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Kistarcsai Híradó

Március 15.
Kistarcsán az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján gyér érdeklõdés mellett tartották meg az ünnepi megem-

lékezés elsõ részét. Március 15-én tíz órakor a Civil-Háznál elõször a Himnusz csendült fel a Szent István Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fúvós zenekarának elõadásában, majd Bóna Gábor a MÁS-KÉP Színjátszó Csoport tagja
Was Albert: Adjátok vissza a hegyeimet címû regényébõl olvasott fel egy részletet Ezt követõen a Kistarcsai Pannónia Néptánc
Együttes Ifjúsági Csoportja rábaközi táncokat adott elõ. A Civil-ház falán elhelyezett emléktáblánál koszorút helyezett el az
önkormányzat nevében Tóth Szabolcs polgármester és a két alpolgármester, Babraczi József és ifj. Juhász István, a város
intézményeinek vezetõi, a Fidesz Kistarcsai Szervezete, az MSZP helyi szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre és a
Kistarcsai Váltók Egyesülete. A program a Csigaházban folytatódott, ahol a Szent István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény diákjai adták az ünnepi mûsort. Talán ezzel is magyarázható, hogy az érdeklõdõ szülõk teljesen
megtöltötték a nézõteret. Az iskola énekkara elénekelte a Himnuszt, majd Major László mondott ünnepi beszédet. A képviselõ
Petõfi Sándornak írt üzenetet, ami a mából szólt a múltba, egyfajta magyarázkodás volt az elkövetett hibákért. Heltai Jenõ:
Szabadság címû versét Szabó Gergely a MÁS-KÉP Színjátszó Csoport tagja szavalta el, majd a Kuckó királyt láthatta a közön-
ség, amit Móra Ferenc novellája alapján dr. Patkós József az iskola igazgatója írt és rendezett. Az 1848-49-es szabadságharc
névtelen hõseire emlékezõ színdarab egy új próbálkozás volt, az iskola  színjátszó-körének történetében, hiszen az elsõ osztályos
tanulótól a nyolcadik osztályosig minden korosztály jelen volt a színpadon. A zsúfolásig megtelt nézõtér közönsége vastapssal
jutalmazta a Szent István Általános Iskola színjátszó-körének profi elõadását. Ezt követõen a mûsorban még fellépett a
Kéknefelejcs Népdalkör Katona énekekkel. (fotó a címlapon)

Egyéves szerzõdést kötöttek a helyi buszközlekedésre
A helyi autóbusz járat ellátására kiírt pályázat – ajánlat hiányában –

eredménytelenül zárult. A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság javaslatára – a helyi tömegközlekedés folytonosságát biztosít-
va – újabb szerzõdés megkötése érdekében további tárgyalásokat kezde-
ményeztek szolgáltatókkal. Március 23-án megállapodtak a Szekértrans
Kft-vel, így április 1-tõl egyéves szerzõdést kötnek a vállalkozással. 

Egyelõre nem emelkedik a vízdíj 
A március 18-án megtartott testületi ülésen a képvise-
lõk nem döntöttek a vízdíjrendelet módosításáról. A
március 23-ra összehívott rendkívüli ülésen sem jutot-
tak közös nevezõre. Egyelõre úgy döntött a kistarcsai
képviselõ-testület, hogy további egyeztetéseket kezde-
ményeznek egy összehangolt díjtáblázat elkészítése ér-
dekében a Kerepesi Önkormányzattal. A munkabizott-
ságba delegálták Babarczi József alpolgármestert, ifj.
Juhász István alpolgármestert és a Felügyelõ Bizottság
két tagját Juszkó Ferencet és Solymosi Sándort.

Elkészült Kistarcsa beruházási terve
Ifj. Juhász István alpolgármester vezette munkacsoport a március 18-ki testü-

leti ülésre elkészítette a beruházásokkal kapcsolatos prioritási listát. Az elõterjesz-
tés szerint egy könyvtárral és aulával bõvítik a Szent István Általános Iskolát, bõ-
vítik a Gesztenyés Óvodát, bölcsödévé alakítják át a Kölcsey Általános Iskola kis
épületét, a kiesõ termeket a Flór Ferenc Gimnáziumtól kapja meg a Kölcsey, ez-
zel párhuzamosan a Flór Ferenc Gimnáziumnak építenek egy tornatermet és 5
tantermet, a Tölgyfa Óvoda magas tetõt kap, a Polgármesteri Hivatalban kialakít-
ják az ügyfélszolgálatot és a városban megépítenek két játszóteret. A felsorolt lis-
ta 2010-ig az önkormányzat kötelezõ, illetve halaszthatatlan feladata lesz.

TISZTELT SZÜLÕK!
Kistarcsán a 2009/2010. tanévre a

Kölcsey Ferenc Általános Iskolában (2143 Kistarcsa Kölcsey u. 1.) 
és a Szent István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézményben (2143 Kistarcsa Eperjesi u. 19.)

2009. április 22-én 8-18 óráig, 
2009. április 23-án 12-18 óráig tartjuk

az elsõsök beíratását

Kérjük a beiratkozáshoz hozza magával:
gyermeke személyi lapját, amennyiben ez nincs, akkor a születési
anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát, az óvoda, vagy nevelési

tanácsadó által kiállított iskolaérettségi igazolást, 1 db fényképet és
550-Ft-ot a diákigazolványhoz, szülõ személyigazolványát.

A Városi Óvodában (2143 Kistarcsa,Semmelweis tér 2.)
2009. május 4-8. között minden munkanap 8–17 óráig lesz

az óvodai jelentkezés
A jelentkezés feltétele betöltött 3 éves kor!

Kérjük a jelentkezéskor hozza magával: a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét, lakcímkártyáját.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Nõnap a Városházán
A polgármesteri hivatal hölgy dolgozóit  március 6-án
Tóth Szabolcs polgármester, Babarczi József és ifj. Ju-
hász István alpolgármesterek köszöntötték. Babarczi Jó-
zsef egy verssel is meglepte a hölgyeket. Mindenkinek
három cserép virág jutott, ugyanis Juszkó Ferenc képvi-
selõ és a hivatal férfi dolgozói külön-külön is megemlé-
keztek a nõkrõl. 

Kutyaoltás
Helye: Civilház, régi Polgármesteri Hivatal

(2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 33.)
Ideje: 2009.április9. de. 8–11 óráig

Pótoltás: 2009. április 16. de. 8–10 óráig
Az oltás díja 3000,- Ft ebenként. 

A féreghajtó 200 Ft/10 kg.
Új oltási könyv kiállítása 500,-Ft.

Az eboltás a kutya három hónapos korától
kötelezõ!

Polgármesteri Hivatal
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Városi Mûvelõdési és Sportközpont programjai
„XVII. NYUSZI KUPA” 2009. április 4. 

Az úszóversenyt óvodásoknak és alsó tagozatos iskolások-
nak hat korosztályban hirdetik meg. Lehet nevezni gyors,
hát, mell, pillangó számokban, de lesz váltó verseny is. A
programokat reggel fél kilenctõl délután kettõ óráig bo-
nyolítják. A nevezési díj 1000,- Ft. A nevezési határidõ 2009.
április 1. szerda. Jelentkezni lehet személyesen az uszoda
pénztárában (2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.), vagy a 06-
28/470-293 telefonszámon. Látogatójegy a szurkolók
számára 500,- Ft, papucs használata kötelezõ!

Úszóverseny
Hosszú távú úszóbajnokságot rendeztek a Kistarcsai
Uszodában 2009. március 14-én szombaton. Négy távon – 3, 5,
8, 10 km-en – lehetett nevezni. Összesen 39-en álltak rajthoz.
A legidõsebb versenyzõ 56 éves, míg a legfiatalabb 19 éves
volt. A 3 km-es számot Meggyes Gábor nyerte 44.35-el, az öt
kilométeres távon Erdélyi Nándor gyõzött 1.07.35-el, nyolc
kilométeren Csíder Gyöngyvér 2.46.17-el volt a legjobb, míg a
leghosszabb 10 km-es távon Gább Dávid 2.14.05-ös kitûnõ
idõvel elõzte meg a többieket.

A „Csigaház” programjai 
2009. április 04. Szemétgyûjtés
2009. április 18. Egészségnap 10.00-18.00
2009. április 23. Nyugdíjasok locsolóbálja 16.00-20.00
2009. május 09. Magyarországon élõ kisebbségek családi
konferenciája

Görög Est
2009. április 25-én 18 órakor Görög Est lesz a Csigaházban. A
programban élõ zene, népitánc- és hastáncbemutató, tánctanítás
és táncház szerepel. A büfében görög étel- és ital-specialitások.
Mindenkit szeretettel vár a Pyrgos Együttes!

Megszûnik a talajterhelési díjmentesség
A képviselõ-testület legutóbbi (március 18.) ülésén felülvizsgál-

ta a talajterhelési díj rendeletét. Megszüntették a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum (28.500,- Ft) jövedelemhatárához kötött men-
tességet mondván, hogy akik a rendelkezésre álló közcsatornára
nem csatlakoznak rá, nem kerülhetnek elõnyösebb helyzetbe, mint
akik a csatorna-szolgáltatást díjfizetés ellenében igénybe veszik. A
másik fontos érv, hogy  törvényt a jogalkotó a természet és a környe-
zet védelme érdekében hozta, így ez alól kibújni nem ildomos.

Városi Farsang
Február 24-én, húshagyó kedden a Városi Mûvelõdési és Sport-

központ, valamint a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre szervezésé-
ben idén is megrendezték a városi farsangot.

Délután a Csigaházban bonyolították a jelmezversenyt,
ahova a jelmezbe öltözött óvodások, alsós és felsõs tanulók
mutatkoztak be a szigorú zsûri elõtt. A versenyzõknek az érté-
kes ajándékokat a Kistarcsai Vállalkozók Baráti köre ajánlotta
fel. A rendezvényt az önkormányzat is támogatta. Surányi
Márta fõszervezõ már most bejelentette, hogy jövõre ismét
megszervezik a városi farsangot.

Lemondott képviselõi mandátumáról
Szemán József, aki a tavaly február 10-én lebonyolított idõkö-

zi választáson a MIÉP listájáról jutott a képviselõ-testületbe.
Szemán József a döntését egészségügyi okokkal magyarázta. A
képviselõ helyére a MIÉP listájáról nagy valószínûséggel Tarr
Szilárd Imre kerül be, aki a Kölcsey Általános Iskola tanára.



