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Kurfis Menyhértné 100 éves

A város legidôsebb lakójának Kurfis Meny
hértnének a születésnapját április 21én 
ünnepelték a Polgármesteri Hivatal dísz
termében délután fél háromkor. Elôször 
Tóth Szabolcs polgármester köszöntötte 
az idôs asszonyt, majd Somlai József c. 
apát plébános mondott egy szívhez szóló 
beszédet. Kurfis Menyhértnét a megható 
ünnepségre elkísért a családja is – leá
nya, öt unokája és hét dédunokája. Külön 
kis mûsorral kedveskedett Teréz néni
nek a Rozmaring Együttes, a Pannónia 
Hagyományôrzô Csoportja, az egyik déd
unokája és Babarczi József alpolgármester. 

Külön virágcsokorral és ajándékkal kö
szöntötte az idôs asszonyt Görög József plé
bános, a Szlovák Kisebbségi Önkormány
zat nevében Szabóné Tóth Katalin elnök 
asszony, a Fidesz Helyi Csoportja nevében 
Solymosi Sándor, az MSZP Helyi Csoportja 
nevében Rimóczi Erzsébet, a hivatal nevé
ben Nagy Tímea jegyzô, majd ezt követôen 
100an – önkormányzati dolgozók, intézmé
nyek dolgozói – egyegy szál virággal kö
szöntöttek a város legidôsebb polgárát. Az 
önkormányzat ajándékát a  100 éves szüle
tésnapi tortát a most is jó fizikai kondíció
ban lévô Kurfis néni szeletelte fel és kínálta 
az ünnepségen megjelenteknek. (fotók a 
címoldalon)

A Kistarcsai Napok kiállításai

A 2010. május 2223án sorra kerülô 
Kistarcsai Napok kiállításait ezúttal is a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület szerve
zi. A sok érdekes látnivaló szombaton és 
vasárnap is 10 és 18 óra között tekinthetô 
meg a Kölcsey Iskola földszinti termeiben. 
A kiállítások ünnepélyes megnyitójára 
2010. május 21én, pénteken este 7 órakor 
kerül sor, a Flór Ferenc Iskola aulájában. 
Minden érdeklôdôt – aki részvételével 
megtiszteli a kiállítókat – örömmel látunk 
a rövid ünnepségen, és az azt követô sze
rény vendéglátáson.

A Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

	 május	08. Egészségnap 8.0018.00
	 május	12. Társastánc 20.0022.00
	 május	13. Nyugdíjas majális 16.0020.00
	 május	22.-23. Kistarcsai Napok
	 május	28. Retro buli
	 május	30. Táncbemutató 14.0022.00

Civilház
	 Pannónia	Néptánc	Egyesület: minden hétfôn: 18.0021.00
  minden szerdán: 19.3021.00
	 Aikido: minden hétfôn: 16.0017.00
  minden csütörtök: 16.0017.00
	 Torna:  minden kedden: 15.0018.00 

(Harmónia tánccsoport)
	 Mazsi-muzsika: minden szerdán: 09.0011.00
	 Deáktanya: minden csütörtökön 19.0021.00
	 Játszóház: minden pénteken 09.0011.00 
	 Balett:  minden pénteken 15.0017.00 

(Harmónia tánccsoport)

A programokkal kapcsolatos további információ kérhetô  
Szilárdi Lászlótól a 06-28-507-147-es telefonszámon.

2010.	május	6. Boda	Zsuzsa:	Északír	varázs
Legelészô birkanyájak a végtelennek tûnô zöld gyepen. Az ír le

gendák világa egykor és ma. A barátságos és nyitott északír embe
rek. A pubok világa – beszélgetés egy pint sör mellett. Kávé vagy 
tea ír pogácsával – és természetesen tejjel.

2010.	május	13.	Gulyás	Benedek:	A	múlt	már	a	spájzban	van
Régészeti eredmények bemutatása új eszközökkel. A leletanya

got a feltárás közelében célszerû kiállítani. Élhetô Világok Emlék
hely kialakítása. A földkemence mint a kultúrák közötti természe
tes azonosság és a mindenkori ember kemencéjéhez kapcsolódó 
viszonyának igazolása.

2010.	május	20. 
Magyaródy	Szabolcs:	Magyarnak	lenni	Nyugaton
Kormányaink soha nem tartották fontosnak a külföldi felvilá

gosító (fehér) propagandát. Szomszédjaink viszont másfél évszá

zada folytatnak hazug (fekete) propagandát ellenünk. A külföldi 
magyar szervezetek és egyének szellemi ellentámadásba kezdtek 
– tüntetések, újsághirdetések, könyvek...

2010.	május	27.	Sütô	Fanni:	Nôk	szerelmi	háromszögekben
Ahogy a szépirodalom és a populáris irodalom kezeli a témát. 

Az Üvöltô szelek és a Twilightkönyvek összehasonlítása. Milyen 
technikákat használt Emily Bronte és milyen trükkjei vannak 
Stephanie Meyernek. Különbségek a narrációban, a szóhasználat
ban és a szereplôk jellemében.

A Deáktanya elôadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi ter-
mében tartja. Az elôadások csütörtökönként este 7 órakor kezdôdnek, 
idôtartamuk kb. 1 óra. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. 
A Deáktanya ismeretterjesztô elôadásai nyitottak, azokat bárki térítés-
mentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai
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Pályázat érettségizőknek
A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén is 
kiírja az Aranykavics Díj pályázatot, mely
re Kistarcsán lakó, érettségizô fiatalok pá
lyázhatnak. A pályázatokat elektronikus 
úton kell benyújtani. Beadási határidô: 2010. 
május 25. 24 óra. Bôvebb információ: www.
kike.hu, halmos@kike.hu, 30/9647144 (Hal
mos Monika).

Könyvsarok

Dr. Takács Ferenc ajándékba adta könyvtá
runknak a Mesélô Mátyásföld címû hely
történeti mûvét, mely történelmi és kul
túrtörténeti áttekintést nyújt a településrôl. 
Nagy szeretettel megírt, sokrétû, sokszínû 
mû, szívesen ajánlom olvasóim figyelmébe.
Verskedvelôk figyelmét hívom fel Varró Dá
niel: Szívdesszert címû könyvére, modern 
hangvételû, érdekes olvasmány. Haszonnal 
forgathatók Nagy Jenô: Kultúrnövényeink 
gyógyhatása, ill. N. Priou: Nagymamáink 
fortélyai címû mûvei. Az elsô csaknem 
hatvan növény gyógyhatásait sorolja fel, 
valamint gyógymódokat, melyeket otthon 
is alkalmazhat az olvasó. Az utóbbi a ház
tartással, kerttel, egészséggel és szépséggel 
kapcsolatos hasznos tanácsokat ad.  

Méhes György legszemélyesebb, legér
zelmesebb mûvét veheti kezébe az olvasó 
Egyetlenem címmel. A címadó a szerzô fe
lesége, aki hatvan éven át volt hû társa, az 
ô szerelmükrôl szól ez a könyv. Az asszony 
halála után kezdte írni a könyvet, ahogy ô 
mondta”...hátramaradt idômnek egyetlen 
értelme, hogy megírjam életének történe
tét. Lehet egy nôt ennyire szeretni, egyre 
mélyülô imádattal? Bizony mondom, hogy 
lehet.”

Négy tizenéves barátnô egy balul sike
rült buli után elhatározza, hogy elhagyja az 
országot. Megesküsznek, hogy tizenhét év 
után újra találkoznak. Ez az idô pedig ha
marosan elkövetkezik...Errôl szól Fejôs Éva: 
Hotel Bali címû regénye.

A medve és a sárkány címmel jelent meg 
T. Clancy legújabb politikai thrillere. Témá
ja napjaink valósága: Az olcsó távolkeleti 
dömpingáru veszélyezteti a nyugati gazda
ságokat. Hazugságok szövevényes hálója, 
háborús veszély, felfokozott feszültség. Ez 
jellemzi a mûfaj koronázatlan királyának 
mûvét. 
 
Kedves Olvasók!
Jöjjenek, válogassanak kedvükre! És, ha már 
úgyis itt járnak, hozzák vissza az Önöknél 
lévô könyveket, hogy mindenki megtalálja 
a könyvtárban azt a kötetet, amire vágyik!

Köszönettel:   
Szabóné Tóth Katalin könyvtáros

Hősök Napja

Több évtizedes kihagyást követôen a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezésé
ben már harmadszor ünnepeljük a Hôsök 
Napját. Május 30án, vasárnap délután 5 
órakor emlékezünk meg a fegyveres har
cokban hôssé vált kistarcsaiakról. Kérjük, 
hogy aki tud, hozzon magával nemzeti 
színû zászlót!

A Hôsök terén sorra kerülô mûsort 
követôen mindenki elhelyezheti mécsesét, 
gyertyáját az emlékmû talapzatán.

Szeminárium
Elkészültek a Kistarcsai Kulturális Egye
sület által 2009 ôszén megtartott Együtt 
Európában címû nemzetközi szeminárium 
kommunikációs anyagai. A 40 oldalas A/4 
formátumú nyomtatott kiadványból – ma
gyar és angol nyelvû változatban került ki
nyomtatásra – valamint a kép és filmanya
got tartalmazó DVDbôl szívesen adunk az 
érdeklôdôknek.

Eboltásról tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt eb tulajdonosokat, hogy 
a Fôvárosi és Pest Megyei Mezôgazdasági 
Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állat
egészségügyi Igazgatóság Gödöllô Kerületi 
Állategészségügyi és Élelmiszer – ellenôrzô 
Hivatal kerületi fôállatorvosa, nem adott 
engedélyt arra, hogy Kistarcsa területén 
a lakosság körében meghirdetett veszett
ség elleni összevetéses eboltás megtörtén
jen. Ennek következtében a kutyatartók 
bármely engedélyezett állategészségügyi 
szolgáltató magán állatorvosoknál kérhe
tik az állatok részére a veszettség elleni 
védôoltást.

