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Kistarcsai Híradó

Meghívó
Kistarcsa Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2009. március 15-én
az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójának

megemlékezésére
Az ünnepi program: Civil-ház 10.00

– Himnusz
– Szent István Általános Iskola

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvós zenekara, 
vezényel Szarvas József

– Vers
– Toborzó tánc – Pannónia Néptáncegyüttes

– koszorúzás a Civil-ház falán elhelyezett emléktáblánál

Ünnepi műsor: Csigaház 11.00
– Himnusz
– Vers

– Ünnepi beszédet mond: Major László képviselő 
– Irodalmi játék:

Kuckó király, Móra Ferenc novellája alapján
rendezte dr. Patkós József, 

előadják a Szent István Általános Iskola diákjai
– Kéknefelejcs Népdalkör: Katona énekek

– Szózat

Közérdekű közlemény!
Kistarcsa Város Önkormányzata tájékoztatja a T. lakosságot,

hogy a Pecsenyiczki Mihály sportcentrum értékesítése nem szere-
pel a Képviselő-testület tervei között. 

Frakciót alakított
a Fidesz helyi csoportja

Hét fővel frakciót alakított február 5-én a Fidesz
helyi csoportja. A képviselő-testületben eddig a a 9
fős Kistarcsa Városért frakció működött. Ebből kivál-
tak a Fideszes képviselők, névszerint Juhász István,
ifj. Juhász István, Zsiák Péter, Majsai Sándor,
Méhesné Horváth Erika és dr. Lukács Ferencné.
Hozzájuk csatlakozott a szintén fideszes Bergán János
és hét fővel megalakították a Fidesz frakciót. A
vezetője Zsiák Péter, helyettese dr. Lukács Ferencné.
Juszkó Ferenc a Kistarcsa Városért frakció vezetője
bejelentette, hogy a megmaradt négy képviselő
(Kedves Károly, Major László, Szemán József és
Juszkó Ferenc) nem alkot külön frakciót, de a jövőben
minden Kistarcsa fejlődését szolgáló előterjesztést
támogatnak.

Tájékoztatás a Gödöllői Családi
Napközi igénybevételéről

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi bölcsőde kialakításáig a Gödöllői
Családi Napközivel ellátási szerződést kötött 7 kistar -
csai gyermek részére. Az önkormányzat a térítési díjból
gyermekenként 10.000,-Ft összeg kifizetését vállalja át.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.
(II.16.) számú önkormányzati rendelet 11/A §-ának (2),
(3) bekezdése alapján a családi napköziben történő elhe-
lyezéshez további támogatást igényelhet (3 év alatti
gyermekére) az a szülő, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át. A támogatás mértéke
havonta 5.000,-Ft. 

Kér jük, hogy a csa lá di nap kö zi iránt ér dek lő dők jelen-
t kezzenek a Ne ve lé si Ta nács adó és Hu mán Szol gál ta tó
ve ze tő jé nél (2143 Kistarcsa, Bat thyá ny u. 2/a., tel.:
28/473-225), ahol to váb bi in for má ci ót kap hat nak. 

Polgármesteri Hivatal

Színész-toborzó 
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!

Jelentkezés: 8-16 óra között az alábbi telefonszá-
mon: 06-28-470-690

A „Csigaház” programjai 
Március   1. Más-kép Színjátszó Csoport: 

István a király 18.00
Március   5. Tavaszváró Nyugdíjas Bál 16.00–20.00
Március   8. Baba-börze 10.00–14.00
Március 15. Nemzeti ünnep 10.00
Március 21. Könyvbazár 10.00–17.00
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Bombariadó volt a Flór Ferenc
Gimnáziumban

Február 16-án reggel egy ismeretlen személy-
betelefonált a Flór Ferenc Gimnáziumba, hogy egy
bombát rejtett el az épületben. A rendőrség 8.40-kor
elrendelte a gimnázium és a szomszédos Kölcsey
Ferenc Általános Iskola teljes kiürítését. A diákokat a
Csigaházban helyezték el. A tűzszerészek az épület
átvizsgálásakor bombát nem találtak, így a tanítást 11
órákor mindkét iskolában elkezdhették. Dr. Lukács
Ferencné igazgatóhelyettes tájékoztatása szerint hat
évvel ezelőtt volt utoljára hasonló bombariadó. A
Gödöllői Rendőrkapitányság az ügy kapcsán elren-
delte a nyomozást.

Deáktanya programjai
2009. február 26. Németh Tamás: Környezeti tudatformálás
A FÖLD, amelyen élünk, nem a miénk. Alternatívákat kell mutatni, hogy

mit tehetnek – a családok, az oktatási –, egészségügyi intézmények, a munkál-
tatók – környezetünk, egészségünk megóvásáért. Mit tehetünk a globális
felmelegedés megfékezése érdekében?
2009. március 5. Erőss Zsolt: Magashegyi expedíciózás
Erőss Zsolt, a magyar hegymászás legeredményesebb tagja, aki a leg-

magasabb csúcsok közül hétre feljutott. Expedícióin álló és mozgó
képeket készít, amelyekből előadásokat tart, kiállításokat és kiadványokat
hoz létre. Ember és természeti környezete. Az extrém sportok értelme.
2009. március 12. Koltai Éva: Görgey megítélése
Nem Görgey miatt bukott el a szabadságharc. Miért alakulhatott ki a had-

vezérről az általánosan ismertté vált negatív kép? Kossuth szerepe az imázs
alakításában. A szocializmus éveiben miért nem lehetett hozzáférni az irat-
tári adatokhoz?  Ki is volt valójában Görgey Artúr?
2009. március 19. Lévai Mária: A hárfa és a hárfás
A hárfa a ritka hangszerek közé tartozik. A hangszer rövid története.

Hárfatípusok. A kelta hárfa elterjedése lehetőséget nyitott a könnyebb
elérhetőséghez. Hárfások a világban és Magyarországon. Fellépési
lehetőségek. Zene és sport szükséges kapcsolata.
2009. március 26. Török Viktor: Diákként Portugáliában
Hogyan lehet szert tenni külföldi ösztöndíjra? Tanulmányok és

beilleszkedés egy idegen országban. Portugáliáról röviden. Portó a
nagyváros. Az emberek, az életvitel, a mentalitás, a szokások… Utazgatás
az országban: Geres, Coimbra, Lisszabon, Roca-fok, Sintra, Évora…

A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi
termében tartja. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A
Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítés-
mentesen látogathatja.      KIKE

Bérbeadó egy 24 m2 - es önkormányzati tulajdonú helyiség 
Kistarcsa Hunyadi u. 7. szám alatti helyiség, a volt TIGÁZ iroda
bérbeadó. Havi díja: 55.002.-Ft. További információ kérhető a

Polgármesteri Hivatalban , telefonszám 28-470-711.

Me net ren di vál to zá sok 
a Gö döl lői Kis tér ség ben
Tisz telt La kos ság, Ked ves Uta sok!

– Kér dé se, ész re vé te le van az el múlt idő szak ban
be ve ze tett me net ren di mó do sí tá sok kal kap cso lat ban?

– Kel le met le nül, vagy akár elő nyö sen érin tik Önt a vál to -
zá sok, vagy ép pen a vál to zat lan ság?

– Ké ré se, mó do sí tá si ja vas la ta, ki elé gí tet len uta zá si
igé nye van?

Kér jük, hogy ész re vé te le it jut tas sa el a 
Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Köz le ke dés szer ve zé si Iro dá hoz:
cím: 1119, Thán Kár oly ut ca 3-5.
e-mail: kti.rki.budapest@kti.hu

Tel.: 06-1-371 5940, Fax: 06-1-371 5907
Iro dánk szak ér tő je 2009. már ci us 4-én 

(szer dán) 14-18 órá ig 
a Gö döl lői Pol gár mes te ri Hi va tal föld szin ti ta nács ter mé ben

(2100, Gö döl lő, Sza bad ság tér 7.) fo ga dó órát tart.
Ez idő alatt sze mé lye sen is meg te he tik ész re vé te le i ket.

Szá mí tunk meg je le né sük re.

Betörés elleni védekezés Biztonságos percek 2. rész

Biztonságos a hely, ahol lakom?
Lássunk néhány szempontot, ami miatt a helyszín fokozott rizikó-

nak van kitéve:
� Az épület környékén több betörés volt a közelmúltban,
� Minél nagyobb a lakosok száma, annál nagyobb a lehetséges

veszély,
� Az épület ablakai, ajtói takartak, mellék utcára néznek,
� A ház földszinti, teraszos, balkonnal épült, 
� Lakott területen található ugyan a ház, de például elszigetelten,

magányosan, vagy a település szélén van, vagy olyan területen, ahol
az ingatlanok többsége még építési szakaszban vannak, 

� A bejáraton egytollú, egyszerű zár található, a nyílászárók rács -
csal nem megerősítettek, 

� A szomszéd épületek lakatlanok, részben használaton kívül
vannak, kereskedelmi célúak, 

� Nincs az épületben riasztó rendszer, vagy ha van, az nincs
bekötve távfelügyelethez, így csak hangot ad a helyszínen, 

� Az ingatlan nem állandó lakhely, vagy a rendszeres – két óránál
hosszabb idejű – távollétnél az őrzése nem biztosított, esetleg több
mint egy hétig teljesen őrizetlen.

Megoldás
Az ingatlanok védelme régen egy harapós kutyával megoldható

volt. Ma a szükségszerű védelem általában a riasztórendszerek

telepítését jelenti, amelyet un. távfelügyelettel, kivonuló készenléti
egységgel tudunk kiegészíteni. A kivonuló-, vagy bevetési egység
általánosan (az EU-ban is) 15 perces kiérési időt vállal.

Válassza azt a vállalkozást, amely: 
� Közeli szolgáltató, mert így a   kiérési    idő 5-10 percre is le -

csökkenhet,
� Nagy összegű viszontbiztosítással rendelkezik szolgáltatásai

során Ügyfeleinek okozott károkra    vonatkozóan,
� Több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
� Az engedélyezett típusok széles körét ismeri, alkalmazza,
� Hibaelhárításra akár néhány órán belül is vállalkozik,
� Telefonos műszaki tanácsadást biztosít Ügyfeleinek éjjel-nappal,
� Akciókkal is kedvezővé teszi a szolgáltatások elérhetőségét,

Keresse azokat a vállalkozásokat, amelyek stabil, leinformálható
pénzügyi múlttal rendelkeznek, és az sem baj, ha a választott vál-
lalkozás a helyi lakosoknak más területen támogatást, életkörülmény
javulást biztosít.

