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Kistarcsai Híradó

Gurbán Sán dor in ter pel lá ci ót je len -
tett be, így ez zel a mó do sí tás sal 13 na pi -
ren di pon tot tár gyalt a tes tü let. Az in ter -
pel lá ci ót Majsai Sán dor hoz a te le pü lés -
fej lesz té si Bi zott ság el nö ké hez in téz te a
kép vi se lő. Ki fo gá sol ta, hogy a kép vi se -
lő-tes tü let sok kér dés ben sze mé lyes ro -
kon szenv, vagy el len szenv alap ján dönt.
Pél da ként em lí tet te a fő épí tész el tá vo lí -
tá sát. Az ép pen ki ne ve zett fő épí tész nek
azért kel lett men nie, mert Majsai Sán dor
kép vi se lő a Kistarcsa vá ro sért frak ció ve -
ze tő-he lyet tes nem ér te el a szak em bert.
A kép vi se lő ne hez mé nyez te, hogy a
frak ció megint el kezd te az is ko la ös  sze -
vo ná sá nak kér dé sét tár gyal ni. Gurbán
Sán dor ki lenc kér dést ál lí tott ös  sze és ar -
ra kér te a frak ció tag ja it, hogy egyen ként
vá la szol ja nak a fel ve té se i re. Majsai Sán -
dor 15 na pon be lül írás ban ref lek tál kép -
vi se lő tár sá nak.
2006-ban az ál la mi nor ma tí va el szá -

mo lás ka mat költ sé ge 2.485.739 Ft-ot
tett ki. Juszkó Fe renc azt ja va sol ta,
hogy de rít sék ki, kit, mi lyen fe le lős ség
ter hel az ös  szeg ki fi ze té se mi att. Fel -
kér ték a pénz ügyi osz tály ve ze tőt, hogy
a kö vet ke ző tes tü le ti ülés re ké szít se el
táb lá za tos for má ban, hogy me lyik in -
téz mé nyek nél és mi lyen té te lek ből állt
ös  sze a fen ti ös  szeg. Ezt a ja vas la tot 15
igen és egy tar tóz ko dás mel lett meg -
sza vaz ták.
Nem tá mo gat ták egyik je löl tet sem a
Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la igaz -
ga tói poszt já ra 
A há rom pá lyá zó kö zül ket ten je -

lentek meg a Köz ok ta tá si Bi zott ság előtt
és ez a két je lölt jött el a tes tü le ti ülés re
is. Jutasi-Varró Di a na és Liska Gyuláné
meg hall ga tá sa után a Köz ok ta tá si Bi -
zott ság nem vál toz ta tott ál lás pont ján,
va gyis a pá lyá za tot ér vény te len nek mi -
nő sí tet ték. Tóth Sza bolcs pol gár mes ter
meg kér dez te a kép vi se lő ket, hogy po li -
ti kai dön tést óhaj ta nak-e hoz ni, mert a
bí rá la tok ból er re le het kö vet kez tet ni, to -
váb bá azt fir tat ta, hogy a há rom ér vé -
nyes pá lyá zat kö zül mi ért nem tud nak
vá lasz ta ni. A bi zott sá gi el nö kök egy ér -
tel mű en ki je len tet ték, hogy a bi zott sá -
gok tisz tán szak mai ala pon dön töt tek.
Babarczi Jó zsef ezt meg kont ráz va be je -
len tet te, hogy eb ben a kér dés ben a frak -
ció dön tött és ez et től vált po li ti kai dön -
té sé. Kér te, hogy a Kistarcsa Vá ro sért
frak ció ne vez ze meg a je lölt jét és ne
húz zák az időt. Juszkó Fe renc ez zel kap -

cso lat ban meg je gyez te, hogy a po li ti kát
Liska Gyuláné vit te be le a dol gok ba,
ugyan is az  igaz ga tó nő in dult a vá lasz tá -
so kon a pol gár mes ter csa pa tá ban, mint
kép vi se lő je lölt. Ezek után zárt ülé sen
dön töt tek a kép vi se lők az igaz ga tói pá -
lyá zat ról. 11 igen, 2 el len sza va zat tal, és
3 tar tóz ko dás sal ered mény te len nek nyil -
vá ní tot ták a pá lyá za tot. Ugyan ilyen sza -
va za ti arán  nyal a kép vi se lő-tes tü let úgy
dön tött, hogy a pá lyá za tot be nem nyúj -
tó Brédáné Brenner Ilo nát bíz za meg a
Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la igaz ga -
tó já nak 2008. szep tem ber 1-től 2009. jú -
li us 31-ig. 

Köz ok ta tá si el lá tá si ke ret szer ző dést
köt Kistarcsa a XVI. ke rü let tel
En nek ér tel mé ben a kistarcsai szeg -

regáltan ok tat ha tó sa já tos ne ve lé si igé nyű
gye re kek el lá tá sá ra a két Ön kor mány zat
ke ret-meg ál la po dás ban rög zí ti az el lá tás
mód ját és a fi ze ten dő hoz zá já ru lás üte -
me zé sét. Ezt a ja vas la tot hos  sza vi ta után
egy han gú an tá mo gat ták a kép vi se lők. 
A Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la és Gim ná zi um fél ta ná ri stá -
tuszt ka pott a kö vet ke ző tan év től. Er ről
is egy han gú an dön töt tek.
Meg bí zott ve ze tőt ne vez tek ki a
Kistarcsai Ne ve lé si Ta nács adó és Hu -
mán Szol gál ta tó élé re. Marlok Mó ni kát
2008. au gusz tus 1-től az in téz mény ve ze -
tői pá lyá zat le zá rá sá ig, de leg ké sőbb
2008. no vem ber 30-ig bíz ták meg a ve -
ze tői te en dők el lá tá sá val.
Uvacsek Csa bát de le gál ták a Szilasvíz
Kft Fel ügye lő Bi zott sá gá ba
A ki ne ve zés jú li us 3-tól vis  sza vo ná -

sig ér vé nyes.
Fel mond ták a fő épí tés  szel kö tött szer -
ző dést
A kép vi se lők 8 igen, 2 nem sza va zat

és 5 tar tóz ko dás mel lett jú li us 4-től fel -
mond ták a már ci us ban meg kö tött szer -
ző dést Mol nár Évá val. Ez zel egy idő ben
új pá lyá za tot ír tak ki.  

P.Gy.

Brédáné Brenner Ilo nát bíz ták meg a Köl csey Ál ta lá nos Is ko la ve ze té sé vel
A kép vi se lők há rom pá lyá zó kö zül sem tud tak vá lasz ta ni (rend kí vü li tes tü le ti ülés 2008. jú li us 03.)

Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

pénzügyi osztályvezetői állás betöltésére

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10.§  alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet

– képesítési előírás: 9/1995.(II.3) Korm. rendelet szerint
– közigazgatási szakvizsga

– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat
A pályázathoz mellékelni kell

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot 

– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát 
– szakmai önéletrajzot

Előnyt jelent 
– legalább 2 éves vezetői gyakorlat

Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 30 nap.

Az elbírálás határideje a benyújtási határidőt követő 15 nap
Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével,

az elbírálást követően azonnal betölthető.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot zárt borítékban „pénzügyi osztályvezetői munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez lehet benyújtani.

cím: 2143. Kistarcsa, Szabadság u.48. tel: 06-28-507-132
A pályázatokat a jegyző, a kinevezési jogkör gyakorlója bírálja el.

Dr. Gotthard Gábor aljegyző,
Juhász István és Juszkó Ferenc
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Közlekedési rendváltozások Kistarcsán
A képviselő-testület által elfogadott közlekedésbiztonsági kon-

cepció szerint több útszakasz közlekedési rendje módosul a
településen. „Gyerekekre figyelmeztető tábla és 20 km/órás
sebességkorlátozás” lép érvénybe a Kölcsey utca, Kölcsey Ferenc
Általános Iskola és az Óvoda előtti szakaszon. Az Önkormányzat
vizsgálja a „fekvőrendőr” telepítésének lehetőségeit is.

„Egyirányú forgalmi rend” szerint kell közlekedni: a Nyírfa
utcában a Rákóczi krt. felől az Árpád vezér utca irányába, a Mikes
Kelemen utcában Móra F. utca felől a Szent L. utca irányába, a Vasút
utcában az Árpád vezér utca felől a Móra F. utca irányába, a Toldi M.
utcában a Rákóczi krt. felől a Deák F. utca irányába, a Zrínyi M.
utcában a Deák F. utca felől a Rákóczi krt. irányába.

„Megállási és várakozási tilalom” bevezetése várható a város
több olyan útszakaszán, ahol az úton, út szélén megálló járművek az
úttest burkolatát, útpadkáját tönkre tehetik, illetve a közlekedésben
résztvevőket veszélyeztethetik és balesetveszélyt okozhatnak.
A lakosság nyugalmát, pihenését és biztonságát elősegítendően

„lakó-pihenő övezeteket” jelölnek ki az átmenő forgalom kitiltásá-
val a település lakó övezeteiben. Ezekben az övezetekben sok más
szabály mellet a járművek részére megengedett maximum sebesség
20 km/óra. 
Kérjük figyelmesen vezessenek az utakon, szükség esetén

elevenítsék fel KRESZ tudásukat, mert a megváltozott forgalmi rend
betartását az Önök érdekében fokozottan ellenőrzi a rendőrség és a
közterület-felügyelet.

Polgármesteri Hivatal

Cross-Tarcsa Kupa
Idén augusztus 16-án és 17-én ismét megrendezi

a Kistarcsai Kerékpáros Egyesület a Cross-Tarcsa
Kupát, ahol lebonyolítják a kistérségi amatőr versenyt
és az országos ranglista versenyt is. Részletes infók a
honlapon. (www.kegyesulet.atw.hu)

Interneten
a Kistarcsai Kerékpáros Egyesület 
Az egyesület honlapjának tesztüzeme elkezdődött.

Az elmúl 3 év eseményeinek fotóival, támogatók
elérhetőségeivel, hasznos információkkal, sport -
eseményekkel várják a látogatókat. 

www.kegyesulet.atw.hu 

I. Nyári Bringás Tábor – Kerepesen –
Csak általános iskolás diákoknak!
2008. július 28-29-30-31. Indulás: 2008. július 28.

hétfőn 09.00 órakor a Kölcsey Iskola alsó tagozata
előtti parkolóból Kerepesre (mellékutakon és földú-
ton) a táborhelyre. Minden nap változatos kerékpáros
tudnivalók, túrák, oktatások és egyéb színes pro-
gramok, tábortűz, csapatvetélkedők várják a
résztvevőket. A táborhelyen sátras „bentlakási”
lehetőség van. (sátort hozni kell) A napi változatos
étkezés a részletes kiírásban feltüntetett napi 5-szöri
alkalommal biztosított. Érkezés: 2008. július 31-én kb.
18.00 órakor az indulási helyre. Részleges költ-
ségtérítés: 4.500 Ft/fő.  Részletes információk és jelen-
tkezési lap a www.kegyesulet.atw.hu honlapon érhető
el. A tábort a Kistarcsai Kerékpáros Egyesület rendezi,
tapasztalt versenyzői részvételével.

