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Képviselő-testületi ülés
Kistarcsa város képviselő-testületének legközelebbi ülése 2008.

március 18-án kedden lesz a polgármesteri hivatal első emeleti
tanácstermében. A képviselők többek között megalkotják a 2008. évi
költségvetési rendeletet. A délután 14.00 órától kezdődő nyílt ülésre
minden érdeklődőt várnak. 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek
A képviselők egy része február 25-én a képviselő-testület alakuló

ülése után a kommunizmus áldozataira emlékezve koszorúzott az
egykori internáló tábor falán lévő emléktáblánál. A koszorút Majsai
Sándor és Juszkó Ferenc helyezte az emlékhelyre. Juszkó Ferenc a
koszorúzás után elmondta, hogy a Magyar Országgyűlés 2000
júniusában döntött arról, hogy minden évben február 25-én legyen a
kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. A hírhedt internáló
tábort az egykori Gép-és Vasútfelszerelési Gyár épületeiből alakítot-
ták ki az 1930-as években, mely legsötétebb időszakát az 1950-es
időszakban élte. Magyarország az áldozatok millió mellett a nemzet
szétesésével is áldozott az eszme oltárán. A vörösök első generációja
1919-ben került hatalomra, 1945 után megérkezett a második gene  -
ráció. A Vöröshadsereg tankjai és párt komiszárjainak segítségével
totális rendszerváltást hajtottak végre és közel nyolcszázezer embert
hurcoltak el szovjet munkatáborokba. Rákosiék pusztító tevé -
kenysége 1956-hoz vezetett. Uralmuk vérfürdővel és súlyos bör -
tönéveket jelentő megtorlással folytatódott. A megemlékezést a
Himnusz eléneklésével zárták.

Megverték a Szilasvíz Kft ügyvezetőjét 
Ismeretlen tettesek 2008. február 26-án fényes nap-

pal bántalmazták Horváth Csabát a Szilasvíz Kft
ügyvezetőjét. Az eset akkor történt, amikor a cég
vezetője éppen gyermekét vitte a XVI. kerület egyik
óvodájába. A három ismeretlen  férfi – a gyermek szeme
láttára – az óvoda bejáratánál, minden előzetes
szóváltás nélkül ütlegelni kezdte Horváth Csabát. A
nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedő
ügyvezető látleletet vetetett az orvosi rendelőben, majd
feljelentést tett a XVI. kerületi Rendőrkapitányságon.

Kötelező eb oltás és eb féregtelenítés
lesz Kistarcsán áprilisban

Minden három hónapnál idősebb kutyát a tulaj-
donosa, vagy tartója köteles évente a saját költségén álla-
torvossal veszettség ellen beoltatni. Az eb oltás idén
Kistarcsán a Civilház udvarán lesz ( Széchenyi u.33. )
április 02-án 8 és 11 óra között. A védőoltás díja 2700 Ft
kutyánként, amit a helyszínen kell kifizetni. A pótoltás
2008. április 09-én 8 és 10 óra között szintén a Civilház
udvarán lesz. Kötelező a kutyák féregtelenítése is! A
parazita elleni kezelés a veszettség elleni oltás alkalmával
kiadott tablettákkal történik, amit otthon kell a kutyáknak
beadni. A féregtelenítés költsége szintén az eb tartókat ter-
heli. Ez a kutya testsúlyától függően 200-800 Ft. 

Polgármesteri Hivatal
Településszerkezeti (TSZT), szabályozási terv (SZT) és helyi építési

szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálata
A Képviselő-testület 72/2008. (II.01.) számú határozatában úgy döntött,

hogy a közbeszerzési pályázat útján kiválasztott PESTTERV Kft.-vel (1085
Budapest, Kőfaragó u. 9.) végezteti el a TSZT, SZT és HÉSZ felülvizsgálatát.
A munka megkezdődött, az érvényben lévő szabályozási terveket átadtuk és az
előzetes véleményezési eljárás folyik. Ennek során tájékoztatni kell a 253/1997.
számú kormányrendeletben felsorolt 27 államigazgatási szervet a rendezés alá
vont területről, a rendezés általános céljáról és annak várható hatásáról. A TSZT,
SZT és HÉSZ véleményezési eljárásába azokat az államigazgatási szerveket
kell bevonni, amelyek az előzetes véleményezési eljárásban állásfoglalást tettek,
illetve ezt kérték. Az 1999. évi 78. tv. 9 § (2) a) bekezdése alapján ezúton az
érintettek tudomására hozzuk, a településrendezési eszközök kidolgozásának
elhatározását. A tervek és a HÉSZ felülvizsgálatának folyamatáról folyamatosan
tájékoztatni fogjuk a helyi újságban a lakosságot. 

Müller Gabriella műszaki osztályvezető

Pá lyá zat di á kok nak
Már ci us 15-e, je les nem ze ti ün ne pünk, a sza bad saj tó nap ja. Ebből az al -

ka lom ból Kistarcsa Vá ros Mű ve lő dé si és Sport köz pont ja pá lyá za tot ír ki kö -
zép is ko lás és ál ta lá nos is ko lá ban ta nu ló fel ső ta go za tos di á kok ré szé re. A
kö vet ke ző ka te gó ri ák ban vár juk a pá lya mű ve ket:

Fik tív – kép ze let be li – in ter jú az 1848-as for ra da lom és az azt kö ve tő
sza bad ság harc részt ve vő i vel vagy azok hoz zá tar to zó i val, ba rá ta i val.

Fik tív tu dó sí tás vagy ri port az 1948. már ci us 15-ei pes ti ese mé nyek ről
vagy va la me lyik harc tér ről.

In ter jú vagy ri port a sza bad ság ról és a ha za sze re tet ről va lós sze mé lyek -
kel, ak tu á lis ese mé nyek ről.

A pá lyá za to kat 2008. 03.10-ig kér jük le ad ni az is ko lák ma gyar sza kos
ta ná ra i nál. A be ér ke ző pá lya mű ve ket szak mai zsű ri ér té ke li. Ered mény hir -
de tés, dí jak-aján dé kok át adá sa: már ci us 15-én, a vá ro si ün nep sé gen. 

Gyer mek-hang ver seny
Feb ru ár 6-án tar tot tuk a ze ne is ko la fél évi

vá lo ga tott hang ver seny ét. Az ese mény kü lön le -
ges sé ge volt, hogy az is ko la fo lyo só ján ki ala kí -
tott új  hang ver seny te rem ben zaj lott le. Az új
kör nye zet ün ne pé lyes sé va rá zsol ta a ze nés órát.
Érez he tő volt, hogy a meg vál to zott kör nye zet
fon to sab bá tet te ezt a hang ver senyt, min den ki
igye ke zett a leg job bat ki hoz ni ma gá ból. Így a
szín vo nal is ma ga sabb volt.

A ze ne is ko la min den tan sza kát kép vi sel ték a
fel lé pő gye re kek. Új volt az ütő tan szak együt te -
se, me lyet Nagy Zsolt ve ze tett. Két szer is szín -
pad ra lép tek. Pro duk ci ó juk nagy si ker nek ör -
ven dett, a kö zön ség so ra i ból utó lag is mond ták,
hogy mi lyen kel le mes meg le pe tés volt szá muk -
ra az új együt tes.

Szin tén most mu tat ko zott be a ma gán ének
tan szak ének cso port ja, me lyet Eskulics Zsu zsa,
a ze ne is ko la ma gán ének ta ná ra ve zet. A kö zön -
ség is mét lést kö ve telt tő lük. 

Nem sza bad meg fe led kez ni az egyé ni elő -
adók ról sem! Ki áll ni a szín pad ra, a ref lek to rok
ke reszt tűz ében a kö zön ség elé lép ni, nem kis tu -
dást, ön fe gyel met és bá tor sá got igé nye lő fel adat.
Ze ne is ko lás ta nu ló ink de re ka san helyt áll tak és
na gyon szép egyé ni pro duk ci ók kal ör ven dez tet -
ték meg a közönséget.Itt kö szön jük meg azok nak
a szü lők nek, akik sa ját költ sé gü kön bü fét szer -
vez tek a kon cert szü ne té ben, mely nek be vé tel ét a
ze ne is ko lá nak aján lot ták fel.

Szar vas Jó zsef
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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: sza-
una 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: úszások-

tatás, triatlon, vízipóló, szinkronúszás,
szauna és a masszás.

A „Csigaház” márciusi programja 
2008. március 15. Nemzeti Ünnep, Civil-ház
2008. március 27. Nyugdíjasok locsoló bálja 16.00–20.00
2008. március 29. Kölcsey Alapítványi bál 19.00

Deáktanya programjai
2008. március 06. Szkordilisz Flóra: Az Akropolisz Az athéni fellegvár

építésének története.Mióta építkeznek márványból? Hogyan alkalmazták az optikai
csalódásokat? Az oszloprendek. Az Akropoliszon található építmények – Panteon…
Az épületegyüttes szerepe a történelem során, különösen a középkorban. Az új
Akropolisz Múzeum.

2008. március 13. Nándori Gergely: A szabadságharc ideológiái. Politikai kon-
cepciók 1848-49-ben. Centralizmus Schwarzenberg, avagy Bach és Merling mód-
ján. Föderalizmus Windischgrätz, avagy a nemzetiségek szerint. Porondon a dualiz-
mus; út a Kiegyezés felé. Remények és lehetőségek egy képlékeny geopolitikai szín-
téren – és a valóság. 

2008. március 20. Hegedűs Miklós: Az utolsó vacsora Leonardo da Vinci
sokrétű tevékenysége.Az utolsó vacsora című freskó keletkezésének körülményei. A
megfestett téma kapcsolódása az evangéliumokhoz. Az ábrázolt jelenet üzenete. A
kép felépítése. Rejtett motívumok. Története az évszázadok során.

2008. március 27. Konda Piroska: A kert, a természet színpada. A minket körülvevő
növények színei az évszakok tükrében. Lakjuk be a kertet, tűrjük meg a benne élő kisál-
latokat, madarakat! Éljünk a kertben, de ne sajátítsuk ki magunknak! Az avar kezelése. Az
első virágok élőhelye. Alkotás a kertben. Gondoskodás a növényekről.

A Deáktanya előadásait a Városháza (Szabadság út 48.) földszinti közösségi ter-
mében tartják. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig. A Deáktanya
ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.    

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Meghívó
Kistarcsa Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2008. március 15-én
az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó

szabadságharc évfordulójának
megemlékezésére

Az ünnepi program
10.00 – koszorúzás a Civil-ház falán

elhelyezett emléktáblánál 
Kistarcsa, Széchenyi u. 33.

Ünnepi beszédet mond
Tóth Szabolcs polgármester

Térzenét a Szent István Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

fúvós zenekara szolgáltatja, 
vezényel Szarvas József.

Az el ső vá ro si far sang vá -
ra ko zá son felül jól si ke rült 

2008. feb ru ár 5-én jel mez be öl tö -
zött a vá ros. Az öt le tet az Al pok al já ról
hoz ta Surányi Már ta és úgy tű nik ha -
gyo mányt te rem tett Kistarcsán, ahol
mos tan tól – re mél he tő en – min den év
hús ha gyó kedd jén jel mez be öl töz ve, vi -
dá man, jó ked vű en bú csúz tat ják majd a
te let. Ezen a na pon idő sek és fi a ta lok,
mun ka he lyek, is ko lák, in téz mé nyek,
vál lal ko zá sok rész vé te lé vel tör té nik a
far san go lás. Aki nek ked ve van, jel mez -
be öl tö zik, sőt a mun ka he lye ken jel -
mez be öl töz ve dol goz nak egész nap. 

A cél a vi dám ság, jó kedv, ba rát ság.
Nem va gyunk so kan Kistarcsán, majd’
min den ki is me ri egy mást. Se gít sünk
egy más nak mo so lyog ni.

Az el ső Vá ro si Far sang vá ra ko zá -
son felül jól si ke rült. Több mint száz
jel me zes részt ve vő, sok se gí tő szán dé -
kú fel nőtt és gyer mek ta lál ko zott ezen a
na pon. A „far san gi já rat” részt ve vői jel -
mez be öl töz ve jár tak a vá ros ban: az or -
vo si ren de lő től az is ko lá kig, óvo dák tól
a vá ros há zá ig, az üz let ház tól az uszo -
dá ig  vit ték a jó ked vet. El mond ha tom,
min den hol mo soly ,vidámság volt a fi -
zet sé günk. 

Az egész na pos „far san gi já rat” részt -
ve vői: Babarczi Jó zsef, Ja kab Ro land,
Perenyei Lászlóné, Solymosi Sán dor,
Surányi Már ta, Tö rök And rea, Tö rök Mi -
hály, Ko vács Gab ri el la és Kovácsné
Győrösi Gab ri el la volt.

Ez úton kö szö nöm a Vál lal ko zók
Ba rá ti Kö ré nek, a pol gár mes te ri hi va -
tal nak a tá mo ga tást, az in téz mé nyek -
nek a se gí tést és Min den ki nek, aki a
rész vé te lé vel emel te en nek a nap nak a
han gu la tát. 