Készítette: 

telefon: (06-28) 470-706, (06-1) 261-10-10,  
telefax:  (06-1) 260-90-15        www.pestor.hu

Biztonsági Szolgálat Kft
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A kép vi se lő-tes tü let is mer ke dik a vá ros in téz mé nye i vel, ugya-
n is a tes tü le ti ülé se ket min dig más hol tart ják. 2009. ja nu ár 20-án a
Vá ro si Óvo dá ban ül tek össze, ahol Tóth Sza bolcs ja vas la tá ra sür -
gő ség gel vet ték a na pi ren di pon tok kö zé a le en dő sport pá lya ér ték -
becs lési ké ré sét. Na pi rend előt ti fel szó la lá sá ban Juszkó Fe renc kér -
te a na pi ren di pon tok kö zé fel ven ni a KER-HU bá nya prob lé má ját.
A frak cióve ze tő sze rint a Kft. tu laj do no sai úgy bő ví tik a bá nyát,
hogy nem kér de zik meg a kör nye ző te le pü lé sek ön kor mány za ta it.
Zsó fia-li ge ten a szél já rás függ vé nyé ben gyak ran el vi sel he tet len a
bűz. A frakcióvezető szá mon kér te a pol gár mes tert, hogy Kistarcsa
mi ért nem vesz részt a Gö döl lői Kis tér ség mun ká já ban.
Új multifunkciós erő gé pet ka pott a Vá ros gond nok ság

A Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá ra egy sze rű köz be szer zé si el -
já rás ke re té ben net tó 13 mil lió fo rin tot biz to sí tot tak a 2008. évi
pénz ma rad vány ter hé re egy hasz nált JBC 4 XC tí pu sú erő gép
meg vá sár lás ra. A gép pel le het csúszásmentesíteni, ha vat ta ka rí -
ta ni és utat ja ví ta ni. A sza va zás egy han gú volt.
Sza bály ta lan volt az al pol gár mes ter vá lasz tás 

En nél a na pi ren di pont nál a pol gár mes ter ja vas la tá ra el ső lé -
pés ben mó do sí tot ták az SzMSz-t. Er re azért volt szük ség, mert
Tóth Sza bolcs két je löl tet ja va solt. A bel ső sza bály zat sze rint
azon ban csak egy tár sa dal mi al pol gár mes tert le he tett vol na vá -
lasz ta ni. Ezt a mó do sí tást 10:8 arány ban meg sza vaz ták a kép vi se -
lők. Nagy Tímea jegyző törvényességi észrevételt tett az előter-
jesztéssel kapcsolatban. Tóth Sza bolcs er re rö vi den csak an  nyit
vá la szolt, „ha a Köz igaz ga tá si Hi va tal úgy íté li meg, hogy ez nem
tel je sen jó, ak kor majd ész re vé te le zi.” Ezt kö ve tő en Tóth Sza bolcs
elő ter jesz tet te tár sa dal mi al pol gár mes ter nek Babarczi Jó zse fet, és
ifj. Ju hász Ist vánt, aki ket 10:8, il let ve 10 igen, 7 nem és egy ér -
vény te len sza va zat tal meg vá lasz tot tak. Juszkó Fe renc frak ció szü -
ne tet kért, majd Majsai Sán dor ral együtt til ta koz tak, mond ván a
pol gár mes ter meg ke rül te az ön kor mány za ti tör vényt. Az al pol gár -
mes te rek tisz te let dí ját 174.000,- fo rint ban ha tá roz ták meg.
Tárgyalták a 2009. évi költ ség ve té si ter vet

Nagy Tí mea jegy ző el mond ta, hogy a költ ség ve té si ren de -
let be ter jesz té sé nek ha tár ide je feb ru ár 15-e, be nyúj tá sá nak pe -
dig az a fel té te le, hogy a be vé te li és a ki adá si ol dal egyen súly -
ban le gyen. Je len pil la nat ban 51 mil lió fo rint a hi ány, ezt kell
elő ször egyen súly ba hoz ni. Amíg a mű kö dés re nincs meg a fe -
de ze tet, ad dig sem mi lyen fej lesz tést nem le het be ter vez ni. A
2009. évi költ ség ve té si terv egyen sú lyi hely ze té nek ja ví tá sa ér -
de ké ben töb bek kö zött egy han gú an tá mo gat ták, hogy fe lül -
vizs gál ják az ener gia költ sé ge ket, a köz al kal ma zot tak ké szen -
lé ti, ügye le ti, he lyet te sí té si dí ja it, a rep re zen tá ci ós költ sé gek
ter ve zé sét és ki hagy ták a szín ház zal kap cso la tos ki adá so kat.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a végleges
költségvetési tervet a következő testületi ülésre terjessze be.
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  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.
Vis  sza von ták a Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Zrt.-vel
alá írt Meg bí zá si Ke ret szer ző dést

Ezt azért kez de mé nyez ték a kép vi se lők, mert a Tóth Sza bolcs
pol gár mes ter alá írt egy szer ző dést, mely hez nem volt fel ha tal ma -
zá sa. A dön tést 17 igen és 1 nem sza va zat tal hoz ta meg a tes tü let.
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 az ala pít -
vány nak 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.
Ér ték becs lést kér tek a Bú csú tér re és a Pecsenyicski Mi -
hály Sport cent rum te rü le té re

Bergán Já nos a Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság el nö ke el -
mond ta, hogy a Bú csú té ren egy rek re á ci ós te rü le tet ala kí ta ná nak
ki. En nek az elő ké szü le ti mun kái meg kez dőd tek. Az a be fek te tői
cso port, ame lyik meg épí te né a cent ru mot tud ni sze ret né, hogy
men  nyit ér a te rü let. A Pecsenyicski Mi hály Sport cent ru mot nem
köl töz te tik új hely re. Az ér ték becs lés el ké szí té sé re 200.000,- fo -
rin tot biz to sí ta nak a 2008-as pénz ma rad vány ter hé re. Az elő ter -
jesz tést 11 igen, 6 tar tóz ko dás és 1 nem sza va zat tal fo gad ták el. 

Pol gár

Tárgyalták a 2009. évi költ ség ve té si ter vet
Sza bály ta lan volt az al pol gár mes ter vá lasz tás 

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

Szavaznak a képviselők
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Ifj. Ju hász Ist ván ta valy feb ru ár 10-
én az idő kö zi vá lasz tá son meg le pe tés re
győ zött a 7. szá mú vá lasz tó kör zet ben.
Alig egy év után a kép vi se lők Babarczi
Jó zsef fel együtt meg vá lasz tot ták tár sa -
dal mi al pol gár mes ter nek. A kép vi se lő-
tes tü let leg fi a ta labb tag ja 22 éves, je len -
leg az ELTE Ál lam és Jog tu do má nyi
Ka rá nak vég zős po li to ló gus hall ga tó ja,
idén sze ret ne fel vé te liz ni a Budapesti
Gaz da sá gi Fő is ko lá ra. 16 éves ko ra óta
fog lal ko zik po li ti ká val, 18 éves ko rá ban
be lé pett a FIDESZ-be, a he lyi FIDELI-
TAS ala pí tó tag ja. 

– Egy év vel ez előtt ké szí tet tem in ter jút
ifj. Ju hász Ist ván nal, aki ak kor azt mond -
ta, hogy a kép vi se lő vé vá lasz tá sát nem te -
kin ti va la mi fé le kar ri er kez de té nek. Al pol -
gár mes ter ré va ló meg vá lasz tá sa még is csak
azt jel zi, hogy el in dult a rang lét rán fel fe lé. 

– Mi vel po li to ló gi át ta nu lok, így ne kem
le he tő sé gem nyílt az el mé let ben ta nul tak
gya kor la ti ki pró bá lá sa is. Az al pol gár mes -
ter ré tör té nő meg vá lasz tá som pe dig nem
egy tu da tos po li ti kai kar ri er épí té se, ha nem
a vé let le nek, sőt azt is mond ha tom sze ren -
csét len vé let le nek össz já té ka. Az igaz ság -

hoz hoz zá tar to zik, hogy a pol gár mes ter jo -
ga a je lö lés. Tóth Sza bolcs már a kez det
kez de tén két dol got ki kö tött, egy részt ra -
gasz ko dott Babraczi Jó zsef hez, más részt
je lez te, hogy nem haj lan dó együtt dol goz ni
Majsai Sán dor ral. Juszkó Fe renc ne ve is
fel me rült, de ő meg gon dol ta ma gát. Frak ci -
ón be lül más nem na gyon akart na gyobb
funk ci ót fel vál lal ni. Így ke rül tem én kép be.   

– Ta valy év vé gén már egy szer je löl ték
al pol gár mes ter nek, de ak kor a Kistarcsa
Vá ro sá ért frak ció vé le mé nyét tisz te let ben
tart va ( sa ját frak ci ó ja nem tá mo gat ta )
nem fo gad ta el a je lö lést. A frak ció vé le -
mé nye nem vál to zott, de most nem lé pett
vis  sza. Mi ért?

– Ta valy no vem ber ben még Majsai
Sán dort tá mo gat ta a frak ció az al pol gár -
mes ter ség re. A frak ció fe gye lem en gem is
kö tött, ezért mond tam ne met. Ja nu ár ban
an  nyit vál to zott a hely zet, hogy fel ve tő dött
egy önál ló Fi desz frak ció meg ala kí tá sá nak
lehetősége. A hét Fi de szes kép vi se lő kö zül
töb ben azon gon dol kod tunk, ho gyan le -
het ne meg szün tet ni ezt a mu lasz tá sos tör -
vény sér tést, ezen az al pol gár mes ter nél kü -
li sé get ér tem. De cem ber ben a Köz igaz ga -

tá si Hi va tal fel szó lí tot ta a kép vi se lő-tes tü -
le tet, hogy vá las  szon al pol gár mes tert, ezt
a ja nu á ri tes tü le ti ülés re ha lasz tot tuk és
10:8 arány ban a kép vi se lők el fo gad ták a
pol gár mes ter úr elő ter jesz té sét, va gyis
meg vá lasz tot ták Babarczi Jó zse fet és en -
gem. A bi zony ta lan Fi de szes kép vi se lő
tár sa im most már el fo gad ták a ki ala kult
hely ze tet, amit az önál ló Fi desz frak ció
meg ala ku lá sa is bi zo nyít. Ren ge teg mun -
ká val sze ret ném meg há lál ni a bi zal mat.

– A két al pol gár mes ter kö zött meg -
oszt ják a fel ada to kat, mi lyen te rü let tel
fog lal ko zik majd?

– Hoz zám tar to zik a pénz ügyi, a te le -
pü lés fej lesz té si te rü let és a pá lyá za to kat
fi gye lem. To váb bá részt ve szek a bi zott -
sá gok mun ká já ban és a tes tü le ti dön té sek
vég re haj tá sát is én ko or di ná lom.

– Mit sze ret ne meg va ló sí ta ni?
– El ső sor ban a rég óta ter vez ge tett be -

ru há zá so kat sze ret ném el in dí ta ni. Van re -
mény ar ra, hogy a böl csőde ki ala kí tá sa, az
óvo da bő ví té se és az in téz mé nyek ener ge -
ti kai át ala kí tá sa még idén meg va ló sul hat
és jut pén zünk az is ko lák kor sze rű sí té sé re
is. (fotó:a címlapon) P.Gy.

Babarczi Jó zsef 1972-ben ke rült
Kistarcsára, 1979-től 1987-ig a FORFA
– a mos ta ni Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko -
la – igaz ga tó ja. Ezt kö ve tő en két évig a
Gö döl lői já rás pe da gó gi ai ta nács adó ja,
majd is mét ta nít Ke re pe sen, mint fej -
lesz tő pe da gó gus, in nen ment nyug díj ba
2006-ban. 1994-től – egy cik lus meg sza -
kí tá sá val – ön kor mány za ti kép vi se lő.
So ha egyet len párt nak sem volt tag ja.
Hob bi ja a bá bo zás. Két gyer me ke és
hat uno ká ja van. 2009. ja nu ár 20-án
meg vá lasz tot ták társadalmi al pol gár -
mes ter nek.  

– Tóth Sza bolcs pol gár mes ter sok -
szor je löl te al pol gár mes ter nek. – Már az
elő ző cik lus ban is ja va solt engem a kép vi se -
lő-tes tü let nek és 2006-tól is mét. A mos ta ni
cik lus ele jén azon ban lát va a tes tü let el uta sí -
tá sát, én is Solymosi Sán dor alpolgármesteri
ambícióit tá mo gat tam, így 2006. no vem be -
ré ben őt vá lasz tot tuk meg al pol gár mes ter -
nek. Az idő kö zi vá lasz tás után, te hát 2008.
feb ru ár 10-ke után is mét az én sze mé lyem
ke rült elő tér be. 

