
2009. 10. szám

Húsz éves a Flór Ferenc Középiskola

A meghívottak nem fértek el az aulában A születésnapi tortát az iskola egykori
igazgatói szeletelték fel

Görhönyfesztivál 

Városi búcsú
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Idõsek világnapja
Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte 
meg az idõsek világnapját, azóta min-
den év október 1-én emlékezünk meg a 
Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. 
Ezt tette október 1-én és október 8-án 
Kistarcsa Város Önkormányzata is. Szép 
hagyomány, hogy ezeken a napokon a 
polgármester, az alpolgármesterek, a 
képviselõk és a hivatal dolgozói kínál-
ják étellel és itallal az idõseket. Mind a 
két napon zsúfolásig megtelt  a Csi-
gaház, ahol Tóth Szabolcs polgármester  

– akárcsak egy évvel ezelõtt – egy vers-
sel köszöntötte az ünnepelteket. Ezt kö-
vetõen elmondta, hogy 1991 óta min-
den évben meg tudják vendégelni a tele-
pülés idõsebb lakóit és „Az Idõsek 
Világnapja annak a jelzése, hogy mi fi-
gyelünk Önökre.” A mûsorban fellépett 
a Szeretet Népdalkör, szavalt az est házi-
asszonya Molnár Andrásné, énekelt az 
operett trió, a Kéknefelejcs Népdalkör 
és humoros jeleneteket adott elõ a 
Rozmaring Együttes. A népszerû sláge-
rek paródiái nagyon nagy sikert arattak. 
A vacsorát Benyik Mihályné készítette a 
városi konyhán. A vacsorát követõen 
Bõröndi Pista bácsi húzta a talp alá való 
zenét. A program este nyolcig tartott. 
Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub legköze-
lebbi rendezvénye  november 18-án a 
Katalin bál lesz. 

Városi búcsú 
Október elsõ vasárnapja a Rózsafüzér 
Királynõje ünnepe, a kistarcsai temp-
lom búcsúja. Október 4-én fél 11-kor 
Görbe József plébános celebrálta ünnepi 
szentmise után a kistarcsai hívõk kör-
menettel emlékeztek azokra, akik vala-
mikor itt éltek és templomot építettek 
Istennek. A templom építés támogatója, 
az egykori Váci Egyházmegye püspöke, 
Peitler Antal volt. Kistarcsa közelében 
lévõ birtokának jövedelmét hosszú idõn 
keresztül átengedte a kistarcsai hívõk-
nek, hogy e pénzbõl templomot építse-
nek. A templomot a Rózsafüzér Király-
nõje tiszteletére építették és 1880 óta a 
templom harangja hívja az itt élõket a 

visszatérõ ünnepeken, így a templom 
búcsúján is. Ezen az ünnepen rokonok 
és ismerõsök is eljöttek Kistarcsára, és 
az együtt elfogyasztott ebéd után sokan 
kilátogattak a Búcsú térre, ahol már (az 
Ifjúság tér után) harmadik alkalommal 
rendezte meg az önkormányzat a kira-
kodó vásárt és a gyerekeknek a vidám-
parkot. Az ötszáz, hatszáz és nyolcszáz 
forintos jegyek láttán a szülõk nem na-
gyon tolongtak a pénztáraknál, de a játé-
kok látványáért is érdemes volt kiláto-
gatni a térre. Késõ délután már teljesen 
megtelt a búcsú helyszíne, az autósokat 
a polgárõrök irányították. Az elõkészítõ 
munkabizottság elnöke Uvacsek Csaba 
képviselõ szerint az idei városi búcsú is 
nyereséges és sikeres rendezvénye volt 
a településnek. (Fotók a címlapon.)

Megkezdték a Gyepi földeken 
lévõ utcák rendbetételét
A Városgondnokság szeptembertõl októ-

3ber végéig 160 m  zúzott követ terít szét 
a Gyepi földeken elhanyagolt utcákban. 

3Eddig 110 m  kõvel töltötték fel a Me-
gyeri, a dr. Tibold, a Bellus, a Simándy 
és a Huszka utca gödrös és kátyus része-
it. Ebbõl a kõböl javítják a Fenyves, a 
Boróka és a Burillák utca gödrös szaka-
szait is. A Grassalkovich utcában és a 
Huszka utcában vízelvezetõ árkot is épí-
tenek a Városgondnokság gépeivel.

Csigaház programjai
XI. 6. Könyvbazár 15.00-20.00
XI. 14. MÁS-KÉP Színjátszó kör - 19.00- 
XI. 15. Baba-mama Klub - 8.00-12.00
XI. 17. Véradás - 14.30-18.30
XI. 18. Nyugdíjas Katalin bál - 16.00-

20.00
XI. 21.-22. Galamb kiállítás - 10.00-

18.00
XI. 26. KÖZMEGHALLGATÁS - 17.00-
XI.27. Kispályás focibál - 20.00-
XI. 28. KATALIN BÁL - 19.00-   
Minden héten szerdán SALSA 

tanfolyam - 19.00-20.30

KÖZMEGHALLGATÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2009. november 26-án (csütörtökön) 17.00 órától 20.00 óráig 
közmeghallgatást tart a Csigaházban,

 amelyre tisztelettel meghívja az érdeklõdõket.

A nyilvános testületi ülés napirendje:
- Polgármesteri beszámoló

- Önkormányzati bizottsági elnökök beszámolója
- Tájékoztató a pályázatokról

 - Lakossági kérdések

A kérdéseiket e-mailben és postán lehet eljuttatni a testülethez, vagy a 
helyszínen lehet személyesen kérdezni.

 E-mail:

 A Polgármesteri Hivatal címe: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

 hivatal@kistarcsa.hu

2009. november 25-én

író-olvasó találkozó
lesz a Városi Könyvtárban

A vendég Tóth Krisztina költõnõ, 
novellista, mûfordító, üvegmûvész, 

a Nõk Lapja állandó szerzõje
Az 1964-ben Budapesten született írónõ 
elsõ kötete, a Radnóti Miklós emlékérem-
mel jutalmazott Kabátlobogás 1989-ben 
jelent meg. További mûvei: A beszélgetés 
fonala (1995), Látogatás (1996), Árnyék-
ember (1997), Porhó (2001), Londoni 
mackók (2003), Síró ponyva (2004), Fény 
viszony (2004), Vonalkód (2006), Magas 
labda (2009). 
Munkásságának elismerésére Graves-díj, 
Déry Tibor-díj, József Attila-díj, Vas István-
díj, Szépírók Társaságának Díja kitüntetést 
kapott. (Legújabb prózakötete 2009 
novemberében kerül a könyvesboltok 
polcaira.

A vacsorát a polgármester, az alpolgár-
mesterek és a képviselõk szervírozták

A rendbetett Huszka utca eleje
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szeretnéd tudni, ha válaszút elõtt állsz, de 
nem tudsz dönteni, akkor is segíthet a 
számmisztika. A számok mindent elmon-
danak. Aki ismeri a számok jelentését, sok 
mindenben segítségére lehetnek az élet 
minden területén. 
A Deáktanya elõadásait a Civilház 
(Széchenyi út 33.) közösségi termében 
tartja. Az elõadások csütörtökönként este 
7 órakor kezdõdnek, idõtartamuk kb. 1 
óra. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-
10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztõ 
elõadásai nyitottak, azokat bárki térítés-
mentesen látogathatja.

KIKE

A Magyar Kupában Kerepes-Fradi 
labdarúgó selejtezõ mérkõzést 
játszanak november 11-én
A Budapest bajnokságban szereplõ 
kerepesi lányok az NB I-es Fradival 
kerültek össze a Magyar Kupában. A 
villanyfényes mérkõzést a kerepesi nagy 
pályán rendezik, a találkozó kezdési 
idõpontja november 11. este hat óra.

Sport-taekwondo edzések
Kistarcsán 
Szeptembertõl - az olimpiai sportágnak 
számító - taekwondo edzéseket is tartanak 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. 
Minden korosztályt szívesen vár Hegyes 
Imre edzõ. A foglalkozások idõpontja 
gyerekeknek hétfõn és szerdán 18.30-tól 
19.20-ig, felnõtteknek pedig 19.00-tõl 
20.00-ig. 
Október 2-tól a Gesztenyés Óvodában is 
beindult a  taekwondo 4-tõl 5 éves korig! 
Minden kistarcsai gyereket vár a két 
danos mester péntekenként 15.30-16.30-
ig. Bõvebb információ a www.senti-
nelse.atw.hu oldalon olvasható, vagy a 20-
340-5420-as telefonszámon kérhetõ.

Deáktanya programjai
2009. november 5. Fenyõ Ervin: Füst 
Milánról: A Nyugat nagy nemzedékéhez 
tartozik, barátja volt Osváth Ernõ szer-
kesztõ, Kosztolányi és Karinthy is. Nyel-
vezete monumentális, bizonyos szem-
pontból a bibliai prófétákra emlékeztet. 
Stílusa Berzsenyiével rokonítható.
2009. november 12. Uvacsek Martina: 
Amerikában jártam: New York, New York. 
Utazgatás Utah államban. A mormonok és 
az õ egyetemük. Nemzeti parkok szépsé-
gei. Kiruccanás Pennsylvániába. A Niaga-
ra vízesés. Benyomások Amerikáról.
2009. november 19. Sajó Tamás: Kereszté-
nyek Indiában: Dél-Indiában közel húsz-
milliós nesztoriánus keresztény közösség 
él, az I. század óta. Sok ezer szír nyelvû 
kéziratukat egészen a XX. század végéig 
elrejtették a nyugati látogatók elõl. A 
Tamás-keresztények csak mostanában 
engedtek betekintést a kétezer éves 
hagyományaikba.
2009. november 26. Réb Szilvia: Szám-
misztika: Ha nem ismered a sorsod, de 

A „Közösen Értük” Alapítvány, 
a sérült fiatalokért közhasznú 
jelentése

A „Közösen Értük” Alapítvány, tájékoz-
tatja a nyilvánosságot, hogy a személyi 
jövedelemadó 1 %-ból 2008. évben az 
alapítvány javára érkezett 137.480 Ft-
ból 77.000 Ft-ot mûködésre, 19.820 
Ft-ot rendezvényekre fordította. A meg-
maradt 40.660 Ft-ot a következõ 
évben tervezett kirándulásra, rendez-
vényre tartalékolja. Köszönjük az 
adományokat, segítségükre a jövõben 
is számítunk.

