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Megemlékezõ ünnepség október 23-án

Az Október 23-a téren beszédet mondott Vitéz Kövesd Ferenc, a Politikai Elítéltek Közösségének alapító tagja

A Csigaházban ünnepi beszédet mondott
Tóth Szabolcs polgármester

A volt internáló tábor elítéltjeirõl
is megemlékeztek

Az 56-os kopjafa
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Pályázati pénzbõl valósul meg 
Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatalának szervezetfejlesztése
Városunk sikeres pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meg-
hirdetett Államreform Operatív Program 
keretében kiírásra került ÁROP - 3.A.1 sz. 
„A polgármesteri hivatalok szervezet-
fejlesztése” témában, amely az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósulhat 
meg. A projekt célja új szervezési-mûkö-
dési kultúra széleskörû elterjesztése a pol-
gármesteri hivatalban, elsõsorban a stra-
tégiai menedzsment, az eredményességi 
szemlélet, a felügyelt intézmények felé a 
jó gazda hozzáállás és a költséghatékony-
ság megerõsítésével. A projekt összköltsé-
ge 20 millió forint, ebbõl 18,4 millió fo-
rint az elnyert támogatás összege. A szer-
vezetfejlesztés 2010.04.30-án fejezõdik 
be.

Adventi gyertyagyújtás
A Kistarcsai Kulturális Egyesület advent 
elsõ vasárnapjára ünnepi díszbe öltözteti 
a Szent Imre szobor környékét (a HÉV-
rõl látható, a Csigaház közelében), példát 
mutatva, és felhívva ezzel mások figyel-
mét is az ünnepi készülõdésre, környe-
zetünk szebbé tételére, lelkünk megtisz-
títására. 
Kezdjük együtt a karácsonyvárást, ké-
szüljünk közösen a békés ünnepre, és jöj-
jünk össze egy áhítatos gyertyagyújtásra 
november 28-án, advent elsõ vasárnap-
ja elõtti szombaton 5 órakor, a Szent 
Imre szobornál! (Örömmel fogadjuk az 
egymás kínálására hozott süteményt, 
italt, valamint az együtténeklési szán-
dékot.) 

Csõtörés miatt november 15-
én nem volt víz Kistarcsán
A Széchenyi utca 66. szám elõtt novem-
ber 15-én korán reggel eltörött egy 250 
mm-es fõnyomócsõ. Ennek elõidézésben 
szerepet játszott, hogy Kerepes  kísérleti 
jelleggel - más üzemrendet - kért a 
szolgáltatótól, ami megváltoztatta a nyo-
mást a gerincvezetékben. Szakértõi véle-
mény szerint ez idézte elõ a meghibáso-
dást. A megsérült csõ a fõellátó gerincve-
zeték részeként a település alacsonyabb 
részét látta el vízzel. A Szilasvíz Kft. 
üzemzavar elhárító brigádja a javítás ide-
jére ezen a szakaszon kénytelen volt el-
zárni a vizet, ennek következtében az in-
tézmények közül a Flór Ferenc Kö-
zépiskolában, a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskolában és az Óvodában reggel nyolc 
órakor megszûnt a vízellátás, de víz nél-
kül maradt az Eperjesi  úti lakótelep is. 
A hibaelhárítást nehezítette, hogy a negy-
ven éves eternit vezetéket benõtte két pla-
tánfa gyökérzete, valamint jelentõs 
mennyiségû hírközlõ kábelt építettek rá. 
Megfeszített munkával este hat órára vé-
geztek a megsérült vezeték cseréjével. 

15 éves jubileumi rendezvény
A Kistarcsa 2000 SE meghívja volt és je-
lenlegi sportolóit, valamint a Titán Judo 
Club sportolóit és hozzátartozóit, akik te-
vékeny résztvevõi voltak az elmúlt 15 év-
ben az egyesület életének a  2009. de-
cember 12-én a Szent István Általános 
Iskola tornatermében 10.00 órakor 
kezdõdõ versenyére és az azt követõ 
bulira, ami a Csigaházban kezdõdik 
18.00 órától. A rendezvényekre a belépés 
ingyenes. 
További felvilágosítás a 06/20 405-5275-
ös telefonszámon ill. a az edzések hely-
színén a judo teremben Kistarcsa, 
Batthyány u.4/a. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

„XVIII. MIKULÁS KUPA” 2009. 
december 12. (8.30-14.00 )
Úszóverseny óvodások és alsó tagoza-
tos iskolások számára a Kistarcsai 
Uszodában. Nevezési határidõ: 2009. de-
cember 8. Jelentkezni lehet személyesen, 
vagy telefonon az uszoda pénztárában a 

06-28/470-293 telefonszámon. Nevezési 
díj: 1000,- Ft, látogatójegy a szurkolók 
számára: 500,- Ft. Papucs használata kö-
telezõ! 

Kistarcsai Kisalkotók
A 2010-es Magyar Kultúra Napja alkal-
mából alkotói pályázatot hirdetünk 
kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló gye-
rekek részére.
A pályázat témái:

a. Ûrbéli séta
b. A legnagyobb magyar

A pályamûvek tetszõleges technikával 
(rajz, szobor, kézmûves munka…) ké-
szülhetnek. A beérkezett alkotásokból 
több helyszínen is kiállítást rendezünk. 
A részletes kiírás a www.kike.hu honla-
pon olvasható. A pályamûveket a Kistar-
csai Kiscsillagok meghallgatásának hely-
színén, a Kölcsey Iskolában lehet leadni, 
2010. január 11-én, hétfõn 18 órától 18 
óra 30 percig. Információ kérhetõ a 
30/964-7144-es telefonszámon és a 
halmos@kike.hu E-mail címen.        KIKE

Az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc 53. évfordulóján Kis-
tarcsán az ünnepi megemlékezés 
délelõtt 10 órákor a Csigaházban 
kezdõdött. Az ünnepségen jelen voltak 
az 56-os szervezetek, a politikailag 
elítéltek szervezetei, az 56-os  Nem-
zetõr Szövetség képviselõi, Fogarasiné 
Deák Valéria országgyûlési képviselõ, 
Tóth Szabolcs polgármester, Babarczi 
József és ifj. Juhász István alpolgár-
mesterek, a képviselõ testület tagjai, a 
polgármesteri hivatal és az intézmé-
nyek vezetõi, az egyházak és a civil 
szervezetek képviselõi. Az ünnepi mû-
sorban elõször Vas István 1956-ban írt 
költeményét „ Az új Tamást ” Tirczka 
Albertina szavalta el. Ezt követõen Tóth 
Szabolcs polgármester ünnepi beszéde 
hangzott el, aki külön köszöntötte az 
56-os forradalom megjelent politikai 
foglyait és üldözötteit. A polgármester 
méltatta az 1956-os eseményeket és 
kiemelte, hogy „ez az ünnep a rend-
szerváltozás utáni Magyarország leg-
fontosabb ünnepe, a szabadság, a de-
mokrácia és még sok más fontos érték 
hordozója..… az 1956-os forradalom 
végül mégis gyõzött! Gyõzött, hiszen 
belõle fakadt a rendszerváltozás.”
Az ünnepi beszéd után egy irodalmi 
játékot mutattak be a Szent István 
Általános Iskola jelenlegi és volt diákjai. 
Az ötvenes éveket idézõ darabot írta és 
rendezte Vágány Attila. Az elõadás után 
az ünnepi program az Október 23-a 
téren folytatódott, ahol beszédet 
mondott Vitéz Kövesd Ferenc a Politikai 

Elítéltek Közösségének alapító tagja, 
ügyvezetõ tanácsosa. Vitéz Kövesd 
Ferenc kitért az ötvenes évek kistarcsai 
üldözöttjeire és áldozataira „ Kistarcsa 
város példamutató hozzáállásról és 
magatartásról tett bizonyságot 1956 
novemberében, amikor az itteni 
internáló táborban a kádári bosszúállás 
eredményeképpen százakat internáltak 
és tartottak hosszabb ideig elzárva. Mi 
akik végigjártuk a börtönök világát, 
méltó tisztelettel köszöntjük a város 
vezetését és lakosságát, hogy ezekben a 
nehéz idõkben is élt a forradalom 
szelleme és a magyar  szabadság utáni 
eltökéltség.” A beszéd után megkoszo-
rúzták az egykori internáló tábor falán 
elhelyezett emléktáblát. Az önkor-
mányzat nevében koszorút helyezett el 
Tóth Szabolcs polgármester, Babarczi 
József és ifj. Juhász István alpolgár-
mesterek, a kistarcsai intézmények ve-
zetõi,  a Recski Szövetség, , a Politikai 
Elítéltek Közössége, az 56-os Szövetség, 
az 56-os Nemzetõr Szövetség, a FIDESZ 
Magyar Polgári Szövetség Kistarcsai 
Csoportja, az MSZP helyi szervezete 
Fogarasiné Deák Valéria országgyûlési 
képviselõvel, a Független Kisgazda és 
Polgári Párt, a Kistarcsai Vállalkozók 
Baráti Köre és a Kistarcsai Váltók Egye-
sülete. Az 56-os ünnepi megemlékezést 
a tavaly felszentelt Kopjafa megko-
szorúzása zárta. Koszorút helyezett el a 
városi önkormányzat, az intézmények 
vezetõi, az'56-os Szövetség és a 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre.

(fotók a címlapon) 

Megemlékezõ ünnepség október 23-án 



vagy bármi mást, amivel megkínálhatja a 
többieket. 
A Deáktanya elõadásait a Civilház (Szé-
chenyi 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 elõ-
adásai nyitottak, azokat bárki térítés-
mentesen látogathatja.

