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– A jogszabályok változásának 
köszönhetõen az október 3-án 
megválasztott képviselõ-testü-
let létszáma jelentõsen lecsök-
kent a korábbi ciklushoz képest 
– mondta el Ambrus András 
sajtószóvivõ. – A korábbi nyolc-
vanhoz képest most negyven-
három képviselõ van a Pest 
megyei közgyûlésben. A kisebb 
létszám a bizottsági munkában 
is változtatásokat eredménye-
zett, melyeknek száma szin-
tén lecsökkent. A zavartalan 
mûködés érdekében így külsõs 
tagokat is megválasztottunk. 

A Pest Megyei Önkormányzat 
Közgyûlésében jelenleg négy 
bizottság mûködik: az egészség-
ügyi, gyermekvédelmi és szoci-
ális, a gazdasági és pénzügyi, az 
oktatási, ifjúsági és sport-, vala-
mint a jogi, ügyrendi, összefér-
hetetlenségi és önkormányzati 
bizottság.

– A korábbi ciklussal ellen-
tétben minden megválasztott 
önkormányzati képviselõ csak 
egy bizottságban vállalhat mun-
kát. Ezzel nõtt a testületek mun-

kájának hatékonysága, hiszen a 
képviselõknek ezentúl csak egy 
dologra kell koncentrálniuk. A 
döntések következtében min-
den bizottságba 10-10 képviselõ 
került, a közgyûlés elnöke és 
két alelnöke pedig nem vállalt 
ezekben feladatot. A pártok 
által delegált külsõs tagok a 
megválasztott képviselõk mun-
káját segítik, és mindannyian 
a szakterületüknek megfelelõ 
bizottságokban vesznek részt 
– folytatta a szóvivõ. 

A külsõs tagok között talá-
lunk korábbi ciklusban még 
képviselõként dolgozó politi-
kusokat, valamint aktív polgár-
mestereket is. Bencsik Mónika 
Nagykovácsi polgármestereként 
lett a jogi bizottság külsõs tagja, 
Solymosi Sándor, Kistarcsa 
vezetõje pedig az oktatási 
bizottságot erõsíti. Összesen 
huszonkét külsõs tag tette le az 
esküt október 29-én. 

– A külsõs tagok hasonló arány-
ban képviselik a különbözõ párto-
kat, mint a közgyûlés tagjai – tájé-
koztatott Ambrus András.� GB�

– 2000-ben alakultunk meg, ma 
már ott tartunk, hogy negyven 
taggal mûködünk. Az alapító 
tagokból még négyen tagjai a 
kórusnak – mondta el a Helyi 
Témának Weiler Róbert, a kórus 
elnöke. – Deák István karnagy 
vezetésével mûködünk, és állan-
dó partnerünk a néhai Bogár 
István zeneszerzõ által alapított 
Budapesti Strauss Zenekar is. 

A Törökbálinti Kamarakórus-
nak a nevének megfelelõen 
kamaradarabok szerepelnek a 
repertoárjában: Bach, Vivaldi, 
Kodály, Bartók – csak néhány 
azon zeneszerzõk közül, akik-
nek a darabjait rendszeresen 
elõadja az együttes. 

– A jubileumi koncertre a 
katolikus templomban került 

sor, október 23-án. A tízéves 
évforduló miatt szakítottunk a 
hagyományokkal, és bár a török-
bálinti 56-os megemlékezéseken 
eddig mindig Mozart Requiemjét 
adtuk elõ, most Vivaldi Gloria 
címû mûvét tûztük mûsorra. Az 
ünnepi mûsor repertoárjában 
szerepelt még Bartók Béla Négy 
szlovák népdal címû alkotása is, 
csakúgy, mint a Beatles Hey Jude 
címû szerzeménye. Nem ritka, 
hogy a klasszikus zeneszerzõk 
alkotásai mellett 20. századi 
szerzeményeket is elõadunk. A 
Beatles számait ugyanis vélemé-
nyem szerint már szintén klasszi-
kusnak lehet tekinteni – véli a 
kamarakórus elnöke. 

Weiler Róbert elmondta, hogy 
egyházi jellegû énekeket – gos-
peleket, spirituálékat – is szíve-
sen adnak elõ.

– A kórus erejét az adja, hogy 
igazi családias hangulat alakult 
itt ki. Ezért is tudunk színvo-
nalas produkciókat elõadni és 
a Munkácsy Mihály Mûvelõdési 
Háznak köszönhetõen rendsze-
resen gyakorolni is. Fiatalos a 
csapatunk, ám talán kicsit több 

férfihangra lenne szükségünk, és 
akkor még jobban bõvíthetnénk 
a repertoárunkat. 

A Törökbálinti Kamarakórus 
elsõsorban a városi rendezvénye-
ken szerepel, de idõrõl idõre más 
településekre is meghívják õket. 