TESTÜLETI ÜLÉS (2009. február 18.) Kistarcsai Híradó

5

A képviselõ-testület február 18-án a Tölgyfa Óvodában ülé-
sezett, hárman voltak igazoltan távol (Juszkó Ferenc, Szemán
József és Uvacsek Csaba ), 44 napirendi pontot tárgyaltak. 
Elfogadták a 2009-es költségvetési rendeletet

Tóth Szabolcs polgármester javasolta a tartalék sorban sze-
replõ 28 millió forintból 10 millió forint zárolását, amit majd a
Közmûvelõdési és Sport Bizottság oszthat ki a sport, és civil
szervezeteknek. Ezt  Bergán János a Közmûvelõdési és Sport Bi-
zottság elnöke kérte. A költségvetést elõkészítõ Nagy Tímea jegyzõ
elmondta, hogy több szempontot is kiemeltek a rendelet megalkotásá-
nál. Külön elsõbbséget kapott a kötelezõen ellátandó feladatok támoga-
tása, és  idén sem számoltak a mûködést finanszírozó hitelekkel. A fej-
lesztéseket a megjelölt céldátumig a beruházási terv szerint kell megva-
lósítani. Avégleges beruházási tervet a Településfejlesztési és Pályázat-
kezelõ Bizottság azonban csak a zárszámadás után tudja majd összeál-
lítani. Önként vállalt feladatok nem kerülhettek a kötelezõen ellátandó
feladatok elé. Végül 1 milliárd 346 millió forintos bevételi és ugyan-
ennyi kiadási fõösszeggel egyhangúan megszavazták a rendeletet.
A város bevezetõ útjaira fa üdvözlõ táblákat helyeznek ki

A Városgondnokság 2008-ik évi beszámolóját Juhász Ist-
ván (Pénzügyi Bizottság elnöke) javaslatára kiegészítették a
képviselõk. Egyhangúan megszavazták, hogy fa üdvözlõ táblá-
kon kívül a város konyhája vegyen részt a kerepesi önkor-
mányzat által meghirdetett közbeszerzési eljáráson és  2009.
április 1-tõl ki kell dolgozni a közmunkások foglalkoztatását
szabályozó tervet. 
Módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéért fizetendõ térítési díjakat

A rendelet módosítása után a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és
Humán Szolgáltató intézmény térítési díjai a következõk: szociális
étkeztetés 410,-Ft + Áfa/fõ/adag, a gondozási díj 880,-Ft/fõ/óra, a
szállítási díj 110,-Ft/szállítási cím. Ha az egy fõre jutó havai jöve-
delem nem haladja meg a 37.000 forintot, akkor minden szolgálta-
tás ingyenes. A rendelet március 1-tõl hatályos.
Meghirdették a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Flór Fe-
renc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium igazga-
tói álláshelyeit 

A pályázóknak elõnyt jelent a nyelvvizsga és a pedagógiai
szakvizsga. A pályázatok beadási határidejére 2009. április 15. 
A két alpolgármester helyére új bizottsági tagokat választottak 

AKözmûvelõdési és Sport Bizottság új tagjának Méhesné Hor-
váth Erika képviselõ asszonyt választották. A Pénzügyi, Jogi és Va-
gyonnyilatkozatokat Kezelõ Bizottságba pedig Zsiák Péter képvi-
selõ került. Mindkettõjüket egyhangúan szavazták meg.
Értékbecslést kértek a  Késmárki utcai Pecsenyiczki Mihály
Sportcentrumra

A Kistarcsa, Késmárki utcai Pecsenyiczki Mihály Sport-
centrum, valamint a mellette lévõ 31.812 m2 ingatlan érték-
becslésének elkészítésére, az L-Intéz Ingatlan irodát kérte fel a
képviselõ-testület. Az értékbecslés 140.000,- Ft+Áfa fedezetét
a 2008. évi pénzmaradvány terhére biztosítják. 
Kiválasztották a fogorvosi rendelõ átalakítását végzõ pályázót

A Pénzügyi, Jogi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelõ Bizottság
a legkedvezõbb ajánlatot adó TÉT 96' Kft-ét javasolta. Török Mi-
hály képviselõ érintettség miatt  nem szavazott. Végül 14 igen
szavazattal a képviselõk úgy döntöttek, hogy az Egészségház 2.
emeletén a fogorvosi rendelõ kialakítására, a TÉT 96' Kft. áraján-
latát fogadják el, 1.706.024,- Ft bruttó áron. 
Új rendeletet alkottak az ingatlanok házszámozásáról és a
közterületek elnevezésérõl 

A rendelet egyik fontos eleme, hogy azoknál az utcáknál, ahol
a rendelet hatálybalépése elõtt megállapított számozás a rendelet
szabályaitól csak annyiban tér el, hogy az elõírttal ellentétes irány-
ban halad, illetve a páros és a páratlan házszámok az elõírttal el-
lentétes oldalon vannak, a számozást változatlanul kell hagyni. A
rendelet teljes szövege a város honlapján (www.kistarcsa.hu)
megtalálható. Az új rendelet március 1-tõl érvényes.
Bõvül Kistarcsa közvilágítása

A testület döntése szerint  Móraliget és a Kukoricások (Hol-
ló utca alatti terület) területén, valamint a Sárkány utcában köz-
világítási lámpatesteket szerelnek fel. A munkák elvégzésével
az Észak-Budai Zrt.-t bízták meg. A költségekre 3.158.358,-
Ft+Áfa összeget a 2008. évi pénzmaradványból biztosítják.
Beruházásokkal és azok finanszírozásával foglalkozó mun-
kacsoportot hoztak létre

A munkacsoportnak a márciusi képviselõ-testületi ülésre el
kell készítenie egy beruházási tervkoncepciót. A munkacsoport
tagjai Tóth Szabolcs polgármester, ifj. Juhász István alpolgár-
mester, Juszkó Ferenc, Majsai Sándor, Török Mihály, Bergán
János és Kedves Károly. A munkacsoport vezetõje ifj. Juhász
István alpolgármester. 
Elsõ nekifutásra nem sikerült módosítani a testület munka-
rendjét szabályozó SZMSZ-t

Kisebb vita után a képviselõk úgy döntöttek, hogy az önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának felülvizsgálat-
ára 5 fõs munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport tagjai: Tóth
Szabolcs, ifj. Juhász István, Zsiák Péter, Bergán János, Gurbán
Sándor. A munkacsoport vezetõjének Gurbán Sándort választot-
ták meg. A munkacsoportnak a javaslatot a márciusi képviselõ-
testületi ülésre kell elõterjeszteni. Ennek ellenére az ülés végén
mégis terítékre került az SZMSZ módosítása, de a képviselõk a
beterjesztett módosítást nem szavazták meg. (önálló frakciót
már 3 képviselõ is alakíthatna, ez régebben 7 fõ volt).
Interpellációt nyújtottak be a polgármesternek

Zsiák Péter a Fidesz frakcióvezetõje az ülés vége elõtt az
alpolgármester választás lebonyolítása miatt interpellációt
nyújtott be a polgármesternek. A képviselõ azt kifogásolta,
hogy a januári testületi ülésen az alpolgármester választás elõtt
nem volt SZMSZ-módosítás, ennek ellenére lebonyolították a
szavazást. Tóth Szabolcs jelezte, hogy a feltett kérdésekre 15
napon belül írásban válaszol.
Csak elvi támogatást kapott a Kistarcsai Színház

Tóth Szabolcs polgármester indoklásában elmondta, hogy
az önkormányzatnak azokat a kötelezõ feladatokat kell ellát-
nia, amiket a törvény elõír. A testület csak a zárszámadási ren-
delet elfogadása után tud dönteni.                              Polgár

Kistarcsa 2009-es költségvetési fõösszege 1 milliárd 346 millió forint 

APRÓHIRDETÉS
Eladó – Bp. XVII. Gyökér utcában (elágazás közelében), teljesen felújított
75 m2-es 3szobás lakás eladó. Irányár: 13,8 millió Ft. 06-20-41-46-489
– Kistarcsán 114 m2-es mediterrán ikerház, gyalog 5 percre a HÉV-tõl csendes
betonos utcában. http://dencs.freebase.hu/, 06-20-99-65-138
Állás – Nagyon kedvezõ feltételekkel Kistarcsán újonnan berendezett
fodrászüzletembe fodrászt keresek! Tel.:06-20-431-98-91
– Kistarcsán újonnan berendezett fodrászatba mûkörmöst, manikûröst kere-
sek! Friss szakmai gyakorlat nem hátrány! Tel.: 06-20-431-98-91
Tanítás – Német nyelvtanár több éves gyakorlattal korrepetálást, nyelvvizs-
gára való felkészítést  vállal Kistarcsán és  környékén. Tel.: 70/ 534 9892
-

Szolgáltatás – Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak ked-
vezmény. Klímaszerelés kedvezõ áron. 06-20-467-7693

Keres – Megúnt, hiányos, padláson porsodó, hibás, kidobásra szánt játék-
vasútat, villanyvasútat keresek gyermekem részére. Tel.: 06-30-231-2830 
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– Ifj. Juhász
István vezetésé-
vel beruházási
munkacsoportot
hozott létre a kép-
viselõ-testület,
amely az ülései-
ket követõen elõ-
terjesztést készít a
testület soron kö-
vetkezõ ülésére.

– A Szilas TV-ben az aktuális problé-
mákról, aktuális kérdésekrõl készült egy
interjú elsõsorban a hó helyzet, a város-
gondnokság munkája, valamint a küszö-
bön álló Kistarcsa-Kerepes vagyonmeg-
osztási lehetõségeink tárgyában.

– Február 23-án kistérségi megbeszé-
lésen voltunk Babarczi József alpolgár-

mester úrral, majd beruházási megbeszé-
lés zajlott.

– A következõ napokban az ország-
gyûlési képviselõ asszonnyal egyeztet-
tem a tábor ügyében. Február 25-én a
Rádió 17 hívott meg, ahol Kistarcsa költ-
ségvetésérõl, valamint az elõttünk álló
feladatokról nyilatkoztam.

– A kerepesi vállalkozók báljára vol-
tam hivatalos, ahol a kerepesi képvise-
lõkkel egyeztettem. 

– A kerepesi képviselõ-testület ülésére
meghívott a kerepesi polgármester úr,
melyre a két alpolgármesterrel, valamint
Uvacsek Csaba képviselõvel együtt ér-
keztünk.