KIKE
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Minden héten szerdán SALSA tanfolyam 
19.00-20.30     

 

Deáktanya programjai
2009. december 3. Raman Sundaram: 
India, ahogy én ismerem
Az utóbbi idõben sokat hallani Indiáról, a 
hatalmas ország gondjairól, nehézségeirõl, 
no meg a gyors fejlõdésrõl. Szervezésünk-
ben is volt már több elõadás Indiáról. 
Európaiként nehéz eligazodni a számunk-
ra oly egzotikus kultúrán. A Magyaror-
szágon élõ Raman Dél-Indiában, tamilok 
közt nevelkedett, de felnõtt korában 
beutazta India jelentõs részét. Hogyan látja 
saját országát egy indiai?
2009. december 10. Haigli Árpádné: 
Sóbarlang
A só jótékony hatását a sóbányákban 
dolgozó munkásokon tapasztalták elõször. 
A tüdõvel és egyéb légzõszervekkel kap-
csolatos gyógyításokat végeznek a híres 
sóbányákban: Parajd, Vielicska, Aknasz-
latina… Hogy ne kelljen a betegeknek 
sokat utazniuk, mesterséges sóbarlangokat 
készítenek, ahol a levegõt sóval dúsítják. A 
tüdõgondozókban és szanatóriumokban is 
kihasználják a só kedvezõ élettani hatását.
2009. december 17. KIKE karácsony: Az 
ajándékozás jegyében
A korábbi évekhez hasonlóan, most is azt 
szeretnénk, ha mindenki hozna magával 
valami olyan ajándékot, amellyel mind-
nyájunknak örömet tud szerezni, és ami-
nek értéket nem pénzben mérik, mivel azt 
sehol sem lehet megvenni, nem keres-
kedelmi áru: egy kedves verset, egy szép 
dalt, egy szívhez szóló idézetet, egy kedves 
emlékû történetet… Vagy egy tál házi 
süteményt, egy üveg saját termésû bort, 

Kistarcsai Kiscsillagok
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
2010-ben is megrendezzük a „Kistarcsai 
Kiscsillagok” címû elõadóestet, melyen te-
hetséges kistarcsai, illetve Kistarcsán ta-
nuló gyerekeknek biztosítunk bemutatko-
zási lehetõséget.
A mûsort 2010. január 23-án, szombaton 
délután 3 órától rendezzük meg a Csi-
gaházban. Ezt megelõzõen január 11-én, 
hétfõn este 6 órakor  a fellépni szándéko-
zók részére  meghallgatást tartunk a Köl-
csey Iskolában. Ügyességi és mûvészi be-
mutatókat egyaránt várunk.
Információ a kike@kike.hu E-mail címen 
és a 28/470-926-os telefonszámon (Ke-
reszti Ferenc) kérhetõ.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Karácsonyi Köntösben 
Kistarcsa
Városunk téli látványának a karácsonyi 
ünnepkör idejére történõ szebbé tétele ér-
dekében meghirdetjük a Karácsonyi 
Köntösben Kistarcsa pályázatot. 
A karácsonyi díszítéssel három kategóriá-
ban lehet pályázni:

1. Családi ház
2. Házcsoport, utcarészlet (több, egy-
más közelében álló épület)
3. Ablakok, bejáratok (lakótelepi, lakó-
parki lakások pályázhatnak ebben a 
kategóriában. A pályázathoz mellékel-
jenek egy vázlatot az épületrõl, ame-
lyen a pályázati rész be van jelölve)

A jelentkezéseket december 26-án este 7-
ig juttassák el a címek egyikére:
1. Kistarcsai Kulturális Egyesület, 2143 
Kistarcsa, Bercsényi u.18., 2. Kistarcsai 
Kulturális Egyesület, kike@kike.hu
A jelentkezési lapon szerepeljen a pályá-
zó neve, pontos címe, telefonszáma! A pá-
lyázat részletes kiírása a www.kike.hu 
honlapon olvasható. Információ kérhetõ 
a 30/964-7144-es telefonszámon és a 
halmos@kike.hu E-mail címen (Halmos 
Monika).

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Megváltozott a rendõrjárõr mo-
bilszáma
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kistarcsai 
Rendõrõrs éjjel-nappal hívható járõr mo-
bilszáma megváltozott. Az új telefon-
szám:  06-70/263-43-34

Polgármesteri Hivatal

Csigaház programjai
November 28. Katalin Bál 19.00-tõl
December 4.  MINDENKI KARÁCSONYA 

14.00 -tõl
December 11. Retro Buli 20.00-tól
December 13. Pannónia jubileumi 

elõadása  Fenyves Szolgáltatóházban 
17:00

December 16. Nyugdíjas karácsony 16.00-
20.00

December 19. Hüllõ kiállítás 15.00
December 31. Nyugdíjas szilveszter 20.00

Az ünnepek alatt változik a hulladékszállítás menetrendje 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2009-2010. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendváltozás miatt – és igazodva a hulladéklerakó nyitva tartásához – 
településünkön  a  hulladékgyûjtés és szállítás az alábbiak szerint változik.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti idõpontokban csak az általános kommunális 
hulladékot helyezzék ki, reggel fél 8-ig, a kerti hulladék kirakását mellõzzék.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy ezen idõpontokban 2 db hulladékszállító 
autó üzemeltetésével végezzük a hulladékgyûjtést és szállítását. Tájékoztatom továbbá 
arról is Önöket, hogy az ünnepnapok körüli munkarend változás az Eperjesi úton lévõ 
szelektív hulladékgyûjtõ szigetünk üzemeltetését nem érinti, az ott gyûjtött  papír, 
mûanyag, üveg, fém stb.  hulladékok folyamatos elhelyezését biztosítjuk.  A fentiekben 
leírt változásokkal kapcsolatban felmerülõ kérdésükre, észrevételükre munkanapokon, a 
Városgondnokság telefonszámain a 470-440 és a 470-119 állunk rendelkezésükre.
Segítõ közremûködésüket tisztelettel köszönöm.

Szepesi László városgondnok

Ahol a hulladékszállítás menetrend
szerint az alábbi napokra esik

Ott a hulladékszállítás az alábbi
napokon történik

december 24. (csütörtök) és
december 28. (hétfõ)

december 28. (hétfõ) munkanap

december 25. (péntek) és 
december 29. (kedd) december 29. (kedd) munkanap

január 1. (péntek) és
január 4. (hétfõ) január 4. (hétfõ) munkanap

Helyszín: XVI. /Cinkota/ Gazdaság u. 12.
HÉV-tõl 150 m-re

 Szakképzett gondozók,tapasztalt védõnõ,
családias légkör.

www.sunbalazsbolcsi.mlap.hu

 

0-tól 4 éves korig

MINI BÖLCSI
Telefon: 400-1414
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- Október 5-én Kerepesen tárgyaltam 
Franka Tibor polgármester úrral az ivóvíz 
minõségjavító pályázatról, illetve a 
DMRV szilasligeti betáppal 
kapcsolatos kérdésekrõl.

- Október 1-jén és 8-án 
részt vettem az Idõsek Vi-
lágnapi rendezvényen több 
képviselõ társammal. A 
rendezvényen való részvé-
telükért ezúton köszönetet 
mondok. A rendezvény is-
mételten nagyon jól sike-
rült. 

-  Október 12-én a 
szokásos intézmény-veze-
tõi értekezleten átbeszél-
tük az aktualitásokat. Tájé-
koztattam az intézmény-
vezetõket a lefolytatott két 
közbeszerzési eljárásról, 
melybõl az egyik sikertelen volt. Ered-
ményes volt viszont a Szent István iskola 
és a Flór Ferenc Középiskola tervezésére 
kiírt eljárás, valamint megkezdõdött a 
Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszol-
gálat kialakítása. Ezt követõen tárgyal-
tunk a 2010. évi költségvetési koncepci-
óról.

- Október 16-án a Szilasvíz Kft. 
ügyvédjénél tájékozódtam a Kft. peres 

ügyének állásáról, elsõsorban az Auchan 
perrõl. A jogi álláspontot Mátrai ügyvéd 
úr készíti, melyet majd szóban kiegészí-

tek. 
- Október 21-én a Szilas 

TV-ben adtam interjút a 
napi aktualitásokról. 

- Október 22-én fogad-
tuk a KIKE nemzetközi 
szemináriumos külföldi 
vendégeit, akiknek bemu-
tattuk a Polgármesteri Hi-
vatalt, majd vendégül 
láttuk a delegációt a Flór 
Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskolában. 

- Október 26-án egyez-
tettünk dr. Mátrai Mihály 
ügyvéd úrral az aktuális 
peres ügyekrõl. Ugyan-
ezen napon megkötöttük a 

tervezõ céggel a szerzõdést. 
- Október 28-án tartottuk elsõ 

megbeszélésünket a bölcsõde pályázattal 
kapcsolatban. A megbeszélésen kiosz-
tottuk a feladatokat és megállapodtunk, 
hogy folyamatosan egyeztetünk.  

Kistarcsa, 2009. november 5.
Tóth Szabolcs

polgármester

Tóth Szabolcs polgármester beszámolója
a képviselõ-testület 2009. november 18-i ülésére

Ifj. Juhász István 
alpolgármester beszámolója

Tisztelt Kistarcsai Polgárok!
A városban járva-kelve önök is tapasz-
talhatják, hogy elindult a beruházási 
koncepciónak az a szakasza, amikor már 
szemmel  látható a változás. Jelenleg há-
rom játszótér és az Ügyfélszolgálat épül, 
de novemberben kiírásra kerül a 
Gesztenyés Óvoda három csoportos 
bõvítése is, így 2010 év elején ez a 
beruházás is elindulhat. Sajnos ez a  
beruházás az eredeti tervekhez képest 
csúszik, ugyanis az engedélyeztetés 
jóval több idõt vett igénybe, mint amire 
számítottunk. Elindult a Flór Ferenc 
Gimnázium és a Szent István Általános 
Iskola bõvítésének terveztetése is, ez a 
munka február elejére kerülhet olyan 
stádiumba, hogy a kivitelezés közbe-
szerzését elindíthatjuk.  A „kis Kölcsey” 
bölcsõdévé alakításának és a Tölgyfa 
Óvoda tetõszerkezeti felújításának ter-
vezését  újra közbeszereztetni kell, mert 
nem érkezett  
érvényes aján-
lat. Pályázatok 
kapcsán várjuk 
az útpályázat 
eredményét, va-
lamint lassan el-
készül és lead-
juk a bölcsõde 
pályázatot is. 
Részt  vet tem 
Szlovákiában a 
belusai napo-
kon, valamint a 
helyi rendezvények nagy részén is 
igyekeztem megjelenni. Jelenleg egy 
kistarcsai piac kialakításán, valamint az 
„új” területek útburkolati problémáinak 
megoldásán dolgozunk.