Adószámunk: 18693104-1-13

Katalin bált
rendez a Kistarcsai Váltók 

Egyesülete

2009. november 28-án
A jótékonysági hagyományõrzõ 

rendezvény
este 7 órakor kezdõdik a Csigaházban!
Jegyek elõvételben megvásárolhatók a 

plakáton
megjelölt helyeken, és érdeklõdni 

lehet telefonon!
Vacsora, éjfélkor tombola, hajnalig 

tartó tánc,
 zenél az öttagú FLER zenekar.

A bál bevételét a játszó tér 
fejlesztésére és egyéb sport célra 

fordítják!

Szeretettel meghívjuk 
a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és 

Humán Szolgáltató 
szakemberei által szervezett

NEVELJÜK EGYÜTT!
címû szülõknek szóló sorozatának 

második elõadására

KIHAGYHATATLAN 
JÁTÉKOK!

Amit minden gyermeknek
érdemes játszani

A játékfejlõdés kisgyermekkorban

Az elõadás játékbemutatóval 
egybekötött!

Elõadó: Romány Zoltánné 
óvodapedagógus, 

fejlesztõ pedagógus

Helyszín: Kistarcsa, 
Batthyány u. 2/a

Idõpont: 2009. november 
12.  17.00

Kistarcsai foci
2009.08.15-én megkezdõdött a bajnoki pontvadászat a Pest Megyei II .osztályú bajnok-
ságban. A Kistarcsai VSC csapatát a  'B' csoportba osztották. Eddig nyolc mérkõzést 
játszottak. 
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Kistarcsa képviselõ-testülete 2009. szep-
tember 23-án tartotta rendes soros ülé-
sét. Tar Szilárd javasolta az egyebek na-
pirendekhez felvenni a halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermekek és az eny-
hén, közepesen fogyatékos gyermekek 
helyzetének megtárgyalását. A „Bölcsõ-
de pályázat”-ot  sürgõséggel felvették a 
napirendek közé. Végül a módosítások-
kal együtt Tóth Szabolcs polgármester 
49 napirendet terjesztett elõ.
Babarczi József alpolgármester napiren-
den kívül felolvasta azt a levelet, amit a 
Szilas Tv szerkesztõjének írt Juszkó Fe-
renc televíziós nyilatkozatával kapcso-
latban. Azt kifogásolta, hogy a képviselõ 
valótlanságokat állított.
Kistarcsa idén is csatlakozott a Bursa 
Hungarica  Felsõoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz
Kistarcsa Képviselõ-testülete szeptem-
ber 23-án meghozott egyhangú döntésé-
vel 20 pályázót támogat havi 5000,- fo-
rinttal ebben a tanévben. A Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer célja a hátrányos hely-
zetû, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sõoktatásba való részvételének támoga-
tása. A pályázat benyújtási határideje 
2009. október 31-vel zárul.
Rendbe teszik a földutakat
Egyhangú szavazással megbízták a Vá-
rosgondnokságot, hogy az intézmény 
2009-es költségvetési keret terhére októ-
ber végéig javítsa ki a földutakat. Ez egy-
szeri földgyalulást és a gödrös területek 
zúzott kõvel való feltöltését jelentené.
Az önkormányzat ingatlant cserélne a 
Pilisi Parkerdõ Zrt.-vel
Egy hét éve húzódó ügyet zárna le a 
Pénzügy Bizottság és a Településfejlesz-
tési Bizottság javaslata. Ennek értelmé-
ben az önkormányzat felajánlaná a 
6088/9 hrsz.-ú beépítetlen ingatlan tu-
lajdonjogát a Pilisi Parkerdõ Zrt. Malom 
utca 1. szám alatt lévõ ingatlanának tu-
lajdonjogára. A csereszerzõdést egyhan-
gúan támogatták.
Az önkormányzat jogi képviselõjévé a 
Mátrai Ügyvédi Irodát szavazták meg
Az augusztus 3-án megtartott rendkívüli 
testületi ülésen jelentette be Tóth Sza-
bolcs polgármester, hogy augusztus 15-i 
hatállyal, közös megegyezéssel szerzõ-
dést bont az önkormányzat jogi képvi-
selõjével dr. Fabók Andrással. Ekkor dön-
töttek a képviselõk arról, hogy pályázati 
úton keresnek új jogi képviselõt. A szep-
tember 14-i határidõre többen adtak be 
érvényes pályázatot, közülük három pá-
lyázó anyaga került szeptember 23-án 
testület elé. A képviselõk elsõ körben  
szavazategyenlõség miatt - nem tudtak 
választani, de másodszorra a Mátrai Ügy-
védi Iroda mellett döntöttek. Az Ügyvé-

di Irodát képviselõ dr. Mátrai Mihály 
ügyvéd Budapesten a VIII. és a XIV. kerü-
letben már ellátott hasonló feladatot.
Módosították a közbeszerzési tervet
A Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és 
Humánszolgáltató épületét még a tél be-
állta elõtt hõszigetelni kell. Mivel építé-
si beruházásról van szó és a költségek 
(3,5 millió forint) elérik a közbeszerzési 
értékhatárt, ezért a júliusban elfogadott 
közbeszerzési tervet ezzel a tétellel ki 
kellett egészíteni.
A Szilasvíz Kft. iparûzési adóját a tulaj-
donrész arányában fizesse a tulajdono-
soknak 
Tóth Szabolcs polgármester tájékoztatá-
sa szerint a Szilasvíz Kft. 50-50%-os 

Kerepes és Kistarcsa közötti tulajdon 
megosztása nem érvényesül az iparûzési 
adó befizetésénél, ugyanis Kerepes 8 mil-
lió forintot kap, míg Kistarcsának csak 
700 ezer forint jut. A képviselõk felha-
talmazták Nagy Timea jegyzõt, hogy néz-
ze meg milyen jogi háttere lehet az 
iparûzési adó megosztásának.
Filmet forgat a Képtelen Képmás Színját-
szó Közhasznú Egyesület a volt internáló 
tábor területén
A Közhasznú Egyesület a filmforgatás 
idejére -  2010 január 4-tõl február 10-ig  
bérbe vette az önkormányzattól a to-
ronyépületet. A filmforgatás után a kor-
hûen berendezendõ épületrészben egy 
állandó kiállítást szeretnének nyitni, 
ahol a Rákosi idõszak alatti hangulatot 
idéznék viassza. 
Sikeres pályázat esetén új bölcsõde épül-
ne Kistarcsán
Ehhez azonban sikeresen kellene szere-
pelni a KMOP pályázaton. Mindenesetre 
a képviselõk határoztak az elsõ lépésrõl 
– rendezik az építési engedélyeztetési 
terv szerinti telekhatárt a kijelölt ingat-
lanon.

A Völgy utca Szabadság út és a Kölcsey 
utca közötti szakaszát egyelõre nem újít-
ják fel
A felújítást azért voltak kénytelenek el-
napolni a képviselõk, mert a Völgy utca 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. tu-
lajdonában van. A felújítás a Völgy utca 
tulajdonjogának megszerzése után indít-
ható el. Az önkormányzat kérelmérõl a 
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 
még nem döntött. A burkolat felújításáig 
saját költségen feltöltik a gödröket és fi-
gyelmeztetõ táblákkal jelzik az úthibá-
kat, valamint a sebességet 20 km/ órára 
csökkentik.
A Pestor Kft. nyerte a jelzõrendszeres há-
zi segítségnyújtásra kiírt pályázatot

A képviselõ-testület június 17-én sza-
vazta meg a pályázat kiírását. Az orszá-
gosan meghirdetett tenderre a Pestor 
Kft. és az Országos Járõrszolgálat Kft. 
adott be érvényes pályázatot. A bíráló bi-
zottság a Pestor Kft-ét támogatta, a kép-
viselõk a a bizottság javaslatát  ellensza-
vazat nélkül elfogadta, így Kistarcsán a 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 
jelzõrendszerének mûködtetésére öt 
éves idõtartamra a Pestor Kft-vel kötnek 
szerzõdést.
Állandó piacot hoznak létre a „búcsú te-
rületén”
Júniusban létrehoztak egy munkacso-
portot a karácsonyi vásár elõkészítésére. 
A képviselõk szerint a jelenlegi gazdasá-
gi helyzetben nem gazdaságos erre a cél-
ra egy ideiglenes piacteret kialakítani, 
célszerûbb lenne egy állandó piacot kia-
lakítani a „búcsú területén”. Az ötlet ki-
dolgozására egy újabb munkacsoportot 
hoztak létre. (ifj. Juhász István alpolgár-
mester, Juhász József és Zsiák Péter kép-
viselõk)

Polgár Gyula

A Szilasvíz Kft. iparûzési adóját a tulajdonrész
arányában fizesse a tulajdonosoknak 

Tudósítás a testület szeptember 23-ki ülésérõl

Gurbán Sándor, Juhász József, Rimóczi Erzsébet és Török Mihály képviselõk



- Szeptember 7-én tárgyaltam Csûrös 
Alízzal az Auchan expanziós vezetõjé-
vel, melyrõl a szeptemberi elõterjesz-
tésben rövid ismertetést 
adtam.
- Szeptember hónapban 
több alkalommal talál-
koztam Vassné Nyéki Ilo-
nával, hogy a tábor elõz-
ményeit tisztázzam vele. 
Sajnos a kerepestarcsai 
idõszakból azt a jegyzõ-
könyvet, ami jogalap le-
hetne arra, hogy a tábort 
korábban már Kerepestar-
csának ígérték, egyelõre a 
levéltárban sem találjuk. 
- A pénzügyi bizottság 
elnökével többször pró-
báltuk felvenni a kapcso-
latot a Titanic Water-
park-kal, hogy a beruhá-
zással kapcsolatban tájé-
koztatást kapjunk. Bár telefonon egyez-
tettünk, azonban az ígért határidõre sem 
a döntésrõl, sem a beruházás helyszíné-
rõl nem kaptam tájékoztatást.
- Szeptember 14-én és 28-án intézmény-
vezetõi megbeszélést tartottunk, ahol az 
aktualitásokat beszéltük át az intéz-
ményvezetõkkel.