– Március 2-án szociális kerekasztal
ülésére került sor. 

– A tervekben szerepel még: a beszá-

moló után, de a testületi ülés elõtt fogunk
ifj. Juhász István alpolgármesterrel
egyeztetni a pályázatokról. 

– A volt internáló tábor ügyével kap-
csolatban március 12-én a korai órákban
Gyenesei István miniszter fogad.

– Emellett rendszeres vezetõi érte-
kezletek zajlanak, melynek jegyzõköny-
vei a titkárságon megtekinthetõk, vala-
mint az elõterjesztés készítés volt a mun-
katervben.

Javasolom, hogy ezt a beszámolómat
egészítse ki a két alpolgármester szóbeli
beszámolója is, hiszen nagyon sok kér-
désben velem egyeztetve, de önállóan
tárgyalnak. 

Kistarcsa, 2009. március 5. 
Tóth Szabolcs
polgármester

Tóth Szabolcs polgármester beszámolója a két testületi ülés
között végzett munkáról (2009. március 18-i ülés)

2009 januárja
nem csak új évet,
hanem új szeleket
is hozott Kis-
tarcsán, ugyanis a
testület korábban
egymással szem-
benálló két fele
úgy döntött, hogy
összefog a város
fejlõdésének érde-
kében. Ez az

összefogás az alpogármester választásnál
valósult meg elõször, ahol Babarci József

képviselõt és személyemet választották meg
alpolgármesternek. Elsõ célul a Kistarcsán
régóta kívánatos beruházások megvalósítá-
sát tûztem ki, hiszen iskoláink, óvodáink
felújításra, illetve bõvítésre szorulnak, és a
bölcsõde létrehozása sem várhat tovább.
Másfél hónapos munka után megszületett
végül egy részletes beruházási koncepció,
melyet a testület a márciusi ülésén el is fo-
gadott, így elindulhatott a tervezési folya-
mat. Másik nagyon fontos feladat a pályáza-
ti stratégiánk megváltoztatása a sikeresség
érdekében, hiszen ezidáig nem nyertünk na-
gyobb mértékû pályázaton. Ennek a munká-

nak áprilisban kell beérnie, és remélhetõleg
ennek eredményeként a jövõben sikereseb-
ben fogunk pályázni. Szeretnénk tavasszal
egy városi parkosítási-padosítási programot
végrehajtani, így köztereink valóban köztér-
ré fognak átalakulni. Továbbá a Kistarcsai
Napok szervezését is megkaptam feladatul,
célunk, hogy ez a minden évben megrende-
zésre kerülõ városi program új arculatot
kapjon. Bízom benne, hogy ez a lendület a
testületen belül nem törik meg, és munkánk
eredményeként Kistarcsa lakói még büsz-
kén gondolnak majd városunkra. 

Ifj. Juhász István alpolgármester

Tóth Szabolcs

Ifj. Juhász István

Ifj. Juhász István alpogármester beszámolója

A polgármes-
ter úrral együtt
vettem részt a
Gödöllõi Kistér-
ségi Önkormány-
zatainak Többcé-
lú Kistérségi Tár-
sulási ülésén,
(Beszámoló a
2008. évben vég-
zett munkáról,
2009. év elsõ fél-

évének munkaterve.) Kerepes és Kistar-
csa vagyon megosztásával kapcsolatos
tárgyalásokon, a BKV Zrt. Székházában,
a HÉV üzletág kiválásával kapcsolatosan,

az érdekképviseletek által szervezett meg-
beszélésen.

Részt vettem a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségének fó-
rumán, Szentendrén, és a Kisvárosi Ön-
kormányzatok Országos Érdekszövet-
ségének konferenciáján, Budapesten. 

Meghallgattam több szakmai véle-
ményt az „Út a munkához” program ön-
kormányzati feladataihoz kapcsolódóan.

A Képviselõ-testület megbízásából,
két önkormányzati dolgozó kíséretében,
tárgyaltam a XVI. ker. Önkormányzatá-
nak alpolgármesterével, a szegregáltan
oktatható, sajátos nevelési igényû tanu-
lók budapesti ellátásáról.

Figyelemmel kísértem az új Nevelési
Tanácsadó és a Közoktatási Intézménye-
ink között kialakult kapcsolatokat. Részt
vettem a Flór Ferenc Egészségügyi
Szakközépiskola és Gimnázium tantes-
tületének félévi értekezletén.

Elõre egyeztetett idõpontokban rendel-
kezésre álltam azoknak a kistarcsai lako-
soknak, akik megtiszteltek bizalmukkal.

Igyekeztem megjelenni minden kép-
viselõi infón, a Szociális Kerekasztal
Beruházási Munkacsoport megbeszélé-
sén, intézmény vezetõi értekezleteken.

Képviseltem Kistarcsát a Kerepes
P+R parkolójának avatásán.

Babarczi József  alpolgármester

Babarczi József alpolgármester beszámolója
Mit végeztem február 11-tõl március 18-ig?

Babarczi József
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Kistarcsa Város Jegyzõje pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Gyámügyi és gyermekvédelmi igaz-
gatási feladatok. Mûködési engedélyek kiadása. Kereskedelemmel és vendéglátással
kapcsolatos feladatok. Állategészségügyi feladatok. Birtokvédelmi ügyek intézése.
Köztisztasági ügyek. Állattartási ügyek. Közterület-használati engedélyek és behajtási
engedélyek kiadása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II.3.) sz. Korm. rendelet 1/7., 1/10. és 1/18. végzettség II. besorolási osztályban,
– számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a pályázó

anyagát.
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben meghatározottak szerint.
A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény 10.§ (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Próbaidõ: 6 hónap
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthetõ: 2009. április 22.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 6. 
Elbírálás határideje: 2009. április 21. Az elbírálás eredményérõl a pályázó
írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „igazgatási ügyintézõ pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a
(28)-507-149-es telefonszámon kapható.

Kistarcsa Város Jegyzõje pályázatot hirdet
behajtási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.(II.3.) Kormány

rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási
osztályban elõírt középiskolai végzettség, képesítés

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– adóhatóságnál, ill. behajtási területen szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
– számítógépes ismeret
– „Onkado-program” ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a

pályázó anyagát.
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat nyilvántartásában szereplõ adóhátralék beszedése;
Adófelderítés és adóbehajtás, nyilvántartások vezetése.
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben meghatározottak szerint, illetve a helyi rendeletben
meghatározottak szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõvel.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthetõ: 2009. április 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 30.
Elbírálás határideje: 2009. április 14.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út
48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „behajtási ügyintézõ pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-507-138-es tele-
fonszámon kapható.

Deáktanya programjai
2009. április 2. Jutasi-Varró Diána: 

A Magyar Költészet Napja
2009. április 9. Vasvári Viktor: A húsvéti ünnepkör
2009. április 16. Pál Andrea: Camion – Az Út  
2009. április 23. Szirom György: Mindennapi stresszeink
2009. április 30. Varga Károly: Zenei játékaink

ADeáktanya elõadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közös-
ségi termében tartja. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10
óráig. A Deáktanya ismeretterjesztõ elõadásai nyitottak, azokat
bárki térítésmentesen látogathatja.                                   KIKE

HozamFIX I.

Értékálló megoldás
w A tõke és hozamvédelem, a kiígért 21%-os hozam a 

HozamFix I. eszközalap 2011. április 22-i lejáratára szól. 

w HozamFix I. eszközalap indulása 2009. április 27., 
tartama: 23,8 hónap. 

w HozamFix I. eszközalap jegyzési idõszaka: 2009. április 18-ig

MIÉRT ÉRDEMES POSTAHOZAMFIX-BE FEKTETNI
MEGTAKARÍTOTT PÉNZÉT? 

w Tõke és hozamvéelem: Biztosíték arra, hogy a hozamvédett eszköza-
lap lejárata után, a befektetett összeg és a meghirdetett fix hozam
kifizetésre kerül.

w Költségkímélõ: Amennyiben Ön a hozamvédett alap lejártáig nem
vásárolja vissza a szerzõdését, és bankszámlára  kéri a kifizetést, a
szerzõdést nem terheli semmilyen más költség.

w Könnyen áttekinthetõ: A kifizetés összege a hozamvédett alap
lejáratakor a befizetett összeg és a fix hozam. A kamatadó a mindenko-
ri jogszabályok szerint kerül levonásra.

w 300 000 Ft-os baleseti eredetû haláleseti szolgáltatás: Ha a
Biztosítottal baleset következtében megtörténne a legrosszabb, a halále-
seti szolgáltatáson felül plusz 300 000 Ft-ot fizet ki a Biztosító.

w Öröklési illetékmentesség: A jelenleg hatályos jogszabályok szerint
a haláleseti szolágáltatás nem része a hagyatéknak és minden esetben
illetékmentes, így egyenesági örökös esetén is.

Szerzõdéskötés: 2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. (06-28) 470-841
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A polgár-
mesteri hiva-
tal operatív
szakmai veze-
tõje a jegyzõ.
A képviselõ-
testület és a
polgármester
által megha-
tározott ön-
kormányzati
feladatok tel-

jesítésén kívül megszervezi az állam-
polgárok államigazgatási ügyeinek
szakszerû intézését. Kistarcsán ezt a
feladatot Nagy Tímea látja el, aki 1982
óta dolgozik a közigazgatásban. Eddi-
gi pályafutása során volt adóügyes,
foglalkozott szociális ügyekkel, dolgo-
zott mûszaki osztályon, igazgatáson. A
munka mellett elkezdett tanulni, elvé-
gezte a Közgazdaságtudományi Egye-
temet, az Államigazgatási Fõiskolát. A
rendszerváltáskor, 1990-ben pályázott
elõször jegyzõnek, ebben az idõben vé-
gezte el a jogi egyetemet. Volt jegyzõ
kistelepülésen, kisvárosban, majd a
fõváros egyik kerületében nyolc évig
vezette a jegyzõi irodát. Kistarcsán
2005 óta látja el a jegyzõi feladatokat.
Jelenleg a XVII. kerületben lakik.

– Amikor ide került, akkor kapta
meg a városi rangot Kistarcsa. Ez azt je-
lentette, hogy önnek kellett kialakítani a
nagyközségbõl várossá alakuló telepü-
lés új struktúráját. Gondolom ez is mo-
tiválta a pályázata beadásakor?