A megszokott napi feladataim mellett 
egyre jobban megismerem a hivatal 
munkáját. Csodálkozom, hogyan lehet 
mosolyogva útba igazítani, kiszolgálni a 
portán azokat az embereket, 
akik joggal, vagy „vélten”, 
feszülten térnek be ügyeik 
intézésére. Az anyakönyv-
nél naponta találkozni a 
halál tényével! Az iktatóban 
a folyamatosan érkezõ 
adathalmaz feldolgozá-
sával, a számlázás és pénz-
forgalom nekem bonyolult 
rendszerével. A jegyzõ-
könyv vezetéssel járó örökös 
duruzsolást, a fejhallgatón 
keresztül. Bocsánat, akiket 
kihagytam! Egy hatalmas 
„gépezet”, s ha betegség 
miatt kihagy egy „fogaske-
rék”,  egy ép „ fognak” kettõt 
kell ellátni. Néha csikorogva, de mo-
solyogva! Jelenleg a „gépezet” nagy célja, 
hogy megnyerjük a bölcsödei pályázatot. 
Az utolsó simításokat végezzük, hogy ne 
csak nevében legyen „TIPEGÕ”, - de 
minél több kis tipegõ lakhassa be. Azért 

pihenésre is jutott idõm! Részt vehettem 
a Kistarcsai Kulturális Egyesület által 
szervezett Nemzetközi Szeminárium 
vendégeinek fogadásán, és a gödöllõi 

búcsúesten. Meglátogat-
tam a Csigaházban rende-
zett Egészségnap progra-
mot.
Elégedetten figyeltem, 
hogy milyen sokan érdek-
lõdnek a Flór Ferenc 
Egészségügyi Szakközé-
piskola és Gimnázium 
nyílt napján, remélhe-
tõleg továbbtanulási  
céllal. Örömmel tettem 
eleget a Budapesten meg-
rendezett Pedagógiai Tár-
saság ülésén, ahol érdek-
lõdéssel hallgattam, hogy 
Kolozsváron hogyan ün-
nepelték az Apáczai-évet. 

Természetesen nem maradhatott el az 
Õszirózsa Nyugdíjas Klub Katalin bálja 
sem, ahol a hölgyválasz jóvoltából 
megmozgathattam fáradt csontjaimat. 

Babarczi József 
alpolgármester

Tóth Szabolcs

A képviselõ is holtig tanul
Babarczi József alpolgármester beszámolója ifj. Juhász István

Babarczi József

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.

Eladó- ingatlan
2

Eladó Kistarcsán 114 m -es mediterrán ikerház, 
gyalog 5 percre a HÉV-tõl csendes betonos utcá-
ban. http://dencs.freebase.hu/, 06-20-99-65-138
Szolgáltatás
Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvezõ 
áron. 06-20-467-7693
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elsüthetõ, nevezetesen étel és 
ital specialitások, mint a Feta 
sajt és az Ouzó, a Pármai son-
ka és a Parmezán sajt, a Cujka, 
a Zivana, a Vana Tallinn…
Érdekesen alakult a résztve-
võk összetétele földrajzi szem-
pontból is. Négy ország tõlünk 
Északra, a másik négy pedig 
Délre helyezkedik el. Ha nem 
is minden személyre vonat-
koztatva, de jól kirajzolódtak a 
temperamentumbeli különb-
ségek. A szakmai részekben ta-
pasztalható aktivitásban nem 
volt tetten érhetõ a földrajzi 
hovatartozás, mert itt mind-
nyájan alaposan kivették ré-
szüket. Inkább a szabadidõs 
programoknál tûnt ki, hogy 
északi barátaink visszafogot-
tabbak voltak, tetszésüket in-
kább szavakban fejezték ki, 
míg a déliek  különösen a görö-
gök és a ciprusiak  nem átal-
lottak táncra perdülni, amikor 
tetõfokára hágott a hangulat. 
Becsületükre legyen mondva, 
hogy mediterrán habitusuk el-
lenére alkalmazkodtak az itte-
ni körülményekhez és szoká-
sokhoz, ami többek közt akkor 

 Kistarcsai Kulturális 
Egyesület  egy Európai AUnió-s pályázaton 

nyert támogatásnak köszön-
hetõen  nemzetközi szeminá-
rium megszervezésére kapott 
lehetõséget. Az Európa a pol-
gárokért program keretében ki-
írt pályázatot Brüsszelbe ad-
tuk be, és az elbírálás is ott 
történt, ily módon kikerültük 
a gyakran nehézkesen, bürok-
ráciával átitatva mûködõ ma-
gyarországi pályázatkezelõ in-
tézményeket.
Az Együtt Európában címû 
programot 2009. október 19. 
és 24. között tartottuk meg. A 
szeminárium célja az Európai 
Unió intézményeinek és fõbb 
dokumentumainak megisme-
rése, valamint az egész közös-
séget foglalkoztató kérdések  
globális felmelegedés, mig-
ráció, kulturális sokszínûség, 
munka és tanulás külföldön, 
etnikai kisebbségek, megvita-
tása volt.
A szemináriumot szerettük 
volna Kistarcsán megrendez-
ni, de a pályázatban elõírt kö-
vetelmények teljesítésére he-
lyi viszonyok között nem lát-
tunk lehetõséget, ezért a prog-
ramot a technikai szempont-
ból jól felszerelt konferencia 
teremmel rendelkezõ gödöllõi 
Mater Salvatoris Házban bo-
nyolítottuk le. Ennek az objek-
tumnak további elõnye volt, 
hogy külföldi vendégeink el-
szállásolását és az összes 
résztvevõ étkeztetését is meg 
tudtuk itt oldani.
A nagyszabású rendezvényre 
szép számú külföldi vendéget 
vártunk, akik közül néhányan 
betegség és egyéb okok miatt 
nem tudtak ugyan eljönni, de 
így is 27-en képviseltek 8 or-
szágot  Ciprus, Csehország, 
Dánia, Észtország, Görögor-
szág, Lengyelország, Olaszor-
szág és Románia. Szlovákiai 
partnereink nem tudtak eljön-
ni, de távolmaradásukkal is ré-
szesei voltak a szeminárium-
nak. A résztvevõk többsége a 
korábbi nemzetközi projekt-
jeinkbõl ismert szervezetek 
küldöttjeként érkezett a prog-
ramra. 

A szeminárium nyelve a ma-
gyar és az angol volt. A promi-
nens intézmények  minisz-
tériumok, az Európai Unió ma-
gyarországi irodái  munkatár-
sai által tartott magyar nyelvû 
elõadásokat szinkrontolmá-
csok alkalmazásával juttattuk 
el a külföldiekhez. A zavarta-
lan mûködés érdekében 
tolmácsfülkét, tolmácsgépet és 
a létszámnak megfelelõ fej-
hallgatót biztosítottunk. Ez 
utóbbiból többet rendeltünk, 
hogy az érdeklõdõ magyar 
résztvevõk is kipróbálhassák, 
milyen érzés egyszerre két 
nyelven hallani egy elõadást.
A négy teljes szakmai napból 
kettõ telt elõadásokkal, a má-
sik kettõn pedig mûhelymun-
ka (workshop) folyt. Az elõ-
adások  összesen nyolc  tény-
szerû információhoz juttatták 
a hallgatóságot, a mûhely-
munkák  tizenkét témában  so-
rán pedig egy, egy animátor 
segítségével, közösen vitattak 
meg több olyan kérdést, me-
lyek mindegyike nap mint nap 
foglalkoztatja az európai pol-
gárokat. Minden témának volt 
egy felelõs szervezete, amely-
nek tagjai még otthon, az uta-
zás elõtt felkészültek, és több-
nyire egy rövid vetítettképes 
elõadással rávilágítottak a be-
szélgetés alapjául szolgáló 
tárgykörre, ezután alakult ki a 
diskurzus. A szemináriumnak 
ebben a szakaszában bonyo-
lulttá vált volna a szinkrontol-
mácsolásos kommunikáció, 
ezért a mûhelymunkák nyelve 
az angol volt.
Külföldi partnereinknek egyéb 
feladatokat is adtunk, melye-
ket ideutazásuk elõtt, még ott-
honi körülmények közt kellett 
megvalósítaniuk. Bemutatko-
zásként országuk kultúrájá-
ról, valamint saját szervezetük 
tevékenységérõl tartottak tájé-
koztatókat. Egy másik feladat 
keretében az országukra jel-
lemzõ tárgyakat hoztak. Lele-
ményességüket mutatja, hogy 
ebben a programrészben több 
olyan dolog is elõkerült, ami a 
hasonló találkozók utolsó nap-
ján sorra kerülõ, a vacsorát is 
helyettesítõ nemzeti esten is 

is megnyilvánult, amikor a ko-
rahajnalig tartó szórakozást kö-
vetõen pontosan megjelentek 
a reggel kilenckor kezdõdõ 
szakmai programokon.
Saját megítélésünk és a visz-
szajelzések alapján is mond-
hatjuk, hogy sikeres szeminá-
riumot rendeztünk. Ezzel per-
sze még nincs vége, mert pá-
lyázati vállalásunk értelmében 
kell készítenünk egy magyar 
és angol nyelven írott nyomta-
tott kiadványt, egy DVD-t a vi-
deóra felvett eseményekrõl, va-
lamint mûködtetnünk kell egy 
internetes honlapot. Jelenleg 
ezekhez gyûjtjük az anyagot, 
ami folyamatos kapcsolattar-
tást igényel a külföldi partne-
rekkel és az aktívan közremû-
ködõ KIKE tagokkal, akiknek 
ezúttal is szeretnék köszönetet 
mondani a szeminárium sike-
réért végzett sok áldozatos 
munkáért.
Reméljük, eredményesen tud-
juk majd lezárni ezt a pályá-
zatot, ami biztatást ad további 
hasonló rendezvények megva-
lósítására.