– Kell két al pol gár mes ter Kistarcsán?
– A 2006-os vá lasz tá sok után én

több ször ki fej tet tem, hogy egy ek ko ra te -

le pü lés nek elég egy al pol gár mes ter. A
sok si ker te len vá lasz tás után a mu lasz tá -
sos tör vény sér tés meg szün te té se ér de ké -
ben a pol gár mes ter úr kény te len volt
komp ro mis  szu mot köt ni a jobb ol da li
frak ci ó val. Így el ke rül he tet len né vált a
két al pol gár mes ter meg vá lasz tá sa.

– Ezt a hely ze tet az al pol gár mes ter
úr is el fo gad ta?

– Igen, mert épp ide je volt fel ol da ni azt
a patt hely ze tet, ami 2008 óta ala kult ki a
tes tü let ben. A pol gár mes ter úr és a Kistarcsa
Vá ro sért frak ció egy más el len küz dött és
köz ben nem ju tot tunk elő re. A jobb ol da li
frak ció is ne he zen tu dott meg ál la pod ni az
ál ta luk ja va solt al pol gár mes ter sze mé lyé ről,
de vé gül úgy lá tom, hogy a frak ci ón be lü li
erő vi szony ok át ren de ző dé sé vel túl tet ték
ma gu kat ezen a prob lé mán. Vis  sza tér ve sa -
ját sze mé lyem re, sze ret ném azt a ren ge teg
ta pasz ta la tot, amit kö zel 16 év alatt gyűj töt -
tem ös  sze, al pol gár mes ter ként is a vá ros ja -
vá ra for dí ta ni. Sze ret ném a pol gár mes ter úr
bi zal mát a mun kám mal erősíteni, és ha ő
ed dig ki tar tott mel let tem, ak kor én ter mé -
sze te sen tá mo ga tom őt. Fon tos el mon da ni,
hogy az el telt egy hó nap ban a má sik al pol -
gár mes ter rel, ifj. Ju hász Ist ván nal is együtt

tud tam dol goz ni, sok min dent ta nu lunk egy -
más tól. A hu szon éve sek gon dol ko dá sát ne -
kem is meg kell is mer nem.

– Va la ki ben meg bíz ni, vagy bi zal ma -
sá nak len ni az két do log. Tóth Sza bolcs  -
csal ön nek mi lyen kap cso la ta ala kult ki
az utób bi évek ben?

A pol gár mes ter úr el ső sor ban a mun -
ká mat fo gad ta el, te hát en nél fog va bí zik
ben nem. A bi zal mas ko dás az más do log.
Ter mé sze te sen a pol gár mes ter úr ál tal ki -
osz tott fel ada to kat a leg jobb tu dá som
sze rint szeretném elvégezni, de az önálló
véleményemet is kifejtem. Én az ok ta tá si
és egész ség ügyi te rü le te ket ko or di ná lom,
de fi gye lem a Te le pü lés fej lesz té si Bi zott -
ság és a Pénz ügyi Bi zott ság mun ká ját is. 

– Mit sze ret ne a  jö vő ben meg va ló sí -
ta ni?

– A kép vi se lő-tes tü le ten be lül el ső -
sor ban a nyu godt lég kört sze ret ném meg -
te rem te ni. Azt lá tom, hogy el in dult egy
pár be széd, vagy be szél ge tés a kép vi se lők
kö zött. Re mé lem, hogy nem egy más dol -
ga i val le szünk el fog lal va, ha nem a vá ros
ügye i vel. Már most ki sebb cso por tok fel -
vál lal tak bi zo nyos fel ada to kat és na gyon
pör gő sen dol goz nak, ha ez így ma rad, ak -
kor két év múl va a la kos ság is érez ni fog -
ja az elő re lé pést. (fo tó a cím la pon)

Interjú az alpolgármesterekkel
Babarczi Jó zsef: Nyugodt légkört szeretnék teremteni

ifj. Ju hász Ist ván: Ren ge teg mun ká val sze ret ném meg há lál ni a bi zal mat
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Hét fő vel – Bergán Já -
nos, Ju hász Ist ván, ifj. Ju -
hász Ist ván, dr. Luk ács
Ferencné, Majsai Sán dor,
Méhesné Hor váth Eri ka és
Zsiák Pé ter – feb ru ár 5-én
frak ci ót ala kí tot tak a Fi de -
szes kép vi se lők. A frak ci ót
Zsiák Pé ter ve ze ti, he lyet te se
dr. Luk ács Ferencné. A Fi -
desz he lyi cso port já nak el -
nö ke Solymosi Sán dor  mar -
kán sabb po li ti zá lást és gyö -
ke res vál to zást vár az új
frak ci ó tól.  

– Mi in do kol ta az önál -
ló frak ció lét re ho zá sát?

– Ez nem egy hír te len
dön tés volt. A fo lya ma tok

már de cem ber vé gén be in dul tak és most ju tot tunk el oda, hogy
lép jünk is. A Kistarcsa Vá ro sért frak ci ó val de cem ber ben és ja nu -
ár ban fo lya ma to san egyez tet tünk az al pol gár mes ter sze mé lyé ről.
Mi ek kor a jobb ol da li frak ció ve ze tő jét Juszkó Fe ren cet tá mo gat -
tuk, de ő nem tu dott meg ál la pod ni a pol gár mes ter rel, így tel jes
ho mály fed te, hogy ja nu ár ban kit fog Tóth Sza bolcs elő ter jesz te -
ni. Fon tos tud ni, hogy az elő ter jesz tés jo ga a pol gár mes te ré, aki
ki hú zott a zsák ból két ne vet Babarczi Jó zse fét és ifj. Ju hász Ist -
vá nét és be dob ta a tes tü le ti ülé sen. Ez rög tön ki ver te a biz to sí té -
kot, úgy hogy  az előterjesztés után Juszkó Fe renc szü ne tet kért,
de nem si ke rült meg győz ni a kép vi se lő ket. Most már tud juk,
hogy há rom fideszes kép vi se lő tá mo gat ta a pol gár mes ter elő ter -
jesz té sét, négy vi szont nem. Eb ben a hely zet ben a há rom re ni tens
kép vi se lőt akár ki is zár hat tuk vol na a Fi desz ből, hi szen a 11 fős
több ség meg tar tá sa, vagy el vesz té se volt a tét, de el szá mol tunk tí -
zig és más képp dön töt tünk. A ki ala kult hely zet ben úgy tud tuk a
11 fős jobb ol da li fö lényt meg tar ta ni, hogy a 7 fidesz tag önál ló
frak ci ót ala kí tott. Őket a jö vő ben kö ti majd a frak ció fe gye lem, a
négy frak ci ón kí vü li, de jobb ol da li kép vi se lő pe dig vár ha tó an a
főbb stra té gi ai kér dé sek ben együtt sza vaz ve lünk. A jö vő ben
majd ki de rül, hogy jól szá mol tunk-e.

– Ifj. Ju hász Ist ván meg vá lasz tá sa gya kor la ti lag szét rop -
pan tot ta a Kistarcsa Vá ro sért frak ci ót és egy sok kal koc ká za to -
sabb po li ti zá lás ra kény sze rí ti a fideszes kép vi se lő ket!

– Ez így van, de ez a Fi desz-frak ció egyet akar, ép pen ezért
sok kal erő tel jes eb ben tud juk az ál lás pont ja in kat kép vi sel ni tes -
tü le ten be lül.

– Ami kor elő ször ke rült szó ba ifj. Ju hász Ist ván ne ve, ak -
kor a fideszes kép vi se lők sem tá mo gat ták, mond ván 22 éve sen
nincs kel lő ru tin ja, kön  nyen be vi szik az er dő be?

– Az idő kö zi vá lasz tá sok után mi el ső sor ban Majsai Sán dort
tá mo gat tuk, akit a pol gár mes ter nem volt haj lan dó el fo gad ni. A
mos ta ni hely ze tet az élet ren dez te így, ugyan is az a há rom
fideszes kép vi se lő, aki tá mo gat ta Babarczit és ifj. Ju hász Ist vánt
a mu lasz tá sos tör vény sér tés meg szün te té sé re sza va zott. Vég -
ered mény ben még is csak egy fideszes kép vi se lőt si ke rült al pol -
gár mes ter nek meg vá lasz ta ni, így le he tő sé günk lesz azo kat a be -
ru há zá so kat és fej lesz té se ket el in dí ta ni, amit 2006 óta ter ve zünk.

Ha együtt csi ná lunk min dent, ak kor  fél re te het jük a kez de ti ag -
gá lya in kat. Eb ben az eset ben nem szá mít ifj. Ju hász Ist ván ru tin -
ta lan sá ga. Ez zel a lo gi ká val bár ki le he tett vol na al pol gár mes ter
kö zü lünk, a lé nyeg - mi egy for mán gon dol ko dunk és a frak ció
dön té se min den ki re kö te le ző lesz. A frak ció ere jét bi zo nyít ja,
hogy ifj. Ju hász Ist ván tá mo ga tá sa ér de ké ben min den ki fél re tet -
te sze mé lyes sér tő dött sé gét és a má sik ol dal lal kom mu ni kál va
el in dul hat az ér de mi mun ka Kistarcsán. A frak ció élé re a Fi desz
he lyi cso port já nak al el nök ét, Zsiák Pé tert vá lasz tot tuk. Mint a
helyi Fidesz elnöke, természetesen én is részt vállalok a
munkában.  Pol gár

Megalakult a Fidesz frakció
Interjú Solymosi Sándorral

Solymosi Sán dor

Kistarcsa Vá ros Jegy ző je pá lyá za tot hir det
pénz ügyi ügy in té ző mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör be tölt he tő a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
Tör vény 10. §. (1) be kez dé se alap ján. A köz szol gá la ti jog vi szony idő tar ta -
ma: Ha tá ro zat lan ide jű köz szol gá la ti jog vi szony. A fog lal koz ta tás jel le ge:

tel jes mun ka idő. Pró ba idő: 6 hó nap.
A mun ka vég zés he lye: 2143 Kistarcsa, Sza bad ság u. 48.

A köz tiszt vi se lők ké pe sí té si elő írá sa i ról szó ló 9/1995.(II.3.) Korm. Ren de let
alap ján a mun ka kör be töl tő je ál tal el lá tan dó fel adat kö rök az I/16. pénz ügyi

igaz ga tá si fel ada tok II. be so ro lá si osz tály ban.

A mun ka kör höz tar to zó főbb te vé keny sé gi kö rök:
– pénz ügyi igaz ga tá si fel ada tok, gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada tok.
– az ön kor mány zat gaz dál ko dás vég re haj tá sá val kap cso la tos pénz ügyi fel -
ada tok el lá tá sa, köny ve lői, kon tí ro zói fel ada tok, nyil ván tar tás ok ve ze té se,
lel tá ro zás sal, se lej te zés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa, in téz mény gaz dál -
ko dás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.
Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elő é let, cse lek vő ké pes ség,
– kö zép is ko lai köz gaz da sá gi vég zett ség,
– szá mí tó gé pes is me re tek.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je lent:
– ön kor mány za ti, költ ség ve té si gaz dál ko dás ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat,
– igaz ga tá si ügy in té zői szak ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si alap vizs ga.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ok fény má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– 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.
Il let mény és jut ta tá sok a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint.
A pá lyáz ta tó a pá lyáz ta tás ered mény te len né nyil vá ní tá si jo gát fenn tart ja.
A mun ka kör be tölt he tő: A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tő en azon nal.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hivatalos Értesítőben va ló meg je -
le nést kö ve tő 15. nap.
El bí rá lás ha tár ide je: A be adá si ha tár időt kö ve tő 15 nap
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 a Pol gár mes te ri Hi va tal cí mé re (2143 Kistarcsa, Sza bad ság út
48.) kell el jut tat ni zárt bo rí ték ban. Jel ige: „pénz ügyi ügy in té ző pá lyá zat”.
Az ál lás hel  lyel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás a (28)-507-138-es te le -
fon szá mon kap ha tó.

