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Min den ki Ka rá cso nya
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za ta, a Vál -

lal ko zók Ba rá ti Kö re, az ön kor mány zat in -
téz mé nyei, a te le pü lés ci vil szer ve ze tei és
váll ala ko zói idén 2007. de cem ber 7-én és
8-án ren dez te meg a min den ki ka rá cso nya
ün nep sé get. A dél után ket tő órá tól kez dő dő
prog ram ra kö zel ez ren lá to gat tak ki. Je len
volt szin te az ös  szes  kép vi se lő, a hi va tal
dol go zói és a pol gár mes ter. A ta va lyi hoz
ha son ló an for ralt bor ral, te á val, punc  csal és
sü te mén  nyel vár ták a tér re ér ke ző ket. A
Csi ga ház dél után ra meg telt gye re kek kel, és
az is ko lák ta nu lói szí nes mű sor ral kö szön -
töt ték egy mást. A gimisek a Grease cí mű
mu si cal ből ad tak elő egy tán cok kal tűz delt
rész le tet. A Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
di ák jai elő ször sza va la tok kal lép tek a szín -
pad ra. Ju hász Jáz min Henrick He i né től „ A
há rom ki rá lyok Nap ke let ről „ cí mű ver sét
mond ta el. Meluzsin Re gi na Ve res Csil la:
Ka rá csony előtt cí mű ver sét sza val ta el, He -
gyi Ber na dett pe dig egy rész le tet adott elő
Sel ma Lagerlöf: Szent sé ges éj cí mű da rab -
já ból. A Köl csey Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói

egy Bet le he mes já ték kal, ün ne pei vers ösz  -
sze ál lí tás sal és nép tánc cal lep ték meg a fő -
leg óvo dá sok ból ál ló kö zön sé get. A Ze ne is -
ko la nö ven dé kei ka rá cso nyi da lo kat ad tak
elő zon go rán és fú vós hang sze re ken. Zon -
go rá zott Ber ta lan Ni ko lett, Adamcsek Ro -
land és Ju hász Jáz min, de fel lé pet a réz fú -
vós trió és a kvar tett Botrágyi Kár oly ta nár
úr ve ze té sé vel. A kö zön ség lát hat ta Rapai
Vik tó ria és Szar vas Jó zsef négy ke zes ét is.
Köz ben a té ren egy kis ki ra ko dó vá sár vár -
ta a kö zön sé get, ahol le he tett vá sá rol ni kür -
tős ka lá csot, mé zes ka lá csot és a ka rá csonyt
meg idé ző ap ró tár gya kat. A ka rá csony fá nál
meg hitt han gu lat ban ka rá cso nyi da lo kat
éne kelt a Sze re tet Nép dal kör, a Roz ma ring
Együt tes és a Kék ne fe lejcs Ha gyo mány őr -
ző Együt tes. Az ün nep ség hez fel ál lí tott fe -
nyő fá kat Valent György, Zsemberi György,
Sza bó Imréné, Tol nai Ka ta lin és Ma gyar
Gyu la aján lot ta fel. A for ralt bor hoz az ala-
p anya got Kal már Ist ván vál lal ko zó biz to sí -
tot ta, a ren ge teg sü te ményt pe dig a Garfild
Cuk rász da, a Györ kös Cuk rász da, a
Hungar Os tya Sü te mény és Pely vás Dá ni el
pék mes ter ad ta, ren ge te get se gí tett Né met

Vendelné és az  ön kor mány zat dol go zói. A
pén te ki prog ra mot az ad ven ti kis vo nat zár -
ta, ami es te nyol cig szál lí tot ta fő leg a gye -
re ke ket Kistarcsa ut cá in.
Más nap szom ba ton a csa lá di nap na -

gyon jól si ke rült. Dél előtt meg telt a né -
ző tér a Me se ko csi Szín ház elő adá sán. A
„di der gő ki rály nak” is ju tott a for ró ka -
ka ó ból. A Kis csi bék szá mos kéz mű ves
fog lal ko zás sal vár ták a ven dé ge ket, le he -
tett tea fil ter-pa pír ból ka rá cso nyi dí sze ket
ké szí te ni, mé zes ka lá csot dí szí te ni, gyer -
tyát ön te ni és gipsz dí sze ket fes te ni. 
A me se já ték után a Pan nó nia Pöt töm

cso port ja lé pett fel, majd a Pan nó nia két
lel kes tag ja tánc ba hív ta a ven dé ge ket.
Dél után né pi bet le he mes já té kot lát ha -
tott a kö zön ség a csö mö ri Furmicska ha -
gyo mány őr zők elő adá sá ban. Nagy si -
kert ara tott a ka to li kus egy ház kó ru sa
Ladjánszki Lász ló ve ze té sé vel és szé pen
mon dott ver set Sá ri Ju li an na és Romány
Esz ter.
A prog ram vé gén Huszka Ju dit ka rá -

cso nyi ba bo nák ról me sélt. (fo tók a cím -
la pon)

Teltház volt a 15 éves Pannónia Néptánc
Együttes jubileumi gálaműsorán

Az együttes 2007. december 2-án
fél négytől tartotta gálaműsorát a
gödöllői Petőfi Sándor Műve lő -
dési Házban. Fellépett a Pannónia
minden tagja 3-tól 66 éves korig.
A kétszer 45 perces fergeteges
műsorban az utóbbi évek legszebb
koreográfiáit adták elő. 

Dönts jól! – Párkapcsolatokról másképpen
Korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal

küzd, a szükségesnél kevésbé tudja betölteni rendeltetését,
hivatását. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek
átadására, megtanulására. A magas szintű oktatás mellett hét-
térbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Szeretnénk
pótolni ezt a hiányt, valamint elősegíteni a családbarát köz-
gondolkodás elterjedését, olyan mintát mutatni, ahol érték az
élet, a személy, a házasság, a család.
Fiataloknak szóló útmutató, erkölcsi értékeket rejtő első

előadásunk 2008. január 5-én, szombaton 2 órakor lesz a
Civilházban. Előadónk Varga Péter, a Spielhózni című könyv
szerzője lesz. Aki ismeri a könyvet, tudja, mit is jelent a
Spielhózni: egy izgalmas, lebilincselő előadás párkapcsolatokról,
szerelemről, jegyességről, szexualitásról, házasságról – meg más
hasonló témákról. A helyszínen a könyvet is megvásárolhatják az
érdeklődők!
Ízelítő a www.spielhozni.hu oldalon. Az előadás várhatóan

este 8-ig tart, azután pedig lehetőség nyílik kötetlen beszél-
getésre. Kérünk mindenkit, hozzon enni-innivalót a batyus
uzsonnához, hogy a test se maradjon táplálék nélkül! Fontos!
Az alsó korhatár: betöltött 17. év! Halmos Monika, KIKE
halmos@kike.hu 30/964-7144

Kistarcsai Kiscsillagok
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2008-ban is megren-

dezzük a Kistarcsai Kiscsillagok című előadóestet, melyen
tehetséges kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló gyerekeknek
biztosítunk bemutatkozási lehetőséget.
A műsor 2008. január 20-án, vasárnap délután 3 órakor

kezdődik a Csigaházban. Ezt megelőzően január 7-én, hétfőn
este 6 órakor – a fellépni szándékozók részére – meghallgatást
tartunk (a helyszínt később adjuk meg a jelentkezőknek).
Ügyességi és művészi bemutatókat egyaránt várunk.
In for má ció a kike@kike.hu e-mail cí men és a 28/470-926-os te le -

fon szá mon (Ke resz ti Fe renc) kér he tő. Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let

Ka rá cso nyi Kön tös ben Kistarcsa
Vá ro sunk té li lát vá nyá nak a ka rá cso nyi ün nep kör ide jé re tör té nő szeb bé té te le ér de ké ben meg hir det jük

a Ka rá cso nyi Kön tös ben Kistarcsa pá lyá za tot.
A ka rá cso nyi dí szí tés sel há rom ka te gó ri á ban le het pá lyáz ni: 1. Csa lá di ház; 2. Ház cso port, ut ca rész let

(több, egy más kö ze lé ben ál ló épü let); 3. Ab la kok, be já ra tok (la kó te le pi, la kó par ki la ká sok pá lyáz hat nak eb ben a ka te gó ri á ban.
A pá lyá zat hoz mel lé kel je nek egy váz la tot az épü let ről, ame lyen a pá lyá za ti rész be van je löl ve)

A je lent ke zé se ket de cem ber 26-ig jut tas sák el az aláb bi cím re: Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let, 2143 Kistarcsa, Ber csé nyi u.18.
A je lent ke zé si la pon sze re pel jen a pá lyá zó ne ve, pon tos cí me, te le fon szá ma! A pá lyá zat rész le tes ki írá sa

a www.kike.hu hon la pon ol vas ha tó. In for má ció kér he tő a 30/964-7144-es te le fon szá mon és a halmos@kike.hu E-mail cí men
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TÜDŐSZŰRÉS
2008. január 3-tól – 2008. január 24-ig 

A vizsgálat ideje:
hétfő: 12.30 – 18.00
kedd: 8.00 – 14.00
szerda: 12.30 – 18.00
csütörtök: 8.00 – 14.00
péntek: 8.00 – 14.00

A vizsgálat helye: Városgondnokság
2143 Kistarcsa Batthyány u. 4/a. 

A tüdőszűrés minden 30. életévét betöltött lakos
részére kötelező ! (A 30 éven felüliek személyre szóló
értesítést is kapnak. A közigazgatási hatóság eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi.
CXL. törvény 48.§ (1) bekezdése értelmében az idézett
személy köteles az idézésnek eleget tenni.)
Kérjük a tüdőszűrésre hozza magával a személyi

igazolványát és TAJ kártyáját !
A tüdőszűrés ideje alatt a védőnők ingyenes preven-

ciós szűrést végeznek az érdeklődők részére Ellenőrzik
a vérnyomást és a délelőtti rendelés alatt az éhgyomorra
érkezőknek a vércukor szintjét is. A védőnők a preven-
ciós szűrést a tüdőszűrés rendelési ideje alatt: délelőtt
8.00–11.00 és délután 13.30–15.30 között végzik.

Meghalt Malina Ferenc
volt önkormányzati

képviselő
Életének 60-ik évében tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Malina Ferenc volt önkor-
mányzati képviselő, aki az előző ciklus-
ban a Pénzügyi Bizottság elnöke volt. A
Magyar Postagalamb Sportszövetség
Budapest-Szilas Tagszövetségét több
éven keresztül vezette. Temetése decem-
ber 7-én volt a kistarcsai temetőben.

Az uszoda nyitva tartása
Hétfőtől péntekig 6.00-tól 22.00-ig, szombaton és vasárnap

10.00-től 18.00-ig. Belépőjegy árak de. 8-tól 16-ig: szauna használat
nélkül  felnőtteknek 740 Ft,14 év felett és nyugdíjasoknak 500 Ft,
diákoknak 14 év alatt 420 Ft, látogató jegy 200 Ft.
A víz hőmérséklete: 29 oC .
Az uszoda szolgáltatásai: úszásoktatás, triatlon, vízipóló, szinkro-

núszás, szauna és a masszás.

Deáktanya programjai
2008. január 03. Mermező Géza: BioKronoMetria Egy új

metodika, mely a bioritmus továbbfejlesztett változata. Személyre
szabott – az asztrológia és a bioritmus automatikus. Választ ad a
XXI. századi problémákra. A napi aktualitást veszi figyelembe. 
2008. január 10. Solymosi Sándor: Kistarcsai küldöttség Torján.

A település 700. éves fennállásának ünneplése. Ökumenikus kápolna
avatása. A felnőtté vált fiúk és lányok köszöntése. Rekord méretű
juhtúrós puliszka. A testvérvárosi szerződés megkötése. Kistarcsa
ajándékai.
2008. január 17. Fellegi Borbála: Családi döntéshozó modell.

Hogyan oldjuk meg családi konfliktusainkat külső segítség nélkül? A
hosszú távú megoldás lényege. A mediátor szerepe – megfogalmazza a
felek ötleteit, ők képviselik magukat. A végső cél egy írásbeli megegyezés. 
2008. január 24. Malatinszky Ákos: Tájgazdálkodás. A ha -

gyományos paraszti gazdálkodás mint a természeti értékek záloga.
Miért szükséges az ember a tájban? A rezervátumszerű természet -
védelmi kísérletek nem váltak be. Az őseink által termesztett nö -
vények védelme.
A Deáktanya előadásait a Városháza (Szabadság út 48.) földszin-

ti közösségi termében tartják. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-
től 10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
bárki térítésmentesen látogathatja.

Folyamatosan pályázik az önkormányzat
Kistarcsán Solymosi Sándor koordinálja a pályáza-

tok benyújtását. Az alpolgármester szerint év végéig
valóságos pályázati dömping várható, amire felkészült a
település önkormányzata is.  Kistarcsa jó eséllyel indul-
hat a számítástechnikai eszközök beszerzésére, az
intézmények akadálymentesítésére, a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola felújítására (szeptemberben nem tudták
határidőre beadni), a belső utak aszfaltozására kiírt
pályázatokon (ezt november 16-ig kellett beadni). A sik-
ertelenség sem jelent kudarcot, hiszen most már minden
területen érvényes engedélyezett tervekkel rendelkezik
a város, amivel folyamatosan pályázhatnak. A Büntető
Tábor területére a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kiírta
a pályázatot, az önkormányzat szeretné megvásárolni a
egy hektáros ingatlant, ugyanis itt építenék fel a
településközpontot, a volt parancsnoki épületből óvodát
és bölcsődét szeretnének kialakítani.