Kereszti Ferenc

Szeminárium

A KIKE nemzetközi
programot szervezett

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 gyóg ymód, 
felpezsdíti a vérkeringést, csillapítja a fájdalmat, az érintés 

nyugtató hatást fejt ki a stresszes idegrendszerre.

BEMER 3000 MÁGNESES TERÁPIA
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A „Mindenki karácsonya” ne-
gyedik éve egyik kiemelt ren-
dezvénye a városnak, amit az 
Önkormányzat és a Vállalko-
zók Baráti Köre szervez az 
idén is. December 4-én az 
egész napos program megmoz-
gatja az egész várost. Egy biz-
tos, aki kilátogat a Csigaház 
elõtti térre, az biztosan kap 
valami kis ajándékot.  Az elõ-
készületekrõl Juhász Istvánt a 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Körének elnökét kérdeztük, 
aki egyben az Önkormányzat 
Pénzügyi Bizottságának el-
nöke is.

Négy évvel ezelõtt határozta 
el a Vállalkozók Baráti Köre 
az önkormányzattal közösen, 
hogy minden évben megren-
dezi a Mindenki karácsonyát. 
Mit terveznek az idén?
A rendezvény a kezdetektõl 
fogva közös az önkormányzat-
tal. Sajnos az idén sem tudunk  
- a pénz szûke miatt -  két napos 
programot összeállítani, de 
igyekeztünk most is minden 
korosztályra gondolni és na-
gyon sûrû és változatos szeretet 
ünnepséget szervezni.  Délelõtt 
állítjuk fel a karácsonyfát a 
Csigaház elõtti téren és az 
Ifjúság téren. Az óvodások és a 
kis iskolások 9-tõl 11-ig a 
Tihanyi Vándorszínpad elõadá-
sát nézhetik meg a Csigaház-
ban, majd délután kettõtõl szin-
tén ez a korosztály a pedagógu-
sok vezetésével feldíszítik a 
karácsonyfákat, ahol természe-
tesen ott lesznek a Mikulások 
is, akik ajándékot osztanak a 
gyerekeknek. Ez eddig fõleg 
szervezést jelent, de délután 
már a kistarcsai és a környék-
beli vállalkozók kirakodó vásá-
ra is színesíti a programot. Idén 
ismét lesz kisvonat, sárkányre-
pülõ bemutató és égbõl potyogó 
szaloncukor. Ezt már a Baráti 
Kör szervezi. A kinti progra-
mokkal párhuzamosan délután 
a Csigaház is rengeteg látniva-
lót kínál az érdeklõdõknek. 
Lesz élõ képes betlehemes játék 
a MÁS-KÉP Színjátszó csoport 
elõadásában, de karácsonyi 
mûsorokkal készülnek az isko-
lák is. Három órakor fellép a 

Pannónia Néptánc Együttes, de 
táncházat is csinálnak. A KIKE 
teaházat szervez, a kicsiknek 
lesz kézmûves ház, amit a 
Nevelési Tanácsadó, az Óvoda 
és a Nagycsaládosok Egyesülete 
rendez. A legfontosabb, hogy 
mindenki kap ajándékot!
Az ajándékozás a felnõtteket 
is érinti?
A menü már szokásos, lesz 
forralt bor, forró tea, péksü-
temény, rétes és cukrászati sü-
temény. Tavaly nagy sikere volt 
a sült gesztenyének, így most is 
lesz. A forralt bort Kalmár 
István vállalkozó, az adventi 

sütiket a Garfield Cukrászda, a 
Györkös Cukrászda, a Hungar 
Ostya Sütemény és Pelyvás 
Dániel pékmester  ajánlotta fel. 
Idén mit vállaltak fel a vállal-
kozók? 
A rengeteg ajándékot a Vállal-
kozók Baráti Köre ajánlotta fel. 
A kisvonatot – ami egész nap  
ingyenesen szállítja a gyere-
keket – szintén mi finanszíroz-
zuk az önkormányzattal és a 
FIDESZ frakcióval közösen.
Ez is jó példa arra, ha jó 
szándékú emberek valamit 
véghez akarnak vinni az 
önkormányzattal közösen, 
akkor azt meg tudják csinálni, 
és most a Mindenki karácso-
nyán éppen a gyerekekért 
teszünk valami jót.

Polgár Gyula

„Mindenki karácsonya”
legyen mindenkié

Interjú Juhász Istvánnal a Kistarcsai
Vállalkozók Baráti Körének elnökével

PostaAutóÕr
KGFB gépjármûbiztosítás

A PostaAutóÕr kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás on-line 
köthetõ! Keresse fel  bármely postahelyen értékesítõ  
munkatársunkat, vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat a 06-40-46-46-46-
os telefonszámon. Bõvebb információ a Posta Biztosító honlapján.

Szerzõdéskötés:

2143 Kistarcsa, Iskola utca 6. 06/28-470-841

ELMÜ Hálózati Kft. felhívása gallyazásra!
Tisztelt Fogyasztóink! Az ELMÜ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út  
72-74.) felkéri az ellátási területén lévõ ingatlanok tulajdonosait, kezelõit a 
településeken a szabadvezeték-hálózatok biztonsági övezetét sértõ fák, 
bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.
A növényzet eltávolítására a balesetek és az „áramkimaradások" 
elkerülése érdekében van szükség.
Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 
valamint a villamos mû biztonsági övezetérõl szóló 122/2004.(X. 15.) 
GKM számú rendelet alapján tesszük közzé. „A biztonsági övezetben lévõ 
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelõje) köteles rendszeresen 
eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik." 
Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok 
eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa, 
növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka 
megkezdése elõtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni 
az ELMÜ Hálózati Kft.-t.
Telecentrum (helyi tarifával hívható telefonszám): 06-40-38-38-38, 1/5 
menüpont
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme szélsõ vezetõtõl:
 Kisfeszültségû (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter.
 Középfeszültségû (1-35 kV-os) hálózat esetén: 5 méter, illetõleg 
belterületen 2,5 méter.
 Nagyfeszültségû (120 kV-os) hálózat esetén: 13 méter.
A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetõ, 
illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa, vagy 
növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 m-nél, 1-35 kV névleges 
feszültség között 2 méternél, 120 kV-on 4 m-nél jobban annak 
legkedvezõtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetõt.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés 
elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelõsséget nem 
vállalunk.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás megjelenésétõl számított 
10 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, a 11. 
munkanaptól az ELMÜ Hálózati Kft. -vel szerzõdéses jogviszonyban álló 
szakvállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és a gallyazást annak 
érdekében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növények ne 
veszélyeztessék a folyamatos villamos energia szolgáltatást, továbbá az 
élet- és vagyonbiztonságot.
A gallyazással kapcsolatos további hasznos információk találhatók az 
ELMÜ Hálózati Kft honlapján: http://halozat.elmu.hu/gallyazas.

A PostaAutóÕr 2003-as sikeres bevezetése óta több mint 500 ezer  
Ügyfél választotta a PostaAutóÕr KGFB biztosítást. A termék 
sikerességéhez hozzájárulnak a kedvezõ díjak,  a széleskörû 
kedvezményrendszer, az átlátható díjstruktúra, a  gyors és 
egyszerû szerzõdéskötési és kárbejelentési lehetõség az ország 
minden postáján, és nem utolsó sorban a biztos magyar és  német 
tulajdonosi háttér.  

MILYEN KEDVEZMÉNYEKET KÍNÁLUNK? 

Juhász István, a Kistarcsai
Vállalkozók Baráti Körének
elnöke



Dr. Horváth Bánk - kisállatgyógyász klinikus 
szakállatorvos

Dr. Henter Áron - magánállatorvos

Mobil: (30) 22-177-23

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

Rendelési és nyitvatartási idõ: H-P.: 9-20-ig

Telefon, fax: (28) 490-369

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Az árudában nevelt
fenyõkbõl is kiválaszthatja

karácsonyfáját, melyet
az Ön által kért idõpontban

vágunk ki,
akár december 24-én is!

TÖVES ÉS VÁGOTT FENYÕFÁK

KARÁCSONYI VÁSÁRA!

8 HIRDETÉS

Rendelj öt normál, vagy családi pizzát 

és küldünk egy te általad kiválasztott 

normál, vagy családi pizzát ajándékba! 

Minden pizzához küldünk egy kupont, és 

ha öt össze gyûlik, akkor kérjük hívj és 

küldjük az ajándék pizzát!

A kedvezmények az italakcióval nem vonhatók össze.

5+1
ajándék pizza

akció! 

Új pizzák!Új pizzák!
Olasz tészták

DesszertekAkciók!
A pizzákat kérésre vékony tésztával is elkészítjük!

www.alcaponekerepes.hu

Hideg- és melegétel utalványt elfogadunk!

Rendelésfelvétel minden nap 11-22-ig

Megújult weboldal



2170 Aszód, Falujárók útja 40.
www.kerites-alu.hu stremnitzer.alu@gmail.com

tel: 06(30)611-1672

Kérésére az ország területén díjmentes

felmérést készítünk, a kiválasztott fajtából

elkészítjük az árajánlatot, melyet postai, vagy

elektronikus úton elküldjük önnek.