- Bölcsõde és útpályázat ügyben több-
ször egyeztettem országgyûlési képvise-
lõnkkel Fogarasiné Deák Valériával. 

-  Szeptember 18-án a 
Szilasvíz taggyûlésen 
vettem részt. 
- A Szilasvíz Kft. veze-
tõjével és a FEB tagok-
kal együtt többször 
egyeztettem a ivóvíz 
minõség javító pályá-
zattal kapcsolatban.
- Bátovszki György 
Csömör polgármeste-
rével a KERHU kérdés-
ben egyeztettük a tár-
gyalás menetét. Megál-
lapodtunk abban, hogy 
a KERHU felé küldött 
hivatalos megkeresé-
sünkre a KERHU hiva-
talosan fog válaszolni, 
ez azonban a mai napig 

nem történt meg. 
- Szeptember 23-án a Gödöllõi Kistérségi 
Társulás ülésén voltam. 

Kistarcsa, 2009. október 20.

Tóth Szabolcs
polgármester
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Ezúton tájékoztatjuk városunk polgá-
rait, hogy a város fejlesztésével kapcso-
latosan az alábbi   feladatokat végeztük 
el.
Lefolytattuk a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati rendszer kialakításával 
kapcsolatos közbeszerzési eljárást, 
amely eredményesen zárult. A kiviteli 
szerzõdést megkötöttük a Bau Holding 
2000 Zrt-vel, a munkálatok 2009. 
október 22-én megkezdõdtek.

Közbeszerzési eljárás keretében meg-
hirdettük:
1. részajánlat: Szent István Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény könyvtárral és aulával történõ 
bõvítése (engedélyezési, kiviteli tervek 
és engedélyeztetési feladatok)
2. részajánlat: Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola kis épületének átalakítása bölcsö-
dévé (engedélyezési terv és engedélyez-
tetési feladatok)
3. részajánlat: Flór Ferenc Gimnázium 
bõvítése az uszoda felé egy tornaterem-

mel és 6 tanteremmel (engedélyezési, 
kiviteli tervek és engedélyeztetési fela-
datok)
4. részajánlat: Tölgyfa Óvoda magas tetõ 
építése (egyszerûsített kiviteli terv) 
Érvényes: 
1. részajánlat: Szent István Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény könyvtárral és aulával történõ 
bõvítése (engedélyezési, kiviteli tervek 
és engedélyeztetési feladatok)
3. részajánlat: Flór Ferenc Gimnázium 
bõvítése az uszoda felé egy tornaterem-
mel és 6 tanteremmel (engedélyezési, ki-
viteli tervek és engedélyeztetési felada-
tok)
A 4. részajánlatban a 2. részajánlat ér-
vénytelen. (Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola kis épületének átalakítása bölcsödé-
vé) [engedélyezési terv és engedélyez-
tetési feladatok]
A nyertes pályázóval, az Óbuda Általá-
nos Mérnöki Tervezõ Iroda Kft.-vel a 
tervezési szerzõdést 2009. október 26-án 
megkötöttük.

Tájékoztató a város fejlesztésével
kapcsolatos tervek végrehajtásáról

Kistarcsa Város jegyzõje 
pályázatot hirdet

mûszaki osztályvezetõ
 munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 10 § (1) 
bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: Határo-
zatlan idejû közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Próbaidõ: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Sza-
badság út 48.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 
9/1995. (II.3.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltõje által ellátandó feladatkö-
rök: 1.sz. Melléklet, 4.sz. Feladatkör  építés-
ügyi hatósági ügyek döntésre elõkészítése 
kiemelt munkakörben, I. besorolási osztály-
ban.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi 
körök: I.fokú építéshatósági tevékenység szak-
mai irányítása, önkormányzati beruházások 
elõkészítésének és lebonyolításának koordi-
nálása, szervezése, településrendezési eszkö-
zök módosításával összefüggõ önkormány-
zati döntés-elõkészítõ és szervezési feladatok, 
a Képviselõtestület és a bizottságok mûszaki 
osztályt érintõ döntéseinek elõkészítése.
Pályázati feltételek:
-   magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, 
cselekvõképesség
-   a 9/1995. (II.3.) Korm.rendeletben foglalt 
felsõfokú végzettség
-     felhasználói szintû  számítógépes ismeret
-     vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása
-     5 éves közigazgatási gyakorlat
-     2 éves önkormányzati vezetõi gyakorlat
-     közigazgatási  szakvizsga, versenyvizsga
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

-   önkormányzati beruházói gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell:

-  szakmai önéletrajzot
- képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítványt
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot 

az elbírálásban résztvevõk megismerhetik
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvényben és 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabály-
zatában foglaltak szerint
A pályázat benyújtásának határideje:  2009. 
november 30.
Elbírálás határideje: 2009. december 30.
A munkakör betölthetõ: 2010. január 1.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné 
nyilvánítási jogát fenntartja.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban 
tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére 
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell 
eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „mûszaki 
osztályvezetõ pályázat”.
A pályázatokat zárt borítékban jeligével ellátva 
postai úton, vagy személyesen lehet leadni
Cím: Kistarcsa, Szabadság út 48. (Mûvelõdési 
Iroda)
Bérezés: Kjt. bértábla szerint

Érdeklõdni lehet:
06-28-507-147-es telefonszámon

Tóth Szabolcs polgármester beszámolója
a képviselõ-testület 2009. október 21-i ülésére

Tóth Szabolcs
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os, Kistarcsán is kerekedett egy 
krumplis mese sok évvel eze-Nlõtt: amikor a Kistarcsai Kultu-

rális Egyesület kitalálta, hogy Krumpli-

fesztivált rendez. Nem is akármilyen, 
csupa-krumpli fesztivált, hanem gör-
höny sütésére hívják az ehhez kedvet 
érzõ, vállalkozó kedvûeket! Azóta eltelt 
néhány év, és a Görhönyfesztivál orszá-
gos hírûvé nõtte ki magát! Regionális és 
országos sajtó, televízió és rádió adta 
hírül, hogy ezen a napon sül Kistarcsán 
számtalan serpenyõben, tárcsán s más 
sütõ-alkalmasságon a tócsni, a görhöny, 
avagy  lapcsánka, görhe, bujka, hadifa-
sírt, vagy tisztviselõ pecsenye. Bárhogy 
is neveznénk ezt az étket, bizonyára 
mindenki ráismer: a reszelt burgonyá-
ból némi liszttel elegyítve sütött fogás-
ra. Legyen akár benne hagyma, vagy 
tojás, ízesíthetjük sóval, borssal, petre-
zselyemmel, vagy kedvünk szerint re-
szelhetünk bele cukkínit, zellert, répát, 
kínálhatunk mellé fokhagymás tejfölt 
vagy rafináltan fûszerezett szószokat… 
mindig jólesik. Népszerûségét egy-
szerûségének köszönheti, s milyen 
szép, hogy a nyelvünk is olyan sok név-
vel említi: a KIKE Görhöny-térképén 
láthattuk, mennyi különbözõ név gyûlt 
össze!
De mi is a csodálatos a görhönyben? 
Egyszerû, és éppen ez a titka. Benne az 
emberi kéz érintése, ahogyan szedi, 
pucolja, reszeli, s õrzi gonddal, amíg 
sül.  Benne a családi hagyomány, hi-

szen itt durvára reszelik, amott fino-
mabbra, hol tojással kavarják össze, hol 
anélkül. Hiszen az ilyen egyszerû étkek 
a csodák, melyekben benne egy egész 

nép tudása: hisz a gör-
höny-titok anyáról leá-
nyára száll. 
Benne egy település egész 
történelme: ahogyan ide, 
Kistarcsára is magukkal 
hozták a betelepített szlo-
vákok saját hagyomá-
nyaikat, s aztán a hosszú 
évek alatt keveredett a 
svábok, a székelyek szo-
kásaival, ugyanúgy tették 
hozzá ízeiket mind, akik 
az agglomerációra oly jel-
lemzõen, a Nyírségbõl, 
Borsodból, Nógrádból, a 
Jászságból, Békésbõl jöt-
tek, s hoz-
t á k  m a-

gukkal a különféle íze-
sítési, sütési módokat. A 
görhönyben benne egész 
Nagy-Magyarország, min-
den titkával, tudásával, 
történelmével.
Ezt bizonyította az a 14 
csapat is, akik reggeltõl 
estig pucoltak, reszel-
tek, kavartak és sütöt-
tek, és kínálták az éhes 
közönségnek. A közön-
ség pedig lelkesen vásá-
rolta a kóstolójegyeket, 
türelmesen álltak sor-
ba, s békésen szimatol-
tak a sülõ görhöny ne-

héz illatába. S amikor a gyomor 
megtelt, játszottak a KIKE fiataljai által 
mûködtetett ügyességi játékokon, for-
gatták a szerencsekereket. S miközben 
lehetett bort kóstolni, vagy egy jó pohár 
sörrel adni meg a módját a görhöny 
élvezetének, a színpadon reggeltõl estig 
tartó mûsor szórakoztatta a közönséget. 
Természetesen volt zsûri is, aki nagy 
szakértelemmel s annál nagyobb kétsé-
gek közepette bírálta a sok kiváló 
görhönyt: melyik is lehet közülük a leg-
jobbnak járó díjra érdemes?
És mivel ez a nap egy krumplis mese 
volt, természetesen volt krumplis játszó-
ház is. Kiállítás, ahol többfajta burgo-
nyát ismerhetett meg a nagyérdemû kö-
zönség. Vetélkedtek a legérdekesebb bur-
gonyák és a krumplis ételreceptek is. 
Ez a szép szeptemberi nap igazán gyö-
nyörû idõvel köszöntötte a fesztivál 
minden résztvevõjét! A Kistarcsai 
Kulturális Egyesületnek újból sikerült 
felébreszteni a közösségi lét örömét, s 
egy remek porgrammal szolgálni a tele-
pülés lakóinak. A KIKE Kulturális Hét 
megkoronázására méltóbb esemény 
nem is tarthatott volna számot: mint a 
burgonya dicsérete! Aki nem volt ott, 
bizony, bánhatja! Aki nem hiszi, járjon 
utána, vagy látogasson el a KIKE hon-
lapjára!