Sziklakert
a polgármesteri hivatal udvarán 
Összefogással sokminden megoldható, így gondol -

ták az önkormányzat dolgozói is, akik egy kis munká-
val megszépítették a használaton kívüli tározó tetejét.
Mindenki hozott a kiskertjéből egy-egy évelő növényt,
ezt június első hetében a Városgondnokság dolgozói –
Horváth Béláné vezetésével – egy sziklakertté alakí-
tották. Az összefogás eredménye egy hangulatos virá-
goskert! 

VII. Kerepesi Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál
A Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Kerepesi Pávakör

szervezésében nagyszabású rendezvényt bonyolítottak le június 28-án
Kerepesen. A program délelőtt 10 órakor a Kerepesi hagyományőrző cso-
portok szereplésével kezdődött. Fellépett a Kisvirág Gyermektánccsoport,

a Lila Akác és az Aranyeső
Nyugdíjas Klub, a Moj -
mirovcei Trubancs zenekar
és a Maglódi Hagyomány -
őrző Énekkar és Tánc -
együttes. A nemzetiségi ta -
lálkozó délután egykor két-
nyelvű szentmisével foly-
tatódott, ezt követte két órától
a menettánc felvonulás. A
nemzetiségi lakodalmas tán-

cokat felvonultató „Lakodalom van a mi utcánkban ” című fesztivált
Franka Tibor polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy Kerepesen
most együtt ünnepelt a magyar, a szlovák, a cigány és a sváb, ami fényes
bizonyítéka annak, hogy közösen is lehet célokat megvalósítani. A meg-
nyitón jelen volt Fuzik János az Országos  Szlovák  Önkormányzat elnöke,
Szabóné Tóth Katalin elnökségi tag, a Kistarcsai Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Kiss Károly a Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önko-
rmányzat elnöke, Alsach Ignác Szendehely polgármestere, a település
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Gáspár Tiborné a Kerepesi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Kertész Lóránd az Országos
Cigány Önkormányzat elnökségi tagja. A megnyitó után Lakodalmas tán-
cokat adott elő a Szilvássy Gipsy Folk Band a Kerepesi Vadvirág
Együttessel, a Szendehelyi Hagyományőrző Ének és Táncegyüttes és a
Kerepesi Pávakör a Kisvirággal. A fesztivál kísérő rendezvényén a
nemzetiségi főzőversenyen hat csapat indult. A kerepesi szlovákok knédlis
marhapörköltet készítettek. A fesztivált vacsora és zenés mulatság zárta.
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Tájékoztatás mezei őrszolgálat 
felállításáról 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
mezei őrszolgálat felállítását tervezi. A mezőőr többek
között ügyelne a terménylopásra, segítene az illegális hul-
ladékkal fertőzött területek felderítésében, a kábelégetések
megakadályozásában. A mezei őrszolgálat fenntartásának
költségeit a központi költségvetésből nyújtott támogatás,
valamint az őrzött területen lévő termőföldek használói által
fizetett mezőőri járulék és az önkormányzat éves költ-
ségvetésében biztosított összeg fedezi. Kérjük a külterületi
ingatlanok tulajdonosait, hogy a Polgármesteri Hivatal
recepcióján jelezzék szándékukat, hogy igénylik-e mezei
őrszolgálat létrehozását. 

Polgármesteri Hivatal 

Deáktanya programjai
2008. július 31. Lőrincz Kriszta: Sprinterként az élvonal-

ban. Hogyan lesz valakiből sprinter? A rövidtávú síkfutásról.
Mit jelent magyar bajnoknak lenni? A sport helyzete Magyar -
országon, és az atlétika helye a többi sportág között. Költségek,
fizetések, szponzorok…

2008. augusztus 7. Kóbor Tamás: A hagyományok és az

ember. Miért fontos hazánk és szűkebb környezetünk szeretete,
tisztelete, a hagyományok ápolása? Rendezvények a múlt
megidézése jegyében: nyílzápor Ópusztaszeren, A fény ünnepe
Pomázon… Magyar-magyar találkozó Kazahsztánban. A szél-
sőségektől mentes jövőkép.

2008. augusztus 14. Lencsés György: Grassalkovich Antal

nyomában. Grassalkovich Antal élettörténete. A barokk főúr. A
mélyen hívő katolikus. A gazdálkodó. Az általa építtetett kasté-
lyok. A templomépítő – összesen 33 templom köszönhető neki.
A máriabesnyői temető. A nemzetiségeket letelepítő ember
üzenete a mának: éljünk békében egymás mellett.

2008. augusztus 21. Kövesi Éva: Japán metakommunikáció.

Japán egy egészen más világ – röviden a kultúráról,
gasztronómiáról... Furcsaságok az élet minden területéről –
különös találmányok és azok elterjedése. A japánok kifejező
eszközei – elsősorban a kommunikáció terén. Az anime (film) és
a manga (képregény) jellegzetességei.

2008. augusztus 28. Gerzson János: Az arab kultúra. Az
ókori európai műveltség hatása az arabokra, majd a visszahatás
évszázadokkal később. Az Ezeregy éjszaka világa – a X. század
környéki arab kultúra. A keresztes háborúk kultúraközvetítő
szerepe. Az indiai és az európai kultúra közti közvetítés és a
közös pontok. A zene funkciója.
A Deáktanya előadásait a Városháza (Szabadság út 48.) föld-

szinti közösségi termében tartják. A klubestek ideje: csütörtökön
este 7-től 10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyi-
tottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. 

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Helyreigazítás a „Felújítják
a Civil Házat” című tudósításhoz

„A Kistarcsai Híradó 2008. 5. számának 5-ik oldalán a
Civil Ház felújítása kapcsán olyan tájékoztatás jelent meg,
ami egyoldalú értelmezésre ad lehetőséget! A kérdéses
munkára a TÉT 96 Kft saját felmérése alapján elsőként
készített árajánlatot, melyet nem zárt borítékban kellet lead-
ni. Később bebizonyosodott, hogy ezt a költségvetést
használták mások is, ezért a jegyző új ajánlatok kérését ren-
delte el. A beérkezett ajánlatok legalább 1 millió forinttal
voltak magasabbak a TÉT 96 Kft változatlanul érvényes
ajánlatánál. A Település Fejlesztési Bizottság ezután java-
solta a testületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadja
el. Az újságban leközölt további részletek megfelelnek a
valóságnak.” 

Török Mihály képviselő

Hirdetmény
Kistarcsa Oázis Üzletház I. emeletén 28,5m2 alapterületű

önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadó üzleti
tevékenység céljára. Bérleti díj: 59.487 Ft/hó 

18,5 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség

bérbeadó üzleti tevékenység céljára. Bérleti díj: 41.802  Ft/hó.

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban
(2143 Kistarcsa Szabadság u. 48.) tel: 28-470-711/ 120-as
mellék 

Polgármesteri Hivatal

Műfüves pálya Nagytarcsán
A környékbeli települése -

ken sorra készülnek a műfüves
pályák. Csömör után június
29-én Nagytarcsán adtak át
egy újabbat. Az OLLÉ pro-
gram keretében a volt lab-
darúgó pályán ezen kívül
kialakítanak egy strandfoci és
egy kispályás labdarúgó pályát is. A település új létesít-
ményét „grundnak” nevezték el, ahol elsősorban a rendsz-
eres testmozgásnak szeretnek teret biztosítani, de a
nemzetközi szintű műfüves pályán kispályás labdarúgó
bajnokságot is rendeznek. A 35 milliós forintos beruházást
15 év alatt fizeti vissza a település. 

BERGENGÓCIA

NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR
6-14 ÉVES KORIG

2008. augusztus 4-8. és aug. 11–15.
Naponta: 8.00–17.00 óráig

PROGRAMOK:
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK,
LOVAGLÁS, SÉTAKOCSIKÁZÁS,
VETÉLKEDŐK, NÉPI JÁTÉKOK,

KIRÁNDULÁS

HELYSZÍN: KISTARCSA, IFJÚSÁG TÉR
RÉSZVÉTELI DÍJ: 20 000 Ft/HÉT, AMI TARTALMAZZA A

NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉST IS.

KEDVEZMÉNYEK: – nagycsaládosoknak  10%, 
– 2 gyermeknek, vagy 2 hétre fizetőknek 10%

JELENTKEZNI, ÉRDEKLŐDNI:
BERTÁNÉ VÁRKUTI MELINDA: (06 30) 475-9491
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Kistarcsai Híradó

„A két tes tü le ti ülés kö zöt ti idő pont -
ban több kép vi se lői egyez te tés volt, az
el ké szült em lé kez te tőt mel lé ke lem. 
Ezen az egyez te té sen el hang zott, hogy

a be ru há zá si igé nye ket ös  sze sít sük és azt a
bi zott sá gi el nö kök a sa ját bi zott sá guk ban
vé le mé nyez tes sék, rang so rol ják. Saj ná la -
tos mó don ez csak a mai na pon si ke rült. A
bi zott ság tag jai meg kap ják, a vé le mé nye -
ket ké rem és amen  nyi ben vis  sza ka pom,
úgy a tes tü let tag jai elé fo gom vin ni.
Ezen egyez te té se ken szó ba ke rült,

hogy a va gyon meg osz tás ról, Szilasvíz
Kft-ről, a For rás völgy Kft-ről, va la mint
a volt bün te tő tá bor ral kap cso la tos tár -
gya lá sok ról kü lön-kü lön szá mol jak be. 
A ko ráb bi tes tü le ti ülé sek ha tá ro za ta it az

egyez te té sen a kép vi se lők kel meg be szél tem,
a kép vi se lők nek át ad tam a szük sé ges in téz -
ke dé se ket, va la mint a vég re haj tás hoz az in -
téz mény ve ze tők kel is egyez tet tünk. Az in -
téz mény ve ze tők kel az a meg ál la po dás, hogy
a tes tü le ti ülé sek utá ni hét főn, majd a tes tü le -
ti és bi zott sá gi ülé sek előt ti hét főn ve ze tői ér -
te kez le tet tar tunk, ahol az el múlt, il let ve az
el kö vet ke ző ülé sek anya ga i ban egyez te tünk.
A KT (képviselő-testület) tag ja i val tör -

tént egyez te té se ken fel me rült még az in téz -
mé nyek lét szám hely ze te, il let ve a hi va tal át -
szer ve zé se, az ez zel kap cso la tos le ve le ket
az in téz mény ve ze tők, jegy ző as  szony és
osz tály ve ze tők meg kap ták. Amint vá laszt
ka pok, a KT elé vi szem. 

