
kör zet ben Windberger La jos Gyu la (füg get len) Dr. Luk ács
Fe renc Józsefné (FI DESZ), Dr. Mol nár Csa ba Im re (füg get -
len), a 9-es szá mú kör zet ben Csampa Zsolt (füg get len),
Majsai Sán dor (FI DESZ), Juhászné Csor ba Ilo na (füg get len)
és a 10-es szá mú kör zet ben Juszkó Fe renc (FI DESZ),
Szeghy Fe renc Ist ván (Szilasvölgye Egye sü let), Kupecz
Lászlóné (füg get len) in dul az idő kö zi vá lasz tá son. A je lö lő
szer ve ze tek kö zül a FI DESZ-t és a Szilasvölgye Egye sü le tet
je gyez ték be a Vá lasz tá si Iro dán, kom pen zá ci ós lis tát ed dig
csak a FI DESZ ál lí tott fel. Itt a lis ta ve ze tő a FI DESZ pol gár -
mes ter-je lölt je Solymosi Sán dor, a mos ta ni kép vi se lő tes tü let
jobb ol da li frak ció ve ze tő je Juszkó Fe renc pe dig má so dik a lis -
tán. Éppen ezért az ő be ke rü lé sük az új kép vi se lő-tes tü let be
szin te 100%-osnak ve he tő. A kom pen zá ci ós lis ta to váb bi sor -
rend je: 3., Majsai Sán dor, 4., Zsiák Pé ter Pál, 5., Ked ves Kár -
oly, 6., Ma jor Lász ló András,7., dr. Hat va ni Sza bolcs, 8.,
Bergán Já nos, 9., Zsiák Ba lázs, 10., Vá gány At ti la, 11.,
Méhesné Hor váth Eri ka, 12., ifj. Ju hász Ist ván, 13., dr. Luk ács
Fe renc Józsefné, 14., Var ga György, 15., Sza bó Ger gely és 16.,
Ko csics ka Eri ka. Az in du lók név so ra ter mé sze te sen bő vülhet,
ugyan is az aján ló szel vé nye ket 2008. ja nu ár 18-án 16.00 órá -
ig le het gyűj te ni. A kom pen zá ci ós lis tát és az azon sze rep lő
je löl te ket leg ké sőbb 2008. ja nu ár 21-én 16.00 órá ig le het be -
je len te ni.  

Ér de mes még meg je gyez ni, hogy a vá lasz tá si kam pány
2008. feb ru ár 08-án 24.00 órá ig tart, kam pányt foly tat ni te hát
2008. feb ru ár 09-én 0.00 órá tól feb ru ár 10-én 19.00 órá ig ti los. 

A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság a Sza va zat szám lá ló Bi zott ság
jegy ző köny vei alap ján 2008. feb ru ár 11-ig ös  sze sí ti a sza va za -
to kat, és meg ál la pít ja a vá lasz tá si ered ményt. A sza va zó kö ri
jegy ző köny vek egy pél dá nya a he lyi vá lasz tá si iro dá ban 2008.
feb ru ár 13-án 16.00 órá ig meg te kint he tő. Az új kép vi se lő-tes -
tü let a vá lasz tás után 15 nap pal tart ja ala ku ló ülé sét.

Polgár Gyula

Tisz telt Vá lasz tó pol gár!
A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997.

évi C. tör vény 66. § (1) be kez dé sé nek -
2007. de cem ber 26-án ha tály ba lé pett -
ren del ke zé se sze rint „A sza va zó he lyi -
ség ben az a vá lasz tó pol gár sza vaz hat,
aki a név jegy zék ben sze re pel.”

A fen ti tör vény mó do sí tás sze rint meg -
szűnt az a ko ráb bi le he tő ség, hogy azt a
vá lasz tó pol gárt, aki nem ka pott ér te sí tést,
de iga zol ta, hogy lak cí me a sza va zó kör -

ben van a sza va zat szám lá ló bi zott ság fel -
ve het te a név jegy zék be és sza vaz ha tott.

Fel hí vom mind azon vá lasz tó pol gár ok
fi gyel mét, akik nem kap tak ér te sí tést a
sza va zás ide jé ről, he lyé ről azok a He lyi
Vá lasz tá si Iro dá nál (Pol gár mes te ri Hi va -
tal 2143 Kistarcsa, Sza bad ság út 48. I.
eme let 12. sz. iro da) sze mé lye sen je len je -
nek meg leg ké sőbb 2008. feb ru ár 09-én
16.00 órá ig és ve tes sék fel ma gu kat a név -
jegy zék be.         He lyi Vá lasz tá si Iro da

Az idő kö zi vá lasz tás Kistarcsán
2008. feb ru ár 10. 

TÁJÉKOZTATÓ A NÉVJEGYZÉKBE VÉTELRŐL Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

JANUÁR
20. v. Pharmafort
27. v. Patrona

FEBRUÁR
3. v. Pharmafort

10. v. Patrona
17. v. Pharmafort
24. v. Patrona

MÁRCIUS
2. v. Pharmafort
9. v.   Patrona

15. nü. Pharmafort
16. v. Pharmafort
23. v. Patrona
24. ü. Patrona
30. v. Pharmafort
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HIR DET MÉNY
Idő kö zi Ön kor mány za ti Vá lasz tás – 2008. feb ru ár 10.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki

városi főépítészi feladatkör betöltésére
A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Megbízás alapján betöltendő munkakör: városi főépítész határozatlan

időre heti 16 órában.
A városi főépítész által ellátandó feladatok: az épített környezet ele-

meinek alakításával és védelmével, továbbá a terület- és településrendezéssel,
a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása (az önkor-
mányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és
feltételeiről szóló 9/1998.(IV.3.) KTM rendeletben foglaltak alapján).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– legalább ötéves – a településrendezésben, az építészeti tervezésben,

illetőleg az építésügyi igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlat,
– legalább nyolcéves – a településrendezésben, az építészeti tervezésben,

illetőleg az építésügyi igazgatásban összesen eltöltött - gyakorlat, valamint
szakirányú felsőfokú kiegészítő szakképzettség,

– a feladatkör betöltéséhez építészkamarai tagság, valamint a területileg
illetékes építészkamara 90 napnál nem régebbi szakmai véleménye.

A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai tevékenységet is bemutató
részletes önéletrajzot, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai
elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell: képesítést nyújtó okiratot vagy annak köz-
jegyző által hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.

Előnyt jelent: önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
előzetesen beszerzett referencia, a település helyi ismerete.

