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Kistarcsai Híradó

Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás 
szűrővizsgálat.

Azok a Kistarcsán élő 45–65 éves nők, 
akik két év óta nem voltak mammográfiai vizsgálaton, 
meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják

őket a 
Flór Ferenc Kórházban

(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: (06-28) 507-126)

vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete

Tel.: 06-1-465-3823

A lehetőség adott!                       Éljenek vele!

2009. február 4–16.

Két al pol gár mes tert vá lasz tott 
a kép vi se lő tes tü let

A ja nu ár 20-i tes tü le ti ülé -
sen, kö zel egy év ered mény te -
len vá lasz tást kö ve tő en al pol -
gár mes tert vá lasz tott a kép vi se -
lő-tes tü let. Tóth Sza bolcs pol -
gár mes ter Babarczi Jó zsef füg -
get len és ifj. Ju hász Ist ván Fi -
de szes kép vi se lőt ter jesz tet te
elő. A tit kos sza va zás előtt vál -
toz tat tak az SzMSz-en, amit
még Uvacsek Csa ba kép vi se lő
ja vas la tá ra no vem ber ben mó -
do sí tot tak. Az ak ko ri dön tés
sze rint csak egy al pol gár mes -
tert le he tett vol na vá lasz ta ni
Kistarcsán, azt is csak tár sa dal -
mi meg bí zás sal. Ezt két al pol -
gár mes ter re mó do sí tot ták.
Nagy Tí mea jegy ző fi gyel mez -
tet te a kép vi se lő ket, hogy a
mó do sí tás ha tály ba lé pé se csak
a kö vet ke ző tes tü le ti ülé sen
ese dé kes, en nek el le né re 10:8
arány ban meg sza vaz ták az elő -
ter jesz tést. 

Pénz ügyi osz tály ve ze tői ál lás
be töl té sé re Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak 

Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det
a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi  XXIII. Tör vény 10. § alap ján

Az ál lás be töl té sé nek fel tét elei
– ma gyar ál lam pol gár ság
– bün tet len elő é let
– ké pe sí té si elő írás: 9/1995. (II.3.) Korm. ren de let sze rint
– köz igaz ga tá si szak vizs ga
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat
– 2 éves ve ze tői gya kor lat
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
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve vők meg -

is mer he tik a pá lyá zó anya gát
– szak mai ön élet raj zot
Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról

szó ló 1992. évi XXIII. tör vény  sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je Bel ügyi Köz löny ben

va ló meg je le nést kö ve tő 30. nap.
Az el bí rá lás ha tár ide je a be nyúj tá si ha tár időt kö ve tő 15. nap.
Ered mé nyes pá lyá zat ese tén a ha tá ro zat lan idő re szó ló ki ne -

ve zés, hat hó nap pró ba idő ki kö té sé vel, az el bí rá lást kö ve tő en
azon nal be tölt he tő.
Az el bí rá lás ered mé nyé ről a pá lyá zó írás ban tá jé koz ta tást kap.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban „pénz ügyi osz tály ve ze tői mun -

ka kör” meg je lö lés sel, Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat  Pol gár -
mes te ri Hi va tal Jegy ző jé hez le het be nyúj ta ni.
Cím: 2143 Kistarcsa, Sza bad ság u. 48. Tel.: (06-28) 507-132

A pá lyá za to kat a jegy ző, a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja bí rál ja el.

24 órás mű sort szol gál tat a Kistarcsai
rá dió a 101,7 Mhz-en

Az Arc rá dió 2006-ban ala kult, a stú dió a Ci vil-ház ban ta -
lál ha tó, adá sa a föl di su gár zás mel lett interneten is fogható.
(www.arcradio.hu) A hét hat nap ján a ze ne do mi nál a mű so -
ra i ban, de va sár nap dél utá non ként négy és öt óra kö zött egy
ma ga zin mű sort is su gá roz nak a te le pü lés köz éle té ről, kul tú -
rá já ról és sport já ról. A szer kesz tő ség Ladjánszki Lász ló fő -
szer kesz tő vel az élen lel kes kistarcsai fi a ta lok ból áll. 

Ke resz ti Fe renc a Kistarcsai Kul tu rá lis
Egye sü let el nö ke

a Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja
A Fal vak Kul tú rá já ért Ala pít vány ku ra tó ri u ma a Ta -

nács adó Tes tü let ja vas la ta alap ján el fo gad ta Ke resz ti Fe -
renc je lö lé sét a Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja el is me rő cím re.
Az ala pí tók cél ja el is mer ni a hu za mo sabb időn ke resz tül
ki fej tett ki emel ke dő mű vé szi és köz mű ve lő dé si tel je sít -
ményt. A cím má ra a ci vil szer vez tek egyik leg ran go sabb
el is me ré si for má ja. Az el is me rés át adá sá ra ja nu ár 22-én, a
Ma gyar Kul tú ra Nap ján ke rült sor az Urá nia Nem ze ti Film -
szín ház ban. Az el is me rés tár gyi a sult for má ja az érem lánc -
cal, az ok le vél és az ezüst ki tű ző. A díj áta dó gá la az Eu ró -
pai Unió pél da ér té kű multikulturális ese mé nye, ahol egy -
ben a nem ze ti kul tú rán kat is ün ne pel jük. A Ma gyar Kul tú -
ra Lo vag ja cím nem he lyet te sí ti az ál la mi és köz mű ve lő dé -
si dí ja kat, és nem jár ér te pénz. A ki tün te tet tek nagy meg -
tisz tel te tés nek ér zik a lo va gi el is me rés eme for má ját, hi -
szen a kö zös sé gért vég zett mun ká ju kat ed dig is az ön zet -
len ség és a lo va gi as tet tek ha tá roz ták meg. 
A lo va gi cím egy ben kö zös sé günk ös  sze tar to zá sá nak ün -

ne pe, ran gos el is me rés, a te le pü lé sek „lám pá sa i nak” meg be -
csü lé se, tisz te le te. Fe renc nek lám pást adott ke zé be az Úr…
Ke resz ti Fe ren cet ja nu ár 24-én, a Kistarcsai Kis csil la gok

elő adó est jén kü lön kö szön töt ték a cím el nye ré se kap csán. 
Hal mos Monika ku ra tó ri u mi el nök

ifj. Ju hász Ist ván

Babarczi Jó zsef



Kistarcsai Híradó

4

A VÁROS HÍREI

Át köl töz te tik a fog or vo si ren de lőt
A fog or vo si ren de lő át köl töz te té sé re az idei költ ség -

ve tés ter hé re 2 mil lió fo rin tot sza vaz tak meg a ja nu ár 20-i
tes tü le ti ülé sen a kép vi se lők. Az ere de ti el kép ze lé sek nek
meg fe le lő en az Egész ség ház má so dik eme le ten két
hely sé get ala kí ta ná nak át er re a cél ra. A kö vet ke ző tes tü -
le ti ülés re ár aján la to kat kér nek be és ezt kö ve tő en ki vá -
laszt ják a ki vi te le zőt. A dön tést 17 igen nel tá mo gat ták.

A Kutyamenstvár Ala pít vány vég zi 
a kó bor ál la tok be fo gá sát

Kistarcsán évek óta a Kutyamenstvár Ala pít vány vég -
zi a kó bor ál la tok be fo gá sát. A leg utób bi tes tü le ti ülé sen er -
re az év re a 2008-as pénz ma rad vány ter hé re 300.000 fo rint
tá mo ga tást sza vaz tak meg a kép vi se lők az ala pít vány nak.

Ha itt a tél, és hi deg az idő…akkor jég pá lyát
ké szí te nek a Forfában

A Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la ud va rán – há la a zord idő já rás nak és
a ki tar tó lo cso lás nak – ja nu ár 9-én dél előtt bir tok ba ve het ték a gye re kek
a mint egy 300 négy zet mé te res jég pá lyát. A na pi 2-3 órás kar ban tar tás -
nak kö szön he tő en ki vá ló je get va rá zsolt az is ko la ud va rá ra Solymosi
Sán dor test ne ve lő ta nár. Az óra kö zi szü ne tek ben még csak csúsz kál tak,
de ko ra dél után már so kan kor cso lyá val, szü lők kel, nagy- és kis test vé -
rek kel jöt tek vis  sza az is ko lá ba. Sö té te dés után ref lek tor fény nél es te 9-ig
le he tett foly tat ni a spor to lást. Szom ba ton és va sár nap is te le volt az is -
ko la ud var. A gye re kek ab ban re mény ked nek, hogy a hi deg még ki tart
egy ide ig. (fo tó a cím la pon) 