Vizes házfalak, épületek szigetelése garanciával!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK!
Akció!

Nyílászáró csere! Beépítés meglévő keretbe, vagy régi
elbontása után.

Kapcsolat: 06 20/ 551 9169, 30/670 6271 
vagy duep@freemail.hu.e-mail címen
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Közel két szá zan vet tek
részt ja nu ár 31-én szom -
ba ton a Vál lal ko zók Ba rá -
ti Kö re ál tal ren de zett jó -
té kony sá gi bá lon a Csi ga -
ház ban. Az es te hét óra kor
kez dő dő dött ren dez vé -
nyen Ju hász Ist ván a Vál -
lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek
el nö ke kö szön töt te a részt -
ve vő ket és a rö vid mű sor
után a va cso ra el fo gyasz -
tá sát kö ve tő en haj na lig
tar tott a tán cos mu latt ság.
A bá lon meg je lent Tóth

Sza bolcs pol gár mes ter, a tes tü let ből nyolc kép vi se lő, kerepesi
és nagytarcsai vál lal ko zók. A bál tel jes be vé tel ét a vá ros ját -
szó te re i nek fel újí tá sá ra for dít ják. Ju hász Ist vánt a Vál lal ko -
zók Ba rá ti Kö ré nek el nö két a si ker tit ká ról kér dez tük.

– Ki nek ju tott eszé be, hogy a vál lal ko zók bál já ból jó té kony -
sá gi bált szer vez zen?  

– Már ta valy is több vál lal ko zó fel ve tet te, hogy sok kal ele -
gán sabb len ne, ha va la mi lyen cél ér de ké ben jön né nek ös  sze a
vál lal ko zók. Kistarcsán sem sze re tik az em be rek, ha a vál lal ko -
zók egy más kö zött bu liz nak, ugyan is az a tév hit ala kult ki,
hogy ide csak vál lal ko zók jö het nek és azok kö zül is a te he tő -
seb bek. Az igaz ság az, hogy ed dig is a vál lal ko zók szer vez ték
ezt a ren dez vényt, bár ki jö he tett és a be vé telt min dig fel aján -
lot tuk a vá ros nak, pél dá ul vi rá go sí tás ra, dísz ki vi lá gí tás ra, de
eze ket a fel aján lá so kat min dig utó lag tet tük. Eb ben az év ben
for dí tot tunk a dol gon, most elő re meg mond tuk, hogy a ját szó -
te rek fel újí tá sá ra gyűj tünk. Eb ben a gaz da sá gi hely zet ben azt
gon dol tuk, hogy ke ve sen jön nek majd el és csak ke vés pénzt
tu dunk gyűj te ni. De nem így tör tént, a vál lal ko zók ös  sze fog -
tak, szin te erőn felül ada koz tak és en  nyi en még so ha sem jöt tek
el. Kü lön öröm, hogy Ke re pes ről és Nagytarcsáról is se gí tet tek
ben nün ket. Szó val ez egy kö zös el ha tá ro zás volt.

– A ren dez vény egy szín vo na las mű sor ral in dult, kik lép -
tek fel?

– Ma jor Lász ló ta nár úr le á nya Ma jor Zsó fi, aki zongorá-
zott, gordonkán pedig Váray Péter játszott. Mindketten a
Zeneakadémia mesterszakos növendékei.

– A tom bo la fő nye re mé nye is von zot ta a bá lo zó kat, ugya-
n is ilyen még nem volt Kistarcsán, hogy egy au tót sor sol tak
vol na ki. A fél mil lió fo rint nál is ér té ke sebb hasz nált Su zu ki
Swift sze mély gép ko csit Benkő Pál aján lot ta fel!

– Benkő Pál el nök sé gi ta gunk na gyon ko mo lyan ve szi
Kistarcsa fej lő dé sét, en nek ér de ké ben min dent meg tesz. Meg
kell em lí te ni azon ban a töb bi el nök sé gi ta gun kat is, akik min den
szer ve zés ben ben ne van nak, részt vesz nek a ren dez vé nyek le bo -
nyo lí tá sá ban és pénz zel is tá mo gat ják a vá rost. Há la Is ten nek
min dig ott áll nak mö göt tem, se gí tik a mun kát, a mun ká mat, úgy -
hogy csak meg kö szön ni tu dom a te vé keny sé gü ket, név sze rint
Kupecz Már ti nak, Surányi Már ti nak, Benkő Pál nak, Kis
Joachimnak, Tö rök Mi hály nak, Kal már Ist ván nak és Kal már
Lász ló nak. Er re a bál ra raj tuk kí vül má sok is ren ge teg tom bo la
aján dé kot aján lot tak fel, a sor so lás két és fél órá ig tar tott. A be -

vé te lünk több száz ezer fo rint volt, ami ből a két fel újí tan dó ját -
szó te rünk re ve szünk majd já té ko kat.

– A Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek ez a bál volt az
év nyi tó ren dez vé nye, mi lesz a kö vet ke ző?

– Most feb ru ár vé gén hús ha gyó ked den lesz a Vá ro si far sang,
ezt ta valy nagy si ker rel Surányi Már ti in dí tot ta el. Idén már az ön -
kor mány zat is tá mo gat ja. Min den kit nagy sze re tet tel vá runk feb -
ru ár 24-én. Ké szü lünk a ta va szi nagy ta ka rí tás ra, ez nem a mi ren -
dez vé nyünk, de be se gí tünk.

– Az in ter jú vé gén már a Pénz ügyi Bi zott ság el nö keként
kér de zem, mi vel ma gya ráz za, hogy a gaz da sá gi vál ság el le né -
re, idén egy egé szen jó költ ség ve tést si ke rült ös  sze ál lí ta ni uk?

– Na gyon büsz ke va gyok ar ra, hogy Kistarcsa gaz dál ko dá sa
rend ben van. Sze ren csé re az ön kor mány zat nem hal mo zott fel adós -
sá got az el múlt évek ben, sőt ko moly tar ta lé ka ink van nak, amit na -
gyon meg fon tol tan sze ret nénk fel hasz nál ni. Az ál la mi nor ma tív tá -
mo ga tá sunk a Kistarcsára köl tö zők mi att ta va lyi szin ten ma rad, így
a mű kö dés re – ha szű ken is – meg van a pén zünk, a meg lé vő tar ta -
lé ka ink ból és pá lyá za ti pénz ből sze ret nénk eb ben az év ben fej lesz -
te ni és be ru ház ni.  Egy ilyen költ ség ve tés ös  sze ál lí tá sa na gyon nagy
ki hí vás, ezért sze ret ném meg kö szön ni a hi va tal dol go zó i nak és a
jegy ző  asszonynak a mun ká ját. (fo tók a cím ol da lon)                   P.Gy.

Vál lal ko zók bál ja jó té kony sá gi ala pon
En  nyi en még so sem vol tak

Kistarcsa Vá ros Jegy ző je pá lyá za tot hir det
szer ve zé si ügy in té ző
mun ka kör betöltésére

A mun ka kör be tölt he tő a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. Tör vény 10. §. (1) be kez dé se alapján.A köz szol gá la ti jog vi szony idő -
tar ta ma: Ha tá ro zat lan ide jű köz szol gá la ti jog vi szony.

A fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes munkaidő.Próbaidő: 6 hó nap.
A mun ka vég zés he lye: 2143 Kistarcsa, Sza bad ság u. 48.
A köz tiszt vi se lők ké pe sí té si elő írá sa i ról szó ló 9/1995.(II.3.) Korm. Ren de -

let alap ján a mun ka kör be töl tő je ál tal el lá tan dó fel adat kö rök.
A mun ka kör höz tar to zó főbb te vé keny sé gi kö rök: ügy irat ke ze lé si fel ada -

tok, igaz ga tá si-tes tü le ti mun kát se gí tő mun ka kör, ön kor mány zat mű kö dé sé vel
kap cso la tos egyéb gaz da sá gi fel ada tok, ön kor mány zat és a jegy ző mű kö dé sé -
vel kap cso la tos nyil ván tar tás ok ve ze té se

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elő é let, cse lek vő ké pes ség,
– kö zép is ko lai köz gaz da sá gi vég zett ség,
– szá mí tó gé pes is me re tek.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je lent:
– ön kor mány za ti, költ ség ve té si gaz dál ko dás ban meg szer zett szak mai ta -

pasz ta lat,
– igaz ga tá si ügy in té zői szak ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si alap vizs ga.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ok fény má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– 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.
Il let mény és jut ta tá sok a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint.
A pá lyáz ta tó a pá lyáz ta tás ered mény te len né nyil vá ní tá si jo gát fenn tart ja.
A mun ka kör be tölt he tő: A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tő en azon nal.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hivatalos Értesítőben va ló meg -

je le nést kö ve tő 15 nap.
El bí rá lás ha tár ide je: A be adá si ha tár időt kö ve tő 15. nap
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 a Pol gár mes te ri Hi va tal cí mé re (2143 Kistarcsa, Sza bad ság

út 48.) kell el jut tat ni zárt bo rí ték ban. Jel ige: „szer ve zé si ügy in té ző pá lyá zat”.
Az ál lás hel  lyel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás a (28)-507-132-es te -

le fon szá mon kap ha tó.

Juhász István
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Ka zin czy Fe renc Szép
ki ej té si ver seny

A Szép ki ej té si ver seny há zi for du ló ját feb ru ár el ső he té ben
ren dez tük meg, 38 ta nu lónk ké szült fel és mé ret tet te meg ma -
gát. Az 5-6. év fo lyam ról Bocz Renátó Márk és Se bes tyén
György, a 7-8. év fo lyam ról Var ga Dá vid és Szé kely Bog lár ka
ju tott to vább a me gyei for du ló ra, me lyet Szadán ren dez tek
meg, feb ru ár 10-én. Szé kely Bog lár ka kor osz tá lyos győz tes -
ként to vább ju tott az or szá gos ver seny re. Se bes tyén György 3.
he lye zést ért el. Mind nyá jan el is me rő ok le vél lel tér tek ha za.
Gra tu lá lunk a szép ered mé nyek hez, és kö szö nöm a fel ké szí tő
ta ná rok, Liska Gyuláné és Mol nár Ger gely mun ká ját.

Jutasi-Varró Di á na mun ka kö zös ség-ve ze tő

Te le ki Pál ver seny
Ja nu ár 18-án, a ki írás nak (és a ha gyo má nyok nak) meg fe le lő -

en meg ren dez tük a Te le ki Pál föld rajz-föld tan ver seny is ko lai
for du ló ját. 21 ta nu ló vál lal ko zott a meg mé ret te tés re. A 7. osz tá -
lyo sok kö zül Var ga Dá ni el, a 8. osz tá lyo sok kö zül pe dig Mol nár
Dó ra ered mé nye lett a leg jobb. Var ga Dá ni elt tel je sít mé nye fel -
jo go sít ja a me gyei ver se nyen va ló in du lás ra. Gra tu lá lunk ne ki!

Já vor Má ria Ter mé szet tu do má nyi Mun ka kö zös ség-ve ze tő

Szak mai dí jat ka pott
Ma jor Lász ló

Min dig jól eső ér zés be szá mol ni egy-egy ta nu lónk si ke ré ről.
Rit kább, de an nál na gyobb öröm hírt ad ni egy-egy kol lé gánk fi -

gyel met ér dem lő ered mé nyé ről: a Ma gyar Nyelv tu do má nyi Tár -
sa ság ma gyar ta ná rok nak hir de tett mód szer ta ni in no vá ci ós pá -
lyá za tán Ma jor Lász ló kol lé gánk – an nak el le né re, hogy nem
ma gyar ta nár, „csak ma gyar ta nár” – II. dí jat nyert egy tel je sen új
lo gi ká ra épü lő nyel vi  já ték for má já val, mely ha té ko nyan al kal -
maz ha tó a nyelv tan ta ní tás szin te min den te rü le tén. A be adott pá -
lyá zat úgy nyert   „ezüst” fo ko za tú el is me rést, hogy an nak csu -
pán – a ma xi mált pá lyá za ti ol dal szám mi att – 25 %-át is mer het -
te meg a ne ves nyel vé szek ből ál ló bí rá ló bi zott ság.