A „Csigaház ”
január havi programja 

január 12. Szlovák bál 19.00
január 17. Nyugdíjas farsang 16.00-20.00
január 19. Vállalkozók bálja 20.00
január 20. Kiscsillag  tehetségkutató verseny 
január 26. Népdalkörök farsangja 19.00 

Anyakönyvi hírek Kistarcsa Városában
2007. október 15-től december 15-ig

Született:     Högyes Réka Kistarcsa, Rákóczi u. 3.
Házasságot kötött: Grosz Andrea Schermann Gábor

Varga Henrietta Szlaukó Zoltán

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
„A” típusú ösztöndíjpályázat   

A 2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I. félévében támogatott
diákok 
1.) Czekmeiszter Ferenc 9.) Kovács Anna 
2.) Fésűs Mónika 10.) Megyesi Emil Szilárd 
3.) Fésűs Szilvia 11.) Mészáros Éva 
4.) Gáll Franciska Katalin 12.) Mészáros Krisztina Vivien 
5.) Gáll Judit Anna 13.) Reményi Bernadett 
6.) Horváth Ildikó 14.) Reményi Rita 
7.) Kiss László János 15.) Szűcs Mariann 
8.) Konsai Adrienn Henrietta 
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Bergán Já nos nak a Köz ok ta tá si, Köz -
mű ve lő dé si és Sport bi zott ság el nö ké nek
a köz meg hall ga tá son tett be je len té se he -
ves in du la to kat ge ne rált. Pe dig no vem -
ber 15-én a bi zott ság el nö ke csak meg -
fon to lás ra ja va sol ta azt a kül ső szak ér tői
vizs gá la tot ami ben az állt, hogy a Köl -
csey és a Szent Ist ván Is ko lát ös  sze kel -
le ne von ni, a Flór Fe renc Gim ná zi u mot
pe dig meg kel le ne szün tet ni. A fél re ér té -
sek el ke rü lé se vé get ki hang sú lyoz ta,
hogy ez csak egy szak ér tői vé le mény és
nem a tes tü let dön té se. A meg szün te tést
meg szel lőz te tő hír hal la tán azonban
meg moz dul tak a pe da gó gu sok, a di á kok
és a szü lők. Alá írást gyűj töt tek, pe tí ci ót
ír tak, amit a no vem be ri 21-ki kép vi se lő-
tes tü le ti ülés előtt ad tak át a kép vi se lő
tes tü let nek. Er re az idő pont ra a pe da gó -
gu sok egy de monst rá ci ót is szer ve ze tek.
A több száz fős tün te tő ko ra dél után a
Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö zép is -
ko la és Gim ná zi um ban gyü le ke zett, ahol
fel ol vas ták az át adan dó pe tí ci ót, majd át -
vo nul tak a pol gár mes te ri hi va tal elé. Ott
éne kel ve és transz pa ren se ket lengetve
ar ra vár tak, hogy a tes tü let na pi rend előtt
dönt sön az is ko la sor sá ról. 

A pe tí ci ó ban til ta koz tak a kö zép is ko la
be zá rá sá nak gon do la ta el len, a meg fo gal ma -
zás sze rint „az ok ta tás, az egész ség ügy so ha
nem hoz anya gi nye re sé get, csak egy ge ne -
rá ció fel ne ve lé se után” és ja va sol ták, hogy
ne hoz za nak meg gon do lat la nul dön tést. Ki -
lenc in do kot so rol tak fel az in téz mény meg -
tar tá sa mel lett, töb bek kö zött leírták, hogy
– A pá lyá za ton el nyert és a szak kép zé -

si hoz zá já ru lá sok ból szár ma zó nem ön -
kor mány za ti pén zek ből ol dot ták meg a
tan ter mek fel sze re lé sé nek kor sze rű sí té sét.
– Az or szá gos ver se nye ken ki emel -

ke dő ered mé nye ket ér tek el az is ko lá ban
ta nu ló di á kok. 

– Az is ko la az Unio-s kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lő kö zép is ko lai és szak -
mai kép zés meg va ló sí tá sá nak a he lye, a
fel nőtt le ve le ző és es ti ta go za tos ápo ló -
kép zés ré vén.
– Az is ko la, ked ve ző köz le ke dés-föl-

d raj zi hely zet ben van (HÉV meg ál ló,
Vo lán busz meg ál lók kö zel sé ge). Ez ál tal
a kör nye ző te le pü lé sek ről is nagy az ér -
dek lő dés az is ko la iránt. 

A pe tí ci ó ban a to váb bi mű kö dést hat
ja vas lat tal pró bál ták tá mo gat ni. Töb bek
kö zött azt ígér te az is ko la ve ze té se, hogy
– fel ve szik a kap cso la tot a kör nye ző

te le pü lé sek pol gár mes te re i vel,
– 12 év fo lya mos is ko lát szívesen

kialakítanának,
– fon tos len ne a szak kép zés to vább -

vi te le és bő ví té se,
– új ra in dí ta nák a szo ci á lis kép zést az

is ko lá ban.
– nagy hang súlyt fek tet né nek az elő -

ké szí tő év fo lyam ra. 
A peticiót Tóth Sza bolcs pol gár mes -

ter vet te át, aki el mond ta, hogy egy kö -
zép is ko la fenn tar tá sa egy vá ros nak nem

okoz hat prob lé mát, ez kö te les sé ge. A de -
monst rá ci ó ra át jött Franka Ti bor Ke re -
pes pol gár mes te re, aki be je len tet te, hogy
ne ga tív dön tés ese tén szí ve sen át ven né
az is ko lát. A tün te tők höz töb ben is szól -
tak a kistarcsai kép vi se lők kö zül. Juszkó
Fe renc frak ció ve ze tő ar ra biz tat ta a je -
len lé vő ket – mivel mindkét polgármester
jelen volt –, hogy kér dez zék meg Tóth
Szabolcsot, hány szor tár gyalt Ke re pes
pol gár mes te ré vel az is ko la sor sá ról.
Solymosi Sán dor al pol gár mes ter szi go -
rú an a té nyek re hi vat koz va el mond ta,
hogy az ön kor mány zat nem akar ja be -
zár ni sem a Flór Fe renc Gim ná zi u mot
sem más is ko lát, ezt a ma gyar kor mány
és an nak in téz ke dé sei kény sze rí tik ki.
Majsai Sán dor a te le pü lés fej lesz té si Bi -
zott ság el nö ke el mond ta, hogy már ci us -
ban úgy dön töt tek, hogy biz to sít ják az is -
ko la za var ta lan mű kö dé sét, ami éven te
15 mil lió fo rint több let ki adást je lent a
vá ros nak, de a nor ma tív tá mo ga tá sok
meg nyir bá lá sa kény szer hely zet elé ál lí -
tot ta az ön kor mány za tot, to váb bá a pol -
gár mes ter fe le lős sé gét fir tat ta, aki sze -
rin te csak be szél az is ko la mel lett, de
nem tett sem mit az ér de ké ben. Babarczi
Jó zsef kép vi se lő ki hang sú lyoz ta, hogy
egy is ko lát csak ak kor le het be zár ni, ha
azt tör vé nyes úton te szik, a gim ná zi um
be zá rá sa azon ban nem volt elő ké szít ve
és fe le lőt len nek tar tot ta azo kat a kép vi -

A le kö szö nő kép vi se lő-tes tü let nem zár ja be
a Flór Fe renc Gim ná zi u mot

Ki dol goz nak egy ja vas la tot az ok ta tá si in téz mé nyek hos  szú tá vú mű köd te té sé re

Tóth Sza bolcs Kis -
tar csa pol gár mes te re
Egy agg lo me rá ci ós
te le pü lés nek, ami kis -
tér sé gi köz pont sze -
ret ne len ni, an nak fel

kell vál lal ni egy kö zép is ko la fenn tar tá -
sát még erőn felül is. 2005-ben, ami kor
át vet tük a me gyé től az in téz ményt, ak -
kor ezt vál lal tuk és 2006-ban is úgy
dön töt tünk, hogy fenn tart juk a 2005-ös
dön té sün ket, hi szen egy-két éven be lül
a mos ta ni 10.400 fő ről vár ha tó an
14.000 fő re nö vek szik a vá ros la kos sá -
ga, ami a di á kok lét szá mát is húz za ma -
ga után. Ké szí tet tem egy szó ró anya got,
amit ép pen ezen a na pon ju tat tam el a
te le pü lés la ko sa i nak, ab ban azt ír tam,
hogy az idő kö zi vá lasz tás nak az a tét je,
hogy fel tud juk-e ráz ni Kistarcsát és tu -
dunk-e olyan em be re ket ta lál ni, akik
kö zös sé gi ek. Bár ki vel szí ve sen dol go -
zom, le gyen az bal ol da li, jobb ol da li,
vagy füg get len. Re mé lem az is ko la kér -
dé sé ben feb ru á rig nem lesz ne ga tív
dön tés, én az is ko la meg ma ra dá sát tá -
mo ga tom.

Franka Ti bor Ke re -
pes pol gár mes te re
Azért jöt tem el a tün -
te tés re, mert meg ke -
res tek a gim ná zi um
dolgozói és ar ról tá jé -

koz tat tak, hogy két ön kor mány za ti bi -
zott ság is úgy dön tött, hogy be zár ják a
kö zép is ko lát. Kistarcsán a kor mány
meg szo rí tá sai mi att az ön kor mány za ti
vá lasz tá so kon győz tes el len zék kény -
sze rül íté let vég re haj tói sze rep kör be. Ar -
ra kér tem a kistarcsai kép vi se lő ket,
hogy fon tol ják meg a kö zép is ko la be zá -
rá sát, mert két év múl va tör vény ír ja elő
18 éves ko rig a tan kö te le zett sé get. En -
nek el le né re, ha még is a be zá rás mel lett
dön te né nek a kép vi se lők, ak kor Ke re pes
pol gár mes te re ként tár gya lá so kat kez de -
mé nyez nék az is ko la át vé te lé ről, a
kistarcsaiak ál tal ki je lölt sze mél  lyel. 
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se lő tár sa it, akik po li ti kai okok ra hi vat -
koz tak. Ked ves Kár oly kép vi se lő hoz zá -
szó lá sá ban el mond ta, hogy a ha tá ro za ti
ja vas lat sze rint nem rög tön szű nik meg a
gim ná zi um, ha nem ki me nő rend szer ben,
de ezt a tes tü let nek meg kel le ne sza vaz -
nia. A tün te tők előt ti rög tön zött hoz zá -
szó lá sok után a kép vi se lő tes tü let meg -
sza vaz ta, hogy na pi ren di pon ton kí vül
tár gyal a Flór Fe renc Gim ná zi um sor sá -
ról. Az ülés re di á kok, ta ná rok és szü lők
is be men tek, a tö meg pe dig úgy dön tött,
hogy mind ad dig a hi va tal előtt vá ra ko -
zik, míg nem határoznak a kép vi se lők.
A fel adat fi nan szí ro zás sal kap cso lat -

ban Tomeczné Brancs Ka ta lin igaz ga tá si
osz tály ve ze tő el mond ta, hogy szak ér tő
el kezd te a vizs gá la tot, mely ről tá jé koz ta -
tást tar tott. Ja va sol ta, hogy a tes tü let nek
mi nél előbb meg kell hoz nia az in téz mé -
nyek át szer ve zé sé vel kap cso la tos el vi
dön té se it, amely érin te né a két ál ta lá nos
is ko la ös  sze vo ná sát és a Flór Fe renc
Gim ná zi um meg szün te té sét. A tel jes ál -
la mi nor ma tí vá kat csak ab ban az eset ben
kap ja meg a vá ros, ha a tör vé nyi ma xi -
mum lét szá mot át lé pik az is ko lák, de je -
len leg még kevesebb a cso port lét szám.
Az is ko lák ös  sze vo ná sá ból egy el ső osz -
tál  lyal ke ve seb bet le het ne in dí ta ni éven -
te. Amen  nyi ben el vi dön tést hoznak az
át szer ve zés sel és meg szün te tés sel kap -
cso lat ban, ak kor a köz ok ta tá si tör vény
sze rint az ok ta tá si in téz mény köz al kal -
ma zot ti kö zös sé gé nek, az is ko la szék nek,
a szü lői szer ve zet nek, a di ák ön kor mány -
zat nak – a szak kö zép is ko la ese té ben a
Me gyei Gaz da sá gi Ka ma ra – vé le mé -
nyét  is ki kell kér ni. Az át szer ve zést fel -
adat fi nan szí ro zá si ada tok kal alá kell tá -
masz ta ni. Az OKÉV füg get len szak ér tőt
ren del ki an nak vizs gála tá ra, hogy az át -
szer ve zés, a meg szün te tés nem ró-e
arány ta lanul nagy ter het a ta nu lók ra, il -
let ve a szü lők re. Ezt kö ve tő en hoz hat ja
csak meg a kép vi se lő-tes tü let a vég le ges
dön té sét az át szer ve zés sel kap cso lat ban.
Az Ok ta tá si és a Pénz ügyi Bi zott ság tár -
gyal ta az elő ter jesz tést, és ja va sol ták az
el vi dön tés meg ho za ta lát a kö zép is ko la
meg szün te té sé re, és az ál ta lá nos is ko lák
ös  sze vo ná sá ra.
Solymosi Sán dor el mond ta, hogy a

fel adat fi nan szí ro zá si elő ter jesz tés ben
most csak el vi dön tést kell hoz ni, és azt
kö ve tő en ren del ke zés re fog áll ni né hány
hó nap a meg ol dá si le he tő sé gek ki dol go -
zá sá ra. Ez az elő ter jesz tés így töb bek kö -
zött ar ra is jó lesz, hogy a prob lé mát
mély sé gé ben és va ló sá gá ban is meg is -
mer he ti a köz vé le mény, az is ko la és a

dön tés ho zók. Ez után már le het fe le lős
dön tést hoz ni.