Adó 1%-os felajánlása
Köszönjük mindenkinek, aki 
2008. évi adó 1%-val támo-

gatta a Dömötör Alapítványt. 
Ebben az évben is várjuk fel-

ajánlásaikat. 
Adószámunk: 18681770-1-13 

Köszönettel: a Városi Óvoda 
dolgozói és az óvodás gyerekek

Kerepesen mûködô konyhánk minden nap frissen 
készülô ételek kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás! 

Meleg étkezési utalványt elfogadunk.
Áraink tartalmazzák  

a csomagolási költséget is.
Étlapunk megtekinthetô  

a www.fanietkezde.fw.hu címen.
Rendelését várjuk  

a 06-20-542-5605 telefonszámon, vagy 
a fanifutar@freemail.hu 

e-mail címen.

FÁNI ÉTELFUTÁR

Posta HozamFix V. eszközalap

8,06%-os
tőke és hozamvédelem

A HozamFix	V.	eszközalap indulása: 2010. június 08., a lejárat dátuma: 2011. november 9.

Miért	érdemes	PostaHozamFix-be	fektetni	megtakarított	pénzét?
•	 Tôke	és	hozamvédelem: Biztosíték arra, hogy a hozamvédett eszközalap lejárata után, a 

befektetett összeg és a meghirdetett fix hozam kifizetésre kerül.
•	 Költségkímélô: Amennyiben Ön a hozamvédett alap lejáratáig nem vásárolja vissza a 

szerzôdését, és bankszámlára kéri a kifizetést, a szerzôdését nem terheli semmilyen más 
költség.

•	 Könnyen	áttekinthetô: A kifizetés összege a hozamvédett alap lejáratakor a befizetett 
összeg + a fix hozam. A kamatadó a mindenkori adójogszabályok szerint kerül levonásra.

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

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

Szerzôdéskötés:	2143	Kistarcsa,	Iskola	u.6.	06-28-470-841

Apróhírdetés
Szolgáltatás
Hûtôgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvezô áron. 
06204677693
Festést	 gipszkartonozást vállalok, ingyenes fel
méréssel, bútor mozgatással, hívjon bizalom
mal.+36704321199, zsobotos@gmail.hu , www.fes
tekkartonozok.hu
Eladó
Kistarcsán a Kolozsvári utcában 1,5 szobás ház ELADÓ! 
Ár: 16,5 millió forint. Érdeklôdni : +36302411653
Pécelen, (XVII. kerület szomszédságában) a Maglódi 
úti üzletsornál eladó egy 50 m2 összkomfortos hely
ség, amely lakásnak, vagy irodának egyaránt alkal
mas. Irányár: 8 M Ft. Telefon: 0620/3237751, 06
20/4146489.
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Miután elkészült a két játszótér egyre 
többen próbálják kisajátítani az ötletet. 
Török Mihály képviselô, koordinátor vi-
szont  pontosan tudja, hogy ki mit tett a 
játszótér felújításáért. Hol kezdôdött ez a 
történet?  
Évekkel ezelôtt három kisgyermekes anyu
ka keresett meg engem, a Vállalkozók Ba
ráti Körének elnökségét, és több képviselôt 
is. Munkájukat felajánlva arra kértek 
bennünket, hogy támogassuk korszerû, a 
gyerekek testi épségét nem veszélyeztetô 
játszóterek megépítését Kistarcsán. Mivel 
a vállalkozók annyi pénzt nem tudtak fel
ajánlani, ami akár egy játszótér felépítésé
hez is elegendô lett volna, ezért a kérésüket 
beterjesztettük a jegyzôhöz és a polgár
mesterhez, akik továbbították a kérelmet 
a testület elé. Elsô lépésben a képviselôk 
megszavaztak 7 millió forintot a két játszó
tér megépítéséhez, majd egy kicsit késôbb 
még másfél millió forintot a Víztoronynál 

lévô játszótér felújításhoz. Mi ehhez csatla
koztunk a magunk lehetôségeivel, szervez
tünk tavaly egy jótékonysági bált és az itt 
befolyt 600.000 forintot teljesen erre a célra 
ajánlottuk fel. A terveket megcsináltuk a 
tényleges ár tizedéért, anyagot biztosítot
tunk és rengeteg önkéntes munkát aján
lottunk fel. Ennek az értéke kb. 11,5 millió 
forint. Én személy szerint közel 100 órát ál
doztam fel a szabadidômbôl.  Vállalkozók is 
rengeteget segítettek: Kis Joachim, Kalmár 
István munkagépekkel, Török Mihály ke
rítésoszlopok térítésmentes biztosításával, 
ingyenes asztalosmunkával. De meg kell 
említeni a Városgondnokság dolgozóit is. 
Ötszázezer forinttal támogatta a felújítást 
a Lavet Kft. cserébe, amiért használhatta a 
Városgondnokság területét az építkezései
hez. A városban nagyjából 70.000,Ft érték
ben vásároltak támogató jegyet, köszönöm 
nekik. Tehát, ha mindent összevetünk, ak
kor a felajánlásokból is összejön több millió 
forint értékû támogatás. Nagyon örülnék 
annak, ha a nagyobb gyerekeknek is sike
rülne valami sportpályát kialakítani, mert 
most esténként jó pár fiatal a kicsiknek 
megépített játékokkal szórakozik.
Eredetileg 2009 második felében kellett 
volna átadni a két játszóteret. Miért csú-
szott az átadás?
Sajnos ebben közrejátszott az esôs ôsz és a 
hosszú tél. A játékokat nem mertük kiten
ni, bizonyos munkákat pedig nem tudtunk 
megcsinálni, így az átadás idén tavaszra 
csúszott. De látva, hogy önkormányzat
nak mi mindent kellett engedélyeztetnie 
és ezeknek az eljárásoknak mennyi az át
futása, sajnos azt kell mondanom  nem is 
tûnik akkora csúszásnak. 

A két játszótér átadása után egyértelmûen 
látszik, hogy ekkora városban ez kevés. 
Terveznek-e még játszótereket?
Szerintem is kevés. Most ebben a pil
lanatban négy játszóterünk van, ebbôl 
kettô korszerû, de az ófalui részben még 
nincs, így ide mindenképpen kellene egy 
játszótér, de a városnak már nincs szabad 
területe.

Áprilisban két játszóteret adtak át Kistarcsán
A harmadik felújítását elkezdték

Április	 9-én	 délelôtt	 Kistarcsa	 két	 pontján	 is	 ünnepségre	 ké-
szült	 a	 képviselô	 testület.	 Az	 egyik	 az	 Eperjesi	 lakótelep	 15.	
szám	mögötti	téren,	a	másik	pedig	az	Árpád	vezér	út-Csallóköz	
keresztezôdésében	 volt.	 Délelôtt	 tíz	 órakor	 a	 lakótelepen	 két	
óvodás	 csoport	 pedagógusokkal	 és	 szülôkkel	 arra	 várt,	 hogy	
a	teljesen	felújított	játszóteret	birtokba	vehesse.	Tóth	Szabolcs	
polgármester	 adta	 meg	 a	 jelet	 a	 gyerekeknek,	 akik	 boldogan	
rohantak	 a	 játékokhoz,	 majd	 Uvacsek	 Csaba	 a	 körzet	 egyéni	
képviselôje	 röviden	 ismertette	 a	 játszótér	 felújításának	 tör-
ténetét.	 Babarczi	 József	 alpolgármester	 az	 önkormányzat	 és	 a	
vállalkozók	játékait	osztotta	szét	a	gyerekek	között.	Az	átadá-
son	jelen	volt	Török	Mihály,	Juhász	József	és	Rimóczi	Erzsébet	
képviselô.	 Egy	 órával	 késôbb	 az	 Árpád	 vezér	 téren	 szintén	 a	
polgármester	adott	jelet	a	gyerekeknek	a	játékok	birtokba	véte-
lére.	Itt	is	két	óvodás	csoport	próbálhatta	ki	elôször	a	sok	új	köz-

téri	játékot.	Ezen	az	átadáson	jelen	volt	a	választókörzet	egyéni	
képviselôje	 Juszkó	 Ferenc,	 továbbá,	 Majsai	 Sándor	 képviselô	
és	az	elôzô	helyszínen	részt	vett	képviselôk.	Az	önkormányzat	
a	 játékok	 megvásárlásához	 3,5-3,5	 millió	 forintot	 biztosított,	
a	 Vállalkozók	 Baráti	 Köre	 kb.	 600.000	 forint	 adománnyal	 és	
munkával	támogatta	a	felújítást,	de	meg	kell	említeni	azokat	az	
önkénteseket	is,	aki	támogatói	jegyek	vásárlásával	és	önkéntes	
munkával	járultak	hozzá	a	gyerekek	öröméhez.	Ifjú	Juhász	Ist-
ván	alpolgármester,	 a	beruházási	munkacsoport	vezetôje	még	
tavaly,	a	város	beruházási	koncepciójának	elkészítésekor	a	ját-
szótereket	is	beemelte.	Így	a	város	beruházási	tervének	részévé	
vált	ez	a	program.	A	munkákat	Török	Mihály	és	Uvacsek	Csaba	
képviselôk	 koordinálták.	 Az	 elvégzett	 munkákról	 Török	 Mi-
hály	képviselôt,	a	Kistarcsai	Vállalkozók	Baráti	Körének	elnök-
ségi	tagját	és	Uvacsek	Csaba	képviselôt	kérdeztük.