El kez dő dött a far san gi bá li sze zon Kistarcsán
Ja nu ár 17-én a Kék Ne fe lejcs Nép dal kör far san gi bál ja nyi tot ta a bá -

li sze zont. A be teg sé gek el le né re több, mint 100-an gyűl tek ös  sze a Csi -
ga ház ban, a kép vi se lők kö zül meg je lent Babarczi Jó zsef, ifj. Ju hász Ist -
ván, Uvacsek Csa ba és Bergán Já nos. Csicsiri Ferencné és Med ve Jó -
zsef kö szön tő be szé de után, rö vid mű sort adott a Kék Ne fe lejcs Nép dal -
kör, ci te rán kí sért Ma jor Lász ló. Min den asz tal ra ke rült a fi nom há zi sü -
te mé nyek ből, ér té kes tom bo la aján dé ko kat sor sol tak ki, a haj na lig tar tó
bál ban  a FER ze ne kar ját szott. A ren dez vény fő tá mo ga tó ja a Trendekor
Kft. volt. (fo tók a cím ol da lon)

Szí nész-to bor zó 
A ta valy ős  szel meg szü le tett Kistarcsai Szín ház

2009. évi új pro duk ci ó já hoz ke res  ma gát a szín pa -
don – ne ves mű vé sze ink tár sa sá gá ban is – szí ve sen
ki pró bál ni me rő 25-45 éves he lyi, vagy kör nyék be -
li ama tőr fér fi és női sze rep lő ket, akik az eset le ges
egy más sal va ló ös  sze ha son lí tás tól, és a ki vá lasz tás
„meg pró bál ta tá sa i tól” sem ri ad nak vis  sza. Va la mi -
lyen szin ten min den ki re szük ség le het!
Je lent ke zés: 8–16 óra kö zött az aláb bi te le fon -

szá mon: (06-28) 470-690

Szlo vák Bál 
2009. feb ru ár 7-én 19 órai kez det tel Szlo vák bál

lesz a Csi ga ház ban. Je gyek elő vé tel ben kap ha tók a
Szlo vák Ön kor mány zat kép vi se lő i nél.

De ák ta nya prog ram jai
2009. feb ru ár 5. Ma jor Lász ló: Ki ne ti kus szob rok
Mi az a ki ne ti kus szo bor? A mű faj ki ala ku lá sa, és az el ső al ko tók. A

ki ne ti kus szob rá szat meg je le né se a ma gyar mű vé szet ben. El is mert sé ge.
Ki emel ke dő kép vi se lői ná lunk és a nagy vi lág ban. Az em ber és az al ko -
tás vi szo nya. Mi az, amit az al ko tó szá má ra je lent a ki ne ti kus szob rá szat? 

2009. feb ru ár 12. Be ne dek Ba lázs: Új ra élesz tés
Az új ra élesz tés le he tő sé gé nek fel fe de zé se. Új ra élesz té si is me re tek

kép zé se ná lunk és más or szá gok ban. Mi a te en dő, amíg ki ér a men tő? A
ha lál be áll tá nak meg ál la pí tá sa. Mi lyen ese tek ben ér de mes hoz zá kez de ni
az új ra élesz tés hez? A defibrilátor mű kö dé se. Új ra élesz té si gya kor la tok.

2009. feb ru ár 19. Kocsy Ti bor: Arab Emi rá tu sok
Hi he tet le nül gyors fej lő dés – két év alatt 50 km-nyi met ró vo nal

meg épí té se. Az ál lam pol gár ok szo ci á lis el lá tott sá ga. A ten ger ből el nyert
te rü le tek hasz no sí tá sa. Si va ta gi szafari. A vi lág leg na gyobb áru há za. Sí -
e lés a nyár ban. A szá munk ra szo kat lan hő ség és a lég kon di ci o ná lás kon-
t raszt ja.

2009. feb ru ár 26. Né meth Ta más: Kör nye ze ti tu dat for má lás
A FÖLD, ame lyen élünk, nem a mi énk. Al ter na tí vá kat kell mu tat ni,

hogy mit te het nek – a csa lá dok, az ok ta tá si-, egész ség ügyi in téz mé nyek,
a mun kál ta tók – kör nye ze tünk, egész sé günk meg óvá sá ért. Mit te he tünk
a glo bá lis fel me le ge dés meg fé ke zé se ér de ké ben?

A De ák ta nya elő adá sa it a Ci vil ház (Szé che nyi út 33.) kö zös sé gi ter -
mé ben tart ja. A klub es tek ide je: csü tör tö kön es te 7-10 órá ig. A De ák ta -
nya is me ret ter jesz tő elő adá sai nyi tot tak, azo kat bár ki té rí tés men te sen
lá to gat hat ja.

KIKE

A „Csi ga ház ” prog ram ja 
Ja nu ár   31-én Vál lal ko zók Bál ja 20.00
Feb ru ár   7-én Szlo vák Bál 19.00
Feb ru ár 14-én Rá di ós Bál 19.00
Feb ru ár 21-én Pan nó nia Far sang 20.00
Feb ru ár 24-én Vá ro si Far sang

Vá ro si Far sang 
Feb ru ár 24-én, hús ha gyó ked den a Vá ro si Mű -

ve lő dé si és Sport köz pont, va la mint a Kistarcsai
Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re szer ve zé sé ben idén is
meg ren de zik a vá ro si far san got.
Az egész na pos prog ra mon sze re tet tel vár ják a

Csi ga ház ban a jel mez be öl tö zött óvo dá so kat, al sós
és fel sős ta nu ló kat, di ák cso por to kat és a vál lal ko zó
ked vű fel nőt te ket! 
Azok nak az üz le tek nek, ven dég lá tó he lyek nek,

mun ka he lyek nek a je lent ke zé sét is vár ják, ahol a
kar ne vá li han gu lat ér de ké ben a dol go zók egész nap
jel mez ben fo gad ják a hoz zá juk lá to ga tó kat.
E-mail cí mek: kistarcsamuvhaz2@invitel.hu és

kistarcsaivallalkozok@gmail.com

APRÓHIRDETÉS
– Eladó Kistarcsán 114 m2-es mediterrán ikerház, gyalog 5
percre a HÉV-től csendes betonos utcában.
http://dencs.freebase.hu/, 06-20-99-65-138
– Nagytarcsán sürgősen, áron alul eladó egy szép
állapotú 3 szobás családi ház a falu központjában, csendes
utcában, tetőtér beépítési lehetőséggel. 25.000.000 Ft. 
(06-20) 247-67-67,  (06-20) 224-92-61

Szolgáltatás – Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is,
nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron.
(06-20) 467-7693
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2008. de cem ber 16-án a kép vi se lő tes -
tü le ti ülést a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko lá ban tar tot ták. Na pi rend előtt Ma jor
Lász ló a „Min den ki ka rá cso nyá val” kap -
cso lat ban el mond ta, hogy a ren dez vény fe -
le más ki me ne te le rész ben a rossz idő já rás -
sal, rész ben a szer ve zé si gyer mek be teg ség -
gel ma gya ráz ha tó. A jö vő ben nem sza bad
en  nyi gye re ket egy szer re be zsú fol ni a Csi -
ga ház ba, rossz idő ese tén két tur nus ban kell
le bo nyo lí ta ni a mű sort. A ta pasz ta la to kat
rög zí te ni kell, hogy a hi bá kat a jö vő ben el
le hes sen ke rül ni. Az is ko la igaz ga tó já nak
Brédáné Benner Ilo ná nak le he tő sé ge volt
be mu tat nia az is ko lát a tes tü let nek. Elő adá -
sá ban kér te az ön kor mány za tot, hogy mi nél
ko ráb ban újít sák fel az is ko lát, mert az épü -
let rend kí vü li mó don el hasz ná ló dott. 
Tör vé nyes sé gi ész re vé tel al pol gár mes -
ter vá lasz tás ügyé ben 
Tóth Sza bolcs pol gár mes ter an nak el le -

né re sem ja va solt sen kit al pol gár mes ter nek,
hogy a Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal tör vé nyes sé gi ész re -
vé telt tett ez zel kap cso lat ban. Az idő kö zi
vá lasz tá sok óta (febr.10.) nem si ke rült
Kistarcsán al pol gár mes tert vá lasz ta ni. A
Köz igaz ga tá si Hi va tal ál lás fog la lá sa sze rint
az ön kor mány zat mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló tör vény sér tést kö vet el, ezért fel szó lí -
tot ta a kép vi se lő tes tü le tet, hogy a tör vény -
sér tés meg szün te té se ér de ké ben rend kí vü li
tes tü le ti ülést hív jon ös  sze. A tes tü let egy -
han gú an úgy dön tött, hogy „Tör vé nyes sé gi
ész re vé tel al pol gár mes ter vá lasz tás ügyé -
ben” na pi ren di pon tot ja nu ár ban tár gyal ják
egy rend kí vü li ülés ke re tén be lül.
A pol gár mes ter szó be li tá jé koz ta tó ját
nem fo gad ták el
Tóth Sza bolcs szó be li be szá mo ló já -

ban el mond ta, hogy amíg nem áll hely re
az al pol gár mes ter, a pol gár mes ter és a
bi zott sá gok kö zött a tel jes har mó nia, ad -
dig nincs ér tel me önál ló tár gya lá so kat
kez de mé nyez nie. Ezért nem ké szí tett