Halmos Monika

Görhönyfesztivál Kistarcsán
2009. szeptember 19.

„Volt egyszer szegényember, meg a felesége, krumplit ettek minden áldott nap 
ebédre.” – imígyen kezdõdik a rímes költemény, Kányádi Sándor Krumplis 
meséje. S azután a sorok közt olvasva rendre elõbukkannak az egyféle 
alapanyagból készült étkek: levesnek, tokánynak, sültnek, körítésnek, 
paprikásnak elkészített pityóka, burgonya,  netán földimogyoró. S amikor a 
király is arra járván megnyalta minden ujját a krumplis falatoktól, hát 
hintóval vitette a leleményes asszonyt, s élete párját udvarába.

Kerepesen mûködõ konyhánk minden nap frissen
készülõ ételek kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás!
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.

Áraink tartalmazzák a csomagolási költséget is.
Étlapunk megtekinthetõ a www.fanietkezde.fw.hu címen.
Rendelését várjuk a 06-20-542-5605 telefonszámon vagy

a fanifutar@freemail.hu e-mail címen.

A Kölcsey Általános Iskola csapata

„Teltházas” rendezvény volt
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egy tánccsoport tart ízelítõ be-
mutatót repertoárjából az útvo-
nal fordulópontjainál. Ennek 
nem titkolt célja, hogy felhív-
juk a környékrõl összegyûlt 
érdeklõdõk figyelmét a köz-
ponti rendezvényre.
Idén már harmadszor kapcso-
lódtunk be a Kulturális Örök-
ség Napjai címû összeurópai 
rendezvénybe. Ebbõl az alka-
lomból Európa 48 országában 
nyitják meg különbözõ intéz-
mények kapuit a látogatók 
elõtt. Ezek többnyire olyan, 
szép épületek, ahova magától 
nem megy be az ember  bíró-
ságok, kutató intézetek… Az 
ott dolgozók térítésmentes ide-
genvezetést is végeznek.
Nekünk nincs ugyan kiemel-
kedõen szép épületünk, de ér-
dekes objektumok Kistarcsán 
is találhatók. Most az Evangé-
likus Szeretetotthonba láto-
gattunk el, ahol az intézmény 
új vezetõje, Juhász Eszter az 
alagsortól a második emeletig 
mindent megmutatott, és köz-
ben sok, sok információval lá-
tott el bennünket. És még kap-

2009-ben már nyolcadszor 
rendezett kulturális hetet a 
Kistarcsai Kulturális Egye-
sület. A Görhönyfesztiválok 
számával összevetve nincs 
tévedés, mert az elsõ két év-
ben virágkiállítás, illetve tör-
ténelmi játék „A hazáért és a 
szabadságért” jelentette a hét-
végi programot. Ebbõl is 
látszik, hogy évekig érlelõdött 
a krumplihoz kapcsolódó 
gasztronómiai fesztivál gon-
dolata.

Az idén elmaradt az elsõsor-
ban általános iskolásoknak 
szóló színházi és filmes nap 
programja. Ennek oka, hogy 
az egyesület vezetõsége  a ko-
rábbi évek tapasztalatai alap-
ján úgy ítélte meg, hogy eb-
ben a formában nincs értelme 
ezen programok megtartásá-
nak, mert a Csigaházba bezsú-
folt gyereksereget nem kötik 
le az általunk kiválasztott da-
rabok. Ez a megállapítás külö-
nösen a felsõ tagozatos tanu-
lókra vonatkozik, akiket ne-
héz volt kordában tartani. 
Mert mi igyekeztünk mûvészi 
értékeket hordozó alkotásokat 
bemutatni, de nem szolgál-
tunk pattogatott kukoricával 
és üdítõitallal. Ez a mostani ál-
lapot azonban nem jelenti azt, 
hogy végleg lemondtunk az ér-
tékes filmek és színjátékok 
kistarcsai gyerekek felé tör-

ténõ közvetítésérõl. Reméljük, 
hamarosan megtaláljuk a mód-
ját is.
A hétfõi események helyszí-
néül a katolikus templom szol-
gált. Megkoszorúztuk az itt ke-
resztelt Simándy József em-
léktábláját, majd a hely szelle-
mének megfelelõ, a komolyze-
ne világában ismert orgonada-
rabok és énekek hangzottak 
el. Ez alól kivétel volt Bognár 
Szilvia mûsora, melyben az or-
szágos hírû énekesnõ gyönyö-

rû csángó dalokkal ej-
tette ámulatba a hallga-
tóságot.
Szerdán a Szent István 
Iskola kárpitborítást ka-
pott zsibongója adott he-
lyet a világi komolyzene 
elõadóinak. A dekoráci-
óul szolgáló virágkom-
pozíciók és az ülõhelye-
ket, valamint a falakat 
borító bársony elegáns 
elõadóterem hangulatát 
keltette. A helyiség 
akusztikai adottságai saj-
nos levontak a mûsorra 
került darabok mûvészi 
értékébõl, de így is kel-
lemes élményben volt 
része a szép számú kö-
zönségnek.
Mindkét említett kon-
certen Kistarcsán lakó 
vagy itt dolgozó amatõr, 
illetve hivatásos elõ-
adók mûködtek közre.
A Deáktanya kulturális 

hétre esõ elõadásának témáját 
kötjük valamilyen aktualitás-
hoz. Ezúttal a magyarországi 
szlovákok kultúrájának kap-
csán beszélt Király Katalin, a 
Szlovák Közmûvelõdési Köz-
pont vezetõje a hagyomány 
lényegérõl, a kulturális örök-
ségrõl, a szellemi értékek áta-
dásának generációkon átívelõ 
fontosságáról.
A Görhönyfesztivál alkalmá-
ból egész napos színes prog-
ramsorozatot szerveztünk az 
ideiglenes szabadtéri színpad-
ra. A fõ attrakció a nemzetisé-
gi folklórtalálkozó volt. Idén a 
Tulipán Országos Szlovák 
Folklórtalálkozót szerveztük 
meg. Az ország négy régiója 
képviseltette magát táncosok-
kal, népdalkörökkel és zené-
szekkel. Ennek a programnak 
része a színes, zenés felvonu-
lás, melynek keretében egy, 

KIKE Kulturális Hét
2009. szeptember 14-tõl 20-ig

csolódtunk is az idei év mot-
tójához, mert ezúttal a szakrá-
lis helyek voltak középpont-
ban, márpedig a szeretetott-
honnak van egy kápolnája is. 
Ebben a meghitt környezet-
ben volt szerencsénk hallgat-
ni alkalmi vezetõnk minden 
apró részletre kitérõ szavait.
A kulturális hét záróesemé-
nye a Simándy-szobor megko-
szorúzása volt. Az igen szín-
vonalas emlékünnepség vé-
gén felvételrõl meghallgattuk 
a Hazám, hazám… címû dalt. 
Ezt már csak a koszorúzás kö-
vette. A kistarcsaiakon kívül 
koszorút helyezett el a talap-
zaton a Magyar Állami opera-
ház, a Simándy Társaság, vala-
mint a Párizsban mûködõ Si-
mándy Polgári Kör képvi-
selõje is.
A szervezõk és a programok 
megvalósításában résztvevõ 
társaik elfáradtak a hét végé-
re, de jólesõ érzéssel hallgat-
ták a pozitív visszajelzéseket.

Kereszti Ferenc

Koszorúzás a Simándy-szobornál
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A Himnusz elhangzása után Dr. Lukács 
Ferencné az iskola új igazgatója köszön-
tötte Tóth Szabolcs polgármestert, Nagy 
Timea jegyzõt, az önkormányzat megje-
lent tagjait, a vendégeket, az egykori 
tanárokat, diákokat és az iskola mostani 
tanulóit és dolgozóit. A zsúfolásig meg-
telt aulában Tóth Szabolcs polgármester 
mondott ünnepi beszédet. Ebben kitért 

az iskola alapításának körülményeire a 
kezdeti nehézségekre. 2004 óta több vál-
ságot is megért az iskola, beszéltek a 
bezárásáról, feladatainak szûkítésérõl, 
de végül a város megmentette a középis-
kolát. A polgármester elmondta: „Az 
egészségügyi és szociális szolgáltatá-
sok területin nélkülözhetetlen a jól 
képzett és felkészült személyzet, és hig-
gyék el az egészségügyi dolgozókra 
mindig szükség lesz, ezért fontos, hogy 
támogassuk, mind anyagilag és mind 
erkölcsileg is településünk intézmé-
nyét.” A polgármester külön kihangsú-
lyozta a diákok érdemeit.  „Ez az iskola 
az elmúlt húsz év alatt sok mindent 
megélt, de az idõ nem tudta kikezdeni, 
és tudjátok, hogy kinek köszönhetõen? 
Nektek! Ti vagytok, akik miatt áll ez 

az iskola, nektek szeretné átadni ös-
szes tudását és tapasztalatát, ha ti 
nem lennétek, ez az iskola sem lenne.” 
A polgármester beszéde után a 10. évfo-
lyam emlékmûsora következett. A 
reformkort, a szabadságharcot és az októ-
ber 6-i eseményeket felidézõ mûsort 
Visontainé Tiborcz Márta tanította be.