Tóth Sza bolcs elő ször azt ja va sol ta,
hogy ez a tes tü let már ne fog lal koz zon ez -
zel a kér dés sel, de ezt a kép vi se lők nem
tá mo gat ták, ezt kö ve tő en szor gal maz ta,
hogy in téz mé nyen ként hoz za nak lét re egy
mun ka cso por tot – akár kép vi se lők kel is,
ha szak em ber nek ér zik ma gu kat  – kül sős
szak em be rek kel, 8-10 fő vel, a le he tő leg -
ke ve sebb pe da gó gus sal. Ők te gyék le azt
a ja vas la tot, ami Kistarcsa és az in téz -
mény szá má ra a leg jobb. 
Babarczi Jó zsef kép vi se lő itt is el -

mond ta, hogy a ha tá ro za ti ja vas lat nincs
meg fe le lő en meg ala poz va, ép pen ezért
er ről konk ré tan nem le het dön te ni! Azt
ja va sol ta, hogy az elő ter jesz tett ha tá ro -
za ti ja vas la tok he lyett hoz za nak egy ha -
tá ro za tot, mi sze rint Kistarcsa Vá ros Ön -
kor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te úgy
dönt, hogy az ok ta tá si tör vény 88.§ (6)
be kez dé sé nek meg fe le lő en a jegy ző se -
gít sé gé vel ér tel me zi a tör vényt, és lét re -
hoz egy bi zott sá got, ami el kez di az elő -
ké szí tő mun kát. 
Juszkó Fe renc frak ció ve ze tő sze rint

az in téz mé nyek ál la po ta ka taszt ro fá lis és
már ci us 29-e óta nem haj lan dó a pol gár -
mes ter úr – a tes tü le ti ha tá ro za tok el le né -
re sem – a kis tér ség pol gár mes te re it
meg ke res ni és se gít sé get kér ni tő lük a
gim ná zi um ügyé ben. 
Hos  szas vi ta után Tóth Sza bolcs a

kö vet ke ző ha tá ro za ti ja vas la tot ter jesz -
tet te elő. „Kistarcsa Vá ros Ön kor mány -
za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te úgy dönt,

hogy nem zár ja be a Flór Fe renc Gim ná -
zi u mot. Ez zel egyidőben mun ka cso por tot
ál lít fel, ami 2008. feb ru á rig – a je len le -
gi kép vi se lő-tes tü let man dá tu má ig – ki -
dol goz za az ok ta tá si in téz mé nyek re vo -
nat ko zó hos  szú tá vú mű köd te té si ja vas -
la tát, me lyet át ad a kö vet ke ző kép vi se lő-
tes tü let nek.” 9 tar tóz ko dás és 5 igen
mel lett ezt nem fo gad ta el a tes tü let.

Vé gül a kép vi se lők 11 igen és 3 tar -
tóz ko dás mel lett úgy dön töt tek, hogy a
Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö zép is -
ko la és Gim ná zi um meg szün te té sé vel
kap cso la tos el vi dön té sét el ha laszt ja
2007. de cem ber 3-i rend kí vü li kép vi se -
lő-tes tü le ti ülé sé re, me lyen a szak ér tői
vé le mény is me re té ben, és a Köz ok ta tá si,
Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság elő -
ter jesz té se után dönt.
De cem ber 3-án a Flór Fe renc Egész -

ség ügyi Szak kö zép is ko la és Gim ná zi -
um ban meg tar tott ki he lye zett rend kí vü li
ülé sen az előző testületi ülésen el uta sí -
tott ha tá ro za tot sza vaz ták meg a
képviselők, va gyis nem zár ják be a Flór
Fe renc Gim ná zi u mot. Ez zel egyidőben
mun ka cso por tot ál lí ta nak fel, ami 2008.
feb ru á rig – a je len le gi kép vi se lő-tes tü let
man dá tu má ig – ki dol goz za az ok ta tá si
in téz mé nyek re vo nat ko zó hos  szú tá vú
mű köd te té si ja vas la tát, me lyet át ad a kö -
vet ke ző Kép vi se lő-tes tü let nek. A mun -
ka cso port el nö ké nek Babarczi Jó zse fet
vá lasz tot ták meg.

Nagy volt az érdeklődés
a gimnázium miatt

Kihelyezett rendkívüli testületi ülés 
a Flór Ferenc Gimnáziumban

Solymosi Sán dor al pol -
gármester
Itt egy óri á si fél re ér tés -
ről van szó, ugyan is az
ál la mi nor ma tí va csök -
ke né se kap csán ki ala kult

hely zet – a gim ná zi um tól jö vő re 12 mil -
lió fo rin tot vesz nek el – olyan kény sze rí -
tő erő vel hat Kistarcsára is, hogy fel me -
rült az is ko lák ös  sze vo ná sá nak és be zá -
rá sá nak le he tő sé ge. Kö zép is ko lát mű -
köd tet ni nem kö te le ző feladat.. Ez azon -
ban nem je len ti az azon na li vég re haj tást.
Itt egy hos  szú hó na po kon ke resz tül tar tó
fo lya mat kö vet ke zik. Egy ilyen lé pést
ala po san meg kell in do kol ni.
Egy biz tos a szak ér tői vé le mény től

füg get le nül, ha min den ma rad na a ré gi -
ben, ak kor az in téz mény fenn tar tá sa
plusz 15 mil li ó já ba ke rül ne a vá ros nak,
ami a meg lé vő 12 mil li ó val együtt már
27 mil li ót je len te ne.
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– Idén 15 éves a Su zu ki
már ka ke res ke dé se, jó dön -
tés nek bi zo nyult, hogy be le -
kez dett a Su zu ki for gal ma zá -
sá ba?
– Azt hi szem, hogy sze -

ren csés vol tam ab ban a hely -
zet ben, hogy én a vál lal ko -
zá so mat gya kor la ti as meg ol -
dá sok kal, lép cső ze te sen épí -
tet tem fel. Má ra már 50 em -
bert fog lal koz ta tunk a cég -
nél. Ha tá ro zot tan ér zem,
hogy sze ret nek itt dol goz ni,
na gyon sok hű sé ges kol lé ga
vesz kö rül. Ez alatt a 15 éves

idő szak alatt – a cég dol go zó i nak kö szön he tő en – min den év -
ben meg kap tuk a ki emel ke dő már ka ke res ke dő cí met a Ma gyar
Su zu ki Zrt-től. Az el ső 10 leg ki emel ke dőbb ke res ke dé s kö zött
va gyunk ala pí tá sunk óta, amely ön ma gá ban is mi nő sít ben nün -
ket. Ezért a Ma gyar Su zu ki Zrt. fo lya ma to san min den év ben
meg aján dé ko zott egy-egy cso dá la tos kül föl di ki rán du lás sal.
Így jár tam Ja pán ban, In do né zi á ban, Bali szi ge tén,
Szingapurban, Me xi kó ban, Dél-Af ri ká ban, Ke nyá ban, Íror -
szág ban, Ang li á ban, Tenerifeé, Fin nor szág ban, Thai föld ön,
Phuketen, Pi pi szi ge te ken és a Ka rib szi ge te ken. Az autókiál-
lítások kö zül el vit tek Pá rizs ba és Frank furt ba. A cég nek ISO
mi nő sí té se van, me lyet fo lya ma to san min den év ben meg újí -
tunk. Azt hi szem, nem túl zás, ha azt mon dom, hogy egy iga zi,
igé nyes szol gál ta tást tu dunk nyúj ta ni az ügy fe le ink nek. For -
gal ma zunk új és hasz nált Suzukikat, min den tí pu sú au tó be szá -
mí tá sá val. A mű sza ki vizs gáz ta tást Tó ví zi Ist ván bel ső vizs ga -
biz tos sal old juk meg, adunk ki zöld kár tyát ben zin és dí zel üze -
mű au tók ra. Van au tó mo sónk, vál la lunk vil la mos sá gi sze re lé -
se ket, a szer vi ze lést és a ka ros  szé ria ja ví tást Ta kács Zol tán kár -
szak ér tő vel vé gez zük. Ér té ke sí tünk al kat ré sze ket, for gal ma -
zunk tar to zé ko kat, ki egé szí tő ket. Vál la lunk biz to sí tá si ügy in té -
zést, cse re au tót adunk a ja ví tás ide jé re. Új és hasz nált Su zu ki
mo tor ke rék pár ok ér té ke sí té se és szer vi ze lé se is be le tar to zik a
pro fi lunk ba. Itt sze ret ném meg je gyez ni, hogy a mo tor ke rék pár
sze re lő mű he lyünk ve ze tő je az a Karakas La jos, aki az or szá -
gos mo tor sze re lő baj nok ság el ső he lye zett je volt. Nem rég
meg nyi tot tuk gép jár mű bon tón kat is, ahol a ve szé lyes hul la dék
ke ze lé sét az uni ós elő írá sok nak meg fe le lő en vé gez zük. Itt 500
db au tót bont ha tunk éven te. Hasz nált Su zu ki al kat ré szek ér té -
ke sí té sé vel is fog lal ko zunk. 

– Ez mind szép és jó amit el mon dott, de most azt be szé lik,
hogy ko moly ne héz sé gei van nak?

– Tu dott do log, hogy a gép ko csi ér té ke sí tés év ről-év re
csök ken és ez ter mé sze te sen érez he tő a Suzukinál is. Nálunk is
– mint min den cég nél – adód nak né ha olyan dol gok, hogy fel
kell mon da ni va la ki nek, mert vis  sza él a bi zal mam mal, vagy
pe dig ön fe jű en, nem tá jé koz tat adott dol gok ról és ez zel kárt
okoz a cég nek. Ez alatt a 15 év alatt volt né hány dol go zóm, aki
így járt, épp ezért va ló szí nű, hogy min den fé le rossz in du la tú
meg jegy zé se ket tesz nek, vagy hí resz tel nek a ke res ke dés ről. A
je len le gi gaz da sá gi hely zet ben úgy hi szem, hogy mint min den
csa lád ban, úgy a vál lal ko zás ban is be kell osz ta ni a pénzt. A
gaz dál ko dást át kell gon dol ni, vagy át kell szer vez ni. El kell
mon da nom, hogy a mi mű kö dé sün ket szi go rú an el len őr zi a
Ma gyar Su zu ki Zrt. Min den hó nap ban szi go rú el szá mo lás tör -
té nik a gyár fe lé. Az egész Su zu ki vál lal ko zá som olyan, mint
egy nyi tott könyv. A cég nél a fő köny ve lő, a cég jo gá sza, a
könyv vizs gá ló, a ke res ke del mi igaz ga tó Négyesi Lász ló, a mű -
szak ve ze tő és jó ma gam min dent meg be szé lünk és en nek je -
gyé ben tá jé koz tat juk egy mást, vagy ha szük sé ges ak kor be -
avat ko zunk. A je len le gi gaz da sá gi hely zet ben azt hi szem, ne -
künk is át kell gon dol nunk, hogy ho gyan tud juk biz to sí ta ni a
mű kö dé sün ket. Egy biz tos, eb ben az év ben két szer meg kel let
gon dol nunk, hogy mi re köl tünk és ki ket tu dunk tá mo gat ni. Így
meg kö ze lít ve a kér dést, el mond ha tó, hogy van nak ne héz sé ge -
ink, mint min den au tó ke res ke dő nek az or szág ban, de a Su zu ki
Benkő tönk re me ne te lé ről szó ló hí resz te lé se ket a  rossz in du la -
tú plety kák kö zé kell so rol ni. Csak né hány szám adat, ta valy
1700 db au tót ad tunk el, idén vár ha tó an 1600 da ra bot fo gunk
ér té ke sí te ni. Ez ön ma gá ért be szél 

– A Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek el nök sé gi tag ja ként – egy
év után – lát-e re ményt ar ra, hogy az egye sü let vég hez tud ja
vin ni az eredeti el kép ze lé se it? 
– Va ló ban ami kor meg ala kul tunk azt hit tem, hogy fél év

alatt na gyobb lét szám mal tu dunk mű köd ni, de mos tan ra egy év
el tel té vel lá tom, hogy eh hez ki tar tás kell és több bi za lom egy -
más iránt. Azért el mond ha tom, hogy vol tak és van nak lát vá -
nyos meg ol dá sok is, ami a kistarcsai vál lal ko zók hoz kö tő dik.
A Simándy szo bor, mely hez na gyon sok vál lal ko zó já rult hoz -
zá. A par kok ban a vi rág ül te té sek, az óvo da ját szó te ré nek fel újí -
tá sa, a ka rá cso nyi dísz ki vi lá gí tás és a ka rá cso nyi aján dék cso -
mag ok be szer zé se. Úgy gon do lom, hogy így foly tat va, ha las -
san is, de min den év ben va la mit si ke rül majd szé pí te ni
Kistarcsán. 