írás be li be szá mo lót, mert nincs mi ről be -
szá mol nia. Egy nem és tíz tar tóz ko dás
mel lett a kép vi se lők nem fo gad ták el a
pol gár mes ter ér ve lé sét.
Mó do sí tot ták az is ko lai kör zet ha tá ro kat
A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

igaz ga tó ja egy ké rés sel for dult a tes tü let -
hez, hogy az óvo dai kör zet ha tá ro kat ér vé -
nye sít sék az is ko lák nál is. Ez csak egy ut -
cát je len te ne. Ma jor Lász ló kép vi se lő el -
mond ta, hogy a Köl csey Is ko la nem a
prob lé más gyer me kek től akar meg sza ba -
dul ni, csu pán egy kis te her csök ken tést kér.
Ha ezen nem vál toz tat nak, ak kor a Köl -
csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la na gyon
mély re sül  lyed het. Juszkó Fe renc kép vi se -
lő em lé kez tet te a kép vi se lő tár sa it, hogy
már több ször fel ve tet te a ci gány prob lé mát
Kistarcsán. Min den olyan in téz mény nek
meg kell ad ni a ma xi má lis se gít sé get, aho -
vá ci gány gye re kek jár nak. Ezek az in téz -
mé nyek kér je nek plusz tá mo ga tást és nem
az a meg ol dás, hogy pár gye re ket át kül de -
nek a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ba.
Brédáné Benner Ilo na igaz ga tó el mond ta,
hogy szegregált ne ve lést és ok ta tást csak
az eny hén és kö zép sú lyo san ér tel mi fo -
gya té ko sok ese té ben en ged meg a tör vény.
Te hát akik ről most be szé lünk, nem ci -
gány gyer me kek, nem ró luk van szó,
hanem hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű
gyer me kek ről be szé lünk. Az ő szegregált
ne ve lé sük re nincs le he tő ség. In teg rál tan
kö te le sek az is ko lák ok tat ni eze ket a gye -
re ke ket. Tör vény ha tá roz za meg a szá za lé -
kot, és a tör vény al ko tók sze rint a meg ha -
tá ro zott szá za lék fö lé nem kí vá na tos lép ni.
Hos  szas vi ta után úgy dön töt tek, hogy
nem vál toz tat ják meg a kör zet ha tá ro kat,
va gyis a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá nak
a kö te le ző fel vé telt biz to sí tó te rü le tét a
Szé che nyi és Ba ross Gá bor ut ca ál tal ha tá -
rolt te rü let is ko la fe lé eső ré sze ad ja. A
Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la kö te le ző
fel vé te li te rü le te pe dig a fenn ma ra dó rész
ma rad. Te hát a kér dé ses Bar tók Bé la ut ca
to vább ra is a Köl csey hez tar to zik a jö vő -
ben.
A köt vény ki bo csá tás le he tő sé gét a ja -
nu á ri tes tü le ti ülés re ha lasz tot ták
A cé lok elő ké szí té sé vel és sor rend be

ál lí tá sá val 16 igen sza va zat tal mun ka -
cso por tot hoz tak lét re, mely nek tag jai
Nagy Ár pád kül sős bi zott sá gi tag,
Juszkó Fe renc, Majsai Sán dor, ifj. Ju hász
Ist ván kép vi se lők. A mun ka cso port el nö -
ké vé ifj. Ju hász Ist vánt vá lasz tot ták meg. 
Dön töt tek a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is -
ko la szín há zi be vé tel ének fel hasz ná lá -

sá ról
Az őszi szín há zi ren dez vény so ro zat

be vé te lé ből 100.000,-forinttal tá mo gat -
ják a Gyer me künk a jö vő Köz hasz nú
Ala pít ványt. 
Mó do sí tot ták az in téz mé nyek ben al -
kal ma zan dó ét ke zé si té rí té si dí jak ról
szó ló ren de le tet
Az óvo dai el lá tás 288,-Ft +Áfa, az ál ta -

lá nos is ko lai el lá tás (na pi há rom szo ri ét ke -
zés ) 331 Ft + Áfa, a kö zép is ko lai el lá tás
(ebéd) 205 Ft+ Áfa, fel nőtt ét ke zés (ön kor -
mány za ti dol go zók nak) 410 Ft + Áfa, a
szo ci á lis ét kez te tés 410 Ft + Áfa. A ren de -
let 2009. ja nu ár 1-én lé pett ha tály ba.
Újabb ré szek kel bő vült a Köz le ke dés -
biz ton sá gi kon cep ció 
A Vá ros Köz le ke dé si Kon cep ci ó ja

2008-2009. szak mai anyag ba be le vet ték,
hogy az egyes ve szé lyes út ke resz te ző dé -
sek ben a ki je lölt gya log át ke lő (zeb ra) ki -
ala kí tá sá nak le he tő sé gét meg kell vizs -
gál ni. A for ga lom csil la pí tó bor dák (fek vő
rend őrök) ki ala kí tá sa so rán vizs gál ni kell
a fél pá lyás for ga lom las sí tó szi ge tek meg -
épí té sé nek le he tő sé gét is. A Völgy ut ca
Lidl áru ház előt ti sza ka szán az út pad ká ra
is vo nat ko zó meg áll ni és vá ra koz ni ti los
táb lát he lyez nek ki. (A kon cep ció rész le -
te sen a 8-ik ol da lon ol vas ha tó.)
Tö rök Mi hály kép vi se lő önál ló in dít -
vány ban kez de mé nyez te a volt in ter ná ló
tá bor tu laj donvi szo nyá nak ren de zé sét 
A kép vi se lő ki egé szí tés ként el mond -

ta, hogy azért len ne fon tos utá na jár ni a
do log nak, mert na gyon ko moly va gyon -
ról van szó és nem sza bad, hogy el fe lej -
tőd jön a do log. Ezért a kép vi se lők egy -
han gú an meg sza vaz ták, hogy újít sák fel
a tár gya lá so kat az in gat lan tu laj do no si
jo go kat gya kor ló Ma gyar Nem ze ti Va -
gyon ke ze lő Zrt.-vel és a kép vi se lő-tes tü -
le tet Rimóczi Er zsé bet ve ze té sé vel, Tö -
rök Mi hály, Ju hász Jó zsef és Juszkó Fe -
renc kép vi sel jék.
A me gyei köz gyű lés el nö ke Dr.

Szűcs La jos, de cem ber 16-án ked den a
Pest Me gyei  Flór Fe renc Kór ház ban
ka rá cso nyi aján dé ko kat nyúj tott át a
gyer mek osz tály be te ge i nek. Ez után részt
vett Kistarcsán a tes tü le ti ülé sen. Az ülés
szü ne té ben elő ször Tóth Sza bolcs pol -
gár mes ter rel tár gyalt, majd  meg be szé -
lést foly ta tott Juszkó Ferenccel, Majsai
Sán dor ral és Nagy Tí mea jegy ző vel az
eset le ges óvo da bő ví tés kap csán a me -
gye tu laj do ná ban lé vő kór ház mel let ti
föld te rü le tek át adá sá ról. 

P.Gy. 

Mó do sí tot ták az is ko lai kör zet ha tá ro kat 

A Kölcsey iskolában tartották az ülést
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Juszkó Fe renc kép vi se lő a Kistarcsa
Vá ro sért Frak ció ve ze tő je to vább ra is a
pol gár mes ter leg na gyobb el len lá ba sa.
Az idő kö zi vá lasz tá son a 10-es szá mú
vá lasz tó kör zet ben Fi desz tá mo ga tás sal
azt a Babarczi Jó zse fet előz te meg, akit
a pol gár mes ter már évek óta szí ve sen
lát na az al pol gár mes te ri szék ben. A te -
le pü lés fej lő dé se ér de ké ben Tóth Sza -
bolcs nak és Juszkó Fe renc nek együtt
kel le ne dol goz nia, ami az el múlt két év -
ben nem na gyon si ke rült.

– A ja nu á ri tes tü le ti ülé sen al pol gár -

mes te re ket vá lasz tot tak. A tit kos sza va zás

előtt azon ban, ah hoz, hogy két al pol gár -

mes tert ter jeszthesse nek elő vál toz tat ni

kel lett az SzMSz-en. Nagy Tí mea jegy ző fi -

gyel mez tet te a kép vi se lő ket, hogy a mó do -

sí tás ha tály ba lé pé se csak a kö vet ke ző tes -

tü le ti ülé sen ese dé kes, en nek el le né re 10:8

arány ban meg sza vaz ták az elő ter jesz tést.