Az új já ték for ma – mely az egyes sport ágak sza bá lya i nak
nyel vi le kép zé sé re épül – sza ba don al kal maz ha tó szin te min -
den tan tárgy ban, a föld rajz tól kezd ve az iro dal mon át egé szen
az  ide gen nyel vek ta ní tá sá ig – ér de kes sé, já té kos sá, sőt ver -
seny sze rű vé té ve a gyak ran szá raz tan anya got.

Gra tu lá lunk „köl cseys” kol lé gánk nak, s vár juk a foly ta tást ill.
a rend szer tel jes ki dol go zá sát, hogy a vá ros ta nu lói és ta ná rai is
mi nél előbb meg is mer hes sék az új já ték for má ban rej lő ok ta tá si és
ne ve lé si le he tő sé ge ket.            Brédáné Benner Ilo na igaz ga tó

Újabb sikerek a Kölcseyben

A ma gyar kul tú rá ról – rend ha gyó mó don
„De tek tív já ték” a Köl csey ben

A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la rend ha gyó mó don, egy, a de tek tív -
mun ka rég el múlt ro man ti ká já ra em lé kez te tő kö zös sé gi já ték kal ün ne pel te
meg a ma gyar kul tú ra nap ját. 

A „nyo mo zó já ték” el ső for du ló já ban a gye re kek ön szer ve ző dé se
alap ján lét re ho zott „al osz tály ok” egy-egy mon dat tö re dék fel ku ta tá sá val
és meg fej té sé vel bí zat tak meg. A „nyo mo zás” so rán a cso por tok a ha gyo -
má nyos mód sze rek mel lett (fu tár szol gá lat, könyv tár stb.) a leg mo der nebb
kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket is fel hasz nál hat ták: szá mí tó gé pet, internetet,
mo bil te le font stb. Csu pán a ta ná ri se gít ség volt az egyet len ta bu.

A ko ope rá ci ó ra épü lő já ték el ső ré szé nek vé gén az öt al osz tály a
nyo mo za ti mun ka vég ered mé nye ként a kö vet ke ző idé ze tet rak hat ta
ös  sze: „Is me re te i det gya ra pí ta ni szün te le nül igye kez zél!” (Köl csey:
Parainesis Köl csey Kál mán hoz) A si ke res meg fej tés után egy fel adat -
cso mag meg ol dá sá val te het ték tel jes sé a ma gyar kul tú rá ról ki ala kí tott
ké pet – ter mé sze te sen to vább ra is be vet ve a mo dern tech ni ka min den,
az is ko lá ban (és a tás ka mé lyén) is meg ta lál ha tó vív má nyát. Az ön -
szer ve ző dés re és az önál ló ság ra ne ve lő já ték vég ered mény ét a Him -
nusz kö zös el ének lé se után hir det tük ki:  gyé mánt dip lo mát nyert a 6.a
osz tály, míg az 5.a és a  8.a osz tá lyok arany dip lo mát sze rez tek. A töb -
bi ek ezüst- és bronz dip lo ma meg szer zé sé vel bi zo nyí tot ták be ügyes -
sé gü ket, együtt mű kö dé si kész sé gü ket.

A két órás nyo mo zói küz de lem (hisz jó val több mint 200 gye re ket
si ke rült ak ti vi tás ra kész tet nünk) vé gül nem vált „kri mi vé”: a gye re kek
ko mo lyan vet ték a já té kot, meg ér tet ték an nak lé nye gét. Lel ke se dé sük
bi zo nyí tot ta a ré gi pe da gó gi ai té telt: a ta nu lás és a já ték nem el len sé -
gei egy más nak. Sőt!                           Ma jor Lász ló szer ve ző

APRÓHIRDETÉS
– Eladó Bp. XVII. Gyökér utcában 3 szobás, 75 nm, földszintes
lakás. Elágazáshoz közel, csendes helyen. Új nyílászárók, burkolatok,
konyha- és fürdőszobabútor. Irányár: 14 M Ft. 06-20-41-46-489
– 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, nyugdíjasok-
nak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693

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 a 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.
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2009-ben ja nu ár 5-én, hét főn kezd -
tük el az új évet. A gye re kek nek sok me -
sél ni va ló juk volt az ün ne pi él mé nyek ről
és a ka pott aján dé kok ról.
Ja nu ár 20-án, ked den Kistarcsa Vá -

ros Kép vi se lő tes tü le te ki he lye zett tes tü -
le ti ülést tar tott az óvo da tor na ter mé ben.
Ja nu ár 27-én, ked den a Gé zen gú zok

lá to gat tak el hoz zánk. A gyer me kek a
már jól is mert "Gé zen gúz kö szön tés sel"
fo gad ták az együt tes tag ja it. A vi dám
mű sor ban a me sét is mét a gye re kek sze -
re pel te té sé vel lát hat tuk, ami az er dei ál -
la tok té li éle tét mu tat ta be.
Feb ru ár ban el kez dőd tek a cso por -

tok ban a szü lői ér te kez le tek és szü lői
igény sze rint, a fo ga dó órák. 

A szü lői ér te kez le tek leg fon to sabb
té mái, ame lyek szin te min den cso por tot
egy for mán érin tet tek, az aláb bi ak vol tak:

– Hi ány zá si fü zet be ve ze té se, cso -
por ton ként, amely ben a szü lők ír ják be a

gyer me kük hi ány zá sá nak ide jét és okát.
Ezt alá írá suk kal iga zol ják.

– A Há zi rend egyes te rü le tei ki eme -
lés re ke rül tek:

a gyer mek kö zös ség re va ló te kin tet tel
kér tük a szü lő ket, hogy be teg ség ese tén,
csak or vo si iga zo lás sal hoz zák gyer me -
kü ket óvo dá ba,

a gyer me kek ér de ké ben ja va sol juk,
hogy 5 éves kor tól 8.30-ig ér kez ze nek be
a cso port ba, tor na fog lal ko zás ese tén a
cso por tok be osz tá sa sze rint.
Feb ru ár 17-én, ked den 16.30-kor a

Ne ve lé si Ta nács adó ös  sze vont szü lői ér -
te kez le tet tar tott a Gesz te nyés Óvo dá -
ban. Meg hí vott ven dég Izsóné Szecsődi
Il di kó a kistarcsai Ne ve lé si Ta nács adó és
Hu mán Szol gál ta tó In téz mény ve ze tő je
volt, aki a Ne ve lé si Ta nács adót  mu tat ta
be  és be szélt az is ko la érett ség ről is.
Feb ru ár 20-án, pén te ken a Figurina

báb szín ház elő adá sá ban, Esz ti ál ma cí -

mű me sét nézheték meg a gye re kek. A
tő lük meg szo kott kü lön le ges elő adás -
mód dal va rá zsol ták el a gye re ke ket és az
óvó né ni ket.
Feb ru ár 24-én, ked den tart juk óvo -

dánk ban a far san gi mu lat sá got. Ezen a
na pon a Vá ro si Far sang szer ve zői el lá to -
gat nak óvo dánk ba és zsű ri zik, majd dí -
jaz zák a leg öt le te sebb gye rek, il let ve fel -
nőtt jel me ze ket. A ta va lyi si ke ren fel buz -
dul va sze ret nénk, ha ha gyo mán  nyá vál na
a Ki sze-báb ége té se, mel  lyel a te let űz -
zük el a nép ha gyo mány sze rint. A tél űző
mon dó ká kat kán tá lunk, éne ke ket da lo -
lunk csör gő-zör gő hang sze rek kel kí sér -
ve, míg a báb elég.

Far san gi mon dó ka
Szól a ze ne, süt a nap, lár más ez a mai

nap. El űz zük a hi de get, el űz zük a hi de get,
men jen in nen tő lünk el. Dolgunkkal, ha
vé gez tünk, gyor san tánc ra per dü lünk.

Novákné Ulicska Ri ta

Ez tör tént ja nu ár-feb ru ár hó nap ban a Vá ro si Óvo dá ban

Sze ren csés csil lag zat alatt szü le tett az, akit kö szön tünk.
Ami kor 16 év vel ez előtt meg fo gant fe jé ben a gon do lat, úgy hi -
het ték, a csil la gok ban jár: egye sü le tet ala pí ta ni Csil lag ös vé -
nyen ve zet az út a Kistarcsai Kis csil la gok tól egé szen a 12 csil -
lag ál tal al ko tott kör höz, va gyis az Eu ró pai Uni ón át íve lő pro -
jek te kig, ra gyo gó an és mes  sze zen gő en. 

Ja nu ár 24-én a Kistarcsai Kis csil la gok elő adó est je után ten -
ger nyi ven dég, ba rát és is me rős, mun ka tár sak tisz te let tel fo -
gad ták a Ma gyar Kul tú ra Lo vag rend jé nek ala pí tó tag ja it, akik
Ke resz ti Fe renc kö szön té sé re ér kez tek a Csi ga ház ba. 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. A lo va gi cím ado má nyo zá sa 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. 

Ezt ün ne pel te hát a nagy ér de mű ezen a szom bat es tén, ami -
kor is itt ho ni kör nye zet ben kö szön töt tük egye sü le tünk lo vag gá
lett el nö két. A dí jat ado má nyo zó ala pít vány tag jai kö zül ha tan
el jöt tek, és zöld lo va gi ta lár ban fo gad ták ma guk kö zé az új
kistarcsai lo va got. 

Majd át ad ták egye sü le tünk aján dé kát, ami egy bí bor szí nű
ta lár. Ke resz ti Fe renc sa ját lo va gi öl tö zé ké ben fo gad hat ta Hal -
mos Monika ku ra tó ri u mi el nök től az egye sü let to váb bi aján dé -
kát, egy dísz do bo zos szi vart, szép vi rág kí sé re té ben Kistarcsa
Vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben Babarczi Jó zsef, és ifj. Ju hász
Ist ván al pol gár mes te rek kö szön töt ték a lo va got, majd Som lai
Jó zsef es pe res plé bá nos – egye sü le tünk ala pí tó tag ja – kö szön -
tő jét kö ve tő en egy ké pes Bib li át adott aján dék ba.

Az utol só kö szön tő Mé szá ros Mik lós volt, aki az 1970-ben
– ugyan csak Ke resz ti Fe renc ál tal – ala pí tott KLIKK
(Kistarcsai Lá nyok és If jak Kul tu rá lis Kö re) tag jai ne vé ben ol -
vas ta fel er re az al ka lom ra írt sa ját ver sét.

Az ün nep ség vé gé re meg je lent a Hír ve rés kü lön szá ma,
mely hírt adott a két nap pal ko ráb bi ese mé nyek ről is. Ta lán
nem is volt még en nél mél tóbb és meg ha tóbb ün ne pe a ma gyar
kul tú rá nak, mint a 2009. évi Ma gyar Kul tú ra Nap ja Kistarcsán.

Hal mos Monika

Ke resz ti Fe renc a Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja
Csil la gok, csil la gok – szé pen ra gyog ja tok!

Ke resz ti Fe ren cet lo vag gá ütik
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Min den év ben ja nu ár 22-én ün ne pel -
jük a Ma gyar Kul tú ra Nap ját, ami a
Him nusz szü le té sé hez kö tő dik. A
Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let 1994-
ben ren de zett elő ször prog ra mot a kul tú -
ra ezen ün ne pe tisz te le té re. 