Stremnitzer-alu Kft.
ALUMÍNIUM KERÍTÉS, KAPU ÉS KORLÁT

Készítse alumíniumból kerítését, kapuját és korlátját!

ELÕNYEI: • nincs rozsdacsepegés 

• nem kell festeni  • erõs UV védett

mûanyag bevonat • könnyû súly

(kisebb költségû kapumozgató motor)

• nagy színválasztási lehetõség (ral

színskála) • esztétikus, ápolást nem

igényel • zárak, zsanérok és csavarok rozsdamentesek

ESZTÉTIKA    MINÕSÉG    GARANCIA (10 ÉV)

Fodrász SzalonFodrász Szalon
KISTARCSA, RAKTÁR KRT. 5.

TEL: 06-28-471-737

Manikûr-mûköröm Andinál
06-30-372-73-72
www.kristalykorom.hu

OrchideaOrchidea

Decemberben minden kedves vendégünk

500 Ft értékû bónt kap ajándékba!

9HIRDETÉS

Nõi-férfi és
gyermek fodrászat

A fodrászatban
Ági és Enikõ várja

szépülni vágyó vendégeit!

FENYVES SZOLGÁLTATÓHÁZ, KÓRHÁZ MÖGÖTT
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A KISTARCSAI SZÍNHÁZ BEMUTATJA:

Fenti címmel Janus Pannonius 
írt epigrammát, utólagos enge-
delmével én most kölcsönve-
szem, mert bizony dicsérni jöt-
tem a Pannóniát…
17 éve létezik Kistarcsán a 
Pannónia Néptánc Egyesület, 
jómagam hetedik éve vagyok 
aktív rajongójuk. Láttam felnõ-
ni, jó értelemben kinõni Liska 
Gyuláné, Vali néni kezei közül 
a Pöttöm csoportosokat, akik 
azóta hatalmas létszámúvá 
bõvülve, immáron gyerekcso-
portként érnek el kimagasló 
eredményeket. Legutóbbi, és 

legszebb sikerüket az Örökség 
Regionális Gyermektánc Fesz-
tiválon aratták. Kiemelt helye-
zéssel jutottak a döntõbe, mely-
nek jutalmául meghívást kap-
tak a Mesterségek Ünnepére. 
Ez a rendezvény az élõ népi 
kultúra bemutatkozásának 
egyik legjelentõsebb helyszíne. 
A Budai Várban több ezer 
ember figyelte elõbb ámulva a 
dél-alföldi táncokkal kezdõ 
csoportot, majd a sodró dina-

mikájú moldvai tánc láttán már 
hangosan lelkesedve, hogy mi-
lyen az, amikor táncol a kecs-
ke! Ha van fórum, ahol a szak-
ma értékelése alapján és után a 
közönség is õszinte véleményt 
nyilváníthat, akkor a Mestersé-
gek Ünnepén mindenki számá-
ra világossá vált: a Pannónia 
Gyerekcsoporttal ezentúl bi-
zony számolni kell! Nemcsak 
felveszik a versenyt szakmailag 
a korosztályos néptánccsopor-
tokkal, de lelkesedésük, össze-
tartó erejük, valamint a tánc 
szeretetének - és nem utolsó 

sorban két vezetõ-
jük, Szengyel Ist-
ván és Urbán Bar-
bara példamutató 
hitének  segítségé-
vel olyan társulat-
tá kovácsolódtak, 
amely még igen 
sokra hivatott.

Hajrá, Pannónia!
És végül, de nem 
utolsósorban: aki 
élõben szeretné 

megtapasztalni, milyen az, ami-
kor  ha átvitt értelemben is, de  
majd' leszakad a színpad több, 
mint 100 pár táncos lábtól, az 
mindenképpen jöjjön el az 
évfordulós mûsorra! Idén de-
cember 13-én 17 órától Kistar-
csán a Fenyves Szolgáltató-
házban lépnek a közönség elé, 
ahol egész éves munkájuk gyü-
mölcsét bemutatva keresztmet-
szetet ad az együttes összes 
korcsoportja!            Váci Laura

Pannónia dicsérete
2009. november 13-14-én 
Szarvason „Táncforgatag”, „Vo 
víre tanca” címmel szlovák 
néptánc találkozót szervezett a 
Szlovák Közmûvelõdési Köz-
pont az Országos Szlovák Ön-
kormányzat támogatásával. A 
találkozó célja a hazai szlovák 
tánchagyományok bemutatása, 
ill. a résztvevõ csoportok zsûri 
által történõ minõsítése, szak-
mai segítése volt. Két kategóri-
ában lehetett nevezni: hagyo-
mányõrzõ csoportként, vagy 
táncegyüttesként, 12 csapat ne-
vezett be 10-15 perces produk-
ciókkal. Az értékelés szem-
pontjai között az autentikus 
táncfolklorisztika, az elõadás-
mód, a koreográfia, az ének, a 
zenekar és a táncosok közötti 
összhang, a viselet hitelessége 
szerepelt. Az együtteseket töb-
bek között a Galga Zenekar és 
a Kóborzengõ Együttes kísérte. 
A zsüri tagjai: Dr. Felföldi 
László a MTA Zenetudományi 
Intézet Néptánc Osztályának 
vezetõje, néptánc kutató, Pál 
Lajos népzenetudós, Csasztvan 
András táncpedagógus, kore-
ográfus, az Örökség Gyermek 
Néptánc Szövetség elnöke, 
Varga Ervin koreográfus, a 
Pozsonyi Táncmûvészeti Fõis-
kola elõadója, a SL'UK (Szlo-
vák Állami Népi Együttes) volt 
vezetõje.
A Pannónia Táncegyüttes 
Hagyományõrzõ Csoportja 
Szilágyiné Suba Éva tánckore-

ográfiáját mutatta be, István-
napi mulatság címmel. Az 
István-napi szokásokat Keresz-
ti Ferenc: Kistarcsai Karácsony 
címû szakdolgozatából ismerte 
meg a koreográfus, melyhez a 
helyi asszonykórusok és a 
Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat gyûjtéseibõl használt 
fel dalokat. A táncot a koreog-
ráfussal együtt Szilágyi Zsolt, 
a csoport vezetõje tanította be. 
 A megmérettetésen a zsûri 
arany minõsítést ítélt a hagyo-

mányõrzõ csoportnak, ráadá-
sul a legkarakteresebb színpa-
di tánc különdíját is megkapta 
az együttes.
 Köszönet a koreográfusnak és 
a csoportvezetõnek, a Kóbor-
zengõ Zenekarnak, a Kohajda 
házaspárnak (akik segítették 
az István napi szokások hiteles 
elõadását), de fõként a tánco-
soknak, akik idõt és fáradságot 
nem kímélve, harcolva a múló 
idõvel, fiatalos lendületükkel 
varázsolták el a zsûrit és a kö-
zönséget.

Szabóné Tóth Katalin

Arany minõsítést kapott a Pannónia
Együttes Hagyományõrzõ Csoportja!

Fellépés a Budai Várban

Mozogtak a tonnák Kistarcsán!!
November 17-én rendezték meg Kistarcsán a  Rhino Gym Fitness 
edzõtermében egy táplálék kiegészítõket forgalmazó cég által 
támogatott országos verseny megyei döntõjét. A délután öt órakor 
kezdõdött Brutal Challenge-re 33 versenyzõ nevezett. Öt  gya-
korlatból - guggolás, fekvenyomás, húzódzkodás, felhúzás és páros 
bicepsz rúddal, kellett 3-3 sorozatot végrehajtani 6-12 ismétléssel, a 
cél a lehetõ legnagyobb tömeg megmozgatása volt. Sokan 
ellátogattak a versenyre Budapestrõl és a  környezõ városokból és 
falvakból is. Lelkes segítõk is akadtak, akik a  csapatokat 
végigkísérték a verseny során. A legnagyobb szenzációt az 
szolgáltatta, hogy a kistarcsai Challenge gyõztese,  Kovács Sándor 
Jenõ úgy teljesítette a 20.793 kg-t,  hogy nem sikerült befejezni az 
utolsó gyakorlatát, mert a feleségét éppen akkor vitték be a 
szülõszobába, így el kellett rohannia. Volt olyan versenyzõ is, aki 
sérülten állta a sarat, és nagyszerû munkával 18 tonna feletti 
eredményt ért el. A hölgyek mezõnyét  Badarász Csilla képviselte, 
aki egyben a fitness terem dolgozója is! Ezüst fokozatával bõvítette a 
Dicsõségfal nõi kategóriáját, és persze a terem hírnevét is! A Brutal 
Dicsõségfalal 33 Challengerrel bõvült a kistarcsai  verseny után. 
Részletes eredményeket és fotókat a www.rhinogym.hu-n lehet 
megnézni! Gratulálunk mindenkinek, aki teljesítette a Challenge-et.
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Ez a mi évünk volt. Rajtunk volt a  sor, 
hogy kimenjünk Montoire-ba, a francia 
testvériskolába, cserediáknak egy hétre.
Az utazás igazán kimerítõ volt. Autóbusz-

szal mentünk, röpke 22 óra alatt értünk 
ki. Elsõ látogatásunkat a fõvárosba tettük, 
Párizsba. A Diadalívet vettük célba és 
sikerült napkeltekor odaérnünk, így szép 
fényekben pompázott a hatalmas épít-
mény, és elõttünk a Champs Elysées. 
Eztán az Eiffel tornyot csodálhattuk lent-
rõl, fentrõl, oldalról és minden lehetséges 
irányból, amelybõl csak tudtuk. A torony 
tetejérõl ráláttunk egész Párizsra, és meg-
kerestük a NotreDame-ot is, ahova elsétál-
tunk. Útközben árusoktól árusokig men-