Az Árpád vezér úton a csúszda volt a legnépszerûbb
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A lakótelepen ki szorgalmazta a játszó-
tér felújítását?
Tavaly még én vetettem fel, hogy az Eper
jesi úti lakótelepen is építsünk játszóteret. 
Az Eperjesi utcában 30 évvel ezelôtt volt 
egy játszótér, de abból napjainkra szinte 
semmi sem maradt. A képviselô testület 
 ezt külön kihangsúlyozom  egyhangú
an megszavazta mind a két játszótérre a 
pénzt. Az elôkészítésnél aztán kiderült, 
hogy az Uniós elôírások szerint a tervek 
2,5 millió forintba kerültek volna. Ezt sok
nak tartottuk, ezért a Vállalkozók Baráti 
Köre az eredeti ár tizedéért megterveztet
te a játszótereket, amit saját pénzükbôl ki 
is fizettek. Aztán pályáztatás útján meg
vásároltuk a játékokat, ebben rengeteget 
segített a mûszaki osztály. A lakótelepen 
is sokan vásároltak támogatói jegyet – volt 
aki 500 forintért, volt aki 5000 forintért. 
Huszonkét lakótársam 29 ezer forinttal já
rult hozzá a felújításhoz.

Kik voltak az adakozók?
Név szerint a következôk: 
Mészáros Beáta 2000,Ft, 
Rasztik Balázsné 500,Ft, dr. 
Gödöllei Gabriella 5000,Ft, 
Gombásné T. Terézia 1500,
Ft, Lehoczky György 500,
Ft, Pécsi Veronika 500,Ft, 
Raffay Veronika 500,Ft, Bo
ros István 500, Ft, Balogh 
Gabriella 1000, Ft, Szabó 
Imre 1000, Ft Malináné 

1000, Ft, Krivanik 
Ferenc 2000, Ft, dr. 
Csanakyné 1000, Ft dr. 
Székely Dóra 1000, Ft, 
Józsa Ilona 500, Ft Ko
vács Zoltán 3000, Ft, 
Knippel Ágota 1000, Ft, 
Neller Helga 2000, Ft, 
Telegdi József 1000, Ft, 
Gyenes Márta 500, 
Ft, Szinyova Istvánné 
1000, Ft, Uvacsek Csa
ba 2000, Ft és ifj. Pisla 
István aki saját garázsát 
bocsátotta rendelkezé
sünkre, hogy szerény 
fogadást tudjunk tartani 
a játszótér átadásakor. 
Mindenkinek utólag is 
köszönjük az áldozatot, 
hiszen ezek az emberek 
a szûkös bevételeikbôl 
adakoztak.

A sok adakozás ellené-
re csak szûkösen tud-

tak kijönni a pénzbôl. Mirôl kellett le-
mondaniuk?
A gyûjtés és az adakozás ellenére a pénz
ügyi keret adott volt, így kénytelenek vol
tunk mind a két helyen spórolni, így az 
Eperjesi úton nem épült ivókút, hiányzik 
egy csúszda, az Árpád vezér úton pedig 
szeméttárolókra nem futotta. De ilyen 
még nem volt Kistarcsán, hogy egy év 
alatt három játszótér felújításáról döntött 
volna a képviselôtestület. Azt gondolom, 
hogy a jövôben ezt folytatni kellene, sôt 
a játszótereken kívül sporttelepeket kel
lene építeni. Az Eperjesi út 15. szám alatt 
elkezdtem szervezni a teljesen használha
tatlan sportpálya felújítását. A Katalin bál 
tiszta bevételét  180 ezer forintot   már  
erre fogjuk költeni, és további pénzt kell 
szereznünk a siker érdekében. Itt a lakó
telepen a lelkesedés már megvan és ezzel 
sok mindent meg lehet oldani.
 Polgár

Tóth Szabolcs polgármester be-
számolója a képviselő-testület 

2010. április 21-i ülésére

Március	 1. In
téz mény ve ze tôi 
megbe szé lésen 
az in téz mény
ve zetôk be szá
mol tak az aktu
alitásokról. Kér
tem ôket, hogy 
minden beruhá
zást és felújítást 
havonta adjanak 
meg, amely nem 
központi lag tör
ténik. Ezen kí
vül ha vonta kér
tem az intézmé
nyi létszámok 
alakulásának jelentését. Délután fogadtuk 
a gyepi földek delegációját, akik a terüle
ten lévô katasztrofális úthelyzet problé
májának mielôbbi orvoslását kérték. Meg
ígértük zúzott kô lerakását és vízelvezetô 
árkok kialakítását, melyet a Városgondnok
ság idôközben el is végzett. 
Március	 2. Szilasvíz Kft. taggyûlésén vet
tem részt, melyrôl külön napirend kereté
ben számolok be.
Március	 3. Aljegyzô asszonnyal és a 
mûszaki osztályvezetôvel a gáz és elektro
mos energia kérdését vizsgáltuk meg.
Március	 8. Intézményvezetôi megbeszélé
sen a szokásos aktualitásokról számoltak 
be a vezetôk.
Március	 9. Szilasvíz Kft. taggyûlésen vet
tem részt, melyrôl külön napirend kereté
ben számolok be. A mogyoródi polgármes
ter úrral energetika, illetve aktuális pályá
zatokról tárgyaltam.
Március	 18. Közvilágítással kapcsolatban 
kerestek meg Fótról.
Március	19. Fogadtam Vécsey László szadai 
polgármester urat.
Március	 22. Intézményvezetôi megbeszé
lést tartottunk, ahol megállapodtunk az 
intézményvezetôkkel, hogy csökkentjük a 
megbeszélések gyakoriságát, csak testületi 
ülés utáni hétfôn ülünk össze.Energetikai 
közbeszerzés kérdésében aljegyzô asszony
nyal egyeztettünk. 
Március	 23. Rosenberg cégtôl energiával 
kapcsolatos ajánlatot hoztak.
Március	 24. A Szilas TVben a beadott és 
megnyert pályázatokkal kapcsolatban ad
tam tájékoztatást.
Március	26. Szilasvíz Kft. taggyûlésen vet
tem részt, melyrôl külön napirend kereté
ben számolok be.
Március	31. Franka Tibor kerepesi polgár
mester úrral egyeztettem a Szilasvíz Kft., il
letve pályázati kérdésekkel kapcsolatban. 

Kistarcsa, 2010. április 14.
Tóth Szabolcs
 polgármester

Uvacsek Csaba képviselô ismerteti az Eperjesi úti játszótér történetét  
(elôtérben Juhász József és Török Mihály képviselôk)

Az óvodások birtokba vették a ho-
mokozót a lakótelepi játszótéren

Az Eperjesi úti lakótelepen a játszótér  
felújítását Uvacsek Csaba koordinálta



Vécsey László, 1958 szep
tember 1én született, 
Gödöllõn. Négy gyermek 
édesapja. 1972 Gödöllôi, 
Petõfi Sándor Általános 
Iskolában végzett, majd  
1976ban a Budapesti 
Szent (I.) László Gimná
zium matematika tagoza
tán érettségizett. 1982ben 
a Moszkvai Autóközleke
dési Egyetem Autóutak 
szakán Építõmérnöki 
diplomát szerzett. 1982 
 1985 Építõipari nagy
vállalatok munkahelyi 
mérnöke, 1985  1988 Közle
kedéstudományi Intézet
ben fejlesztô mérnök, 1985 
 1991 Posta Kísérleti Inté
zet, 1991  1998 magáncé
gek, saját magánvállalko

zások, majd 1998tól Szada Község polgármestere. Angolból közép
fokú, oroszból felsõfokú nyelvvizsgája van.

Kistarcsán	a	megyei	átlagnál	többen	mentek	el	szavazni	
Pest megye 4.számú választókörzetében	 Vécsey	 László	 25.011 
szavazattal (51,15 % )jutott be a parlamentbe. A választókerü
letünkben 71.059 szavazásra jogosult választóból 49.262 fô élt a 

választási jogával, 69,33%os volt a részvétel, ez az országos átlag
nál nagyobb aktivitást jelent. Országosan ugyanis 7.991.566 fôt 
vártak az urnákhoz április 11én, akik közül 5.140.540 fô, a jogosul
tak 64,32% ment el szavazni. Mind a 176 egyéni választókörzetben 
érvényes volt a voksolás, és az egyéni jelöltek közül 119 képviselô 
már az elsô fordulóban megszerezte a parlamenti helyet. Április 
25én a második forduló után a nyitva maradt 57 választókörzet
ben 54 helyen a FideszKDNP jelöltjei gyôztek, így 263 mandátu
mos kétharmados többséggel gyôztek, az MSZP 59, a Jobbik 47, az 
LMP 16, független jelölt 1 mandátumot szerzett.
Pest megyei listákra leadott szavazatok alapján a FideszKDNP 
8 mandátumot szerzett (a szavazatok 52,9%ával), az MSZP 2 
képviselôt küldhet a Tisztelt Házba (17,58%), ugyannyit mint 
a Jobbik (16,52%). Az LMP itt is mandátumhoz jutott, 1 (8,35%) 
képviselôje bekerült a parlamentbe.
A Pest megye 4. számú választókörzetébôl listáról még bekerült 
a parlamentbe Ángyán	 József	 a Fidesztôl, valamint a Jobbikos 
Bertha	 Szilvia.	 Nem folytathatja viszont a parlamenti munkát 
Fogarasiné	 Deák	 Valéria, aki az elmúlt két ciklusban az MSZP 
színeiben volt képviselô.
Kistarcsán valamennyi szavazókörben Vécsey László végzett az 
elsô helyen. A Jobbik jelöltje Bertha Szilvia megelôzte az MSZP 
jelöltjét Fogarasiné Deák Valériát, a legkevesebb szavazatot 
Roszík Gábor, az MDF jelöltje kapta. A 4. számú választókörzet 
végeredménye: 1.,	Vécsey	László	 (Fidesz-KDNP) 3248	 (51.62%), 
2., Bertha Szilvia (JOBBIK) 1089 ( 17.3% ), 3., Fogarasiné Deák Valé
ria (MSZP)1085 (17,24% ), 4., Lengyel Szilvia (LMP) 624 (9.91% ), 5., 
Roszik Gábor (MDF) 189 (3%) 