Díjazás megállapodás szerint.
A pályázat benyújtásának határideje a pályázat Belügyi Közlönyben

való közzétételétől számított 30. nap. A pályázatokról a benyújtásra
előírt határidőt követő 30 napon belül a képviselő-testület dönt.

A pályázatot Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal címére „ Főépítészi
pályázat” (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) személyesen vagy postai
kézbesítés útján lehet benyújtani.

Álláspályázat
A Városi Művelődési  és Sport Központ

részmunkaidőre sportpályagondnoki feladat ellátására munkatársat keres
határozatlan időre.

Szakképesítési követelmény: – műszaki képzettségű szakmunkás, - vagy
középfokú szakirányú végzettség

A pályázathoz csatolni kell: – szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

(Hozzájáruló-nyilatkozat: személyes adatokat a bíráló bizottság
megtekintheti)

Pályázat leadásának határideje: 2008. február 01.
Pályázat elbírálásának határideje:  2008. február 08.

A pályázatokat zárt borítékban jeligével ellátva postai úton, vagy személye-
sen lehet leadni

Cím: Városháza Kistarcsa, Szabadság út 48. (Művelődési Iroda).
Munkába állás időpontja:  2008. március 03. 

Bérezés Kjt. bértábla szerint.
Érdeklődni a 06 28-507-147-es telefonszámon lehet.

Tisz telt Vá lasz tó pol gár!
A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság 2008. feb ru ár 10-ére tűz te ki a pol -

gár mes ter és he lyi ön kor mány za ti kép vi se lők idő kö zi vá lasz tá sát.
Is mé tel ten tá jé koz tat juk a Tisz telt Vá lasz tó pol gá ro kat a

sza va zás sal kap cso lat ban az aláb bi leg fon to sabb tud ni va lók ról.
Az idő kö zi pol gár mes ter és he lyi ön kor mány za ti kép vi se -

lő vá lasz tá son vá lasz tó jo gát az a sze mély gya ko rol hat ja, aki
az egyé ni vá lasz tó ke rü let ben la kó hel  lyel, en nek hi á nyá ban
ér vé nyes tar tóz ko dá si hel  lyel ren del ke zik.

A sza va zás ide je, he lye és mód ja
Sza vaz ni 2008. feb ru ár 10-én reg gel 06.00 órá tól es te

19.00 órá ig le het.
Sza vaz ni ki zá ró lag sze mé lye sen és csak a vá lasz tó pol gár

la kó he lye sze rint ki je lölt sza va zó he lyi ség ben le het.
Ér vé nye sen sza vaz ni csak a hi va ta los sza va zó la pon sze -

rep lő je lölt re le het.
A sza va zó la pon az ös  szes je lölt ne ve ábé cé sor rend ben

sze re pel.
Egy vá lasz tó ke rü let ben csak egy pol gár mes ter je lölt re és

egy kép vi se lő je lölt re le het sza vaz ni.
A je lölt re sza vaz ni a je lölt ne ve alat ti, fe let ti vagy mel let -

ti kör be tol lal írt, két egy mást met sző vo nal lal le het, pl.

A moz gá sá ban gá tolt vá lasz tó pol gárt sza va zá sá nak le he -
tő vé té te le ér de ké ben – ké ré sé re – a sza va zat szám lá ló bi zott -
ság leg alább két tag ja moz gó ur ná val fel ke re si.

A MOZ GÓ UR NA IGÉNY LÉ SÉ NEK SZA BÁ LYAI
2007. DE CEM BER 26-ÁN – A 2007. ÉVI XLXXII. TÖR -
VÉNY 4.§-A SZE RINT – MEG VÁL TOZ TAK! Moz gó ur nát
a vá lasz tó pol gár ÍRÁS BAN kér het a vá lasz tás nap ját meg elő -
ző na pig a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé től, il le tő leg a sza va -
zás nap ján a sza va zat szám lá ló bi zott ság tól.

A sze mély azo nos ság és a lak cím iga zo lá sa a sza va zás so rán:
A vá lasz tó pol gár a sze mély azo nos sá gát és a lak cím ét a

kö vet ke ző iga zol vá nyok be mu ta tá sá val iga zol hat ja:
A lak cím iga zo lá sá ra is al kal mas, ér vé nyes sze mély azo no -

sí tó iga zol ván  nyal, vagy
ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol ván  nyal, vagy ér vé nyes

út le vél lel, vagy 2001. ja nu ár 1-jét kö ve tő en ki ál lí tott ér vé nyes
ve ze tői en ge dél  lyel és ér vé nyes lak cím kár tyá val.

He lyi Vá lasz tá si Iro da
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Ma már ta lán sok kistarcsai pol gár
tud ja, hogy ho vá for dul jon ak kor, ami kor
meg ol dat lan csa lá di, há zas sá gi, vá lá si,
gyer mek ne ve lé si, élet ve ze té si, szo ci á lis,
ügy in té zé si, vagy egyéb élet prob lé má ja
van, eset leg adós ság csap dá ba ke rül,
vagy mun ka nél kü li vé vá lik.  

A se gít ség nyúj tás nak ez a for má ja az
or szág ban el sők kö zött Kerepestarcsán
ala kult meg 1986-87-ben. 1986-ban kez -
dő dött meg a szol gá lat ki ala kí tá sa, a
mun ka tár sak egy évig tár sa dal mi mun -
ká ban, (ma ön kén te sek nek ne vez nék
őket) dél utá non kén ti fél fo ga dás sal lát ták
el a fel ada tot, névszerint: Dr. Kál mán
Mag dol na jo gász, De me ter Istvánné pe -
da gó gus, Donkó Er zsé bet pe da gó gus,
Merza Pé ter pszi cho ló gus a Gö döl lői
Ne ve lé si Ta nács adó ve ze tő je, Dr.
Szelepcsényi Já nos or vos, és Ta kács Im -
re szo ci o ló gus-pe da gó gus, gyer mek vé -
del mi párt fo gó, az intézmények közül
pedig a Széchenyi István Általános
Iskola, a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
la, és a Flór Fe renc Kór ház.