Va gyon meg osz tás:
A va gyon meg osz tás sal kap cso lat ban

a tes tü le ti ha tá ro za tot vég re haj tot tuk, az
érin tet tek meg kap ták a KT ha tá ro za tot.
A kerepesi kép vi se lő-tes tü let Franka Ti -
bor pol gár mes ter úr tá jé koz ta tá sa sze rint
nem fo gad ta el, pol gár mes ter urat kér -
tem, hogy a Ke re pe si KT ülés ről és a
dön tés ről tes tü le tün ket tá jé koz tas sa. 

Szilasvíz Kft.:
Saj ná la tos mó don a Szilasvíz Kft.

ügy ve ze tő je ál tal el kül dött tag gyű lé si
meg hí vó val ös  sze füg gés ben nem meg fe -
le lő ha tá ro za to kat hoz tunk, me lyet azon -
ban a kerepesi pol gár mes ter úr ral kö zö sen
a tag gyű lé sen si ke rült úgy kor ri gál nunk,
hogy a tag gyű lés ha tá ro za tai nem aka dá -
lyoz zák az ügy ve ze tőt az éves be szá mo ló
le adá sá ban. A tag gyű lé si meg hí vó szö ve -
gé nek meg fe le lő en jegy ző asszony kor ri -
gál ta a ha tá ro za ti ja vas la to kat, me lyet a

KT ülé sen is mé tel ten tár gya lunk, hogy az
ügy ve ze tő ké ré sé nek meg fe le lő en a jó ha -
tá ro za to kat meg hoz has suk. 

For rás völgy Kft.:
A Kft-vel kap cso lat ban a jo gi hely ze -

tet ügy véd úr ral egyez tet tük. Te kin tet tel
ar ra, hogy ügy véd urat kö te lez te a KT
ha tá ro zat, ő en nek meg fe le lő en el ké szí -
tet te az anya go kat, az egyez te té se ket le -
foly tat ta, így a pol gár mes te ri be szá mo ló -
hoz az ő ös  sze fog la ló ját mel lé ke lem. 

Tá bor:
A má ju si KT ülé sen je lez tem azon

meg be szé lést, mely nek ered mé nye kép -
pen el ké szül tek a MNV Zrt. ve zér igaz -
ga tó já nak, il let ve a köz re mű kö dő Zeisler
úr nak írt le ve lek, me lyet a be szá mo ló hoz
mel lé ke lek. Amint ezek re a le ve lek re a
vá la szok meg ér kez tek, úgy a tes tü let tag -
ja it tá jé koz tat ni fo gom. 
A bi zott sá gi ülé sek na pi rend je it min -

den bi zott sá gi el nök kel egyez tet tem, a bi -
zott sá gi ülé sek na pi rend jé hez az ál ta lam
szük sé ges nek vélt ki egé szí té se ket le vél -
ben jut tat tam el a bi zott ság el nö ke i nek. 
Több kép vi se lő je lez te, hogy az Ötv.

ér tel me zé sé re, il let ve anya gá ra vol na
szük sé gük, így kö szö net a tit kár ság dol -
go zó i nak a má so lá sért, il let ve az anyag -
ban a kép vi se lő ket és a KT mun ká ját
érin tő és elő se gí tő ré szek be je lö lé sé ben. 
Kistarcsa, 2008. jú ni us 09.”

Tóth Sza bolcs pol gár mes ter

Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között végzett munkáról
(június 17-ki testületi ülés)

Egy rég el fe lej tett prob lé ma okoz hat is mét nyug ta lan sá got
Kistarcsán. A Ha tár út vé gén ta lál ha tó sze mét te lep ről van szó,
ami ki tud ja há nya dik vi rág zá sát éli. So kan ab ban a tév hit ben
van nak, hogy a Kerhu Kft be zár ja a le ra kó ját. Ezt a hi tet erő -
sí ti, hogy há rom év vel ez előtt – tűz mi att – ide ig le ne sen már
egy szer be zár ták a sze mét te le pet, de az is a be zá rás mel lett
szól, hogy el kezd ték Ke re pe sen az Ökör te lek-völ gyi Hul la -
dék ke ze lő Köz pont épí té sé nek elő ké szü le te it. A ki vi te le ző
2009 vé gén sze ret né át ad ni a hat mil li árd fo rin tos be ru há zást.
Ez a hul la dék fel dol go zó 25 évig a tér ség ös  szes ház tar tá si
sze me tét ké pes len ne be fo gad ni. Min den lo gi kát nél kü löz ve
az előbb fel so rol tak azon ban nem sor vaszt ják el a Kerhu bá -
nyát, sőt fel len dí tik an nak mű kö dé sét. In for má ci ó ink sze rint a
kor sze rű Ökör te lek-völ gyi Hul la dék ke ze lő Köz pont sok kal
drá gáb ban fo gad ná be a sze me tet, mint a Kerhu bá nya, így el -
kép zel he tő, hogy gaz da sá gi okok ból a ka pa ci tá sát bő ví tő csö -
mö ri le ra kó for gal ma meg nő ne. Juszkó Fe renc kép vi se lő ar ról
tá jé koz tat ta a Kistarcsai Hír adót, hogy a vá ro son ke resz tül
meg kö ze lít he tő, de a szom szé dos Csö mör höz tar to zó le ra kó

tu laj do no sai 200 mil lió fo rin tért meg ál la pod tak Csö mör ön -
kor mány za tá val a sze mét bá nya bő ví té sé ről – a mos ta ni 3-4
mé te res ma gas sá got 9 mé ter re eme lik. A kép vi se lő sze rint a
bá nya ös  szes ne ga tív ha tá sa – kör nye zet szen  nye zés, bűz,
megnövekedett for ga lom, rez gés – a vá rost és el ső sor ban az
ott la kó kat súj ta ná. Ele ge van a vá ros nak ab ból, hogy a la kos -
ság vé le mé nyét sem mi be vé ve sze mét he gyek kel ve gyék kör -
be a te le pü lést. El ma radt a ré gen be ígért, a vá rost és a sze mét -
le ra kót el vá lasz tó biofal meg épí té se is. A ne ga tív ha tá so kat el -
len sú lyoz va a Kerhu Kft ugyan fél áron en ge di Kistarcsa sze -
me tét le rak ni, de ez a ked vez mény jár Csö mör nek és Ke re pes -
nek is. A kép vi se lő fel kér te Tóth Sza bolcs pol gár mes tert, hogy
kér jen hi va ta los tá jé koz ta tást a Kerhu Kft-től. Ha igaz nak bi -
zo nyul nak az in for má ci ók, és a Kerhu Kft tu laj do no sai nem
áll nak el szán dé kuk tól, a ve ze tői nem haj lan dók tár gyal ni
Kistarcsával, ak kor a kép vi se lő a la kos ság se gít sé gé vel blo ká -
dot szer vez a bá nyá hoz ve ze tő utak ra. Er ről idő ben tá jé koz tat -
ja a kistarcsaiakat. 

Polgár Gyula

Ha kell, blo kád dal ve szik kö rül a sze mét bá nyá kat Kistarcsán
Bő ví ti ka pa ci tá sát a Kerhu bá nya
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A pol gár mes te ri
hi va tal ve ze tő je a
jegy ző, aki a pol gár -
mes ter egyet ér té si jo -
gá val ve ze ti az ap pa -
rá tust. Nagy Tí mea
jegy ző, aki 2005 óta
dol go zik Kistarcsán
kész sé ge sen tá jé koz -

tat ta a Kistarcsai Hír adót a hi va tal
szer ve ző dé sé ről és mű kö dé sé ről. 
A tör vény be tű je sze rint: „A kép vi se -

lő tes tü let egy sé ges hi va talt hoz lét re –
Pol gár mes te ri Hi va tal el ne ve zés sel – az
ön kor mány zat mű kö dé sé vel, va la mint az
ál lam igaz ga tá si ügyek dön tés re va ló elő -
ké szí té sé vel és vég re haj tá sá val kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sá ra.”
E hi va tal a köz igaz ga tás hoz nél kü löz -

he tet len in for má ci ók, nyil ván tar tás ok fe le -
lős őr ző je és – meg fe le lő en kép zett – hasz -
ná ló ja. Mint ilyen, rész ben az egy ko ri káp -
ta la nok (ún. „hi te les he lyek”) funk ci ó ját
töl ti be – s mi ként a szó lás is jel zi: már
„jog elő de ink nek” sem akár mek ko ra ká sa-
heg  gyel kell he tett bir kóz nia! „Nem káp ta -
lan az em ber fe je...” – mond juk, ha kép te -
len ség nek tar tunk min den fon tos dol got
ész ben tar ta ni!
A ,,kutyabőrös” sze mé lyi ada tok ke ze -

lé sét ma már fé lig Anya köny vi Hi va ta lunk,
fé lig Né pes ség Nyil ván tar tá sunk vég zi. A
„ki rá lyi ado mány le ve lek” őr zé se he lyett
föld hi va ta li nyil ván tar tás ok se gí tik az ügy -
fe le ket ügyes-ba jos gond ja ik meg ol dá sá -
ban, s a pal los jog sem il le ti meg rég óta a
vá ro sok bí rá it – de azért így is akad bő ven
ten ni va lónk sa ját há zunk tá ján. A mai szak -
em be rek kö ré ben év ti ze de elem ző vi ták tár -
gya, hogy a „ta nács há zát” fel vál tó hi va tal:
– „pol gár mes te ri” (mi ként ne ve mu tat ja),
– avagy „jegy zői" hi va tal-e ( hi szen

1995 óta min de nütt a jegy ző ve ze ti az
ap pa rá tust ),
– ne tán a kép vi se lő tes tü let (mint lét -

re ho zó) „ural ma” alatt áll-e a szer ve zet?
A he lyes vá lasz: is-is! Az „egy sé ges” hi -

va tal ugyan is va ló já ban há rom – szer ve sen
ös  sze fo nó dó, még is kü lön-kü lön ér tel mez -
he tő – fel adat kör el lá tó ja ként mu tat ha tó be!
A hi va tal a he lyi kép vi se lő tes tü let

szem szö gé ből an nak ön kor mány za ti
dön té se it elő ké szí tő, majd azt vég re haj tó
szak em ber-gár da. Er re te kin tet tel lét szá -
mát, bér ke re tét, mű kö dé si rend jét ( és
an nak pénz ügyi fel tét ele it ) a te le pü lé si
kép vi se lők tes tü le te ha tá roz za meg.
A tör vény al ko tók ügye sen szőt ték a

szá la kat. A hi va tal mű kö dé si fel tét ele i re

vo nat ko zó tes tü le ti dön tés tar tal má ra
ugyan is a pol gár mes ter te het ja vas la tot -
aki vi szont csak a jegy ző kez de mé nye zé -
sé re él het e jo gá val! E sza bály a fe lek
szo ros ér dek-szö vet sé gét hi va tott „ki -
kény sze rí te ni ” – nyil ván va ló vá té ve,
hogy a zök ke nő men tes mű kö dés hez, az
és  sze rű szer ve zet-irá nyí tás hoz együtt mű -
kö dé sük nél kü löz he tet len!
A hi va tal ugyan is - az ál la mi irá nyí -