Majsai Sán dor kép vi se lő és Juszkó Fe renc

frak ció ve ze tő pró bál ta meg győz ni a kép vi -

se lő ket, de nem si ke rült. Ho gyan vé le ke dik

er ről a sza bály ta lan ság ról?

– A jegy ző a tör vé nyes ség őre, így
sza bály ta lan ság ese tén kö te les sé ge fi -
gyel mez tet ni a kép vi se lő ket. A pol gár -
mes ter úr pon to san tud ta, hogy tör vény -
te len az al pol gár mes ter vá lasz tás, még is
elő ter jesz tet te a je löl te ket. A frak ci ó val
er ről sen ki sem egyez te tett. Ne kem sze -
mély sze rint em be ri leg nincs ki fo gá som,
ha nem a tör vény te len el já rást uta sít juk
el. Ezért min dent el kö ve tünk, hogy
Kistarcsán tör vé nye sen mű köd jön a tes -
tü let és re mél jük, hogy ezt a sza bály ta -
lan sá got meg szün te tik.

– A több ség ben lé vő frak ció en nél a

sza va zás nál alul ma radt. Ju hász Ist ván

és ifj. Ju hász Ist ván át sza va zott a má sik

ol dal ra és az előny el ol vadt. A meg le pe -

té sek el ke rü lé se ér de ké ben a jö vő ben

vál toz tat nak a frak ció stra té gi á ján?

– Re mé lem több ilyen meg le pe tés
nem lesz. Az óta be szél tem Ju hász Ist ván -
nal és Bergán Já nos sal is és ar ra kér tem
őket, hogy tá mo gas sák a Kistarcsa Vá ro -
sért frak ció el kép ze lé se it. A te le pü lés fej -
lő dé se ér de ké ben er re ígé re tet tet tek. 

– Tóth Sza bolcs pol gár mes ter több -

ször hi vat ko zott már a sa ját gaz da sá gi

prog ram já ra, ezt is me ri a frak ció?  

– Ez rop pant ér de kes kér dés, ugyan is
a pol gár mes ter nek tu do má sunk sze rint
nincs sa ját gaz da sá gi prog ram ja, ilyen
csak a kép vi se lő-tes tü let nek van. Eb ben a

prog ram ban szi go rú pri o ri tá sok van nak.
Fon tos, hogy a vá ros nak le gyen sa ját böl -
cső dé je, több kor sze rű óvo dá ja és az uta -
kat te gyük rend be. Er re kel le ne for dí ta -
nunk min den anya gi ka pa ci tá sun kat. Ezt
azért mon dom, mert pá lyá za ton nem
nyer tünk, így a sa ját for rá sa in kat kell er re
fel hasz nál ni. Ha eze ket meg va ló sít juk,
ak kor le het mást is épí te ni, akár sport csar -
no kot, vagy mű ve lő dé si köz pon tot is, de
ne kem az utób bi ak csak má sod la gos dol -
gok. A kép vi se lő-tes tü let ben a meg va ló sí -
tás sor rend jén fo lyik a vi ta, a pol gár mes -
ter úr nak is van egy sor rend je, az ál lás -
pon to kat kel le ne kö ze lí te ni egy más hoz. 

– Gyak ran éri önö ket az a vád, hogy

nem csi nál nak sem mit és hát rál tat ják a

mun kát!

– Pe dig ez nem így van. A frak ció tag -
jai kö zül töb ben sze mé lye sen fog lal koz -
nak fej lesz té sek elő ké szí té sé vel. Én ki -
emel ten fog ala ko zom a HÉV át já ró ki -
szé le sí té sé nek prob lé má já val és kezd egy
na gyon jó meg ol dás ki kör vo na la zód ni. A
ter vek még eb ben az év ben el ké szül nek.
Szin tén sze mé lye sen fog lal ko zom a he lyi
busz köz le ke dés sel. Há rom cég gel tár -
gyal tam, ezek ből egy vál lal ko zás ko moly
aján la tot tett. Majsai Sán dor a Te le pü lés -
fej lesz té si Bi zott ság el nö ke a Mű sza ki
Osz tál  lyal együtt több hó nap ja dol go zik
az óvo dák fej lesz té sé nek kér dé sé vel.

– Mi vel ma gya ráz zák a si ker te len

pá lyá za to kat?

– Ha az agglomerizációban ki ír nak
egy pá lyá za tot, ak kor több száz ön kor -
mány zat ad ja be és mind ös  sze csak 6-7-
en nyer nek. Te hát a jól meg írt pá lyá za tok
is a ku ká ba ke rül nek, mert a pá lyá za tok
nagy ré szé re nincs for rás. Tóth Sza bolcs

év vé gi nyi lat ko za tá ban azt mond ta, hogy
szé gyell jük ma gun kat, mert a ná lunk
rosszabb hely zet ben lé vő Ke re pes is 300
mil lió fo rin tot nyert a fő tér pá lyá za ton.
Sze ret ném ezt az in for má ci ót he lyes bí te -
ni: a kerepesiek egy fil lért sem nyer tek
ezen a pá lyá za ton. Az ed di gi si ker te len -
sé gek mi att kár egy más ra mu to gat nunk,
be kell is mer nünk, hogy Kistarcsának
nincs elég lob bi ere je, az MSZP kö re i hez
nin cse nek kap cso la ta ink. Itt már fel ve tő -
dik a „nagy po li ti ka” fe le lős sé ge is. Erőn
felül kény sze rí tik az ön kor mány za to kat
pá lyáz ni. Egyéb ként az új ból meg je lent
pá lyá za to kat fi gye lem mel kís érjük és fo -
lya ma to san pá lyá zunk.
Most a he lyi MSZP-sek se gít sé gét kér -

tem, hogy hoz za nak ös  sze ben nün ket a
tér ség MSZP-és or szág gyű lé si kép vi se lő -
jé vel. Mi sze ret nénk itt is elő re lép ni, nyi -
tot tak va gyunk. A pol gár mes ter úr ré szé ről
is lá tunk el moz du lást, ezért örü lünk an -
nak, hogy a frak ció ál tal tá mo ga tott Köl -
csey Is ko la mb. igaz ga tó ját Brédáné
Benner Ilo nát Tóth Sza bolcs de cem ber ben
kü lön meg di csér te, mert a ki ne ve zé sé vel
meg szűnt a fe szült ség a tan tes tü let ben és a
pe da gó gu sok a ta ní tás ra kon cent rál nak.

– Juszkó Fe renc má ju si in ter jú já -

ban azt mond ta, hogy a nyil vá nos ság

be vo ná sá val lép nek to vább?

– A Kistarcsa Vá ro sért Frak ció ha vi
rend sze res ség gel egy he lyi új sá got fog a
kö zel jö vő ben meg je len tet ni, ami ben
Kistarcsa min den egyes fon tos kér dé sé ről
sze ret né a la kos sá got tá jé koz tat ni. Eb ben
az új ság ban közzétesszük majd, hogy
mek ko rák a be vé te lek és mi re költ jük a
pénzt. Min den ön kor mány za ti va gyon nal
kap cso la tos kér dés ben név sze rin ti sza va -
zást ké rünk, amit szin tén meg je len te tünk.
Saj ná la tos nak tart juk, hogy a pol gár mes -
ter úr év vé gi nyi lat ko za tai a he lyi té vé ben
és új sá gok ban a meg ala po zat lan bí rá la ta i -
ról és ál lí tá sa i ról szól. A ka rá cso nyi év ér -
té ke lő in ter jú já ban is ezt tet te, és a cikk -
ből vé gig ki ol vas ha tó a kép vi se lő-tes tü le -
tet el ma rasz ta ló meg jegy zé sei, mi köz ben
a bé kes ség és a sze re tet ün ne pe kö ze le -
dett. A 101.7 MHz-en fog ha tó Kistarcsai
Rá di ó ban va sár nap dél után 4 és 5 óra kö -
zött je lent ke ző köz éle ti ma ga zin ban a
kép vi se lők is el mond hat ják vé le mé nyü -
ket, így ar ra biz ta tom a kép vi se lő tár sa i -
mat, hogy ezt a le he tő sé get is hasz nál ják
ki, a frak ció él ni fog ve le. A Szilas TV-ben
is sze ret nénk több sze rep lés hez jut ni.

P.Gy.