– Igen, az volt a feladatom, hogy egy

kisvárosi hivatalt építsek fel. Komoly át-
szervezéseket kellett eszközölni ahhoz,
hogy a kisvárosi modellnek megfeleljünk.
Így alakítottam ki a most is meglévõ osz-
tályokat, az Igazgatási, a Mûszaki, a Szer-
vezési és Pénzügyi Osztályokat. Egy nagy
feladat még hátra van, az ügyfélszolgálati
iroda kialakítása, ami majd átalakulhat
okmányirodává. Az elsõ lépést már meg-
tettük, hiszen az alapszolgáltatási közpon-
tot kiköltöztettük a polgármesteri hivatal
épületébõl, így az átépítést egy közbeszer-
zési pályázattal az idén megvalósíthatjuk.

– A hivatal a méretéhez képest na-
gyon nagy ügyfélforgalmat bonyolít le.
Úgy tûnik, mintha ehhez kevesen lenné-
nek. Jelenleg hányan dolgoznak itt?

– Harmincnyolcan vagyunk pillanatnyi-
lag, de ebbõl a létszámból, mint tisztségvise-
lõ leszámítandó a polgármester és a jegyzõ,
van két társadalmi megbízatású alpolgár-
mesterünk, akik nincsenek ebben a létszám-
ban és van egy félállású takarítónk, tehát
ügyintézõ munkakörben 36-an dolgoznak.

– A megnövekedett feladatokat gyõ-
zik ezzel a létszámmal?

– Igen, ez már egy megemelt lét-
szám, ugyanis tavaly év végén a testület
a megemelkedett mûszaki, népességügyi
és adóügyi feladatok miatt négy új stá-
tuszt szavazott meg.

– Milyen ügyekkel keresik fel leginkább
a kistarcsaiak a polgármesteri hivatalt?

– A Flór Ferenc Kórház miatt a legki-
emeltebb az anyakönyvi ügyintézés, na-
gyon sok halotti anyakönyvi kivonatot
adunk ki. A másik pedig a mûszaki és
építési ügyek. Ezért úgy tervezzük az

ügyfélszolgálati irodánkat, hogy ott min-
den nap lenne ügyfélfogadás. 

– Körülbelül már egy éve nincs
Pénzügyi Osztályvezetõje a hivatalnak,
ennek mi az oka?

– Magas szakmai képzettséget írnak
elõ a jogszabályok, amihez a köztisztvi-
selõi törvény nem éppen vonzó jövedel-
met társít. Egy vállalkozói szférában
ilyen végzettséggel sokkal többet lehet
keresni. Talán ezzel magyarázható, hogy
még nem találtunk megfelelõ pályázót.

– A jegyzõ tartja a kapcsolatot a képvi-
selõkkel és a jegyzõnek kell a hivatal mun-
káját is irányítani. Ezt Kistarcsán mennyi-
re lehet zökkenõmentesen összehangolni?

– Ehhez nagy diplomáciai érzék
szükséges. 

– A lakossággal van kapcsolata?
– Természetesen, hiszen elõzetes te-

lefonos egyeztetés után bárkivel szíve-
sen találkozom, de azt kiemelném, azért
van itt a 36 ügyintézõ, hogy minden
szakterületen a lehetõ legjobban és leg-
gyorsabban kiszolgáljuk az ügyfeleket.
Konkrét ügyek csak akkor kerülnek hoz-
zám, amikor ezt az ügyintézõk már saját
hatáskörben nem tudják elintézni, gon-
dolok itt pl. visszatérõ fellebbezésekre,
személyes konfliktusokra. Egyébként
minden kollégám szakmailag nagyon
felkészült és jól teljesít, amit bizonyít,
hogy tavaly az Állami Számvevõszék
teljes körû pénzügyi vizsgálatán megfe-
leltünk, de a Közigazgatási Hivatal átfo-
gó vizsgálatán is kiváló minõsítést ka-
pott a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal.

Polgár 

Kiváló minõsítést kapott a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Interjú Nagy Tímea jegyzõvel

Nagy Tímea jegyzõ

Az elmúlt és elkövetkezõ hetekben
sok kistarcsai ingatlan-tulajdonosnak
küldtünk/küldünk értesítést az ingatlanu-
kat érintõ házszám esetleges módosításá-
ról, illetve a tulajdonukat képezõ ingat-
lan utcanevének és a közterület jellegé-
nek pontosításáról (pl. Kölcsey út helyett
Kölcsey Ferenc utca). 

A munkához két okból fogtunk hozzá.
Egyrészt a 8/2009. (II.27.) számú Képvi-
selõ-testületi rendelet a felülvizsgálatot
elõírta számunkra, másrészt a hozzánk
forduló nagyszámú ügyfél által kérelme-
zett „helyreigazítások” száma indokolta.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Ma a
bankok csak úgy adnak hitelt, ha a jelzá-
loggal terhelni kívánt ingatlan adatai tel-

jes körûen tisztázottak, vagyis a tulajdo-
ni lapon szereplõ utcanév, közterület jel-
lege, a házszám, valamint az ingatlan-
tulajdonosok lakcíme – amennyiben
egybeesik azzal az ingatlannal, ahol la-
kik – megegyezik. Ez Kistarcsán nagyon
sok ingatlan esetében nem teljesül (pl.
Árpád utcai ingatlanok kb. 80 %-ának
tulajdoni lapján az ingatlan címeként
Árpád vezér utca szerepel). Természete-
sen a rendezés nem jár konfliktusok nél-
kül, vagyis akiket a változások – elsõ-
sorban házszámváltozással – érintenek,
nem minden esetben örülnek a megvál-
tozott adatoknak, de ezen rendezések el-
sõsorban a tulajdonosok érdeke. Több
utcában fordul elõ, hogy azonos ház-

számokkal rendelkezik több ingatlan is.
Az elmúlt hetek során kiderültek az év-
tizedek óta fennálló tulajdoni rendezet-
lenségek (pl. az ingatlan térkép szerinti
és a valóságos elhelyezkedése nem esik
egybe – vagyis a Földhivatalnál tévesen
került bejegyzésre). Az érintett ingatlan-
tulajdonosokat levélben értesítjük arról,
hogy ott ahol változás történik, hivata-
lunk Igazgatási Osztálya térítésmente-
sen intézi a lakcímkártyák kiállítását.
Amint az ingatlan-tulajdonosok adatai
az országos nyilvántartásba bekerülnek,
úgy azon hatóságoknál, ahol az országos
nyilvántartás adatait használják, ismert-
té válik a változás ténye.  

Néhány fontos információ! Az új tí-

Kistarcsán pontosítják az ingatlan-nyilvántartást
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A Kistar-
csai Nevelési
Tanácsadó és
Humán Szol-
gáltató 2008.
április végén
költözött át a
Polgármesteri
Hivatal épüle-
tébõl a felújí-
tott Batthyány
utcai régi or-

vosi rendelõbe. Az intézményhez nyá-
ron csatlakozott a védõnõi szolgálat
külön szakmai egységként. Szeptem-
berben a képviselõ-testület kinevezte
az új intézményvezetõt Izsóné
Szecsõdi Ildikó pszichológust, aki de-
cember 1-tõl állt munkába. A Nevelési
Tanácsadó októbertõl kezdte meg a
mûködését. Ez óriási elõrelépés a vá-
ros életében, ugyanis a problémás gye-
rekeket már nem kell Gödöllõre, vagy
Budapestre utaztatni. A nevelési ta-
nácsadás és a családsegítés ingyenesen
szolgáltatás, míg a házi gondozás az
önkormányzat által megállapított térí-
tés megfizetése mellett vehetõ igénybe.
Izsóné Szecsõdi Ildikót az elmúlt bõ fél
év tapasztalatairól kérdeztük.  

– Milyen feladatokat lát el a Nevelé-
si Tanácsadó?

– A Nevelési Tanácsadóban a
Kistarcsán tanuló, vagy itt lakó gyereke-
ket és szüleiket várjuk. Három éves kor-
tól 18 éves korig foglalkozunk a gyere-
kekkel. Azok kerülnek hozzánk, akiknek
tanulási problémáik vannak, magatartás
zavarokkal küzdenek, vagy nehezen tud-
nak beilleszkedi az óvodába, az iskolába.

Újabban nagyon nagy igény van a külön-
bözõ fejlesztõ foglalkozásokra. A gyere-
keket elsõsorban az intézmények küldik
hozzánk, de egyre több szülõ is rászánja
magát és bekopogtat hozzánk.

– Ez azért van, mert a szülõk félnek
felvállalni a problémákat?

– Errõl is szó lehet, bár mi inkább azt
tapasztaljuk, hogy még nem eléggé is-
mert ez az új szolgáltatás a városban. Az
utóbbi évtizedben kialakult egy pszicho-
lógiai kultúra, így a szülõk igénylik a se-
gítséget. Azt tudom javasolni: minden
olyan esetben forduljanak hozzánk, ami-
kor olyan problémával találkoznak, amit
már nem tudnak otthon megoldani, ami a
család mûködése szempontjából már ne-
hézséget jelent. Például, ha a gyerek az
iskolában tartósan a képességeinek meg-
felelõ elvárás alatt teljesít, szükség lehet
egy átfogó vizsgálatra, hogy kiderüljenek
az okok. A szorongó gyereket sem szabad
magára hagyni, mert késõbb önértékelési
probléma alakulhat ki. Az iskolakezdés
elõtt is érdemes bennünket felkeresni, de
a pályaválasztásban is tudunk segítséget
nyújtani. Fél éves mûködésünk óta, több
mint 200-an vették igénybe szolgáltatása-
inkat, ebbõl 40-50 esetben a szülõk kez-
deményezték a kapcsolat felvételt. Az is-
kolai szûrésekkel együtt kb. 400 gyerek
került a látóterünkbe.

– A Nevelési Tanácsadóban milyen
szakemberek várják a gyerekeket?

– Az intézményben a gyerekekkel el-
sõsorban gyógypedagógusok foglalkoz-
nak, de van fejlesztõ pedagógusunk, aki
a részképesség zavarok mögött meghú-
zódó okokat próbálja megszüntetni. Dol-
gozik nálunk pszichológus is, szeptem-
bertõl logopédusunk is lesz. 

– A Humán Szolgáltató rész mivel
foglalkozik? 