Hús ha gyó kedd 2009-ben feb ru ár
24-én lesz. Vá runk min den kit, mi jö -
vő re is ott le szünk! (fo tók a cím ol da -
lon)

Gy.G. 
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VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

Az idő kö zi ön kor mány za ti vá lasz tá sok
2008. feb ru ár 10-én Kistarcsán az aláb bi
ered mén  nyel vég ződ tek. 

Kistarcsa pol gár mes ter vá lasz tás ered mé nye
A név jegy zék be fel vett vá lasz tó pol gár ok
szá ma 8482 volt, eb ből sza va zó ként meg -
je lent 3345 (39,47%), ér vény te le nül  sza -
va zott 52.

1. Tóth Sza bolcs (Füg get len) 1653
(50,20%)

2. Solymosi Sán dor (FI DESZ) 1640
(49,80%)

Kistarcsa egyé ni vá lasz tó ke rü le ti kép vi -
se lő vá lasz tás ered mé nye:
A 2008. feb ru ár 10-én meg tar tott idő kö zi
ön kor mány za ti vá lasz tá son a név jegy zék be
fel vett vá lasz tó pol gár ok szá ma 8482 volt,
eb ből sza va zó ként meg je lent 3348
(39,47%), ér vény te le nül sza va zott 52. 

1. vá lasz tó ke rü let
1. Zsiák Pé ter Pál (FI DESZ) 71 (25,63 %)
2. Ondrisek Lász ló (Füg get len) 48 (17,33 %)
3. Donkó Gá bor (Pol gá ri Ér dek kép vi se le ti

Egye sü let) 47 (16,97%)
4. Kiss Jó zsef (MSZP) 46 (16,67%)
5. Dr. Marczell Mi hály Ot tó (Füg get len)

29 (10,47%)
6. Csa ja Já nos (KDNP) 19 (6,86%)
7. Ko vács Kál mán Já nos (Kistarcsai Vá ro -

si Sport Club 9 (3,25%) 
8. Gerencsér Jó zsef (MIÉP) 8 (2,89%)

2. vá lasz tó ke rü let
1. Uvacsek Csa ba (Füg get len) 130 (40,05%)
2. Dr. Hat va ni Sza bolcs (FI DESZ) 67

(20.87%)
3. Rónaszékiné Győrfi Ka ta lin (MSZP) 45

(14,02%)
4. Karches Kár oly (Füg get len) 41 (12,77%)
5. Horváth Gyu la (Pol gá ri Ér dek kép vi se le -

ti Egye sü let) 22 (6,85%)
6. Pásztor Liviu Fe renc (Kistarcsai Vá ro si

Sport Club) 10 (3,12%)
7. Lott Ist ván (MIÉP) 6 (1,87%) 

3. vá lasz tó ke rü let
1. Bergán Já nos (FI DESZ) 139 (29,57%)
2. Rapavi Zol tán Mi hály (Füg get len) 91

(19,36%)
3. Juhász Jó zsef (MSZP) 69 (14,00%)
4. Fodor Ró bert (Füg get len) 51 (10,85%)
4. Takács Im re (Kistarcsai Vál lal ko zók Ba -

rá ti Kö re) 51 (10,85%)
5. Jerabek An tal (Pol gá ri Ér dek kép vi se le ti

Egye sü let) 26 (5,53%)
6. Polovics Mi hály (MIÉP) 23 (4,86%)

7. Adamcsek Ar nold (Kistarcsai Vá ro si
Sport Club) 11 (2,34%)

8. Sárosi Gá bor (Szilasvölgye Egye sü let) 9
(1,91%)

4. vá lasz tó ke rü let
1.Major Lász ló And rás (FI DESZ) 96

(27,27%)
2. Juhász Ist ván (Kistarcsai Vál lal ko zók

Ba rá ti Kö re) 59 (16,76%)
3. Kovács György (MIÉP) 40 (11,36%)
4. Farsang György Istvánné (MSZP) 38

(10,80% )
5. Sólyom Jó zsef (Pol gá ri Ér dek kép vi se le -

ti Egye sü let) 36 (10,23 %)
6. Rapai Ist ván (KDNP) 32 (9,09 %)
7. Gabula Andrásné (Füg get len) 22 (6,25%)
8. Krisztián Kár oly Fri gyes (Kistarcsai Vá -

ro si Sport Club) 18 (5,11%)
9. Ondrisek Ist ván (Füg get len) 11 (3,13%)

5. vá lasz tó ke rü let
1. Kedves Kár oly (FI DESZ) 131 (36,29%)
2. Liska Gyu la Tamásné (Pol gá ri Ér dek -

kép vi se le ti Egye sü let) 66 (18,28%)
3. Gyolcs Gé za (Szilasvölgye Egye sü let)

57 (15,79%)
4. Szemán Jó zsef (MIÉP) 39 (10,80%)
5. Navratil Mi hály (Kistarcsai Vá ro si Sport

Club) 30 (8,31 %)
6. Baranyi Mik lós (MSZP) 26 (7,2 %)
7. Bertalan György (Kistarcsai Vál lal ko -

zók Ba rá ti Kö re) 12 (3,32%)

6. vá lasz tó ke rü let
1. Méhesné Hor váth Eri ka (FI DESZ) 83

(28,52%)
2. Fixlné Demel Ka ta lin (Pol gá ri Ér dek -

kép vi se le ti Egye sü let) 61 (20,96%)
3. Jutasi-Varró Di á na Il di kó (Füg get len) 51

(17,53%)
4. Bulyáki Bálintné (MSZP) 30 (10,31%)
5. Czövek Lász ló Ár pád (MIÉP) 27 (9,28%)
6. Dobos La jos (Füg get len) 19 (6,53%)
7. Herbély Ist ván (KDNP) 12 (4,12%)
8. Behán Er zsé bet (Füg get len) 8 (2,75%)

7. vá lasz tó ke rü let
1. Ifj. Ju hász Ist ván (FI DESZ) 114 (36,77%)
2. Kovácsné Hor váth Má ria (MSZP) 49

(15,81%)
3. Halasi Tí mea Er zsé bet (Füg get len) 40

(12,9%)
4. Szolárd Má té (Pol gá ri Ér dek kép vi se le ti

Egye sü let) 35 (11,29%)
5. Surányi La jos Károlyné (Kistarcsai Vál -

lal ko zók Ba rá ti Kö re) 31 (10,00%)
6. Országh Pé ter (MIÉP) 29 (9,35%)
7. Mitru And rás Csa ba (Kistarcsai Vá ro si

Sport Club) 12 (3,87%)

8. vá lasz tó ke rü let
1. dr. Luk ács Fe renc Józsefné (FI DESZ)

70 (25,83%)
2. Németh Ist ván (MSZP) 39 (14,39%)
3. Tar Szi lárd Im re (MIÉP) 34 (12,55%)
4. Tolnai Ka ta lin (Füg get len) 32 (11,81%)
5. Dr. Mol nár Csa ba Im re (Füg get len) 26

(9,59%)
6. Klacsán La jos (Kistarcsai Vál lal ko zók

Ba rá ti Kö re) 24 (8,86%)
7. Windberger La jos Gyu la (Füg get len) 20

(7,38%)
8. Hor váth Lász ló Istvánné (Pol gá ri Ér dek -

kép vi se le ti Egye sü let) 16 (5,9%)
9. Jankovics Fe renc (Füg get len) 8 (2,95%)
10. Cser mák Ta más (Kistarcsai Vá ro si

Sport Club) 2 (0,74%)

9. vá lasz tó ke rü let
1. Majsai Sán dor (FI DESZ) 112 (31,11%)
2. Török Mi hály (Kistarcsai Vál lal ko zók

Ba rá ti Kö re) 78 (21,67%)
3. Juhászné Csor ba Ilo na (Füg get len) 47

(13,06%)
4. Rimóczi Er zsé bet Ir ma (MSZP) 44

(12,22%)
5. Csampa Zsolt (Füg get len) 31 (8,61%)
6. Hirmann Mártonné (Füg get len) 20

(5,56%)
7. Suhajda End re Ist ván (Füg get len) 18

(5,00%)
8. Gurbán Sán dor (Pol gá ri Ér dek kép vi se -

le ti Egye sü let) 10 (2,78%)

10. vá lasz tó ke rü let
1. Juszkó Fe renc (FI DESZ) 102 (40,00%)
2. Babarczi Jó zsef (Pol gá ri Ér dek kép vi se -

le ti Egye sü let) 89 (34,90%)
3. Szeghy Fe renc Ist ván (Szilasvölgye

Egye sü let) 39 (15,29%)
4. Kupecz Lászlóné (füg get len) 25 (9,8 %)

A tö re dék sza va za tok ös  sze sí té se: FI DESZ
67 db, Szilasvölgye Egye sü let 105 db,
MSZP 386 db, így 2 man dá tum hoz ju tott,
Pol gá ri Ér dek kép vi se le ti Egye sü let 408 db,
így 2 man dá tum hoz ju tott, Kistarcsai Vál lal -
ko zók Ba rá ti Kö re 255 db, így 2 man dá tum -
hoz ju tott, KDNP 63 db, Kistarcsai Vá ro si
Sport Club 92 db, MIÉP 206 db tö re dék sza -
va zat, így 1 man dá tum hoz ju tott.
A nem győz tes je löl tek re le adott sza va za tok
ös  sze sí té se után te hát hét kép vi se lő ke rül he -
tett a tes tü let be, így be ju tott Rimóczi Er zsé bet
és Ju hász Jó zsef (MSZP), Babarczi Jó zsef és
Gurbán Sán dor (Pol gá ri Ér dek kép vi se le ti
Egye sü let), Ju hász Ist ván és Tö rök Mi hály
(Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Köre) és
Szemán Jó zsef (MIÉP).                        P.Gy.

Időközi önkormányzati választás
A FIDESZ jelöltjei 9 egyéni körzetben győztek
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– A 13 sza va zat nyi előny nem nagy
kü lönb ség, de ez a pi ci győ ze lem is azt
je len ti, hogy har mad szor is Tóth
Szabolcsot vá lasz tot ták meg Kistarcsán
pol gár mes ter nek. Ez a mos ta ni győ ze -
lem mi vel ma gya ráz ha tó?

– Nem a 13 sza va zat tal fog lal ko zom,
ugyan is sport nyel ven szól va nem a gól -
arány, ha nem a győ ze lem té nye szá mít.
A vá lasz tók üze ne te pe dig az volt, hogy
a nyíl tabb és in tel li gen sebb kom mu ni ká -
ci ót szí ve seb ben fo gad ták, mint a le já ra -
tó al pá ri stí lust. En nek na gyon örü lök és
utó lag is kö szö nöm a sza va zók bi zal mát.
Egy biz tos, sza va zó kö rön ként volt egy-
két na gyon nagy meg le pe tés is, de ahol
na gyon szá mí tot tam a vá lasz tók bi zal -
má ra az be jött. Azt gon do lom, hogy a
pol gár mes ter vá lasz tást te kint ve
Kistarcsa érett gon dol ko dás ról tett ta nú -
bi zony sá got. Kü lön öröm, hogy na gyon
sok jobb ol da li be ál lí tott sá gú em ber től is
kap tam sza va za tot. 

– A fel osz la tás előt ti ál la pot hoz ké -
pest nem sok min den vál to zott, hi szen az
el ső ko mo lyabb sza va zás nál – mind járt
az ala ku ló ülé sen – az al pol gár mes ter
meg vá lasz tá sá nál ki de rült, hogy a 18 ta -
gú tes tü let ből 12-en nem tá mo gat ták a
pol gár mes ter ja vas la tát. Ho gyan le het
ilyen hely zet ben új stra té gi át fel ál lí ta ni?

– Nem gon do lom, hogy ott tar ta nánk,
ahol ta valy no vem ber ben tar tot tunk. Az
tény, hogy ki lenc em ber FI DESZ tá mo -
ga tás sal ju tott a kép vi se lő-tes tü let be. Az
is tény, hogy a kö zel múlt ban né há nyan
kö zü lük, még tel je sen más „szí nek ben”
po li ti zál tak. Babarczi Jó zsef al pol gár -
mes te ri je lö lé se mel lett to vább ra is ki tar -
tok, mert ve le sze ret nék dol goz ni. A kép -
vi se lő tes tü let az zal se gít a vá ros nak, ha
olyan al pol gár mes tert ad mel lém, aki vel
jól tu dok együtt dol goz ni. A tes tü le ti ará -
nyok hoz hoz zá tar to zik, hogy a 18 kép vi -
se lő ből azt a ket tőt le szá mít va, akik ott
foly tat ják, ahol ős  szel ab ba hagy ták, min -
den ki dol goz ni sze ret ne. Én a ma gam ré -
szé ről le zár tam a kam pányt, dol go zom,
és dol goz ni fo gok. Ha nem mu to ga tunk
vis  sza fe lé, ak kor nem lesz nek gon dok.
Re mé lem, az új meg vá lasz tott kép vi se -
lők lesz nek olyan böl csek, hogy el ha tá -
ro lód nak a ke rék kö tők től.