– Min dig ak tí van fi gye li a he lyi ese mé nye ket, men  nyi re lep -
te meg a kép vi se lő-tes tü let fel osz la tá sá ról szó ló dön tés? 
– Ke vés pél da van ar ra, hogy ilyen tör té nik. Va ló szí nű leg

ko moly oka le he tett en nek a dön tés nek. Bi zo nyá ra van nak
olyan bel ső vi ták, ami ket csak a pol gár mes ter és a kép vi se lők
tud nak. De el kép zel he tő, hogy a je len le gi gaz dál ko dá si hely zet
hoz ta ilyen kel le met len hely zet be a vá ros ön kor mány za tát és
la kos sá gát. Vál lal ko zói szem mel néz ve – ha csak sa ját ma gam -
ból in du lok ki – én min dig ki hasz nál tam azo kat a le he tő sé ge -
ket, ami ket a ban kok fel aján lot tak. Ezt pél da ként em lí tem, hi -
szen az ön kor mány zat ok több sé ge is így mű kö dik. Hi te lek kel
gyor sab ban le het fej lőd ni és be ru ház ni. Könnyebb a hi te le ket
vis  sza fi zet ni ha von ta, mint fél re ten ni és gyűj tö get ni a pénzt
hos  szú időn ke resz tül. Az új tes tü let nek majd bát rab ban kel le -
ne eze ket a le he tő sé ge ket ki hasz nál ni és egy sé ge sen kell gon -
dol kod ni uk és cse le ked ni ük. 

Op ti mis ta em ber va gyok
In ter jú Benkő Pál au tó ke res ke dő vel

Benkő Pál vál lal ko zó, Er dély ben szü le tett Nagy öly ve sen,
Ma ros vá sár hely mel lett lé vő köz ség ben. Ma gya ror szág ra
1980. au gusz tus 16-án te le pe dett le. A 80-as évek ele jé től
Kistarcsán la kik. Már 1983-ban ki vál tot ta az ipart és egyé ni
vál lal ko zó ként dol go zott. A ne vé vel fém jel zett Su zu ki sza lont
1992. de cem ber 11-én nyi tot ta meg Kistarcsán. Ezt kö vet te
1994. de cem be ré ben a gö döl lői üz let. 1998-ban a Ma gyar
Kul tú ra Lo vag ja cím mel tün tet ték ki. A Kistarcsai Vál lal ko -
zók Ba rá ti Kö ré nek ala pí tó ja és egy ben el nök sé gi tag ja. 
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– A Su zu ki Benkő ok tó ber 27-ki nyílt hét vé gé je egy mun ka -
nap pá nyil vá ní tott szom bat ra esett, a nem túl sze ren csés egy -
be esés mi att ko mo lyan ag gód tak, hogy a nagy sztá ro kat is fel -
vo nul ta tó prog ra mon nem lesz kö zön ség?
– Az elő ze tes vá ra ko zá sok el le né re na gyon jól si ke rült a ren -

dez vény. Éven te több nyi tott hét vé gét csi ná lunk, ez a Ma gyar
Su zu ki Zrt. és a ke res ke dés szer ve zé sé ben tör té nik. Meg le pő,
hogy ezen az egy szom ba ti na pon 22 db au tót tud tunk el ad ni, eb -
ből 19 db volt új. Több szá zan lá to gat tak meg ben nün ket, több
mint 400 adag gu lyás fo gyott el. A dél előtt 10 óra kor kez dő dött
ren dez vé nyen a ren ge teg gye rek na gyon jól szó ra ko zott a szü -
lők kel együtt, Caramel már nagy szá mú kö zön ség előtt lép he tett
fel, dél után ra a Bagi-Nacsa duó még na gyobb kö zön sé get von -
zott. Utá na kö vet ke zett az ér té kes tom bo la aján dé kok ki sor so lá -
sa a re giszt rált ven dé ge ink kö zött. Szép nap volt és ígé rem, ha
lesz még ilyen, ak kor még több aján dék kal fo gunk ked ves ked ni
ügy fe le ink nek és le en dő ügy fe le ink nek is. 

– A ne héz gaz da sá gi év után mi re szá mít 2008-ban?
– Op ti mis ta em ber va gyok és ha be le gon do lok a Bok ros cso mag

ugyan ilyen ne héz volt és azt is túl él tük, pe dig  ab ban az idő ben mi
már ja vá ban Suzukiztunk. Tu do má sul kell ven ni, hogy van nak ne -
héz évek is . Sze mély sze rint ki egyez nék még egy ilyen év vel, mint
az idei, de ha le het ne kem is kí ván sá gom, ak kor egy haj szál nyi val

job bat sze ret nék 2008-ban, de a leg fon to sabb, hogy egész sé gesek
le gyünk. A mun ka min dig ki tar tást kö ve tel és ha így dol go zunk,
mint az idén, ak kor jö vő re is szá mít ha tunk né mi fej lő dés re. A ne héz
gaz da sá gi hely zet ben so kan el sze gé nyed nek, so kan le sza kad nak, de
re mé lem et től még min den ki ben meg ma rad a sze re tet ér zé se, ami
ka rá csony kor erőt ad hat ah hoz, hogy bol do gok le gyünk, leg alább
egy pil la nat ra. Bé kés bol dog ka rá cso nyi ün ne pe ket és si ke rek ben
gaz dag új esz ten dőt kí vá nunk min den kistarcsai la kos nak!

Pol gár  

A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en
idén is Gö döl lőn a Pe tő fi Sán dor Mű ve -
lő dé si Köz pont ban ren dez ték meg a sza -
lag ava tót. A zárt kö rű ren dez vé nyen no -
vem ber 24-én tel je sen meg telt a szín ház -
te rem. A ti zen ket te di kes ta nu lók a gim -
na zis ta 12.A-sok Benéné Me zei Er zsé bet
osz tály fő nök ve ze té sé vel a má so dik sor -
ban, míg az egész ség ügyi szak kö zép is -
ko lás 12.B-sek Kózol Ákos osz tály fő nök
ve ze té sé vel a har ma dik sor ban  vár tak
ar ra, hogy szó lít sák majd őket a sza lag -
tű zés hez.  Az is ko la zász lót Bí ró Vik tor
(12.A) és Far kas Kin ga (12. B ) vit te fel
a szín pad ra. A sza lag tű zést min den év -
ben egy mű sor elő zi meg. Most is az al -
sóbb osz tá lyok di ák jai lép tek fel, de a fő
att rak ció a sza lag tű zés és a vég ző sök ke -
rin gő je volt. A szín há zi at mosz fé rát su -
gár zó sza lag ava tó prog ram a 11-ik A
osz tály mű so rá val kez dő dött, a „Grease
” cí mű mu si calt ad ták elő. A John
Travoltát és Olivia New ton-Johnt idé ző
fer ge te ges elő adás vas tap sot ka pott. A
11-ik B osz tály ta nu lói egy jö vő ben ját -
szó dó ko mé di á val „A tö ké le tes
tök(él)etlen ” cí mű da rab bal ké szül tek. A
11-ikesek bú csú da la na gyon meg ha tó
volt. Ezt kö ve tő en elő ször a gim na zis tá -
kat szó lí tot ták  a szín pad ra, ne kik a sza -
la got a 11.A-sok tűz ték fel, majd az
egészségügyisek kö vet kez tek. A sza lag -
tű zés után Koltai Éva igaz ga tó mon dott

ün ne pi be szé det. A meg je lent hoz zá tar to -
zók leg na gyobb örö mé re a szü net ben a
ki ve tí tő kön a vég zős di á kok fo tó it lát hat -
ták. A szü lők ak kor fény ké pez tek a leg -
töb bet, ami kor a ke rin gőt mu tat ták be a
di á kok.

Be irat ko zás 
a nap pa li ta go za t ra

A kö zép is ko la már vár ja a je lent ke -
ző ket a 2008/2009-es tan év re. A fel vé te -
li vizs gák idő pont ja: írás be li 2008. 01.
26. (szom bat, 10 óra) köz pon ti fel vé te li
ma gyar nyelv és iro da lom ból, va la mint
ma te ma ti ká ból. A sa já tos ne ve lé si igé -
nyű ta nu lók az írás be li fel vé te li alól fel -
men tést kap nak.
Szó be li fel vé te li el be szél ge tés:

2008. 02. 28 és 02. 29. be osz tás sze rint.
Az idő pont ról írás be li ér te sí tést nem

kül de nek, az is ko la hon lap ján le het majd

meg te kin te ni a név sze rin ti be osz tást. (
www.flor.sulinet.hu )
Gim ná zi um ba két ta go zat ra le het

je lent kez ni.Az egyik ta go zat négy év fo -
lya mos, ahol nor mál ok ta tás ke re té ben,
kö te le ző két ide gen nyel vet vá lasz ta ni,
ez le het  an gol, né met, vagy fran cia. (Ta -
go zat kód – 01)A má sik ta go zat öt év fo -
lya mos, ahol an gol nyel vi elő ké szí tés
mel lett a  sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu lók
fel zár kóz ta tá sa fo lyik. Má so dik ide gen
nyelv ként né met vagy fran cia vá laszt ha -
tó a 10. osz tály tól. (Ta go zat kód – 02)
Szak kö zép is ko la egy ta go za ton

vár ja a je lent ke ző ket, ahol négy év fo -
lya mon, ál ta lá nos köz is me re ti tan tár gya -
kat, egész ség ügyi ala po zó tan tár gya kat,
va la mint egy ide gen nyel vet ta ní ta nak,
an gol és né met kö zül le het  vá lasz ta ni.
(Ta go zat kód – 11)
Je lent ke zés az ál ta lá nos fel vé te li el já rás

ke re té ben, a köz pon ti je lent ke zé si la pon.
(az is ko la OM kód ja: 200547)  

Sza lag ava tó a Flór Fe renc Egész ség ügyi 
Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um ban

Nyi tott na pok az is ko lá ban
A no vem be ri nyi tott na pok után 2008.

ja nu ár 9-től 10-ig is mét vár ják az ér dek lő -
dő ket az is ko lai be mu ta tó ra. Mind a két
na pon 8 órá tól 8.45-ig ál ta lá nos tá jé koz ta -
tót tar ta nak az is ko la ta ná rai, majd óra lá -
to ga tás ra is le he tő sé get biz to sí ta nak.
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Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le te no -
vem ber 15-én a / 742/2007. (XI. 15.) /számú ha tá ro za tá val dön -
tött a kép vi se lő-tes tü let fel osz la tá sá ról. A He lyi Vá lasz tá si Bi -
zott ság no vem ber 19-ki /5/2007. (XI. 19.) / ha tá ro za tá ban 2008.
feb ru ár 10-re (va sár nap ra) tűz te ki az idő kö zi pol gár mes ter és
kép vi se lő vá lasz tást. A vis  sza lé pé sek és le mon dá sok mi att meg -
vál to zott a He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság, az új ös  sze té te lű HVB el -
nö ke Moór Lajosné, az el nök he lyet tes Pa ta ki Péterné, ta gok Ja -
kab Gyu la, Pálfi Kálmánné és Horváthné Kasper Má ria.
Nagy Timea jegy ző a He lyi Vá lasz tá si Iro da ve ze tő jé nek tá jé koz -

ta tá sa sze rint a 2008. feb ru ár 10-i idő kö zi ön kor mány za ti vá lasz tá son
a ve gyes vá lasz tá si rend szer sza bá lyai sze rint kell vok sol ni, mi vel a
te le pü lés lét szá ma meg ha lad ja a 10.000 la kost. Ez azt je len ti, hogy a
ki ala kí tott 10 egyé ni vá lasz tó kör zet ben kell a kép vi se lő je löl tek re és a
pol gár mes ter re sza vaz ni. A tíz egyé ni győz tes köz vet le nül ke rül be a
már 17 ta gú vá duz zadt tes tü let be. Az üre sen ma ra dó kép vi se lői he -
lyek re az úgy ne ve zett kom pen zá ci ós lis tá ról le het be ke rül ni. (A kom -
pen zá ci ós lis ta ar ra szol gál, hogy az ön kor mány za ti egyé ni vá lasz tó -
ke rü le tek ben a nem a győz tes je lölt re le adott sza va za to kat ös  sze gyűjt -
se, és a nem győz tes je löl tet ál lí tó je lö lő-szer ve zet /párt, egye sü let stb./
ál tal fel ál lí tott lis tá ról kép vi se lőt jut tas son a tes tü let be.) 
A sza va zás ra jo go sult ál lam pol gárt lak cí me alap ján so rol ják

va la me lyik egyé ni vá lasz tó ke rü let hez és a sza va zás nap ján ott
kell vok sol nia. A vá lasz tó ke rü le tek fel osz tá sát meg te kint he tik
len tebb, va la mint meg néz he tik a pol gár mes te ri hi va tal ban és a
az ön kor mány zat hon lap ján (www.kistarcsa.hu). A pol gár mes -
ter vá lasz tás az ed dig meg szo kott mó don zaj lik majd, va gyis a
jo go sult sá got szer zett je löl tek kö zül kell egy ne vet be ik szel ni.  
A vá lasz tó jo go sult ság gal ren del ke ző vá lasz tó pol gár ok te -

hát 2db – egy pol gár mes te ri és egy az adott egyé ni vá lasz tó ke -
rü let ben in du ló egyé ni je löl te ket tar tal ma zó – sza va zó la pot
kap nak majd kéz hez a sza va zó he lyi ség ben. 
A vá lasz tást ter mé sze te sen most is meg elő zi majd a je lölt ál -

lí tá si el já rás. En nek ke re té ben a je löl tek és meg bí zot ta ik ös  sze -
gyűj tik a je lö lés hez szük sé ges mennyi sé gű aján ló szel vényt, az
úgy ne ve zett „ko pog ta tó cé du lát". Az egyé ni je löl tek nek a lis tá -
ra ke rü lés hez az adott vá lasz tó ke rü let vá lasz tó pol gá ra i nak leg -
alább 1%-os tá mo ga tá sát kell meg sze rez ni ük. A pol gár mes ter
je löl tek nek pe dig 300 db aján lás szük sé ges. Az aján ló szel vé -
nye ket a vá lasz tá si ér te sí tő vel együtt pos tai úton de cem ber 10.
és de cem ber 14-e kö zött már ki kéz be sí tet te a pos ta.
Az aján ló szel vé nye ket 2008. ja nu ár 18-án 16.00 órá ig le het

majd gyűj te ni. A kom pen zá ci ós lis tát és az azon sze rep lő je löl te -
ket leg ké sőbb 2008. ja nu ár 21-én 16.00 órá ig le het be je len te ni.
Fon tos dá tum a de cem ber 12-e is, mi vel ek kor tól te szik

köz szem lé re a vá lasz tói név jegy zé ket. 
A kistarcsaiak meg te kint he tik, hogy sze re pel nek-e a vá -

lasz tás ra jo go sult pol gá rok lis tá ján, és ha ész re vé tel ük me rül
fel a név jegy zék be va ló fel vé tel mi att, 2007. de cem ber 12-től
de cem ber 19-én 16.00 órá ig le het ki fo gást be nyúj ta ni. 
Ér de mes még meg je gyez ni, hogy a vá lasz tá si kam pány

2008. feb ru ár 08-án 24.00 órá ig tart, kam pányt foly tat ni te hát
2008. feb ru ár 09-én 0.00 órá tól feb ru ár 10-én 19.00 órá ig ti los. 
A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság a Sza va zat szám lá ló Bi zott ság

jegy ző köny vei alap ján 2008. feb ru ár 11-ig ös  sze sí ti a sza va za -
to kat, és meg ál la pít ja a vá lasz tá si ered ményt. A sza va zó kö ri
jegy ző köny vek egy pél dá nya a he lyi vá lasz tá si iro dá ban 2008.
feb ru ár 13-án 16.00 órá ig meg te kint he tő. 