Mivel az iskola a névadó Flór Ferenc 
200-ik születésnapját is ezen a napon 
ünnepelte, ezért meghívta Dr. Kapron-
czay Károly professzort, a XIX. század 
egyik legnagyobb sebészének életrajz 
kutatóját, aki a „Legmagyarabb magyar 
orvos emlékezete” címû írását idézve 
elmondta, hogy sokan megfeledkeznek 
Flór Ferenc 1848-49-es szabadságharc-
ban betöltött szerepérõl. Az orvos, orvo-
si szakíró, honvéd alezredes, az 1848-
49-es szabadságharcban a hadügymi-
nisztérium egészségügyi osztályának ve-
zetõje volt, aki 1848 tavaszán szinte 
elsõként jelentkezett nemzetõrnek. A vi-
lágosi fegyverletétel után Flór Ferenc ne-
ve is felkerült arra a körözési listára, 
amelyen Kossuth Lajosra, Petõfi Sándor-
ra, Mészáros Lázárra és még sok másra 
vérdíjat tûztek ki. 1949 augusztus végén 
másfél évi börtönre, állásvesztésre ítél-
ték, majd szabadulása után  1851 tava-
szától Tápiószelére számûzték, ahol ren-
dõri felügyelet alatt állt. A kiegyezés 
után újra Pest fõorvosává és a Szent Ró-
kus Kórház igazgatójává nevezték ki.

Az elõadást követõen a diákönkormány-
zat képviselõi megkoszorúzták Flór 
Ferenc emléktábláját, majd az iskola régi 
és mostani diákjai egy fergeteges 
mûsorral emlékeztek meg a 20 éves év-
fordulóról. Elsõként az idén érettségizett 
Bangó Dalma néptáncolt partnerével, 
majd Reményik Sándor: Régi nóta címû 
versét Horváth Dalma, Juhász Evelin, 
Lovrencsics Réka és Petrovics Kincsõ ad-
ta elõ. Szintetizátoron Pálinkás Viktória 
a „Régi, régi dalt” játszotta el, ezt kö-
vetõen az iskola egykori diákja Gergely 
Petra egy József Attila verset szavalt. 
Szakál Magdolna Még egy gyertya címû 

Megalapításának 20 éves évfordulóját
ünnepelte a Flór Ferenc Középiskola

A névadó 200 éves születésnapjáról is megemlékeztek

verse után Petrovics Kincsõ, Boda 
Angéla és Juhász Kornélia 9. osztályos ta-
nulók a Love story-t énekelték el. Nagy 
sikert aratott Vojt Zsanett egykori diák 
táncosainak elõadása, aki a Táncmûvé-
szeti Fõiskolát elvégezve táncpedagógus-
ként dolgozik. Az ünnepi mûsort Pálin-
kás Viktória szólója zárta. Rücker Zsu-
zsanna öregdiák a program mûsorve-
zetõje megköszönve a közönség figyel-
mét átadta a szót Babarczi József alpol-
gármesternek, aki a technikai szünetet 
az iskolához kötõdõ régi történetekkel 
töltötte ki, majd megérkezett az ünnep-
ség meglepetése a 300 szeletes torta, 
amit az Illés Cukrászda készített a fenn-
tartó önkormányzat megrendelésére. A 
tortát az iskola igazgatói szeletelték fel. 
Az ünnepség után még nagyon sokan 
megnézték az iskola folyosóján a Flór 
Ferenc életébõl és orvosi használati tár-
gyaiból összeállított kiállítást, melyet a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum bo-
csátott az iskola rendelkezésére az ün-
nep alkalmából, valamint a képgalériát, 
amit a diákok Ecsedi Gáborné könyvtá-
ros vezetésével állítottak össze az iskola 
elmúlt 20 évébõl. A földszinti kisterem-
ben Horváth Tekla, az iskola volt diákja 
mutatta be festményeit, rajzait.  Délután 
a vendégek osztályprogramokon vehet-
tek részt, ahol szendvics- és saláta-bár, 
teaház, filmklub várta az érdeklõdõket. 

P.Gy.

Egy iskola életében 20 év nagyon hosszú idõ. A Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium ennyi idõ alatt öt generációt indított el a 
nagybetûs élet felé. Az iskolát 1989. október 6-án nyitották meg abból a célból, 
hogy biztosítsák Pest megye nõvér és asszisztens utánpótlását. A Flór Ferenc 
Egészségügyi Szakközépiskola az 1990-es tanévtõl már gimnáziumként is 
mûködött. Az iskola jogi helyzete 1992 szeptemberétõl megváltozott, a fenntartói 
jogot Pest Megye Önkormányzata vette át, majd 12 évvel késõbb visszaadta az 
intézményt a Kistarcsai Önkormányzatnak.  Az elsõ érettségi vizsgákat 1994-ben 
tartották. 2009. október 10-én az iskola 20 éves évfordulóján megemlékezett a 
névadó Flór Ferencrõl is, aki - 200 évvel ezelõtt 1809. október 10-én született  és a 
XIX. század neves sebészorvosa volt. 1849 januárjától a honvéd orvosi kar 
vezetõjévé választották. 

Nyitott napok a Flór Ferenc 
Középiskolában

Telefon:06-28-506-855, fax:06-28-
506-856, e-mail: florferenc@t-online.hu.

A leendõ kilencedikeseknek és szü-
leiknek 2009. november 10-11-ig, vala-
mint 2010. január 12-13-ig nyitott 
napokat szervez az iskola vezetõsége. A 
meghirdetett napokon 8.00-8.45 óráig 
általános tájékoztatót tartanak, majd 
lehetõséget nyújtanak óralátogatásra is. 
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel 
várnak!

Felvételi elõkészítõ  
A hagyományoknak megfelelõen a 8. 
osztályosoknak ebben a tanévben is 
elõkészítõket szerveznek. November-
ben indul magyar nyelv és irodalom, 
valamint matematika tantárgyakból a 
felvételi elõkészítõ. (tantárgyanként 
12 000,-Ft) Jelentkezni lehet személye-
sen a nyitott napok valamelyikén, vagy 
telefonon, az iskola központi számán. 
(

Dr. Lukács Ferenc Józsefné, az iskola
új igazgatója köszöntötte a vendégeket
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Benedek Elek születésének 150. évfor-
dulójáról ünnepélyes keretek között 
emlékeztünk meg diákjainkkal a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskolá-
ban. Már az ünnepséget 
megelõzõen lelkes kutató-
munka vette kezdetét. Az 
író életérõl, családjáról 
gyûjtöttek adatokat, képe-
ket tanulóink, színes tab-
lókat, faliújságot készítet-
tek erre az alkalomra. Az 
alsó tagozat lelkesedésérõl 
ad tanúbizonyságot, hogy 
megalkottak egy óriás 
méretû papírból készült 
sárkányt, mivel „Több-
sincs királyfi” is birkózott 
a mesében.
Nagyon meghatotta a gye-
rekeket, hogy Lengyel 
László (politológus) aki-
nek dédnagyapja Benedek 
Elek volt, külön erre az alkalomra írt egy 
köszöntõ levelet iskolánknak, melybõl 
mindannyian megtudhattuk, hogy azért 
van a híres meseíró meséiben, hogy a 
király és a királyné egyik szeme sír, a 
másik meg nevet, mert Benedek Elek 
bátyját, Ignáckát hét évesen vesztették el 
szülei. „A gyerekek is megfogadhatják 
azt a példázatát, amikor azt írta Marci 
fiának, hogy ne az erõsebbek mellé állj, 
mert azok mellé állni nem bátorság, 
hanem állj mindig a gyengébbek, a 
kisebbek és a szegényebbek mellé. És 
legalább ilyen fontos Benedek Elek 

másik igazsága, hogy nem a másikat, 
hanem magunkat legyõzni a legnehe-
zebb.” (részlet Lengyel László iskolánk-

hoz írt levelébõl)
Ezt követõen elsõseink megtekintették a 
Csigaházban az - erre az alkalomra ké-
szült mûsort, a nagyobbak pedig mese-
feldolgozással, könyvtári kutatómun-
kával és játékos feladatokkal folytatták a 
napot.
Benedek Elek 1929-ben halt meg és 
kisbaconi sírján a következõ felirat áll: 
„Jézus tanítványa voltam, gyermekekhez 
lehajoltam, szívemhez fölemeltem, 
szeretetre így neveltem.”