– Több részbõl tevõdik össze ez a te-
rület, a családsegítõ szolgálatból és a
gyermekjóléti szolgálatból, egyébként
mind a kettõ alapfeladat. A családsegí-
téshez tartozik a házi gondozás, a csa-
ládsegítés, az étkeztetés, valamint ide
tartozik majd a jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás, amit júniustól szeretnénk
beindítani Kistarcsán. A településen je-
lenleg két családsegítõ dolgozik, akik a
hozzájuk fordulóknak segítenek, de a
munkanélküliekkel is õk tartják a kap-
csolatot. A családok mûködési zavarával
is a családsegítõ foglalkozik. Ilyen alap-
eset pl. az alkoholizálás, vagy a drogfo-
gyasztás. Az idõsek támogatása, gondo-
zása szintén a családsegítõk feladata.
Erre a speciális feladatra házi gondozói
hálózatot alakítottuk ki, a gondozóink
naponta meglátogatják a rászorulókat,
segítik õket életvitelük fenntartásában.
Átmeneti segítséget is lehet kérni, pl.
kórházi kezelés után, amit akár három
hónapig is igénybe lehet venni. Ha a
család nem tudja biztosítani a napi egy-
szeri meleg étkezést, akkor szociális ét-
keztetéssel segítünk. Ezek azok a terüle-
tek, ahol gyors és hatékony megoldáso-
kat tudunk biztosítani. 

– Mikor kereshetik fel a kistarcsai
lakosok az intézményt? 

– A Humán Szolgáltató munkatársai
hétköznap hétfõn reggel nyolctól este ha-
tig, a többi napokon 8.00-16.00-ig várják
a jelentkezõket. A Nevelési Tanácsadóba
munkaidõben lehet bejelentkezi, ezután
megadott idõpontban lehet felkeresni a
kollégákat. Telefonszámunk 473-225.

Polgár

A mi munkánk során sokszor bizalmi kérdésekrõl van szó
Interjú Izsóné Szecsõdi Ildikóval a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató vezetõjével

pusú jogosítvány, a személyi igazol-
vány, a TB kártya, az adókártya nem
tartalmazza a lakcímet, így azok cseré-
jére nincs szükség. Minden egyéb eset-
ben a hivatal áll az ügyfelek rendelke-
zésére az esetleges adatátvezetésekkel
kapcsolatosan.  A hivatal által a lakcím
és ingatlancím változással kapcsolatos
hatósági bizonyítvány alapján a Földhi-
vatal bejegyzi a megváltozott adatokat a
tulajdoni lapokra és errõl az érintetteket
határozattal értesíti. Felhívjuk az ingat-
lan-tulajdonosok figyelmét, hogy a
Földhivatali határozatban minden tulaj-
donos értesül arról, hogy a tulajdoni

lapján milyen lakcímmel szerepel.
Amennyiben ez a lakcím nem felel meg
a tényleges lakcímnek, úgy az érvényes
lakcím átvezetését kell kérni a Földhi-
vataltól. Felhívjuk továbbá a figyelmet
arra is, hogy az ingatlan tulajdonosának
kötelessége a használatbavételi enge-
dély megszerzése után a Földhivatalnál
kezdeményezni az épületfeltüntetést. E
két utóbbi kötelezettségünknek nagyon
sok ingatlan esetében nem feleltek meg
a tulajdonosok.  

Az elõbbiekben leírt munkánk része
továbbá, hogy a hivatali adatnyilván-
tartásban átvezetésre kerüljenek a meg-

változott címek, ennek során a szemét-
szállításra bejelentkezetteket is ellen-
õrizzük. Sajnos sok esetben tapasztal-
juk, hogy az ingatlantulajdonosok nem
teljesítik ezen kötelezettségüket, ezért
õk felszólítást kapnak arra, hogy 8 na-
pon belül jelentkezzenek be szemét-
szállításra. Ez a kötelezettség minden
ingatlanra és ingatlanonként minden
egyes rendeltetési egységre fennáll (va-
gyis ha egy telken két lakás van, pl.
földszinten és a tetõtérben is egy, akkor
mindkét lakásra külön be kell jelent-
kezni)

Müller Gabriella mûsz. oszt.vez.

Izsóné Szecsõdi Ildikó
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Székely Boglárka, a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola 8.a osztályos tanulója
nyerte a „Dunakanyar” országos kiírású
népdaléneklési versenyt Szõdligeten. Cite-
rával kísért énekszó zeng a szõdligeti isko-
la tornatermében. Táncosok csujogatnak,
erõteljes lábdobbantással járják a szilaj ma-
gyar táncokat. Tetõfokára hág a jókedv a
„Dunakanyar” népmûvészeti verseny gála-
mûsorában, ahová a különbözõ kategóriák
legjobbjai kerültek be. Egy ötödikes kis-
lány valahonnan a Hajdúságból egy õsi szé-
kely népballadát énekel – korát meghazud-
toló érettséggel. Összenéz a zsûri: ebbõl a
„leánkából” még lehet valami. A harsány
jókedv közepette egy 14 éves leány áll ki a
mikrofon elé. Hirtelen mindenki elhallgat,
még a lélegzetét is visszafogja. Az énekes
kivár, összesûrûsödik körülötte a levegõ.
Visszafogottan énekelni kezd. A csend
megfoghatóvá, kitapinthatóvá válik. Hall-
gatnak a harsány népdalénekes csoportok,
meg sem moccannak a szilaj táncos lábak.

Az énekes arca messzire réved. Fenyõillat
suhan át a fülledt termen, zörgõ szekerek
tompa zaját hozza messzirõl a szél. Széna-
illat járja át a képzeletet, madarak röppen-
nek fel az égig érõ Életfáról, forrásokból
csörgedezõ erek keresik a utat a tenger felé.

Az énekes már nem is a közönségnek éne-
kel: a csillagokkal társalog, végtelen térben,
végtelen idõben. Révült áhítattal hallgatja
mindenki a hajlításokban gazdag moldvai
éneket. A magyarság több évezredes múltja
tör fel a mélybõl: a lélek mélyérõl. Majd is-
mét csend, néhány pillanatig tartó katarti-
kus némaság, s egyszerre kirobban a taps,
mely visszazökkenti a hétköznapi szintre az
ünnepet. A varázslatnak vége. 
Székely Boglárka, a kistarcsai Kölcsey
Ferenc Általános Iskola 8.a osztályos ta-
nulója énekelt. Vagy inkább társalgott a
csillagokkal. Szõdligeten néhány percre
megállt az Idõ.
Székely Boglárka szõdligeti teljesítményé-
vel kiérdemelte, hogy résztvevõje legyen a
Néprajzi Múzeumban április 4-én rendezen-
dõ országos döntõnek. Valamennyiünk ne-
vében sok sikert kívánunk neki a verseny-
hez és további pályafutásához!

Major László András 
a „Kölcsey”  tanára; szem- és fültanú

„Madárka, madárka…”
Székely Boglárka a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 8.a osztályos tanulója népdaléneklési versenyt nyert

Székely Boglárka

Iskolába készülõk figyelem
Iskola-elõkészítõ foglalkozások a Kölcseyben

Kötetlen beszélgetésen, ismerkedésen vehettek részt a szeptemberben isko-
lába készülõ gyerekek szülei. Az igazgatónõ tájékoztatójából a szülõk megis-
merkedhettek az iskola pedagógiai programjával. Találkoztak a leendõ elsõs ta-
nító nénikkel, akik a módszerekrõl, tanulási formákról adtak tájékoztatást. 

Az alábbi idõpontban várjuk az érdeklõdõ szülõket és gyerekeket játékos
foglalkozásainkra kedd délutánonként 1700-1800 között, legközelebb márc.31-
én. Helyszín: Kölcsey Iskola ebédlõje.

Köszönet-nyilvánítás
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola tantes-

tülete és a szülõi munkaközössége köszönetét
fejezi ki az iskola „NEKTÁR Kölcsey Iskolá-
ért Alapítvány” javára rendezett Jótékonysági
bál támogatóinak és köszönetünket fejezzük
ki a két szervezõnek: Tóthné Iglár Ildikó és
Sándli Zsolt szülõnek.Támogatóink: Cocktail
World Kft., Györgyi Virágüzlet, Györkös
Cukrászda, Hyginett Kft., Trend Dekor Kft.,
Muskátli Garden, Dolhai Attila, Deres
Lovasudvar, Dido grill, Szolár Szépségsza-
lon, Wellness Napstudió, Sztár Flair Auchan
Liget, Vincze Katalin mûköröm, Ezüstló Istál-
ló Kistarcsa, Morvai szülõk, Guha Zsuzsanna,
Kisréti József, Tóthné Konyári Judit, osztá-
lyok: 2.b, 2.c, 3.c, 4.a, 5.a, 5.b, 7.b, 8.b.

Versenyek az alsóban
Az alsó tagozaton február 26-án megtartottuk mesemondó versenyünket, me-

lyen összesen 27 tanuló indult. Az 1-2. osztályosok közül elsõ helyezést Ambrus
Orsolya (2. a), második helyezést Kereszti Laura (2.c), harmadik helyezést pedig
Ágai Noémi (2. c) ért el. A 3-4. osztályosok közötti versenyben elsõ helyezett Nagy
Noel (3.c), második helyezett Gróf Kristóf (3.c), és harmadik helyezett pedig Luk-
ács Fruzsina (3.c) lett. 

Ebben az évben szavalóversenyt is rendezett az alsó tagozat, melyen összesen
41 tanuló mondott verset. Az 1-2. osztályosok versenyében gyõzött Szõke Nikolett
(2. b), második helyett szerzett Ambrus Orsolya (2.a), míg a harmadik helyet Ágai
Noémi (2.c) érdemelte ki. A 3-4. osztályosok közül Nagy Noel (3.c) bizonyult a
legjobbnak, a második helyen Kiss Fanni (4.b), a harmadik helyen pedig holtver-
senyben Tóth Zsombor (4.a) és Besnyõ Dániel (4.a)  végzett. Köszönjük a felké-
szítést végzõ kollégáink munkáját.

Immár 12. alkalommal rendezte meg iskolánk a megyei Zrínyi Ilona matemati-
ka versenyt. A környék iskoláiból 321 tanuló vett részt ezen a próbatételen.

Alsós munkaközösség 

Vizes házfalak, épületek
szigetelése garanciával!

MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK!

Akció!
Nyílászáró csere! Beépítés
meglévõ keretbe, vagy régi

elbontása után.
Kapcsolat: 06 20/ 551 9169,

30/670 6271 
vagy duep@freemail.hu.e-mail

címen
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Iskolánk élete a tanév második felében
is nagy intenzitással indult . 