– Az már most lát szik, hogy az új

össze té te lű tes tü let nem fog ja meg sza -
vaz ni Babarczi Jó zse fet al pol gár mes -
ter nek! Haj lan dó-e ilyen hely zet ben
en ged ni?

– Olyan al pol gár mes tert sze ret nék,
aki ben meg le het bíz ni, és meg fe le lő in -
tel li gen ci á val ren del ke zik. Ezért nem
adom fel. 2006-ban Babarczi úr ja va sol ta,
hogy vis  sza lép és je löl jünk olyan kép vi se -
lőt, akit a jobb ol dal is tá mo gat. Ak kor
négy kép vi se lő ál tal alá írt meg ál la po dást
kö töt tünk. Az alá írók kö zött volt a ké sőb -
bi frak ció ve ze tő, a meg vá lasz tott al pol -
gár mes ter és Babarczi úr is. Az ak ko ri
meg ál la po dást Babarczi úr és én be tar tot -
tuk, a má sik ket tő kép vi se lő nem tar tot ta
be. Ha a 2006-ban meg kö tött meg ál la po -
dást a „má sik ol dal ról” sem mi be ve szik,
ak kor az jól jel lem zi azt, hogy ki tart ja
meg a sza vát és ki nem! Most is kö vet ke -
ze tes le szek és azt az em bert fo gom ja va -
sol ni, aki ben meg bí zom és aki ről tu dom,
hogy dol goz ni akar a vá ro sért. Ha úgy
ala kul a hely zet, hogy a vá ros ér de ké ben
le het po li ti kai egyez sé ge ket köt ni, ak kor
ter mé sze te sen nem zár kó zom el. De csak
ak kor, ha ez elő re vi szi Kistarcsát!

– Az ön kor mány za ti tör vény sze -
rint ezt med dig le het meg ten ni?

– Úgy tu dom, hogy a Köz igaz ga tá si
Hi va tal már egy hó nap után ki fo gást fog
ten ni mu lasz tá sos tör vény sér tés mi att,
ép pen ezért min den tes tü le ti ülé sen be -
ter jesz tem az al pol gár mes ter je löl te met.

– Az elő ző évet na gyon jól zár ta
Kistarcsa, eb ből a hely zet ből ta lán
még egy ön fel osz la tás után is le het ko -
moly ered mé nye ket el ér ni. Az ala ku ló
ülé sen er ről is be szélt a pol gár mes ter
úr! Ezt ho gyan le het a tes tü let tá mo ga -
tott sá ga nél kül vég hez vin ni?

– A kép vi se lők nek tu do má sul kell
ven nie azt, hogy a pol gár mes tert a
kistarcsaiak több sé ge meg vá lasz tot ta.
Azt is tu do má sul kell ven ni, hogy a kam -
pány le zá rult, most már dol goz ni kell!
Mos tan tól nem a száj hős ök re van szük -
ség, ha nem azok ra, akik dol goz nak!
Szak ér tők be vo ná sá val ké szül egy hosz  -
szú tá vú te le pü lés fej lesz té si kon cep ció,
amely hez min den itt élő em ber, szer ve -
zet vé le mé nyé re szük ség van. Ha ma ro -
san nyil vá nos ság ra ke rül, hogy ki, ho -
gyan tud hoz zá ten ni a vá ros jö vő jé hez,
ha ma ro san min den ki nek le he tő sé ge lesz
el mon da ni a vé le mé nyét. Most a költ ség -
ve tés re kell kon cent rál ni.

– Az ala ku ló ülé sen Juszkó Fe renc
egy sor kér dést ol va sott fel , ami re a
pol gár mes ter úr – él ve a tör vény ad ta
ha tár idők kel – írás ban szán dé ko zik
vá la szol ni! Mi ért vár 15 na pot és az ön
vá la sza men  nyi re lesz nyil vá nos? 

– Juszkó Fe renc ott foly tat ja, ahol de -
cem ber ben ab ba hagy ta. Ta lán csak ő nem
ve szi ész re, hogy a vá lasz tá son az em be -
rek el uta sí tot ták az ő stí lu sát és el uta sí tot -
ták a sze mé lyes ke dést. A kér dé sek re a
meg fe le lő for má ban fo gok vá la szol ni.
Amen  nyi ben írás ban elő re meg fo gal ma -
zott kér dé sek let tek vol na, ak kor már ré -
gen túl le het nénk az egé szen. Most ki kér -
tem az ala ku ló ülés jegy ző könyv ét és az
el hang zot tak alap ján vá la szok Juszkó Fe -
renc nek. És majd ne kem is lesz nek kér dé -
se im hoz zá, csak az én kér dé se im nem a
ma gán éle té re fog nak vo nat koz ni, ha nem
ar ra, hogy ho gyan tud na hoz zá já rul ni
Kistarcsa ügye i nek előbb re vi te lé hez!

– Mi vár ha tó a jö vő ben? Lesz
együtt gon dol ko dás, vagy to vább ra is
a meg osz tott ság jel lem zi majd kép vi -
se lő-tes tü let mun ká ját?

– A rend kí vü li tes tü le ti ülé sen Juszkó
Fe renc csak azért akart le ve tet ni egy na -
pi ren di pon tot a lis tá ról, hogy ez zel is
kés lel tes se a mun kát. A kép vi se lők böl -
csen úgy dön töt tek, hogy a kö vet ke ző
„ren des” tes tü le ti ülé sen meg tár gyal ják a
na pi ren di pon tot. Kö szö nöm ne kik. Re -
mé lem, a több ség dol goz ni akar. Ha lesz
olyan em ber, aki csak ezért tart be, mert
én ép pen az el len ke ző jét sze ret ném, mint
ő, ez zel Kistarcsa fej lő dé sé nek fog ár ta ni. 

P.Gy.

Tóth Sza bolcs pol gár mes ter: „Kistarcsa
fej lő dé sé ért, bár ki vel szí ve sen együtt mű kö dök!”

Kistarcsa éret ten vá lasz tott pol gár mes tert
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A tör vény sze rint az új kép vi se lő-tes -
tü let nek a vá lasz tást kö ve tő 15 na pon be -
lül kel lett meg ala kul ni a. Kistarcsán ez az
idő pont egé szen a ha tár na pig ki to ló dott,
így a feb ru ár 10-ki idő kö zi vá lasz tás után
ez feb ru ár 25-én hét fő re esett. Az ala ku -
ló ülést nem a pol gár mes te ri hi va tal ban,
ha nem ál ta lá ban kül ső hely szí nen bo -
nyo lít ják, így Kistarcsán a Csi ga ház ra
esett a vá lasz tás. A dél után öt óra kor kez -
dő dő ülést a kép vi se lő-tes tü let kor el nö ke
Majsai Sán dor nyi tot ta meg, aki kü lön
meg kö szön te a kép vi se lő tár sai és pol gár -
mes ter ne vé ben is va la men  nyi kistarcsai
la kos nak, vá lasz tó pol gár nak, hogy él tek
ál lam pol gá ri jo ga ik kal, és feb ru ár 10-én
el men tek sza vaz ni az idő kö zi ön kor -
mány za ti vá lasz tá son. Ezt kö ve tő en a
He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke Moór
Lajosné el mond ta, hogy 2008. ja nu ár 18-
án 16 órá ig a HVB nyil ván tar tás ba vett 8
je lö lő szer ve ze tet, 2 pol gár mes ter je löl tet
és 78 kép vi se lő je löl tet, ké sőbb egy je lölt
vis  sza lé pett (Galántai Vik tor (KDNP,
3.vk.)) így 77 kép vi se lő je lölt re le he tett
sza vaz ni a vá lasz tás nap ján. 56 kép vi se -
lő je löl tet tá mo ga tott je lö lő szer ve zet, 21
je lölt pe dig füg get len ként ke rült nyil ván -
tar tás ba. Is mer tet te a vá lasz tá si ered mé -
nye ket és el mond ta, hogy a vá lasz tás
nap ján a vá lasz tá si el já rá si alap el vek
ma ra dék ta la nul tel je sül tek, a tíz sza va zó -
kör ben min den sza bá lyo san zaj lott. A
sza va zás be fe je zé sé ig a vá lasz tá sok kal
kap cso la tos be je len tés, ki fo gás nem ér -
ke zett a HVB-hez. A vá lasz tást kö ve tő
na pon két be ad vány ér ke zett. Az egyi ket
a kam pány csend meg sér té se mi att ad ták
be. Kistarcsa hon lap ján ta lál ha tó fó ru -
mon feb ru ár 9-én dél előtt is me ret le nek
egy köz le ményt tet tek köz zé, mi sze rint
ab ban az eset ben, ha Tóth Sza bolcs nye -
ri a vá lasz tást, ak kor egy be fek te tői cso -
port nagy ér té kű be ru há zást va ló sít meg
a te le pü lé sen. Ezt a ki fo gást a Te rü le ti
Vá lasz tá si Bi zott ság hely ben hagy ta és a
pol gár mes ter vá lasz tás ered mé nyét meg -
sem mi sí tet te. A TVB dön té sét meg fel -
leb bez ve a Pest Me gyei Bí ró ság 2008.
feb ru ár 15-én kelt vég zé sé vel a vá lasz tás
ered mé nyét hely ben hagy ta. A má sik be -
ad vány a pol gár mes ter vá lasz tás ered mé -
nyének ki fo gá so lá sa a ron tott sza va za tok
és az ala csony kü lönb ség mi att fogal-
mazódott meg. A TVB a ki fo gást el uta sí -
tot ta. Ez zel a vá lasz tá sok ered mé nye
feb ru ár 15-vel jog erő re emel ke dett. 

A pol gár mes ter vá lasz tá son na gyon
szo ros ered mény ala kult ki Tóth Sza bolcs
és Solymosi Sán dor kö zött. Mind ös  sze 13
sza va zat dön tött Tóth Sza bolcs ja vá ra, így a
feb ru ár 10-re ki tű zött idő kö zi vá lasz tást
Tóth Sza bolcs nyer te. Mi vel a la kos ság lét -
szá ma át lép te a 10.000 főt így az idő kö zi
vá lasz tá son négy kép vi se lő vel töb bet le he -
tett be jut tat ni a tes tü let be. A 10 egyé ni kör -
zet ben 77 kép vi se lő je lölt in dult és 9 vá lasz -
tó kör zet ben a FI DESZ tá mo ga tott jai győz -
tek. (Ki vé tel a 2. vá lasz tó kör zet, ahol
Uvacsek Csa ba (füg get len) di a dal mas ko -
dott). Mi vel Solymosi Sán dor nem in dult
egyé ni vá lasz tó kör zet ben és a FI DESZ je -
löl tek egy he lyet le szá mít va min den hol
győz tek, így a kom pen zá ci ós lis tá ról nem
tud ták be jut tat ni a lis ta ve ze tő Solymosi
Sán dort, így Tóth Sza bolcs pol gár mes ter
ki hí vó ja be sem ke rült az ön kor mány zat ba.
Az elő ző tes tü let ből man dá tum hoz ju tott
Zsiák Pé ter (FI DESZ), Bergán Já nos
(FI DESZ), Ma jor László (FI DESZ), Ked -
ves Károly (FI DESZ), Majsai Sán dor
(FI DESZ), Juszkó Fe renc (FI DESZ),
Babarczi Jó zsef (Pol gá ri Ér dek kép vi se let
Egye sü let), Gurbán Sán dor (Pol gá ri Ér dek -
kép vi se let Egye sü let), Rimóczi Er zsé bet
(MSZP), Ju hász Jó zsef (MSZP).Újonnan
meg vá lasz tott kép vi se lő ifj. Ju hász Ist ván
(FI DESZ), dr. Luk ács Ferencné (FI DESZ),
Méhesné Hor váth Eri ka (FI DESZ),
Uvacsek Csa ba (füg get len), Ju hász Ist ván
és Tö rök Mi hály (Kistarcsai Vál lal ko zók
Ba rá ti Kö re) és Szemán Jó zsef (MIÉP). Ez -
után a Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke fel kér te
az újon nan meg vá lasz tott pol gár mes tert az
es kü meg té te lé re, majd a kép vi se lők is el -
mond ták az es kü szö ve gét. Ezt kö ve tő en a
Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke át ad ta a meg bí -
zó le ve le ket a kép vi se lők nek. 

Nem volt vi ta a pol gár mes ter il let mé -
nyé nek meg ál la pí tá sa kor. Tö rök Mi hály
ja va sol ta, hogy a pol gár mes ter il let mé -
nye és a költ ség té rí té se (20%) is a tör -
vény sze rin ti ala cso nyab bik ös  szeg le -
gyen. Ezt egy han gú an tá mo gat ták.