Az in téz mény lét re ho zá sá ban a leg -
na gyobb sze re pet Vassné Nyé ki Ilo na ak -
ko ri ta nács el nök, or szág gyű lé si kép vi se -
lő vál lal ta ma gá ra. Őt ma egy me ne dzser
tí pu sú pol gár mes ter nek ne vez nék, hi szen
ne vé hez kö tő dik a csa lád se gí tő szol gá lat
lét re ho zá sa mel lett az uszo da fel épí té se,
a te le fon há ló zat ki épí té se, a gáz el lá tás
be ve ze té se, az Eper je si úti la kó te lep fel -
épí té se, hogy csak a fon to sab ba kat em lít -
sem. Szo ci á lis ér zé keny sé gé re, de mok -
ra ti kus szem lé le té re jel lem ző, hogy a la -
ká sok el osz tá sá ra egy tár sa dal mi bi zott -
sá got ho zott lét re a te le pü lés el is mert
pol gá ra i nak be vo ná sá val, akik a szo ci á -
lis rá szo rult ság alap ján ítél ték oda a la ká -
so kat, ho lott er re sem mi sem kö te lez te.

A csa lád se gí tő szol gá lat ré szé re meg -
vá sá rol ta a Sza bad ság u. 90. szám alat ti
épü le tet (ma ét te rem), ahol Kerepes tarcsa
szét vá lá sá ig mű kö dött. Vassné Nyé ki Ilo -
na pá lyá za tot nyúj tott be az ak ko ri egész -
ség ügyi mi nisz ter hez Dr. Csehák Ju dit -
hoz az in téz mény fenn tar tá sá nak tá mo ga -
tá sá ra. En nek si ke re után, 1987 de cem be -
ré ben kezd te meg a csa lád se gí tő szol gá lat
a hi va ta los, fo lya ma tos mű kö dé sét. Ezt
kö ve tő en az épü let ben ki ala kí tás ra ke rült
a he tes bent la ká sos idő sek klub ja, ame -
lyet 10 fő vett igény be hét fő től pén te kig.
A ter vek kö zött sze re pelt egy idő sek ott -
ho ná nak a fel épí té se, amely vé gül ma -
gán-vál lal ko zás for má já ban va ló sult
meg. Vi szont az in téz mény ki bő vült a há -

zi szo ci á lis gon do zás, és a szo ci á lis ét -
kez te tés fel adat kö ré vel, amely szol gá la -
tok ma is mű köd nek.

Kerepestarcsa szét vá lá sa után a csa -
lád se gí tő szol gá lat egy évig még el lát ta
mind két te le pü lést, ezt kö ve tő en
Kistarcsa nem tar tott rá igényt. A hely zet
ér de kes sé ge, hogy a Szé che nyi úti óvo da
szo ci á lis in téz mén  nyé tör té nő át ala kí tá -
sá ra nyert pá lyá za ti pénz ből vé gül is ko la
épült. (Szűk, po ros ud var ra ös  sze zsú folt
gyer me kek kel) Er re szük ség volt, hi szen
el adás ra ke rült az al só ta go zat nak helyt
adó, meg fe le lő mé re tű ját szó ud var ral
ren del ke ző épü let. (Bat thyá ny u., ma tár -
sas ház). Ek kor zárt be az or szá gos hí rű
me gyei mód szer ta ni, (Eper je si u.) és
Szé che nyi úti böl cső de. 

Ezt per sze ma már min den ki na gyon
saj nál ja, mi vel je len leg is meg ol dat lan a
vá ros böl cső dei el lá tá sa. Ha son ló sors ra
ju tott a volt mo zi épü le te is, amely a te -
le pü lés köz pont já ban ki vá ló le he tő sé get
je len tett vol na – kö zös sé gi ház zá ala kít -
va – a fi a ta lok ré szé re.

A kis idő uta zás után tér jünk vis  sza a
csa lád se gí tés hez. Min den, az or szág pol -
gá ra i ról fe le lő sen gon dol ko dó po li ti ká nak
(le gyen az he lyi, vagy or szá gos) alap ve tő
fel ada ta – di va tos ki fe je zés sel – a hu mán
erő for rás ok, az em be ri ké pes sé gek fej -
lesz té se, az em be rek szo ci á lis-men tá lis
jó lét ének, a he lyi tár sa dal mak – te le pü lé -
sek – integratív mű kö dé sé nek biz to sí tá sa,
a szo li da ri tás erő sí té se. Ezek nél kül az or -
szág dezintegrálódik, fel erő sö dik a tár sa -
dal mi anómia, ami nek kö vet kez té ben
meg nö ve ked nek a men tá lis meg be te ge dé -
sek, a ne u ró zis, de pres  szió, pá nik be teg -
ség, sze mé lyi ség za va rok, nö vek szik a bű -
nö zés, az ön gyil kos ság, az al ko ho liz mus,
a ká bí tó szer fo gyasz tás. Tud juk, hogy ma
Ma gya ror szá gon kö zel 800 000 egész -
ség ká ro so dott („le szá za lé kolt”) em ber él,
kö zel egy mil lió szen ve dély be teg, min den
má so dik há zas ság vá lás sal vég ző dik, nö -
vek szik az egy szü lős ház tar tá sok szá ma,
mind több gyer mek ma rad ki az ál ta lá nos
is ko lá ból, a szak kép zés ből, nö vek szik a
mély sze gény ség, ezen be lül a gyer mek -
sze gény ség, és to vább ra is ma gas a mun -
ka nél kü li ek szá ma. 

A fen ti prob lé mák meg ol dá sá nak elő -
se gí té sé re jöt tek lét re a csa lád se gí tő
szol gá la tok im már or szág szer te. Az in -
téz ményt bár ki fel ke res he ti, aki nek va la -
mi lyen meg ol dat lan gond ja akad. Az ott
dol go zó szo ci á lis mun ká sok (dip lo más
szak em be rek) in for má ci ók kal, ta ná csok -