Az ed di gi si ker te len sé gek mi att kár egy más ra mu to gat nunk
In ter jú Juszkó Fe renc frak ció ve ze tő vel

Juszkó Ferenc frakcióvezető
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A Kistarcsai Pol gár mes te ri Hi va tal
szer ve ze ti fel épí té se sze rint négy osz tály ra
ta go zó dik. Ren del ke zik Igaz ga tá si, Mű -
sza ki, Pénz ügyi és Szer ve zé si Osz tál  lyal. 
A Szer ve zé si Osz tály ki sebb ügy fél -

for gal mat bo nyo lít le, mint a többi osz -
tály, vi szont itt csa pó dik le a bi zott sá gok -
kal és a kép vi se lő-tes tü let tel kap cso la tos
va la men  nyi fel adat.
Az osz tály szer ve zi a tiszt ség vi se lők

(pol gár mes ter, jegy ző) ad mi niszt ra tív és
szer ve zé se fel ada ta it. Meg szer ve zik a bi -
zott sá gi ülé se ket, a kép vi se lő-tes tü le ti ülé -

se ket, meg hí vó kat kül de nek, ko or di nál ják az elő ter jesz té se ket. El -
ké szí tik a bi zott sá gi és tes tü le ti jegy ző köny ve ket, nap ra ké szen
nyil ván tart ják a ha tá ro za to kat és a ren de le te ket. Pos táz zák a ha tá -
ro za to kat, ki hir de tik a ren de le te ket. El lát ják a mun ka ügyi-sze mély -
ze ti és a hon vé del mi-pol gár vé del mi fel ada to kat, in té zik a hi va ta li
be szer zé se ket. Gon dos kod nak az ön kor mány za ti hon lap fel töl té sé -
ről, kap cso la tot tar ta nak az in for ma ti kus sal. Részt vesz nek az ön -
kor mány za ti ren dez vé nye ken.
A ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó osz tá lyon öten van nak tel jes

stá tusz ban egy fő pe dig fél ál lás ban. Az osz tályt az al jegy ző ve -
ze ti. El ké szí tik a bi zott sá gi és tes tü le ti jegy ző köny ve ket, nap ra -
ké szen nyil ván tart ják a ha tá ro za to kat és a ren de le te ket.

Az osz tá lyon dol go zók. 
II. eme let:  Czukkerné dr. Pin tér Er zsé bet al jegy ző 
I. eme let tit kár ság: Cziffra Lászlóné ügy in té ző, Koz ma Sándorné

hu mán po li ti kai ügy in té ző
I. eme let ik ta tó: Kolesza Edi na  ügy in té ző, Hajnalné Ho mo -

ki Csil la  ügy in té ző
Fél álláshelyen: Deák Sándorné ta ka rí tó
Az osz tá lyon dol go zók ügy fél fo ga dá si rend je. Hét fő: 8.00-12.00

és 13.00-17.30, Szer da: 8.00-12.00, 13.00-16.00, Pén tek: 8.00-12.00. 
Az al jegy ző fel ada tai kö zé tar to zik töb bek kö zött, hogy

szük ség ese tén he lyet te sí ti a jegy zőt. Vá lasz tá sok al kal má val
el lát ja a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő-he lyet te si fel ada to kat.
Ügy fél fo ga dá si na po kon át la go san 5-6 ügy fe let fo gad, és fo -
lya ma tos kap cso la tot tart a kép vi se lők kel, bi zott sá gi el nö kök -
kel. Részt vesz az osz tály ál tal ké szí tett elő ter jesz té sek tár gya -
lá sa kor a bi zott sá gi ülé se ken és a kép vi se lő-tes tü le ti ülé se ken. 

Ren de le tek és ha tá ro za tok szá ma éves bon tás ban
Az osz tá lyon a kép vi se lő-tes tü le ti ülés hez kap cso lód va a

kép vi se lők ren de let al ko tá sa it és ha tá ro za ta it elő ké szí tik, meg -
ír ják és ar chi vál ják.
Ren de le tek szá ma: Ha tá ro za tok szá ma:
2005: 21 db 2005: 651 db
2006: 39 db 2006: 646 db
2007: 47 db 2007: 887 db
2008: 26 db 2008: 419 db
A Szer ve zé si Osz tály hoz tar to zó tit kár ság egyéb fel ada tai
– A pol gár mes ter ügy ira ta i nak ke ze lé se. Az üg  gyel kap cso -

la tos ha tá ro za tok pos tá zá sa és el in té zés után irat tár ba he lye zé -
se. A pol gár mes ter ál tal dik tált le ve lek, pol gár mes te ri be szá -
mo lók gé pe lé se, szer kesz té se, 
– az ön kor mány za ti ren dez vé nyek szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa,
– jegy zői ügy irat ok ke ze lé se,
– jegy ző ál tal irt le ve lek szer kesz té se,

– elő ter jesz té sek el ké szí té se,
– idő pont egyez te té sek a pol gár mes ter hez be je lent ke zők kel, 
– te le fo nos kap cso lat tar tás a kép vi se lők kel a kép vi se lői

meg be szé lé sek idő pont já ról, va la mint egyéb meg be szé lé sek
ös  sze hí vá sa, ugyan ez vo nat ko zik az in téz mény ve ze tők re is. 

Sze mé lyi és mun ka ügyi fel ada tok:
A pol gár mes te ri hi va tal va la men  nyi dol go zó já nak ki ne ve zé -

se, meg szün te té se, át so ro lá sa és ve lük kap cso la tos ad mi niszt rá -
ció, pl. mun kál ta tó iga zo lás ki ál lí tá sa, csa lá di pót lék el in dí tá sa,
nyug dí ja zá sok el ké szí té se, adó val kap cso la tos pa pí rok el ké szí té -
se szin tén az osz tály fel ada ta.

A vá ros hon lap ján meg je le nő in for má ci ók zö me szin tén
az osz tály mun ka tár sa i tól ke rül ki.
Ér de mes meg ke res ni a www.kistarcsa.hu hon la pot. A 2009.

ja nu ár já ban meg újult hon la pon fo lya ma to san je len nek meg a ré -
gi és új in for má ci ók. Az ön kor mány zati ab lak ban 13 le he tő sé get
ta lál az ér dek lő dő. Itt he lyez ték el az ér vény ben lé vő ren de le te -
ket, a kép vi se lő-tes tü le ti ülé sek jegy ző köny ve it. Mi vel az osz tály
mun ka tár sai ké szí tik a bi zott sá gi és tes tü le ti jegy ző köny ve ket, és
itt tart ják nyil ván a ha tá ro za to kat és a ren de le te ket, ezért ezek re
az ol da lak ra kat tint va azt is lát hat ják, hogy mi hang zott el
egy-egy tes tü le ti ülé sen, mi lyen ha tá lyos ren de le tek van nak ér -
vény ben és mi lyen ha tá ro za to kat hoz tak a kép vi se lők. A vá ros
meg újult hon lap ja se gí ti a la kos sá got a tá jé ko zó dás ban és nap ra -
kész in for má ci ó kat ad a hi va tal ban fo lyó mun kák ról.         P.Gy.

Egy kis te le pü lé sen ho gyan mű kö dik a Pol gár mes te ri Hi va tal? 5. rész
Szer ve zé si Osz tály

Czukkerné dr. 
Pin tér Er zsé bet 

al jegy ző

István a király... MÁS-KÉP
Nagy sikerrel mutatta be a MÁS-KÉP Színjátszó csoport

január 18-án a Csigaházban Bródy János és Szörényi Levente:
István a király című rockoperájából adaptált mozgásszínházi
darabot. Az előadást  200 néző előtt adták elő. A főbb szerepeket
Bóna Gábor, Juhász István, Németh Tamás, Szabó Gergely és
Juhász Richárd alakították. A szervezőket, Bóna Gábort, Juhász
Istvánt, Németh Tamást és Szabó Gergelyt kérdeztük a műsorról.

– Ki nek ju tott az eszé be ez az öt let?

– Bóna Gá bor: De cem ber ele jén me rült fel ben nem az öt let, hogy
Kistarcsára is el hoz zuk az Ist ván a ki rály han gu la tát. Ezt az öt le te met
a cso port töb bi tag ja is tá mo gat ta, így ne ki lát tunk a szer ve zés nek.

– Nem érez té tek úgy, hogy egy ilyen ha tal mas hor de re jű mű vet,

mint az Ist ván a ki rály, túl nagy ki hí vás itt szín pad ra vin ni?

– Sza bó Ger gely: Az el ső leg na gyobb prob lé mánk a da rab sze rep lő -
i nek ki vá lasz tá sa volt. Bár so kan je lent kez tek, így se vol tunk elegen,így
né hány vál toz ta tást kel lett esz kö zöl nünk, mint pél dá ul a Ju hász Ri chárd
ál tal egy sze mély ben meg for mált há rom fő úr sze re pét. Kü lön ki hí vás
volt  a lát vány ele mek, kel lé kek és jel me zek be szer zé se, de a Kistarcsa
Vá ro sért Egye sü let tá mo ga tá sá ból si ke rült ezt a prob lé mát is meg ol da ni.

– Ho gyan érez ted ma gad Ist ván sze re pé ben, ka rak te ré ben, fő leg

úgy, hogy te a ko ráb bi elő adás ban Torda sze re pét ját szot tad?