tás ré sze ként – az or szá gos ér vé nyű elő -
írá so kat ér vény re jut ta tó, egye di („ ha tó -
sá gi”) ügyek ben szu ve rén (a kép vi se lő
tes tü let től is füg get len) dön tés ho zó szer -
ve zet. Mű kö dé si fel tét ele i nek biz to sí tá sa
ép pen ezért nem csu pán „jo ga”, de kö te -
les sé ge is a kép vi se lő tes tü let nek!
A hi va tal mind emel lett mun ka hely, 35

dol go zó na pi te vé keny sé gét ös  sze han go ló,
tervező�szervező, a kö zös mun kát sza bá -
lyo zó, ugyan ak kor az egyé ni fej lő dé si igé -
nye ket is szem előtt tar tó kol lek tí va ként éli
bel ső éle tét. Te vé keny sé günk kel ru gal ma -
san iga zod nunk kell a min den ko ri jog sza -
bály-vál to zá sok hoz, fo lya ma to san tel je sí te -
nünk kell a „képzésünkre – továb-
bképzésünkre” vo nat ko zó elő írá so kat, perc -
nyi szü net nél kül nö vek vő mi nő sé gi el vá rá -
sok nak kell szol gál ta tó ként meg fe lel nünk.
Há rom né ző pont, há rom fé le kö ve tel -

mény rend szer – és nem rit kán há rom fé le
men ta li tás – öt vö ze tét tes te sí ti meg a
pol gár mes te ri hi va tal köz tiszt vi se lői ka -
ra! Az össz hang biz to sí té kát, a mun ka
mér he tő vé, el len őriz he tő vé, s így ér té -

kel he tő vé té te lét a mű kö dé si alap el vek
tisz tá zá sá val te remt het jük meg. 
– A tes tü le ti (ön kor mány za ti!) mun -

kát tá mo ga tó – pol gár mes ter ál tal irá nyí -
tott, jegy ző ál tal ve ze tett – te vé keny sé -
günk ben a jog sze rű ség és a szak sze rű ség
je len ti a két alap-pil lért.
– A „ha tó sá gi” (ál lam-igaz ga tá si)

mun ká ban – ahol (a jegy ző ne vé ben)
dön tés ho zó jog kör rel bír nak az ér de mi
ügy in té zők – előb bi ek hez tár sul a pol gár-
ba rát ügy in té zés mi nő sé gi kö ve tel mé nye.
Ugyan ezt a mi nő sé gi kö ve tel ményt a

tes tü le ti mun ka szak mai hát tér-ap pa rá tu sa
ese té ben leg in kább „fel hasz ná ló-ba rát” irat -
gyár tás fel ada ta ként fo gal maz hat juk meg!
Sok fe jű hid ra te hát a szó sem le ges ér -

tel mé ben vett bü rok rá cia – ren del te té sét
te kint ve pe dig va ló já ban nem más, mint a
sza bad ság korlátait fel ál lí tó, az egy sé ges
ren den őr kö dő, an nak sza bá lya i ra fi gyel -
mez te tő „tüs ke a kö röm alatt”...! 
A mi hozzáállásunkra jellemző, hogy

igyekszünk me der ben tar ta ni a jo gos igé -
nyek és az alap ta lan kö ve te lő dzé sek ára dá -
sát  (évi tiz enháromezer ügy irat!), a ve lünk
szem ben tá masz tott – gya kor ta egy más nak
is el lent mon dó – el vá rá so kat! Bi zony, nem
ki zá ró lag elé ge dett sé get ered mé nyez het
part ne re ink ben es künk höz hű ma ga tar tá -
sunk, mely a „já ték sza bály ok” be tar tá sá ra
ügyel ve jel zi: mit le het ten ni és mit nem...!
(A következő lapszámban az egyes

osztályokat  mutatjuk be részletesen).  
P.Gy.

Egy kis te le pü lé sen ho gyan mű kö dik a pol gár mes te ri hi va tal?

Nagy Tímea
jegyző

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te pá lyá za tot hir det

al jegy zői ál lás be töl té sé re
El lá tan dó fel ada tok:

a he lyi ön kor mány za ti tör vény ben, va la mint a he lyi ön kor mány zat ok ról és szer ve ik fel adat – és ha tás -
kö ré ről szó ló tör vény ben fog lalt jog kö rök gya kor lá sa és fel ada tok el lá tá sa a jegy ző ál tal meg ha tá ro -

zott kör ben, il let ve a hi va ta li ügy rend ben fog lal tak nak meg fe le lő en a jegy ző he lyet te sí té se.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, – bün tet len elő é let, – igaz ga tás szer ve zői, vagy ál lam – és jog tu do má nyi 

dok to ri ké pe sí tés,
– jo gi, vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, – leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,

– leg alább 2 éves ve ze tői gya kor lat,

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai ön élet raj zot, – az ál lás be töl té sé vel kap cso la tos szak mai el kép ze lést

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tot ( köz jegy ző ál tal hi te le sí tett),
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó anya gát a kép vi se lő-tes tü let meg is mer he ti 

Bé re zés: Köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint
A pá lyá zó a Ktv. 22/A.§.(1) be kez dé se alap ján va gyon nyi lat ko zat té tel re kö te le zett.

Az Ötv. 36.§. (1) be kez dé se sze rint a Kép vi se lő-tes tü let – jegy ző ja vas la tá ra- az al jegy zőt ha tá ro zat lan
idő re, 6 hó nap pró ba idő ki kö té se mel lett ne ve zi ki.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tő 30 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a ha tár idő től szá mí tott kö vet ke ző tes tü le ti ülés.

Ered mé nyes pá lyá zat ese tés az al jegy zői mun ka kör ok tó ber 1-től tölt he tő be.
A pá lyá za tot Kistarcsa Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal jegy ző jé hez le het be nyúj ta ni, 

„al jegy zői pá lyá zat” meg je lö lés sel. Cím: 2143. Kistarcsa, Sza bad ság út 48.
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– En  nyi be ve ze tő után jog gal ve tő dik
fel a kér dés, mi ért hú zó dik már las san 10
éve az öt let meg va ló sí tá sa? Kiss Gáborné
az Eper je si út 13. szá mú ház kö zös kép vi -
se lő je örült meg ke re sé sünk nek. 
– Ne héz volt a la kó kö zös sé ge ket meg -

győz ni, de most már min den ki alá ír ta a be -
le egye ző nyi lat ko za tot, az ön kor mány zat is
tá mo gat ja a be ru há zást, de a tá mo ga tás fe jé -
ben teljesíthetetlen fel té te le ket ha tá roz nak
meg, amit mi nem biz tos, hogy meg tu dunk
csi nál ni. Ilyen pél dá ul, hogy ki kellene a
házak előtti csatorna szakaszt cserélni, be
kellene keríteni a területet. Szep tem ber ben
kezd tük vol na az épít ke zést, de le het, hogy
csúsz ni fog, mert ren ge teg egyez te tés van
még hát ra, ami sok pa pír mun ká val jár.

– A la kók nak a leg utób bi köz gyű lé -
sen mi volt a ké ré sük?  
– 2006-ban a fű tés kor sze rű sí tést hi -

tel ből csi nál tat tuk meg, így a la kók kér -

ték, hogy a be ru há zók já rul ja nak hoz zá a
tör lesz tő rész le tek hez, va la mint kér ték a
ga rázs aj tók cse ré jét is.

– Mit vál lal tak még a be ru há zók? 
– Épí te nek egy ját szó te ret is, amit

rész ben pá lyá za ti for rá sok ból va ló sí ta ná -
nak meg.

Vé kony Ta más a VT-Stúdió ügy ve -
ze tő je sze rint szép las san min den en ge -
délyt és hoz zá já ru lást meg sze rez nek.
–  Je len leg az ér vény ben lé vő épí té si

sza bály zat ál la po ta mi att csú szik min den.
Évek kel ko ráb ban egy olyan be épí té si
elő írást szab tak meg, ami a most meg lé -
vő épü le tek re sem igaz. Ezt kell mó do sí -
ta nunk, ami az egész te rü let ren de zé si
ter vét érin ti. Ez egy hos  szú fo lya mat, a
mó do sí tás nak ren ge teg szak ha tó sá gon
kell ke resz tül men nie, ezért a szep tem be -
ri kez dés egy re el ér he tet le nebb nek tű nik.
A prob lé mát fo koz za, hogy az épü let ma -

gas sá gá nak meg eme lé sé hez a sza bá lyo -
zá si ter vet is mó do sí ta ni kel le ne, ez meg
már nem he lyi ön kor mány za ti fel adat –
mondta az ügyvezető.

– A kép vi se lő tes tü let ho gyan áll az
önök ké ré sé hez?
– A ren de let mó do sí tá sát egy tar tóz ko -

dás mel lett tá mo gat ták a kép vi se lők, te hát
ál dá su kat ad ták a fo lya mat el in du lá sá hoz.
A leg utób bi jú ni us 17-én meg tar tott

kép vi se lő-tes tü le ti ülé sen az Eper je si út 13.
szám alat ti tár sas ház te tő tér-be épí té sé vel
kap cso la tos be ru há zói igé nyek és az ön -
kor mány za ti ér de kek egyez te té sé re mun -
ka cso por tot hoz tak lét re. A mun ka cso port
fel ada ta a te le pü lés ren de zé si szer ző dés ki -
dol go zá sa és a sza bá lyo zá si terv sze rin ti te -
lek ala kí tá sok vég re haj tá sa so rán ki ala ku ló
tel kek tu laj don jo gá val, hasz ná la ti mód já -
val kap cso la tos meg ál la po dás elő ké szí té se.
A mun ka cso port tagjai: Török Mihály
(kép vi se lő), Uvacsek Csa ba (képviselő),
Solymosi Sán dor (Te le pü lés fej lesz té si Bi -
zott ság kül sős tag ja) és  Müller Gab ri el la
(Mű sza ki Osz tály ve ze tő je). A társasházak
közös képviselői, a beruházók és a
munkacsoport tagjai az elmúlt napokban
bejárták a területet, a jegyzőkönyv még
nem készült el, nekünk erre kell majd
választ adnunk. (A további fejleményekről
folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat).

Pol gár Gyu la

Te tő tér rá épí tés sel újul na meg az Eper je si úti la kó te lep ar cu la ta
Még min dig bi zony ta lan a be ru há zás

A tár sas ház lát vány ter ve

Az egész be ru há zás mo tor ja Kiss Gáborné az Eper je si út 13. szám alat ti tár sas ház
kö zös kép vi se lő je, aki 1979-től sze ret né a fel újí tást és a bő ví tést megvalósítani.
Az öt le tet a kény szer szül te, ugyan is az épü let la pos te tős, en nek a tel jes fel újí tá sa 3-
4 mil lió fo rint ba ke rül ne, amit a la kók nem tud ná nak ki fi zet ni. Az elő re me ne kü lés
egyik le he tő sé ge a te tő tér be épí té se len ne. A do log nak már ha tod szor fog nak hoz zá, a
mos ta ni be ru há zást meg va ló sí tó VT-Stúdió Kft fél éve küzd együtt a lakótelepiekkel (a
cég bu da pes ti és ilyen te tő tér be épí té sek kel fog lal koz nak már több éve). A la kó te le pen
lé vő hét ház kö zül idő köz ben öt la kó kö zös ség csat la ko zott a be ru há zás hoz. In do ka ik
lo gi ku sak, de a hely zet még sem ilyen egy sze rű. Az ér vény ben lé vő sza bá lyo zá si terv
sze rint a vá ros ezen te rü le tén 10,5 mé ter le het az épít mé nyek ma gas sá ga. Ezek mó do -
sí tá sá ra ké rel met ad tak be a tár sas há zak az ön kor mány zat nak. 

