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To vább ra sincs al pol gár mes te re Kistarcsának
A de cem ber 16-án meg tar tott tes tü le ti ülé sen Tóth Sza bolcs

pol gár mes ter an nak el le né re sem ja va solt sen kit al pol gár mes ter -
nek, hogy a Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi -
va tal tör vé nyes sé gi ész re vé telt tett ez zel kap cso lat ban. Az idő kö zi
vá lasz tá sok óta (febr.10.) nem si ke rült Kistarcsán al pol gár mes tert
vá lasz ta ni. A Köz igaz ga tá si Hi va tal ál lás fog la lá sa sze rint az ön -
kor mány zat mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló tör vény sér tést kö vet el,
ezért fel szó lí tot ta a kép vi se lő tes tü le tet, hogy a tör vény sér tés meg -
szün te té se ér de ké ben rend kí vü li tes tü le ti ülést hív jon ös  sze. Tóth
Sza bolcs ja nu ár el ső he té ben rend kí vü li kép vi se lő-tes tü le ti ülés
ös  sze hí vá sát kez de mé nyez te. 

A me gyei köz gyű lés el nö ké nek 
vil lám lá to ga tá sa Kistarcsán

Dr. Szűcs La jos, a me -
gyei köz gyű lés el nö ke de -
cem ber 16-án ked den a Pest
Me gyei  Flór Fe renc Kór -
ház ban ka rá cso nyi aján dé -
ko kat adott át a gyer mek -
osz tály be te ge i nek. Ez után
részt vett Kistarcsán a tes tü -
le ti ülé sen. A Köl csey Ál ta -
lá nos Is ko lá ba ki he lye zett
ülés szü ne té ben először

Tóth Szabolcs polgármester tárgyalt a közgyúlés elnökével, majd meg -
be szé lést foly ta tott Juszkó Ferenccel, Majsai Sándorral és Nagy Tímea
jegyzővel az eset le ges óvo da bő ví tés kap csán a me gye tu laj do ná ban
lé vő kór ház mel let ti föld te rü le tek átadásáról.

A „Kö zö sen Ér tük” Ala pít vány
köz hasz nú je len té se 

A „Kö zö sen Ér tük” Ala pít vány, a sé rült fi a ta lo kért tá -
jé koz tat ja a nyil vá nos sá got, hogy a 2007. évi sze mé lyi
jö ve de lem adó ból az ala pít vány ja vá ra ér ke zett 105.568
Ft-ból 38.400 Ft-ot ki rán du lás ra, a töb bit mű kö dés re for -
dí tot ta. Kö szön jük az ado má nyo kat, se gít sé gük re a jö vő -
ben is szá mí tunk. 

Adó szá munk: 18693104-1-13

FEL HÍ VÁS TÜ DŐ SZŰ RÉS RE
2008. ja nu ár 6-tól 2008. ja nu ár 27-ig
Tü dő szű rés he lye: Vá ros gond nok ság

2143 Kistarcsa Bat thyá ny u. 4/a.
Hét fő, szer da – dél után 12.40-től -18 órá ig

kedd, csü tör tök, pén tek – dél előtt 8-tól 14 órá ig

Kér jük a tü dő szű rés re hoz za ma gá val a sze mé lyi iga zol vá nyát,
TAJ kár tyá ját, va la mint az elő ző év ben ka pott tü dő szű rő iga zo lá sát.

A tü dő szű rés min den 30. élet év ét be töl tött la kos rész re kö te le -
ző, ezért aki nem ka pott ér te sí tést és el múlt 30 éves az is je len jen
meg a szű ré sen!

A köz igaz ga tá si ha tó ság el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 2004. évi. CXL. tör vény 48.§ (1) be kez dé se ér tel mé ben az idé zett
sze mély kö te les az idé zés nek ele get ten ni.

Kistarcsai Kis al ko tók pá lyá zat
A 2009-es Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból al ko tói pá lyá za -

tot hir de tünk kistarcsai, il let ve Kistarcsán ta nu ló gye re kek ré szé -
re. A pá lyá zat té mái: a. Az én ga la xi som, b. Csil lag ös vé nyen

A pá lya mű vek tet sző le ges tech ni ká val (rajz, szo bor, kéz mű ves
munka…) ké szül het nek. A be ér ke zett al ko tá sok ból több hely szí -
nen is ki ál lí tást ren de zünk. A rész le tes ki írás 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 (Hal mos Monika). A
pá lya mű ve ket a Kistarcsai Kis csil la gok meg hall ga tá sá nak hely szí -
nén, a Köl csey Is ko lá ban le het le ad ni, 2009. ja nu ár 12-én, hét főn
18 órá tól 18 óra 30 per cig.                                              KIKE