A pol gár mes ter brut tó fi ze té se így
483.100,- Ft, költ ség áta lá nyá nak mér té -
ke 96.620,- Ft, ez il let mé nyének 20%-a 

Ez után Tóth Sza bolcs egy-egy szál
vi rág gal kö szön te meg a mun ká ját a He -
lyi Vá lasz tá si Bi zott ság hölgy tag ja i nak,
a He lyi Vá lasz tá si Iro dán ke resz tül a
jegy ző as  szony nak, Tomeczné Brancs
Ka ta lin nak és jel ké pe sen min den ki nek,
aki a Sza va zat szám lá ló Bi zott ság ban

dol go zott. Vi rá got kap tak az új kép vi se -
lő-tes tü let hölgy tag jai is.

Tóth Sza bolcs ezt kö ve tő en a vá lasz -
tás ról, a vá lasz tott új kép vi se lő tes tü let
előtt ál ló mun ká ról és Kistarcsa jö vő jé -
ről fej tet te ki a vé le mé nyét.

A pol gár mes ter mon dan dó ja ele jén
ki tért a tes tü let ön fel osz la tá sá nak ne ga -
tív ha tá sá ra. „A tes tü let fel osz la tás nak
té nye nö vel te a vá ros meg osz tott sá gát,
je len tő sen ron tot ta a vá ros kül ső meg íté -
lést mind a vá ros iránt ér dek lő dők, mind
a be fek te tők kö ré ben.„ 

Tóth Sza bolcs sze rint azért tá mo gat ta a
vá lasz tók több sé ge az ő sze mé lyét, mert el -
len fe le ne ga tív kam pányt foly ta tott. „Soly -
mosi Sán dor gaz da sá gi prog ram nél kü li, a
ve tély tár sak em be ri mél tó sá gát sér tő, ne -
ga tív kam pá nyá val szem ben a kis tarcsaiak
sa ját, re á lis gaz da sá gi tar tal mú, a ve tély -
tár sak em be ri mél tó sá gát tisz te let ben tar -
tó, a vá ros el ért ered mé nye i nek be mu ta tá -
sá ra tö rek vő prog ra mo mat tá mo gat ták. A
tá mo ga tást min den kistarcsai pol gár nak
ez úton is tisz te let tel kö szö nöm!”

A pol gár mes ter be szélt ar ról is, hogy az
idő kö zi vá lasz tás sal mit ve szí tett a vá ros.
„A tes tü let ön cé lú fel osz la tá sa hó na -

pok ra le he tet len né tet te a vá ros mű kö dé -
sét, ko mo lyan ve szé lyez tet te és ve szé lyez -
te ti a vá ros mű kö dé sét és a meg kez dett
épít ke zé sek, gaz da sá gi és egyéb fo lya ma -
tok si ke rét. A fel osz la tás sal oko zott károk
fel mé ré se je len leg is fo lya mat ban van. Az
saj nos már biz to san lát ha tó, hogy a 2008-
as év gaz da sá gi ter ve zé se je len tős hi á nyo -
kat és le ma ra dá so kat mu tat. A ma gam ré -
szé ről min dent el kö ve tek azért, hogy a tes -
tü let fel osz la tá sá val oko zott károk ne be fo -
lyá sol ják vég le ge sen és vis  sza for dít ha tat -
la nul vá ro sunk jö vő jét. Ugyan ezt vá rom el
a kép vi se lő tes tü let va la men  nyi tag já tól és
a pol gár mes te ri hi va tal min den al kal ma -
zott já tól is.”

Ki hang sú lyoz ta, hogy nem ígér get ni
akar, ha nem a cél ja it sze ret né meg va ló sí -
ta ni. Na gyon fon tos a kö zös mun ka,
ezért min den kép vi se lőt ar ra kért, hogy
emel ked jen felül a párt ho va tar to zá sán.
A gaz da sá gi prog ram já ról csak an  nyit
mon dott, hogy a kam pá nyá ban fel vá zolt
cél ki tű zé se it sze ret né meg va ló sí ta ni. 
„A kö vet ke ző egy hó nap ban a már is -

mert csa tor ná kon – és re mé nye im sze rint
újabb le he tő sé gek igény be vé te lé vel is –
min den kistarcsaihoz el fog jut ni a vá -
lasz tá si prog ra mom ban is meg fo gal ma -

Ismét Tóth Szabolcsot választották polgármesternek
Tudósítás az önkormányzat alakuló üléséről   (2008. február  25.)
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zott gaz da sá gi, tár sa dal mi, kul tu rá lis
cse lek vé si prog ram, ami re mé nye im sze -
rint nem csak a kö vet ke ző két és fél év re,
ha nem év ti ze dek re elő re meg ha tá roz hat -
ja vá ro sunk jö vő jét.”

„Az idő kö zi vá lasz tá sok be bi zo nyí -
tot ták, hogy a kistarcsaiak az el vég zett
mun ká ban, az el ért ered mé nyek ben és a
re á lis ter vek ben hisz nek.”
„Ígé rem, hogy Kistarcsa pol gár mes -

ter ként min den tő lem tel he tőt meg te szek
azért, hogy mind ezek ta nú sí tá sá ban elöl
jár jak, és ez zel is meg fe lel jek a vá lasz tók
sze mé lyem fe lé ki fe je zett bi zal má nak.
Ugyan ezt vá rom el va la men  nyi meg vá -
lasz tott kép vi se lő től is.” 

Tóth Sza bolcs el mond ta, hogy a
kam pányt ré szé ről le zárt nak te kin ti, de
min den épí tő jel le gű kri ti ka be fo ga dá sá -
ra kész. „A ma gam ré szé ről a vá lasz tá si
idő sza kot le zárt nak te kin tem, a vá lasz tá -
si kam pány so rán mun kám mal kap cso -
lat ban in tel li gen sen meg fo gal ma zott
min den kri ti kát és ész re vé telt igyek szek
hasz no sí ta ni, ha kell, ak kor vál toz tat ni a
ki fo gá solt dol go kon.” 

A Va gyon nyi lat ko za to kat Ke ze lő Bi -
zott ság lét re ho zá sá nál a pol gár mes ter ja -
va sol ta, hogy a tes tü let be ke rült há rom
höl gyet vá las  szák meg. Ezt az érin tet tek
kö zül ket ten nem vál lal ták (dr. Luk ács
Ferencné és Méhesné Hor váth Eri ka), így
Majsai Sán dort, Ju hász Ist vánt és Rimóczi
Er zsé be tet bíz ták meg a fel adat el lá tá sá ra.
A bi zott ság el nö ke Ju hász Ist ván.

Az al pol gár mes ter sze mé lyé re tit ko -
san sza vaz tak. Tör vény sze rint al pol gár -
mes tert a pol gár mes ter je löl het, Tóth Sza -
bolcs Babarczi Jó zse fet ja va sol ta. A pol -
gár mes ter in dok lá sul azt hoz ta fel, hogy
az al pol gár mes ter a pol gár mes ter bi zal mi

em be re. A je lölt nyi lat ko zott, hogy tár sa -
dal mi meg bí za tás ban vál lal ná ezt a tiszt -
sé get és hos  sza san ma gya ráz ko dott, hogy
a 2006-os ku darc el le né re (há rom szor le -
sza vaz ták) mi ért vág na be le az al pol gár -
mes ter ség be. Tit kos sza va zá son 12 nem
és 6 igen sza va zat tal most sem tá mo gat -
ták. Az al pol gár mes ter vá lasz tás így a kö -
vet ke ző tes tü le ti ülés re to ló dott.

Az egye bek na pi ren di pont ban
Juszkó Fe renc kért szót, mert úgy érez te,
hogy a rá sza va zott 10. szá mú kör zet vá -
lasz tó i nak vá laszt kell ad nia bi zo nyos
kér dé sek re. El kell mon da ni, hogy amit
csi nál tak az ha zug ság volt-e, rá ga lom,
vagy gya láz ko dás. A kép vi se lő sze rint a
pol gár mes ter rá juk há rí tot ta a fe le lős sé -
get. A kép vi se lő ál lí tá sa sze rint ő  – ezt a
ré gi kép vi se lők ta nú sít hat ják – so ha nem
po li ti zált tes tü le ti ülé sen, ja va részt nagy
egyet ér tés ben dön tött a jobb ol da li frak -
ció. Ne kik csak egy ki fo gá sunk volt,
hogy Tóth Sza bolcs sem mi be néz te a
kép vi se lő tes tü le tet. Ezért meg fo gal ma -
zott né hány kér dést a pol gár mes ter úr -
nak, ami re azon na li vá laszt is várt. 
„– Igaz-e, hogy a tes tü le ti ülé sen is

tár gyal tuk a Fé sűs fo nó la ká sa i nak
ügyét? Igaz-e, hogy a kép vi se lő tes tü let
fel je len tés-ki egé szí tést ké szí tett – amit
Ön írt alá – azok el len, akik a la kos ság
meg té vesz té sé ben részt vet tek? Mu száj
fel ten nem ezt a kér dést, mert amit mi le -
ír tunk, azt ön ha zug ság nak ne vez te. Amit
én itt most fel fo gok so rol ni, az min den
egyes do log el hang zott kép vi se lő tes tü le ti
ülé sen. Má sik kér dé sem a For rás völgy
Kft. Te lek ügyé re vo nat ko zik. Négy éve
pol gár mes ter úr és a kép vi se lő tes tü let el -
adott egy te rü le tet, ami nincs ki fi zet ve.
Cso dák cso dá já ra a cé gek, akik pá lyá za -

tot ad tak be rá, egy le ve le zé si cí men van-
nak, a tu laj do no si kör kö zött azo nos ság
van, a pol gár mes ter úr volt cé gé nek –
amit édes any já nak adott át – szin tén van
a tu laj do no si kör ben érin tett sé ge, és –
mi nő vé let len ugyan ezek től a vál lal ko -
zók tól – akik nek a tel ket el ad ta Kistarcsa
Vá ros Ön kor mány za ta mé lyen áron alul
– vet te-e há zat a XVI. Ke rü let ben a pol -
gár mes ter úr! 
Az M0-ás kör gyű rűt az ál lam meg vá -

sá rol ta tő lünk egy na gyon szép áron. Le -
ma radt 2,5 ha te rü let, ami re pol gár mes -
ter úr tel je sen sza bály ta la nul – hang sú -
lyo zom, hogy ezt tes tü le ti ülé sen is el -
mond tuk ne ki – kért be egy ár aján la tot
ér ték becs lés re, há rom he lyett. Igaz-e az,
hogy mi ezt tár gyal tuk, és nem ha zug sá -
got ír tunk le? 
Igaz-e pol gár mes ter úr, hogy Ön fel -

je len tet te sa ját ön kor mány za tát az
AUCHAN-nal együtt? Ezért a BRICOS-
TORE és a Sport áru ház a csö mö ri ol da -
lon épült fel, ezért nincs itt ipar űzé si
adó! Mai na pig fo lyik a per Kistarcsa
Ön kor mány za ta és az AUCHAN kö zött. 
Igaz-e Pol gár mes ter úr, hogy a víz mű

el adá sa – az elő ző tes tü let ide jé ben is –
cse sze ge té se a mai na pig fo lyik? 
Igaz-e Pol gár mes ter úr, hogy mi min -

den tes tü le ti ülé sen fel tet tük a kér dést,
szá mol jon be a mun ká já ról, és ez min dig
el ma radt kü lön bö ző in do kok mi att?
Igaz-e pol gár mes ter úr az, hogy ami -

kor a 450 mil lió Ft-nak (a 470 mil lió Ft-
ból úgy tu dom, en  nyi van még) a bank -
ban va ló el he lye zé sét a tes tü let a pénz -
ügyi osz tály ve ze tő re bíz ta , ak kor Ön azt
akar ta, hogy ne a szak em ber és ne a kép -
vi se lő tes tü let, ha nem egy Ön ál tal ja va -
solt ban kot vá las  szunk?
Sze ret ném meg kér dez ni Pol gár mes -

ter urat, hogy kell-e fél ni a jegy ző nek, az
al jegy ző nek, a mű sza ki osz tály ve ze tő nek,
vagy a hi va tal bár me lyik dol go zó já nak a
re tor zi ók mi att?
Igaz-e, hogy a hi va tal jegy ző jét és al -

jegy ző jét bűn cse lek mén  nyel vá dol ta meg?”
A pol gár mes ter azt ígér te, hogy a tör vé -

nyes sé gi ha tár időn be lül, va gyis 15 na pon
be lül írás ban vá la szol a fel tett kér dé sek re.

Az egye bek na pi ren di pon tok kö zött
Tóth Sza bolcs be je len tet te, hogy két pá -
lyá zat ról kell sür gő sen dön te ni a tes tü let -
nek, ezért feb ru ár 28-ra rend kí vü li tes tü -
le ti ülést hív ös  sze. 

Az ala ku ló ülés vé gén Juszkó Fe renc
be je len tet te, hogy a kom mu niz mus ál do -
za ta i nak em lé ké re ko szo rút he lyez nek el
az in ter ná ló tá bor fa lá nál.