A 2009-es mű sor ban – mint min den
év ben – a te het sé ges kistarcsai gye re kek -
nek, il let ve a Kistarcsán ta nu ló is ko lá sok -
nak biz to sí tot tunk fel lé pé si le he tő sé get.

Ez út tal szép szám ban je lent kez tek
hang sze res fel lé pők. A fu ru lyá so kat
egye dül Ber ta lan Ni ko let ta kép vi sel te,
aki Vi val di „A négy év szak” cí mű cik lu sá -
ból a Tél té telt ad ta elő ta ná ra, Szar vas Jó -
zsef zon go ra kí sé re té vel. A há rom fu vo lás
lány – Gróf An na má ria, Legéndi Ré ka és
Lobmayer An na – T Borovy Klá ra ta nít vá -
nyai, és őket is Szar vas Jó zsef kí sér te. A
trom bi tá sok is hár man vol tak – Haro
Orozo Kevin, Ko vács Ruben Já nos és
Legéndi Má té – mind hár man Botrágyi
Kár oly ta nít vá nyai, akik Ágostonné Ba -
logh Myrtill kí sé re té vel mu tat ták be tu dá -
su kat. Ugyan csak Botrágyi Kár oly nö ven -
dé ke a te nor kür tös Volner Ri chárd. A zon -
go ris ták Ágostonné Ba logh Myrtill ta nít -
vá nyai. Matus Ber ta lan egye dül, a Papp ik -
rek (Bá lint és Ta más) vi szont négy ke zest
ját szot tak. És még gi tá ros is volt Var ga Dá -
vid sze mé lyé ben, aki Lipp Ta más ta nít vá -
nya. Ver set mon dott Nagy No el (Nagy

Lász ló: Dió ve rés), Mautner Krisz ti na (Ne -
mes Nagy Ág nes: Li la fecs kék) és a
Kistarcsai Kis csil la gok ból már jól is mert
De ák Ger gely (Reményik Sán dor: Mind -
ha lá lig). Döb be ne tes ere jű ver set hall hat -
tunk Petrovszki Myrtilltől (Wass Al bert:
Ami kor a buj do só az Is ten hez beszél). A
me se mon dók a Szent Ist ván Is ko la me se -
mon dó ver se nyé nek he lye zett jei kö zül ke -
rül tek ki. Flesch Tün de (Láz ár Er vin:
Vacskamati vi rág ja), Sepsi Haj nal ka (Mé -
szöly Mik lós: Pi pis ke és a fű szál), és Gróf
An na má ria (Janikovszki Éva: Ki re ütött ez
a gye rek) lá nyos báj jal mond ta el a me sét.
Adamcsek Ronald a már ta valy is nagy si -
kert ara tott szé kely hang lej tés sel ad ta elő a
Ha rag szik-e gaz du ram cí mű nép me sét.
Cso da szép él mény ben volt ré szünk, ami -
kor Szé kely Bog lár ka el éne kel te a Buj do -
sik az ár va ma dár kez de tű me ző sé gi nép -
dalt. Nagy No el lel még egy szer ta lál koz -
tunk a szín pa don, de most egé szen más ol -
da lá ról mu tat ko zott be. Ta valy a bű vös
koc ká val, idén pe dig a Bá bel to ron  nyal
mu tat ta meg, hogy ügyes sé ge is rend kí vü -
li. A Pan nó nia néptáncegyüttesnek há rom
cso port ja is fel lé pett. Az egész mű sort gye -
rek já ték kal nyi tot ták a Pöt tö mök. Az el ső
rész vé gén a Kis gye rek cso port Rá ba kö zi
dús tán cot mu ta tott be. A mű sor be fe je zé -
sét a Gye rek cso port ad ta, egy fer ge te ges
mold vai ko re og rá fi á val.

A má so dik rész előtt a ko ráb ban meg -
hir de tett pá lyá za ta ink dí ja zott jai ve het ték
át ju tal mu kat. A Ka rá cso nyi Kön tös ben
Kistarcsa cí mű pá lyá za tunk nyer te se,
Ranhoffer Jó zsef tisz te le té re ké szít tet -
tünk egy, a ház hom lok za tá ra he lyez he tő
táb lát, mely nek fel ira ta: Ka rá cso nyi Kön -
tös 2008, és még a szí nes KIKE logo lát -
ha tó raj ta. A díj hoz ad tunk KIKE rek vi zi -
tu mo kat is: kö tényt, sap kát, kalendáriu-
mot…, mind ezt egye sü le ti sza tyor ban.

Ugyan csak a Ma gyar Kul tú ra Nap ja
al kal má ból, a Kistarcsai Kis csil la gok
ren dez vé nyé nek szí ne seb bé té te le ér de -
ké ben al ko tói pá lyá za tot is hir det tünk,
mely nek té má ja: Az én ga la xi som – a
csil la gá szat éve kap csán –, il let ve Csil -
lag ös vé nyen – száz tíz éve ír ta Gár do nyi
az Eg ri Csil la go kat – volt. A gye re kek
sza ba don vá laszt hat tak. Ös  sze sen 36 kép
és 3 ma kett ér ke zett be. A pá lyá za to kat az
egye sü let ku ra tó ri u ma bí rál ta el. Az em -
lék lap mel lett a két el ső he lye zett tan fo -
lyam ra szó ló le he tő sé get (Gu lyás Kor nél

fel sős), il let ve al ko tás hoz hasz ná la tos
esz kö zök vá sár lá sá ra szó ló utal ványt
(Elek Bog lár ka al sós), a töb bi he lye zett
KIKE cso ma got (könyv, tü re lem koc ka,
cso ko lá dé) ka pott, egye sü le ti sza tyor ban. 

A Kistarcsai Kis csil la gok ide jé re ki ál -
lí tot tuk az al ko tá so kat, és ter vez zük, hogy
az év so rán még több he lyen be mu tat juk.
A dí ja kat – a mél ta tá so kat kö ve tő en –
Hal mos Monika, a Kistarcsai Kul tu rá lis
Egye sü let Ku ra tó ri u má nak el nö ke ad ta át.

Meg kö szön jük a fel lé pők nek a sze -
rep lést, a pe da gó gu sok nak és a szü lők -
nek a fel ké szí tést, a töb bi köz re mű kö dő -
nek pe dig azt a hát tér mun kát, ami vel
hoz zá já rul tak az est meg va ló sí tá sá hoz.

Ke resz ti Fe renc

A MA GYAR KUL TÚ RA NAP JA KISTARCSÁN
Kistarcsai Kis csil la gok

He te dik al ka lom mal ren dez te meg a
Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat ha -
gyo má nyos far san gi Szlo vák Bál ját
2009. feb ru ár 7-én. A meg hí vott ven dé -
gek kel együtt kö zel két szá zan szó ra koz -
tak a Csi ga ház ban ezen a hét vé gén. A
mű sor ban fel lé pett a Nagytarcsai
Folklóregyüttes, Tí már Sán dor két szlo -
vák tán cát mu tat ták be. A kö zön ség lel -
kes taps sal ju tal maz ta elő adá su kat. A tal-
p alá va lót a FER Együt tes szol gál tat ta.

A ren dez vé nyen részt vett Tóth Sza -
bolcs pol gár mes ter és a két új don sült al -
pol gár mes ter Babarczi Jó zsef és
ifj.Juhász Ist ván, va la mint több kép vi se -
lő is meg tisz tel te ren dez vé nyün ket. Ter -
mé sze te sen Szlo vá ki á ból is jöt tek ven dé -
gek, Salaj kép vi se lő úr és fe le sé ge, va la -
mint Belusa Óvo dá já nak ve ze tő je és he -
lyet te se. A mu lat ság haj na lig tar tott a jó -
ked vű kö zön ség leg na gyobb örö mé re. 

Szabóné Tóth Ka ta lin

Szlo vák Bál Kistarcsán

Hajnalig tartott a mulatozás

A fuvolás lányok

A Pöttömök
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El ső al ka lom mal ren dez tünk Egész -
ség na pot 2008. no vem ber 29-én szom ba -
ton a Csi ga ház ban. Az in gye nes ren dez -
vé nyen ki ál lí tók és szű rő vizs gá lat ok vár -
ták az ér dek lő dő ket. Cé lunk az volt, hogy
a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak tük röt
ál lít sunk és a klas  szi kus or vos lás tisz te -
let ben tar tá sa mel lett az al ter na tív gyógy -
mód ok nak is le he tő sé get biz to sít sunk. 

A szű rő vizs gá lat okon na gyon nagy
volt a lel ke se dés. Jó volt lát ni, hogy az
in gye nes test súly és ma gas ság, vér nyo -
más és vér cu kor mé rés mel lett a lá tás, il -
let ve EKG vizs gá la tot mi lyen so kan vet -
ték igény be. Ezen az egész ség na pon le -
he tő ség volt a szak ren de lé se ket öve ző
hos  szas sor ban ál lás és vá ró lis ták ki ke rü -
lé sé vel in gye ne sen és gyor san át es ni az
egyes vizs gá la to kon.

A ki ál lí tók, akik a szak te rü let ük egész -
ség meg őr ző ter mé ke it mu tat ták be a Csi -

ga ház ter mé ben kap tak he lyet. Igye kez -
tünk mi nél több ki ál lí tót – fő leg he lyi e ket
– meg hív ni. Az ér dek lő dők kö zül so kan itt
ta lál koz tak elő ször egy-egy kü lön le ges
gyógy mód dal és most tud ták meg, hogy
az adott al ter na tív gyógy mód kép vi se lő je
Kistarcsán is meg ta lál ha tó. Le he tő ség volt
meg is mer ni a Bioptron lám pát, a Be mer
mág nes te rá pi ás ágya kat, a Tupperware
for ra dal mi kony hai ter mé ke it, a Flavantic
Egész ség vé dő Klub táp lá lé ka it, a Mag na
Press mág ne ses gyó gyí tó esz kö ze it, a Csö -
mö ri Bio Bolt ter mé ke it, a Mol nár Mé hé -
szet ter mé ke it, a Sonya Aloe Ve ra koz me -
ti ku mo kat, a Sunrider táp lá lék ki egé szí tő -
ket, a Trendekor Kft gyógy-talp be té te it, a
Wellness Nap Stú dió ter mé ke it és szol gál -
ta tá sa it és az RSI prak ti kus, kör nye zet ba -
rát vegy szer men tes tisz tí tó esz kö ze it.   

A ki ál lí tók kö zül töb ben tar tot tak elő -
adást a szín pa don. Na gyon ér de kes és
szín vo na las be mu ta tót lát hat tunk a mág -
nes te rá pia, a he lyes táp lál ko zás, a mé reg -
te le ní tés, a wellness és a haj gyógy ászat
té ma kör ében. Dél előtt tíz től es te ha tig
órán ként vál tot ták egy mást az elő adók.  

Volt egy meg le pe té sünk is. Min den
lá to ga tónk a be já rat nál egy sor szá mot
ka pott, amel  lyel órán ként aján dék sor so -
lá son ve he tett részt, ahol a ki ál lí tók ál tal
fel aján lott ter mé ke ket sor sol tuk ki.