P.Gy.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
egyes tagjai, utcai beszélgetéseken olyan 
információkat kaptak, hogy a Delta Orszá
gos Katasztrófa Mentô Csoport egyes 
munkatársai,  mely jelenleg éjszakán
ként, és hétvégeken az orvosi ügyeletet 
látja el Kistarcsán, Kerepesen, Nagytarcsán, 
Mogyoródon és Csömörön – egyes esetek
ben nem végezték kellô odafigyeléssel 
munkájukat.
A Bizottság ezért 2010. április 14én megtar
tott ülésére a Delta Országos Katasztrófa 
Mentô Csoport Vezetôjétôl egy részletes 
beszámolót kért az elvégzett munkáról, és 
kérték a Bizottsági ülésen való személyes 
megjelenést.
A részletes beszámolóból, mely az ügyelet 
2009. évi tevékenységrôl ad számot, az álta
lam szükségesnek tartott megállapításokat 
emelem ki:
/A teljes beszámoló a Polgármesteri Hiva
talban megtekinthetô!/
„éves mûködésünk alatt említésre méltó 
hiányosság, írásban foglalt panasz nem 
merült fel munkánkkal kapcsolatban. 
Megbízóinkkal igen jó a viszonyunk, a 

gesztor önkormányzat az ügyelet elhelye
zését a térség szempontjából is példamuta
tóan oldotta meg. ”…
„Az egészségügy helyzetére erôsen rányomja 
bélyegét az alulfinanszírozottság.”
7080%ban nem sürgôsségi ügyeleti esetet 
látunk el, sajnos folyamatosan elôfordul, 
hogy több napos, – hetes, esetenként hóna
pos panaszokkal keresik fel az ügyeletet a 
betegek.”
„az ügyeletet többen a háziorvosi rendelés 
meghosszabbításának gondolják”
„A betegek sokszor türelmetlenek, elége
detlenek a hosszú várakozás miatt  /ez 
adódhat abból, hogy Mogyoródra hívták 
az ügyeletet, vagy hatósági vizsgálatot kell 
elvégeznie pl. véralkohol, halottszemle 
stb./  és a felvilágosítás és tájékoztatás elle
nére a gyorsabb ellátás reményében inkább 
bemennek a kórházba, nem várják meg az 
ügyeletes orvost.”
„Az önkormányzatok területén élô lakosságot 
tekintve, arányosan Kistarcsáról volt a legtöbb 
ellátott és Nagytarcsán a legkevesebb.”
„2009 évben egy napra átlagosan 1516 
betegellátás jutott, ezzel összefüggésben 

átlag 6,5 km jutott egy fô helyszíni ellá
tottra.”
„Sok kedves megértô, türelmes beteg van, 
de nagy a terület, és a sok nem indokolt eset 
miatt olykor hosszú a várakozás. Ez egyben 
a konfliktusok egyik oka”
„Kezelés: felvilágosítás, magyarázkodás, 
nyugtatás, türelem kérése.”
„A megbízó önkormányzatokkal és a gesz
tor Kistarcsa Város önkormányzatával az 
együttmûködésünk jó. Ezért külön szeret
nénk köszönetet mondani a képviselô testü
letnek, az Egészségügyi és Szociális Bizott
ságnak, és nem utolsó sorban Polgármester 
Úrnak is.”
Tisztelettel kérem a lakosságot, ha sérelme
zik az ügyelet bármilyen szintû munkáját, 
a következô napon írásban, a Polgármesteri 
Hivatal portáján – névvel és címmel ellátva 
– átvételi elismervény ellenében adják le. 
Ígérjük, hogy a személyiségi jogok betar
tásával, szakértôk segítségével kivizsgál
juk az esetet, és írásban reagálunk a pana
szosnak.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Babarczi József alpolgármester

Választások
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Vécsey László a Fidesz –KDNP jelöltje  
Kistarcsa új országgyűlési képviselője

Hallgattassék meg a „Másik fél” is!
Kifogások a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport munkája ellen
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Idén kevesebben voltak, mint 
tavaly, számítottak erre?
Igen ez várható volt, mert 
a rossz gazdasági helyzet 
most már kihat a kistarcsai 
vállalkozókra is. Ráadá
sul a Szent István Iskolá
ban a szülôi munkaközös
ség szintén szervezett egy 
bált. Régebben ez úgy zajlott, 
hogy aki mindkét helyen 
érintve volt, az elment mind 
a kettô rendezvényre. A 
pénzszûke miatt azonban 
ezt nem engedhetik meg maguknak az 
emberek. A bál idôpontját tovább már nem 
tudtuk csúsztatni, mert a bevételt a május
ban lebonyolítandó virágosításra szeret
nénk odaadni.
A tombolára azonban olyanok is tettek felaján-
lásokat, akik nem tudtak eljönni a bálba!
Igen ez így van! Ilyen szempontból nagyon 
összetartók a vállalkozók. Mindenki tudta, 
hogy mire gyûjtünk, így akik szimpatikus
nak érezték ezt az elhatározásunkat, azok 
valamilyen módon támogattak bennün
ket. A Vállalkozók Baráti Körének elnök
sége sokat tett azért, hogy a rendezvény 
összejöjjön. Minden szervezésben benne 
vannak, részt vesznek a rendezvények 
lebonyolításában és pénzzel is támogatják 
a várost. Idén is csak megköszönni tudom a 
munkájukat, név szerint Kupecz Mártának, 
Kis Joachimnak, Török Mihálynak, Kalmár 
Istvánnak és Kalmár Lászlónak. Sokat segí
tett Boros Jenô a Nosztalgia Étterem tulaj
donosa is.

Térjünk vissza a virágosításra, 
idén mikor lesz, és hogyan 
bonyolítják le?
A város önkormányzata 
és a Kistarcsai Vállalkozók 
Baráti Köre idén május 8ra 
szervezte meg a város virá
gosítását. Akik szeretné
nek segíteni a munkában 
azok reggel nyolcra jöjjenek 
a Csigaházhoz. Kerti szer
számot lehetôleg hozzon 
mindenki magával. Tavaly 

jobban álltunk, ugyanis az önkormány
zat által felajánlott 500 ezer forintot szépen 
ki tudtuk pótolni. Most 300 ezer forinttal 
tudjuk támogatni a virágosítást. A pénz 
egyébként bôven elég lesz a virágokra, 
de más kiegészítô beruházást most nem 

tudunk támogatni. Tavaly 
teljesen rendbe tettük az 
Uszoda elôtti teret, pado
kat is kihelyeztünk, most 
ilyesmire nem készülünk. 
A kiesô pénzt nagyobb 
mozgósítással próbáljuk 
kompenzálni. Ezért minden 
kistarcsai lakost várunk 
virágot ültetni. A technikai 
hátteret a Városgondnok
ság biztosítja. 

Polgár

„Retro-bál” volt a Szent István 
Általános Iskolában! 

Fergeteges buliban vehetett részt az, aki 
ellátogatott április 17én a Szent István Ált 
Iskola tornatermébe! A vendégek fogadta
tása önmagáért beszélt. A köszöntô italok 
mellett tûzpörgetôk mutatványa forró
sította a hangulatot. A tornaterem igazi 
discoteremmé alakult. A dekoráció, a 
fények, a discogömb és természetesen a 
zene erre az estére elfeledtette, hogy egy 
iskolában vagyunk! Az est folyamán fellé
pett Szmatana Andrea, megalapozva a jó 
hangulatot, de a csúcspont ezután követ
kezett,  a szülôkbôl, tanárokból összeállt 
tánccsoport elôadása. Pink és lila paróka, 
a 80as éveket idézô ruha, és a MamaMia
címû filmbôl válogatott zene és koreográ
fia lendületes produkcióvá kerekedett. A 
vendégek hajnalig mulattak, a szervezôk 
pedig mindent megtettek, hogy mindenki 
jól érezze magát!  

A Szent István Általános Iskola veze
tô sége, tanári kara, az alapítvány kurató
riuma, Szülôi Munkaközössége ezúton 
szeretné megköszönni mindazok támo
gatását, akik adományaikkal hozzájá
rultak az elsô „Retrobál” sikeréhez, és 
egyben segítséget nyújtottak abban, hogy 
az iskola alapítványa, a Gyermekünk a 
jövô Közhasznú Alapítvány a bál bevételét 
a tanulók táborozásának támogatására, 
valamint technikai eszközök vásárlására 
fordíthassa!

Jótékonysági bált szerveztek a vállalkozók
A bevételt a virágosításra költik

A	Vállalkozók	Baráti	Köre	 tavaly	 januárban	rendezte	meg	a	 jótékonysági	bált.	 Idén	
április	17-re	csúszott	az	idôpont.	Ennek	több	oka	is	volt.	Egyrészt	nem	akartak	a	báli	
szezonban	másokkal	ütközni,	másrészt	minél	közelebb	szerettek	volna	kerülni	a	tele-
pülés	virágosítási	akciójához.	Az	este	hét	órakor	a	Csigaházban	kezdôdôdött	rendez-
vényen	Juhász	 István	a	Vállalkozók	Baráti	Körének	elnöke	köszöntötte	a	megjelen-
teket,	 majd	 a	 Nosztalgia	 étterem	 által	 szervírozott	 vacsorával	 vendégelték	 meg	 a	
résztvevôket.	A	színvonalas	zenét	a	Saxi	zenekar	szolgáltatta.	A	bálon	részt	vett	Tóth	
Szabolcs	polgármester,	ifj.	Juhász	István	alpolgármester,	Babarczi	József	alpolgármes-
ter,	Török	Mihály,	Bergán	János	képviselô,	Solymosi	Sándor	a	Fidesz	helyi	elnöke,	és	
a	Kerepesi	Vállalkozók	Baráti	Körének	képviselôi.	A	bál	bevételét	a	város	virágosítá-
sára	fordítják.	A	rendezvény	végén	Juhász	István	elnököt	kérdeztük.