– Ju hász Ist ván: Ha tal mas ki hí vás volt a sze rep, hisz a töb bi ek kel el -
len tét ben én ke ve sebb ta pasz ta lat tal ren del ke zem a szín ját szás te rén, to -
váb bá Torda kö ze lebb állt a sze mé lyi sé gem hez hi szen ő egy len dü le tes ka -
rak ter, még is sze ret tem vol na ki pró bál ni ma gam egy má sik sze rep ben is.

– Kik se gí tet tek még a da rab meg va ló sí tá sá ban?

– Né meth Ta más: A Kistarcsa Vá ro sért Egye sü let az anya gi hát te -
ret biz to sí tot ta, a ru há kat Tejfalussy Ka ta lin és Pecsenyiczki Il di kó
varr ta. Ka szás Kár oly nak a fény tech ni kát, Hor váth Er zsé bet nek pe dig
a smin ket kö szön het jük.

– Mit ter vez tek a jö vő ben?

– Sze ret nénk február 28-án is mét elő ad ni az Ist ván a ki rályt, to -
váb bá most kez dünk be le egy kis film el ké szí té sé be, és még leg alább
há rom új da ra bot sze ret nénk be mu tat ni az idén.                       P.Gy.
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Kistarcsa kép vi se lő-tes tü le te köz út ke ze lői jog kör ében el -
jár va 2008. de cem ber 16-i ülé sén el fo gad ta Kistarcsa Vá ros
köz le ke dé si kon cep ci ó ját a 2008-2009-es év re.
Sok gon dot, kel le met len sé get és bal eset ve szélyt okoz a he lyi -

ek nek az „át me nő for ga lom”, amely Ke re pes, Csö mör, Nagy tar -
csa irá nyá ból ér ke zik. (Biz to san min den kistarcsainak van sa ját
él mé nye ut cá já nak for gal má ról.) Eze ket a ha tá so kat tom pít va
ezért Kistarcsa je len tős ré szén la kó-pi he nő öve ze te ket ala kí tot tak
ki. Ez zel az in téz ke dés sel ki tilt ják az át me nő for gal mat, de a la -
kos ság moz gá sát is je len tő sen kor lá toz zák, hi szen az öve zet ben
ma xi mum csak 20 km/h se bes ség gel le het köz le ked ni. Ter mé sze -
te sen min den in téz ke dés an  nyit ér, amennyit be tar tat nak be lő le.
Az új köz le ke dé si rend ki ala kí tá sát a kon cep ci ó ban sze rep lő
ütem terv sze rint 2009 el ső fe lé ben ter ve zik be ve zet ni. 

A főbb vál to zá so kat az aláb bi ak ban gyűj töt tük ös  sze:
La kó-pi he nő öve zet tel vé dett te rü le tek: 
1. Ha tár út – De ák Fe renc ut ca – Hu nya di ut ca – Ko lozs vá ri ut ca ál tal
kör be zárt te rü let,

2. Eper je si ut ca – Sza bad ság út – Kés már ki ut ca – Síp ut ca ál tal kör -
be zárt te rü let,

3. Eper je si ut ca – Er dei Fe renc ut ca – Bocs kai ut ca – Kés már ki ut ca –
Síp ut ca ál tal kör be zárt te rü let,

4. Köl csey ut ca – Szé che nyi ut ca – Ká pol na ut ca – Bar tók Bé la ut ca
ál tal kör be zárt te rü let,

5. Bo ros tyán ut ca (Kán tor ut ca – Hol ló ut ca kö zöt ti sza kasz).
30 km/h öve zet tel vé dett te rü le tek:
1. Mó ra Fe renc ut ca – Te ré zia ut ca – Ha tár út – De ák Fe renc ut ca –
Sza bad ság út ál tal kör be zárt te rü let,

2. Köl csey ut ca, Dó zsa György ut ca (Köl csey ut ca – Sza bad ság út kö -
zöt ti sza kasz), Völgy ut ca (Köl csey ut ca – Sza bad ság út kö zöt ti sza -

kasz), Bar tók Bé la ut ca, Ká pol na ut ca, Ma lom ut ca út sza kasz ok,
3. Síp ut ca, Kés már ki ut ca, Bocs kai ut ca, Rozs nyói ut ca, Ősz ut ca, Po -
zso nyi köz, Po zso nyi ut ca,  Fa sor ut ca, Iglói ut ca (Kés már ki ut ca –
Pe tő fi ut ca kö zöt ti sza kasz), Má ria ut ca (Kés már ki ut ca – Pe tő fi ut -
ca kö zöt ti sza kasz) Pe tő fi u., Ma gyar ut ca, út sza kasz ok,

4. Er dei Fe renc ut ca – Nyiltárok ut ca – Hol ló ut ca – Füleki ut ca ál tal
kör be zárt te rü let.

Egy irá nyú for ga lom (egy irá nyú ut ca) ki ala kí tá sa: (a nyíl az
egy irá nyú for ga lom irá nyát mu tat ja)
Az ed dig is egy irá nyú ut cák nem vál toz nak!

1. Ara di ut ca (Po zso nyi ut ca > Kés már ki ut ca kö zöt ti sza ka sza),
2. Köl csey ut ca (Bar tók Bé la ut ca > Te lep ut ca kö zöt ti sza ka sza),
3. Ká pol na ut ca (Te lep ut ca > Bartók Bé la ut ca kö zöt ti sza ka sza),
4. Bá tho ry ut ca (Mó ra Fe renc ut ca > Szent Lász ló ut ca kö zöt ti sza ka sza),
5. Bá tho ry ut ca (Szent Lász ló ut ca > Ár pád ve zér ut ca kö zöt ti sza ka sza),
6. Dam ja nich ut ca (Ár pád ve zér ut ca > Szent Lász ló ut ca kö zöt ti sza ka sza),
7. Dam ja nich ut ca (Szent Lász ló ut ca > Móra Fe renc ut ca kö zöt ti sza ka sza),
8. Ibo lya ut ca (Ár pád ve zér ut ca > Szent Lász ló ut ca kö zöt ti sza ka sza),
9. Ibo lya ut ca (Mó ra Fe renc ut ca > Szent Lász ló ut ca kö zöt ti sza ka sza),
10. Te ré zia ut ca (Szent Lász ló ut ca > Móra Fe renc ut ca kö zöt ti sza ka sza),
11. Te ré zia ut ca (Szent Lász ló ut ca > Tulipán ut ca kö zöt ti sza ka sza).
Be haj ta ni ti los, ki vé ve cél for ga lom táb lá val vé dett út sza -
kasz ok:
1. Ko lozs vá ri ut ca tel jes sza ka sza,
2. Ma lom ut ca tel jes sza ka sza,
3. Te lep ut ca (Köl csey ut ca – Ká pol na ut ca kö zöt ti sza ka sza).

Kér jük önö ket, hogy ész re vé te le i ket, akár a köz le ke dé si
rend, akár ká tyúk kal kap cso lat ban ír ják meg az 
istvan.navratil@kistarcsa.hu ema il, vagy a Pol gár mes te ri Hi -

va tal cí mé re.

Közlekedésirend változás Kistarcsán

A lakás aktív és passzív védelme 1. rész Biztonságos percek
Mi vel tu dom la ká som biz ton sá gát nö vel ni? 

--

� A gon dos gaz da in gat la na meg tar tá sa
ér de ké ben a leg jobb vé del met a me cha ni kai,
elekt ro ni kai, élő erős vé de lem együt tes al kal -
ma zá sá val ér he ti el. Bár me lyik hi á nya ese tén
a ma ra dék vé del mi erők nek kell na gyobb
sze re pet kap ni uk ugyan olyan ha té kony ság
el éré se ér de ké ben. A biz ton sá got te hát a
hely szí ni kö rül mé nye ken kí vül az aláb bi
szem pont ok is be fo lyá sol ják: 

� A be épí tett nyí lás zá rók me cha ni kai
vé del mé nek mi nő sé ge: zá rak mi nő sé ge, faj -
tá ja, a tokozat be épí té sé nek mód ja, biz ton sá -
gi fó lia, vagy rács al kal ma zá sa a nyí lás zá rón.
Cél ja az in gat lan ba tör té nő be ju tás kés lel te -
té se, meg ne he zí té se. 

� A fel sze relt elekt ro ni kai vé del mi rend sze -
rek mi nő sé ge. Cél juk, hogy be tö rés ese tén azon -
na li in téz ke dé sek so ro za ta in dul jon meg, mely  -
lyel a nagy károk be kö vet ke zé se meg előz he tő.  

� Az épü let élő erős vé del me. Ami meg -
va ló sul hat egy ál lan dó ott hon tar tóz ko dó, vé -
del mi fel ada tok ra al kal mas sze mél  lyel,
szom széd dal, vé del mi szol gál ta tó val. Cél:
be tö rés ese tén a leg ha té ko nyabb in téz ke dé -
sek biz to sí tá sa né hány per cen be lül. 