P.Gy.

Babarczi Józsefet javasolta alpolgármesternek Tóth Szabolcs



VÁLASZTÁS

8

Kistarcsai Híradó

Az ön fel osz la tás vé gül nem ér te el cél ját, ugyan is az elő ző
tes tü let jobb ol da li frak ci ó ja nem tud ta le vál ta ni Tóth Sza -
bolcs pol gár mes tert, rá adá sul a ki hí vó Solymosi Sán dor al pol -
gár mes ter – mi vel nem in dult egyé ni ben – ki esett a tes tü let ből.
Ős  szel még 13 ta gú volt a tes tü let plusz a pol gár mes ter, mert
2006-ban a vá ros la kos sá ga még nem ha lad ta meg a 10.000 főt,
va gyis ak kor a kis lis tás vá lasz tás sza bá lyai sze rint kel lett vok -
sol ni. Mos tan ra vi szont a vá ros la kos sá ga már meg ha lad ta a
10.000 la kost, így a ve gyes vá lasz tá si rend szer sza bá lyai sze -
rint kel lett sza vaz ni. Ez azt is je len tet te, hogy 17 fő re emel ke -
dett a kép vi se lők szá ma (10 egyé ni + 7 lis tás + a pol gár mes ter).
Az elő ző tes tü let ből nem in dult dr. Loján And rás (aki 2006-
ban füg get len ként ju tott be a tes tü let be), in dult, de nem ju tott
be dr. Hat va ni Sza bolcs (FI DESZ, 2.választókörzet), pol gár -
mes ter ként in dult Solymosi Sán dor és 13 sza va zat tal alul ma -
radt, így nem ju tott be. Ez há rom vál to zást je len tő mó do su lás,
eh hez jön még négy kép vi se lői hely bő vü lés, va gyis hét új kép -
vi se lő ke rült a tes tü letbe. Most az úja kat mu tat juk be rö vi den.

Méhesné Hor váth Eri ka 6. vá lasz tó -
kör zet (FI DESZ) 2000 óta él csa lád já val
Kistarcsán, két fiú gyer mek édes any ja 28
éve dol go zik az egész ség ügy ben, je len leg
a Flór Fe renc Kór ház bel gyó gyá sza tán,
ne gye dik éve a ve se am bu lan ci án.

A mun ká ja az egyik hob bi ja. Ezen kí vül
na gyon sze ret a ter mé szet ben jár ni és  gom -

bát ke res ni, Imád ja Er dély ki es tá ja it, aho vá min den év ben meg -
pró bál a csa lád já val el jut ni. Tit kos vá gya, hogy nagy ma ma le gyen!

dr. Luk ács Fe renc Józsefné 8. vá lasz -
tó kör zet (FI DESZ) 1997-ben köl tö zött fér -
jé vel és 3 gyer me ké vel Kistarcsára. 1997.
au gusz tu sa óta a Flór Fe renc Egész ség -
ügyi Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um ki ne -
ve zett ta ná ra. 2003 szep tem be ré től igaz ga -
tó he lyet tes. 

Fel ső fo kú ta nul má nya it Sze ge den a
JATE Ter mé szet tu do má nyi Ka rán vé gez te. Elő ször ma te ma ti -
ka-fi zi ka, majd szá mí tás tech ni ka sza kos ta ná ri dip lo mát szer -
zett. 2006 jú ni u sá ban a Corvinus Egye tem pe da gó gus sza kán
vizs ga el nö ki szak vizs gát tett, 2007-től érett sé gi vizs ga el nök.

Uvacsek Csa ba 2. vá lasz tó kör zet
(füg get len) 1980. feb ru ár 01-től la kik
Kistarcsán az Eper je si úti la kó te le pen, 58
éves , nős, két fel nőtt gyer me ke van. 

A Vo lán 1.sz. Vál la lat nál dol go zott 24
évig, mint ki ren delt ség ve ze tő, ill. üzem -
egy ség ve ze tő. 1992-ben sa ját vál lal ko zást
ala pí tott, emel lett 1994 óta tár sas há zak ke -

ze lé sé vel is fog lal ko zik.
Szemán Jó zsef (MIÉP lis ta) Nyug dí jas pe da gó gus. Pe da -

gó gus fe le sé gé vel és fel nőtt gyer me ke i vel
él kö zel hu szon öt éve Kistarcsán. A rend -
szer vál tás ide jén lett igaz ga tó a Köl csey
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban. Volt ön kor -
mány za ti kép vi se lő, majd kül sős sport bi -
zott sá gi tag. Az 5. vá lasz tó kör zet ben in -
dult, vé gül a MIÉP lis ta ve ze tő je ként ju -
tott a tes tü let be.

Ju hász Ist ván (Kistarcsai Vál lal ko zók
Ba rá ti Kö re lis ta) 1967. már ci us 13-án Gyu -
lán szü le tett, 1978 óta él Kistarcsán. Nős,
két gyer me ke van. Sa ját cé gé ben a JUKA
Bt-ben dol go zik . 2002 óta a Pénz ügyi Bi -
zott ság kül sős tag ja. Az idő kö zi vá lasz tá son
a 4. vá lasz tó kör zet ben in dult, vé gül a
Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek lis tá -

já ról ju tott a tes tü let be.
Tö rök Mi hály (Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re lis ta)

1965 óta él Kistarcsán, fe le sé ge szü le tett
kistarcsai, két fel nőtt dip lo más gyer me ke
van, új don sült nagy pa pa. Ta nul má nya it a
Bán ki Do nát Mű sza ki Fő is ko lán vé gez te.
Kez det ben ter ve ző iro dák ban dol go zott, ké -
sőbb az épí tő ipar ban volt kö zép ve ze tő,
majd ve ze tő. Je len leg sa ját épí tő ipa ri vál -
lal ko zá sát ve ze ti. A 9. vá lasz tó kör zet ben

in dult, vé gül a Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö ré nek lis tá já ról
ju tott a tes tü let be.

ifj. Juhász István (FIDESZ) 7. Vk. (interjú a 12. oldalon)

Az előző testületből 10-en kerültek vissza az időközi választá-
son. Névszerint: Zsiák Pé ter, Bergán Já nos, Ma jor Lász ló, Ked ves
Kár oly, Majsai Sán dor, Juszkó Fe renc, Babarczi Jó zsef, Gurbán
Sán dor, Rimóczi Er zsé bet, Ju hász Jó zsef.

Hét új kép vi se lő kezd te el a mun kát

Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
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Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke 2008. már ci us 9-ére or szá -
gos ügy dön tő nép sza va zást tű zött ki az aláb bi kér dé sek ben:

1., „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek vő be teg-gyógy in té ze ti
el lá tá sért a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tő év
ja nu ár 1-jé től ne kell jen kór há zi na pi dí jat fi zet ni?”

2., „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá -
sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért a je len kér dés ben
meg tar tott nép sza va zást kö ve tő év ja nu ár 1-jé től ne kell jen vi -
zit dí jat fi zet ni?”

3., „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel -
ső fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen kép zé si
hoz zá já ru lást fi zet ni ük?”

Tá jé koz ta tom Önö ket, hogy vá ro sunk ban 10 sza va zó kör
ke rült ki ala kí tás ra, a vá lasz tó pol gár ok a la kó hely ük sze rint il -
le té kes sza va zó kör ben sza vaz hat nak. Az iga zo lás sal sza va zó
vá lasz tó pol gár ok, il let ve akik nek a lak cí me csak a te le pü lés
meg ne ve zé sét tar tal maz za, a 8. szá mú sza va zó kör ben, Csi ga -
ház, De ák F. u. 1. sza vaz hat nak. 

A vá lasz tó pol gá ro kat a név jegy zék be vé te lük ről „Ér te sí tő”
kül dé sé vel tá jé koz tat tuk, mely ben rög zí tet tük a sza va zó kör
szá mát és cí mét. Ké rem azon vá lasz tó pol gá ro kat, akik nem
kap tak ér te sí tőt, mi e lőbb ke res sék fel a he lyi vá lasz tá si iro dát.
FON TOS vál to zás tör tént a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény -
ben, mi sze rint a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok a név jegy zék be
nem ve het nek fel vá lasz tó pol gárt, így aki a vá lasz tás nap ján a
sza va zó he lyi ség ben ér te sül ar ról, hogy nem sze re pel a név -
jegy zék ben, nem sza vaz hat!

Ha a sza va zás nap ján Ön Ma gya ror szá gon, de nem a la kó -
he lyén tar tóz ko dik, iga zo lás sal sza vaz hat. Iga zo lást sze mé lye -
sen vagy meg ha tal ma zott ja út ján 2008. már ci us 7-ig kér het a
pol gár mes te ri hi va tal ban, a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé től.
Aján lott le vél ben úgy kér het iga zo lást, hogy a ké re lem 2008.
már ci us 4-ig meg ér kez zen a la kó he lye sze rin ti he lyi vá lasz tá si
iro dá ba. A nyom tat vány min tá ját az internetről
(www.valasztas.hu) le tölt he ti 

Ha Ön moz gá sá ban aka dá lyo zott, ké ré sé re moz gó ur ná val
sza vaz hat. FON TOS: moz gó ur na csak írás ban kér he tő! Moz -
gó ur nát a sza va zás nap ja előtt a he lyi vá lasz tá si iro dá tól, a sza -
va zás nap ján a sza va zat szám lá ló bi zott ság tól le het kér ni. 

A sza va zó he lyi sé gek reg gel 6 órá tól es te 19 órá ig lesz nek
nyit va. Sza vaz ni csak sze mé lye sen le het! 

A sze mély azo nos ság és a lak cím iga zo lá sa a sza va zás so rán:
A vá lasz tó pol gár a sze mély azo nos sá gát és a lak cím ét a kö -

vet ke ző iga zol vá nyok be mu ta tá sá val iga zol hat ja:
A lak cím iga zo lá sá ra is al kal mas, ér vé nyes sze mély azo no -

sí tó iga zol ván  nyal, vagy ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol -
ván  nyal, vagy ér vé nyes út le vél lel, vagy 2001. ja nu ár 1-jét kö -
ve tő en ki ál lí tott ér vé nyes ve ze tői en ge dél  lyel és ér vé nyes lak -
cím kár tyá val.

A nép sza va zás ra kér dé sen ként kü lön – kü lön bö ző szí nű –
sza va zó lap ké szül. Ügyel je nek ar ra, hogy az Önök ál tal át vett
sza va zó lap okon a sza va zó kö ri pe csét raj ta le gyen! 

Ér vé nye sen sza vaz ni sza va zó la pon ként csak az egyik –
igen vagy nem – vá lasz ra le het, az alat ta el he lye zett kör be tol -
lal írt két egy mást met sző vo nal lal, X vagy + jel lel!

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nya ér tel mé ben az ügy dön -
tő or szá gos nép sza va zás ered mé nyes, ha az ér vé nye sen sza va -
zó vá lasz tó pol gár ok több mint fe le, de leg alább az ös  szes vá -

lasz tó pol gár több mint egy ne gye de a meg fo gal ma zott kér dés re
azo nos vá laszt adott. Az ered mé nyes nép sza va zá son ho zott
dön tés az Or szág gyű lés re kö te le ző!

Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

A nép sza va zás le bo nyo lí tá sá val, va la mint az azon va ló
rész vé tel lel, mint alap ve tő ál lam pol gá ri jog gya kor lá sá val kap -
cso la tos min den kér dés re kész ség gel ad fel vi lá go sí tást a He lyi
Vá lasz tá si Iro da. 

Nagy Tímea

Helyi Választási Iroda veetője

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det
pénz ügyi osz tály ve ze tői ál lás be töl té sé re

a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény
10.§  alap ján.

Az ál lás be töl té sé nek fel tét elei:

ma gyar ál lam pol gár ság
bün tet len elő é let

ké pe sí té si elő írás: 9/1995.(II.3) Korm. ren de let sze rint
köz igaz ga tá si szak vizs ga

leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell

– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tot 
– szak mai ön élet raj zot 

Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Bel ügyi Köz löny -
ben va ló meg je le nést (feb ru ár 21) kö ve tő 15 nap.

Ered mé nyes pá lyá zat ese tén a ha tá ro zat lan idő re szó ló ki ne -
ve zés hat hó nap pró ba idő ki kö té sé vel,  

2008. már ci us 16-tól tölt he tő be.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban „pénz ügyi osz tály ve ze tői

mun ka kör” meg je lö lés sel, Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va tal jegy ző jé hez le het be nyúj ta ni.

cím: 2143. Kistarcsa, Sza bad ság u.48.tel: 06/28 507132
A pá lyá za to kat a jegy ző, a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja

bí rál ja el.