Juhász István fôszervezô és 
Kalmár István vállalkozó

Kupecz Márta tombolát árul

Majsai Sándor képviselô  
és dr. Patkós József igazgató

A jókedv hajnalig tartott
Szülôk és tanárok retró tánccsoportja
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Sírkerti látogatás
A Flór Ferenc Középiskola diákjai a Kossuth-mauzóleumban

A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium, valamint a Puskás Tivadar Táv
közlési Technikum karöltve tett rendhagyó látogatást a Fiumei úti sírkertbe.
Március 15. emlékére rendezett eseményen megnyitották a Kossuthmauzóleumot, ahol 
a Puskás középiskola igazgatója köszöntötte a tanulókat, majd Dr. Grósz Andor orvos 
dandártábornok katonai fôigazgatóhelyettes tartott nyitó beszédet. Ezt követôen a tech
nikum egyik tanulója Petôfi Sándor: A szabadsághoz címû versét szavalta el. 
További huszonegy sírhelyet látogattak meg az osztályok – egyegy Puskásbeli diák ka
lauzolásával és térkép segítségével – egy akadályversenyhez hasonlóan.
Iskoláinkból egyegy diák várta a csoportokat minden sírnál, és a haza nagyjairól tartot
tak pár perces elôadást, meséltek életükrôl, a szabadságharcban való szerepükrôl.
Meglátogattuk – többek között – Deák Ferenc nyugvóhelyét is, ahol a 10. b tanulói beszél
tek a „haza bölcsérôl”. Iskolánk névadójának, Flór Ferencnek a sírját is megtekintettük 
és megkoszorúztuk. Az iskolák diákserege egyszerre ért a Batthyánymauzóleum elé, 
itt került sor az ünnepség záróeseményére. Dr. Dobszay Tamás történész tartott beszédet, majd Sándor Zsófia 11. b osztályos tanuló 
szavalta el Juhász Gyula Vértanúink címû versét. A megemlékezés záró akkordjaként iskoláink vezetôi, Dr. Lukács Ferencné igazgató 
asszony és Dr. Horváth László igazgató úr koszorút helyezett el a sírhelynél.
A rossz idôjárási viszonyok ellenére élmény dús programban volt részünk.

Török Márk (10. b)

Hírek a Teleki Pál földrajz-földtan megyei 
tanulmányi versenyrôl

Évek óta április hónapban rendezik 
meg ezt a versenyt hazánk összes me
gyéjében , a kijelölt iskolákban. Több 
mint 10 éve Budaörs rendezi Pest me
gyében a versenyt. A	 Kölcsey	 Ferenc	
Ált.	 Iskola	 diákjai évente szép szám
mal hoztak el innen jó helyezéseket: 
többször elsô, második, ötödik és nyol
cadik helyezést.

Az idén Szalisznyó	Ferenc 7.c osztá
lyos tanulónak gratulálhatunk, aki 5. helyezést ért el a versenyen. 
Nagyon szoros mezônyben, csak 11 pont különbséggel maradtak 
egymás mögött az élmezôny tanulói. A felkészüléshez a földrajz 
tananyagon kívül a Természetbúvár c. folyóiratból és Teleki Pál 
munkásságából is számot kellett adni. Felkészítô tanára: Török 
Károlyné / Szilvia néni/

Gratulálunk a szép sikerhez!

Angol versmondó verseny a Kölcseyben

Mi a Kölcsey	 Ferenc	 Általános	 Iskola angolta
nárai 2010. április 13án kedden a tanítás után 
versmondó versenyt tartottunk tanulóink szá
mára. Nagy volt az érdeklôdés, betöltöttük az 
emeletes 2es tantermet. Jelenlétével igazgatónk, 
JutasiVarró Diána is megtisztelt bennünket. 
Versenyzôink kicsit izgultak, nem gondolták, 
hogy rögtön közönség elôtt kell bemutatni tudá

sukat. Különösen büszkék vagyunk negyedikeseinkre, akik ebben 
a tanévben kezdtek idegen nyelvet tanulni, és nagyon szépen mond
ták a számukra talán még kicsit nehéz és sok ismeretlen szóval 
megtûzdelt verseket is.  A több éve angolt tanuló diákjainknál már 
nemcsak a tökéletes kiejtésükre, folyamatos szavalásukra, de szép 
hangsúlyozásukra is büszkék lehettünk. Versmondóink legjobbjai 
rákövetkezô szombaton a Kölcsey Gálán a vendégek elôtt is bemu
tathatták tehetségüket. Gratulálunk minden résztvevônek!

 Konnerthné Faragó Erzsébet,  
Huoranszkiné Bernáth Cecília és Mészárosné Erdei Katalin

Örvendetes jelenség Kistarcsán a színházi élet egyre szélesebb körû 
kibontakozása, melyhez az utóbbi húsz esztendôben iskolánk, a Köl
csey Ferenc Általános Iskola is hozzájárult formabontóan kísérletezô, 
vagy épp a modernitást a konzervatív szemlélettel elegyítô nagyköz
ségi ill. 2005tôl városi ünnepi mûsoraival.

Iskolánk eme hagyományai és az oktatásinevelési koncepciónk
ban is hangsúlyos szerepet kapó drámapedagógiai nevelés indította 
el képzeletünket: keressünk egy színházi elôadásokra, koncertekre 
alkalmas helyet a ’70es évek „szocreál” szellemében épített, közös
ségi tér hiányával küszködô iskolaépületünkben. Rá is leltünk! Egy 
kis belsô vizuális fantáziával a  földszinti elôtérbe 60100 fôt is be
fogadni képes kamaraszínházat álmodtunk úgy, hogy az emeletre 
vezetô kettôs lépcsôsor – természetesen ülôpárnákkal – lelátó lett a 
képzeletünkben, aréna jelleget kölcsönözve azzal a kiszemelt térnek.

Hirtelen támadt ötletünket tettek követték: március 18án ka
marakoncertet szerveztünk iskolánk egykori tanítványa, Váray
Major Zsófia zongoramûvész és férje, Váray Péter gordonkamûvész 
közremûködésével. A mûvészházaspár a koncert teljes bevételét a 
kamaraterem kialakításához ill. az annak létrejöttét segítô pályáza
tok önrészéhez ajánlotta fel.

Az iskola vezetôsége, tantestülete és tanulóink nevében ezúton is 
köszönjük önzetlen felajánlásukat, s köszönjük azt a zenei élményt, 
mellyel megajándékoztak bennünket. A mûsorukban felcsendülô 
Bartók, Scarlatti, Liszt, Mendelssohn, Haydn és Debussy mûveket a 
koncert közönsége nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta. (Nem így 
a húszéves, ukrán eredetû pianínónk, amely Bartók Allegro barbaro 
c. zongoramûvének elôadása után szinte megadta magát. De hát sze
gény ember vízzel fôz!) A szervezôk elôtt pedig nyilvánvalóvá vált: 
az elôtér  kiváló akusztikai adottságai mellett képes az elôadókat 
és a közönséget oly közelségbe hozni, hogy a késôbbi, itt tartandó 
elôadásokon sajátos, bensôséges  hangulat teremthetô meg.

A koncert közönségének köszönjük a megtisztelô részvételt, s 
köszönjük adományaikat, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy rövid 
határidôn belül ismét együtt „kucoroghassunk” a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola Kamaraszínháztermének ideiglenes nézôterén és 
lépcsôsorain. 

De mi legyen kis színházunk neve?  Mi is lehetne más, mint Kucor
gó! Kucorgó Kamaraszínház – gyerekek és felnôttek közös örömére, 
szellemi és lelki épülésére, gazdagodására.

 Jutasi-Varró Diána igazgató

Kamarakoncert a „Kölcsey”-ben a Kucorgó-ért
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Képességfejlesztéssel 
egybekötött 

gyermekfelügyeletet 
vállalok az otthonomban, 

Kistarcsán!
Jöhettek egész napra, 

vagy csak pár órára 
egyaránt.

 

Téged is vár
Julcsi Manodája!

Nem vették fel picurkádat az 
oviba, nincs hely a bölcsiben?

Vagy csak társaságra vágynátok? 
Akkor gyertek!

Új épületben, szép 
környezetben sok-sok 

szeretettel várok minden 
érdeklődőt!

További információt a
julcsi-manoda.mindenkilapja.hu-

oldalon találsz!
Tel: 06-20-332-7852

Az alábbiakban álljon itt egy 
részlet Meleg Vanda novellá
jából:

Nézôpont kérdése

„Meghalt, s gyilkosának min
denki örül, szépségét dicsé
rik, sôt egyenesen mûvészinek 
nevezik ôt. Pedig megölte, 
eltörölte, semmissé tette, 
puszta emlékké avanzsált 
miatta, emlékké, mely majd 
az évek homályába vész. 
Miért? Mert ô következett, 
mert neki jött el az ideje 
és ehhez fel kellett áldoz
nia, nem rossz szándékkal, 
nem akart ölni, egyszerûen 

muszáj volt. Hisz az élet vele
járója az elmúlás is, noha ezt 
sokan nem hajlandóak tudo
másul venni. És most még én 
is örülök neki, szeretek gyö
nyörködni benne, még ha 
gyilkos is, de szép, de ártat
lan és mégis megnyugvást 
hoz akár egy bölcs. Egy bölcs, 
aki észrevétlenül ad taná
csot, halkan súgva úgy, hogy 
az ember észre sem veszi, 
honnan érkezett a megoldás.

Gyönyörû arany színekkel, 
a barna, s a vörös szebbnél 
szebb árnyalataival jött el az 
ôsz, a nyár gyilkosa és min
dent megváltoztatott.