A vá ros vá lasz tó kör ze te i nek ki je lö lé se: 
1. sza va zó kör: Alig, Andrássy, Árpád,,Bagolyvár, Bethlem,

Boróka, Borostyán, Bethlen, Dobo Ka ti ca, Er dei Ferenc,
Fenyves, Fü lek, Ga la go nya, Grassalkovich, Hol ló, Il lés Bá lint,
Ka mil la, Kán tor, Nyílt árok, Rajt ár tér, Rét, Roz ma ring, Sem -
mel we is, Sár kány, Szi get vá ri és a Te mes vá ri ut ca.
A sza va zás he lye a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban lesz.
2. sza va zó kör: Bocs kai, Eper je si pá ros, Eper je si pá rat lan,

Kinizsi és a Jó kai ut ca.A sza va zás he lye a Szent Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko lá ban lesz.
3. sza va zó kör: Ara di 23-55 pá rat lan, Ara di 24-60 pá ros,

Ara di 24, Má ria, Ősz, Po zso nyi köz, Po zso nyi, Síp, Sport, Vad ró -
zsa és a Ve res Pé ter ut ca. A sza va zás he lye Sem mel we is tér 2.
szám alat ti óvo da.
4. sza va zó kör: Ara di u. 1-21. pá rat lan, Ara di u. 2-22., Dó zsa

György, Fa sor, Kos suth La jos, Ma gyar, Ma lom, Mezs gye,
Nagytarcsai, Pe tő fi, Ri gó me ző, Ró zsa, Szé che nyi és a Vá gó híd
ut ca.A sza va zás he lye Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la.
5. sza va zó kör: Bar tók Bé la, Fo nó, Ká pol na, Köl csey,

Munkácsy, Sóder bá nya, Tó, Tűz ol tó, Vereczkei és a Völgy ut ca.
A sza va zás he lye a Flór Fe renc Egész  ség ügyi Szak kö zép is ko la
és Gim ná zi um.
6. sza va zó kör: Ál lo más, Bellus Jó zsef, Bem, Bras sói, Heltai

Je nő, Hu nya di, Huszka Mi hály, Kas sai, Ki rály An dor, Ko lozs vá -
ri, Lő csei, Me gye ri Mar git, Simándi Jó zsef és a Dr. Ti bold Jó zsef
ut ca.A sza va zás he lye: Mű ve lő dé si Ház – Csi ga ház
7. sza va zó kör: Arany Já nos, Ba ross Gá bor, Bat thyá ny, De ák

Fe renc, Ha tár, Is ko la, Thö köly és a Tol di ut ca. Sza va zás he lye:
Vá ros gond nok ság, Bat thyá ny u. 4/A.
8. sza va zó kör: Ber csé nyi, Berényi, Bé la, Csal ló köz, Csö mö ri,

Gár do nyi Gé za, Ha rang vi rág, Hon véd, Li get, Mi kes Ke le men, Mó -
ricz Zsig mond, Nyír fa, Óvo da, Rá kó czi, Sza bad ság, Tán csics, Vas -
út és a Zrí nyi ut ca. Sza va zás he lye: Mű ve lő dé si Ház – Csi ga ház.
9. sza va zó kör: Akác vi rág, At ti la, Ár pád ve zér, Dé ry né,

Dió fa, Kőrösi Cs. S., Li li om, Te ré zia ma jor, Te ré zia, Tu li pán és
az Ung vá ri ut ca. Sza va zás he lye: Flór Fe renc Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um.
10.szavazókör: Ba las si Bá lint, Balczó Ist ván, Bá tho ry,

Burillák Mi hály, Dam ja nich, Fi tos Sán dor, Ho mok dű lő, Ibo lya,
Mik száth, Mó ra Fe renc, Scheda Fe renc és a  Szent Lász ló ut ca.
Sza va zás he lye: Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la és
Gim ná zi um.

Az idő kö zi vá lasz tás  idő pont ja – 2008. feb ru ár 10. 
Kistarcsa tör té ne té ben elő ször a je löl tek egyé ni kör zet ben in dul nak
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Vers sel, pró zá val, ének kel és hang -
sze res ze né vel ün ne pel te Mik lós nap ját a
Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo -
kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény ta nu ló
if jú sá ga de cem ber 6-án dél előtt. A Mi ku -
lás – el ma rad ha tat lan kí sé rői – a kram pu -
szok tár sa sá gá ban osz tott aján dék cso ma -
go kat a gye re kek nek. Egy nap pal ké sőbb
a Csi ga ház ban sze re pel tek ün ne pi pro -
duk ci ó ik kal a vers és pró za ked ve lői és a
ze ne is ko lá sok a „Min den ki Ka rá cso nya”
el ne ve zé sű vá ro si ün nep sé gen. Még
ugyan ezen a na pon osz tály ke ret ben folyt
to vább az ün nep lés. A ben ső sé ges, me leg
han gu la tú ös  sze jö ve te lek si ke ré ért so kat
tet tek az osz tály fő nö kök, ta ní tók, s az is -
ko la szü lői mun ka kö zös ség ének tag sá ga,
élén Bertáné Várkuti Me lin da el nök kel.
Ja vá ban foly nak a kis és nagy di á kok

kö zött a ha gyo má nyos ka rá cso nyi ün ne -
pély elő ké szü le tei, mely re a té li szü net
előt ti utol só ta ní tá si na pon, de cem ber
20-án, csü tör tö kön, 17 órai kez det tel ke -

rül sor az is ko la tor na ter mé ben. A ta nu -
ló kö zös ség és a tan tes tü let sze re tet tel
vár ja a szü lők, nagy szü lők és to váb bi ér -
dek lő dő hoz zá tar to zók rész vé tel ét. Érez -
zük együtt az ün nep me le gét!
No vem ber utol só nap ja i ban iz ga lom

jár ta be a mű vé sze ti ok ta tás ban részt ve -
vő ket, ek kor zaj lott ugyan is a ze ne is ko la
mi nő sí tő el já rá sá nak ad mi niszt ra tív te -
vé keny sé get el len őr ző és óra lá to ga tá so -
kat ma gá ban fog la ló sza ka sza. Lap zár tá -
ig az in téz mény még nem ka pott tá jé koz -
ta tást ar ról, hogy a mi nő sí tés mi lyen
ered ményt ho zott, ám az is ko la ve tés tag -

jai és a ze ne ta nár ok bíz nak ab ban, hogy
a te le pü lés éle té ben és a pe da gó gia te rü -
le tén egy re in kább fel ér té ke lő dő mű vé -
sze ti kép zés e fon tos meg mé ret te tés után
is meg ma rad hat.
Ér de kes fel ké rést ka pott az is ko la

2008 nya rá ra. Egy Len gye lor szág ból ki -
in du ló kez de mé nye zés sze rint egy len -
gyel or szá gi, egy cseh or szá gi, egy szlo vá -
ki ai te le pü lés – me lyek cí me ré ben meg -
ta lál ha tó a ka kas – el ha tá roz ták, éven te
egy szer mű vé sze ti ta lál ko zó ra gyűl nek
ös  sze.  In nét már csak egy lé pés volt rá -
ta lál ni Kistarcsa vá ro sá ra, mely nek cí me -
rén szin túgy ott ku ko ré kol a büsz ke szár -
nyas. Oravec Já nos, a szlo vá ki ai Pár kány
pol gár mes te re ar ról egyez te tett dr. Pat kós
Jó zsef is ko la igaz ga tó val, hogy a jö vő au -
gusz tus ban te le pü lé sün ket s egy ben or -
szá gun kat a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko -
la ze ne ka ra kép vi se li majd Len gye lor -
szág ban a kö zép-eu ró pai „ka ka sos” te le -
pü lé sek kul tu rá lis se reg szem lé jén. 

Ün nep után – ün nep előtt 
Len gyel or szá gi meg hí vás előtt a Szent Ist ván Mű vé sze ti Is ko la ze né szei

Pon to san egy év vel ez előtt Edouárd
Ma nett fen ti so rát vá lasz tot tuk pá lyá za -
tunk cí mé ül, ami kor 5 in téz mény ös  sze -
fo gá sá val az óvo dá tól az érett sé gi ig íve -
lő prog ra mot vál lalt fel ezen in téz mé -
nyek ve ze té se. 
A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la,

mint fő pá lyá zó a 2007/2008. tan év ben
pá lyá za tot nyert a HEFOP 2.1.5/B je lű
pá lyá za ton. A ki írá son azon ok ta tá si in -
téz mé nyek in dul hat tak, akik a ne héz csa -
lá di és anya gi le he tő sé gek mi att le ma ra -
dá si esél  lyel in du ló, a jog sza bály ok ál tal
„Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű nek”
ne ve zett gyer me kek szá má ra nyúj ta nak
ta nu lá si, to vább ta nu lá si esélyt  nö ve lő
szol gál ta tá so kat.
A pá lyá za ti pro jekt ben a Köl csey,

mint a kon zor ci um ve ze tő je, a Vá ro si
Óvo da és a Flór Fe renc Gim ná zi um,
mint tár sult in téz mé nyek mű köd nek
együtt. A vá ro si in téz mé nyek mel lett a
Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
Dányból és a Dam ja nich Já nos Ál ta lá nos
Is ko la Gö döl lő ről vesz nek részt a kon -
zor ci um ban.
A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ta -

nu lók szá má ra biz to sí tott le he tő sé ge ket
nö vel tük a pá lyá za ti nye re mény ből: he ti

rend sze res ség gel több fog lal ko zás meg -
tar tá sá ra, az is ko lák és óvo da ok ta tá si
esz köz fej lesz té sé re is sor ke rült.
A Köl csey Is ko la két tan ter mé be egy -

sze mé lyes pa do kat, 4 tan te rem be moz -
gat ha tó táb lá kat vá sá rolt. A ne ve lői mun -
ka mo der ni zá lá sa je gyé ben projektor is
be szer zés re ke rült.
A ma pe da gó gu sá nak a vál to zó vi lág

és a ben ne élő meg vál to zott csa lá di és
tár sa dal mi el vá rá sok nagy ki hí vást je len -
te nek. A ne ve lő tes tü le tek mód szer ta ni
meg úju lá sa há rom ne ve lői to vább kép zés
ke re té ben tör tén he tett szin tén a pá lyá zat -
hoz csat la koz va:
1. Ha té kony ta nu ló meg is me ré si

tech ni kák 30 órás kép zés és 20 órás men-
torálás zaj lott a Köl csey Fernc Ál ta lá nos
Is ko la tan tes tü let ének rész vé te lé vel.
2. Az ös  szes pá lyá zó in téz mény 4-5

pe da gó gu sa au gusz tus ban az In teg rá ci ós
Pe da gó gi ai Rend szer ről (IPR) ka pott ké -
pet 30 órás kép zés ke re té ben.
3. Szin tén az ös  szes részt ve vő in téz -

mény pe da gó gu sai „A pro fes  szi o ná lis ta -
ná ri kom mu ni ká ció” cím mel 30 órás tré -
nin gen és hoz zá kap cso ló dó 20 órás
mentoráláson újít hat ta mód szer ta ni is -
me re te it szep tem ber ben.