Min den ki Ka rá cso nya – a sza bad té ri
prog ra mo kat el mos ta az eső

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 de cem ber 5-re szer vez te
az ün nep sé get. A sza ka dó eső ben a Csi ga ház előt ti tér re ter -
ve zett prog ra mo kat le kel lett mon da ni. Így a sár kány re pü lő
nem szór ta az aján dé ko kat a le ve gő ből, a Vál lal ko zók Ba -
rá ti Kö re ál tal szer ve zett sé ta ko csi ká zás is el ma radt. A Csi -
ga ház ba meg hir de tett prog ra mok vi szont rend ben le zaj lot -
tak. Dél után ket tő órá tól a Csi ga ház 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 vá ros saj nos ki nőt te a Csi ga há zat, így a gye re ke ket most
is ös  sze kel lett zsú fol ni, ami azért nem sze ren csés, mert az
ovi sok is ott vol tak a te rem ben). Az ünnepségen megjelent
szin te az ös  szes kép vi se lő, a hi va tal dol go zói és a pol gár -
mes ter is. Tóth Sza bolcs ka rá cso nyi kö szön tő jé ben a sze re -
tet ről és a csa lá dok ös  sze tar tó ere jé ről be szélt. 

A mű sor ban min den is ko la fel lé pett. Sza valt Tirczka
Albertina a Flór Fe renc Gim ná zi um ta nu ló ja, va la mint  a
Gim ná zi um 12.a. osz tá lya a „We are the world ” cí mű dalt
ad ta elő. Az Egész ség ügyi Szak kö zép is ko lás ok egy mo -
dern tán cot mu tat tak be. A Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
ta nu ló ja Póder Galina és Nagy Ju dit ta nár nő egy he ge dű
du ó val lé pett a szín pad ra, a Köl csey Ál ta lá nos Is ko la 4/b.
osz tá lyá nak bet le he me se nagy si kert ara tott, fő leg az óvó -
dá sok kö ré ben, az is ko la fu ru lya cso port ja Ma jor ta nár úr -
ral szin tén nagy tap sot ka pott, sza valt Turner Dá ni el, aki
szin tén Köl csey Is ko la ta nu ló ja. A Gim ná zi um 12.b. osz -
tá lya egy mo dern tán cot mu ta tott be, iga zi ka rá cso nyi
han gu la tot va rá zsolt a szín pad ra a Szent Ist ván Is ko la öt
ta gú fu vo la együt te se. Ka rá cso nyi és egy há zi da lo kat éne -
kelt Szé kely Bog lár ka a Köl csey Is ko la 8-ik osz tá lyos ta -
nu ló ja, fel lép tek a Har mó nia Tánc klub kis tán co sai, őket
kö vet te Papp Bá lint és Papp Ta más négy ke zes zon go ra
elő adá sa. Az iga zán szín vo na las mű sort a Köl csey Ál ta lá -
nos Is ko la al kal mi ze ne ka ra ka rá cso nyi da lok kal zár ta. A
Mi ku lá sok az ün ne pi mű sor után – a gye re kek nagy örö -
mé re – szor gal ma san osz to gat ták az aján dé ko kat.

A ta va lyi hoz ha son ló an for ralt bor ral, for ró te á val és sü -
te mén  nyel kí nál ták a gye re ke ket és az ér dek lő dő fel nőt te -
ket. A for ralt bor hoz az alap 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 Kistarcsai Rétesház, 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 tet tek az ön kor mány zat dol go zói. A min den -
ki ka rá csony fá ja mel lé a bet le he met Sipos Ber na dett ál lí -
tot ta ös  sze. A prog ra mot a Roz ma ring Dal kör tea há za zár -
ta. (fo tók a cím la pon)
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24 órás mű sort szol gál tat a Kistarcsai rá dió a 101,7Mhz-en
Az Arc rá dió 2006-ban ala kult, a stú dió a Ci vil-ház ban ta lál ha tó, adá -

sa a  föl di su gár zás mel lett interneten is fogható. (www.arcradio.hu) A hét
hat nap ján a ze ne do mi nál a mű so ra i ban, de va sár nap dél utá non ként négy
és öt óra kö zött egy ma ga zin mű sort is su gá roz nak a te le pü lés köz éle té -
ről, kul tú rá já ról és sport já ról. A szer kesz tő ség Ladjánszki Lász ló fő szer -
kesz tő vel az élen lel kes kistarcsai fi a ta lok ból áll. 