Egy sötét este, csípôs, 
jeges szél fúj nem kímélve 

a járókelôket, akik sál
jukba és kabátjukba burko
lózva próbálnak ellenállni 
az ôsz kegyetlen hideg lehe
letének. Már alig járkálnak 
ilyenkor az utcán, csak egy
két kósza léleknek kell meg
birkózni az éjszaka sötét
jével és az ôsz jeges fuval
latával. Egy magas, ében 
hajú alak sebesen halad, 
fején kalap, arcát sötét sál 
takarja, mi több egész tes
tét feketébe öltöztette; hosz
szú kabátja, kesztyûje és 
bakancsa, mind ebbe a 
komor színbe burkolóz
tak. A sötét miatt nem lehet 
kivenni, hogy férfi vagy 
nôe az illetô, de szapora 

lépteibôl ítélve valószínûleg 
nagyon fontos dolga lehet 
ezen a késôi órán. Közben 
mögötte újabb alak tûnik 
fel, ám ô fehér ruhában van 
tetôtôl talpig. Mintha csak 
egymás elöl, menekülné
nek, mintha a két ellentétes 
szín keveredett volna konf
liktusba éjnek idején. A két 
árny egyszer csak bekanya
rodik egy sötét sikátorba, 
olyasfélébe, amit mindenki 
jó messzirôl elkerül. Egy 
csendes, lágy férfihang töri 
meg az éj néma, szinte halá
los csendjét, mintegy eltün
tetve azt a különös hangu
latot, ami az éjszakát uralja 
ilyenkor.

Meleg Vanda, a Szent István Általános Is
kola nyolcadikos tanulója szinte minden
ben olyan, mint a többi bakfis lány. Ám 
korához képest kiérlelt gondolatok megfo
galmazására képes, és szépen ír. Verseket, 
karcolatokat, novellákat.

Matematikából, fizikából nem igen futja 
többre a közepesnél, de kérdés, hogy Kosz
tolányi, vagy Karinthy jobbak voltake an
nak idején a „reáliákból”?...

Olvasom a Nézôpont kérdése címû írását, 
s azon gondolkodom, hogy általa ma még 
nyilvánvalóan nem ismert szellemi elôdei – 
Mihail Bulgakov, Marcel Proust vagy Franz 
Kafka – tudtake így írni gyermekkoruk
ban?.... A kérdést nem lehet megválaszolni. 
Miként azt, hogy hová fejlôdik e szerény 
kislány bontakozó mûírói képessége. 

Alakuljon bárhogy is – sok sikert és bol
dogságot, Vanda! Dr. Patkós József

Vanda, a tehetség

Meleg Vanda

A Szent István Általános Iskola diákjai 
eredményesen szerepeltek az országos 

matematikaversenyeken

A Zrínyi Ilona matematikaversenyen évek óta próbára tehetik tudá
sukat diákjaink. Idén legeredményesebben Balla Mátyás 3. a osztá
lyos tanuló szerepelt, aki az ÉszakPest megyei versenyzôk között 
az elôkelô 11. helyezést érte el. Mátyás és felkészítô tanára, Gacsályi 

Ádám meghívást kapott a március 17én 
Vácott tartott ünnepélyes eredményhir
detésre. Józsa Dominika 6.b osztályos 
tanuló 30. helyezést ért el, felkészítô ta
nára Némethné Bertalan Katalin. A 8.a 
osztályos Berta Benjamin 37., míg Balázsi 
Károly Gáspár 76. lett. Ôket Zágoni Sza
bó Eszter készítette fel a versenyre. Ferik 
Mihályné tanítványa, Szalai Csaba 4.a 
osztályos tanuló 57. lett. 

Ebben az évben az Alapmûveleti Mate
matikaversenyen is részt vett Némethné 
Bertalan Katalin tanítványaival. Tanu
lóink április 14én a körzeti fordulón 11 
budapesti iskola legjobb matekosaival 
mérhették össze tudásukat. Józsa Domi
nika szerepelt a legjobban, ô 4. helyezett 
lett a 47 hatodikos tanuló között. 

Természettudományos Munkaközös
ség Józsa Dominika 6.b

Balla Mátyás 3.a
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A „Mesével Európába”  2 éves projektben 
a kistarcsai óvodának két találkozót kellett 
szerveznie. Az egyik tavaly tavasszal volt, 
a másodikat pedig idén március 2427 kö
zött rendeztük.

A vendégek fokozatosan érkeztek az in
tézményünkbe. A lengyel partnerek voltak 
az elsôk. Ôk újonnan kapcsolódtak be az 
évek óta tartó együttmûködésbe. Még nem 
volt alkalmuk megismerkedni a csoportok
ban folyó munkákkal, így míg a többiek 
érkezését vártuk, addig meglátogattak egy 
csoportot, ahol a projekthez kapcsolódóan 
mesedramatizációt és a húsvéthoz kap
csolódó anyanyelvi játékot láthattak. Ezt 
követôen beszélgettünk a látottakról, s az 
ô munkájukról.

Lengyelországból három, Szlovákiából 
négy, Csehországból három pedagógus 
érkezett a találkozóra. Délután városunk 
vezetôi fogadták vendégeinket a Polgár
mesteri Hivatalban, megnéztük az új Ügy
félszolgálatot, majd a helyi katolikus temp
lomba látogattak el, hiszen az országaikban 
nagy szerepet kap a vallás. Ezt követôen a 
Szlovák Néprajzi gyûjteményt és a Tölgyfa 
Óvodát tekintették meg. A következô nap 
teljes egészében a projektben való mun

kálkodással zajlott. Átadtuk a partnerek
nek az általunk készített memória kártyát, 
melyen a gyerekek meseillusztrációi sze
repelnek (minden ország választott mesé
jét, minden ország gyerekei illusztráltak, 
4x4=16 kép, ezek a képek szerepelnek a 
közös mesekönyvben is, melyet a szlovák 
partnerek készítettek el), s a felvételt a 
Csillagszemû juhász dramatizációjáról. A 
cseh partner feladata, a közös DVD film 
elkészítése volt a négy ország választott 
meséibôl. Délelôtt meg is nézhettek egy 
ilyen feldolgozást Klotz Györgyi és Kisné 
Szabó Márti óvónôk vezetésével, akik kü
lönösen ügyeltek az apró részletekre is. A 
szereplôket népies jelmezekbe bújtatták, 
ezzel is emelték az elôadás színvonalát. 
Délután az érdeklôdô magyar óvó nénik
kel együtt a vendégek egy új technikával 
– a batikkal  ismerkedhettek meg. Elké
szítettük az írókát, amivel a viaszt lehet 
felvinni a pamut alapú anyagra, majd meg
kontúroztuk viasszal az alkotásunkat, ez
után textil festékkel dolgoztunk. Ez a tech
nika szinte mindenkinek újdonság volt. Mi 
a meseillusztrációinkat így készítettük.

Este a nevelôtestület tagjaival közös 
beszélgetôs vacsorán vettünk részt.

Pénteken Budapestre látogattunk, a 
nevezetességek után a Nemzeti Tan
könyvkiadóban „Gyapjúból álmodott 
mesék”címmel kiállítást nézhettünk meg, 
amely szintén kapcsolódott a projektben 
folyó munkához.

Este a Kalászházban a Szlovák önkor
mányzat hívta meg vendégeinket, majd a 
városi uszodában zárták a programot.Az 
utolsó nap beszélgetéssel, vásárlással zá
rult. A következô találkozó május 26án 
lesz Csehországban, Bilovicében.

Csuvarszki Pálné óvónô

Az elôzô évekhez hasonlóan idén is megszerveztük április elején 
a papírgyûjtést a kistarcsai Gesztenyés óvodánkban. Óvodánkban 
évek óta tudatos nevelés folyik a papírgyûjtés környezetkímélô 
hatásáról. Az újrahasznosítás fontosságát már óvodás korban 
kiemeljük a gyerekek számára. Természetesen hathatós szülôi 
közremûködéssel folyt az egy hétig tartó begyûjtés.

Idén a felvevôhelyek elôzetes felkutatásának eredményeként si
került olyan beszállítót találtunk, aki 9 Ft–ot ígért 1 kg vegyes pa
pírhulladékért. Ennek nagyon megörültünk, mert tavaly az akkor 
már megemelt 6 Ftos ár is nagyon nyomott volt, bár a semminél 
többet jelentett.

Sokat számított, hogy a felvevô – jó üzletpolitikusként – meg
csillantotta, hogy ha az összes mennyiség 20 000 kg fölött van, 12 
Ft/kg–ot fizetnek.

Nosza rajta! Az utóbbi években ez nem volt probléma – hála a 
nyomdász szülôknek – majd idén is sikerül. De mint kiderült, idén 
már megszûnt ez a segítségünk. Ez a kisgyerek már iskolás lett, 
így a szülô már nem minket támogatott a papírgyûjtésnél. Sebaj, 
majd megpróbáljuk nélkülük is elérni a 20 tonnát. Bár az idôjárás 
egyáltalán nem kedvezett a papírgyûjtésnek, mert „ az évszáza
dos esô”csak nem akart elállni. Esett és esett egész héten át. En
nek ellenére a konténerek folyamatosan teltek és cserélôdtek. Az 
óvodánk 15 csoportja közül az Eperjes úti óvoda 10 csoportja és 
a tagóvoda 1es és 2es csoportja vett részt ebben a munkában. A 
gyûjtésben résztvevô csoportok óvónôi szabadidejükben, minden 
ellenszolgáltatás nélkül vettek részt a gyûjtés lebonyolításában. 
Az óvodás gyerekek is örömmel segítettek a hozott papír mérésé
ben és a konténerbe hordásában.

Valóságos versenyszellem alakult ki a csoportok között. A meg
telt konténereket kb. kétnaponta cserélte az átvevô cég. A végered
mény több mint 22 tonna papír, amit 3 hatalmas teli konténerben 
szállítottak el a Gesztenyés Óvoda udvaráról.