A kon cep ció sze rint a tár sas há zak ra te tő szer ke ze tet épí te né nek, a tetőtérben
lép cső há zan ként 4-4 la kás készülne. A be ru há zó tel je sen fel újí ta ná az épü le tet,
meg ol da nák a hő szi ge te lést, min den nyí lás zá rót ki cse rél nének és min den lép cső -
ház ba lif tet sze rel nének. A fel újí tás sal 20-30 évig min den prob lé mát meg ol da ná -
nak. Az ener ge ti kai fel újí tás költ sé ge it pá lyá za tok ból fe dez nék. 

Az épü le ten ként ki ala kí tan dó 8 la kás ra a la kó kö zös ség tu laj do no sa i nak elő vá -
sár lá si jo guk len ne. Az elő ze tes ter vek sze rint a be ru há zó a leg el ső ház tel jes fel újí -
tá sá val és bő ví té sé vel 2009. au gusz tu sá ra vé gez ne. 

AP RÓ HIR DE TÉS
El adó – Nagytarcsán szép ál la po tú 3 szo -
bás, dé li fek vé sű csa lá di ház a fa lu köz pont -
já ban csen des ut cá ban, te tő tér be épí té si le he -
tő ség gel el adó. 24.500.000 Ft  
(06-20) 247-67-67,( 06-20) 224-9261
Ta ní tás – An gol tár sa sá gi klub vár ja az ér -
dek lő dő ket Kistarcsán min den hét főn 19 órá -
tól az is ko lá ban. Bá tor ság a meg szó lal ni vá -
gyók nak! Je lent kezz Ju dit nál a 
(06 30) 90-74-621 te le fon szá mon.

Szol gál ta tás – Hű tő gép ja ví tás ga ran ci á val
hét vé gén is, nyug dí ja sok nak ked vez mény.
Klí ma sze re lés ked ve ző áron.
(06-20) 467-7693

Ál lás – XVII. ke rü le ti re for má tus sze re tet -
ott hon mun ka erő fel vé telt hir det ápo ló-gon -
do zói mun ka kör be. Ér dek lőd ni: 
(06-30) 6850-487-es te le fo non le het.
El adó – Szilasligeten, 30percre az Őrs ve zér
té ré től ker tes-há zas kör nye zet ben 700 m2-es
épí té si telek.(köz mű vek az ut cá ban) Jó le ve -
gő, óvo da, kis kö zért, or vo si ren de lő a kö zel -
ben, pa no rá ma a Gö döl lői dom bok ra, feny -
ve sek re, HÉV. Irányár: 13.900.000 Ft. 
(06-30)-52-557-54 
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Má jus el ső he té ben Anyák nap já ra
ké szü lő dött min den cso port. Gyer mek -
ke zek ál tal ké szí tett aján dé kok kal, vers -
sel, ének kel, fi nom sü te mén  nyel kö szön -
töt ték az édes anyá kat és nagy ma má kat.
A má ju si ked ve ző idő já rás meg hoz ta a
ked vet a tú rá zás hoz, ki rán du lá sok hoz.

A Tölgy fa óvo da 1. cso port ja, szü lők
és gyer me kek Kis ma ros – Ki rály ré ten és
a ve res egy há zi Med ve far mon töl töt tek
el egy na pot.
A 3-as, a 4-es és az 5-ös cso port a

Jász be ré nyi Ál lat ker tet lá to gat ta meg, a
2-es cso port a Fő vá ro si Ál lat kert ben járt.
A Gesz te nyés Óvo da 1-es és 2-es cso -

port ja a Bu da ke szi Vadasparkban vol t.
A 3-as és a 4-es cso port Tápió szent -

már tonban, a Kin csem Lo vaspark ba szer -
vezett  egész na pos ki rán du lást.
A Gesz te nyés Óvo da 9-10 cso port ja

Domony-völgyben a Láz ár Lo vasta nyá ra
szer vez tek ki rán du lást: ko csi káz tak, lo -
va gol tak, kis ál la to kat si mo gat tak.
A 6. cso port a Bu da pes ten, a Mar git -

szi ge ten töl tött el egy dél előt töt, sé tál tak
a Du na par ton, ál la to kat si mo gat tak a
szi ge ten lé vő kis ál lat kert ben.
Az 5-ös és a 7-es cso port Babat pusz -

tá ra ki rán dult, a Szent Ist ván Egye tem
te le pén ál lat si mo ga tás, ko csi ká zás ás lo -
vag lás várt a gye re kek re és a fel nőt tek re.
A 8-as cso port év ről év re ha gyo má -

nyo san, a Ha jó gyá ri – szi get re szer vez
csa lá di ki rán du lást a ne ve lé si év vé gén.
A Gesz te nyés Óvo da ud va ra új já té -

kok kal gaz da go dott. Dolhai At ti la
500.000 Ft ér ték ben já té ko kat aján dé -
ko zott. Ez úton is kö szön jük, a gyer me -
kek nagy öröm mel fo gad ták a ru gós hin -
tá kat és az egyen sú lyo zó já té kot is.
A 10-es cso port ud va rá ra a Lász ló csa -

lád ho mo ko zót ké szí tett a gye re kek nek.
Gon dos, igé nyes mun ká ju kat kö szön jük!
Má jus utol só va sár nap ja Gyer mek -

nap. Meg le pe tés sel ké szül tünk er re a nap -
ra. Óvó né nik ál tal ké szí tett já ték, tűz ol tó
be mu ta tó, fin csi va ní li ás pu ding és ze nés
mű sor szó ra koz tat ta a gyer me ke ket. A
Tölgy fa Óvo dá ban nép ze nész, a Gesz te -
nyés Óvo dá ban Mikola Pé ter volt a meg -
hí vott elő adó. 
Má jus utol só és jú ni us el ső két he té -

ben min den cso port ban év zá ró ün nep -
sé ge ket tar tot tunk, me lyen a gyer me -
kek el bú csúz tat ták az is ko lá ba me nő
tár sa i kat.
A gye re kek vi dám mű sor ral ké szül tek

er re az al ka lom ra, az év köz ben ta nult
ver se ket, éne kes já té ko kat, me sé ket ját -
szot ták el, 99 le en dő kis is ko lás bú csú zott
el az ovi tól.           Ratimovszky Tiborné

A he lyi köz mű ve lő dés re pénz ügyi szo -
rí tá sok kö ze pet te is fi gyel met for dí tó Vá -
ro si Ön kor mány zat nak, va la mint lo kál pat -
ri ó ta vál lal ko zók cél za tos ado má nya i nak
kö szön he tő en ok tó ber 3. és l8. kö zött szín -
vo na las nak ígér ke ző pro duk ci ó ban le het
ré szük a szín há zi elő adá sok ked ve lő i nek.
A 2003-ban Iro dal mi No bel-díj jal ki tün te -
tett Harold Pinter: A gond nok cí mű drá -
má ját vi szi két rész ben szín re mű vé sze ti
is ko lánk igaz ga tó ja, Pat kós Jó zsef.
A da rab az 1960-as évek lon do ni kül -

vá ro sá ba vi szi el a né zőt, ahol két test vér
be fo gad sze gé nyes szo bá já ba egy öreg
csa var gót, aki jó sze ri vel azt sem tud ja,
hány éves és hon nan szár ma zik, ám egy -
re in kább színt vall ön ző, zsar no ki ter -
mé sze té ről, vis  sza él ve szál lás adó inak jó -
sá gá val. A la kás tu laj do nos két fi a tal fér fi
egy maj da ni si ke res vál lal ko zás ra gon -

dol, de a né ző az el ső perc től kezd ve
érez he ti, hogy ez ügy ben nagy va ló szí -
nű ség gel min den csu pán álom ma rad,
min den jó szán dé kuk meg tö rik a kül ső
kö rül mé nyek és sze mé lyes rossz tu laj -
don sá gok gát ján. A szín mű, me lyet az
utób bi év ti zed ben Pé csett és Mis kol con
mu tat tak be, a mai ma gyar tár sa dal mi vi -
szo nyok kal ös  sze vet ve több mint ak tu á -
lis nak mond ha tó.
A vén csö ves sze re pét az idén 60 éves

Jászay Ma ri-dí jas szí nész, Helyey Lász ló,
az or szág „Má tyás ki rá lya” ala kít ja, ki a ta -
vasz vé gén a Fé szek Klub ban szer ve zett
szü le tés na pi est jén tisz tes pub li kum előtt je -
len tet te be kistarcsai sze rep vál la lá sát. Egy
kér dés re vá la szol va el mond ta, hogy bár
már fi a ta lon az or szág leg ne ve sebb mű vé -
sze i vel dol goz ha tott együtt a Nem ze ti Szín -
ház ban, majd Ka pos vá ron, má ra in kább

azo kat a fel ada to kat ke re si, ahol az övé hez
ha son ló fel fo gá sú al ko tó tár sak kal dol goz -
hat együtt, s a nem pro fes  szi o nis ta Pat kóst
ilyen nek is mer te meg. A két fi vér sze re pét
Sahin-Tóth Zol tán és Fal vai And rás ala kít -
ják. A há rom mű vész jú ni us har ma dik he té -
nek min den nap ján Kistarcsán járt, ahol
meg kez dőd tek a négy – si ker ese tén hat! –
elő adás ra ter ve zett so ro zat pró bái.
A be mu ta tó hely szí né ül – a kö zön ség

leg szín vo na la sabb ki szol gá lá sa, il let ve a
leg ki fo gás ta la nabb szín há zi mi liő meg te -
rem té sé nek igé nyé vel – a Flór Fe renc
Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö zép -
is ko la bel ső elő te rét je löl ték ki. Kö szö net
il le ti ezért a kö zép is ko la ve ze tő sé gét,
meg ér tő ta ná ra it és di ák ja it, mi ként mind -
azo kat, akik se gí tő ké szen hisz nek ab ban,
hogy fi a tal vá ro sunk nak szük sé ge van az
ef fé le út ke re sés re, pró bál ko zás ra. 