A part ner in téz mé nyek kö zül ok tó -
ber ben a gö döl lői Dam ja nich Jó zsef Ál -
ta lá nos Is ko la lát ta ven dé gül a kon zor ci -
u mot. A kon fe ren cia prog ram ja az is ko la
ha gyo má nya it, tö rek vé se it is mer te tő elő -
adás sal in dult, ezt óra lá to ga tá sok kö vet -
ték kü lö nös fígyelemmel a hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tű ta nu lók be il lesz ke dé -
sé re. Ké sőbb lá tot tak meg be szé lé se,
majd mun ka cso por ton ként a té ma fe le lő -
sök kon zul tá ci ó ja zár ta a na pot.
Az ilyen esz me cse rék min den hó nap -

ban más hely szí nen ke rül nek meg ren de zés -
re. A pá lyá za ti pro jekt 10 hó na pot ölel fel.
A pá lyá zat meg va ló sí tá sa nagy ener -

gi át, sok túl mun kát je lent, de a részt vál -
la ló pe da gó gu sok öt hó nap el tel té vel is a
cé lok mi nél si ke re sebb el éré sén, a jö vő
ge ne rá ció esély ja ví tá sán dol go zik. 
Az el ső elő re ha la dá si je len tés anya gát

ös  sze ál lít va, a do ku men tu mo kat át néz ve,
csak el is me rés sel és tisz te let tel be szél he -
tek min den részt vál la ló kol lé gá ról.
Mun ká ju kat, lel ke se dé sü ket meg kö -

szö nöm azon ta nu lók és szü le ik ne vé ben
is akik nem is sej tik mi lyen ös  sze fo gás
és mek ko ra ener gi ák in dul tak meg gyer -
me ke ik si ke res jö vő je ér de ké ben.

Liska Gyuláné

„Az or mok ra nem hív ják az em bert: oda fel kell ka pasz kod ni.”
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola négy in téz ménnyel együtt pá lyá zott
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Kistarcsai Híradó

No vem ber 9-én a Boj tor ján együt tes
ze né je szó ra koz tat ta a Tölgy fa óvo da kis
óvo dá sa it.
A Szent Ist ván Ze nei Ál ta lá nos Is ko lá -

val fo lya ma to san tart juk a kap cso la tot. A
kö zel múlt ban a Gesz te nyés óvo da nagy -
cso por to sai részt ve het tek test ne ve lés, il let -
ve tech ni ka órán. Az is ko lá ba ké szü lő gye -
re kek nek ez nagy él mény volt. Meg le pe -
tés ként az is ko lás gye re kek kis aján dék kal
ked ves ked tek óvo dá sa ink nak az óra vé gén. 
No vem ber 22-én rend őrök lá to gat tak el

a Gesz te nyés óvo da né hány cso port já ba,
ahol a mun ká jukról meséltek a gye re -
keknek. Né hány esz közt is be mu ta tat tak,
ezek arat ták a leg na gyobb si kert. A be mu ta -
tó után a gye re kek kér dé se i re vá la szol tak a
rend őrök. Eb ből egy ér tel mű en ki de rült,
hogy a rend őr től nem kell fél ni, sőt se gít, ha
baj ba ke rü lünk. Ez úton sze ret nénk kö szö -
ne tet mon da ni Far kas Im ré nek, Kistarcsa

vá ros őrs pa rancs no ká nak, ami ért le he tő vé
tet te ezt az él ményt a gye re ke ink nek.
No vem ber 28-án a Fa bat ka Báb szín -

ház tar tott elő adást Lu das Ma tyi cím mel.
Az elő adás után a gye re kek kéz be ve het -
ték a báb fi gu rá kat.
Lá zas ké szü lő dés zaj lott fo lya ma to san

az óvo da fa lai kö zött, mi vel de cem ber ele jén
ka rá cso nyi vá sárt ren de zett mind két óvo da.
Itt ki vé tel nél kül min den ter mé ket az óvó nők
ké szí tet tek, és bát ran mond hat juk, min den
sze rény ség nél kül, hogy szebb nél-szebb ter -
mé ke ket vá sá rol ha tott az, aki be tért hoz zánk.
De cem ber 5-én a Tölgy fa óvo dá ba,

de cem ber 6-án pe dig a Gesz te nyés óvo -
dá ba ér ke zett meg a Mikulás. A gye re kek

az óvó nők ál tal varrt csiz mát kap tak fi -
nom sá gok kal, ami ért cse ré be ver set
mond tak és Mi ku lás-da lo kat éne kel tek.
Al ka lom nyílt ar ra is, hogy raj za i kat át ad -

ják a Mi ku lás nak, aki na gyon örült a ked -
ves aján dé kok nak.
Ezen a két na pon az óvó nők báb elő -

adás sal sze re pel tek, „A bré mai mu zsi ku -
sok” cí mű da ra bot ad ták elő. De cem ber 7-
én a nagy cso por tos óvo dá sok se gí tet tek
fel dí szí te ni a Csi ga ház előtt fel ál lí tott fe -
nyő fát, amely re az óvo dá ban ké szí tett dí -
szek is felkerültek.
Re mél jük, a vá ros min den la kó ja el -

gyö nyör kö dik majd ben ne. Így kí ván a
Vá ro si Óvo da min den ki nek Bé kés, Bol -
dog Ka rá csonyt! 

Ovi-híradó

A Csö mö ri Bricostore Barkács áruház 2005-ben nyílt és a
ke res ke del mi te vé keny sé gen kí vül pró bál jó kap cso la to kat ki -
ala kí ta ni a kör nye ző te le pü lé sek kel. Ép pen ezért Kistarcsára
is be ko pog tat tak és fel aján lást is tet tek. Most ka rá csony előtt
100 má zsa fa hul la dé kot aján dé koz tak kistarcsai rá szo ru ló
csa lá dok nak. A nagy men  nyi sé gű fát a Vá ros gond nok ság au -
tó ja szál lí tot ta el. Az aján dé ko zást az áru ház meg bí zott igaz -
ga tóhe lyet te se Luk ácsi Már ta ko or di nál ta. Ezért őt ke res tük
fel, hogy tá jé koz tas sa Kistarcsát, hogy a tű zi fán kí vül még mi -
lyen tá mo ga tás ra gon dol tak? 

A Bricostore Barkácsáruház nem csak el ad, ha nem tá mo gat
is, ez azt je len ti, hogy ami kor csak te het jük ado má nyok kal se -
gí tünk óvo dák nak, is ko lák nak és rá szo ru ló szer ve ze tek nek.
Hul la dékfa fel aján lá sunk ed dig még nem volt, mert az áruk cso -
ma go lá sá nál kép ző dő hul la dé ko kat ed dig el szál lí tat tuk. Mi vel
na gyon so kan tü zel nek a kör nyé ken fá val és szén nel, ezért úgy
gon dol tuk, hogy a tű zi fá ra szük ség le het és in kább ado mány
for má já ban va la me lyik ön kor mány zat nak ajándékozzuk. Így
esett a vá lasz tás Kistarcsára, te le fo non meg ke res tük a vá ros al -
pol gár mes ter ét Solymosi Sán dort, aki öröm mel vet te a fel aján -
lást és rög tön in téz ke dett, hogy a fát meg fe le lő hely re el szál lít -
sák. Tu do má sunk sze rint olyan csa lá dok kap ták ezt a fát, akik
va ló ban rá szo rul tak. Úgy tud juk ez meg is tör tént. 

– Ezek sze rint két év után Kistarcsával ki ala kult egy faj ta
kap cso lat, amit a jö vő ben le het majd foly tat ni? 
Így van, na gyon szí ve sen se gí tünk ok ta tá si in téz mé nyek nek,

de tá mo gat juk pél dá ul a Nem zet kö zi Gyer mek men tő Szol gá la tot
is. A Bricostore a Bricoline (sa ját már kás ter mé kek) ter mé ke i nek
az el adá sá ból szár ma zó be vé tel egy szá za lé kát aján lot ta fel  már
jónéhány éve a  Nem zet kö zi Gyer mek men tő Szol gá lat nak.

Hulladékfát adományozott Kistarcsának
a Csömöri Bricostore Barkácsáruház

Alkotói pályázat
A 2008-as Magyar Kultúra Napja

alkalmából alkotói pályázatot hirdet a
KIKE kistarcsai, illetve Kistarcsán ta -
nuló gyerekek részére.
A pályázat témái:
I. Mátyás, az igazságos
II. A Biblia az én kezemmel.
A pályaművek tetszőleges techniká-

val (rajz, szobor, kézműves munka…)
készülhetnek. A részletes kiírás a
www.kike.hu honlapon olvasható.
Információ kérhető a 30/964-7144-es

telefonszámon és a halmos@kike.hu E-
mail címen. A pályaműveket a Kistarcsai
Kiscsillagok meghallgatásának helyszí -
nén lehet leadni, 2008. január 7-én, hétfőn
19 órától 19 óra 30 percig. 

Gyerekek a Bojtorján koncerten

Mikulás a gyerekek körében
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Belusa pol gár mes ter ének meg hí vá sá -
ra, de le gá ció uta zott a szlo vá ki ai test vér -
te le pü lés re. A vá ros Szlo vák Ki sebb sé gi
Ön kor mány za ta már rég óta jó kap cso la -
tot ápol az ot ta ni Köz sé gi Ön kor mány -
zat tal, úgy hogy már szá mí tot tunk is a
meg hí vás ra, amely a he lyi Köz sé gi Bál ra
szólt. Ve lünk tar tott Kistarcsa al pol gár -
mes te re, Solymosi Sán dor és fe le sé ge is. 
Ko ra dél után érkeztünk meg

Belusára. Vladimir Vadrna pol gár mes ter
úr kör be ve zet te ven dé ge it a hi va tal ban,
meg mu tat ta cso dá la to san fel újí tott há -
zas ság kö tő ter mü ket. El mond ta, hogy a
csa lá di ese mé nye ken kí vül, itt zaj la nak a
hi va ta los ülé sek is. A be ve ze tő után rá -
tér tek a kö zös pá lyá za ti le he tő sé gek
meg be szé lé sé re, majd be mu tat ták Dr.
Jozef Ko csis tör té nész-le vél tá rost, aki
gyö nyö rű ma gyar ság gal me sélt Belusa
tör té nel mé ről.
A bál Belusa ren dez vény ter mé ben

zaj lott. A pol gár mes ter hi va ta los meg -
nyi tó ja után tár sas tánc be mu ta tót lát hat -
tunk Púchov vá ros fi a tal tán co sa i tól. A
talp alá va lót két ze ne kar is húz ta fel vált -
va. Jó han gu la tú, kel le mes es te volt.
Más nap ven dég lá tó ink meg mu tat ták

a pá lyá za ti pénz ből ki ala kí tott mű fü ves
új pá lyá ju kat, mely szin te min den lab da -
sport ra al kal mas. Ez után a he lyi óvo da
sza u ná já ban le he tő ség nyílt az el múlt
nap fá ra dal ma i nak ki pi he né sé re, majd
ebéd után ha za in dul tunk.

Belusai küldöttek Kistarcsán
De cem ber 7-én 8-án a „Min den ki Ka -

rá cso nya” ren dez vényre két óvó nő látoga-
tott el városunkba. A programot a Vá ros há -
zán kezd ték, majd a Vá ro si Óvo dá ban
foly tat ták. A kel le mes lég kö rű ebéd után
Ratimovszki Tiborné és Má ria Baštugová
ve ze tő óvó nők meg be szél ték az el múlt
évek kö zös mun ká já nak ta pasz ta la ta it. El -
ha tá roz ták, hogy új ra be ad ják eu ró pai uni -
ós pá lyá za tu kat, mely a me se vi lá gá val
fog la ko zik. Ké sőbb a ki ra ko dó vá sá ron
áru sí tot ták a belusai óvó nők a sa ját ma guk
ál tal ké szí tett íz lé ses ka rá cso nyi dí sze ket.
Es te Kistarcsa Vá ros Pol gár mes te ri Hi va -
ta la ne vé ben va cso rán lát ta ven dé gül az
óvonőket Solymosi Sán dor al pol gár mes ter
úr. Más nap a he lyi Szlo vák Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat ven dé gei vol tak. Dél előtt
meg te kin tet ték az uszo dát, ahol ép pen a

Mi ku lás Ku pa zaj lott. Az al pol gár mes ter -
rel meg be szé lést foly tat tak a le he tő sé gek -
ről: Belusa óvo dá sai sport ren dez vé nye ken
ven né nek részt, Kistarcsa ta nu lói pe dig sí -
el het né nek Szlo vá ki á ban. A terv meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben azon ban még to váb bi tár -
gya lá so kat kell foly tat ni. A „Kis csi bék”
Nagy csa lá dos ok Egye sü le te ren dez vé nyén
is részt vet tek, majd meg te kin tet ték a „De -
res” Lovasudvart. A Szlo vák Ön kor mány -
zat tal el fo gyasz tott ebéd után kel le mes be -
szél ge tés sel zá rult lá to ga tá suk.