Kellemes meglepetés ért minket az utolsó konténer elszállítá
sa után, mert az átvevô cég visszajelzett részünkre, hogy az ere

detileg felajánlott átvételi árat  a 9 Ft/kgot – nem 12 Ft/kgra, 
hanem 13 Ft/kgra emelték, mivel „óvoda részérôl ilyen hatalmas 
összegyûjtött papírmennyiséggel még nem találkoztak”! Kérjük 
a kedves Szülôket, hogy továbbra is gyûjtsék óvodánknak/cso
portjuknak a papírhulladékot, hiszen jövô tavasszal is szeretnénk 
folytatni ezt a környezetvédô és a csoportok számára is kedvezô 
hagyományunkat.

Az átvevô által visszajelzett összes gyûjtött papír mennyisé
günk : 22 200 kg volt.

Az elôzô évekhez hasonlóan, ez a pénz is a gyûjtési teljesítmény 
arányában a résztvevô csoportoknál marad.(l. a táblázatot). Fel
használásáról az óvónôk és a szülôk közösen döntenek.

Köszönjük a gyûjtésben résztvevô szülôknek a hosszú idôn ke
resztül gyûjtögetett, raktározott, kerülgetett papírt és az óvoda 
dolgozóinak az önfeláldozó munkáját.

A papírgyûjtés csoportonkénti megoszlása a következô:

Gesztenyés	Óvoda:
1. csoport  3.970 kg  51.620 Ft
2. csoport  1.928 kg  25.070 Ft
3. csoport  1.124 kg  14.620 Ft
4. csoport  2.924 kg  38.015 Ft
5. csoport  1.681 kg  21.865 Ft
6. csoport  2 372 kg  30.840 Ft
7. csoport  1.369 kg  17.800 Ft
8. csoport  2.682 kg  34.868 Ft
9. csoport  1.790 kg  23.275 Ft
10. csoport  1.124 kg  14.620 Ft

Tölgyfa	Óvoda
1. csoport   912 kg  11.862 Ft
2. csoport   318 kg  4.145 Ft

Liptayné Bojtor Katalin óvónô, a papírgyûjtés szervezôje

Ismét Comenius projekttalálkozó volt a Városi Óvodában

A találkozó résztvevôi a Parlament elôtt (a kép 
jobb oldalán Ratimovszki Tiborné óvoda vezetô)

Papírgyűjtés a kistarcsai Gesztenyés Óvodában
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Február	 26-án	 új	 elnökséget	
választott	 a	 Kistarcsai	 Városi	
Sport	 Club.	 Erre	 azért	 volt	
szükség,	 mert	 Juszkó	 Ferenc	
elnök	 és	 az	 elnökség	 tagjai	
lemondtak.	 Elnöknek	 válasz-
tották	Imgrund	Csabát.	Az	öt	
fôre	kibôvített	elnökségbe	be-
került	 Herczku	 Szabolcs	 volt	
NB	I-es	labdarúgó,	(technikai	
vezetô),	Bólya	Zoltán	(	fegyel-
mi	 bizottság	 elnöke),	 Csaja	
Róbert	 (klubtitkár)	 Sándli	
Zsolt	(	utánpótlás	koordinátor	
).	 Imgrund	 Csaba,	 Herczku	
Zsolt	 és	 Bólya	 Zoltán	 a	 klub-
bot	anyagilag	is	támogatja.	Az	
új	 elnök	 az	 ELTE-én	 végzett	
földrajz-testnevelés	 szakon,	
jelenleg	 vállalkozó.	 A	 válto-
zás	hátterérôl	Imgrund	Csabát	
kérdeztük.

Valamikor kötôdött Kis tar csa 
sportjához, évekig azonban 
semmit sem lehetett hallani 
önrôl, most pedig a klub elnö-
keként tért vissza. Mi ennek a 
magyarázata?
A 90’es években már szere
pet vállaltam, mint szpon
zor a KSCnél, nem voltam 
ismeretlen a csapatnál. Tóth 
Szabolcs polgármesterrel be
szélgetve véletlenül szóba 
került a sport, ezen belül is 
a labdarúgás. Kiderült, hogy 
nagyon rosszul áll a csa
pat. Errôl Bergán Jánossal a 
Közmûvelôdési és Sportbi
zottság elnökével is beszéltem, 
aki szintén szeretett volna 
ezen változtatni. A polgár
mester úr, a Közmûvelôdési 
és Sportbizottság. elnöke és a 
volt játékosok is felkértek az 
elnöki tisztség betöltésére. Ezt 
elmondtam a barátaimnak  
Herczku Szabolcsnak és Bólya 
Zoltánnak  akik megismerve 
a feltételeket úgy döntöttek, 
hogy szakmailag segítik a 
munkámat. Ôk ketten focis
taként is beszálltak, és mind 
a hárman szponzorként is fel
ajánlottuk a szolgálatunkat.

Jelenleg a Kistarcsai Városi 
Sport Klubnak hány szakosz-
tálya van?
Csak a labdarúgás, de nem zár
kózunk el más sportágaktól 
sem. Olyan szakosztályokban 

gondolkodunk, amire a pálya 
és a klubhelység is alkalmas. 
Ilyen lehetne pl. az íjászat, az 
amerikai futball és a cselgáncs. 
A labdarúgó szakosztálynál öt 
csapatunk van 6070 igazolt já
tékossal. Az U9es, az U11es, 
az U13as korosztály, az ifjúsá
gi és a felnôtt csapat.  
Milyen háttérrel rendelkezik 
a klub?

Az infrastruktúra tökéletes. 
Van egy jó minôségû pályánk, 
egy edzôpályánk és egy kultu
rált, karbantartott klubházunk. 
Ezek egy magasabb osztályban 
is megfelelnének. A fô problé
ma inkább a csapat. A KVSC 
2006ban alakult, tavaly került 
fel a megyei harmadik osztály
ból. Jelenleg a megyei másod
osztályban szerepelünk és a 
bajnoki tabella második felé
ben található a gárda. Meg kell 
erôsíteni a felnôtt csapatot és a 
bajnokságban az utolsó helyen 
álló ifi csapatot is. Ezért kilenc 
új játékost igazoltunk, így most 
kialakult egy egészséges riva
lizálás az elsô csapatba kerü
lésért. Az igazolt játékosok kö
zött van kistarcsai is, de jöttek a 
XVI. kerületbôl is. A kezdô csa

patban öt, hat játékos kistarcsai. 
A felkészülés jól sikerült, úgy 
tûnik, hogy egységes a csapat. 
Ezzel is magyarázható, hogy 
eddig a tavaszi szezonban, 
eddig 7 pontot szereztünk, 
legyôztük Tápiógyörgyét 2:0
ra, a Tápióság KSKt 3:1re, 1:1
es döntetlent játszottunk a Fót 
ellen. Sajnos becsúszott négy 
vereség, de remélem még ma

radt a csapatban annyi energia, 
hogy a hátralévô öt mérkôzésen 
is tudunk pontokat szerezni, 
mert Kistarcsa nem eshet ki a 
megye kettôbôl. A legfontosabb 
azonban az utánpótlás segítése.
Milyen az utánpótlás? Az is-
kolák partnerek-e a helyi lab-
darúgás támogatásában?
Igen, az iskolák támogatnak 
bennünket és a szülôk nagyon 
szívesen hozzák ide a gyereke
ket. Szeretnénk ezen a terüle
ten itt a környéken élen járni.
Kik vezetik az edzéseket?  
Az U 9el Csaja Attila foglal
kozik, az U 11et és az U 13
mat Sándli Zsolt irányítja, az 
ifi U19 edzéseit Bólya Zoltán 
irányítja, míg a felnôtt csapatot 
Bergán János szakedzô vezeti.
Milyen a viszony az önkor-
mányzattal?
Az önkormányzattal kitûnô 
a viszony. Egy kis csapat éle
tében fontos az önkormány
zat támogatása, ezen a téren 
a település évek óta a bajnoki 
szereplésünknek megfelelô ad 
pénzt a Városi Sport Clubnak. 
Ígéretet kaptunk arra, hogy a 
jövôben is támogatnak ben
nünket, amit nagyon köszö
nünk.
Az új elnökségnek mi a célja?
Az a célunk, hogy minél 
pezs gôbb sportélet legyen 
Kistarcsán. Ôsztôl az öregfiúk 
focicsapat és a nôi futsal csapat 
is a klub égisze alatt csatlako
zik a bajnokságba. Elindítjuk 
az U16os csapatot is. Toborzó
kat szervezünk, akik kedvet és 
tehetséget éreznek magukban, 
azokat szeretettel várjuk a csa
patok edzésein.Ezen kívül a 
különbözô korosztályoknak 
sze retnénk tornákat rendezni. 
Ezekre a tornákra meghívnánk 
a testvérvárosok csapatait is. 
Célkitûzés a mostani tavaszi 
szezonra a katasztrofális ôsz 
után a biztos bent maradás, 
jövôre ütôképes csapat kiala
kítása, amely feljutásra is aspi
rálhat. 

Új elnökséget választott a Kistarcsai Városi Sport Club
A labdarúgó csapatot magasabb osztályba szeretnék juttatni

A fotón álló sor balról, jobbra: Bergán János szakvezetô, Szalai Gábor, Kozák 
Robert, Pásztor Líviu, Séra Tibor, Kovács Péter., Hegedûs Csaba, Bólya Zol-
tán, Dallos Tibor, Merczel Attila.
Guggolnak balról, jobbra: Kovács Károly, Orbán Ferenc, Kádár Zoltán, André 
Béla, Herczku Szabolcs, Fazekas Gábor, Kereszti György csk., Berta Roland.
Hiányoznak a képrôl: Berta János, Seres Norbert, Komódi Zsolt, Haeffner 
Gábor, Csaja Róbert.