A Némethné Bertalan Katalin tanárnõ
vezetésével és segítségével mûködõ diákön-
kormányzat a szülõi munkaközösséggel kö-
zösen, lelkesen készült a február 14-én meg-
rendezett Farsangi Diákbálra. Az alsó ta-
gozatosok délután 2-tõl 6-ig élvezték a far-
sangolást, melynek során összesen 65 egyé-
ni és csoportos jelmezes felvonulását, Zozo
bohóc mûsorát, Hutter Anett és kis tanítvá-
nyainak táncházát nézhették meg a résztve-
võk. A hagyományosan közkedvelt tombola
és zsákbamacska mellett, nagy sikert aratott
a halászás nevû nyereményjáték és a lim-
bólázként ismertté vált táncverseny is. A já-
tékokban kimelegedõk a büfében találtak
maguknak felüdülési és energia-pótlási le-
hetõséget. A sûrû program utolsó mûsorszá-
ma már közös volt a felsõsökkel. 

Az õ ünnepségük a nyolcadik osztályo-
sok színvonalas nyitótáncával, egy modern
elemeket is tartalmazó keringõvel kezdõ-
dött, melyet a mátyásföldi Corvin Mátyás
Gimnáziumban idén érettségizõ korábbi
tanítványunk, Szabó Vivien tanított be a 16
táncoló párnak. Az elegáns ruhák és az öl-
tözékek kiegészítõi Sibak Sándorné tanár-
nõ és Gugóné Sibak Olga napközis nevelõ
kreativitását és ügyes kezének munkáját
dicsérte.

Az est során tombola, szívkirálynõ és
szívkirály választás, Valentin napi üzene-
tek továbbítása (hiszen a szerelmesek nap-
ja volt), valamint a büfében a szendvicsek
mellett, finomabbnál-finomabb sütemé-

nyek (az elkészítõ anyukák közül szava-
zással került ki az „Arany fakanál” díj
nyertese) várták a tánc közben megéhezõ
és megszomjazó mulatozókat. A bál a Tûz-
madarak mûvészeti csoport által, az iskola
udvarán bemutatott valódi tüzet alkalmazó
produkcióval ért véget.

Beindult a tanulmányi versenyek idõ-
szaka is. Február 18-án délután került sor a
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny is-
kolai fordulójának lebonyolítására, mely-
nek gyõztesei Molnár Bence 6.a és Hegyi
Bernadett 8.a osztályos tanulók jutottak to-
vább a megyei fordulóba. Mindkettejük ta-
nára Takácsné Vass Erzsébet.

Március elsõ hetében rendezte meg Vá-
gány Attila tanár úr azt a történelmi vetél-
kedõt, ahol elõre kiadott témakörök alap-
ján, írásban és szóban adtak tudásukról
számot az 5. és 6. osztályosok. 

Szokatlan formátumú osztályfõnöki
órán vettek részt iskolánk ötödik évfolya-
mos tanulói február elsõ hetében. Dr Mucsi
János tüdõgyógyász adjunktust
Dobronayné Csepeti Melinda tanárnõ, az
5.b osztály osztályfõnöke hívta meg, hogy
a Gödöllõi Dohányzásmegelõzési Program
keretében tartson prevenciós felvilágosí-
tást a gyerekeknek. Az interaktív elemeket
is magában foglaló óra fontosságát a gö-
döllõi diákok körében végzett felmérés ad-
ta, miszerint a nemi éréssel együtt (10-12
éves korban) kezdõdik a dohányzás iránti
érdeklõdés fellobbanása is. A prevenciós
program célja, hogy a hormonok által ve-
zérelt fiatalok ellen tudjanak állni a kör-
nyezetükbõl feléjük áramló dohányzásra
késztetõ befolyásnak.

Rendkívül színvonalas pedagógiai té-
májú elõadáson vehetett részt február 18-án
este az a közel száz fõs hallgatóság, aki elfo-
gadta a meghívást az intézmény igazgatója,
a Dr. Patkós József által tartott elõadásra.
Mind a szakmabeliek, mind a nevelést szü-
lõként folytatók számára nagyon sok hasz-
nos tanácsot és tanulságos információt tar-
talmazott ez az elõadás. A személyes életta-
pasztalatokból vett példák emberivé és ért-
hetõvé tették a nevelést, mint tudományt. Az
elhangzottak hitelességét pedig az Igazgató
úr 35 éves pedagógiai pályafutása, magán-
emberként két lánygyermekét felnõtté neve-
lõ apa gyakorlata adta.

Horváthné Kasper Mária
az osztályfõnöki munkaközösség vezetõje

Könyvsarok
Tisztelt olvasóim figyelmébe

ajánlom új könyveinket. Elsõként
Joanne Harris, a Csokoládé, a Sze-
derbor és számos más bestseller író-
nõjétõl két mûvet is. 

Az õsi skandináv mitológia ele-
venedik meg „Rúnajelek” címû for-
dulatos regényében. Mint az már
tõle megszokott, mágiával és babo-
nával teli fantasztikus világba veze-
ti el olvasóit. A Rend szolgái le
akarnak számolni a babonákkal, va-
rázslatokkal, mesékkel, álmokkal
és most minden egy kislányon, a
vörös rúna hordozóján, Maddyn
múlik.

A „Bársony és keserû mandula”
novelláskötet, melyet „...olvasni
olyan, mint a legfinomabb bonbonos
dobozban válogatni a krémes, kese-
rû, kávés vagy nugátos édességek
között, történetei hol torokszorítóan
érzelmesek, hol mesésen varázslato-
sak, hol pedig hátborzongatóak...”

David Mendell a Chicago
Tribune újságírójaként több orszá-
gos ügyrõl is tájékoztatja olvasóit.
Most megírta Amerika szupersztár-
jának, Barack Obamának életrajzát.
A sikeres szenátusi kampány óta
mindvégig szorosan a politikus
nyomában járt. Alátámasztja
Obama üstökösszerû felemelkedé-
sét, hiszen 2004-es híres beszéde
nyomán felfigyelnek rá fehérek és
feketék, demokraták és és republi-
kánusok, fiatalok és idõsek egy-
aránt. Mendell azóta kíséri szem-
mel Obama pályafutását, hogy be-
jelentette, harcba száll a szenátusi
székért. Azóta már tudjuk, meddig
jutott el.

Örömmel értesítem ifjabb olva-
sóimat, hogy végre nálunk is meg-
található Lewis hét kötetes mûve
egybekötve, a Narnia krónikái.
Amióta ez a mû megszületett, sok
gyermek nõtt fel C.S: Lewis lebi-
lincselõ és sokszor nagyon humo-
ros történetein, amelyek fõleg a
szeretetrõl, a barátokról és a határ-
talan kíváncsiságról szólnak. Ha Te
is elolvasod, kedves Olvasó, egy
titkokkal teli csodálatos vidék tör-
ténetét ismered meg. S bár a térké-
pen nem találod meg, arra biztatlak,
hogy kalandra fel, irány Narnia!

Szabóné Tóth Katalin
könyvtárvezetõ

Mozaikok a Szent István Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

életébõl
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Március 8-án 23 diák és 3 kísérõ tanár
érkezett a Flór Ferenc Középiskolába a
francia Montoire Sur le Loire városából. A
Sainte-Cecile testvériskola diákjainak és
tanárainak a programját Koltai Éva
Bernadette igazgató asszony, Varga Terézia
francia tanár és Wozniak-Vígh Mariola an-
gol tanár szervezte meg. Az egyhetes prog-
ramban lehetõségük volt az egész országot
beutazni. A küldöttség tagjait elvitték Sió-
fokra, megnézték Veszprém nevezetessé-
geit, voltak a Veresegyházi Missziónál,
meglátogattak Budapesten egy idõsek ott-
honát. A fõvárosi kirándulás kiegészült a
Parlament, a Mátyás-templom és a Halász-
bástya megtekintésével. A nap zárásaként
megmártóztak a Széchenyi Fürdõ vizében.

A Gödöllõi Királyi Kastély sem maradt ki
a látnivalók közül. Egy egész napos prog-
ram keretében a csoport megnézte Szent-
endrét, Visegrádot és Esztergomot is. A
program anyagi támogatását alapítvá-
nyunk, és az önkormányzat biztosította.

A francia tanulókat iskolánk diákjai
fogadták vendégül otthonaikban. A kísérõ
tanárok, kérésükre, iskolánk épületében
kerültek elhelyezésre.

A francia középiskolával, tíz évvel ez-
elõtt, Visontainé Tiborcz Márta tanár, az
iskola akkori igazgatója vette fel a kap-
csolatot. Montoire Sur le Loire város
Szentendre nagyságú település, a Sainte-
Cecile nevû leánygimnáziuma a Mezõ-
gazdasági Minisztérium fennhatósága alá

tartozik és valamikor a Saint-Cecile apá-
carend alapította. 

Iskolájukba 150-200 diák jár, ahol fõ-
leg egészségügyi ismereteket tanítanak, de
szociális képzés is folyik. Bármennyire is
furcsa a francia diákok heti egy órában ké-
szülnek a magyarországi utazásra, tanul-
ják a magyar történelmet és az aktuális
helyzetet, de még magyarul is megtanul-
nak egy-két mondatot. A kölcsönös csere-
látogatások programjai nem merülnek ki a
kulturális látnivalókban, a szakmai gya-
korlatra legalább akkora hangsúlyt fektet-
nek, ezért mindig megtekintenek kórháza-
kat és ellátogatnak idõsek otthonába is.
Terveink szerint iskolánk diákjai, 2009.
októberében viszonozzák a látogatást.

Francia diákok jártak a Flór Ferenc Középiskolában

2008-ban három ország óvodáival
együttmûködve (Szlovákia-Belusa, Cseh-
ország-Bilovice, Lengyelország-Rudnó) 2
évre szóló együttmûködést nyertünk az Eu-
rópai Unió Coménius program keretében.
Óvodánkban a projekt megvalósításához
munkaközösséget alakítottunk, s 2 évre
összeállítottuk a munkatervünket – a pro-
jektben meghatározott feladatok szerint –
kiegészítve az óvodánkban folyó munkánk-
kal, ami ehhez a programhoz kapcsolódik.