Galba Judit és
Kocsisné Bodnár Judit

Benedek Elek évfordulóját
ünnepeltük a Kölcseyben

Szinte alig van olyan tanév, amelynek a 
kezdetén ne bukkanna fel egy  hirtelen 
elõre nem várt probléma. Ilyen volt idén 
is. Szeptember 1-jén, az elsõ tanítási 
napon szembesültünk azzal a ténnyel, 
hogy a 226 alsó tagozatos tanuló szülei 
közül, 186-an kérték a napközis ellátást. 
A felvételi kérelem iránti igény teljesen 
érthetõ és indokolt, mivel a szülõk egész 
nap dolgoznak. Közülük sokan csak 16.00 
óra után, vagy még késõbb tudnak 
gyermekeikért jönni. Így a napközis neve-
lõkre többek között, nem csak a közös ta-
nulás, a házi feladat megoldása, a gyer-
mekek felügyeletének biztosítása vár, de 
esetenként a szülõi szerep délutáni átvál-
lalása is. Ezt a 186 napközis gyermeket 6 
csoportba kellett beosztani, ami eseten-
ként 32-36 gyermeket jelent. Ekkor 
fordultunk csoportfejlesztési kérelemmel 
az önkormányzat képviselõ-testületéhez. 
Kérésünket meghallgatták, és a képvise-
lõk a helyzetet nagy empátiával kezelve a 
szeptember 23-ki ülésen megszavazták a 
csoportok számának növelését. Köszön-
jük szépen! Nagyon nagy gondtól szaba-
dultunk meg, és a szülõk is megnyugod-
tak, hogy gyermekeik kényelmesebb 
körülmények között tölthetik el a délután 
nagy részét.
A település önkormányzata iskolánkat 
bízta meg az október 23-ai városi 
ünnepség összeállításával. Vágány Attila 
tanár úr és tanítványai több heti felkészü-
léssel tették az ünnepet mindenki 
számára emlékezetessé a Csigaházban.

A diákönkormányzat egy vidám hangula-
tú „zsibvásárral” kezdte meg az októbert, 
rögtön 1-én kb. 40 adni és még több venni 
szándékozó gyermek lepte el a „vásári 
teret”. A kétórás adok-veszek után min-
denki elégedetten tért haza. Szintén a 

A szokásosnál is hangosabb gyerekzsivaj 
verte fel az alsó tagozatos udvar csendjét 
szeptember utolsó két hetében. Ekkor 
zajlott ugyanis az 1-2. és a 3-4. évfolya-
mok labdarúgó bajnoksága. A kisebbek-
nél négy, a nagyobbaknál hat osztály 

indult a megmérettetésen.
Az osztályok lánytanulói csatakiáltá-
sokkal, szurkolói táblákkal, pom-pom 
mûsorral készültek, így sarkallva jobb 
szereplésre a fiúkat. A bajnokságban 
összesen mintegy 70-80 kis futballista 

vett részt. A végig szoros 
küzdelmek után alakult ki a 
következõ sorrend :

1. - 2. osztály:  elsõ: 2.B., máso-
dik : 1.A., 2.A., harmadik: 1.B.
3.- 4  osztály:  elsõ: 4.C., máso-
dik: 4.A., harmadik: 3.A., ne-
gyedik: 3.C., ötödik: 4.B., hato-
dik: 3.B.
Gratulálunk minden résztvevõ 
csapatnak és külön köszönjük 
a tanító nénik segítségét a szur-
kolótáborok felkészítéséért.

Ujfalusi János

Osztálybajnokság a Kölcsey Iskola alsósai között

Új napközis csoport és      
a Szent István                       

Alsó tagozatosok a sárkánnyal
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Elfogták a csömöri templom betörõit

diákönkormányzat kezdeményezése volt, 
hogy az idei tanévben elõször meghir-
dette a „Szép füzet” versenyt, melyben 
minden alsó és felsõ tagozatos tanuló 
részt vehet szépen vezetett füzeteivel. A 
döntést félévkor és tanév végén a 
tanulókból és tanárokból álló zsûri hozza 
majd meg.

***
A zeneiskola pedagógiai munkája mellett 
igyekszik részt vállalni Kistarcsa életében 
is. Szeptemberben a zenetanárok léptek 

fel a Kulturális Héten, októberben két 
növendékünk, Legindi Réka és Gróf 
Annamária az Anyatejes Világnap ren-
dezvényén szerepeltek – méltóképpen 
képviselve a zeneiskolát – a Csigaházban. 
Henry Purcell: A pásztor címû darabját 
adták elõ fuvolán, tanáruk: Botrágyiné 
Virágh Orsolya. 
Október 2-án ünnepelte a Flór Ferenc 
Kórház 30. évfordulóját, s ezen a kedves 
megemlékezésen szerepeltek iskolánk 
tanárai, B. Várkuti Melinda két szép vers-
sel, Juhászné Börzsönyi Eszter és Hege-
düsné Csák Mónika énekkel, s Juhász 
Tamás zongorajátékával járult hozzá az 
ünnepség színesebbé tételéhez. Köszön-
jük a kórház részérõl a felkérést, remél-
jük, találunk még lehetõséget az együtt-
mûködésre.
Megrendeztük – a már hagyományosan 
mûködõ – októberi növendékhangverse-
nyünket, melyen a 22 mûsorszám között 
volt szóló, négykezes és kamaraegyüttes 
is. Voltak, akik elõször léptek fel, de 
akadtak olyanok is, akik már rutinosan 
mozogtak a színpadon. Mindenkinek gra-
tulálunk, sikeresen helyt álltak növendé-
keink. Köszönet a zenetanárok áldozatos 
munkájának, és köszönet a szép számú 
közönségnek, akik megtiszteltek minket 
figyelmükkel. Várjuk a kedves érdeklõ-
dõket a következõ, november 24-én meg-
rendezendõ koncertünkön is. 

 Horváthné Kasper Mária és 
Hegedüsné Csák Mónika

A csömöri római katolikus templomból 
2009. szeptember 5-én éjszaka kegytár-
gyakat, valamint mûszaki cikkeket lop-
tak el, összesen 320 ezer forint érték-
ben, valamint jelentõs, 200 ezer forint 
kárt okoztak rongálással. Az üggyel kap-
csolatban õrizetbe vettek egy 33 éves 
csömöri férfit, aki munkahellyel, jöve-
delemmel nem rendelkezik, valamint 
egy kistarcsai lakost, aki kihallgatása 
során beismerõ vallomást tett. A gya-
núsítottak lakásán megtalálták a temp-
lomból ellopott kegytárgyakat, vala-
mint a házkutatás során több olyan 
tárgy is elõkerült, melyek bizonyítható-

an korábban elkövetett betörésekbõl 
származnak. A bûncselekmény felderí-
tésében a Gödöllõi Rendõrkapitányság 
nagy erõkkel nyomoz.

zenei rendezvények
Iskolában

Álláspályázat
Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár részmunkaidõre 

szervezõi-adminisztrátori feladat ellátására
 munkatársat keres határozatlan idõre

Szakképesítési követelmény: szakirányú középfokú, vagy felsõfokú végzettség
Elõny: munkaügyi ismeretek

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot,
végzettséget igazoló dokumentumokat

Hozzájáruló-nyilatkozat: személyes adatokat a bíráló bizottság megtekintheti
Pályázat leadásának határideje: 2009. november 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 23.
A pályázatokat zárt borítékban jeligével ellátva postai úton,

vagy személyesen lehet leadni
Cím: Kistarcsa, Szabadság út 48. (Mûvelõdési Iroda)

A munkakör betölthetõ:  2010. január 1.
Bérezés: Kjt. bértábla szerint

Érdeklõdni lehet: 06 - 28-507-147-es telefonszámon

Angol nyelvtanfolyam
szerdánként 17-tõl 18-ig!

Gyerekeknek (10-13 év) egy alkalom november 4-én.
Keddi felnõtt kezdõre még várunk jelentkezõket!

tel.: 28-473-352, 06-20-434-00-35

ELADÓ- INGATLAN
2

Eladó Kistarcsán 114 m -es mediterrán ikerház, 
gyalog 5 percre a HÉV-tõl csendes betonos 
utcában. http://dencs.freebase.hu/, 06-20-99-
65-138
TANÍTÁS
Német nyelvtanár több éves gyakorlattal 
korrepetálást, nyelvvizsgára való felkészítést 
vállal Kistarcsán és  környékén. Tel.: 70/ 534 
9892

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

APRÓHIRDETÉSEK
A Csodasziget Családi 
Napközik és Játékház

nyílt napot tart Kistarcsán
A nyílt nap tervezett idõpontja 2009. 

november 28. szombat,  9-14 óra 
között (Kistarcsa, Árpád u. 20.) 

Minden érdeklõdõt szeretettel és 
meglepetésekkel, beiratkozási 

kedvezményekkel várnak.
A belépés díjmentes, a babazsúr 

jellegû rendezvény elõzetes 
jelentkezés nélkül is látogatható, 

azonban szóbeli és írásbeli 
érdeklõdést szívesen vesznek.

(06 702 863 873 )

Nõi focisták jelentkezését várják

Foci után érdeklõdõ hölgyek jelentkezését 
várja 10 éves kortól 50 éves korig  a 
Kerepesi Nõi Labdarúgó Szakosztály. A 
második idényét kezdõ szakosztály 
nagypályán és kispályán is benevezett a 
Budapest bajnokságba. Hetente két 
edzést tartanak. Érdeklõdni Kis Kálmán 
edzõnél lehet a 06-70-619-74-45-ös 
számon.
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A képviselõ-testület júniusban döntött 
arról, hogy idén is támogatják a Kist-
arcsai Színházat. Az igazgató úr már 
akkor jelezte, hogy nagyon szûk az idõ, 
de a bizalmat meg kell hálálni, így 
nem meglepõ, hogy szeptember végére 
összeállt a bemutatandó darab és  
társulata, így az év végén ismét láthat-
nak egy remek elõadást a kistar-
csaiak?
„Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó!” 
– Komolyan gondoltam a Kistarcsai 
Színházat. Éppen ezért nem maradhat el 
a produkció. A képviselõ-testület csak a 
májusi zárszámadás után látta tisztán az 
idei pénzügyi lehetõségeit, így csak júni-
usban tudtak dönteni errõl a kérdésrõl, 
ezáltal az elõkészületekre nagyon leszûk-
ült az idõ. Eredetileg õszre terveztük 
Noel Coward: Vidám kísértet címû sza-
lonvígjátékának helyi bemutatását Pécsi 
Ildikó Kossuth-díjas és Molnár Zsuzsa 
Jászay Mari-díjas színésznõk szereplésé-
vel, de  két további ismert színmûvészt, 
Rékasi Károlyt és Détár Enikõt, is szíve-

sen láttam volna. Szeretek mindent pon-
tosan kimunkálni, ezért az idõ rövidsége 
és a színészegyeztetések miatt már lehe-
tetlenség volt ezt a darabot színpadra állí-
tani. Ezért változtattam, és a Kistarcsán 
élõ Galkó Balázst kértem fel Anthony 
Shaffer által írt Mesterdetektívben való 
játékra. Nyolc évvel ezelõtt a Vecsési 
Színházban már bemutattuk ezt a 
darabot, akkor Sahin-Tóth Zoltán játszot-
ta az egyik szerepet és  most is vállalta az 
újabb kistarcsai szereplést. 
Azt mindenképpen meg kell jegyezni, 
hogy Galkó Balázs óriási áldozatot 
hoz. A mostani felkérésre rögtön igent 
mondott?
Néhány nap gondolkodási idõ után az 
elsõ felkérésre igent mondott, aminek na-
gyon örülök. Balázs nagyon felkészült 
színész, aki a játék iránti alázatával min-
denkit lenyûgöz.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a 
Mesterdetektív címû bûnügyi játék  
akárcsak tavaly A gondnok  a Flór 
Ferenc Középiskola aulájába kerül. Itt 