– Ebben az évben például 
Egerben léptünk fel, amely jól 
sikerült elõadás volt. Az egyik 
legnagyobb élmény a Pécs 
Cantat fesztiválon való rész-
vétel volt, ahol sok száz más 
énekszeretõ emberrel közösen 
adtuk elõ Kodály Zoltán Budavári 
Te Deum címû kórusmûvét a 
dómban, augusztus 20-án. 
Nemrégiben Tárnokra is meg-
hívtak bennünket. 

Amatõr együttesként is tuda-
tosan terveznek elõre, hiszen a 
darabokat már jóval az elõadások 
elõtt elkezdik próbálni. 

– Ahhoz, hogy tényleg jól be-
gyakorolhassuk a kórusmûveket, 
megfelelõ idõt kell rászánnunk. 
Bár Vivaldi Gloria címû darab-
ját nem most adtuk elõ elõször 
a tízéves évfordulónkon, már 
2009-ben elkezdtük annak gya-
korlását a próbákon. � GB��

Felére csökkent a képviselõk száma
Külsõsökkel erõsít a közgyûlés
Pest megye – Több külsõs bizottsági tagot is 
delegáltak a pártok a Pest Megyei Önkormányzat 
képviselõ-testületének bizottságaiba. 

A szakterületüknek megfelelõ bizottságokban vesznek részt a külsõsök

Törökbálint – Tizedik szü-
letésnapját ünnepelte a 
napokban a Törökbálinti 
Kamarakórus. Mára min-
den nagyobb városi ese-
mény állandó fellépõje az 
énekkar. 

Mozart és Beatles

A tízéves kamarakórus Pest megye legfontosabb rendezvényein lép fel

Biatorbágy – A város önkormány-
zata még 2009 végén hozott dön-
tést arról, hogy a településköz-
pont fejlesztése érdekében pályá-
zatot nyújt be. A Funkcióbõvítõ 
rehabilitáció elnevezésû, a Pest 
megyei településközpontok fej-
lesztését célzó KMOP-pályáza-
tot 2010. januárban nyújtották 
be. Ennek egyik része volt a 
„Torbágyi alközpont és város-
központ együttes akcióterület” 
elnevezésû terv. A pályázatot 
elbíráló Regionális Operatív 
Programok Irányító Hatósága 
elõzetesen a város elsõ fordulós 
pályázatát támogatásra alkal-
masnak ítélte. Elkészültek a fej-
lesztési tervek is, amelyek egy 
részét itt is bemutatjuk olvasó-
inknak. ht

Megszépül 
a település

Pest megye – Az év család-
ja díjat azok a nagycsaládosok 
nyerhetik el, akiket példamu-
tató, közösségteremtõ életvite-
lük miatt a bírálóbizottság arra 
érdemesnek tart. Az idei díjra 
összesen harminchárom pályázat 
érkezett be a megye huszonnyolc 
településérõl, közülük harminc-
egy családot tartanának érdemes-
nek az elismerésre. 

A díj odaítélésérõl Pest Megye 
Közgyûlése november 11-i ülésén 
dönt, a díjat pedig a decemberi ülé-
sen dr. Szûcs Lajos elnök adja át. A 
nyertes család az oklevél mellé 
300 ezer forintos pénzjutalmat, 
valamint egyhetes nyaralást kap 
Pest Megye Önkormányzatának 
fonyódligeti üdülõjében. 2009-
ben a kilencgyermekes szentend-
rei Déri család nyerte a díjat.  HT

Újra megválasztják
az év családját

Mészáros Márta: 
Provokálni akartam
Cabiria éjszakái címmel ren-
dezett darabot a Karinthy 
Színházban Mészáros 
Márta Fellini azonos címû 
mûvébõl. A rendezõ külön-
leges szereplõgárdát állított 
össze. A téma viszont a régi, 
nehéz sorsú, de jobbra vágyó 
nõ. – Egy prostituáltról szól 
a darab, a történet kemény 
és univerzális – mondta 
Mészáros Márta. Az új darab 
szereposztását Mészáros 
Márta egyedül állította össze. 
A producer Árpa Attila, és 
a modellbõl lett színésznõ, 
Kapócs Zsóka is szerepel a 
darabban. 

– Szeretek provokálni! Õk 

nagyon érdekes egyénisé-
gek, küzdõ, harcos jellemek. 
Indulat és erõ is van bennük, 
a jó fajtából. Szorgalmasan 
dolgoztak, nagyon szeretem 
õket és a velük való munkát 
– mesélte Mészáros Márta a 
rendhagyó feladatról. 

A rendező éppen egy új 
filmen gondolkozik, amelyet 
ismét koprodukcióban szeret-
ne megvalósítani. –  Itthon 
a filmgyártásra olyan kevés 
pénz jut, hogy kénytelen 
vagyok külföldre menni. De 
szerencsére van olyan nevem 
a szakmában, hogy egy kis 
pénzt azért mindig adnak!
 Bodnár�Erika