Kö szön jük a se gít sé get a szű ré sek le -
bo nyo lí tá sá nál Kund ra Lászlónénak és

Stefanidesz Lászlónénak, a Hu nya di Op -
ti ká nak, il let ve a Flór Fe renc Egész ség -
ügyi Szak kö zép is ko la di ák ja i nak: Stógli
Ben cé nek, Pet rák Krisz ti ná nak, Hajdu
Ni ko lett nek, Boross Li li nek, Csá ki Dá -
vid nak, Jankovics Szil vi á nak, Sajgi Tí -
me á nak, M. Sza bó Edi ná nak, Rasch
And re á nak, Kund ra Pé ter nek, Horkay
Má ri á nak, Ko vács Má té nak és az őket
ös  sze fo gó pe da gó gu sok nak: Ba kán Szil -
vi á nak  és Vágányné La dá nyi Má ri á nak.
Óri á si meg le pe tést szer zett min den ki ál -
lí tó nak és ven dég nek Kovácsné Győrösi
Gab ri el la a Trendekor Kft-től, aki a Csi -
ga há zat er re a nap ra ki csi no sí tot ta és
élénk szín vi lá gú te rí tő i vel, de ko rá ci ó i val
és szín pa di hát te ré vel egy kis idő re el fe -
led tet te, hogy nem egy nagy kon fe ren -
cia köz pont ter mé ben va gyunk, ha nem a
mi kis ko pott mű ve lő dé si há zunk ban.

Az el ső ren dez vény után re mél jük
nem csak ben nünk me rült fel az az igény,
hogy az egész ség na pot rend sze re sen
meg kell szer vez ni Kistarcsán. Mi el vál -
lal juk, hogy eb ben az év ben ta vas  szal és
ős  szel is lesz ilyen ren dez vény. A ta va szi
Egész ség Na pot 2009. áp ri lis 18-án
szom ba ton tart juk a Csi ga ház ban. A rés-
z le tes prog ra mot ke res sék a Kistarcsai
Hír adó ban és a pla ká to kon. Jöj jön el Ön
is és te gyen egész sé gé ért! 

Ko vács Ga bi és Navratil Ist ván
szer ve zők

El ső Egész ség nap Kistarcsán
2009-ben ket tőt is szer vez nek

2009. ja nu ár 24-én, szom ba ton is ko -
lánk meg telt fel vé te li ző gyerekekkel, 120
vég zős ál ta lá nos is ko lás ta nu ló 7 tan te -

rem ben ír ta meg köz pon ti fel vé te li dol go -
za tát. Eb ben az év ben 6. al ka lom mal
szer vez tük meg az írás be li fel vé te li le bo -
nyo lí tá sát. A di á kok a fel adat la pok ki osz -
tá sa előtt tá jé koz ta tót kap tak a dol go zat -
írás me ne té ről. Ta ná ra ink né hány ked ves
szó val, biz ta tás sal is el lát ták az iz gu ló ne -
bu ló kat. Pon to san 10 óra kor min den tan -
te rem ben hoz zá lát tak a ma gyar nyel vi
fel adat la pok ki töl té sé hez, 45 perc el tel té -
vel 15 perc szü net kö vet ke zett, utá na a
ma te ma ti ka fel adat la po kat osz tot ták ki. A
dol go zat írás rend ben le zaj lott, sza bály ta -
lan ság se hol nem történt.

Az el ké szült dol go za to kat, or szá go -
san egy sé ges ja ví tó kulcs alap ján, a kö -
zép is ko la ta ná rai ér té kel ték, pon toz ták.
Az itt szer zett pon to kat – hi va ta los for -
má tu mú ered mény la pon – vi szik a gye -

re kek az ál ta luk vá lasz tott kö zép is ko lá -
ba, a fel vé te li el já rás ré sze ként.

A fel vé tel hez szük sé ges to váb bi pon -
to kat az ál ta lá nos is ko lai tan tár gyi je gyek,
il let ve a kö zép is ko lák ál tal elő írt szó be li
vizs gák alap ján le het meg sze rez ni.

A Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la és Gim ná zi um a fel vé te li je -
lent ke zé si la pok be adá sát kö ve tő en
2009. 03. 03-04-05-án vár ja a 8-os di á -
ko kat fel vé te li be szél ge tés re. A pon tos
idő pont ról ér te sí tést nem kül dünk, is ko -
lánk hon lap ján - www.flor.sulinet.hu -
je len tet jük meg a név sze rin ti be osz tást.

Min den ked ves fel vé te li ző di ák nak
sok si kert és sze ren csét kí vá nunk to vább -
ta nu lá si ter ve i nek meg va ló su lá sá hoz!

Dr. Luk ács Ferencné 
igaz ga tó he lyet te s

Köz pon ti írás be li a Flór Fe renc Kö zép is ko lá ban

dr. Luk ács Ferencné ki oszt ja
a fel adat la po kat 

Sokan érdeklődtek



HITÉLET Kistarcsai Híradó

13

Az Egy ház min den év ben ham va zó -
szer da előt ti va sár na pon kö nyör gő na pot
tart a vi lág éhe ző i ért. Meg em lé ke zik azok -
ról, akik nem bő vel ked nek föl di ja vak kal,
akik nek na gyon ke vés táp lá lék jut. 

Az Egy ház fi gye lem mel kí sér te a né -
pek fej lő dé sét, azo kat akik meg akar tak
sza ba dul ni az éh ség től, a nyo mor tól, a
be teg ség től. VI. Pál pá pa, bí bo ros ko rá -
ban so kat járt kül föld ön, ahol ta pasz tal ta
a nyo mort, az éh sé get. Szo mo rú an vet te
tu do má sul, hogy ezek nek az em be rek nek
ál lan dó vá gyuk ma radt: ki tör ni a nyo -
mor ból. Ezek a vá gyak rit kán tel je sül -
nek. Mi ért? Mert meg bil lent a né pek kö -
zöt ti egyen súly. Van nak olyan or szá gok,
ahol ál lan dó an nö vek szik az élet szín vo -
nal, a gaz da gok még gaz da gab bak lesz -
nek. Van nak olyan föld ré szek, ahol las -
san tud nak fel emel ked ni, fej lőd ni. 

2008-as ada tok. A föld la kó i nak 5%-a
a vi lág jö ve del mé nek egy har ma dát éli fel
és 95%-nak jut két har mad. A vi lág ban
870 mil lió em ber éhe zik. Egy mil li árd -
nak nem jut egész sé ges ivó víz. Min den
5-ik em ber nem tud ír ni, ol vas ni. Ma gya -
ror szá gon 200 ezer em ber éhe zik. Az
Ope ra bál ra a leg ol csóbb be lé pő jegy 70
ezer fo rint volt, a leg drá gább pe dig 300
ezer. Egy át lag dol go zó 70 ezer fo rin tot
visz ha za, és ha a fe le sé ge nem dol go zik

eb ből él nek né gyen, öten. A lab da ru gók,
a te nisz csil la gok mil li ó kat ke res nek.
Ezek hez ké pest a tu dó sok csak ap ró pénzt
kap nak. A nagy üz let em be rek egy alá írá -
sért mil li ó kat nyer nek. Ha egy vál la lat ve -
ze tő egy ál la mi tu laj dont csőd be visz,
több 10 mil li ós vég ki elé gí tést kap. E szo -
mo rú ada to kat le het ne foly tat ni. 

Az Egy ház éle té ben a Szent atyák
fog lal koz tak a sze gé nyek és a gaz da gok
kö zöt ti viszonnyrall. Szent Amb rus a kö -
vet ke ző ket ír ja: Nem a ti ed, amit a sze -
gé nyek nek aján dé ko zol. Csak azt aján -
dé ko zod vis  sza, ami az övék. Hi szen azt
fog lal tad le, ami kö zös ként min den kié. A
föld nem csak a gaz da go ké, ha nem min -
den kié. A Szent írás és a Szent atyák vé le -
mé nye: A ma gán tu laj don nem ké pez het
tel jes jo got. Az ös  sze gyűj tött, ha rá csolt
kész le tek kel nem tud mit kez de ni. So -
kak nak, pe dig a leg ke ve sebb sem jut.
Sok em ber éle té ben az alap ve tő igaz ság
gon do la ta sincs meg. Vi lá go san lát ni
kell, so kan har col nak az éh ség el len. Tel -
jes föld ré szek né pe it kí noz za az éh ség.
Csont tá, bőr ré le so vá nyod va be te gek
lesz nek és éhen hal nak. Gye re kek tö me -
gei a hi á nyos táp lál ko zás mi att szel le mi -
ek ben is le ma rad va ten ge tik egy da ra big
éle tü ket, az tán idő előtt meg hal nak.

Ha tal mi má mor ban élő or szá gok vol -

tak, van nak és lesz nek. Ők is elő idéz ték a
nél kü lö zé se ket, a nyo mort, az éh ha lált. Aki
ha tal mat gya ko rol, an nak kö te les sé ge ha -
tal mát ar ra for dí ta ni, hogy se gít sen, ne pe -
dig el ta pos son. Le gyen kö te les sé ge ad ni és
ne el ven ni. Fritz Baade né met író 1950-ben
ki adott egy köny vet: „Le gyen min den ki
jól la kott” cím mel. (Bu da pes ten 1969-ben
ma gyar nyel ven is meg je lent.) Eb ben a
könyv ben le ír ja az éh ég el le ni vi lág mé re tű
harc si ke re it, ku dar ca it, le he tő sé ge it. Fel te -
szi ezt a kér dést is: Mi ért van éhín ség?  1.,
A né pek nö ve ke dé sé vel nem nö ve ke dett a
ter me lé keny ség. 2., Hos  szabb ide ig él nek
az em be rek. 3., Nin cse nek vi lá got pusz tí tó
há bo rúk. – Az éhín ség le győ zé sé nek leg -
fon to sabb fel ada ta len ne, ha nem fél né nek
a nem ze tek egy más tól, ha nem fegy ver -
kez né nek. Ek kor le het ne a döb be ne tes ní -
vó kü lönb sé get csök ken te ni em ber-em ber,
nem zet-nem zet, és föld ré szek kö zött. 

Az em be ri ön zés a meg ol dá so kat ne -
he zen ta lál ja meg. Csak az ön zés ből ki lé -
pő vi lág tud meg ol dá so kat ta lál ni. Eh hez
pe dig kell a ke resz tény ta ní tás, Is ten tíz pa -
ran cso la ta, és a fe le ba rá ti sze re tet. A né pek
ve ze tő it fe le lős ség ter he li. Az iga zi meg ol -
dás az ő ke zük ben van. Együtt érez ni a
szen ve dők kel, az éhe zők kel. A min den na -
pi ke nyér re szük sé ge van az éhe ző nek is. 

Som lai Jó zsef plé bá nos

Az éhe ző vi lág nap jaKATOLIKUS

„Min den kor örül je tek, szün te len imád -
koz za tok, min de nért há lát ad ja tok, mert ez
az Is ten aka ra ta Krisz tus Jé zus ál tal a ti
ja va tok ra!” (1 Thesszalonika 5, 16-18) 

Ho gyan le het meg pa ran csol ni, hogy
örül jünk, rá adá sul min den kor? Kép te len -
ség nek érez zük. Pe dig a Bib li án ke resz tül
Is ten szó lít fel ben nün ket er re! Ha a Bib -
lia ilyen ra di ká li san fo gal maz, ak kor ar ra
fi gyel mez tet: a ma gunk ere jé ből ez meg -
va ló sít ha tat lan, csak a meg té rés ál tal. Egy
na gyon sok ter het hor do zó, még is Is ten
ál dot ta idős as  szony pél dá já ból lát hat tam
meg ezt. So ha nem hal lot tam őt zú go lód -
ni sem az iszá kos fér je, sem a nagy be teg
lá nya mi att. Sőt min dig meg lel te a sze líd
szót, ami vel a má sik in du la tát le sze rel te.
A há la adás su gár zott be lő le, nem a pa -
nasz, vagy elé ge det len ség. Éle te ar ra fi -
gyel mez tet, hogy nem a kö rül mé nye ink -
kel van a baj, ha nem az ér zel me ink kel, ha
ros  szul be fo lyá sol nak ben nün ket. Ke resz -
tyén sé günk esz köz le het ar ra, hogy meg -
sza ba dul junk ér zel me ink fog sá gá ból. Le -
gye nek a hí vő nek is ér zel mei, mert az is

Is ten aján dé ka! De baj, ha en nek ren del
alá min dent, és az ér zel me irá nyít ja az ér -
tel mét, nem az ér tel me az ér zel mét. 