Idén is lesz Kistarcsai Színház
Dr. Patkós József rendezõ Anthony Shaffer: Mesterdetektív címû mûvét viszi színpadra

Megkezdõdtek az elõkészületek és az olvasó próbák az õszi színházi 
bemutatóra. Dr. Patkós József  rendezõ - a Szent István Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója - Anthony Shaffer: 
Mesterdetektív címû mûvét viszi színpadra. A kétszereplõs mûben a 
Kistarcsán élõ Galkó Balázs és a tavaly Harold Pinter: A gondnok címû 
színmûvébõl megismert Sahin-Tóth Zoltán játssza a fõszerepet. A 
színházat idén is a Flór Ferenc Középiskola aulájában alakítják ki. A 
premier november 27-én lesz és legalább 8 elõadást bonyolítanak le. A 
színházat Kistarcsa Város Önkormányzata és számos helyi vállalkozó 
támogatja, akiknek a névsorát a közeljövõben megjelenõ szóró-
lapokon, jegyeken és plakátokon láthatják majd. Jegyeket elõvételben a 
Szent István Iskola titkárságán (06-28-470-690) és a Mûvelõdési 
Házban lehet igényelni. A második elõadás november 28-án szom-
baton este lesz, míg a decemberi játéknapokról késõbb informá-
lódhatnak.

A Kistarcsai Színház 
elõadásainak idõpontjai:

premier:
nov.27. péntek

elõadások:
nov.28. szombat
dec.  4. péntek

dec.  5. szombat
dec. 12. szombat
dec. 13. vasárnap
dec. 18. péntek

dec. 19. szombat
dec. 2o. vasárnap

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek.

Sahin-Tóth Zoltán és Galkó Balázs az olvasópróbán

kevesebb ülõhelyet lehet kialakítani, 
mint a Csigaházban. Így is megéri az is-
kolához ragaszkodni?
Tavaly megvizsgáltuk a lehetõségeket a 
városban, azt láttuk, hogy a Flór Ferenc 
Középiskolánál nincs jobb helyszín. A 
Csigaháznak alapvetõen az a problémája, 
hogy alacsony a belsõ tere, így egy 
hagyományos, megfelelõen magas pódi-
umszínpadot sem lehet elhelyezni ben-
ne. Ünnepségeket lehet ott rendezni, de 
egy kicsit is igényes színpadi elõadásra 
már nem alkalmas. A középiskola aulájá-
ban 60 ülõhelyet tudunk elhelyezni és a 
nézõtér minden pontjáról tökéletesen rá 
lehet látni a színpadra. A három szintes 
térben kényelmesen el lehet helyezni a 
színpadtechnikát és a világítást is.
Mirõl szól röviden ez a bûnügyi játék?
Nem szeretném kifecsegni a darab 
tartalmát, ugyanis a nézõnek kell majd 
az elõadás végén kialakítania a saját ál-
láspontját arról, hogy mit látott. Egy kri-
minek megrendezett bûnügyi történetet, 
vagy egy féltékenységi drámát, vagy neta-
lántán egy fordulatos krimiparódiát. A 
darabban Andrew Wyke (Galkó Balázs) 
bûnügyi regényíró, saját villájába hívja fe-
leségének a szeretõjét Miló Tindle-t 
(Sahin-Tóth Zoltán) azzal a szándékkal, 
hogy egy hihetetlenül csavaros ötletének 
engedve arra bírja Tindle-t, hogy törjön 
be hozzá, vigye le a családi ékszereket, 
azt adja el és ebbõl a pénzbõl éljen bol-
dogan feleségével, míg õ a biztosítótól ka-
pott pénzen egy fiatal finn nõ oldalán 
képzelné el a további életét. Az ötlet 
mindkét félben rengeteg gyanakvást és 
kételyt gerjeszt.
Mikor lesz a premier és hány elõadás 
fér bele ebbe az évbe? 
November 27-én pénteken este hét óra-
kor kezdõdik a premier, majd szombaton 
jön a folytatás, amit négyszer szeretnénk 
megismételni. Karácsony elõtti hétvégén 
még szerepelnénk, de az sem lenne baj, 
ha nyolcnál több elõadás jönne ki a vé-
gén.

Polgár Gyula
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KATOLIKUS

z Anyaszentegyház minden 
évben missziós (küldetés) vasár-Anapot tart. A missziós vasárnap 

azt igazolja, hogy az Egyház mindig 
küldött igehirdetõket Jézus tanításának 
elterjedéséért. A jelen életben is ezt teszi 
és a jövõben is ezt fogja tenni, mert ez az 
egyik legfontosabb feladata. 
Lehet hagyományos módon beszélni a 
missziós vasárnapról, ahogy ez immár 
kétezer éve történt.  Elvinni az örömhírt, 
tehát az evangéliumot, azoknak, akik még 
nem ismerik Jézus utolérhetetlen tanítá-
sát. Felkeresni az idegen földrészeket, és 
adni Jézust. Misszió; küldeni papokat, 
szerzeteseket, testvéreket, apácákat, 
tanítókat, akik viszik a jó hírt. Megismer-
tetni Jézust, aki szeret, megváltott, üdvö-
zíteni akar minket.  Jézus volt az elsõ, aki 
a küldetést elindította. „Maga elõtt küldte 
tanítványait azokba a helységekbe, ahova 
menni akart.” És a 12 apostol ment, sõt a 
72 tanítvány is. Kettesével küldte Jézus 
õket. Ne érezzék magukat árváknak, 
biztassák egymást. Örömmel mentek és 
örömmel tértek vissza. Sikereket értek el. 
Igaz, az isteni háttér, Jézus ott volt, 
segítette õket, a Szentlélek erejével.  Jézus 
küldetést adott mennybemenetele elõtt 
is. Az Úr Jézus feltámadása után a 40-ik 
napon elbúcsúzott tanítványaitól, befe-
jezte földi küldetését, de elõbb parancsot 
adott, missziót adott. „Elmenvén tanít-
satok minden népet”. Ez az õsi hagyo-
mányos misszió. Ezt teszi az Egyház, mert 

sok helyen nem erõsödött meg Jézus ta-
nítása. 
Lehet nem hagyományos módon is 
beszélni a misszióról. Az újkor szellemé-
nek, igényének megfelelõen.  Mit jelent 
az új misszió? Krisztustól elszakadtak 
visszahívása, megtalálni õket. Hívni a 
hitetleneket, az anyagi, az érzéki életben 
elmerülteket, az istentagadókat, az Egy-
ház ellenségeit. Újra és újra megfogal-
mazni az evangélium fontosságát. Nem 
kell idegen földrészre menni, lehet itt 
Európában is, lehet Magyarországon is.  
Sok embernek „még” adni kell Jézust. So-
kan nem ismerik, ellenállnak, elzárkóz-
nak, tiltakoznak. Még nem adnak szabad 
utat, se maguknak, se környezetüknek. 
Még megmaradnak Jézus ellenségei tábo-
rában. Ha vannak, akik még nem ismerek, 
akkor vannak olyanok, akik „már” nem 
ismerik, nem akarják ismerni Jézust. Már 
sokan nem vallják magukat kereszté-
nyeknek, nevük keresztény, de életük már 
nem. Már nem tartanak igényt Jézusra. 
Megszülettek, de már nem lettek kereszté-
nyek, megkeresztelték õket, de már nem 
tanultak hittant. Tanultak hittant, de már 
nem lettek elsõáldozók, bérmálkozók. 
Talán bérmálkoztak, de már nem járnak 
templomba. Már csak a karácsonyi éjféli 
misére, a feltámadási körmenetre járnak. 
Íme a „még” és a „már” összeértek, 
egymás mellett vannak.  Mit tegyünk a 
„már” és a „még” ellen? Keressük a 
lehetõséget a beszédre. A közeledésre 

találjunk utat. Lehetnek szabályok a pár-
beszéd ellen, és mellette. Jézus minden 
megtett, tanítása még sem kellett min-
denkinek. (Jézus és a gazdag ifjú.) Mi te-
gyünk? Úgy élni keresztény életünket, 
hogy felismerjék bennünk Jézus tanítását, 
akaratát. És ha kell, tudjunk áldozatot is 
vállalni. Nagy feladat, nem könnyû, de 
teljesíthetõ. Kell hozzá erõs akarat, és 
szent elhatározás. 
Tegyük fel a kérdést: Mikor volt könnyebb 
a missziós atyáknak a feladata: ma, vagy 
máskor? Nem könnyû erre válaszolni. 
Nehéz volt a pogányokat megtéríteni. 
Nehéz volt fizikailag hatalmas távolságo-
kat legyõzni. De ma sem könnyebb a 
helyzet. Ma, amikor a pénz hatalmat 
gyakorol, a hitetlenség divat lett. Csak a 
földi életet értékelik. Így Isten törvénye, 
Jézus tanítása már nem kell. Az igehirde-
tõnek, a missziós atyának a múltban és a 
jelenben is áldozatot kell vállalni. Értel-
metlen élet volt, van és lesz. A modern po-
gányság pusztít testet, szellemet, lelket. 
Megszégyenít, megaláz, nevetségessé 
tesz. Beletapos az ember lelki világába. 
Ezért bátorkodom azt állítani: ma 
nehezebb a missziós feladat. 
Az Egyház vállalja e nehéz feladatot. 
Tegyünk meg mindent, hogy a missziós 
feladatát teljesítse az Egyház.