Az elsõ évet magyar népmesék fel-
dolgozásával, és új vizuális technikákkal
való ismerkedéssel terveztük. Az álta-
lunk kialakított munkatervet módosítani
kellett, a találkozón megvitatott újabb
feladatok miatt.

A munkaközösség elsõ feladata az
volt, hogy összeállítson az intézmény szá-
mára egy olyan ajánlást magyar népme-
sékbõl, amelyek az óvodás korosztálynak
szólnak, s tartalmazzák a magyar népme-
sék fõ jellegzetességét. Ebbõl választottuk
ki azt a mesét, ami a közös produktumok-
ban szerepelni fog. (mesekönyv, DVD,
Pexesso, computer program) A választás a
„Csillagszemû juhász” címû mesére esett.

Októberben (a mesegyûjteménybõl),
a Tölgyfa Óvoda pedagógusai, Benedek
Elek születésének évfordulója alkalmá-
ból, dramatikus elõadást rendeztek a
gyerekeknek a Kiskondás címû mesébõl.

A 2008. október 15-tõl 19-ig tartó pro-
jekttalálkozón 6 kolléganõnk vett részt, ahol
kijelöltük az elkövetkezõ 4 hónap feladatait.
A projektben leírtak szerint, a kommuniká-
ció közös nyelve a német nyelv lett, ezért a
kiválasztott mesét minden országnak le kel-

lett fordítani és interneten keresztül el kellett
küldeni 2008. november 30-ig.  Ezekbõl, a
mesékbõl a koordinátor óvoda (Belusa),
mesekönyvet készít, melyben a mesék a sa-
ját és a kommunikáció nyelvén szerepel a
hozzájuk tartozó gyermek illusztrációkkal.

Mikuláskor a Gesztenyés Óvoda pe-
dagógusai „A só” címû meseelõadással
készültek, újabb inspirációt adva a gye-
rekeknek a dramatizálásához. Halász
Edit: Foltvarázs címû könyvében talál-
ható népmesei motívumaival próbáltunk
a gyerekek kreativitására hatni.

Elkészültek a „Csillagszemû juhász” il-
lusztrációi és számítógépes grafikája, amit a
lengyel partnernek továbbítottunk, a „Ját-
szunk a mesével” címû didaktikai segédesz-
köz számítógépen való munkájukhoz. A kö-
vetkezõ feladatunk az volt, hogy a partner or-
szágok meséivel megismertessük óvodásain-
kat, s minden ország meséjéhez illusztráció-
kat készítsünk, ezzel párhuzamosan a saját

munkatervünket követve a pedagógusokat és
a gyermekeket új kézmûves technikával is-
mertettük meg. (batiktechnika) 2009. január-
jában megérkezett Belusából a kiválasztott
szlovák mese, a címe „Rózsa Panna”.

Elkészítettük az illusztrációkat. Eb-
ben a hónapban a Gesztenyés Óvoda fo-
lyosóján kiállítást rendeztünk az újonnan
megismert batiktechnikával készült me-
seillusztrációkból, ami most is megte-
kinthetõ. Munkaközösségi megbeszélé-
sen a csoportokban folyó mesefeldolgo-
zásokat vitattuk meg. Február elejére a
lengyel mese is megérkezett, melynek
címe „Dratewka suszter”, ezt a mesét is
feldolgoztuk illusztráció formában.

Elkezdtük a gyerekek által feldolgo-
zásra kerülõ magyar mese dramatizálásá-
hoz szükséges elõkészületeket (királyi jel-
mezek beszerzése). 2009. április 15-19.
között Kistarcsán lesz a következõ projekt-
találkozó.          Cs          uvarszki Pálné

Egész életen át tartó tanulás
COMENIUS – iskolai együttmûködések pályázat

Farsang a Tölgyfa Óvodában
Hogy kellõképpen farsangi hangulatba kerüljünk, február 23-án óvodánkba látogatott

Kovács László népzenész , aki farsangi játékokat, dalokat, táncokat tanított a gyerekeknek.
A hangszeres élõzene mindig csodálattal tölti el a gyerekeket, ezúttal különbözõ

furulyákkal és a tekerõlanttal ismerkedhettek meg. Február 24-én, húshagyó kedden
a gyerekek és az óvoda dolgozói egyaránt maskarába öltözve eszem-iszommal és dí-
nomdánommal búcsúztatták a telet. A Városi Mûvelõdési és Sportközpont, valamint
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre képviselõi a délelõtt csokoládéval ajándékozták
meg a gyerekeket, a három legötletesebb jelmezt pedig mesekönyvvel jutalmazták.

Március 4-én Gödöllõn a Mûvelõdési Központban a Sárkánykirály palotája címû
mesejátékot néztük meg a Bóbita Bábszínház mûvészeinek igényes, szép elõadásában.

Március 13-án Nemzeti ünnepünkre készülve ismét ellátogatott hozzánk Kovács
László népzenész és ezúttal is nagy sikere volt a gyermekek körében.

Terázné Malina Ilona
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„Szánd meg, Isten a magyart!”KATOLIKUS

A márciusi ifjak szerették a vérrel áz-
tatott magyar földet. Nem felejtették el;
ez a föld, melyért apáink vére folyt. Ezek
az ifjak boldogan énekelték a nemzeti
Himnuszt. Kölcsey Himnusza elõtt a ka-
tolikus templomokban a „Boldogasz-
szony Anyánk” és „Ah hol vagy magya-
rok” kezdetû vallásos énekeket énekel-
ték néphimnuszként. 

Az 1820-as évek elején kilátástalan,
csüggedt nemzet hangulatát Kölcsey Fe-
renc (l790-1838) Himnusza örökítette
meg, melyet a költõ távol a világtól,
Szatmár megyei birtokán írt 1823-ban.
Az európai szabadságmozgalmak elbu-
kásából a költõ elkeserítõ következtetést
szûrt le, és nem látott olyan társadalmi
erõt, amely a nemzet függetlenségét, jobb
jövõjét kivívhatta volna. Ezért fohászko-
dott Istenhez. Tõle kért, várt jobb sorsot,
a sokat szenvedett magyar nép részére.
Versén átviharzanak a múltnak tragikus
eseményei, és szenvedélyes szabadság-
szeretettel szólaltatja meg a jobb jövõ vá-
gyát, az egész magyarság sóvárgását. 

1844. február 29-én Bartay Endre, a
Nemzeti Színház igazgatója pályázatot

hirdetett a Himnusz megzenésítésére, és
20 arany jutalmat tûzött ki a legjobb pá-
lyázónak. Erkel Ferenc csakhamar meg-
írta a zenét, és ezzel a jeligével nyújtotta
be: „Itt az írás forgassátok érett ésszel, jó-
zanon. Kölcsey.” Az idõs Erkel így emlé-
kezik vissza a Himnusz zenéjének meg-
írására: „Csend van. Ülök és gondolko-
dom. Elém teszem a szöveget. Olvasom.
Megint gondolkodom. És amint így el-
gondolkozom, eszembe jut az én elsõ
mesteremnek a szava, aki Pozsonyban ta-
nított. Azt mondta: Fiam, amikor valami
szent zenét komponálsz, mindig a haran-
gok szava jusson elõször eszedbe. És ott
a szoba csöndességében megzendülnek
fülembe a pozsonyi harangok. Áhítat
száll meg. A kezemet a zongorára teszem,
és a hang, hang után olvad. Egy óra nem
telik belé, megvan a Himnusz.” (Gárdo-
nyi Géza: Erkel emlékkönyv 1910.) 

A beérkezett 13 pályamû közül egy-
hangúlag Erkelnek ítélte a zsûri az elsõ dí-
jat. A magyar jellegû költeményhez, dal-
lamegyszerûséget és himnuszi emelke-
dettséget szerkesztett. A Himnusz bemuta-
tása l844. július 2-án került sor a Nemzeti

Színházban. A szemnek megteltek köny-
nyel, így ünnepelték Erkel Ferencet. A
himnusz diadalútja elindult, azóta is tart,
kivéve az önkényuralom éveit. Abban az
idõben csak a templomban merték énekel-
ni, mert ez imádság volt, és az is marad. 

A Himnusz igazi jelentõsége a sza-
badságharc utáni elnyomás éveiben
emelkedett ki. Erkel maga is segítette
ezt. 1856. március 26-án bátran elõadta a
Nemzeti Színházban a pesti gyermek-
kórház javára adott mûsor végén. 1856.
május 18-án Kölcsey síremlékének fel-
avatásán, Csekén a pataki (ma Sárospa-
tak) énekkar a Himnuszt énekelte. Köl-
csey Ferenc kiemelkedõ politikus volt,
neves szónok, költõ. Mégis ha emlékét
idézzük, legnagyobb verse, a Himnusz
jut eszünkbe. Erkel Ferenc a legnagyobb
magyar zeneszerzõk egyike, a nemzetei
opera megteremtõje, az Operaház karna-
gya volt. Sok-sok mûve tette õt halhatat-
lanná, de nagyságát növeli a himnusz
megzenésítése. A csodálatos vers így vált
– kettejük munkájaként –, az egész né-
pünk kincsévé, nemzetünk Himnuszává. 

Somlai József plébános 

„Uram, voltál hajlékunk nemzedékrõl
nemzedékre, minek elõtte hegyek születtek,
mielõtt a föld és a világ létrejött, öröktõl
fogva mindörökké vagy te, ó Isten!”

(Zsoltárok könyve 90. rész 1-2. vers)

Tisztelettel köszönöm meg Egyház-
községünk nevében, hogy Kistarcsa Vá-
ros képviselõ-testületének jóindulatú
döntése folytán az elmúlt évben
3.000.000,- Ft támogatást kaptunk temp-
lomunk felújításához. Ezt az összeget há-
lával és köszönettel fogadtuk, a munkála-
tok befejezéséhez nélkülözhetetlen volt.

Templomunk felújításának így az el-
sõ ütemét tudtuk elvégezni közel 15 mil-
lió Ft összegben. Gyülekezetünk minden
templomba járó tagjának nagy öröme a
szép, de puritán épület, amelybe jó érzés-
sel léphetünk be lelki feltöltekezésre. 

A 2009. évben szeretnénk a második
ütemmel folytatni a megkezdett munkálato-
kat a templomhoz kapcsolódó gyülekezeti
ház palájának kicserélésével cserépre, hogy
a teljes tetõzet egységes képet mutasson. Ha
marad pénzünk, a gyülekezeti házat szeret-
nénk kifestetni, és a járdákat, parkolót bur-
kolattal ellátni. További feladatunk a pala-
törmelék elszállítása a telekrõl, ami veszé-
lyes hulladéknak minõsül, így a szállítás és
elhelyezés költsége horribilis összegû.