Imgrund Csaba, a KVSC elnöke

Hátralévô	mérkôzések:
 május 8.    Kistarcsai VSC – Galgahévízi SC 16.30
 május 15. – Szentmártonkátai SE  Kistarcsai VSC 17.00
 május 22.   Kistarcsai VSC – Iklad KFC 17.00
 május 29.   Csomád KSK  Kistarcsai VSC 17.00
 június 04.  Kistarcsai VSC – Vácrátóti KSE 17.00



hitélet kistarcsai híradó14

Egy alkalommal a velencei filmfesztivá
lon elsô díjat nyert egy film. Ez volt a címe: 
Szükség van e papra? Egy kis tengeri szige
ten játszódik a film. A lakók összevesznek 
a pappal. Elûzik. A templom zárva. A fiatal 
sekrestyés,  Tamás,  takarít, naponta nyitja 
a templomot. Az emberek visszaszivárog
nak. Kérik Tamást, legyen elôimádkozó, 
énekeljen, olvassa fel a Szentírást, prédi
káljon. Ezeket megtehette. Amikor kérték, 
misézzen, szentségeket szolgáltasson ki, 
ezt már nem teszi meg. Állandó kérésükre 
mégis öltözködik a miséhez, amikor hí
rül hozzák: megérkezett a püspök és jön 
ellenôrizni. Az emberek Tamással együtt 
boldogan mennek a püspök elé, aki misézik 
és szentségeket szolgáltat ki. A film választ 
ad a kérdésre. Igen szükségük van papra, 
aki lelki feladatokat végezhet. Az emberek
nek tehát szükségük van papra, az Istennek, 
pedig szüksége van munkatársakra 

A tv és az internet minden ismeretet 
közvetít. Vallásos ismeretet is ad. Ismer
teti a foglalkozási ágakat. A papnak nincs 
foglalkozása, neki hivatása van. A hitetlen, 
gyûlölködô világnak nem kell Isten, ezért 
pap sem kell. Mégis vannak,  nem is keve
sen,  akik igényt tartanak a pap munkájára. 
Ô mutatja be a legszentebb áldozatot, és a 
szentségeket adja a hívôknek.

Milyen a földi sorsuk a hivatásban 
élôknek, amikor Isten örök országába jut
nak? Nagy szorongatásból érkeznek. Isten 
pedig letöröl szemükrôl minden könnyet. 

Jézus jövendölt azokról, akik Isten szolgála
tába állnak. A tanítvány nem lehet különb a 
mesternél. Engem üldöztek, titeket is üldöz
ni fognak. Rendszeresen érkeznek hírek: 
Püspököket, papokat üldöznek, bebörtö
nöznek, megölnek, Jézus miatt. 

Gondoltáke Péter és társaik, hogy ôk 
lesznek az egyház oszlopai.

Hogy ôk halak helyett embereket halász
nak, tanítanak. Nem gondoltak erre, Egy 
napon azonban Jézus hívta ôket: Jöjjetek, és 
emberhalászokká teszlek titeket. Ôk ellenál
lás nélkül követték Jézust. Ott hagytak min
dent. Ez volt akkor, a múltban. 

Mi a jelen? Ma is hív Jézus ifjakat. Vagy 
talán elhalkult Jézus hívó szava? Nem. Nem 
errôl van szó. Isten ma is hív ifjakat, nem 
némult el Isten szava. A probléma az, hogy 
nehéz meghallani a világ lármájában Isten 
hívó szavát. Sokan más hangokra figyelnek. 
Csábító ajánlatokat hallanak meg. Olyan 
életet választanak, ahol sok pénzt lehet ke
resni, ahol vidáman lehet élni, ahol nem 
kell áldozatot hozni. Ezzel szemben, akik 
meghallják Isten hívó szavát, azok szerény 
életet választanak, azok lemondanak a vi
lág értékrendjérôl: a pénzrôl, a hatalomról, 
a gazdagágról. Nekik is szól Jézus ígérete: 
aki elhagyja apját és anyját, testvéreit az én 
nevemért, száz annyit kap az örök életben. 
Ha a magyarországi állapotokat nézzük, a 
papi hivatások száma itt is megcsökkent. 
Mik az okai? Kevesebb gyermek születik. 
Kevés a katolikus iskola. Az igazi jó vallásos 

családok száma megritkult. A rádió, a Tv. a 
film az újság, a könyvek könnyelmû életre 
adnak bíztatást. Olyan életmódot állít az 
ifjak elé, ami meggyöngíti a vallásos életre 
való buzgóságot. Az átlag vallásos ifjú nem 
tud megfelelni a papság követelményeinek. 
Az átlag vallásos családban nem segítik az 
ifjút a papi hivatás szépségeire. Az átlag val
lásos ifjú nem hallja meg, Isten hívó szavát. 
És mégis vannak csodálatos szép hivatások, 
ahol az ifjú hôsiesen vállalja a lelki értéke
ket. 

Mit tehetünk mi a papi hivatásokért? 
Szent Pál, amikor Lisztrában tanított, ta
lálkozott egy fiatalemberrel Timóteusszal, 
aki pogány volt. Megtért, megkeresztelke
dett, és ezután vallásos közösségben élt. 
A vallásos lelkületû anyuka, a nagymama 
tanítgatták ôt, közösen szolgálták Istent. 
Timoteusz pap lett, és hûséges segítôtársa 
Szent Pálnak. A papi élet elindulásához 
kell egy vallásos család, imádkozó anyuka, 
nagymama, Egy vallásos apuka nagy elôny. 
Egy vallásos közösség, ahol éli életét. Persze 
Isten útjai kiszámíthatatlanok. Ha az ifjú 
egyedül marad, Isten vele lehet, meghall
hatja Isten hívó hangját. 

Mi értékeljük a világi életben dolgozókat: 
az orvost, a mérnököt, a tanárt, a földmûvest, 
a gyári munkást. Természetesen értékeljük 
azok munkáját is, akik Jézus tanítását adják, 
akik a szent segítô eszközöket adják az em
bereknek. 

Somlai József ny. plébános. 

Hetedik alkalommal tartjuk a tavaszi evangélizációt közö
sen az evangélikus testvérekkel. Akik évrôl évre részt vesz
nek az evangélizáción, tanúsíthatják, hogy a lelki feltöltôdés és 
megerôsödés alkalmai ezek az esték. Sokkal többet kapunk, mint 
ami áldozatot hozunk! 

Háromféle segítséget kérünk Testvéreinktôl az evangélizáció 
elôkészítésében. 

1., Mindenekelôtt azt, hogy imádkozzunk érte! Ne feledkezzünk 
meg naponként könyörögni azért, hogy Isten adjon élô üzenetet az 
igehirdetôk szájába! Szentlelkével készítse elô szíveinket a hallott Ige 
befogadására! Ne úgy menjünk haza esténként, ahogy jöttünk, ha
nem mindig értsük meg Isten hozzánk szóló üzenetét! Imádkozzunk 
azért, hogy Isten minél többek szívébe adjon vágyakozást, és minél 
többen tegyék szabaddá hat estéjüket az evangélizáción való részvé
tel érdekében! Kérjük, hogy adjon Isten ébredést Kistarcsán, Csömö
rön, Kerepesen, Nagytarcsán! Erre van a legnagyobb szükség!

2., Segítséget kérünk a hívogatásban. Ne elégedjünk meg azzal, 
hogy „én  jövök!” Mindenki érezze küldetésének, hogy hozzon ma
gával egy újat! Szeretettel, meggyôzôen hívogassunk családunkban, 
ismerôseink között! Mondjuk el, hogy miért jó az evangélizáció!

De segítséget kérünk szórólapok, plakátok kihelyezésével 
is. Készítünk plakátokat. Kistarcsán minden területen vannak 
hirdetôtáblák, ahová ki lehet helyezni azokat jól látható helyeken! 
Akik szívesen vállalnak ilyen hírvivô szolgálatot, jelentkezzenek!

3., Autós testvéreinktôl idén is kérjük, hogy fogadják be kocsijuk
ba a „gyalogosokat”! Kérjük, hogy szerdától kezdve, amikor már 
nem Kistarcsa a helyszín, csoportosan menjünk az evangélizáció 
színhelyére. Találkozás 18.10 kor a kistarcsai református templom 

elôtt. Ide jöjjenek az autós testvérek, akik szívesen visznek máso
kat kocsijukban, valamint a nemautósok, akik nyugodtan vegyék 
igénybe az autósok szeretetét, segítségét! 

Szeretettel meghívjuk 
ökumenikus evangélizációra

2010. május 10–15-ig
esténként 18.30 órai kezdettel.

Az esték témája, címe: NE FÉLJ!

Az evangélizáció helyszínei:
Hétfôn KISTARCSÁN a REFORMÁTUS TEMPLOM,
Kedden KISTARCSÁN a REFORMÁTUS TEMPLOM.

Szerdán CSÖMÖRÖN az EVANGÉLIKUS TEMPLOM,
Csütörtökön CSÖMÖRÖN az EVANGÉLIKUS TEMPLOM,

Pénteken NAGYTARCSÁN az EVANGÉLIKUS TEMPLOM,
Szombaton NAGYTARCSÁN az EVANGÉLIKUS TEMPLOM

SZAPPANOS ZOLTÁN alsónémedi református lelkész prédikál
hétfôn, kedden, szerdán,

VILLÁNYI PÉTER  evangélikus lelkész prédikál
csütörtökön, pénteken és szombaton.

Minden esztendôben meg tudtuk szervezni a szállítást. Aki autó
val tud másokat is vinni az evangélizáció helyszíneire, kérjük, hogy 
a szervezés könnyítése céljából jelezze ezt elôre a lelkipásztornál a 
hétfôi és a keddi evangélizáció után.

Papi hivatás

Az evangélizáció előkészítése – közös feladatunk!