kal szol gál nak, elő se gí tik a hi va ta los
ügyek in té zé sét, (Pl. se gé lyek, GYES,
GYED, GYET, szo ci á lis in téz mé nyi el -
lá tá sok, adós ság ke ze lés, díj hát ra lé kok,
stb.). Se gít sé get nyúj ta nak a meg rom lott
csa lá di, há zas tár si kap cso la tok, élet ve ze -
té si ne héz sé gek meg ol dá sá ban. A jo gi
ter mé sze tű prob lé mák ese tén ren del ke -
zés re áll az in gye nes, ügy véd ál tal biz to -
sí tott jog se gély szol gá lat. Ki emelt fi gyel -
met for dí ta nak a mun ka nél kül ma radt
em be rek se gí té sé re. Fel ku tat ják, köz ve tí -
tik a mun ka he lye ket, se gí te nek az ön -
élet rajz ok meg írá sá ban, te le fon-hasz ná -
la ti le he tő sé get biz to sí ta nak, ta ná cso kat
ad nak az ön me ne dzse lés hez. Cso por tos
fog lal ko zá so kat szer vez nek an nak ér de -
ké ben, hogy meg őriz zék, vagy vis  sza -
nyer jék mun ka erő-pi a ci ké pes sé gü ket,
ön bi zal mu kat, amely igen meg csap pan
ese tük ben. A szo ci á lis prob lé má ik ke ze -
lé sé ről sem fe led kez nek meg: szük ség
ese tén se gé lye ket in téz nek, meg ál la po -
dá so kat köt nek a köz mű vek kel a tar to zá -
sok fi ze té sé nek el ha lasz tá sá ra, rész le tek -
ben va ló meg fi ze té sé re. Pá lyá za to kat
nyúj ta nak be egyé ni, csa lá di és kö zös sé -
gi prog ra mok meg va ló sí tá sá ra. A csa lá -
dok se gí té se ér de ké ben ve szé lyez te tett -
sé get és krí zis hely ze tet jel ző rend szert
mű köd tet. En nek tag jai – a jegy ző, to -
váb bá a szo ci á lis, egész ség ügyi szol gál -
ta tó in téz mény, va la mint a gyer mek jó lé -
ti szol gá lat, a párt fo gói fel ügye lői, és a
jo gi se gít ség nyúj tói szol gá lat- kö te les, a
tár sa dal mi szer ve ze tek, egy há zak és ma -
gán sze mé lyek je lez he tik a csa lád se gí tő
szol gá lat nak, ha se gít ség re szo ru ló csa -
lád ról, sze mély ről sze rez nek tu do mást.
A jel zés alap ján a csa lád se gí tő szol gá lat
mun ka tár sa sze mé lye sen fel ke res ve tá jé -
koz tat ja őket a csa lád se gí tés ke re té ben
nyúj tott szol gál ta tá sok ról. 

Ta kács Im re szo ci o ló gus 

20 éve ala kult a Kerepestarcsai Csa lád se gí tő Szol gá lat 

A FÉDA Kft. 
hamarosan nyíló 

Csokoládé Múzeuma
címkéző és csomagoló munkatársakat

keres
alkalmi és állandó munkára is.

A munkavégzés helye: 
1162, Budapest, Bekecs u. 22. (Árpádföld) 

Érdeklődni Szilágyi Szabolcsnál lehet
a következő elérhetőségeken: 

06-1-401-5005, szilagyi.szabolcs@feda.hu
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Ün nep nap ok és hét köz nap ok vál to -
gat ják egy mást éle tünk ben. Az előb bi ek -
re az emel ke dett han gu lat, az utób bi ak ra
pe dig a min den na pi meg él he té sért va ló
küz de lem a jel lem ző. Új év el ső nap ja i -
ban fel ve tő dik ben nünk a kér dés: mit hoz
az új esz ten dő?  Egész sé get, be teg sé get,
örö mö ket, szen ve dé se ket? Vá laszt a fel -
tett kér dé sek re nem tu dunk ad ni, leg fel -
jebb csak re mény ked he tünk. Re mé nyek -
kel né zünk elő re és vár juk az egyén, a
csa lád és a tár sa da lom bol dog sá gát. 

Az új év le gyen bol dog ság egyé ni éle -
tem ben. Ezt a re mélt bol dog sá got kí ván -
ták egy más nap, azok, akik meg vár ták a
szil vesz te ri éj félt. A bol dog egyé ni éle -
tem ből men  nyi va ló sul hat meg. Az új év
egy hos  szú sö tét alag út, nem lá tom a vé -
gét, de bol dog sá got aka rok ta lál ni. Az új -
év egy ma gas hegy, mely re fel aka rok
jut ni, a bol dog ság he gyé re. A bol dog ság
he gyét csak hit tel le het el ér ni. Ér het nek
ben nün ket ke resz tek, szen ve dé sek, de
tud juk Is ten be ve tett hit tel e ter he ket hor -

doz ni. Nem sza bad, hogy el ve szít sük lel -
ki egyen sú lyun kat. Is ten be ve tett hit
min dig fel emel, amint Arany Já nos ír ja:
„Mert a sze gény nek drá ga kincs a hit,
tűr ni és re mél ni meg ta nít.”

A he lye sen gon dol ko dó em ber bol -
dog sá got akar ad ni csa lád já nak. A tár sa -
da lom leg ki sebb sejt je bol dog ság ban
akar él ni. Je len éle tünk ben sok meg pró -
bál ta tá son megy ke resz tül a csa lád. A
csa lá dok bol dog sá gát meg fer tő zi az
anya gi as ság, az ön zés és az ér zé ki ség.
Így tö me gé ben bom la nak fel a há zas sá -
gok. Bol dog csa lá di kö zös ség csak ak kor
le het, ha vis  sza tér a csa lád az Is ten ál tal
el kép zelt élet hez. A föl di ér té ke ket ne
anya gi ak ban, pénz ben és ön zés ben mér -
jük. A csa lád ban nem én va gyok az el ső,
csak egy a töb bi ek kö zött. Min den ki
egyért, egy min den ki ért.

Az új év ben bol dog akar len ni a tár sa -
da lom. Saj nos az em be ri ség fél a gaz da sá -
gi jö vő jé től, és éle té nek jö vő jé től is. Az
Egy ház ve ze tő it min dig fog lal koz tat ta az

a gon do lat: mi lyen úton ha lad a tár sa da -
lom éle te. II. Já nos Pál pá pa egyik új évi
be szé dé nek ezt a cí met ad ta: „Az igaz ság
és a bé ke.” A bol dog em lé kű Szent atya ki -
mond ta: igaz ság nél kül nincs bé ke, nincs
bol dog ság. Ha nincs igaz ság, ak kor bár -
mi lyen erő sen hir de tett bé ke és bol dog ság
tö ré keny ma rad. A tár sa da lom éle te jo gon
és igaz sá gon áll hat, ez össz hang ban van a
köz jó val. A társ da lom nak vis  sza kell tér -
nie a ma gasz tos esz mék hez, ame lye ket
hűt le nül el ha gyott. A gon dol ko dó em ber
kap cso la tot ke res a lel ki is me ret tel, a ki ne -
ve tett er kölc  csel és a ki gú nyolt val lás sal.
Vi gyáz zunk: a sza bad el vű ség örö mö ket
ad hat, de bol dog sá got nem. 

Boly gónk – a föld –, 2008. ja nu ár el -
se jén új ra el in dult a Nap kö rü li út já ra. Ez
az év is – mint min dig – 365 nap 5 óra 48
perc és 46 má sod per cig fog tar ta ni. Szív -
ből kí vá nom, hogy az egyén, a csa lád és
a társ da lom ezen idő alatt is sok örö met,
bol dog sá got ta lál jon.