� Az in gat lan ra biz to sí tó tár sa ság gal kö -
tött va gyon biz to sí tás faj tá ja. Cél: a károk be -
kö vet ke zé se ese tén (mely le het be tö rés, tűz,

rab lás, víz, föld moz gás, stb) a kár ér té ké nek
tel jes, vagy rész le ges meg té rü lé se.   

A me cha ni kai vé de lem ér de ké ben:

� Az aj tó kon biz ton sá gi zá rat sze rel tes -
sen, fi gye lem a két tol lú zár is meg fe le lő! 

� A 2 mé ter alat ti aj tók, ab la kok vé del -
mét a biz to sí tók gyak ran rács hoz, eset leg
biz ton sá gi fó li á hoz kö tik.

� A biz ton sá gi fó lia elő nye, hogy esz té -
ti kus, hát rá nya, hogy az üveg sé rü lé se kor új -
bó li be ru há zás szük sé ges. 

� A rá csok anyag vas tag sá ga mi ni mum
12 mil li mé ter, osz tá sa ma xi mum 15x15 cm-
es, a he lyes fel sze re lé se után a fa la zat ba kar -
man tyúk kal ka pasz ko dik.  

A ri asz tó rend szer na gyobb biz ton sá got
ad, ha:

� ér zé ke lői kü lön zó nák ra van nak köt ve, 
� a köz pon ti egy ség kü lön ak ku mu lá tor -

ral, és kül ső meg bon tás (sza bo tázs) el le ni vé -
de lem mel sze relt,

� a rend szer nek kül té ri, ön ak kus szi ré -
ná ja van,

� a nyí lás zá rók vé del mé re akusz ti kus
üveg tö rés ér zé ke lők, és nyi tás ér zé ke lők van -
nak fel sze rel ve, 

� mo bil, vagy sta bil pá nik jel ző vel ren -
del ke zik a tu laj do nos, 

� élet vé del mi je len tő ség gel bír hat, hogy
az épü let ben füst ér zé ke lő és gáz szi vár gás ér -
zé ke lő is le gyen, 

�  jel zé sei táv fel ügye le ti szol gál ta tó hoz
is be van nak köt ve, mely nek a ki éré si ide je
15 per cen be lü li

Ke rü len dők az: 

� egye di gyár tá sú, nagy so ro zat ban ké -
szü lő, de ala csony mi nő sé gű, a szak ma ál tal
ke vés sé is mert,

� hasz nált és szerv ízelt ter mé kek, 
� azok a te le pí tők, akik nek nincs ha tó sá -

gi en ge dé lyük, kö te le ző ka ma rai tag sá guk,
vi szont biz to sí tá suk. 

Nem sze ren csés, ha a vál lal ko zó nem
ren del ke zik a ga ran ci á lis, és a ké sőb bi hi bák
ja ví tá sá ra ügye le ti szol gá lat tal, vagy éj jel-
nap pa li te le fo nos mű sza ki se gít ség nyúj tás sal.

(folytatjuk)
Ké szí tet te: a PESTOR Biz ton sá gi Szol -

gá lat KFT. El ér he tő sé geink:
(06-28) 470-706, (06-1) 261-10-10,  
(06-1) 260-90-15; www.pestor.hu
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A 2008-as tan év 10. hó nap já nak 22.
nap ján, a 12. A ta lán leg iz gal ma sabb,
legélménydúsabb pil la na ta it él te át Gö -
döl lőn, a Mű ve lő dé si Ház ban.
Ez a nap nagy vá ra ko zás sal töl töt te el

az osz tályt, mert az érett sé gi előtt most
mu tat hat tuk meg utol já ra, hogy mit is tu -
dunk. Ko mo lyan vet tük ezt az ese ményt,
hisz min den csa lád tag - kí ván csi ven dég -
ként - je len volt. Sen ki nem akar ta, hogy
a kö zön ség csa ló dot tan tá voz zon, ezért
szep tem ber től min den ki so kat és ki tar tó -
an pró bált. Ugyan ak kor szo mo rú is volt
e nap, mi vel tud tuk, ez az utol só év, amit
együtt tölt he tünk, utá na me gyünk a ma -
gunk út ján, az „ÉLET BE”. 
El ér ke zett a vár va várt nap. Na gyon

iz gul tunk. Cso dá la tos volt föl ven ni a lá -
nyok nak a fe hér ru hát, fi úk nak az öl -
tönyt, nem be szél ve a fo tó zás ról! Ün ne -
pel tük az együtt töl tött éve ket, vár tuk az
es tét, mi kor a sok fá rasz tó pró ba vég re
meg hoz za gyü möl csét. Sor ra ér kez tek a

ven dé gek, min den ki iz ga tot tan ke res te a
né zők so ra i ban a csa lád tag ja it. Las san
he lyet fog lal tak a szü lők, ta ná rok, ven -
dé gek, di á kok. Elő ször a 11. év fo lyam
ad ta elő bú csú mű so rát, me lyet nagy
taps sal kö szön tünk meg. Ez után kö vet -

ke zett az ün ne pé lyes sza lag tű zés, ami
mér föld kő éle tünk ben, majd az ének lés,
vé gül az osz tály tánc.
Az éne ket „megasztáros han got” fö -

lül mú ló mó don ad tuk elő, a ke rin gőt per -
sze Sissi ki rály né is meg iri gyel te vol na,
de ami a leg jobb, hogy az osz tály tán cért
kap kod tak vol na a ren de zők.
Sze ret nénk meg kö szön ni a ki tar tó tü -

rel met, bi zal mat és biz ta tást osz tály fő nö -
künk nek, Luk ács Ju li an na ta nár nő nek,
va la mint he lyet te sé nek, Ecsedi Gáborné
Pötyi né ni nek. Kö szön jük a szív hez szó -
ló bú csút dr. Luk ács Ferencné Ju dit ka
né ni nek, és igaz ga tó nőnk, Koltai Éva
Bernadette sze re tet tel jes üze ne tét. 

„Szép vagy pil la nat ó ma radj ve lem”
– érez tük, s tud tuk, ez az es te örök re a
szí vünk ben ma rad.

Kor dás Ber na dett 12.A.

A vég ző sök bú csú ja a Flór Ferenc Gimnáziumban

Meg hitt mű sor ral bú csúz tunk egy más tól a té li szü ne tet meg -
elő ző en. Sok szí nű elő adá sun kon sze re tet tel lát tuk meg je lent ven -
dé ge in ket, Som lai Jó zsef es pe res plé bá nos urat, kép vi se lő ket,
szü lő ket, hoz zá tar to zó kat. Szom széd te le pü lé sünk nép ha gyo má -
nyát – Mo gyo ró di böl csöcs ke – ele ve ní tet te fel a 3.b osz tály. 
Ezt kö vet te egy dal cso kor is ko lánk ka ma ra kó ru sa

előadásában.Turner Dá ni el 5.b-s ta nu ló Ba bits Mi hály Ka rá -
cso nyi ének cí mű ver sét sza val ta. A vers mély gon do la ta it fu -
ru lyá sa ink kön  nyed mu zsi ká ja ol dot ta fel.
Gyö nyö rű csán gó ka rá cso nyi nép éne ket hal lot tunk Szé kely

Bog lár ka 8. a osz tá lyos ta nu lónk tól, akit fu ru lyán Flier Gá bor
kí sért az 5.c-ből.
A 4. b-sek tö ké le tes ke re tet adó Bet le he mes já té ka, és a kö -

zös ének lés zár ta az es tét.
Itt is sze ret ném meg kö szön ni min den kol lé gám mun ká ját, a

tisz ta, szé pen dí szí tett kör nye ze tet, ta nít vá nya ink szín vo na las
fel ké szí té sét.                                Jutasi-Varró Di á na szer ve ző