Franciaország (és mi)
A Flór Ferenc Középiskola diákjai a francia testvériskolában jártak

A Más-Kép Csoport premierjérõl

A Ketrec 

vencei közé tartozik-e vagy sem, hogy 
ajánlja-e ismerõseinek a darab tavaszi 
megtekintését vagy sem. Ez „magánügy”, 
ízlések és pofonok különbözõek. Egy vala-
mi azonban mindenképpen értékelendõ: 
Németh és társai ab ovo bevállalták, hogy 
nem akarnak mindenki kedvében járni… 
Túl a „Kinek tetszik, kinek nem?” kérdé-
sen a legfõbb pozitívum, hogy színházi él-
mény ügyében van mirõl beszélnünk váro-
sunkban. Nyolc fiatal, tehetséges, önma-
gát szûkebb pátriájának megmutatni vá-
gyó ember ezen az estén a település lakos-
ságának több mint egyszázad részének fi-
gyelmét tudhatta magáénak  és ez nem kis 
dolog! Dicséretes, hogy ezek a lokálpatrió-
ták (s azok is, akik ebben a produkcióban 

nem vettek részt) idõrõl-idõre szinte a 
semmibõl teremtenek esztétikai és közös-
ségi értéket, magukat pedig a jól végzett 
munka örömével ajándékozzák meg.  
Megérdemlik, hogy név szerint említsük 
mind a nyolcukat: Sengel Anna, Romány 
Eszter, Tóth Viktória a szép és jól táncoló 
ledér gyilkosok, ifj. Györkös Zoltán, Török 
Márk és az egyik fõszervezõ „motor”, ifj.  
Juhász István a végtelenül civilizálatlan és 
élvhajhász börtönõrök szerepeiben, Né-
meth Tamás a mindenes (a színpadon az 
ügyvéd) szerepében, valamint Medve 
József (akinek játékában a sokéves színhá-
zi tapasztalat jelent meg) a börtönigazgató 
szerepében.

Patkós József

November 14-én legalább százhúsz nézõ 
elõtt tartotta újabb színházi bemutatóját a 
helyi MÁS-KÉP Színjátszó Csoport. 
Egyfelvonásos darabjuk szerzõje  amúgy 
rendezõje, s egyik fõszereplõje  a fáradha-
tatlan Németh Tamás. A színmû mûfaji be-
határolása nem egyszerû feladat, hiszen a 
szerzõ és csoportja minden bizonnyal arra 
törekedett, hogy lehetõleg senkiéhez nem 
hasonlítható elõadást hozzon létre. Si-
került. Felkavaró, a nézõben érzelmeket 
keltõ, indulatokat korbácsoló, drasztikus 
pszicho-horror történetet láthattunk, szin-
te thrillert. Németh Tamás és barátai ti-
zenkilencre kérnek lapot, amikor megte-
remtik a végzetesen durván beszélõ bör-
tönõrök, és pszichésen enyhén szólva ter-
helt börtönigazgató és ügyvéd fia között 
fogva tartott három vérszomjas kurtizán 
alakját, illetve történetét, hiszen tudniuk 
kellett: alkotásuk réteg darab. A MÁS-KÉP 
Csoport azonban tudatosan fittyet hányt 
minden megszokottra, és a konvencioná-
listól messze eltérõ polgárpukkasztó drá-
mával rukkolt elõ. A publikum érhetõen 
megosztottá vált  s talán többek közt ép-
pen ez volt az alkotók célja… Ha valóban 
ez volt eredeti szándékuk, elérték azt, 
mert aligha tért haza úgy akár egy nézõ is, 
akiben semleges vélemény fogalmazódott 
volna meg a látottakat illetõen. Az egyfel-
vonásost vagy dicsérték, vagy leminõsítet-
ték, de nem maradt iránta érzéketlen sen-
ki… Ki-ki eldöntheti, hogy e mûfaj ked-

tünk, csak úgy fürödtünk a szuvenírek-
ben. Nem volt kedvünk megválni ettõl a 
nagyszerû várostól, de már vártak ránk…
Mire megérkeztünk a suli elé, mindenki 

nagyon izgatott lett, hogy milyen család-
hoz kerül, hogy tud kommunikálni velük, 
kedvesek lesznek-e majd stb. Végül persze 
mindenki meg volt elégedve és a társal-
gást is megoldottuk valahogy. Kedd reggel 
kilenc órakor gyülekeztünk az iskola elõtt. 
Mindenki csak mesélt és mesélt a család-
ról, akikhez kerültek. A mai úti célunk 
Blois kastélya és Tours volt. A két kastély-
látogatás között megejtettünk egy ebédet 
az iskola ebédlõjében. Délután ötre értünk 
vissza ismét a fõhadiszállásra (suli elé), 

ahonnan mindenki vagy autóval, vagy 
busszal ment haza.
A szerdai program Amboise és Chenon-
cean volt. Egyszerûen lenyûgözõek ezek a 
kastélyok. (Este összejöttünk páran és 
elmentünk a városba vásárolgatni és Mc-
be. Nagyon jó volt a hangulat, mindenki 
remekül érezte magát). Aprólékos, díszes 
motívumok mindenütt (néhol egy kis 
giccsel megspékelve).
Amboise-ban tiszteletünket tettük Leo-
nardo da Vinci sírjánál. Mint köztudott, 
az olasz géniusz 64 éves korában I. Ferenc 
francia király meghívására érkezett a 
francia királyi udvarba, és itt töltötte élete 
utolsó éveit, megvalósítva a király számos 
álmát. Leonardo-t végakarata szerint itt, 
Amboise-ban helyezték örök nyugalomra 
egy kis kápolnában.
Csütörtökön, Chambord-ban sokunk nagy 
örömére, egy borospince látogatásban volt 
részünk.
A pénteki nap volt a legszomorúbb. 
Búcsúzkodás, sírás, újra búcsúzkodás és 
ismét sírás. Megkedveltük õket. Nagyon 
úgy tûnt, õk is hasonlóképp éreztek. 
Valahogy senki sem akart hazajönni. 
Hazafelé útba ejtettük Versaillest és 
Strasbourgot is. Utóbbihoz éjfél körül volt 
szerencsénk, egy szép katedrálist néztünk 
meg, és sétáltunk. Életre szóló élmények-
kel, rengeteg fotóval, mesélnivalóval és 
bár távoli, de új barátokkal gazdagodva 
tértünk haza.

Csicsmány Barbara



12 INTÉZMÉNYEK KISTARCSAI HÍRADÓ

KISTARCSAI HÍRADÓ   Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.*
Megjelenik minden hónap második felében * Kiadja a PO-KER Bt * Felelõs szerkesztõ, fotó: Polgár Gyula *

Telefon (06-20) 966-1190 * fax: (1) 256-6289 * email: polgar.gyula1@chello.hu * ISSN1788-7291
Nyomda: ANLAG-AB Bt. 2144 Kerepes, Alföldi út 77. * Felelõs vezetõ: Juhász Attila * Megjelenik 4000 példányban

A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztõség véleményét.

A találkozó résztvevõit fogadta Bilovice 
polgármestere. Körbevezetett bennünket 
a hivatal épületében, és a könyvtárban. A 
hivatalt, annak környékét, és magát a fa-
lut folyamatos megújulás jellemzi (utak, 
házak felújítása, korszerûsítése, új könyv-
tári épület kialakítás stb.). Várta és fogad-
ta a projekt résztvevõit a helyi plébános. 
Tevékenysége nemcsak a felnõttekre, 
hanem a gyermekek lelki békéjét biztosító 
szabadidõs tevékenységekre is kiterjed. 
Uherské Hradisté-ben a Hotel Morava-
ban volt a szálláshelyünk. Egy egész 
délelõttöt töltöttünk a Sikula kézmûves 
játszóházban. Sokféle szabadidõs tevé-
kenységgel várják az odaérkezõ fiatalokat. 
Itt munkálkodhattunk mi is az agyaggal, 
az elkészült munkáinkat kiégetve kapjuk 
majd vissza a következõ találkozón. Érde-
kesség hogy magyar agyagot használnak! 
De jó lenne nálunk is, mindkét óvodában 
egy-egy égetõkemence! Talán egyszer erre 
is lehetõség nyílik. Uherské Hradisté váro-
sában megcsodálhattuk az ott zajló „Bor 
Ünnepét”. Felvonult ott a térség morávia 
hagyományát õrzõ emberek sokasága, 
szebbnél-szebb és érdekesebb népviselet-
ben, a legkisebb gyermektõl az idõsekig. 
Táncolva, örömmel vonultak az utcákon, 
s velük együtt mi is a város központjába,  
ahol folyamatosan bemutatták a nemzeti 
népviseleteket. 
Bolyongtunk a fõtér kirakodó forgatagá-
ban. Délután a táncosok szórakoztatták 
az embereket. Árultak bort és mustot is 
üvegekben, és kóstolóként is. A program-
sorozat végeztével szeptember 12-én, 
szombaton élményekkel gazdagodva 
indultunk haza. Számba véve a soron 
következõ feladatainkat, csodálva a válto-
zatos tájak szépségét megállapítottuk, 
hogy: „Mindenütt jó, de legjobb otthon..”