Som lai Jó zsef plé bá nos. 

A bol dog ság

A Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let
évek óta ter ve zi a he lyi ön kor mány zat,
az üz le ti szfé ra és a ci vil kö zös sé gek
köz ti pár be széd lét re jöt tét, és a jö vő be -
ni együtt mű kö dés meg va ló sí tá sát. Mi -
vel a kistarcsai kép vi se lő-tes tü let fel -
osz lat ta ma gát – mi nek kö vet kez té ben
idő kö zi vá lasz tá sok ra ke rül sor 2008.
feb ru ár 10-én – úgy lát juk, ez egy meg -
fe le lő tár sa dal mi ál la pot ter vünk be in -
dí tá sá hoz. A prog ram tel je sen nyi tott,
te hát bár ki részt ve het raj ta – és szí ve -
sen is lát juk az ér dek lő dő ket –, de re -
mél jük, hogy a kép vi se lő je löl tek fon -
tos nak ér zik majd is me re te ik ilyen irá -
nyú bő ví té sét is.

Egy elő re mint egy fél éves fo lya mat
ele mei kör vo na la zód nak. A prog ram tar -
tal maz elő adá so kat, tré nin ge ket, work-
shopokat, mo de rált be szél ge té se ket és vi -
tá kat, va la mint kö zös ta pasz ta lat szer ző ki -
rán du lá so kat olyan te le pü lé sek re, ahol a
há rom szek tor ös  sze fo gá sá val szig ni fi káns
fej lő dés mu tat ha tó ki (Túristvándi,
Alsómocsolád, Mórahalom, Kötegyán,
Ke cel, Herény, Mesztegnyő…).

A vá lasz tá so kig – az idő rö vid sé ge
mi att – há rom al ka lom ra ke rül het sor a
Ci vil ház ban.

1., 2008. ja nu ár 16., szer da es te 6 óra
Az ön kor mány za ti vá lasz tá sok ról –

dr. Szép Ti bor, Pest me gye fő jegy ző je
Mi vel Kistarcsa la kos sá gá nak szá ma

az utób bi idő szak ban emel ke dett 10 000
fő fö lé, a mos ta ni vá lasz tás a ko ráb ban
meg szo kot tól el té rő rend szer ben zaj lik
majd. Ezek ről a kö rül mé nyek ről és vál to -
zá sok ról sze ret nénk ad ni egy tá jé koz ta tó
is mer te tést.

2., 2008. ja nu ár 23., szer da es te 6 óra
Ön kor mány zat és köz igaz ga tás – dr.

Kökényesi Jó zsef, a Pol gár mes te rek
Aka dé mi á ja tu do má nyos fő mun ka tár sa

Az ön kor mány zat és a pol gár mes te ri
hi va tal meg kü lön böz te té se fo gal mi szin -
ten is bi zony ta lan sá got okoz sok em ber -
nek, emi att a két in téz mény te en dő i nek,
funk ci ó i nak, sze re pe i nek szét vá lasz tá sa
gyak ran ne héz kes, ami ab ból adód hat,
hogy a sze rep lők szá má ra sem kör vo na la -
zó dik ki elég ha tá ro zot tan, hogy va ló já ban
mi az ő fel ada tuk.

3., 2008. ja nu ár 30., szer da es te 6 óra
A deliberatív kor mány zás –

Bodorkós Bar ba ra, a Szent Ist ván Egye -
tem doktorandusza

A meg vi ta tá son ala pu ló dön tés ho za tal

ná lunk még nem ter jedt el, de cél, hogy
az érin tet te ket mi nél szé le sebb kör ben
von juk be a sa ját élet kö rül mé nye i ket be -
fo lyá so ló, meg ha tá ro zó vál to zá sok ba, ily
mó don az át me ne ti kel le met len sé ge ket is
meg ér tés sel, kü lö nö sebb fel há bo ro dás,
tün te tés nél kül fog ják tu do má sul ven ni.

Egy-egy al kal mat egy elő adás sal in -
dí tunk, majd mo de rá tor be vo ná sá val ak -
ti vi zál juk a részt ve vő ket. Er re a fel adat -
ra fel vet tük a kap cso la tot a Kö zös ség fej -
lesz tők Egye sü le té vel, akik fel aján lot ták
ezen a té ren szer zett ta pasz ta la ta i kat.

A fél re ér té sek el ke rü lé se ér de ké ben
fon tos nak tart juk meg je gyez ni, hogy a
Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let nem in dít
je löl tet a vá lasz tá so kon, ami per sze nem
zár ja ki a le he tő sé gét, hogy bár mely tag ja
in dul has son (füg get len ként vagy egy lis tát
ál lí tó cso port hoz csat la koz va) az ilyen tí -
pu sú meg mé ret te té sen, de nem az egye sü -
let kép vi se le té ben te szi ezt. Te hát el sőd le -
ges cé lunk nem sa ját ér de ke ink ér vé nye sí -
té se, ha nem egy jól mű kö dő kép vi se lő-tes -
tü let fel ál lá sá nak se gí té se, az ön kor mány -
zat és a pol gár mes te ri hi va tal együtt mű kö -
dé sé nek el éré se, hogy Kistarcsa az in ten -
zív fej lő dés út já ra lép hes sen.

Ke resz ti Fe renc

Közösségfejlesztés Kistarcsán

KATOLIKUS
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Kü lön le ge sen ös  sze ál lí tott és igé nyes szín vo na lon elő a dott ka -
rá cso nyi mű sort lát hat tak de cem ber 20-án a né zők 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 ben.

Szabóné Csala Il di kó ta ní tó nő meg kér dez te a gye re ket,
mint je lent szá muk ra a sze re tet és a ka rá csony. Az így meg szü -
le tő őszin te gyer me ki val lo má sok ra épí tet te a mű sort, mely hez
Nagyné Szé kely Eri ka nap kö zis ne ve lő ta ní tot ta be a ko re og rá -
fi át, s Hegedűsné Csák Mó ni ka, a ze ne is ko la szol fézs ta nár nő -
je te rem tett ze nei ke re te ket.

A me leg han gu la tú és ma gas esz té ti kai szín vo na lú mű sor si -
ke ré ért so kat tet tek a ze ne is ko la ta ná rai és leg te het sé ge sebb nö -
ven dé kei. A prog ram egyik leg na gyobb pe da gó gi ai szem pon tú
eré nye volt, hogy a si ke res sze rep lés sok gyer me ket jut ta tott el a
kö zös ün nep lés örö mé hez.