Kölcsey Iskola Karácsonya 2008

Közös éneklés zárta a műsort
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Vi lág hí rű tu dó sok, szak em be rek, val lá -
si ve ze tők egyet ér te nek ab ba, hogy sú lyos
kör nye ze ti vál ság gal né zünk szem be. En -
nek oko zói az em be rek. Ezt az ál lí tást egy
ki sebb ség ta gad ja, egyé ni ér de ke ik mi att. 
A ter mé szet be va ló mér ték te len be -

avat ko zá sunk kö vet kez té ben a kör nye ze ti
vál ság je len sé gei ma már szin te min den hol
ta pasz tal ha tók. Er dő ir tás ok, a ter mé sze tes
élő he lyek meg sem mi sí té se és át ala kí tá sa
faj ki ha lá sok hoz ve zet nek. A tró pu si er dők
ro ha mos csök ke né se a leg ri asz tóbb. Sú -
lyos prob lé mát je lent a vi zek hely ze te is. A
fo lyók, ta vak el szen  nye zé se és át ala kí tá sa
sú lyos gond. Az élő vi zek ha jó zó- és
szenny víz csa tor nák ká, víz tá ro zók ká, ipa ri
tá jak ká ala kul nak át. Így ter mé sze ti ér té ke -
ik el tűn nek, és em be rek tö me gei ve szí tik el
a fo lyók hoz, ta vak hoz kö tő dő meg él he té -
s ü  k e t .
A le ve gő szen  nye zés nyo mán vá ro sa ink
sok szor az egész ség re ve szé lyes kör nye -
zet té vál nak. Az al ler gi ás, aszt más meg be -
te ge dé sek ug rás sze rű en meg nö ve ked tek.
Az Eu ró pai Bi zott ság fel mé ré se sze rint
Ma gya ror szá gon át la go san há rom év vel
élünk rö vi debb ide ig a le ve gő szeny  nye zé -
se mi att. Az ég haj lat vál to zás – hí res tu dó -
sok sze rint – egy ter mé sze tes fo lya mat is,

de az a se bes ség és mér ték, aho gyan ez be -
kö vet ke zik ter mé sze tes okok kal nem ma -
gya ráz ha tó. A klí ma vál to zá sért te hát dön tő
több sé gé ben az em be ri ség ál tal az at mosz -
fé rá ba ki bo csá tott ún. üveg ház ha tá sú gá -
zok fe le lő sek. Ma gya ror szá gon a klí ma -
vál to zás leg va ló szí nűb ben 2 – 2.5 fo kos át -
lag hő mér sék let-emel ke dést, és a csa pa dék
5-15 szá za lé kos csök ke né sét hoz za ma gá -
val a XXI. szá zad kö ze pé ig. A hő mér sék let
nö ve ke dé se a nyá ri hó na pok ra lesz jel lem -
ző, for ró, ká ni ku lai na pok kal, idő szak kal. 
Erő for rás-fel hasz ná lás és szen  nye zés-

ki bo csá tás nem egyen le tes a vi lá gon.
Egyes or szá gok la kói pa zar ló mó don bán -
nak kö zös ado má nyunk kal, ter mé sze ti erő -
for rás ok kal. Az Egye sült Ál la mok min den
la ko sa át la go san 10 hek tárt ven ne igény be.
Nyu gat-Eu ró pa pol gá rai 6-8 hek tá ros öko -
ló gi ai láb nyo ma is ma ga san a ren del ke zé -
sünk re ál ló szint fö lött van. Ah hoz, hogy a
Föld la kói azo nos szin ten él hes senek,
ahogy mi ma gya rok is, két boly gó ra len ne
szük sé günk. Más igaz ság ta lan sá gok kal is
szem be kell néz nünk. A ter mé szet tönk re -
té te le, az erő for rás ok gyors el hasz ná lá sa,
hát rá nyos kö vet kez mé nyek kel jár. Je len le -
gi anya gi jó lé tünk árát a jö vő nem ze dé kek
fog ják meg fi zet ni, rom ló élet kö rül mé nyek

for má já ban. Szem be kell néz nünk az zal a
fe le lő ség gel is, hogy olyan, a je len le gi hez
ha son ló an él he tő, gaz dag ter mé sze ti kör -
nye ze tet hagy junk há tra, mint ami lyet mi
örö köl tünk elő de ink től. 
II. Já nos Pál pá pa 1990-ben a Bé ke Vi -

lág nap ja al kal má ból írt üze ne té nek fő
mon da ni va ló ja ezt volt: „Az öko ló gi ai
vál ság: er köl csi prob lé ma.” A pá pa és ve le
együtt még sok más ke resz tény és nem ke -
resz tény gon dol ko dó fel hív ja a fi gyel met
az em ber gon dol ko dás mód ja, szem lé le te,
te hát eti kai, er köl csi vi sel ke dé se meg vál -
toz ta tá sá ra. A Ka to li kus Egy ház nak fon tos
sze re pet kell be töl te nie ab ban, hogy ez az
új gon dol ko dás meg erő söd jön. A mi fel -
ada tunk, hogy az Egy ház év ez re des ta ní tá -
sa alap ján mu tas sunk rá a va ló di, az em ber
iga zi ja vát szol gá ló ér té kek re. 
Az Egy ház, a te rem tett vi lág vé del -

mé ben őszin te és az igaz ság ra épü lő kap -
cso la tot ke res a tár sa da lom mal. Érez zük
mind an  nyi an fe le lős sé gün ket. Ér ték vál -
tás nél kül sem mi lyen tech ni kai meg ol -
dás vagy ég haj lat vé del met cél zó po li ti -
kai tár gya lá sa nem ve zet cél ra. Hi szen a
kör nye zet vé del mé nek kér dé se, lé nye gi -
leg er köl csi kér dés ként mu tat ko zik meg.

Som lai Jó zsef plé bá nos

No vem ber ben fe je ző dött be a kistar -
csai re for má tus temp lo munk fel újí tá sa. A
meg szé pült fa lak kö zé sze re tet tel vár juk
to vább ra is az idő se ket, fel nőt te ket, fi a ta -
lo kat és gyer me ke ket min den va sár nap 10
óra kor az is ten tisz te let re. A ko ráb bi évek -
ben is két cso port ban fog lal koz tunk a
gyer me kek kel az is ten tisz te let tel pár hu za -
mo san: kü lön az  óvo dás-el sős, és kü lön a
2. osz tály nál na gyobb gyer me kek kel.  A
né hány hó na pos, vagy 1-2 éves gyer me -
kek szü lei azon ban ed dig, vagy fel vált va
ott hon ma rad tak a ki csi vel, vagy a temp -
lom ba hoz ták be őket ba ba ko csi val. 

Ja nu ár 1-től azon ban min den va sár -
nap 10 óra kor a temp lom ból vi deó rend -
szer rel köz ve tít jük az is ten tisz te le tet a
temp lom mö göt ti föld szin ti ba ba-ma ma
te rem be, amely ben olyan édes anyák is
hall gat hat ják az is ten tisz te le tet, akik nek
cse cse mő és ka ron ülő gyer me kük van.
Így nem kell ki ma rad ni uk az is ten tisz te -
le ti kö zös ség ből csak azért, mert gyer me -
kük még na gyon ki csi, és ta lán a temp -
lom ban fel sír na, vagy meg kel le ne etet ni.
A ba ba-ma ma te rem be az édes anyák

be tol hat ják a ba ba ko csi ban gyer me kü ket
és ott tar tóz kod hat nak ve lük az is ten tisz -
te let egész ide je alatt és tv-n néz he tik –
hall gat hat ják  az is ten tisz te le tet. Köz ben
a csa lád töb bi tag ja, vagy a temp lom ban,
vagy a na gyobb gyer me kek a gyer mek
is ten tisz te le ten ve het nek részt.
Tud ni kell, hogy a ba ba-ma ma he lyi -

ség ben ugyan úgy is ten tisz te let zaj lik, mint
benn a temp lom ban, csak a te le ví zi ón ke -
resz tül. Az édes anyá kat ar ra kér jük, hogy
az is ten tisz te let alatt az imád sá gok nál

ugyan úgy áll ja nak fel, az éne ke ket ugyan -
úgy éne kel jék együtt a gyü le ke zet tel, mint -
ha bent vol ná nak a temp lom ban. Ter mé sze -
te sen, ha a pi ci gyer me kük sír, vagy éhes,
ak kor nyu god tan lás sák el, etes sék meg,
stb. De csak a sa ját gyer me kük kel fog lal -
koz za nak, ha ép pen kell. A töb bi anyu ká val
és gyer mek kel ne be szél ges se nek, egy mást
ne szó lít sák meg, a má sik édes anyát az is -
ten tisz te let alatt ne za var ják meg, mint aho -
gyan a temp lom ban sem ten nék ezt.  
Így ugyan ab ban az áhí tat ban lesz ré -

szük, mint ha a fa lon túl a temp lom ban len -
né nek. Ki csi gyer me kük pe dig nagy ál dást
kap az ál tal, hogy lát ja-hall ja édes any ját
imád koz ni, éne kel ni. Sze re tet tel vár juk te -
hát az egé szen ki csi gyer me kes édes anyá -
kat is va sár na pon ként 10 óra kor a ki ala kí -
tott ba ba-ma ma te rem be, az is ten tisz te let re! 
„Jé zus pe dig gya ra po dott böl cses ség ben

test ben, Is ten és em be rek előtt va ló ked ves -
ség ben.” (Luk ács 2,52) Ezt kí vá nom mi nél
több kistarcsai ki csiny gyer mek nek is!

Riskóné Fa ze kas Már ta lel kész

Fe le lős sé günk a te rem tett vi lá gért
A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia kör le ve le a te rem tett vi lág vé del mé ről (Rö vid is mer te tés.)

Új don sá gunk kis ba bás édes anyák nak, csa lá dok nak
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