Ezek megvalósítására egyházi veze-
tésünk már ígért is támogatást, ezenkívül
városunk önkormányzatától 1,5 millió Ft

támogatást kértünk az idei nagy munká-
latokhoz.

Mindezekkel párhuzamosan szeret-
nénk a parókián is az ablakok, ajtók hõ-
szigetelését elvégezni, aminek az össze-
gét már a tavalyi évben megkaptuk és
összegyûjtöttük.

Többen kérdezik, hogy mikor lehet
megnézni a felújított templombelsõt.
Sajnos nem tudjuk megoldani, hogy hét-
közben is nyitva legyen templomunk. De
mindenkit szeretettel várunk vasárna-
ponként 10 órakor az istentiszteletre. 

A közelgõ húsvéti ünnepekhez kap-
csolódóan még több istentiszteleti alkal-
munk lesz, mint máskor. 

Nagyhét keddjétõl péntekig minden
este 6 órakor tartunk bûnbánati istentisz-
teletet vendég lelkipásztorok szolgálatá-
val a templomban. Nagypénteken dél-
elõtt 10 és este 6 órakor lesz ünnepi is-
tentiszteletünk. Húsvét mindkét napján
délelõtt 10 órakor tartunk ünnepi isten-
tiszteletet, gyermek istentiszteletet  két
csoportban, és úrvacsoraosztást.  Mind-
ezen istentiszteleti alkalmakra szeretettel
hívjuk és várjuk Testvéreinket! 

Riskó János lelkipásztor

A református gyülekezet tervei REFORMÁTUS
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A Kistarcsai Híradó februári számá-
nak 14-ik oldalán megjelent  „A szubjek-
tív Objektív” címû írásra reagálva a kö-
vetkezõ helyreigazítási kérelemmel élt
az Objektív Szempontot kiadó Creátor
Zóna Kft. ügyvezetõje és egyben felelõs
szerkesztõje Labanc József.
„Polgár Gyula felelõs szerkesztõ részére

Tisztelt Szerkesztõ úr!
A Kistarcsai Híradó ezévi februári

számában megjelent ‘A szubjektív Objek-
tív‘ c. cikkben található, alábbi valótlan
tényállítások helyreigazítását kérjük:

A Kistarcsai Híradó 2009. évi 2. szá-
mában megjelent ‘A szubjektív Objektív‘
c. cikkben többek között az áll, hogy 

1./ az Objektív Szempont c. újságban
Müller Gabrielláról megjelent egy cikk,
amelyben bûnösnek kiáltják ki és 

2./ Müller Gabriella ügyvédjének
helyreigazítási kérelmének megjelenteté-
sét megtagadták.

Az igazság ezzel szemben az, hogy 
– Müller Gabriella a kistarcsai pol-

gármesteri hivatal mûszaki osztályveze-
tõjét hivatali visszaéléssel vádolták meg
a Pest Megyei Bíróságon, ahol a bünte-
tõeljárás lefolytatása során vádlottként
kell megjelennie, továbbá 

– Müller Gabriella az üggyel kapcso-
latban kifejtett véleményét eljuttatta az
Objektív Szempont c. újsághoz, amit nem
tudtunk helyreigazítási kérelemként elfo-
gadni.

3./ vádjainak bizonyítására a pótma-
gánvádló a közel három éve húzódó eljá-
rás alatt egyetlen alkalommal, részben
sem tudott eleget tenni.

Az igazság ezzel szemben az, hogy
– a pótmagánvádlónak csak a Pest

Megyei Bíróság elõtt, Müller Gabriella
vádlott ellen lefolytatandó eljárásban,
lesz elõször  lehetõsége arra, hogy bizo-
nyíthassa azt, hogy Müller Gabriella a
terhére rótt bûncselekményt elkövette.”

Labancz József ügyvezetõ, 
CREATOR ZÓNA kft.

A Pest Megyei Bíróság helyreigazítás-
ra kötelezte az Objektív Szempontot 

2009. március 2-án a Pest Megyei Bí-
róság ítéletet hozott Müller Gabriella
sajtó-helyreigazítási kérelme kapcsán. A
bíróság ítélete szerint Müller Gabriella
tavaly december 19-én írt sajtó-helyre-
igazítási kérelme helytálló volt, annak
közlését az újság nem tagadhatta volna
meg, ezért dr. Rabb Zsuzsánna megyei

bíró a következõ ítéletet hozta:
A bíróság kötelezi az alperest

(Creator Zóna Kft.-ét) , hogy az Objektív
Szempont címû havilap következõ szá-
mában „Politika” címû rovatában a
2008. decemberi számban megjelent
„Vádlottként áll bíróság elé Kistarcsa
mûszaki osztályvezetõje” címû cikkel
azonos helyen és betûszedéssel tegye
közzé a következõ helyreigazítást:

„Valótlanul állítottuk, hogy a Pest
Megyei Bíróság az eljárást megszüntetõ
végzése indoklásában azt fejtette ki, hogy
a sértett hátrányára a hivatali visszaélés
bûncselekményét elkövették ugyan, de a
vádlottra mindezt nem sikerült minden
kétséget kizáróan rábizonyítani.

Ezzel szemben a valós tény az, hogy
a Pest Megyei Bíróság végzése indoklá-
sában azt állapította meg, hogy a vádlott
kétséget kizáróan megállapíthatóan –
bûncselekményt nem követett el – mivel
a vád tárgyává tett cselekmény nem
bûncselekmény, az eljárást a bíróság
megszüntette.”

Az ítélet ellenére az Objektív Szem-
pont a helyreigazítást a márciusi számá-
ban nem közölte.

( Sz. )

Helyreigazítást kért az Objektív Szempont

Hogyan lehetünk nagyobb biztonságban
a gazdasági válság idején?

Biztonságos percek 3. rész

A globális gazdasági válság miatt a termelés hatékonyságának jelen-
tõs csökkenésével számolnak a szakemberek. Azok a bûnözõi csoportok,
akik eddig a gazdasági élet „mellékszereplõi” voltak honnan fogják ki-
egészíteni a csökkenõ „bevételeiket”? Sajnos az eddigi tapasztalatok
alapján a készpénz irányába mozdul a bûnözés. Legyünk tehát minden
esetben egy picit óvatosabbak, mint eddig és nyugodtan gyanakodjunk,
ha ezt indokoltnak találjuk, sokkal inkább, mint sem pórul járjunk. 

Vegyünk sorra a megelõzés lehetséges módszerei közül néhányat:
ü Kerüljük azokat a helyeket, ahol mi vagy családtagjaink, mun-

katársaink potenciális veszélyforrásnak vannak kitéve. Ha ez elkerül-
hetetlen, akkor lehetõség szerint gondoskodjunk kíséretrõl. Figyeljünk
oda a pénzfizetést (ki és be) igénylõ tevékenységeinkre, hogy ne ad-
junk feleslegesen tippet az esetleges elkövetõknek. Ne legyünk restek
segítséget kérni biztonsági cégektõl banki be- vagy kifizetéskor. Ne tá-
roljon senki otthon nagy összeget – jó kamatot adnak most a bankok.

ü Munkahelyünkön is változásokat kell bevezetni. Napközben
zárjuk el értékeinket, ne hagyjuk elõl mobiltelefonjainkat, esetleg ék-
szereinket, és ami szintén fontos, ne hagyjuk elõl az iratainkat, és gon-
doskodjunk lakásunk vagy gépkocsink kulcsainak biztonságáról is. 

ü Otthonunk védelme, mechanikai védelem. A jó rács egyik alapis-
mérve, hogy egy egyszerû csavarhúzóval, vagy fogóval nem lehet kívülrõl le-
szerelni. A rácsok esetében érdemes megnézni a kialakítást is. Több szintes
háznál arra is figyelni kell, hogy a földszinti rácsokat ne lehessen létraként
használni az emelethez. Ha gyakorta elõfordul, hogy kulcsot hagynak el, vagy
olyan helyen tárolják, ahol könnyen hozzá lehet férni, akkor érdemes sûrûb-
ben zárat cserélni. Ha a lakásuk kulcsát néhány másodperces munkával le
tudja másolni a sarki boltban lévõ „szakember”, természetesen kódkártya nél-
kül, akkor ideje elgondolkozni egy komolyabb zárszerkezet beszerzésén. 

ü A betörõk számára a megelõzés ezen módszerei idõvesztesé-
get jelentenek. Ezen veszteség, pedig az Önök nyeresége, hiszen a be-
jutás nehézségével arányosan növekszik annak valószínûsége, hogy a
behatolás meghiúsul.

ü Elektronikai védelem, riasztó rendszerek és távfelügyelet.
Sok esetben inkább azt a lakást vagy házat választják a betörõk, ahol
nincs riasztórendszer. Fokozottan igaz ugyanez a távfelügyeleti szol-
gáltatásra, ahol egy rendkívüli esemény bekövetkeztekor nem a tulaj-
donosnak kell a jelzéseket ellenõrizni, hanem ezt egy jól felkészült
csapat végzi el helyette. A riasztó mûködését idõközönként tesztelni
kell, melynek legegyszerûbb módja, ha bekapcsolják a rendszert és
„betörést imitálnak”. Kinyitják a nyitásérzékelõvel védett ajtókat és
ablakokat, illetve mozognak a mozgásérzékelõvel védett helyiségek-
ben. Ha bármilyen szokatlan körülményt vagy Önök szerint rendelle-
nes mûködést észlelnek, konzultáljanak a rendszerük telepítõjével, és
szükség esetén kérjenek helyszíni felülvizsgálatot. A tesztelés elõtt
mindenképpen értesítsék a távfelügyeleti szolgáltatójukat. 

ü AKarbantartási szolgáltatással egy rendszer élettartamát akár több
évvel meg lehet hosszabbítani. Érdemes a telepítõt úgy kiválasztani, hogy
az rendelkezzen 24 órán keresztül on-line telefonos tanácsadással, és a kar-
bantartási szerzõdés mellé a maximum 24 órás hibaelhárítást is vállalja.

folytatjuk 

telefon: (06-28) 470-706, 
(06-1) 261-10-10,

Biztonsági Szolgálat KftKészítette:

telefax:  (06-1) 260-90-15, www.pestor.hu