Mél tán nyi lat ko zott a lá tot tak ról és hal lot tak ról az el is me rés hang -
ján a mű sort meg te kin tő két ön kor mány za ti kép vi se lő: a ze né hez ér -
tő Ked ves Kár oly és az is ko la egy ko ri igaz ga tó ja, Babarczi Jó zsef.

Dr. Pat kós Jó zsef is ko la igaz ga tó ez al ka lom mal je len tet te be
a gye re kek nek, a szü lők nek és a tan tes tü let tag ja i nak, hogy a
Szar vas Jó zsef köz vet len mű vé sze ti irá nyí tá sa alatt ál ló ze ne is -
ko la a múlt év ben or szá go san zaj ló mi nő sí tő el já rást kö ve tő en
„ki vá ló mi nő sí tést” ka pott. Az in téz mény ez zel ös  sze füg gés ben
a jö vő ben a ko ráb bi nál szá mot te vő en na gyobb  ál la mi tá mo ga -
tás ra tart hat szá mot. Az in téz mény ve ze tő kö szö ne tet mon dott
azon szü lők nek, akik ado má nya ik kal hoz zá já rul tak a tör vény
ál tal egy ze ne is ko la mű kö dé sé hez kö te le ző en elő írt hang ver -
seny te rem ki ala kí tá sá hoz, mel  lyel ily mó don a csa lá dok is részt
vál lal tak az ör ven de te sen szép mi nő sí tés el éré sé ben.

Vá ro sunk la kói azért is kell, hogy örül je nek a „ki vá ló” jel -
ző nek, mert ki de rült, hogy az or szág mű vé sze ti is ko lái kö zül
igen sok nak ju tott csu pán a „meg fe lelt” mi nő sí tés, nem szól va
ar ról, hogy mint egy ne gyed rész ük jö vő re már tan év nyi tót sem
tart hat az igen szi go rú mi nő sí tő el já rás ered mé nyét kö ve tő en. 

Át ad ták a hang ver seny ter met

Egy, a múlt év au gusz tu sá ban meg szü le tő öt let ütem terv -
éhez iga zod va, de cem ber ben el ké szült 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 fo lyo só já ból

al ka lom sze rű en ki ala kít ha tó dísz te rem.
Az igé nye sen „fel öl töz te tett” he lyi ség – mely idá ig egy

film ve tí tés sel egy be kö tött mű vész-kö zön ség ta lál ko zó nak, il -
let ve a tan tes tü let év zá ró ün ne pi ös  sze jö ve tel ének adott hely -
színt – im po záns lát ványt nyújt: bor dó dra pé ria ta kar min dent,
ami meg szo kott és hét köz na pi.

Vé gig te kint ve a fel te rí tett sző nye gen, ka rá cso nyi de ko rá ci -
ó val éke sí tett asz ta lo kon, a bor dó plüss bo rí tá sú szín há zi szé ke -
ken, töb bek ben fo gal ma zó dott meg a gon do lat  : „Mint ha nem
is is ko lá ban járnánk!....” Más vé le mé nyek sze rint az in téz mény
– te vé keny sé gi ide jén túl eső en –� 20-50 fő rész vé te lé re al kal -
man ként akár bér be is ad hat ná (pl. ba rá ti, csa lá di ös  sze jö ve te -
lek, cé ges ta lál ko zók al kal má val) a kul tu rált ter met.

Dr. Pat kós Jó zsef igaz ga tó há lá san mon dott kö szö ne tet a
szü lők nek, a „Gyer me künk a jö vő” Köz hasz nú Ala pít vány ku -
ra tó ri u má nak, ma gán sze mé lyek nek, kö zü le tek nek ön zet len
ado má nya i kért, köz tük az EUROVIA Kft.-t ve ze tő Mé szá ros
Ist ván nak, aki rit kán ta pasz tal ha tó nagy lel kű ség gel több tu cat
egye di gyár tá sú szék meg ren de lé sé vel, ház hoz szál lí tá sá val és
ki fi ze té sé vel ír ta be ne vét vég le ge sen a tan in té zet tör té ne té be.
Az is ko la nagy ra ér té ke li a LAVET Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja,
dr. Laczai Pé ter ne mes lel kű tá mo ga tá sát is.

A he lyi ség az új év el ső hó nap ja i ban  to vább gya ra po dik:
pó di um, ref lek to rok be ál lí tá sa te szi tel jes sé a pro jek tet.

A kö zép is ko la már vár ja a je lent ke ző ket a 2008/2009-es
tan év re. A fel vé te li vizs gák idő pont ja:  írás be li 2008. 01. 26.
(szom bat, 10 óra) köz pon ti fel vé te li ma gyar nyelv és iro da lom -
ból, va la mint ma te ma ti ká ból. A sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu lók
az írás be li fel vé te li alól fel men tést kap nak.

Szó be li fel vé te li el be szél ge tés: 2008. 02. 28 és 02. 29. be -
osz tás sze rint.

Az idő pont ról írás be li ér te sí tést nem kül de nek, az is ko la
hon lap ján le het majd meg te kin te ni a név sze rin ti be osz tást.
(www.flor.sulinet.hu)

Gim ná zi um ba két ta go zat ra le het je lent kez ni. (az is ko la
OM kód ja: 200547) Az egyik ta go zat négy év fo lya mos, ahol

nor mál ok ta tás ke re té ben, kö te le ző két ide gen nyel vet vá lasz -
ta ni, ez le het  an gol, né met, vagy fran cia. (Ta go zat kód – 01) A
má sik ta go zat öt év fo lya mos, ahol an gol nyel vi elő ké szí tés
mel lett a  sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu lók fel zár kóz ta tá sa fo -
lyik. Má so dik ide gen nyelv ként né met vagy fran cia vá laszt ha -
tó a 10. osz tály tól. (Ta go zat kód – 02)

Szak kö zép is ko la egy ta go za ton vár ja a je lent ke ző ket, ahol
négy év fo lya mon, ál ta lá nos köz is me re ti tan tár gya kat, egész ség -
ügyi ala po zó tan tár gya kat, va la mint egy ide gen nyel vet ta ní ta -
nak, an gol és  né met kö zül le het  vá lasz ta ni. (Ta go zat kód – 11 )

Je lent ke zés az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ke re té ben, a köz -
pon ti je lent ke zé si la pon.