Már ci us 9-én lesz a nép sza va zás

HIR DET MÉNY
Kistarcsa Oá zis Üz let ház I. eme letén 28,5m2 alap te rü le tű

önkor mányza ti tu laj do nú he lyi ség bér be adó üz le ti te vé keny -
ség cél já ra. Bér le ti díj: 59.487.-Ft/hó 

To váb bi in for má ció kér he tő a Polgár meste  ri Hi va tal ban
(2143. Kistarcsa Sza bad ság u. 48.)tel: 28-470-711/ 120-as
mel lék



CIVIL OLDAL

10

Kistarcsai Híradó

Min den év ben ja nu ár 22-én ün ne -
pel jük a Ma gyar Kul tú ra Nap ját, ami a
Him nusz szü le té sé hez kö tő dik. Eb ből
az al ka lom ból – ja nu ár má so dik fe lé ben
– szá mos ér de kes és igen szín vo na las
ren dez vény re ke rül sor or szág szer te.

A Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let
1994-ben ren de zett elő ször prog ra mot
a Ma gyar Kul tú ra Nap ja tisz te le té re.
Az óta éven te meg tart juk a Kistarcsai
Kis csil la gok cí mű mű sort, ki vé ve
2007-et, ami kor va la mi fél re ér tés foly -
tán te rem bér le ti dí jat kel lett vol na fi -
zet nünk a pol gár mes te ri hi va tal nak.

A foly to nos ság ta valy meg sza kadt
ugyan, de 2008. ja nu ár 20-án is mét
meg tar tot tuk ezt a so kak ál tal várt mű -
sort. A prog ram ban – mint min den év -
ben – a te het sé ges kistarcsai gye re kek -
nek, il let ve a Kistarcsán ta nu ló is ko lá -
sok nak biz to sí tunk fel lé pé si le he tő sé get.

Az elő ké szü le tek gya kor la ti ré sze a
szo ká sos mó don, ne he zen in dult. Bár
még az elő ző év de cem be ré nek ele jén
fel hív tuk az is ko lák fi gyel mét a ter ve -
zett prog ram ra, de hogy a nem hely ben
ta nu ló kistarcsai gye re kek is tu do mást
sze rez ze nek ró la, hir det tük a hir de tő -
táb lá kon is. Ab ban is meg egyez tünk az
is ko lák ve ze tő i vel, hogy a meg hall ga -
tást a Köl csey Is ko lá ban tart juk, ahol
van zon go ra is. Mind ezek el le né re csak
né hány gye rek élt ez zel a le he tő ség gel
– kö zü lük ket ten az ál ta lunk szor gal -
ma zott és irá nyí tott kü lön pró bák el le -
né re sem jöt tek el a fő pró bá ra. Így az

elő adás nap ját meg elő ző két hét – az
ér de mi fel ké szü lés he lyett – a fel lép tet -
he tő gye re kek fel ku ta tá sá val telt el. 

Az em lí tett kel le met len je len sé gek
el le né re, egé szé ben vé ve szín vo na las
es té nek le het tünk ré sze sei, mert van nak
köz tünk igen te het sé ges gye re kek,
akik nek egy ré sze va la me lyik lel kes
mű ked ve lő cso port nak is tag ja.

A más kor szép szám ban je lent ke ző
fu ru lyá so kat ez út tal egye dül Ber ta lan
Ni ko let ta kép vi sel te, aki Mo zart Al leg -
ró ját ad ta elő ta ná ra, Szar vas Jó zsef
zon go ra kí sé re té vel. 

Ver set a Kistarcsai Kis csil la gok ko -
ráb bi elő adá sa i ból jól is mert Bí ró Lu ca
(Reményik Sán dor: Tél elő) és De ák
Ger gely (Pe tő fi Sán dor: Egy es tém ott -
hon) mon dott, mind ket ten a gya kor lott
vers mon dók ma ga biz tos sá gá val.

A zon go ris ták töb ben vol tak. Kö zü -
lük Raj ka Lász ló két Papp La jos da ra -
bot, Matus Ber ta lan egy Kas sai Má ria
és egy Abajev dal la mot, Lá ba Do rot  tya
James Hook: Country tán cát, Rapavi
Vik tó ria pe dig Bee tho ven: F-dúr szo na -
ti ná ját ad ta elő.

Pró za mon dók ból ez út tal sem volt
hi ány. Szalay Csa ba – aki a Szent Ist -
ván Is ko la há zi ver se nyén ka te gó ri á já -
ban el ső lett – a Má tyás ki rály és a mu -
tat vá nyos cí mű mon dát mond ta el.
Nagy No el Sün Ba lázs (Csu kás Ist ván)
és test vé rei tör té ne té vel szó ra koz ta tott
min ket. Gróf Kris tóf tól hall hat tuk a
Há rom kí ván ság cí mű ma gyar nép me -
sét, Var ga Dor ka pe dig egy Láz ár Er -
vin me sé vel, a Lyu kas zok ni cí mű vel
mu tat ko zott be. A tős gyö ke res kistar -
csai Adamcsek Ronald – a Szent Ist ván
Is ko la há zi ver seny ének má sik ka te gó -
ri á já ban szin tén el ső lett –  olyan íze -
sen mond ta A macs ka és az egér ba rát -
sá ga cí mű szé kely nép me sét, hogy azt
még a va ló já ban szé kely szár ma zá sú
Sepsi Bo tond is meg iri gyel het te, aki
egyéb ként szin tén szé kely nép me sé vel
mu tat ko zott be.

Cso da szép él mény ben volt ré szünk,
ami kor egy-egy le ány gyö nyö rű nép -
dal ok kal bű völ te el a kö zön sé get. Szé -
kely Bog lár ka – ne vé hez hű en – szé -
kely, Manninger Ka ti ca pe dig mold vai
da lo kat vá lasz tott.

Nagy No el lel még egy szer ta lál koz -
tunk a szín pa don, de most egé szen más
ol da lá ról mu tat ko zott be: az ő el bű vö -

lé sé nek esz kö ze a bű vös koc ka volt.
Bár hogy el le he tett ne ki te ker ni, ő alig
több mint egy perc alatt – alig kö vet he -
tő gyor sa ság gal – el ren dez te az ös  szes
kis koc kát úgy, hogy az ol da lak egy szí -
nű ek le gye nek. Egy más jel le gű mu tat -
vá nyá ban egy kéz zel ol dot ta meg ezt a
fel ada tot, de eh hez az asz tal ra he lye zett
spe ci á lis be ál lí tás ról kel lett in dul nia.  

A Csi ga ház ban ke vés olyan prog -
ram zaj lik, mely ben ne sze re pel ne a
Pan nó nia néptáncegyüttes va la me lyik
cso port ja. Most elő ször a Pöt tö mök ad -
tak elő far san gi gye rek já té ko kat. A
Gye rek cso port zá ró szám ként be mu ta -
tott szé ki tán cá nak cí me: Sok Zsu zsan -
na na po kat volt. 

Egy fő pró bán – me lyen a cso por tok
nem vet tek részt – kí vül más fel ké szü -
lé si le he tő sé günk nem volt, en nek el le -
né re jó han gu la tú, kel le mes mű sort lát -
hat tunk, hall hat tunk.

Szo ká sa ink hoz hí ven, ez út tal is
min den fel lé pő ka pott egy-egy em lék -
la pot és aján dék köny vet.

A má so dik rész előtt a Ka rá cso nyi
Kön tös ben Kistarcsa, és a Kistarcsai
Kis al ko tók pá lyá zat dí ja zott jai ve het ték
át ju tal mu kat egye sü le tünk ku ra tó ri u -
má nak el nö ké től, Hal mos Mo niká tól. 

A szü net ben a mű sor hoz és az em lí -
tett pá lyá za tok hoz kap cso ló dó ké pe ket
– köz tük a Kistarcsai Kis al ko tók pá -
lyá zat dí ja zott pá lya mű ve it – ve tí tet tük
ki pro jekt or ral.

A Kistarcsai Kis csil la gok cí mű ren -
dez vényt min den év ben be mu tat ko zá si
le he tő ség nek szán juk, hogy azok a
gye re kek, akik érez nek ma guk ban te -
het sé get va la mely te rü le ten, ta lál koz -
has sa nak a hoz zá juk kö zel ál ló he lyi
kö zön ség gel, és egy ben sze rez ze nek
né mi ta pasz ta la tot a nagy he lyi ség ben,
sok em ber előt ti be mu tat ko zás ban.

Meg kö szön jük a fel lé pők nek a sze -
rep lést, a pe da gó gu sok nak és szü lők nek
a fel ké szí tést, a töb bi köz re mű kö dő nek
pe dig azt a hát tér mun kát, ami vel hoz -
zá já rul tak az est meg va ló sí tá sá hoz.

A gye re kek nek jö vő be ni si ke re ket
kí vá nunk. Több sé gük kel bi zo nyá ra ta -
lál ko zunk a jö vő évi Kistarcsai Kis -
csil la gok mű so rá ban, de re mél jük, szá -
munk ra ed dig még is me ret len, új ar cok
is meg je len nek majd. 

Ke resz ti Fe renc

A Magyar Kultúra Napja Kistarcsán
Kistarcsai Kis csil la gok

Nagy No el prózamondásban és
bűvöskocka tekerésben indult
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A Kultúra Napját 1989 óta ün nep li meg
a ma gyar tár sa da lom. 1823. ja nu ár 22-én
ezen a na pon szü le tett meg nem ze tünk imá -
ja, a Him nusz. 

Ne künk még fon to sabb ez a nap,
mint a töb bi ün nep lő szá má ra, hi szen
Köl csey Fe renc nem csak egyi ke hall ha -
tat lan köl tő ink nek, ha nem is ko lánk név -
adó ja is.

Mi ja nu ár 21-én, ün ne pi mű sor ral
kezd tük a dél előt töt. Mű so run kat meg -
tisz tel te je len lé té vel Ke resz ti Fe renc, a
Kistarcsai Kul tu rá lis Egye sü let el nö ke,
aki be szélt a he lyi kul tu rá lis te vé keny sé -
gek ről, le he tő sé gek ről, is ko lánk és az
egye sü let egy re szo ro sabb ra fű ző dő kap -
cso la tá ról.

Szer da he lyi Ben ce el sza val ta a Him -
nuszt, majd di ák pol gár mes te rünk,
Chamie Cintia kö vet ke zett, aki a mű sort
ve zet te. El mond ta, hogy ez az év a Re ne -
szánsz és a Bib lia éve. Eb ben a hó nap -
ban, ja nu ár 8-án volt Wass Al bert szü le -
té sé nek 100. év for du ló ja. Nap ja ink ta lán
egyik leg nép sze rűbb író já nak em lé ke it
Má tyás At ti la 8. c osz tá lyos ta nu ló idéz -
te fel, majd Szé kely Bog lár ka gyö nyö rű
csán gó nép da lo kat éne kelt. „Ami kor a
buj do só az Is ten nel be szél” cí mű Wass
Al bert ver set  Frindt Jú lia, 8. b osz tá lyos
ta nu ló sza val ta el úgy, hogy a gye re kek -
kel zsú folt tor na te rem ben egy pis  sze nést
sem le he tett hal la ni. Be fe je zés kép pen a
nyol ca di kos lá nyok kis kó ru sa éne kel te
el a Hon fog la lás cí mű film be tét da lát.

A nap to váb bi ré szé ben is ko lánk volt
di ák jai tar tot tak elő adá so kat, ame lyek re

min den osz tály ból két-há rom ta nu ló
ment el. Elő ze te sen min den ki ér dek lő dé -
si kö ré nek meg fe le lő en je lent ke zett va la -
ho va.

Az elő adá sok a kö vet ke zők vol tak:
1. Csonka Csa ba: A KIKE a vi lág kö -

ze pe
2. Dernovics Ka ta: A ló és az em ber
3. Fésűs Szil via: Mi is az a Hu-Mánia
4. Horn And rea: Ér de kes sé gek a ma -

gyar saj tó tör té net ből Rá kó czi tól az
Internetig

5. Ladjánszki Lász ló: Kistarcsai kö -
tő dé sek

6. Major Zsó fia: A ma gyar ze ne út ja
– zon go ra da rab ok tük ré ben

7. Országh Pé ter: 550 éve kezd te
meg ural ko dá sát Mathias Rex
Corvinus

8. Tanács Ger gely: Le he tő sé gek az
in for ma ti ká ban –magyar szem mel

9. Zsiák Ba lázs: Mi is az a me te o ro -
ló gia?

A fi a ta lok ha tal mas lel ke se dés sel, iz -
ga lom mal ké szül tek. A fen ti ek ből ki tű -
nik, hogy a gye re kek nek a té mák szé les
pa let tá ja állt ren del ke zés re, hogy ér dek -
lő dé sük nek meg fe le lő en vá laszt has sa -
nak. Na gyon ér té kel ték ta nu ló ink, hogy
azok, akik nem is olyan ré gen még eze -
ket a pa do kat kop tat ták, ilyen szí nes,
sok ré tű tu dás sal bír nak, és ké pe sek át ad -
ni is me re te i ket a je len ge ne rá ci ó nak.
Meg mu tat ták az utat, hogy szor ga lom -
mal, ta nu lás sal, ho va le het el jut ni. Na -
gyon kö szön jük mind a ki lenc volt di á -
kunk nak ez úton is, hogy időt ál doz tak

volt is ko lá juk ra. Az elő adá sok után a
gye re kek osz tály ke ret ben, egy 50 pon tos
tesz tet ki tölt ve ad tak szá mot ar ról, hogy
men  nyi re fi gyel tek az elő ző órá ban.
Min den ki ab ba a kér dés cso port ba tu dott
be kap cso lód ni, amely elő adá son részt
vett, hi szen eze ken jegy ze tel ni kel lett.
Iga zi csa pat mun ka volt a fel adat lap ki -
töl té se. A jó kö zös ség ből ér ke zők tud ták,
hogy fi gyel mük az egész csa pat pont ja it
gaz da gít ja majd.