Szabóné Tóth Ka ta lin

Szlo vák ki sebb sé gi 
köz meg hall ga tás

Kistarcsa Város Szlovák Kisebbségi
Önkormányzata 

2007. december 28-án (pénteken)
16.00 órakor

közmeghallgatást tart, 
melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A közmeghallgatás helye: 
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Polgármesteri Hivatal 
földszinti tanácsterme

Köz sé gi bál Belusán
Szlo vá ki ai test vér vá ro sunk ba kap tunk meg hí vást

Bunyevácz Zsu zsa: Túl élé si ké zi -
könyv el vált anyák nak. A szer ző így
ajánl ja köny vét : „Nos, ked ves sors társ,
most, ami kor hir te len szem be sül tél az -
zal, hogy fér jed egy má sik nő vel kez di
új ra az éle tét, így egye dül kell föl ne vel -
ned gyer me ke i det, és há rom száz ki lo mé -
te res kör zet ben egyet len egy va la mi re va -
ló fa cér fér fi sincs, aki fe le sé gül ven ne...
Vagy leg alább es tén ként fel hív na, és
annyit mon da na, hogy aludj jól, drá -
gám... Most, ami kor el fog a düh, és azt
mon dod, hogy azért is vé gig csi ná lom,
jobb, ha mind járt az ele jén tisz tá ban
vagy az zal, hogy ba ro mi ne héz lesz.
Min den csepp erőd re szük sé ged lesz.” A
hu mo ros hang vé te lű köny vet nem csak
az író nő sors tár sa i nak aján lom.
Günter Grass No bel-dí jas né met író

sok tény fel tá ró re gén  nyel ör ven dez tet te
meg ol va só it. Ezek egyik leg ki emel ke -
dőbb da rab ját ve he ti kéz be az ol va só
Ráklépésben cím mel.
Egy agyon hall ga tott nagy tra gé di át

tár fel. 1945. ja nu ár 30-án egy szov jet

tor pe dó el sül  lyesz tet te a Wilhelm
Gustloff ne vű ha jót, mely nek fe dél ze tén
a ke le ti te rü le tek me ne kült jei, fő leg asz  -
szo nyok és gyer me kek tar tóz kod tak. Az
ál do za tok szá mát ki lenc ezer re be csü lik.
Az író a ki- és meg be szé lés esz kö zé vel
ve szi fel a har cot az if jú neo ná cik kal.
Kerekegyország és Aligvár bel ügye i -

be te kint het nek be a kis ol va sók, ha el ol -
vas sák Fé sűs Éva Ajnácska és az
aligvári csel szö vők cí mű me sé jét. Meg -
an  nyi be szé lő név árul ja el, hogy vi se lő -
je a jó vagy a rossz ol dal kép vi se lő je:
Deliszép ki rály fi, Na dály her ceg nő,
Nagy Amon dó, Haj bók, Lá pi La paj, stb.
A sok ár mány el le né re min den jó ra for -
dul, mint a me sé ben!
Ez út tal is meg ra ga dom az al kal mat,

hogy fel hív jam ked ves ol va só im fi gyel -
mét a le já ra ti idő szem előtt tar tá sá ra,
mert ké se de lem ese tén dí jat szá mí tunk
fel. Ér te sí tem ked ves ol va só i mat, hogy a
Vá ro si Könyv tár 2007. de cem ber 18-tól
26-ig zár va tart. Nyi tás de cem ber 27-én.
Meg ér té sü ket kö szö nöm és min den ked -

ves ol va só nak kel le mes ka rá cso nyi ün -
ne pe ket kí vá nok! 
Sze re tet tel vár min den ér dek lő dőt a

Vá ro si Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár!
Szabóné Tóth Ka ta lin könyv tá ros

Könyv aján ló

AP RÓ HIR DE TÉS

TA NÍ TÁS – An gol tár sa sá gi klub in dul
Kistarcsán min den hét főn 19 órá tól az is ko lá -
ban. Bá tor ság a meg szó lal ni vá gyók nak! Je lent -
kezz Ju dit nál a 06 30-90-74-621 te le fon szá mon.
– An gol, né met, len gyel ta ní tást vál la lok
Nagytarcsán kez dő től az üz le ti nyelv szint jé ig.
Ár:1500-2500Ft/60 perc. Tel: 06-70-38-15-005.
EL ADÓ – egy C-21-es gázcirkó 15.000,- Ft,
egy 120 li te res vil lany boj ler 10.000,- Ft és
2m3 zsa lu desz ka 20.000,- Ft, 06-28-471-006
– Nagytarcsán az ófaluban fel újí tott 150
m2-es há rom szo bás dé li fek vé sű csa lá di ház
csen des , asz fal tos ut cá ban te tő tér- be épí té si
le he tős ség gel el adó. 26.500.000 Ft 06/20-
247-6767,06/20- 224-9261

SZOL GÁL TA TÁS – Hű tő gép ja ví tás ga ran ci á val
hét vé gén is, nyug dí ja sok nak ked vez mény.
Klí ma sze re lés ked ve ző áron.06-20-467-7693
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„El is men tek si et ve és meg ta lál ták Má -
ri át, Jó zse fet és a já szol ban fek vő Kis de det.”
A pász to rok a hét köz nap ok egy han gú -

sá gá ban meg ta lál ták Jé zust. Jól esett ne -
kik az egy sze rű na pok han gu la ta után az
ün nep Jé zus nál. Ők meg ta nul ták a min -
den na pi élet ben is a szé pet, a jót. Mun ka -
kör ük, élet for má juk meg elé ge dett ség gel
töl töt te el őket, de jó volt ün ne pel ni.
Így va gyunk mi is. Sze re tünk ün ne -

pel ni. Ezt ad ja a ka rá csony. A ka rá csony
ad ja az em be ri lé lek nek azt a több le tet,
ami re vá gyó dik. Mi lyen jó egy pár rend -
kí vü li nap, óra. Mi lyen jó a kö zös csa lá di
ka rá cso nyi ün nep. Mi lyen jó a gyer mek -
kor szép em lé ke it fel ele ve ní te ni. Ün ne pi
ru ha, han gu lat, asz tal, aján dé ko zás.
Mind ezt a ka rá csony fé nye ad ja meg. 
A ka rá csony han gu la tát ne künk to vább

kell vin nünk. Ma a ka rá csony iga zi szép -
sé gét, fé nyét a temp lom ban ta lál juk meg.
Bol dog az, aki a nagy csa lá di kö zös ség ben
ta lál ja meg az ün nep szép sé gét. Bol dog az,
aki nek lel ké ben ki gyul lad a ka rá csony fé -
nye, és eb ből a fény ből át tud men te ni né -
hány su ga rat a min den na pi élet be. 
A ka rá csony ün ne pe sok em bert meg -

moz gat.
A tö meg ben van nak olya nok, akik a

ka rá csony szent fé nyé ből na gyon so kat
tud nak át men te ni a szür ke hét köz nap ok
so ro za tá ba. Ezek a pász to rok örö mé vel

mond hat ják: meg ta lál tuk Jé zust, ál lan dó
je len az éle tük ben. Jé zust ál lan dó an meg
le het ta lál ni a temp lom ban, a ke gyel mi
élet ben, a szent sé gek ben. Bol do gok, mert
ka rá csony fé nye ál lan dó lett éle tünk ben.
Van nak olya nok, akik a ka rá csony fé -

nyé ből ke ve set tud nak meg men te ni. Ki -
eme li ugyan őket az ün nep, meg in dul nak
Jé zus fe lé, de gyen ge a ka rá csony fé nye
lel kük ben. Fel-fel sír ben nünk a ré gi em -
lék. Fel gyul lad ben nük a ka rá cso nyi em -
lék fé nye, de jön a hét köz nap ok lel ket
ölő haj rá ja, és las san-las san ki al szik a
lel ki örö met je len tő ka rá cso nyi fény. 
Van nak olya nok, akik kö zöm bö sen,

hi tet le nül áll nak a ka rá csony fé nye előtt,
és nem moz dul nak. Ne kik Jé zus szü le té -
se nem je lent sem mit, ta lán el sem hi -
szik, hogy lé te zett. Ne kik a ka rá csony
csak ar ra jó, hogy vi lá gi szó ra ko zás sal
tölt sék az időt. Meg elég sze nek az aján -
dé ko zás gya kor la tá val. Em be rek, akik -
nek lel kü le té ben nincs ka rá csony fé nye. 
Az ol va só fel te he ti ma gá nak a kér dést:

me lyik cso port hoz tar to zom? Bol dog az,
aki a ka rá csony fé nyé ből so kat tud meg -
men te ni a szür ke hét köz nap ok ra. Ha az élet
el is so dor ta, de egy szer rá ta lál a ka rá csony
fé nyé re. Meg ta lál ni és meg tar ta ni Jé zust.

Som lai Jó zsef plé bá nos

A Kistarcsai Ró mai Ka to li kus Temp lom szent mi se rend je
De cem ber 24-én, hét főn a Kistarcsai Ró mai Ka to li kus Temp lom ban Pász tor-já ték
lesz az is ko lás gye re kek sze rep lé sé vel 
Az éj fé li szent mi se előtt negyed 12-kor ismét lesz pásztorjáték a nagyobb gyerekek
közreműködésével.

Ün nep nap ok mi se rend je a kistarcsai és a nagytarcsai
temp lo mok ban:

De cem ber 25-én, ked den reg gel fél 8, dél előtt 9, fél 11 és es te 6, éj fél .
De cem ber 26-án, szer dán reg gel fél 8, dél előtt 9, fél 11 és es te 6. Nagy tar csán 3/4 12.
De cem ber 30-án, Szent csa lád va sár nap ján reg gel fél 8, dél előtt 9, fél 11 és es te 6. 
De cem ber 31-én, hét főn, Szil vesz ter nap ján reg gel 7 óra kor szent mi se, es te 6 óra -
kor pe dig év vé gi há la adás. 
2008. ja nu ár 1-én, ked den, Új év nap ján reg gel fél 8, dél előtt 9, fél 11 és es te 6.
Nagytarcsán 3/4 12. 

Min den ki nek ne héz hí vő dön té se ket
hoz ni. Eb ben nem volt ki vé tel Jé zus ap ja
sem Jó zsef, aki nek, mint hús-vér em ber -
nek, meg kel lett küz de nie sa ját ön ér ze té -
vel, fé lel me i vel; má sok gú nyo ló dá sá val.
So kak sze mé ben „Jé zus-vál la lá sá ért” ne -
vet sé ges sé vált. De ő ez zel nem tö rő dött!
Köz ben nem ál do zat lett, ha nem ál dás.
Meg ta nul hat juk Jó zsef pél dá ján, me lyek

a nem hí vő dön té sek. Pél dá ul azok, me lyek
in du lat tól, vá gyak tól ve zé rel tek. Az ilye nek
tá vol áll tak tő le. Ő igaz em ber mód já ra akart
cse le ked ni, ami kor el ha tá roz ta, hogy el bo -
csát ja Má ri át. Ir gal mas is volt, ezért nem
akar ta meg szé gye ní te ni. Ala po san át gon dol -
ta ter vét. Még is amit igaz nak és em ber sé ges -
nek lá tott, nem volt ked ves Is ten nek. 
Na gyon gyak ran még a ke resz tyén em -

be rek is azt vé lik, hogy ha nem in du la to sak,
ha nem bos  szú ál ló ak, ak kor már tet tük Is ten -
nek tet sző. (Más hí vő em be rek sod ród nak és
nem vá lasz ta nak. Pe dig ez sem Is ten ve ze té -
se. Gyak ran csak a fe le lős ség ke rü lé se.)

Azt is meg ta nul hat juk Jó zsef pél dá já -
ból: ho gyan kell hit ál tal dön té se ket hoz ni?
a./ Ol vasd na pon ta a Bib li át! Lu ther

sze rint a Bib lia olyan böl cső, amely ben
Jé zus fek szik. Aki na pon ta ol vas sa, an -
nak a szí vé ben Jé zus szü le tik meg.
b./ Imád kozz na pon ta rend sze re sen!

Ha az em ber szí vé ből és el csen de sed ve
szól a men  nyei Atyá hoz, egy szer csak
fel is me ri a szá má ra el ren delt utat. Per sze
né ha az em ber el kezd Is ten nek nem tet -
sző do lo gért is fo hász kod ni, de az ilyen
imát nem tud ja foly tat ni, ha nem fel is me -
ri, hogy az nem Is ten aka ra ta sze rin ti.
c./ Fi gyelj azok ra a test vé rek re, akik előt -

ted jár nak hi tük ben! Ilye nek kel a gyü le ke zet
kö zös sé gé ben ta lál koz ha tunk.  Ki vel be szé led
meg hit be li dön té se i det? Aki hasz nált au tót
akar ven ni, min den hoz zá ér tő ba rát ját meg -
kér de zi, hogy mi re kell oda fi gyel nie. Pe dig ez
mi lyen kis dön tés az üd vös ség hez ké pest!
Na gyon fon tos, hogy a he lyes dön tést ki -

tar tó, hű sé ges ki vi te le zés nek kell kö vet nie.

Fo ko za to san, ész re vét le nül tá vo lo dik
el az em ber Krisz tus gyü le ke ze té ből, de
vis  sza tér ni csak ha tá ro zott dön tés sel le -
het. Ugyan ez ér vé nyes a rend sze res
imád ko zás ra és bib lia ol va sás ra is.
Ahogy Jó zsef nek, ne künk is Is ten nek

kell en ge del mes ked nünk dön té se ink ben,
idő be osz tá sunk ban, mind ab ban, amit jó -
nak vagy rossz nak tar tunk. 
Hon nan tud ha tod, hogy Jé zust az éle ted -

be fo gad tad-e? Le írok né hány kér dést, amin
mind ez le mér he tő. A Szent lé lek ve ze ti-e dön-
téseidet? Tudod-e, hogy bű ne id re bo csá na tot
nyer tél? Ha va la ki nem tud ja, ak kor még nem
nyert bo csá na tot a bű né re. Ve led van-e Is ten?
Ve le vagy-e a hét köz nap ok ban is?
Ne félj az éle ted be fo gad ni Krisz tust!

Az lesz az ál dá sa, hogy a Szent lé lek ben -
ned kezd el mun kál kod ni. Bo csá na tot
kapsz bű ne id re. Ve led lesz Is ten. Így
min den nap ol tal má ban él hetsz.