Lélekemelő karácsonyi ünnepély volt a Szent István
Általános Iskolában

A Zeneiskola kiváló minősítést kapott az országos minősítési eljáráson

Beiratkozás a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium nappali tagozatára

A folyosón kialakított hangversenyterem
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A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá -
ban 73 nyol ca di kos si la bi zál ja ezek ben a
na pok ban szü le i vel együtt a to vább ta nu -
lá si, je lent ke zé si la po kat. A már évek óta
meg szo kott el já rás min dig új és új ki hí -
vást je lent az osz tály fő nök nek, a di ák nak
és a szü lő nek, hi szen min dig más csa lá -
dok gyer me kei ké szül nek a kö zép is ko lai
fel vé te li re, és min dig más kö rül mé nyek
kö zött. 

A ne ve lők nek is ko moly fel adat a
vál to zó ok ta tá si le he tő sé ge ket, a vál to zó
kö zép is ko lá kat, szak is ko lá kat, a nul la dik
év fo lya mo kat, az új ta go za to kat és ori en -
tá ci ó kat aján la ni.

A gye re kek bár sok is ko lá ba el lá to gat -
tak, nyílt na po kon vet tek részt, még is bi -
zony ta la nok. Még nem ala kult ki az ér -
dek lő dé sük, még nem tud ják mi lyen erős -
sé ge ik re épít het nek, men  nyi re lesz nek ki -
tar tó ak, mun ka bí ró ak, cél tu da to sak. 

A szü lők nek is ér de mes vé gig gon dol -
ni uk, hogy mit vá las  sza nak – a fő vá ro si,
sok uta zás sal meg kö ze lít he tő, a kö ze leb bi
a HÉV vo na lán el he lyez ke dő kö zép is ko -
lá kat, vagy eset leg a he lyi kö zép is ko lát! 

Ilyen kor el dön te ni, hogy több le he tő -

sé get biz to sí tó gim ná zi um, szak kö zép is -
ko la és szak is ko lai ok ta tást ma gá ba fog -
la ló új is ko la for mát, vagy a pa ti nás gim -
ná zi u mot ré sze sít sék előny be. 

Az el múlt évek ben a ta nu ló lét szám
csök ke né se mi att in téz mé nyek át szer ve -
zé sé ről, ös  sze vo ná sok ról, meg szün te té -
sek ről hal lunk. A csa lá dok egy ré sze hi á -
ba sze ret né az édes apa, vagy édes anya
va la mi ko ri is ko lá ját meg ke res ni gyer me -
ke szá má ra, le het, hogy az az is ko la már
nem is lé te zik, jobb eset ben át szer vez -
ték, ös  sze von ták. 

Vál to zó vi lá gunk ban egy re ne he zebb
a jó dön tés. Erős is ko lá ba a jó ta nu ló és
ta nul ni sze re tő gye re ket küld jük! A lus -

tács ka, ki a la ku lat lan el kép ze lé sek kel,
cse kély ön is me ret tel ren del ke ző ta nu ló -
kat pe dig a to le ráns nak, hu má nus nak tű -
nő be fo ga dó is ko lá ba irá nyít suk. Van nak
ilye nek, csak kö rül kell néz ni.

Ilyen pél dá ul Kistarcsai Flór Fe renc
Gim ná zi um. Elő nye még, hogy hely ben
van, kul tú rált kör nye zet ben ta lál ha tó és
jól fel sze relt. A pe da gó gu sok kal na pi
kap cso lat tart ha tó (szük ség ese tén). Az
egész ség ügyi szak kö zép is ko lai kép zés
ered mé nye ként pe dig, a vá ros ban kap hat
mun kát az itt la kó fi a tal. Ma, ami kor az
uta zá si költ sé gek egy re nő nek, az uta zá -
si fel té te lek egy re rom la nak, ez sem le -
het utol só szem pont.

Rö vi de sen a köz pon ti írás be li dol go -
za tok meg írá sa ké szül nek a nyol ca di kos
ta nu lók, mely nek idő pont ja 2008. ja nu ár
26. szom bat. Az is ko la vá lasz tás majd ez -
után kö vet ke zik, va gyis a hó nap vé gén,
feb ru ár ele jén kell a jó dön tést meg hoz ni. 

Szép bi zo nyít ványt, kö rül te kin tő, át -
gon dolt vá lasz tást, és a vá lasz tott is ko lá -
ba si ke res fel vé te lit kí vá nok min den
vég zős ta nu ló nak! 

Liska Gyuláné igaz ga tó

2007. de cem ber 13-án a Vá ro si
Óvo da Tölgy fa Óvo dá já ban szak mai
kon fe ren ci át tar tot tunk a HEFOP hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ta nu lók
in teg rált ne ve lé se pá lyá zat ke re tén be -
lül. A pá lyá zat ban öt in téz mény vesz
részt. Kistarcsáról a Köl csey Fe renc Ál -
ta lá nos Is ko la, a Flór Fe renc Szak kö -
zép is ko la és Gim ná zi um és óvo dánk;
Gö döl lő ről a Dam ja nich Já nos Ál ta lá -
nos Is ko la és Dányból a Szé che nyi Ist -
ván Ál ta lá nos Is ko la.

A kon fe ren cia prog ram ja a Vá ro si
Óvo da be mu ta tá sá val in dult, majd ezt
kö vet ték a cso port lá to ga tá sok, mely nek
cél ja a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű
gyer me kek óvo dai be il lesz ke dé sé nek
meg fi gye lé se volt.

A dél utá ni prog ram az óvo da He lyi
Ne ve lé si Prog ram já nak a be mu ta tá sá val
foly ta tó dott, majd a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tű gyer me kek óvo dai ne ve lé -
sé ről, fej lesz té sé ről és a csa lá dok kal va -
ló kap cso lat tar tás le he tő sé ge i ről hang -

zot tak el elő adá sok. Az elő adá so kat be -
szél ge tés kö vet te.

A pá lyá zat meg va ló sí tá sa sok mun kát és
ener gi át igé nyel a na pi fel ada to kon túl a pe -
da gó gu sok tól. Ez úton is sze ret ném meg kö -

szön ni a Tölgy fa Óvo da min den dol go zó já -
nak a lel ki is me re tes és ál do za tos mun ká ját.

Az előt tünk ál ló pá lyá za ti idő szak ban
a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la pe da -
gó gu sa i val egy „óvo da – is ko la át me net”
mik ro cso port ban dol go zunk majd
együtt, hogy mi nél ha té ko nyab ban tud -
juk se gí te ni óvo dás gyer me ke ink is ko la -
kez dé sét. 