Va la ki na gyon so kat ért el, mert min -
den ben ki vá ló volt, meg nye rő. Fi a tal sá gá -
ban is fel is mer ték te het sé gét, ezért fe ke te -
ha jú an is, ősz fej jel is csúcs po zí ci ók ra ju -
tott. Még sem tu dott há lát ad ni, min dig tel -
ve volt pa nas  szal és zú go ló dás sal, mert a
„vá gyai már csak a föl dön jár tak, szárny -
ta la nul”. Aki vi szont a men  nyei kin cse ket
meg lel te, min dig lát okot a há la adás ra, sőt
Is ten nek job ban örül, mint an nak, amit ad!

Mit kell a szün te len ör ven de zé sért
ten nem? Pál apos tol sze rint: „szün te len
imád koz ni, min de nért há lát ad ni!”

A „szün te len” szó nem a fo hász ko dás
hos  szú sá gá ra, vagy gya ko ri sá gá ra vo nat -
ko zik. Ha nem a lel kü le té re. Imád ság
köz ben az Is ten nel va ló ta lál ko zá son ke -
resz tül lel he tünk he lyes ön is me ret re is.
Ezért szük sé ges, hogy a hét köz nap ok ro -
ha ná sá ban az imád ság be épül jön a min -
den nap ja ink ba. Ordass La jos püs pök -
mi kor imád ko zik kér dés re, azt fe lel te:

„Egész nap fo lya ma to san, és ezen kí vül
na pon ta há rom szor.”

A „min de nért há lát ad ja tok!” -kal az
apos tol to vább vit te elő ző gon do la tát: az
imád ság ak kor gyó gyít, ha köz ben az
éle tün ket a há la adás szem pont já ból ért -
jük meg és fo gad juk el Is ten ke zé ből. Azt
néz zem, amim van, és ne azt, amim
nincs! A há la adó imád ság, gyó gyí tó
imád ság! Erő for rás Is ten től. 

Jé zus na gyon so kat imád ko zott, pe -
dig sok kal töb bet tett na pon ta, mint mi.
Még is sok időt szánt ar ra, hogy oda fi -
gyel jen Is ten re. Szün te len az Aty ja aka -
ra tá nak meg fe le lő en vé gez te a dol go kat.
Azt tet te, amit rá bí zott az Is ten.

Ez a „szün te len imád koz za tok” majd
igaz lesz a menny ben is, ami kor ott le szünk
Krisz tus mel lett, aki ma is szün te le nül imád -
ko zik ér tünk ki mond ha tat lan fo hász ko dás -
sal. Az ő imád sá ga tart ja az éle tün ket. Az Ő
or szá gá ban ért jük majd meg, hogy mind az,
ami a föl dön ért ben nün ket, esz köz volt Is ten
ke zé ben ar ra, hogy a menny fe lé te rel ges sen. 

Riskó Já nos re for má tus lel kész

Min den kor örül je tek! REFORMÁTUS
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Az új ság de cem be rei szá má ban meg je lent egy cikk a te le -
pü lés mű sza ki osz tály ve ze tő jé ről, Müller Gab ri el lá ról, akit bű -
nös nek ki állt ki a szer ző. A több csúsz ta tást is tar tal ma zó írás
mi att hely re iga zí tást kért ügy véd je se gít sé gé vel Müller Gab ri -
el la, amit a szerkesztőség megtagadott. Az ob jek tív tá jé koz ta -
tás ér de ké ben úgy dön tött a Kistarcsai Híradó, hogy a település
lakói ismerjék meg Müller Gab ri el la ál lás pont ját is. Ezért
közöljük a helyreigazítási kérlemet.

Ob jek tív Szem pont 
Labancz Jó zsef fe le lős szer kesz tő
ré szé re

Tisz telt Szer kesz tő Úr!
Ügy fe lem, Müller Gab ri el la (2143 Kistarcsa, Szent Lász ló út

9. sz.) meg bí zá sá ból for du lok Ön höz az Ob jek tív c. új ság ban 2008.
de cem be ré ben meg je lent „Vád lott ként áll Bí ró ság elé Kistarcsa
mű sza ki osz tály ve ze tő je” cí mű új ság cik kel kap cso lat ban.
Az új ság cikk vé gén ta lál ha tó szer kesz tői jegy zet, – mely sze rint

„Hallgattassék meg a má sik fél is.” – va la mint a Ptk. 79.§. (1) és (2)
be kez dé sei, to váb bá a cikk ben sze rep lő, a va ló ság nak nem meg fe le -
lő tény ál lí tá sok alap ján Ügy fe lem kép vi se le té ben az aláb bi köz le -
mény köz zé té tel ét ké rem:
„A Pest Me gyei Fő ügyész ség a 2007. jú li us 23. nap ján kelt

ha tá ro za tá val a Z.D. Hun ga ry Group Kft. sér tett fel je len té se
alap ján a Gö döl lői Rend őr ka pi tány ság ál tal hi va ta li vis  sza élés
bűn tett ének meg ala po zott gya nú ja mi att in dult bün te tő el já rást
meg szün tet te. A Pest Me gyei Fő ügyész ség el já rást meg szün te tő
ha tá ro za ta ki mond ta, hogy a nyo mo zás ada tai alap ján nem ál la -
pít ha tó meg bűn cse lek mény el kö ve té se és az el já rás foly ta tá sá -
tól sem vár ha tó to váb bi ered mény. A Pest Me gyei Fő ügyész ség
el já rást meg szün te tő ha tá ro za ta el len Z.D. Hun ga ry Group Kft.
pa naszt ter jesz tett elő, me lyet a Leg főbb Fő ügyész ség 2007.
szep tem ber 14. nap ján kelt ha tá ro za tá val, mint alap ta lant el uta -
sí tott. Ezt kö ve tő en a bün te tő el já rás jo gi sza bá lyok sze rint a sér -
tett 30 na pon be lül pót ma gán vád ló ként lép het fel az ügy ben, me -
lyet a Z.D. Hun ga ry Group Kft. ha tár idő ben meg tett és mi vel
vád in dít vá nya meg fe lelt a tör vé nyes fel té te lek nek a Pest Me gyei
Bí ró ság előtt a vád lot tal szem ben meg in dult a bün te tő el já rás. 
A Pest Me gyei Bí ró ság a 2008. szep tem ber 2. nap ján meg -

tar tott ta nács ülé sen meg ho zott vég zé sé ben a vád lott el len hi va -
ta li vis  sza élés bűn tet te ( Btk. 225.§.) mi att meg in dult bün te tő
el já rást meg szün tet te. Az íté let in dok lá sá ban a bí ró ság ki fej tet -
te, hogy a vád tár gyá vá tett bűn cse lek mény nem va ló sult meg.
Az el já rás so rán a pót ma gán vád ló ál lí tá sán kí vül nem me rült
fel más ob jek tív, két sé get ki zá ró adat. A bí ró ság az íté let in dok -
lá sá ban meg je gyez te, hogy meg íté lé se sze rint az el járt nyo mo -
zó ha tó ság a tény ál lás fel de rí té se ér de ké ben tel jes kö rű vizs gá -
la tot foly ta tott le, és ez alap ján meg ala po zot tan ke rült az el já -
rás meg szün te tés re. A fen ti ek alap ján a bí ró ság - a cikk ben fog -
lal tak el le né re – azt mond ta ki, hogy a vád lott – kétséget ki zá -
ró an meg ál la pít ha tó an – bűncselekményt nem kö ve tett el, ezért
a bí ró ság – mi vel a vád tár gyá vá tett cse lek mény nem bűn cse -
lek mény – a bün te tő el já rást meg szün tet te. (Ez azt je len ti, hogy
a cikk ben fog lal tak el le né re a bí ró ság nem ál la pí tot ta meg,
hogy a sér tett hát rá nyá ra hi va ta li vis  sza élés bűn cse lek mény ét
el kö vet ték vol na.)
A Pest Me gyei bí ró ság fen ti íté le te el len a Z.D. Hun ga ry Group

Kft. fel leb be zést ter jesz tett elő, me lyet a Fő vá ro si Íté lő táb la bí rált
el a 2008. de cem ber 4. nap ján meg tar tott ülé sén. (A cikk ben Pest
Me gyei Íté lő táb la ke rült fel tün te tés re, de ilyen bí ró ság nem lé te zik.)
A Fő vá ro si Íté lő táb la az el ső fo kon el járt Pest Me gyei Bí ró ság el -
já rást meg szün te tő vég zé sét ha tá lyon kí vül he lyez te és az elsőfokon
el járt bí ró sá got új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta a bi zo nyí tá si el -
já rás le foly ta tá sa mel lett. Az íté let in do ko lá sá ból ki tű nik, hogy az
Íté lő táb la az el ső fo kon el járt bí ró ság vég zé sét ki zá ró lag el já rás jo -
gi sza bá lyok mi att he lyez te ha tá lyon kí vül. 
A cikk rész le te sen ki fej ti, hogy a vád a pót ma gán vád mit tar -

tal maz, ugyan ak kor a Be. 4.§. (1) be kez dés ben fog lal tak nak, az -
az vád ja i nak bi zo nyí tá sá ra a pót ma gán vád ló a kö zel há rom éve
hú zó dó el já rás alatt egyet len al ka lom mal, rész ben sem tu dott ele -
get ten ni. Fel hí vom to váb bá a fi gyel mét a Be. 7.§. fog lal tak ra,
mely sze rint sen ki sem te kint he tő bű nös nek mind ad dig, amíg
bű nös sé gét a bí ró ság jog erős ha tá ro zat ban nem ál la pí tot ta meg.
Az ol va sók ob jek tív tá jé koz ta tá sa ér de ké ben fon tos meg je -

gyez ni to váb bá azt is, hogy az Ob jek tív Szem pont c. la pot ki -
adó Creator Zó na Kft. és a cikk ben meg em lí tett je len tős ér dek -
sé rel met szen ve dett Z.D. Hun ga ry Group Kft. tu laj do no sa
ugyan az a két ma gán sze mély.”
A Ptk. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek meg fe le lő en és a cikk vé -

gén ta lál ha tó szer kesz tői fel hí vá sa alap ján ké rem, hogy a fen ti
köz le ményt a kö vet ke ző lap szám ban meg je len tet ni szí ves ked jen.
Ne hez mé nye zem to váb bá azt is, hogy Ön az ügy ki rob ba ná sa kor
a Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság tag ja ként tö ké le te sen is mer te,
is mer het te az ügy me ne tét, hát te rét, -azaz az igaz sá got- en nek
el le né re fe le lős szer kesz tő ként ne vét ad ta és meg je len tet te a sé -
rel me zett és az ügyet egy ol da lú an be mu ta tó cik ket. A fen ti ek re
fi gye lem mel sok kal sze ren csé sebb lett vol na, ha a kér dé ses cikk
meg je len te té se előtt „meg hall gat ta tik a má sik fél is”.
Bu da pest, 2008. de cem ber 19.

Tisztelettel:
Pivarnyikné dr. Ju hász Emő ke ügy véd

A kistarcsai testület legutóbbi ülésé a képviselők fel-
háborodtak a személyiségi jogokat sértő újságcikk miatt, és
támogatásukról biztosították az osztályvezetőt. Müller Gab ri el -
la meg in dí tot ta a saj tó hely re iga zí tá si pert.

A szub jek tív Ob jek tív
Meg ta gad ta a hely re iga zí tá si ké rel met az Ob jek tív Szem pont