A teszt ki töl té sét kö ve tő en is mét a
tor na te rem ben gyűl tünk ös  sze, ahol az
elő adá so kat tar tó di ák ja ink mu tat koz tak
be. El me sél ték, ki nek az osz tá lyá ba jár -
tak, mer re ve ze tett az út juk a Köl csey
után, mi vel fog lal koz nak most. A Ma jor
La ci bá csi ve zet te be szél ge tés ben fel ele -
ve ní tet ték egy-egy is ko lai él mé nyü ket,
ki rán du lá sok, ván dor tá bo rok em lé ke it. 

Az ered mény hir de tés előtt is mét Szé -
kely Bog lár ka éne kelt.

Elő ször a nyel vi ve tél ke dő győz te se -
it dí jaz ta Ma jor Lász ló ta nár úr.

Ezt kö ve tő en ke rült sor a nap ér té ke -
lé sé re. Is ko lánk igaz ga tó as  szo nya,
Liska Gyuláné, Va li né ni hir det te ki a
győz te se ket. A tesz tet leg ered mé nye seb -
ben ki töl tő el ső há rom osz tály bu szos ki -
rán du lá son ve het majd részt a Di ák ön -
kor mány zat és az is ko la kö zös tá mo ga tá -
sá val. Min den osz tály lel ke sen dol go -
zott, még is a 8.b, a 8. c, és az 5. a osz -
tály nak si ke rült leg job ban a teszt ki töl té -
se. Gra tu lá lunk min den ki nek! 

Já vor Má ria

A Di ák ön kor mány za tot

A Ma gyar Kul tú ra Nap ja a Köl csey ben

A Magyar Kultúra Napja Kistarcsán 
– Kistarcsai Kisalkotók

A Magyar Kultúra Napja alkalmából évek óta hirdetünk alkotói pályázatot a kistarcsai kis „művészpalánták” számára.Idén
mindkét téma – a biblia évéhez és a reneszánsz-évhez kapcsolódó – sokakat csábított alkotásra. Nehéz dolga volt az egyesület
kuratóriumának, hogy a sok szép munka közül kiválassza a legígéretesebbeket. 

Érdekes, hogy mindkét nyertes kisalkotó az égő csipkebokor történetét álmodta papírra!
Alsó tagozatos nyertes: Bankó Martin, jutalma egy 5000 Ft értékű vásárlási utalvány, Szász Andorné felajánlásaként,

művészkellékek vásárlására.
Felső tagozatos nyertes: Barabás Xénia, jutalma egy féléves komplex művészeti képzés a Varázsműhely Művészeti

Alapítvány tanodájában, az Erzsébetligeti Színházban, melynek tandíjához szintén 5000 Ft-tal járult hozzá Szász Andorné. 
A Gabula Art Gasztronómiai Fotóstúdió különdíját kapta a reneszánsz lakoma hű ábrázolásáért: Váradi Emese.További

kilenc alkotó kapott jutalmat szép munkájáért. Erre a célra Herbély Istvánné ajánlott fel plüss állatokat és kisautókat.Minden
pályázónak névre szóló emléklapot készítettünk, de ezek nagy része megmaradt, mivel az érintettek nem jöttek el az ered-
ményhirdetésre. Az alkotásokat a Kistarcsai Kiscsillagok műsora idején kiállítottuk a Csigaházban, de szeretnénk, ha még
többen is megtekinthetnék őket. Szándékunk szerint az év során több kiállítást rendeznénk belőlük. Az érték bennünk, köztünk
– itt, a kisalkotók közt is – van.      

Gabula Andrásné Halmos Monika, kuratóriumi elnök, www.kike.hu
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A kép vi se lő-tes tü let leg fi a ta labb
tag ja mind ös  sze 20 éves, je len leg az
Eöt vös Ló ránd Tu do mány egye tem Ál -
lam és Jog tu do má nyi Ka rá nak po li to -
ló gus hall ga tó ja, de ké sőbb sze ret ne
köz gaz da ság tant is ta nul ni. 16 éves ko -
ra óta fog lal ko zik po li ti ká val, 18 éves
ko rá ban be lé pett a FIDESZ-be, a he lyi
FIDELITAS ala pí tó tag ja és nagy meg -
le pe tés re a 7. szá mú vá lasz tó kör zet ben
ma ga biz to san győ zött.

– Eb ben a pil la nat ban Ju hász ék a

te le pü lés leg be fo lyá so sabb csa lád ja, hi -

szen ifj. Ju hász Ist ván mel lett – lis tá ról

– Ju hász Ist ván is be ke rült a kép vi se lő-

tes tü let be. Lesz-e vi ta apa és fia kö zött

he lyi po li ti kai kér dé sek ben? 

– Nem hi szem, hogy lesz vi ta, ugya-
n is én úgy sza va zok majd, ahogy jó nak
lá tom és édes apám is sa ját be lá tá sa sze -
rint dönt. Ez nem be fo lyá sol ja a mun -
kán kat.

– Nem gon dol ja azt, hogy túl fi a ta -

lon ke rült be az ön kor mány zat ba, rá -

adá sul egyé ni kör zet ben?

– Nem, mert ami kor fel kér tek er re a
fel adat ra, ak kor el ha tá roz tam, hogy a sa -

ját kör ze tem ben meg pró bá lok sze mé lyes
kap cso la to kat ki épí te ni a vá lasz tó im mal,
va gyis fo lya ma to san sze ret nék kom mu -
ni kál ni az em be rek kel. Ez pe dig nem kor
füg gő, egyéb ként fel nőtt nek ér zem ma -
gam és nem gon do lom, hogy má sok ta -
ná csai fog ják meg ha tá roz ni a kép vi se lői
mun ká mat. Sze ret nék egy hó na pon be lül
egy la kos sá gi fó ru mot szer vez ni a vá -
lasz tó kör ze tem ben, ahol a vá lasz tók
prob lé má i ra len nék kí ván csi, s ter mé sze -

te sen azon le szek, hogy min den ki nek se -
gít sek, egyéb ként itt sze ret ném meg kö -
szön ni a vá lasz tók bi zal mát, kö szö nöm,
hogy ilyen so kan rám sza vaz tak.

– Ez a mos ta ni idő kö zi vá lasz tás

egy faj ta po li ti kai kar ri er kez de tét je len -

ti ifj. Ju hász Ist ván éle té ben!

– Er re bo nyo lult vá la szol ni, de mi vel
po li to ló gus nak ta nu lok, ez azt je len ti,
hogy min den kép pen po li ti ká val sze ret nék
fog lal koz ni. A kar ri er egy ki csit túl zás, hi -
szen a po li ti ka csi ná lás hoz más kell, mint
a po li ti ka ér tel me zés hez. Azt gon do lom,
hogy most be le lát ha tok Kistarcsán a po li -
ti ka csi ná lás ba, de ezt nem te kin tem va la -
mi fé le kar ri er kez de té nek, de egy biz tos
ne kem az éle tem a po li ti ka, akár tu do má -
nyo san néz zük, akár az ál lam igaz ga tás ol -
da lá ról. Sze ret nék na gyon ke mé nyen dol -
goz ni, tes tü le ti ülé se ken, ren dez vé nye -
ken, mert ez a kép vi se lő dol ga.

– A ta nu lást ös  sze le het egyez tet ni a

kép vi se lői mun ká val? 

Akit ér de kel a po li ti ka, an nak nem je -
lent het gon dot a po li ti kát ta nul ni, egy ki -
csit ki kap cso ló dás is. Re mé lem az el mé -
let ben ta nul ta kat rög tön át tu dom vin ni a

Ne kem éle tem a po li ti ka
Ifj. Ju hász Ist ván 7. vá lasz tó kör zet (FI DESZ)

A múlt év de cem be ré ben nyug ál lo -
mány ba vo nult 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 ének-ze ne ta ná ra, Dr. Ferjentsik
Miklósné. Kol lé gá i val ta lán ki sé eset le -
nül, ám an nál na gyobb sze re tet tel kö -
szön tünk el ked ves kol lé ga nőnk től.

Dr. Ferjentsik Miklósné, le ány ko ri ne -
vén Ko vács Mag dol na 1947. ok tó ber 17-
én szü le tett Kar ca gon. Édes ap ja a he lyi ta -
nonc ott hon ve ze tő je volt – ta lán e kö rül -
mény is sze re pet játsz ha tott pá lya vá lasz tá -
sá ban. 1966-os érett sé gi vizs gá ját kö ve tő -

en 1970-ben szer zett ma gyar nyelv és iro -
da lom ének-ze ne sza kos ál ta lá nos is ko lai
dip lo mát az Eg ri Ta nár kép ző Fő is ko lán.

A fő vá ros Kő bá nya ke rü le té ben, Gyön -
gyö sön, Szomolyán ta nított, csel lós ként
részt vett az Eg ri Szim fo ni kus Ze ne kar
mun ká já ban, pe da gó gus kó rus ban éne kelt.

Bel gyó gyász és rönt gen szak or vos fér -
jé vel az ol da lán két és fél évet az af ri kai Mo -
zam bik ban töltött, ahol 1979. no vem be ré től
1982. má ju sá ig meg szer ve zte az ott élő 21
ma gyar csa lád gyer me ke i nek ok ta tá sát.

1983-ban ke rül tek Kerepestarcsára, két
gyer me kük kel, az ak kor 11 éves Ger gel  lyel
és a 10 éves Vi o lá val. Ne gyed év szá za don
át ta ní tot ta ének-ze ne tan ér ként, fu ru lya ta -
nár ként, ma gyar ta nár ként, vagy ép pen tú ra -
ve ze tő ként a fi a ta lo kat és a fel nőt te ket.

Pe da gó gia mun ká ját, em ber sé gét min -
den kor min den ki meg be csül te. Sze re tet áradt
be lő le, de fe lé je is – utol só ta ní tá si nap ján is.

Több száz volt nö ven dé ked, szü le ik,
kol lé gá ink s a ma gam ne vé ben meg ér de -
melt bé kés, hos  szú bol dog nyug dí jas
éve ket kí vá nok, ne ked ked ves Mag di! 

Dr.  Pat kós Jó zsef

40 év a ze ne ok ta tás szol gá la tá ban

Dr. Ferjentsik Miklósné. 

Ifj. Juhász István

Pályázati kiírás
Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala ügykezelő munkatársat keres a testületi ülések
és bizottságok jegyzőkönyvvezetésére, valamint a

felmerülő adminisztratív feladatok ellátására a
Szervezési Irodára.
Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, középiskolai végzettség,

számítógépes ismeretek 
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Előnyt jelent: közigazgatási gyakorlat,

ügykezelői vizsga.
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– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
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törvényben meghatározottak szerint.
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Min den esz ten dő ben az új já szü le tő
élet el ső hír nö kei a bim bós bar ka ágak.
Azért ves  szük ke zünk be vi rág va sár nap,
hogy az új éle tünk szer ző jét, Jé zust kö -
szönt sük ve le. Ezt tet tük az el múlt esz ten -
dő ben is. Ám az óta el múlt egy év és a mai
na pon, a ha mu vá ége tett bar kák po rá val
ke resz tet raj zol hom lo kunk ra az egy ház.
Fi gyel mez tet: Em lé kez zél, hogy por ból
vagy és por rá le szel. Olyan va la mi re em lé -
kez tet, ami re nem szí ve sen em lé ke zünk.
Hely te len len ne azon ban sze met huny ni a
va ló ság előtt. A föl di élet szám ta lan ér té ke
a mu lan dó ság je gyét hor doz za hom lo kán.
Mi kor az egy há zunk er re fi gyel mez tet, ko -
ránt sem akar ja ki ol ta ni élet ked vün ket. In -
kább az a szán dék ve zér li, hogy fel hív ja fi -
gyel mün ket a mu lan dó, iga zi ér té kek re. A
por és a ha mu füg gö nye mö gött olyan kin -
csek rej tőz nek, ame lyek fö lött az „örök
élet csil la ga ra gyog.” (Ju hász Gyu la) 

Ka rá csony és hús vét ün ne pe előtt bol -
dog ün ne pe ket kí vá nunk egy más nak. Ed -
dig azon ban so ha sem hal lot tuk, hogy va -
la ki bol dog nagy böj töt kí vánt vol na fe le -
ba rát já nak. Hi szen a böjt, az imád ság, a
ke reszt já rás ide jét ne he zen le het ne bol -

dog nak ne vez ni. Mindezek el le né re az Úr
Jé zus fi gyel mez tet, ha böj töl tök ne le gye -
tek szo mo rú ak, hogy meg lás sák raj ta tok.
Ezt úgy is mond hat nánk: Is ten a jó ked vű
ada ko zó kat ked ve li. A ke resz tény em ber
ön meg ta ga dá sa, le mon dá sa nem egy
öröm tip rás. Is ten nem irigy li tő lünk a föl -
di ja va kat. Ha még is azt kí ván ja, hogy né -
ha le mond juk bi zo nyos ja vak ról, ez zel
min ket is rá akar ve zet ni az ada ko zás örö -
mé re. Iga zi gaz dag sá gun kat nem az zal
mu tat juk meg, hogy ké rünk, ha nem az zal,
hogy ada ko zunk. Le mon dá sa ink, ön meg -
ta ga dá sa ink nyo mán ta lá lunk rá azok ra a
lel ki ér té kek re, ame lyek bol dog gá te szik
nagy böj tün ket. 