 Gémesi Andrásné óvodapedagógus, 
Tölgyfa óvoda

Az óvodás gyerekek nagy örömére, a 
Városi Könyvtár által szervezett progra-
mon vehettünk részt a Csigaházban 
2009. szeptember 30-án kedden. Az 
„Elvarázsolt királyfi” mesejátékot lát-
hattuk. 
Bevezetésként Szabóné Tóth Katalin a 
könyvtár vezetõje méltatta Benedek Elek 
népmesegyûjtõ munkáját, aki maga is 
szeretettel és szívesen mesélt a gyerme-
keknek. 
Sokan „Benedek apónak” is hívták. 
Élményekben gazdagon tértünk vissza 
az óvodába, s visszaemlékeztünk a már 
eddig megismert, szívesen hallgatott 
mesékre, amit textiltechnikával is feldol-
goztuk, és a múlt évi évzárón drama-
tizáltunk. (A kisgömböc és a Csillag-
szemû Juhász meséje) Elhatároztuk, 
hogy errõl a mesérõl is készítünk 
illusztrációkat. Kati néni meghívott 
bennünket, így október 13-án kedden az 
eddig elkészített és az új munkáinkkal 

felpakolva örömmel látogattunk el ismét 
hozzá a könyvtárba. 
Szeretettel vitt munkáinkat szívesen 
fogadta, és megígérte, hogy kiállítja a 
Polgármesteri Hivatal épületében. 
Viszonzásul „Benedek apóról” készült 
képpel ajándékozott meg bennünket, és 
elmondta „A  prücsök” címû kedves 
meséjét. Megbeszéltük, hogy az óvodánk 
többi csoportja is ellátogat majd ide. 
Késõbb megmutatta a könyvtárat, a szép 
sorba rendezett könyveket. Nyitott egy 
kartont csoportunknak (a Tölgyfa Óvoda 
Mirci csoportjának) és kikölcsönöztük 
„A kétszívû királyfi” címû mesekönyvet. 
Ezen a napon már ebbõl a mesekönyvbõl 
hallgathatták a gyerekek a csendes 
pihenõ elõtti mesét. Megígértük, hogy 
visszatérünk, a könyvet szépen tisztán 
visszavisszük, és máskor is kölcsönzünk 
érdekes mesekönyveket. 

Gémesi Andrásné óvodapedagógus
Tölgyfa Óvoda Mirci csoport  

Óvodásokkal a könyvtárban

Projektmunkánk cseh partnerei szeptem-
ber 9-én Bilovicében vártak bennünket, 
név szerint: Ratimovszky Tiborné 
óvodavezetõt, Csuvarszki Pálné Deliága 
Gabriella projektvezetõt, Csingerné Kass 
Ibolya és Gémesi Andrásné óvónõt. 
Bilovicében az óvoda az iskolához 
tartozik, de külön épületben mûködik. Jó 
érzéssel töltött el, hogy az elõterek és 
folyosók dekorációin visszaköszöntek az 
eddig elkészített, átadott gyermekmun-
káink, rajzaink. A projektrõl készült doku-
mentumok pedig segítettek visszaemlé-
kezni a kezdeti munkafázisokra. Várt ben-
nünket az iskola vezetõje, és szívesen 
mutatta be az iskola épületét. Büszkesé-
gük a számítógépes elõadó, és a nemrég 
beépítésre került napkollektorok. A 
melegvízellátás egy részét fedezni tudják, 
tehát energiát tudnak spórolni, s ami 
még legalább ilyen fontos, hanem fonto-
sabb, a környezet felesleges szennyezése 
és károsítása nélkül. Délután csak igen 
kevés gyermek tartózkodott mindkét 
intézményben. Munkamegbeszélés során 
átadtuk az újonnan készült gyermek-
munkákat. Minden partner beszámolt a 
rászabott (vállalt) feladatok teljesítésének 
mértékérõl:
- mesedramatizálásról (minden ország 
saját népmeséjének feldolgozása az óvo-
dás gyerekekkel), 
- átolvastuk a saját népmesénk mese-
könyv tervezetének szövegét javítás céljá-
ból (a partner országok meséibõl közös 
mesekönyv készül, amit négy ország gyer-

mekei által készített meseillusztrációk 
díszítenek)
- Pexessó memóriajáték gyártási szaka-
száról (ugyancsak hasonló módon, gyer-
mekmunkák felhasználásával készül)
- számítógépes puzzle (ugyancsak gyer-
mekmunkák felhasználásával), ez a szá-
mítógépes játék. Megtalálható lesz honla-
punkon a számítógépet használni tudó 
gyermekek számára, megtekinthetõ lesz a 
Csillagszemû Juhász magyar népmese a 
gyermekek elõadásában, illetve készül és 
vásárolható lesz a memóriajáték és a 
mesekönyv is.)

És ismét mesével, de Csehországban…

A találkozó résztvevõit fogadta Bilovice polgármestere
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Hivatalosan 10 órakor Jutasi-
Varró Diána igazgatónõ meg-
nyitó beszédével kezdtük a 
programot, melyet közös aero-
bikozás követett. Délután 4 és 5 
óra között az oklevelek átadá-
sával zártuk a napot. Szülõ, 

gyerek, tanár egyaránt jól érezte 
magát. Reméljük az idén 
távolmaradók is kedvet kapnak. 
Várunk mindenkit jövõ októ-
berben!

Mészárosné Erdei Katalin 
Diákönkormányzatot segítõ 

pedagógus

Szokásainkhoz híven idén is 
megrendeztük a Homokvárépítõ 
Versenyt a Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskola alsó tagozatán. Az 
idõjárás kedvezõen alakult, 
hiszen az elõzõ napokban esett 
az esõ, de ezen a csütörtökön 
napos, derûs volt. A versenyben 
kilenc osztály vett részt óriási 
lelkesedéssel és felkészültség-
gel. Az iskola te-
rületén található 
ö t  homokozót  
osztottuk fel az 
osztályok között. 
A gyerekek hoz-
t ak  magukka l  
s ze r számoka t ,  
formákat, katoná-
kat, kagylókat és 
sok egyebet, ami-
vel váraikat szí-
nesítették.  Az 
osztályok egy órai 
m e g f e s z í t e t t  
munkával készí-
tették el erõdítményeiket. Az 
utolsó simítások közben járták 
végig a kollégák az elkészült 

mûveket és pontozással alakí-
tották ki véleményüket. A zsûri 
tagjai a 3. b és a  4. a osztály várát 
találták a legszebbnek.
November 13-án csoportközi 
foglalkozás keretében az alsó 
tagozat osztályai moziba men-
tek Gödöllõre és a „Don Quijote 
de la Mancha” címû filmet 
nézték meg. Sok testvér és szülõ 

is kíváncsi volt a filmre, ami a 
gyerekeknek nagyon tetszett.

Antalné Farkas Józsa
3.4. oszt. mkv.

Nyáridézõ délután a Kölcseyben

Az idén is novemberben ren-
deztük meg a hagyományos 
nyelvi hetet mintegy 70 tanu-
ló részvételével. A hét minden 
napján – csütörtök kivételé-
vel, mert ekkor internetes fela-
datot kaptak – délután az isko-
lában mérték össze tudásukat 
a csapatok különbözõ feladat-
sorok megoldásával. Többek 
kö-zött foglalkoztunk a Grimm 
testvérek mesefiguráival és 
életével, német nyelvû orszá-
gokkal, most elsõsorban Né-
metországgal. Filmvetítés kere-
tében a gyerekek megismer-
kedhettek a volt NDK terüle-
tén lévõ nevezetes városokkal, 

és a fõvárossal, így kapcsolód-
va a berlini fal lebontásának 
20. évfordulójához. Érdekes, 
interneten megkereshetõ kér-
désekre kellett választ kap-
niuk, mint pl. „Mi volt a 
Grimm testvérek véleménye a 
magyar nyelvrõl?” A hetet a 
pénteki eredményhirdetés és 
teadélután zárta. Jó érzés volt 
a csapatokat figyelni, akik 
nagyon nagy lelkesedéssel és 
kíváncsisággal forgatták a 
szótárakat, böngészték a 
térképeket, figyelték a filmet, 
hogy minél több jó megoldást, 
jó választ tudjanak adni.

Papp Zsoltné

Német nyelvi hét 2009. a Kölcseyben

Családi nap a Kölcseyben

Ebben az évben immáron 
másodjára rendeztük meg isko-
lánkban a családi napot. Idén 
kollégánk, Antalné Farkas Jó-
zsa, fõszervezésével október 10-
én tartottuk. Reméljük, hagyo-
mánnyá válik ez a  szombati 
esemény is. 
A részt vevõ családok rengeteg 
program között válogathattak. 
Kézmûves foglalkozások, sport-
versenyek (váltóverseny, szülõ-
tanár kosárlabdameccs, családi 
foci, asztalitenisz), kulturális 
programok (szójáték, könyv 
cserebere, táncbemutatók és 
közös tánc- illetve daltanulás), 
fõzõverseny várta az érdeklõ-
dõket. 
Külön köszönet illeti a védõnõ-
ket, akik vérnyomás- és vércu-
kormérést, látás- és hallásvizs-
gálatot tartottak az ideláto-
gatóknak. 
A megpihenni vágyókat kollé-
gáink büfével várták. Jót enni 
azonban nem csak itt lehetett, 
hiszen a kóstolójeggyel bárki 
megízlelhette a fõzõversenyen 
részt vevõ csapatok ételeit.
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KATOLIKUS

 nagy svájci festõ Börlin Arnold 
(1827-1901) a „Holtak szigete” Acímû híres festményét festette 

meg. Budapesten 1886-ban állami 
aranyérmet nyert. Meredek szikla 
emelkedik ki a tengerbõl. A sziklafalban 
barlangok tátogatják szájukat: a halál 
lakóhelyei. Fekete felhõk vonulnak át az 
égen. Egy kis csónak érkezik a parthoz. 
Koporsót hoz. A tátongó nyílások fekete 
szája mintha megszólalna. Ma ez jött 
hozzám. Holnap más jön. És egyszer 
majd te is eljössz. Egészen bizonyosan, 
eljössz te is. 
Még most nem vitt el a halál, elmehetsz a 
temetõbe, imádkozhatsz szeretteidért. 
Elhozhatod a szeretet virágait, meggyújt-
hatod az örök életet jelképezõ gyertyá-
kat, mécseseket. Szomorú lelkülettel 
gondolhatsz azokra, akik már elköltöz-
tek az életbõl. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy minden 
családban van több sírhalom, mely az 
elköltözöttek emlékét õrzik. Sok család-
ban gyászolják az édesanyát, édesapát, a 
feleséget, a férjet, a gyermeket, a testvért. 
Sok család szomorú szívvel állt a ravatal 
mellett, a nyitott sírgödör mellett. Sok 
ember vitte a koszorút ezzel a felirattal: 