Út ra kelt az óvo da 
Dolhai At ti la fél mil li ós aján dé ka 

Anyáknapi műsor

A Lázár Lovastanyán

Ősszel nyílik a Kistarcsai Színház!
A bemutató a Flór Ferenc Gimnáziumban lesz

Mikola Péter szó ra koz tat ta a gyer me ke ket
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Szü lők, nagy szü lők ne ve lők, gyer -
me kek és ven dé gek egy ön te tű vé le mé -
nye sze rint új sze rű, üdí tő en friss han gu -
la tú bal la gó ün nep ség ke re té ben bú csúz -
tat ták a nyol ca di ko so kat 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. Flott szer ve zés,
rö vid, de ér zel mek ben gaz dag bú csú be -
szé dek, szár nya ló an ének lő gyer mek kó -
rus, s a min den nö ven dék től pár sze mé -
lyes mon dat tal el bú csú zó igaz ga tó tet ték
– a jó idő já rás és ki fo gás ta lan hang erő sí -

tés mel lett – em lé ke ze tes sé jú ni us 13-át. 
Mint dr. Pat kós Jó zsef is ko la igaz ga tó

el mond ta, az is ko la kép zé si szín vo nal ára
vet fényt, hogy az idén vég ző 21 nyol ca -
dik osz tá lyos ta nu ló ból 20-at érett sé git
adó kö zép fo kú tan in té zet be – gim ná zi -
um ba vagy szak kö zép is ko lá ba vet tek fel,
rá adá sul úgy, hogy 17-et már az ál ta la el -
ső ként meg je lölt in té zet ben is fo gad ták.
A bú csú zó ál ta lá nos is ko lá sok ta ní tói,

il let ve osz tály fő nö kei vol tak: Gacsályi
Ádám, Gugóné Sibak Ol ga, Némethné

Ber ta lan Ka ta lin, Pál mai Ani kó és Sibak
Sándorné.
A vég ző sök név so ra: Péceli Dó ra (az idei

Szent Ist ván-díj ki tün te tett je), Amati Ale -
xand ra, Ács Réka,Demény Gá bor, Gere
Gab ri el la, Ka to na Ni ko lett,  Kár pá ti Li li,
Ker tész Mó ni ka, Ko vács Kin ga Bet ti na,
Lippai Dorina, Mé szá ros And rea, Mé szá ros
Ma ri ann, Molitor Ádám, Mol nár Tí mea,
Murnyák Vik tor, Nagy Ri chárd, Pádár Alex
Dá vid, Ré vész Fan ni, Szűcs Dom bi Re be ka,
Tagaj Má té, Var ga Dorina Ra mó na.

For ma bon tó „szentistvános” bal la gás

A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban ha rang szó val bú csúz tat ták a vég ző sö ket
A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá -

ban dél után öt óra kor a ha gyo má nyok -
nak meg fe le lő en elő ször a há rom vég zős
osz tály ta nu lói vé gig bal lag tak az is ko la
épü le té ben, majd a zárt ud var ban egy
csa lá di as ün nep ség ke re té ben kö szön tek
el ta ná ra ik tól és di ák tár sa ik tól. A 8.a osz -
tály Já vor Má ria osz tály fő nök ve ze té sé -
vel so ra ko zott fel, aki a nyug díj ba vo nu -
ló fér jé től Szemán Jó zsef től vet te át az
osz tályt. Al só ban Juhászné Csor ba Ilo na
volt az osz tály ta ní tó juk. A 8. b. osz tály
élén Baricza Tí mea osz tály fő nök állt,
aki nek ez volt az el ső vég zős osz tá lya.
Al sós osz tály ta ní tó Pécsy Klá ra és  Sán -
dor Edit volt. A 8. c. osz tályt Kis fal vi
Má ria ve zet te, aki nek ez volt az utol só
osz tá lya, ugyan is a ta nár nő a kö vet ke ző
tan év ben a nyug díj előt ti évét kez di. Al -

sós osz tály ta ní tó Ko vács Ré ka. A he te di -
ke sek egy hu mo ros je le net tel bú csúz tak
a vég ző sök től. A há rom osz tályt a szü -
lők, ro ko nok, is me rő sök, ba rá tok nagy
tö me ge vet te kö rül. 
A bal la gá si ün nep ség hez egy ked ves

prog ra mot is kap csol tak a „ Köl csey sek ”.
Fel avat ták a fő épü let ud va rán azt a ha -
rang lá bat, amit Kiss Pé ter ta nár úr és há -
rom lel kes ta nít vá nya – Bellus Pé ter, Ka -
szás Gá bor és Vér Gá bor – fa ra gott. Az
er dé lyi és határmenti temp lom épí tés ha -
gyo má nya it, il let ve a kop ja fák sok je len -
tés sel bí ró mo tí vu ma it meg je le ní tő min tás
fa szer ke zet, re mél he tő leg  hos  szú év ti ze -
de kig dí sze leg az is ko la ud va rán. A ha -
rang nak egyéb ként hos  szú tör té ne te van.
Év ti ze de ken ke resz tül a Bat thyá ny úti is -
ko la ud va rán jel zett az oda já ró di á kok -

nak, ta ní tók nak. A Szécheny úti is ko la -
épü let át adá sa kor a ta ní tók és ta nu lók
egy sé ges aka ra ta sze rint át ke rült a mai al -
só ta go zat ud va rá ra, ahol a tan év vé gé ig,
fő leg a dél utá ni nap kö zi di ák ja it szol gál ta. 
Az igaz ga tó Liska Gyuláné (Va li né ni) ün -

ne pi be szé dé ben el mond ta, hogy az idei bal la -
gá son egy új ha gyo mányt is el in dí ta nak, a bal -
la gó di á ko kat a kis ha rang zú gá sa bú csúztatja
el az iskolától. Az igaz ga tó nő be szé dé nek vé -
gén Ernest He ming way: Aki ért a ha rang szól
cí mű re gé nyé nek két mon da tát idéz te: „ Ne
kér dezd ki ért szól a  ha rang! Ér ted szól az!” 
Az ün nep ség vé gén ok le ve let és

könyv ju tal mat kap tak a ki vá ló ered -
ményt el érő ta nu lók. A 73 vég zős ta nu ló -
ból 28 gim ná zi um ban, 34 szak kö zép is -
ko lá ban, 11 szak is ko lá ban ta nul to vább.
( fo tók a cím ol da lon )

Az is ko la egye di ar cu la tát nagy ban
meg ha tá roz za a szak kö zép is ko lai osz tá -
lyok ban tör té nő egész ség ügyi ala po zó
kép zés és a szak mai ok ta tás.
A szak kö zép is ko lás ta nu lók nak („b”

osz tá lyok ban) a köz is me re ti tan tár gyak
mel lett, érett sé gin vá laszt ha tó még az
egész ség ügyi alap is me ret.
Eb ből a tan tárgy ból eb ben az év ben

hár man kö zép szin tű vizs gá ra és egy ta -
nu ló, Szé kely Ág nes emelt szin tű érett sé -
gi re je lent ke zett, me lyen je les osz tály za -
tot ért el. A tan tár gyi át lag jó lett.

Ápo ló kép zés
Az idén két szak kép ző osz tály zár ta ta -

nul má nya it. Ápo ló le ve le ző ta go za ton a
14. év fo lya mon ki len cen, ápo ló es ti ta go za -
ton a 15. év fo lya mon ti zen ket ten. A gya -
kor la ti és el mé le ti kö ve tel mé nye ket min -
den ki tel je sí tet te, zá ró vizs gá ra je lent kez tek.
A 2008. má jus-jú ni u si zá ró vizs ga idő -

szak ban zaj lott az OKJ zá ró vizs ga. Az

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Mucha
Márknét a Ma gyar Ápo lá si Egye sü let
nyu gal ma zott el nö két bíz ta meg az el nö ki
fel adat el lá tá sá val. A vizs ga bi zott ság to -
váb bi tag jai:  szak mai kép vi se let ré szé ről
Bugarszky Miklósné a Ró kus Kór ház
ápo lá si igaz ga tó ja és az is ko la ré szé ről
Vágányné La dá nyi Má ria szak mai ok ta tás
ve ze tő. Az ápoló hall ga tók tu dá sá nak ki -
bon ta koz ta tá sát a Dr. Krémer Il di kó or -
vos-elő adó kér dé sei se gí tet ték.
A bal la gás után má jus ban az írás be li

fel ada tok meg vá la szo lá sá val kez dő dött a
meg mé ret te tés. Ezt kö ve tő en a Flór Fe -
renc Kór ház II. Bel gyó gyá sza ti osz tá -
lyán a gya kor la ti vizs ga kö vet ke zett. Az
osz tály va la men  nyi dol go zó já nak kö szö -
net, hogy a vizs ga za var ta lan le bo nyo lí -
tá sá ban együtt mű kö dött.
A szó be li vizs ga az is ko la szak mai tan -
ter mé ben zaj lott, a vizs gá zók szá má ra jól
is mert kör nye zet ben.

Az OKJ zá ró vizs gát min den ki ered -
mé nye sen tel je sí tet te.
Ápo ló le ve le ző sök ered mé nyei: Gya -

kor la ti vizs ga át la ga: 3,7. El mé le ti vizs -
ga át la ga : 3,9 (írás be li át lag: 4,0). Ápo -
ló es ti sek ered mé nyei: Gya kor la ti vizs ga
át la ga: 4,4. El mé le ti vizs ga át la ga: 4,1
(írás be li át lag: 4,4).
A szép fe le le te ket a vizs ga bi zott ság

di csé ret tel ju tal maz ta: 3 fő gya kor la ti és 2
fő el mé le ti vizs gán nyúj tott szép tel je sít -
ményt. He ge dűs Évát ki emel ke dő tel je sít -
mé nyé ért ál ta lá nos di csé ret ben ré sze sí tet -
te a vizs ga bi zott ság.
Gra tu lá lunk va la men  nyi vizs gá zó nak

az emelt szin tű OKJ ápo ló ok le vél meg -
szer zé sé hez!
Kö szön jük az őket fel ké szí tő ta ná rok

és szak ok ta tók lel ki is me re tes ta ní tá sát és
a vizs ga bi zott ság mun ká ját! To váb bi
szép ered mé nye ket kí vá nunk! 