Riskó Já nos
re for má tus lel kész

Ka rá csony fé nye éle tünk benKATOLIKUS

JÓ ZSEF KA RÁ CSO NYAREFORMÁTUS Má té evan gé li u ma 1,18-25
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Álláspályázat

Városi Művelődési Ház és Könyvtár részmunkaidőre
szervezői-adminisztrátori feladat 

ellátására munkatársat keres határozatlan időre.
Szakképesítési követelmény: szakirányú középfokú, vagy

felsőfokú végzettség
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot,

végzettséget igazoló dokumentumokat,
hozzájáruló-nyilatkozatot  (személyes adatokat a bíráló

bizottság megtekintheti)
Pályázat leadásának határideje határidő: 2008. január 14.

Pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 18
A pályázatokat zárt borítékban jeligével ellátva postai úton,

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

Munkába állás időpontja  2008 február 01.
Bérezés: Kjt. bértábla szerint

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

Nyil vá nos aján lat ké rés a he lyi au tó busz
köz le ked te té sé re

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za ta az au tó bus  szal vég zett he -
lyi me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi
XXXIII. tör vény 7.§ alap ján a je len aján lat ké ré si fel hí vást

te szi köz zé

Aján la tot nyújt hat be olyan ma gyar or szá gi szék he lyű
gaz da sá gi tár sa ság, amely vál lal ja az ezen fel hí vás ban rész le -
te zett üze mel te té si fel té te le ket.
A rész vé te li do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:

2008. ja nu ár 31.
A do ku men tá ci ó ért fi zet ni kell: 50.000,-Ft+Áfa
A fi ze tés fel tét elei és mód ja: a rész vé te li do ku men tá ció

el len ér ték ét kész pénz ben Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za ta
há zi pénz tá rá ba le het be fi zet ni.
A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló rész vé -

tel fel té te le.
A rész vé te li do ku men tá ci ót a Bel ügyi Köz löny ben meg je -

lent aján lat ké rés köz zé té te le nap já tól az aján lat té te li ha tár idő
le jár tá nak idő pont já ig hét fő-csü tör tök 9.00–16.00 órá ig, pén -
tek 9.00–13.00 órá ig a Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat Pol -
gár mes te ri Hi va ta lá ban a Tit kár sá gon (2143 Kistarcsa, Sza -
bad ság út 48. I. em. 15. szo ba) sze mé lye sen sze rez he tő be.

Az aján lat té te li ha tár idő: 2008. feb ru ár 22-én 12.00 óra.

A dön tést Kistarcsa vá ros kép vi se lő-tes tü le te ha tá ro zat tal
hoz za meg, az aján la tok el bí rá lá sa a biz ton ság, a jegy és bér -
let árak, az utas-ké nye lem va la mint a be nyúj tott re fe ren ci ák
bí rá la ti szem pont jai alap ján tör té nik.
Az ered mény hir de tés idő pont ja: 2008. már ci us 20.
A szer ző dés kö tés idő pont ja: 2008. már ci us 27.
A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2008. má jus 7. 
A köz szol gál ta tá si szer ző dés idő tar ta ma 5 év.

Szemétszállítás ünnepi menetrendje
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2007. évi

munkaszüneti napok körüli munkarend változás miatt
településünkön – igazodva a kommunális hulladéklerakó nyitva
tartásához – az alábbiak szerint változik a hulladékszállítási rendje:

december 22-én (szombat) p
december 27-én (csütörtök) 
december 28-án (péntek)
december 29-én (szombat)
január 2-án (szerda)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti időpontokban
csak az általános kommunális hulladékot helyezzék ki, reggel
fél 8-ig. A kerti hulladékok kirakását kérjük, mellőzzék.
A kijelölt időpontokban 2 db hulladékszállító autó

üzemeltetésével biztosítjuk a hulladékgyűjtését és szállítását.
Tájékoztatjuk továbbá arról is Önöket, hogy a hulladékszál-
lítás változásával kapcsolatban felmerülő kérdéseikre,
észrevételeikre munkanapokon, a Városgondnokság telefon-
számain 470-440 és a 470-119 állunk rendelkezésükre.
Segítő közreműködésüket tisztelettel megköszönöm,

egyúttal Boldog Karácsonyt és sikeres Új Esztendőt kívánok!                                                      
Szepesi László városgondnok

Közösségfejlesztés – első foglalkozás
2008. január 16-án lesz

Egy település életében, a társadalmi, a gazdasági, a kul-
turális kap csolatok kialakulásában elsődleges fontosságú az
önkormányzat, az üzleti szféra és a civil közösségek
együttműködése. A külső szemlélő által is határozottan
érzékelhető fejlődés tapasztalható ott, ahol a három szektor
közösen vesz részt a boldogabb jövő érdekében kitűzött célok
elérésében. Úgy látjuk, Kistarcsán sok emberben megvan a
szándék az összefogásra, de az előrelépést csak külső segít-
séggel tudjuk megoldani. A cél érdekében sikerült meg -
nyernünk az ország – ezen a téren – legjobb szakembereit, akik
szívesen segítségünkre lesznek a kimozdulásban. A félévesre
tervezett program különösen aktuális az időközi választások
környezetében. A tévedések elkerülése érdekében megjegyez-
zük, hogy kampányról szó sincs, éppen ellenkezőleg, a
viselkedéskultúrára próbáljuk felhívni a figyelmet.
Az első találkozóra 2008. január 16-án, szerdán este 6

órakor kerül sor a Civilházban.
Információ a kike@kike.hu e-mail címen és a 28/470-926-os

telefonszámon (Kereszti Ferenc) kérhető. 
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog

új évet!
Posta kistarcsai

kirendeltségének dolgozói
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MOZAIK

AUTÓVILLAMOSSÁG

ZÖLDKÁRTYA
BENZIN – DIESEL

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.
(06-28) 506-705, (06-30) 93-86-971

E-mail: csivill@fibermail.hu, Skype: csivill

– Önindító, generátorjavítás
– MOTORDIAGNOSZTIKA
– INJEKTORJAVÍTÁS
– HIBAKÓD-OLVASÁS
– Akkumulátor 
értékesítés
– Autó alkatrészek, 
autóvillamossági 
alkatrészek

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket

és sikerekben, egészségben gazdag

új évet kívánunk!

Személy és tehergépjárművek

javítása,

szervizelése, vizsgáztatása,

Benzin és dízel zöldkártya,

Tachográf hitelesítés,

Gk. eredetiségvizsgálat,

Gépjárművek alsó és felső mosása,

Központi zsírzó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

(06-28) 506-085, (06-28) 506-086,
(06-30) 94-83-424, (06-30) 95-23-311

www.jukabt@invitel.hu 

ÉKSZERÜZLET
ÉS ZÁLOGFIÓK

ÚJ ékszerek 4400 Ft/gr

HASZNÁLT, felújított ékszerek
3100 Ft/gr áron!

Egy ARANYÉKSZER
meghitté teszi az ajándékozás örömét,

mi készséggel segítünk Önnek
a vásárlásnál.

Csak NÁLUNK!
MAGAS összegű ZÁLOGHITEL

1970–2500 Ft/gr
Nagy súlyú ékszerekre is!

ÉKSZERJAVÍTÁS, BESZÁMÍTÁS!

Kellemes ünnepeket!
2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44.

TELEFON:
(06-28) 416-662

XVI. Cinkota, Magtár u. 40.
Telefon: (06-30) 9-448-394
Telefon/fax: (06-1) 400-30-59

Nyitva tartás: H–P: 8–18, Szo: 8–17, V: 8–16

Töves és vágott fenyőfák
karácsonyi vására!

Az árudában nevelt fenyőfákból is kiválaszthatja
karácsonyfáját, melyet az ön által kért időpontban

vágnak ki.

4-6 méteres fenyők akciós áron

Boldog, békés karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

KERTÉSZETI ÁRUDA
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Pizzák
32cm        45cm

1. Négysajtos:(pizzaszósz, mozzarella, márványsajt, füstölt sajt, trappista sajt) 1170.- 2170.-
2. Sonkás: (pizzaszósz, sonka, sajt) 1020.- 1860.-
3.Gombás: (pizzaszósz, gomba, sajt) 1020.- 1860.-
4.Hawai: (pizzaszósz, sonka, ananász, kukorica) 1120.- 2060.-
5.Dallas: (pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt) 1110.- 2040.-
6.Nyugat ízei: (pizzaszósz, bacon, hagymásbab, erős paprika, sajt) 1120.- 2060.-
7.Georgina: ( pizzaszósz, sonka, gomba, sajt) 1120.- 2060.-
8.Bolognai: (húsos ragu, sajt) 1140.- 2100.-
9. Betyár pizza: (pizzaszósz, bacon, szalámi, sonka, kukorica, hagyma, sajt) 1220.- 2170.-
10. Magyaros:(pizzaszósz, szalámi, szalonna, hagyma, erős paprika, sajt)1220.- 2170.-
11. Tengerész: (pizzaszósz, szardínia, olajbogyó, kapribogyó, sajt) 1110.- 2040.-
12. Mexikói: (pizzaszóst, chili, bab, bacon, kukorica, sajt) 1140.- 2100.-
13. Son-Go-Ku: (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) 1120.- 2060.-
14. "Frutti di Mare": (pizzaszósz, tenger gyümölcsei-mix, sajt) 1220.- 2170.-
15. Calzone: (pizzaszósz, sonka, gomba, tojás, paradicsom, sajt) 1160.- 2140.-
16. Salsiccia: (pizzaszósz, kolbász, hagyma, sajt) 1120.- 2060.-
17. Milánói: (paradicsomos húsos ragu, sonka, gomba, sajt) 1140.- 2100.-
18. Prosciutto-uovo: (pizzaszósz, sonka, tükörtojás, sajt) 1120.- 2060.-
19. Kívánság pizza: (bármely alap, 4 féle, tetszés szerinti feltéttel) 1140.- 2100.-
20. Kalóz pizza: (pizzaszósz, koktélrák, szardínia, kukorica, sajt) 1150.- 2120.-
21. Csikós pizza: (pizzaszósz, kolbász, szalonna, lila hagyma, paprika, sajt) 1140.- 2100.-
22. "OMSZ": (pizzaszósz, bacon, paradicsom, sajt) 1020.- 1860.-
23. Ínyenc sonkás: (pizzaszósz, főtt sonka, paradicsom, alma, sajt) 1120.- 2060.-
24. Pizza Caruso: (pizzaszósz, gomba, articsóka, olajbogyó, szalámi, sajt) 1160.- 2130.-
25. Ördög: (erős pizzaszósz, sonka, szalámi, bacon, erős paprika, sajt) 1170.-  2160.-
26. Húsimádó: (pizzaszósz, füstölt tarja, bacon, kolbász, hagyma, paprika, sajt,) 1170.- 2160.-
27. Füstös: (besamel, füstölt tarja, szalámi, hagyma, füstölt sajt) 1150.-  2120.-
28. Négy évszak: (pizzaszósz, kukorica, gomba, sonka, rák, sajt) 1140.-  2100.-

Vegetáriánus pizzák  
1. Uovo- Paradiso: (pizzaszósz, tojás karikák, paradicsom karikák, sajt) 1050.- 1890.-
2. Margarita: (pizzaszósz, paradicsom karikák, mozzarella) 950.-   1680.-
3. Vegamix: (pizzaszósz, kukorica, borsó, zöldbab, répa, sajt) 1050.-  1890.-
4. Sajtos: (pizzaszósz, duplasajt) 1020.- 1860.-
5. Fitness: (pizzaszósz, brokkoli, kukorica, bébi répa, sajt) 1050.- 1890.-

Tejfölös alapú pizzák
1. Pello di pollo: (tejfölös alap, csirkemell csíkok, kukorica, ananász, sajt)1220.- 2170.-
2. Carbonara: (tejfölös alap, sonka, sajt) 1020.- 1860.-
3. Palla acida prosciutto (tejfölös alap, sonka, bacon, hagyma, kukorica, sajt) 1120.-  2060.-
4. Affumicato: (tejfölös fokhagymás alap, füstölt tarja, szalonna, füstölt sajt) 1150.- 2120.-
5. Ökörszem: (tejfölös alap, füstölt tarja, kolbász , sajt, 2 tükörtojás) 1220.- 2160.-

Jó étvágyat kívánunk!

Györkös pizzériaGyörkös pizzéria
Kistarcsa, Ifjúság térKistarcsa, Ifjúság tér
Kétféle méret, Nagyobb választékKétféle méret, Nagyobb választék

Házhozszállítás:Házhozszállítás:
10.00–21.3010.00–21.30

Kistarcsán, Nagytarcsán, Kerepesen aKistarcsán, Nagytarcsán, Kerepesen a
kiszállítás ingyenes! kiszállítás ingyenes! 
Csomagolás: 80.- Ft Csomagolás: 80.- Ft 

Csömörön + 150Ft a kiszállítási díj!Csömörön + 150Ft a kiszállítási díj!

06-28-473-86506-28-473-865

Akció:Akció:
DecemberbenDecemberben

minden rendelés melléminden rendelés mellé
1liter rostos üdít�t1liter rostos üdít�t
adunk ajándékbaadunk ajándékba

Kellemes karácsonyi ünnepeket ésKellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!boldog új évet kívánunk!

HUNYADI OPTIKA
A Kistarcsai kórházból ÁTKÖLTÖZTÜNK!

Új címünk:

Kistarcsa, Hunyadi u. 1/c. 
(A Kistarcsa HÉV megállónál, az üzlet-

soron)Telefon:  (28) 470-518

– ingyenes computeres szemvizsgálat
– kontaktlencsék és ápolók

– vénybeváltás
– szemüvegkeretek széles választéka

– kiegészítők, tokok

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, csütörtök: 9.00-16.00,

szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-15.00,
arany szombat 9.00-12.00  

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!