Idén 25 éves a Gesz te nyés Óvo da
A Vá ro si Óvo da Gesz te nyés óvo dá ja

2008. feb ru ár já ban lesz 25 éves. Sze ret -
nénk ezt az év for du lót a ta vas  szal meg -
ün ne pel ni. Sze ret nénk egy ki ál lí tást ren -
dez ni az óvo da 25 éves éle té ből. Eh hez
kér jük, hogy aki nek er ről az idő szak ról
fény ké pei, vagy más egyéb do ku men tu -
mai van nak, hoz za be az óvo dá ba 2008.
már ci us 31-ig.

A 25 éves év for du ló kö szön té sé nek
idő pont já ról ér te sít jük az óvo da volt dol -
go zó it is.

Ratimovszky Tiborné

To vább ta nu lás előtt
A hó nap vé gén köz pon ti írás be lit ír nak a nyol ca di ko sok

Óvi hír adó
Egy pá lyá zat si ke res le bo nyo lí tói vol tunk

Integrált foglalkozás
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Kistarcsai Híradó

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 

… kér lel he tet len igény ér zet re. Ez a leg fon to sabb. A tö me -
gek vi lá ga csak mo hó, de nem igé nyes. Egy kul tú ra nem csak
ak kor pusz tul el, ha Athén és Ró ma fi nom te re in meg je len nek
csa ta bárd dal a bar bá rok, ha nem el pusz tul ak kor is, ha ugyan -
ezek a bar bá rok meg je len nek egy kul tú ra közterein… te vá lo -
gass. Nem le hetsz elég igé nyes er köl csi ek ben, szel le mi ek ben.
Ez a dol god, ha em ber vagy. (Márai S.) 

A Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let évek óta tö rek szik ar ra,
hogy te le pü lé sünk mi nél több ér té ket tud jon fel mu tat ni. A
Simándy-szobor, a Szent-Im re té ren fel ál lí tott ad ven ti ko szo rú
mel lett pá lyá za tok kal, kü lön fé le prog ra mok kal sze ret nénk ösz -
tö nöz ni Kistarcsa kö zös sé gét az együt tes ér ték te rem tés re. 

Sok szé pen fel dí szí tett há zat, ab la kot, ker tet lát ha tunk évek
óta min de nütt. Ép pen ezért gon dol tunk ar ra, mi ért ne le het ne
még szebb, még han gu la to sabb vá ro sunk?  Meg hir det tük a
„Ka rá cso nyi Kön tös ben Kistarcsa” pá lyá za tot évek kel ez előtt,
és min den év ben ta lál tunk em lí tés re ér de mes, ju ta lom ra mél tó
épü le tet, la kó te le pi lép cső há zat, kert rész le tet. 2007 de cem be -
ré ben a pá lyá zat ra nem je lent ke zett sen ki sem! A ku ra tó ri um
en nek el le né re úgy dön tött, vé gig néz zük az egész te le pü lést, és
ki vá laszt juk a ne künk leg job ban tet sző, a leg igé nye seb ben fel -
dí szí tett in gat lant, és ju tal maz zuk. 

A Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból 1994 óta meg ren de -
zés re ke rü lő Kistarcsai Kis csil la gok elő adá sa is a köz tünk élő
kis mű vész pa lán ták be mu tat ko zá sát szol gál ja. En nek ke re té -
ben hir det tünk al ko tói pá lyá za tot is. Mind két té ma – a bib lia
évé hez és a re ne szánsz-év hez kap cso ló dó – so ka kat csá bí tott

al ko tás ra. Bi zony, ne héz dol gunk volt, hogy a sok szép mun ka
kö zül ki vá las  szuk a leg ígé re te seb bet. Al só és fel ső ta go za tos
ka te gó ri á ban hir det het tünk győz test, és ér de kes, hogy mind két
nyer tes kis al ko tó az égő csip ke bo kor tör té ne tét ál mod ta pa pír -
ra! S hogy ne csak né hány órán át te kint hes se meg a kö zön ség
a Csi ga ház ban az al ko tá so kat, az év so rán több he lyen is ki ál -
lít juk majd őket.

Év ről-év re egy re töb ben kí ván csi ak a kistarcsai „kis csil la -
gok” elő adá sá ra, ki ál lí tá sá ra, hi szen ez zel is gaz da go dunk: az
ér ték ben nünk, köz tünk van.

Gabula Andrásné Hal mos Monika

ku ra tó ri u mi el nök

Ne veld lelked…

Inkább ésszel, mint ész nélkül!
…ez is lehetett volna a mottója annak az előadásnak, ame-

lyet nagy érdeklődés kísért a Civilházban, január 5-én. Dönts
jól – párkapcsolatokról másképpen – a fiataloknak szóló pro-
gram több szülő érdeklődését is felkeltette, sőt, Gödöllőről és
Vácról is érkeztek fiatalok Varga Péter előadására. 

A Spielhózni című könyv szerzője 6 órás előadást ígért – és
ezt be is tartotta! Ám ezt a délutánt nem a fárasztó és átaludt
előadások közé sorolhatjuk, mert mindvégig magával ragadóan
beszélt a párkapcsolatokról: barátságról, szerelemről, együtt
járásról. Kitért a jegyesség „buktatóira”, a házasság nehéz ségeire
és szépségire, hogyan kerülünk a szerelem tarka rétjéről a
házasság konyhakertjébe. Ígéretes koordinátarendszerbe foglalta
a kapcsolat intimitási fokának görbéjét –, hogy a műszaki beál-
lítottságú hallgatóság is tudja, hová tegye érzelmeit. 

Nem meggyőzni akarta a fiatalságot, hanem elgondolkod-
tatni, hogyan építsék párkapcsolataikat úgy, hogy tudjanak –
amikor kell – nemet mondani, hogy a szexualitás helye a
házasságban van. Váljanak igazi férfivá és nővé, érték legyen a
szüzesség, az életet éljék és ne „történjék”.

A párkapcsolatokat sehol sem oktatják, sem iskolában, sem
egyetemen, pedig az életünknek meghatározó, ha nem a leg-
fontosabb része. A Kistarcsai Kulturális Egyesület ezért is
fontosnak tartja, hogy ezt az űrt betöltse, ezzel is egy újabb
lehetőséget nyújtva a felnövekvő fiatalságnak, hogy felelős
polgárokká, boldog felnőttekké váljanak. E küldetésünk része
volt ez az előadás is, folytatásként pedig készülünk május ele-
jén a Születés Hete országos programban való részvételre,
illetve egy nemzetközi családi életre nevelő programra a
Grundtvig pályázat keretében.

Gabula Andrásné Halmos Monika

családi életre nevelő tanácsadó

halmos@kike.hu

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.
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, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron.06-20-467-7693