Az is ko la ve ze tő sé ge 

Tan év zá rás a Flór Fe renc Egészségügyi Szak kö zép is ko lá ban
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Így szólt a ked ves in vi tá lás a II. Pan nó -
ni ás Néptáncfesztiválra 2008. jú ni us 14-én
szom ba ton, amit a Pan nó nia Néptánc -
együttes szer ve zett. A kis tér ség leg na -
gyobb együt te se ként meg hív ta a kör nyék -
be li te le pü lé sek tán co sa it, hogy együtt tölt -
se nek egy szép szom bat dél utánt. A
Simándy té ren fel ál lí tott sza bad té ri szín pa -
don 11 cso port mu tat ko zott be. A Pan nó nia
Néptáncegyüttes öt cso port ja mel lett fel lé -
pett a Csicsörke és a  Furmicska (Csö mör),
a Muharay Né pi Együt tes (Bag), a Csa ta
Tánc együt tes és a Csa tan go ló Tánc cso port
(Isaszeg), a Szilas Néptáncegyüttes (Rá -
kos pa lo ta), a Galgahévízi Tánc együt tes, a
Bu da ka lá szi Tánc együt tes, a Ka ri kás
Néptáncegyüttes (Mo gyo ród), a Néri Szent
Fü löp Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la szak kö -
rös cso port ja ( Bu da pest ), il let ve a Szent
Ist ván Ál ta lá nos Is ko la Ku rá zsi cso port ja
(Bu da pest). A fel vo nu ló cso por tok és tán -
co sok so ka sá gá ból lát szott, hogy idén egy
na gyobb és ran go sabb ren dez vényt si ke rült
megszervezni a há zi gaz dák nak.
A tánc örö mét él vez het te a szép szá -

mú kö zön ség: fel vo nu lást kö ve tő en elő -
ször a gyer mek cso por tok mu tat koz tak be
szí nes tán cok kal, csen gő ének kel, lá bat

tán col ta tó mu zsi ká val. A mű sor egy iz -
gal mas ze nei ki rán du lás volt a Kár pát-
me den ce tá ja in: jár tunk Szé kely föl dön, a
Sár köz ben, Szatmárban, s hogy ki ne fe -
lejt sük: Kistarcsán és Csö mö rön,
Isaszegen és Gödöllőn…s még ki tud ja,
mi lyen szí nes tá jak ra vitt el ben nün ket a
mu zsi ka és a tánc szár nya in a sok-sok
tán cos, és a jó ked vű ze ne kar. Majd es té -

be haj ló an a pro fi tán co sok rop ták a szín -
pa don, s ami kor a han gu lat a te tő fok ára
há gott, egy fer ge te ges össz tánc ba hív ták
a kö zön sé get: tán colt a Csi ga ház mel lett
öreg, fi a tal, ki csi és nagy, ven dég és há -
zi gaz da egy aránt. 
Hi szen mi má sért vol na egy ilyen

nagy sza bá sú fesz ti vál, mint a kö zös ség
él mé nyé ért, hogy lát has suk, a kö zös

nyelv, a tánc, mi lyen kö zel hoz za egy más -
hoz az em be re ket, hogy el tűn nek a tá vol -
sá gok, meg sze lí dül nek a tekintetek…
A fesz ti vál – aho gyan azt már meg -

szok hat tuk – nem jött vol na lét re a tá mo -
ga tók nél kül. A nagy lel kű em be rek és csa -
lá dok ál do za tos mun ká ja, anya gi és ter -
mé szet be ni tá mo ga tá sa nél kül, akik ösz  -
sze fo gá sá val hív tuk élet re a II. Pan nó ni ás

Fesz ti vált. Kö szö net ér te mind nyá juk nak!
Jö vő re, jú ni us ban, új ra ta lál ko zunk!
Ad dig is kí sér jék fi gye lem mel prog -

ram ja in kat: www.pannoniafolk.hu  
Gabula And rás el nök

„Jö vel az tánc ba énvelem…” II. Kis tér sé gi Néptáncfesztivál

A fesztivál látványos felvonulással kezdődött

A Pannónia „Pöttöm” csoportja

Kistarcsai Híradó tarifái
(érvényes 2008-ra) 

Lakossági hirdetés:
apró hirdetés: 20 szóig ingyenes
felette  300 Ft + Áfa, 
kiemeléssel 600 Ft+ Áfa
Vállalkozói hirdetés:
szavanként 30 Ft + Áfa, 
kiemeléssel + 300 Ft+ Áfa
Keretes hirdetések:
Egész oldalas  (A4-es ): 45.000 Ft + Áfa 
Fél oldalas (A5-ös): 25.000,-Ft + Áfa 
Negyed oldalas (A6-os): 13.000 Ft + Áfa 
1/6-od   (8x9 cm): 11.000 Ft + Áfa 
1/8-ad   (6x9 cm): 9.000 Ft + Áfa 
1/12-ed   (4x9 cm): 7.000 Ft + Áfa 
1/16-od  (3x9 cm): 5.000 Ft + Áfa 

Színes felár: + 30 %. ( 2. és 15. oldal )
Hátsó borító felár : + ( 30% + 15% )

PR cikket is meg lehet jelentetni az újságban,
egy teljes oldal ára 

35.000 Ft + Áfa (lineárisan csökken)
Az Áfa kulcsa: 20 % 

Kedvezmények :
A három hónapra lekötött hirdetések árából
10%, az egész évre lekötött hirdetések árából

15% kedvezmény adható.

HIRDETŐINK A DÍJ NETTÓ ÖSSZEGÉNEK
50%-VAL AZ ÖNKORMÁNYZATI LAP

KIADÁSÁT TÁMOGATJÁK. 

HIRDETÉST AZ ALÁBBI CÍMEN LEHET
FELADNI:

Po-Ker Bt. (1173 Budapest, Székicsér u. 15.)
Tel/Fax: 06-1/256-62-89, 
Mobil: 06-20-966-11-90, 

E-mail: polgar.gyula1@chello.hu
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Jú ni us 29-én a ke resz tény vi lág Ró -
ma fe lé for dult, a két apos tol fe je de lem -
re gon dolt. Az Egy ház ezen a na pon ün -
ne pel te a ket tős vér ta nú sá got. 
A két vér ta nú Pa lesz ti ná ból ér ke zett az

ak ko ri po gány vi lág köz pont já ba, Ró má ba.
Pé tert, az el ső pá pát Né ró csá szár ide jé ben
ke reszt re fe szí tet ték, fej jel le fe lé. Pált, mint
ró mai ál lam pol gárt, le fe jez ték. Ez a két lát -
ha tat lan osz lop, mely iga zá ban tart ja Szent
Pé ter temp lom ha tal mas ku po lá ját. A lát ha -
tat lan vi lág tart ja a lát ha tót. Az épü le tek
alap jai nem lát ha tók, még is e nél kül nem
áll hat na fenn. A ha jók víz ben úszó ré szei
nem lát ha tok, pe dig ezek nél kül fel bo rul na.
Az em be ri ér te lem nem lát ha tó, még is
min den ki meg sér tőd ne, ha ezt ná la nem is -
mer nék el. A hit vi lá ga sem lát ha tó, de cso -
dá la tos és egy ben vi gasz ta ló va ló ság. 
Mi lett a ga li le ai ha lász ból? Jé zus

hal ha tat lan ná tet te őt. Jé zus négy szer te -
kin tett Pé ter re. 
1. Rá te kin tett, für ké sző, min dent lát ha tó

te kin tet tel és meg hív ta őt. „Te Si mon vagy.
Péter szik la le szel. A név vál to zás, hi va tás

vá lasz tá sa is lett. Az in ga do zó em ber a szik -
la em be re lett Krisz tus Egy há zá ban.
2. Rá né zett Krisz tus bíz ta tó te kin tet -

tel a cso dás hal fo gás után. „Ne félj, mos -
tan tól fog va em ber ha lász le szel.” Lel ki
ha lak, em be rek, né pek és nem ze tek ke -
rül nek Krisz tus há ló já ba, az Egy ház ba,
Krisz tus ve ze té se, vé del me alá. 
3. Fáj dal mas te kin tet tel né zett Krisz tus a

ta ga dó Pé ter re. Hi szen ta nít vány hi bá zott,
el esett. Az apos tol is le he tett gyen ge, ös  sze -
om lott a nagy te her alatt. „Nem is me rem azt
az em bert.” E sza vak kal ta gad ta meg Pé ter
Mes te rét. Pe dig pár órá val előt te es kü dö -
zött: „Ha min den ki el hagy, én so ha.” „És
meg for dul ván Jé zus rá te kin tett Pé ter re.” Ez
a lé lek be mar ko ló te kin tet volt. Ez a te kin tet
hív ta el Má tét, a pénz be sze dő asz tal tól. Ez a
te kin tet hoz ta le a fá ról a Zakeust a vá most.
Ez a te kin tet emel te fel Mag dol nát a bűn
mély sé gé ből. Ez a te kin tet vál toz tat ta meg
Pé tert is. Most már nem a sa ját ere jé ben bí -
zó em ber lett, ha nem a sze rény, alá za tos Is -
ten ke gyel mé ben bí zó em ber ré lett. 
4. A ne gye dik krisz tu si te kin tet ak kor

volt, ami kor Jé zus fel tá ma dá sa után há -
rom szor kér dez te meg Pé tert: „Sze retsz-e
en gem?” Jé zus a ta ga dás bű né be esett Pé -
ter re sze re tet tel, bi za lom mal néz. Há rom -
szor kér de zi meg a sze re tet va ló di sá gát.
Pé ter szé gyen kez ve, de an nál na gyobb
bi za lom mal ígé ri meg sze re te tét. Ek kor
Jé zus is te ni te kin te té vel lát a jö vő be, és
Pé ter re bíz za vé ré vel meg vál tott hí ve it.
Íme a két apos tol fe je de lem kö zül az

egyik. A két osz lop kö zül az egyik. A két
vér ta nú kö zül az egyik. Íme az el ső pá pa
hű ség nyi lat ko za ta. Nem csu pán a tiszt ség
örök lő dött Pé ter utó da i ban, de a hű ség, a
fel adat, és a kö te les ség tel je sí té se is. Pé -
ter szel le me, Pé ter lel kü le te to vább élt, él
és él ni fog a pá pák éle té ben a vi lág vé gé -
ig. Pé ter 2000 év vel ez előtt volt a szik la.
Ez a szik la az óta is meg van. Ezen a szik -
lán ál lunk mi is. Krisz tus ál tal ala pí tott
úgy ne ve zett, Pé ter szik lán, a pá pa ság
szik lá ján. Bár mi tör tén het ve lünk; in ga -
doz ga tunk, az élet küz del mei erőt ve het -
nek raj tunk, de ak kor is a szik lán ál lunk.

Som lai Jó zsef plé bá nos

„Uram, nem va gyok mél tó ar ra, hogy

a haj lé kom ba jöjj, ha nem csak egy szót

szólj, és meg gyógy ul a szol gám.” Má té

evan gé li u ma 8,8.