Somlai József
címzetes apát,

nyugdíjas plébános

Október: a Reformáció 
hónapja
1517. október 31-én a wittenbergi vár-
templom kapujára szögezte ki Luther 
Márton a reformáció tételeit. 'Az igaz 
ember pedig hitbõl él!' bibliai tanítás vált a 
reformáció vezérigéjévé. 
A reformáció eszméje áthatotta egész 
Európát és lángra gyújtotta az 500 éve 
született Kálvin János szívét is. Kálvin 
tanaira hamar fogékonnyá vált Svájc és 
Hollandia.  Azok a magyar  diákok, akik 
akkoriban ösztöndíjasként tanultak ezek-
ben az országokban, hazánkba is elhozták 
a reformáció tanait. A három részre 
szakadt Magyarország török által elfoglalt 
területein sok-sok nyomorúság közepette 
erõsítették a nemzetet. Erõt adtak a 
megpróbáltatások elhordozásához, re-
ménységet, hogy Isten a szenvedések 
után a bûnbánó népnek kegyelmet és 
újabb felemelkedést ad. Ezekben a 
viharos idõkben a Kálvin tanait követõ 
reformátorok a nemzet támaszai, vigasz-
talói, erõsítõi voltak. Illyés Gyula szavai-
val együtt valljuk:

„Hiszed, hogy volna olyan, amilyen 
magyarság, ha nincs Kálvin?
Nem hiszem!”

Tisztelettel emlékezünk reformátorunk-
ra, Kálvin Jánosra azzal, hogy nekünk is 
hitünk gyakorlásában meg kell újulnunk, 
a Biblia igazságait egyre határozottabban 
kell követnünk. 

Református Gyülekezeti Nap
Nyári hitmélyítõ hetünkön 74 fõ volt 
együtt. Itt tanulták be konfirmandusaink 
a „Jézus, segíts!” címû rockbalettet, a fia-
tal házasok bibliaórásai pedig a Pál apos-
tol életérõl szóló pantomimmûsorukat. 
Közel 300 ember elõtt szeptember 27-én 
mutathattuk be ezeket a kistarcsai Csiga-
házban, a kistarcsai, csömöri, kerepesi és 
nagytarcsai gyülekezet „Református 
Gyülekezeti Nap”-ján. Külön öröm volt 
hallanunk egy fiatalunk bizonyságtételét, 
valamint egy házaspár bizonyságtételét, 
akik már a válásig jutottak, de a Refor-
mátus Házasság-és Családsegítõ Misszió-
ban segítséget kaptak. Így rendezõdött az 
életük és családjuk.  Megrendítõ volt 

hallanunk egy 8 év fegyházbüntetésre 
ítélt szabadult rab bizonyságtételét, aki a 
börtönben tért meg és egészen más 
emberként jött ki onnan, mint ahogy 
bekerült. 

Gyülekezeti alkalmaink
Kistarcsán a Hunyadi u.10. szám alatti 
gyülekezeti házban (a templom mögött) 
tartjuk hétközi alkalmainkat:

- Minden szerdán este 6 órára biblia-
iskolára hívjuk azokat, akik részleteseb-
ben szeretnék megismerni a Biblia taní-
tását. Alkalom ez arra, hogy még inkább 
elmélyedjen a bibliaismeretük.

- Csütörtökönként este 6-7-ig tartjuk a 
fiatal házasok és jegyespárok bibliaóráját 
„Családi összhangzattan” címmel.

- Szeretettel várjuk azokat, akik 
felnõttek, de még nem konfirmáltak. Van 
lehetõség arra, hogy ami korábban elma-
radt az életükbõl, azt pótolják! A (28)470-
644-es telefonszámon lehet jelentkezni és 
megbeszélni a tudnivalókat és a  részle-
teket.

Riskó János lelkész

Elmenvén tanítsatok minden népet!
A missziós feladatról

REFORMÁTUS „Az igaz ember pedig hitbõl él!”
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Holisztikus gyógymód, (orvosi mûszer) ideális kiegészítõje a masszázsnak. 
A Bemer terápia természetes módon épít fel  energiát a szervezetben. 

Fontos szerepe van az immunrendszer megerõsítésében, valamint 
kiválóan hasznosítható a mozgásszervi fájdalmak csillapításában. 

KÖZELEDIK AZ ÉV LEGSZEBB ÜNNEPE, A KARÁCSONY! 
AJÁNDÉKOZZA MEG SZERETTEIT EGY ALKALOMRA 

SZÓLÓ AJÁNDÉKKÁRTYÁVAL, AMELY TARTALMAZ EGY 
PIHENTETÕ, REGENERÁLÓ TELJES TESTMASSZÁZST.

BEJELENTKEZÉS, BÕVEBB INFORMÁCIÓ:

06/30-9447-999 NAGY ILDIKÓ

IZÜLETI ÉS REUMATIKUS FÁJDALMAK 
CSILLAPÍTÁSA LÁVAKÖVES 

MASSZÁZZSAL, GYÓGYNÖVÉNYES 
KRÉMEKKEL

A masszázs õsidõk óta ismert természetes gyógymód, felpezsdíti a 
vérkeringést, csillapítja a fájdalmat, az érintés nyugtató hatást fejt ki 

a stresszes idegrendszerre.

BEMER 3000 MÁGNESES TERÁPIA

PostaHaszonÕr
Garantált hozam a biztos jövõért!

POSTAHASZONÕR

ÉLETBIZTOSÍTÁS
HOZAMGARANTÁLT

BEFEKTETÉSSEL

A PostaHaszonÕr egyszeri díjas életbiztosítás garantált, 
évesített nettó hozama 2009. október 1. és 2009. december 
31. közötti idõszakra 7,50 %. 
 

A PostaHaszonÕr  olyan egyszeri díjas életbiztosítás, amely 
befektetés is egyben. A negyedévre elõre garantált nettó 
hozamainak köszönhetõen ügyfeleink biztos hozamokhoz 
jutnak. A PostaHaszonÕr biztosítja az életbiztosítások 
egyedülálló elõnyeit (pl. öröklési illeték mentes, adókedvez-
mény vehetõ igénybe a mindenkori adójogszabályok szerint), 
amelyeket más megtakarítási konstrukciók nem nyújtanak. 
- Egyszeri díjas életbiztosítás és megtakarítás egyben. 
- Már 200 000 Ft-tól megköthetõ. 
- Negyedévre elõre garantált nettó hozamot biztosít.
- Nincs lejárata, teljes életre szól. 
- A szerzõdés kezdete után 30 nappal, bármikor 
visszavásárolható. 

Szerzõdéskötés:

2143 Kistarcsa, Iskola utca. 06/28-470-841



Dr. Horváth Bánk - kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos
Dr. Henter Áron - magánállatorvos

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) 22-177-23

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út)

Kívánságra házhoz megyünk!

Rendelési és nyitvatartási idõ:
H-P.: 9-20 + 0-24-ig ügyelet, Szo-V.: 0-24-ig ügyelet.

Telefon, fax: (28) 490-369

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu
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Személy és tehergépjármûvek
javítása, szervizelése,

helyszíni vizsgáztatása,
benzin és dízel zöldkártya,

tachográf hitelesítés
gk. eredetiségvizsgálat,

gépjármûvek alsó és felsõ mosása,
központi zsírozó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086

(06-30) 94-83-424
e-mail: jukabt@invitel.hu

ISO 14001        ISO 9001

Body és Fitness Stúdió

Gyere és
mozogj Velünk!
„Ha nem szakítasz idõt a testedzésre,
Elõbb, vagy utóbb idõt kell szakítanod
a betegségre!”

Sok szeretettel várjuk minden kedves régi és új vendégünket!  
A konditeremben szakképzett edzõi segítséggel, személyre szabott  

edzésprogrammal, és táplálkozási tanácsadással!
Különbözõ típusú nõi tornák,szolárium,szauna,svédmasszázs 

és táplálékkiegészítõk széles választéka várja Önöket!

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-Csütörtökig: 7.00-22.00

Pénteken: 7.00-21.00
Szombaton: 9.00-15.00
Vasárnap: 9.00-13.00

Kistarcsa Szabadság út 56/a (OMV kút mögött )

06-28-473-880

PATKÓ ÉTTEREM
Kerepes, Szabadság út 286.
Asztalfoglalás: (06-28) 490-557
Nyitva: H-CS: 11.30-22.00, P-V: 11.30-24.00

Minden vasárnap svédasztal 12-15 óráig!

2400 Ft/fõ és egy sör, vagy üdítõ
ingyen! (12 év alatti gyerekeknek
ingyenes a svédasztal)

Változatlan minõséggel - olcsóbb
árakkal várjuk kedves vendégeinket!

- Rendezvényterem 80 fõ,
- Kerthelyiség 130 fõ (igény
  szerint lefedhetõ)
- Borospince

PROGRAMOK:
November 7.: Szmatana Andi bulija (19-tõl)

November 11-15.: Márton napi ételkülönlegességek
November 26-29.: Csülök napok
SZILVESZTER Szmatana Andival!

Vacsora, tüzijáték - 6000 Ft/fõ
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