A szent gyó nás al kal má val leg több ször
imád sá got ka punk elég té te lül, azért mert
az imád ság is ve zek lés nek, te her té tel nek
szá mít. Ami kor imád ság ra akar rá ve zet ni
az egy há zunk ben nün ket, az a szán dék ve -
ze ti, hogy az Is ten nel va ló be szél ge tés ben
örö met ta lál junk. De vi gyáz zunk! A
csend ben Is ten is akar szól ni hoz zánk. Te -
gyük al kal mas sá lel kün ket, hogy Is ten
sza vát, su gal la tát meg tud juk hal la ni. Az
em be rek büsz kék, ha ne ves, hí res em be -

rek kel be szél get het nek. A ke resz tény em -
ber le gyen bol dog, hogy szól hat Is ten hez,
és le gyen alá za tos, hogy Is ten szól jon hoz -
zá. A val lá sát gya kor ló ke resz tény em ber -
nek, nem csak bol dog nagy böjt je le het, ha -
nem bol dog le het min den nap ja is. 

Ki len ce dik Pius pá pa sá ga alatt tör -
tént. (1846-tól 1878-ig ve zet te az egy há -
zat.) Egy gaz dag fran cia hölgy Ró má ban
töl töt te a far san got. 

A far sang vé gén ki hall ga tá son je lent
meg a pá pá nál. Ar ra kér te, hogy a szent atya
szol gál tas sa ki a ham va zás szentelményét.
A pá pa, aki ér te sült a hölgy kön  nyel mű mu -
la to zá sa i ról, fé lig tré fá san, fé lig ko mo lyan
így vá la szolt: Job ban ten né, ha Ná poly ba
utaz na ham vaz kod ni. Úgy hal lom, is mét
mű kö dik a Vezuv, és ott an  nyi ha mu hull na
a fe jé re, amen  nyi önt meg il le ti... 

Nagy böjt kez de tén, mind an  nyi an
egy for mán ka punk a szen telt ha mu ból.
Hogy az el nem ham va dó lel ki ér té kek -
ből men  nyit gyűj tünk ma gunk nak, az
már egyé ni hoz zá ál lá sunk tól függ. Se gít -
sen ben nün ket a jó Is ten, hogy sok lel ki
ér té kek kel gaz da god junk Hús vé tig. 

Som lai Jó zsef plé bá nos

A kistarcsai re for má tus temp lo munk
eb ben az év ben 90 éves. Er re az ün nep -
ség re sze ret nénk a temp lo mot fel újí ta ni.
A 90 éves temp lom te tő mű sza ki ál la po ta
ezt már na gyon is igény li. A be ázás nyo -
mai a fa lon is meg lát sza nak. A meg lé vő
te tőt a fa szer ke zet tel jes bon tá sa nél kül,
rá épí tett rá csos tar tó val le het meg erő sí te -
ni, ezért a te tő dő lés szö ge emel ked ni fog.
Így a te tő a sta ti kai meg erő sí té sen kí vül a
cse rép bo rí tás sal együtt még szebb kül sőt
is nyújt. Mi vel a te tő dő lés szö ge emel ke -
dik, a tor nyot is meg kell emel ni egy mé -
ter ma gas ság gal. Ez ál tal a to rony mé ret -
ará nyá nak ki sebb hi bá ja is ki iga zí tás ra
ke rül. A temp lom ab la kai is cse ré re szo -
rul nak hő szi ge te lés hi á nya mi att.

A mun ká la to kat be fe je ző fes tés előtt
né hány bel ső mun ká la tot is el kell vé gez -
nünk, mint a gáz csö vek, vil lany sze re lé sek
fel újí tá sát és a szó szék mel let ti aj tó cse ré -
jét. Ez zel a temp lom fel újí tá sá nak el ső
üte mét tud juk el vé gez ni, ami nek a költ sé -
ge vár ha tó an 15 mil lió fo rint. A kö vet ke ző
ütem re csak év ti ze dek múl va ke rül het sor. 

Ezen kí vül szük sé ges cse rél nünk a
pa ró ki án a be já ra ti aj tó kat, ab la ko kat a
rossz mű sza ki ál la pot mi att. Eh hez a vár -

ha tó költ sé gek fe lét, 350 000 Ft-ot, már
meg kap tunk.

Min den pá lyá za ton meg pró bál tunk in -
dul ni, de me net köz ben ki de rült, hogy egy -
ház köz ség nem pá lyáz hat, csak ab ban az
eset ben, ha az egy ház köz ség tel jes be vé te -
l ének 15%-át az ön kor mány zat, vagy kor -
mány fi nan szí roz za. Ez csak egy há zi kór -
há zak nál, vagy is ko lák nál kép zel he tő el.

Gyü le ke ze tünk nek 10,5 mil lió Ft áll a
ren del ke zé sé re a mun ká la tok hoz. A hi ány -
zó 4,5 mil lió fo rint ér de ké ben egy részt
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá hoz for -
dul tunk nagy lel kű tá mo ga tá sért, hi szen em -
ber öl tőn ként csak egy szer for dul elő, hogy
a temp lom ilyen nagy be ru há zá sá ra sor ke -
rül jön. Más részt tisz te let tel és sze re tet tel
kér jük mind azon ma gán sze mé lyek anya gi
tá mo ga tá sát is, akik tud nak ál doz ni a re for -
má tus temp lom fel újí tá sa ér de ké ben. 

A költ ség ta ka ré kos ság mi att a se géd -
lel ké szi la kást ar ra tart juk fenn, hogy a
fel újí tás alatt a ki vi te le zők szá má ra WC-t,
mos dót, öl tö zőt, ké zi rak tárt biz to sít sunk
ben ne, így meg ta ka rít suk ide ig le nes he -
lyi ség fel ál lí tá sát. 

Amint az épít ke zés meg va ló sul és a be -
osz tott lel ké szi la kás fel sza ba dul, sze ret -

nénk egy mun ka tár sat al kal maz ni Kis -
tarcsán, hogy az Iszákosmentő Mis  szió
mun ká ját vé gez ze. A Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház nak az iszákosmentő mun ká -
ban több év ti ze des ta pasz ta la ta és te kin té lye
van. Eb be az or szá gos mun ká ba kap cso lód -
nánk be mi is. Re mél jük, hogy er re néz ve
majd egy együtt mű kö dé si meg ál la po dást
tu dunk köt ni az Ön kor mány zat tal a ko ráb -
ban meg kez dett tár gya lá sok nak meg fe le lő -
en, és ez a mun ka hos  szú tá von az egész te -
le pü lés éle té re ál dá sul lesz. Mind ezt azért
me rem le ír ni, mert az Iszákosmentő Misz  -
szió mun ká ját a 90-es évek ele jén Pilis -
vörösváron már vé gez tük az ot ta ni Ön kor -
mány zat se gít sé gé vel. Azt ta pasz tal tuk,
hogy az egész te le pü lés hasz nát lát ta en nek.
Csa lá dok éle te ren de ző dött, gyer me kek tér -
tek meg a kal ló dás ból, bom ló fél ben lé vő há -
zas sá gok újul tak meg sze re tet ben. 

Tisz te let tel és sze re tet tel kér jük min-
d  azok anya gi tá mo ga tá sát, akik tud nak
ál doz ni a re for má tus temp lom fel újí tá sa
ér de ké ben a fel adat nagy sá gá ra és a 90
éves ju bi le um ra va ló te kin tet tel.

Ál dást, bé kes sé get min den ol va só -
nak!

Riskó Já nos re for má tus lel kész

A böj ti idő 

Felújításra szorul a 90 éves templomREFORMÁTUS

KATOLIKUS
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Tisztelt Kistarcsaiak!

Kistarcsa város FIDESZ Csoportja
ezúton is tisztelettel megköszöni

a város lakóinak, hogy szavazataikkal
a 10 egyéni választási körzetből
9 körzetben a mi jelöltjeinket

választották meg.
Bizalmukat megköszönve

képviselői eskünknek megfelelően
az elkövetkezendőkben is Kistarcsa város

érdekeit kívánjuk képviselni.

Képviselőink elérhetősége:
http://www.kistarcsavarosert.hu

A  FIDESZ Kistarcsai Csoportja

(Fizetett politikai hirdetés)

Arassa le befektetése sikerét!

Siker Garantált Kötvény
Jegyzési idő: 

2008. február 25-től április 4-ig

Fektesse pénzét
Siker Garantált 

Kötvénybe
és részesedjen befektetése által
a stabil kilátásokkal ren-
delkező cégek lehetséges
növekedéséből!

Ha Ön úgy szeretne kedvező kamatot elérni, hogy
közben csak minimális kockázatot vállal, tehát inkább

a biztos kamatot nyújtó megtakarításokat részesíti
előnyben, akkor nem kell tovább keresgélnie. A Siker
Garantált Kötvény mindezt biztosítja, hiszen ha Ön
megvárja a 2,5 éves futamidő lejártát, a minimum
kifizetés a névérték 111%-a lesz, de ez az érték a

futamidő végére akár a névérték 175%-át is elérheti. 

2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. Telefon: (06-28) 470-841

APRÓHIRDETÉS
Tanítás
– Angol társasági klub várja az érdeklődőket Kistarcsán minden hét-
főn 19 órától az iskolában. Bátorság a megszólalni vágyóknak!
Jelentkezz Juditnál a 06 30-90-74-621 telefonszámon.
Eladó
– Nagytarcsán szép állapotú 3 szobás családi ház  a falu központjában
csendes, aszfaltos utcában eladó. Bontás nélküli tetőtér beépítéssel.
26.500.000 Ft  06/20-247-67-67 ,   06/20-224-9261
Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény.
Klímaszerelés kedvező áron.06-20-467-7693 
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Személy és tehergépjárművek

javítása, szervizelése, 

helyszíni 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

E-mail: jukabt@invitel.hu 

NE BÖJTÖLJÖN, VEGYEN KÖLCSÖN
Hitelakció

Az igényelhető hitel maximuma: 5 millió forint
500.000,-Ft hitelösszeg akár egy jövedelemmel is igényelhető

Kamata: évi 11%
Kezelési költség: évi 2%
Előtörlesztési díj: nincs

Bírálati díj: nincs

A részletekkel kapcsolatban keresse kirendeltségeinket
Telefon:  

Kistarcsai Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 65.

Tel.: (28) 506-840;

és (40) 100-100

THM    500.000,- Ft 1 éves futamidőre történő folyósítása esetén értendő: 19,08%
THM    500.000,- Ft 3 éves futamidőre történő folyósítása esetén értendő: 15,94%
THM 1.000.000,- Ft 5 éves futamidőre történő folyósítása esetén értendő: 15,24%

A THM meghatározása az aktuális feltételek, 
illetve a hatályos jogszabályok figyelembe

vételével  történt és a feltételek
változása esetén  a mértéke módosulhat.

A THM mutató értéke
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát

Kerepesi Betonüzem

Flaster 2001 Kft. 
Kerepes, Iparterület (Patkó Csárda fölött)

Telefon: (06-20) 965-0169
Nyitva: H–P: 7–17-ig.

Akciós termékeink:
Hullám térkő 1650 Ft/m2 (nettó)
15-ös zsalukő 180 Ft/db (nettó)
20-as zsalukő 190 Ft/db (nettó)
30-as zsalukő 220 Ft/db (nettó)
40-es zsalukő 310 Ft/db (nettó)
30x38-as pincefalazó 270 Ft/db (nettó)

Ingyenes szállítás 5 raklaptól,
darusautóval

Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa és
Szilas liget községekbe

– Futómű állítás, javítás
– Klíma töltés
– Bosch gépjármű diagnosztika
– Hivatalos Bosch szakműhely
– Vizsgára felkészítés, vizsgáztatás

Varga István
autószerelő mester

2143 Kistarcsa, Kolozsvári u. 14.
Telefon: (06-28) 471-973
Mobil: (06-30) 9-647-669