Lé tez nek gyó gyí tó sza vak? Ré gen a
gyó gyí tó szót tar tot ták a fon to sabb nak, ma
a tab let ták igé ze té ben élünk. Leg több ször
lel ki vagy tes ti be teg ség ben be ve szünk
egy pi ru lát azt re mél ve, hogy ha ma ro san
min den be teg ség el tű nik. Még így sem
mind egy, hogy az or vos mi lyen szó val ad -
ja a gyógy szert. Ma le ér té ke lő dött a gyó -
gyí tó szó ere je, pe dig az em be ri szó tud öl -
ni és gyó gyí ta ni. Né me lyik, mint tőr, szí -
vet, lel ket pusz tít, a má sik gyó gyít. 
Ha gyó gyít hat az em be ri szó is, men-

nyi vel in kább az Is ten től jö vő! Nagy ke -
gye lem, hogy a hir de tett Ige nyo mán em -
be ri éle tek el ren de ződ nek. Azok jön nek
öröm mel a temp lom ba, akik ezt át él ték.
Ál dott óra, ami kor Is ten hoz zám szó ló üze -
ne tét meg ért ve mind ez meg tör té nik ve lem. 
A Há zas ság- és Csa lád se gí tő Mis  szi ó -

ban is a jé zu si sze re tet sza vá val gyó gyí ta -
nak olyan há zas pár ok ese té ben is, akik már
szin te min dent fel ad tak, csak a gyű löl kö -
dés ma radt a ré gi sze re tet he lyén. Kö zü lük
so kan gyógy ult éle tük kel bol do gab bak,
mint mi kor a nász út juk ra in dul tak. Is ten
tud új kez de tet ad ni.
Egy lel ki pász tor nak olyan mű tét re kel -

lett men nie, amely től élet és ha lál füg gött.
Nem tud ta, vál lal ja-e. Szó szé ké re he lyet -
test kért, ő pe dig „be osont” egy nagy gyü -
le ke zet ál dott éle tű lel ki pász to rá nak az
ige hir de tés ét meg hall gat ni. Ott vi lá gos sá
lett szá má ra, hogy vál lal hat ja a mű té tet,
min den rend ben lesz. Az Is ten sza va erőt
adó, gyó gyí tó szó: meg tud győz ni, el tud -
ja osz lat ni a fé lel met, ag go dal mas ko dást. 
A Bib li á ban sze rep lő ró mai szá za dos el -

hit te, hogy Jé zus sza vá ra meg gyógy ul hat a
szol gá ja. Ezért mond ta: „Uram, nem va gyok
mél tó, hogy a haj lé kom ba jöjj, csak egy szót
szólj, és meg gyógy ul a szol gám.” Pe dig nem
kel lett vol na szé gyen kez nie az ott ho na ál la -
po ta mi att. Azt je gyez ték fel, hogy a meg -
szál ló ró mai ka to na tisz tek a ma guk ko rá hoz
ké pest ele gán san be ren de zett, na gyon ké -
nyel mes la kás sal ren del kez tek. Per sze nem
is emi att ag gó dott, ami kor ki mond ta, hogy
nem va gyok mél tó, ha nem Jé zust akar ta
meg kí mél ni at tól a kel le met len ség től, hogy
egy po gány há zá ba kell jen be lép nie.
A po gány szá za dos nem tar tot ta mél tó -

nak ma gát, hogy haj lé ká ba hív ja Jé zust. És
mi? Mi ért te kint jük ma gá tól ér te tő dő nek,
hogy szí vünk bel ső szo bá já ba jöj jön, ha
ös  sze tes  szük a ke zün ket és imád ko zunk? 
Nem tu dom, vé gig gon dol tuk-e már va -

la ha, hogy mi lyen a szí vünk bel ső szo bá ja?
Mi lyen in du la tok, ke se rű sé gek, ha ra gok,

gyű löl sé gek, el len sé ges ke dé sek, bál vá nyok,
tisz tá ta lan sá gok hú zód nak meg ab ban?
Ame lyek sok szor csak egy-egy el szólt sza -
vunk ban, egy-egy ál munk ban vagy egy-egy
két ség beesett, ön pusz tí tó lé pé sünk ben tör -
nek a fel szín re. 
Nem lép be az Úr Jé zus min den fel té -

tel nél kül szí vünk bel ső szo bá já ba, csak
ak kor, ha azt meg tisz tít hat ja. Sok kal töb -
bet kel le ne ki mon da ni ezt az imád sá got:
„Uram, nem va gyok méltó…!” 
Mi fel té tel nél kü li nek ves  szük, hogy

Jé zus el jöj jön „haj lé kunk ba”, a bel ső
szo bánk ba, ha imád ság ban kér jük.
Ha min dig csak az egyik jön, a má sik el -

ma rad, ak kor előbb-utóbb meg sza kad a ba -
rát ság. Ter mé sze te sen van olyan élet hely zet,
ami kor a ba rát ágy ban fek vő be teg. Olyan -
kor nem vá rom őt, hogy hoz zám jöj jön. Sőt,
in kább én ma gam lá to ga tom meg, mi nél
gyak rab ban ke re sem ve le a kap cso la tot. 
Így van ez zel Jé zus is. Ha Őt hív juk

ma gunk hoz, Ő vár ja, hogy mi is men jünk
hoz zá, a temp lo má ba. Ha mi kér jük, hogy
az éle tünk ne héz hely ze te i ben se gít sen,
és ál dá sát ad ja, Ő is vár ja, hogy elé bo rul -
junk és oda fi gyel jünk az Ő ta ní tá sá ra,
sza vá ra és út mu ta tás ára. Ha mi nem me -
gyünk hoz zá, ak kor ho gyan vár hat juk a
men  nyei ba rá tun kat az ott ho nunk ba? 

Riskó Já nos

Szik lán ál lunkKATOLIKUS

„CSAK EGY SZÓT SZÓLJ!”REFORMÁTUS
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AUTÓVILLAMOSSÁG

ZÖLDKÁRTYA
BENZIN – DIESEL

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.
(06-28) 506-705, (06-30) 93-86-971

E-mail: csivill@fibermail.hu, Skype: csivill

– önindító, generátorjavítás,
– motordiagnosztika,
– injektorjavítás,
– hibakód-olvasás,
– akkumulátor 
értékesítés,

– autó alkatrészek, 
autóvillamossági, 
alkatrészek

SÓDER-DEPÓ KÍNÁLATA:

LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK
Sóder, termőföld, homok……..3.000 Ft/m3
Kulékavics, murva…..………..3.500 Ft/m3
Kertimurva……………..……..5.000 Ft/m3
Töltőföld, töltősóder…………………stb.

Cement:…3.400 Ft/q házhoz szállítva!
Mész:…   2.200 Ft/q házhoz szállítva!

ZSALUKÖVEK: 15-ös………..200 Ft/db
20-as ……….210 Ft/db
30-as………..240 Ft/db
40-es………..330 Ft/db

Kistarcsa-Csömör Határ úton a Sóder-Depóban.

Nyitva: H–P: 7–17-ig,  Sz: 7–13-ig
Tel.: 06-30-41-88-553  vagy a  (06-28) 446-219

mail: soderdepo@gmail.com
Az árak telepi nettó árak,kivétel a cement és a mész esetében!

TANDÍJMENTES
képzés indul

a Mihály Dénes (Karrier) Szakképző
Iskolában KISTARCSÁN

Helye: Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola
és Gimnázium

Cím: Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Dajkaképző 2 év

Képzésünk esti rendszerben történik.
Felmerülő költség: 15 000/ év regisztrációs díj, 

ami tartalmazza az alaptankönyvet.
OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

Beiratkozás: augusztus 25-én 9–16-ig.

Érdeklődni személyesen : Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Ecsedi Gábornénál: 
Telefonon: (06-70) 933-6307

és Kózol Ákosnál
(06-70) 933-6306

ÁLLÁSHIRDETÉS
Kerepesi munkahelyre
adminisztrációs munkakörbe

munkatársat felveszünk.
Számítógépkezelési gyakorlat szükséges.
Elérhetőség: 06/30-200-19-03
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Tisztelt Hölgyem, Uram!
Engedje meg, hogy figyelmébe

ajánljam cégünket!

Cégünk egy dinamikusan fejlődő ingat-
lanértékesítő franchise hálózat, mely jelenleg 93 irodával 

és közel 800 értékesítővel rendelkezik.

A Duna House ingatlan iroda 7 éves tapasztalattal,
jogi biztonsággal áll az Önök rendelkezésére.

Keresünk
komoly, fizetőképes, magánügyfeleink részére,
eladó, vagy kiadó lakásokat, házakat, telkeket.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
kérem jelentkezzen, hogy mielőbb felkereshessük Ön(öke)t

a sikeres együttműködés reményében.

Tisztelettel: Gombkötő Róbert
Mobil: 06-30/52-557-54

E-mail: gombkoto.robert@dh.hu
Eladó ingatlant keres?  De bizonytalan?
Több mint 14.000 ingatlan gazdára vár! 

Hitelre van szüksége?
Mi segítünk Önnek és családjának a tökéletes, 

megálmodott ingatlan kiválasztásában, 
megvásárlásának koordinálásában !

Gombkötő Róbert ingatlanértékesítő
tel:06/30/52 557 54

TANDÍJMENTES
képzések

a Mihály Dénes 
Szakképző Iskolában

KISTARCSÁN

Helye: Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium
Cím: Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Számítástechnikai szoftverüzemeltető:
(közép szint) 1 év

Informatikai rendszergazda
(emelt szint) 2 év

Képzéseink esti és nappali rendszerben folynak.

Felmerülő költségek: 
15 000 Ft/év regisztrációs díj, ami

tartalmaz 1 db 2 GB-os pendrivert és az alaptankönyvet.
OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

Érettségivel nem rendelkezők részére:

Gépíró és szövegszerkesztő
(alapszint) 2 év

Felmerülő költségek: 
15 000 Ft/év regisztrációs díj, ami

tartalmaz 1 db 2 GB-os pendrivert és az alaptankönyvet.
OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

ECDL önköltséges képzést szervezünk, 
18-20 fő jelentkezése esetén.

A várható költség: 10–15 ezer Ft/hó

Beiratkozási napok: 
augusztus 25-én 9-től–18-ig. 

Érdeklődni lehet: 
Kózol Ákos (06-70) 933-6306,

Ecsedi Gáborné (06-70) 933-6307

Posta Nyugdíjszámla:
házhoz jön a pénz!

A Posta Nyugdíjszámlával kézbesítője díjmentesen otthonába viszi
nyugdíja Ön által meghatározott részét, míg a többi biztonságban

gyarapodik számláján!
Posta Nyugdíjkártya most első éves kártyadíj nélkül!

Mit nyújt Önnek a Posta Nyugdíjszámla?

A beérkezett nyugdíjának egy Ön által meghatározott részét – maximum
50%-ának megfelelő összeget, 

de legfeljebb 100 000 forintot – postai kézbesítője házhoz viszi.

Nyugdíjának fennmaradó része folyószámláján biztonságban gyarapodik
addig is, amíg Önnek nincs rá szüksége.

Posta Nyugdíjkártyájával a fennmaradó összeghez bármikor
kényelmesen hozzájuthat országszerte a postahelyek POS termináljain

keresztül, illetve bármely pénzjegykiadó automatánál (ATM).

Posta Nyugdíjkártyájával "sárga csekkjeit" készpénzfelvétel nélkül,
egyéb bankkártyákhoz képest kedvezményes díj mellett fizetheti be a

postákon.

Folyószámlájának akár két számlatulajdonosa is lehet.

A részletekről további felvilágosítást kaphat a postahelyeken, 
illetve postai kézbesítő munkatársainktól, 

valamint telefonon 

a 06-40-46-56-66-os Posta TeleBank számon.

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