emlékedet mindig megõrizzük, soha el 
nem felejtünk. Akiket megsirattunk, 
azok már elmentek. Akiket gyászolunk, 
azok már a néma birodalom lakói. Akik a 
temetõben nyugszanak, azok már 
átlépték a halál kapuját. A halál kapuját 
egyszer minden embernek át kell lépnie.
Hiszkija a választott nép királya súlyos 
betegen fekszik ágyában. Izajás próféta 
felkeresi, és közli vele Isten akaratát: 
„Intézkedj házad felõl, mert meghalsz, 
nem maradhatsz életben.” A „meghalsz” 
szóra a király fájdalmasan feljajdult, 
arccal a fal felé fordult és imádkozott, 
könyörgött az Úrhoz. „Könyörülj rajtam 
Uram, emlékezzél meg, mint jártam 
elõtted, azt cselekedtem, ami kedves 
teneked.” Így könyörgött a király, majd 
sírva fakadt. 
Igen,  hiszen,  az ember élni akar. Mi 
mindent megtett az ember, hogy 
legyõzze a halált. Küzdelmet vívott a 
betegség ellen. Amikor a betegség 
gyõzött, piramisokat emelt, hogy emléke 
megmaradjon. Márvány síremlékeket 
állított, hogy hirdesse emlékét. Egy arab 
közmondás szerint, „ha elkészül a ház, 
meg kell halni.” Ezért az arab ember nem 
fejezi be a házát,  és mégis meghal. 

Vannak gyógyfürdõk, melyek homlok-
zatára ki lehet írni: itt meggyógyulnak az 
emberek. Valóban, hozhatnak gyó-
gyulást. De egyetlen épületre sem lehet 
ezt írni: Itt az emberek nem halnak meg.
A halál nem személyválogató. Hogy ki 
mikor hal meg azt nem lehet elõre tudni. 
Sokan szeretnének meghalni, de nem jön 
értük a halál. Sokan szeretnének élni, de 
nem lehet, menni kell. Sok emberre 
szükség lenne a családban, de nem 
kerülheti el a halált. Sok személyre 
szüksége lenne a társadalomnak, de 
mégis mennie kell. Örök megdönthe-
tetlen szabály, mely szegényre, gazdagra 
vonatkozik. Egyszer minden embernek 
meg kell halnia, örök megdönthetetlen 
valóság. A halál kapuját minden ember-
nek át kell lépnie. 
A rohanó életben ma még megállhatunk. 
Elmehetünk szeretteink sírjához, ma még 
gyertyát gyújthatunk emlékükre, még 
tehetünk jót, még imádkozhatunk 
másokért De ránk köszönt a holnap. 
Valamelyik holnapi napon át kell lépnünk 
a halál kapuját. Tegyünk jót addig, amíg a 
halál kapuját nem kell átlépnünk. 

Somlai József c. apát,
nyugalmazott plébános

„A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám: 
vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem 
vagyok méltó arra, hogy fiadnak 
nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta 
szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb 
ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyûrût a 
kezére, és sarut a lábára! Azután 
hozzátok a hízott borjút és vágjátok le! 
Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam 
meghalt és feltámadott, elveszett és 
megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.” 
(Lukács 15, 21-24)
A minap megrendítõ helyzetbe kerültem 
az utcán. Az út szélén fekvõ emberre 
lettem figyelmes. Mivel az idõ már 
hûvös, egyértelmû volt, hogy nem egy 
fáradt gyalogosról van szó, aki 
leheveredett egy kicsit pihenni. A férfit 
nem ismertem. Érdeklõdtem a járóke-
lõktõl, hátha egyikük tudja: ki õ és hol 
lakik. Végre jött is arra valaki, aki 
felismerte ismerõsét a férfiban. Tudta, 
hogy hol lakik. Így vágtunk neki, hogy 
valahogy hazavigyük otthonába.
Mi várt rá otthon? Bizonyára a kétség-
beesettség, harag, indulatok, szégyen és 
tehetetlenség. Ki tudja, hányadszor?
Nem kellene így lennie, hiszen van 
segítség! Meg lehet szabadulni az 

alkohol függõségébõl, és lehet boldogan 
élni! Álljon itt egy vallomás errõl Siklós 
József „Pohárcsere” címû könyvébõl 
idézve. „A tékozló fiú története részemre 
olyan volt, mint a tükör. Megláttam, hogy 
én is mindenemet eltékozoltam, míg 27 
évig az ital rabságában a „moslékos 
vályúnál” tengõdtem.
Egyszerre minden megfordult bennem! 
Tékozló fiúként szemlesütve mentem 
haza.  Sírva kértem õket: Anyukám, 
fiam, menyem, kis unokám, fogadjatok 
vissza!  Jézus megtalált és magához 
vezetett. Tudom, hogy Isten nekem 
megbocsátott és a családom is. Azóta 
csend, békesség, szeretet van otthon és 
tiszta levegõ. Nem dohányzom, mert 
attól is megszabadított Jézus ereje. 
Feleségemmel együtt olvassuk a Bibliát,  
imádkozunk naponta, járunk a gyüle-
kezetbe, meg az iszákosmentõ biblia-
órára, és ha meghívnak, bizonyságté-
telre. Régi ivócimboráimtól elszakad-
tam, de naponta imádkozom az új életü-
kért. Egy nyugdíjas, hívõ orvossal együtt 
látogatunk alkoholistákat, családjaikat, 
hívogatjuk õket közénk.
Fiam erõsen iszik. Kemény a szíve. 
Sajnos, elõbbi, rossz életem példáját 

követi. Ennek én vagyok az oka. Drága 
feleségemmel együtt imádkozunk érte, 
hogy õ is megváltozzon. De annak 
örülök, hogy a kis unokám már nem a 
részeg nagyapjára fog emlékezni!” Siklós 
József e régi sorai arra bátorítanak, hogy 
itt, Kistarcsán is gyógyító csoportot 
hozzunk létre szenvedélybetegek szá-
mára. Akarsz-e meggyógyulni? Szeret-
nénk, ha minél többen eljutnának az 
Iszákosmentõ Misszió gyógyító hetére. 
Milyen meglepetés várja az ilyen gyó-
gyító hétre érkezõket? 
- Nem szégyenítik meg.
- Nem akarják erkölcsi ráhatással kény-
szeríteni a jóra, hanem Jézus szeretetével 
gyógyítanak, miközben nem tesznek 
mást, csak beszélnek Jézusról. Akiknek 
sikerült letenni a poharat, bátorítják a 
frissen érkezetteket. 
- Olyan meglepetés várja õket, mint a 
bibliai példázatban a tékozló fiút: 
hazaérkezésének örült az apa. Nehéz 
küzdelem leszámolni a szenvedéllyel, de 
az otthoniak öröméért megéri!
Aki szeretne többet megtudni az iszákos-
ságból való gyógyulás lehetõségérõl, a 
Református Lelkészi Hivatal  06/28-470-
644-es telefonszámán érdeklõdhet val-
lási hovatartozástól függetlenül. 

Riskó János
lelkész

A halál kapujában

REFORMÁTUS

Szabadulás az italtól 
Gyógyító csoportot hozunk létre szenvedélybetegeknek



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 26-29.: Csülök napok

SZILVESZTER Szmatana Andival!
Vacsora, tüzijáték - 6000 Ft/fõ



FENYVES
SZOLGÁLTATÓHÁZ

2143 KISTARCSA, RAKTÁR KRT. 5. (A KÓRHÁZ MÖGÖTT)

Telefonos elõjegyzés:
06/30 637-6001

Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Szauna és szolárium, mûköröm, pedikûr

Nyitva tartás:
H-P: 10-19,

Szombat: 8-12

Nálunk nincs vége a nyárnak, barnuljon,
akár egy mediterrán tengerparton!

Aphrodite SzalonAphrodite Szalon FENYVES BÁR ÉS KÁVÉZÓ

MASSZÁZS
Gyógy- és frissítõ masszázs,
alakformálás, fogyás

Nyitva tartás:
délelõtt 8-12, délután 16-22, vasárnap zárva 06/20 212-8998

Színvonalas új gépek
Futópad, ellipszis gép,
spinning bicikli,
fekve nyomók, lábgépek,
bicepsz gépek, súlyzók

KONDITEREM

Bérelhetõ, klimatizált

FOCIPÁLYA
06/30 944-97-71

Klimatizált, padlófûtés,
bérelhetõ tornaterem

Aerobic, fitness, gyógytornák
Minden hétfõn 18-tól

gyógytornász vezetésével
Fitball kardio edzés

Minden szerdán 18-tól

gyógytornásszal
Pilates torna

06/30 257-15-10

Nyitva:
hétfõ-szombat: 8-22-ig

vasárnap: zárva

Rendezvényekre is alkalmas

2300 m+ lelátó
8 m belmagasság

padlófûtés, klimatizált,
korszerû zuhanyzós öltözõk

Nyitva:
hétfõ-szombat: 8-22-ig

vasárnap: zárva

TORNATEREM

Hétköznapi árak egy nem hétköznapi helyen!

Változatos italválasztékokkal, koktélokkal és minden hónapban
meglepetés rendezvénnyel várjuk!

December 5-én Mikulás parti este 8-kor!
Buli vacsorával, élõ zenével!

Asztalfoglalás:
0630 412-6706
0630 334-2064

Nyitva tartás:
H-SZ: 12-22-ig,

vasárnap zárva.
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