Kistarcsai Kis csil la gok 2009. ja nu ár 24-én
A Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból 2009-ben is meg ren de zik a

Kistarcsai Kis csil la gok cí mű elő adó es tet, me lyen te het sé ges kistarcsai, il let -
ve Kistarcsán ta nu ló gye re kek nek biz to sí ta nak be mu tat ko zá si le he tő sé get. A
mű sor 2009. ja nu ár 24-én szom ba ton dél után 3 óra kor kez dő dik a Csi ga -
ház ban. Ezt meg elő ző en ja nu ár 12-én hét főn es te 6 óra kor – a fel lép ni
szán dé ko zók ré szé re – meg hall ga tást tar ta nak a Köl csey Is ko lá ban.
Ügyes sé gi és mű vé szi be mu ta tó kat egy aránt vár nak. In for má ció a
kike@kike.hu E-mail cí men és a 28/470-926-os te le fon szá mon 

De ák ta nya prog ram jai
2009. ja nu ár 8. Hal mos Monika: „Isz tam bul, vá -

gyom ná lad len ni bi tan gul” 
2009. ja nu ár 15. Telegdi Pé ter: Ame ri kai fo ci 
2009. ja nu ár 22. Földényi Ág nes: Pár kap cso la tok

vizs gá la ta gra fo ló gi á val 2009. ja nu ár 29. Kabai Pé -
ter: Ál la ti szex 

A De ák ta nya elő adá sa it a Ci vil ház (Szé che nyi út
33.) kö zös sé gi ter mé ben tart ja. A klub es tek ide je:
csü tör tö kön es te 7-10 órá ig. A De ák ta nya is me ret ter -
jesz tő elő adá sai nyi tot tak, azo kat bár ki té rí tés men te -
sen lá to gat hat ja.                                                    KIKE

Vá ro si Könyv tár
Fel hí vom tisz telt ol va só im fi gyel mét, hogy a Vá ro si Könyv tár 2008. 12.

20-tól 2009. 1. 5-ig zár va lesz. Min den ked ves ol va só nak kel le mes ka rá cso nyi
ün ne pe ket és bol dog új évet kí vá nok! Szabóné Tóth Ka ta lin  könyv tá ros

A „Csi ga ház” de cem be ri és ja nu á ri prog ram ja 
de cem ber 31. Nyug dí jas szil vesz ter   19.00- 
ja nu ár     24. Kistarcsai kis csil la gok 15.00-
ja nu ár     31. Vál lal ko zók bál ja        19.00-

ÉR TE SÍ TÉS HUL LA DÉK SZÁL LÍ TÁ SI IDŐ PONT VÁL TO ZÁS RÓL
Ér te sí tem a Tisz telt La kos sá got, hogy a 2008-2009. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend vál to zás mi att – és iga zod va

a hul la dék le ra kó nyit va tar tá sá hoz – te le pü lé sün kön a hul la dék gyűj tés és szál lí tás  az aláb bi ak sze rint vál to zik.

– de cem ber 24 (szer da) és de cem ber 29 (hét fő) helyett de cem ber 29 (hét fő) mun ka nap
– de cem ber 25 (csü tör tök) és de cem ber 30 (kedd) helyett de cem ber 30 (kedd) mun ka nap
– de cem ber 26 (pén tek) és de cem ber 31 (szer da) helyett de cem ber 31 (szer da) mun ka nap
– ja nu ár 1 (csü tör tök) és ja nu ár 5 (hét fő) helyett ja nu ár 5 (hét fő) mun ka nap
– ja nu ár 2 (pén tek) és ja nu ár 6 (kedd) helyett ja nu ár 6 (kedd) mun ka nap

Ké rem a Tisz telt La kos sá got, hogy a fen ti idő pont ok ban csak az ál ta lá nos kom mu ná lis hul la dé kot he lyez zék ki, reg gel fél
8-ig, a ker ti hul la dék ki ra ká sát mel lőz zék.

Tá jé koz ta tom  Önö ket arról, hogy az ün nep nap ok kö rü li mun ka rend vál to zás az Eper je si úton lé vő sze lek tív hul la dék gyűj tő szi -
ge tünk üze mel te té sét nem érin ti, az ott gyűj tött – pa pír, mű anyag, üveg, fém stb. – hul la dé kok fo lya ma tos el he lye zé sét biz to sít juk.

A fen ti ek ben le írt vál to zá sok kal kap cso lat ban fel me rü lő kér dé sük re, ész re vé tel ük re mun ka nap okon, a Vá ros gond nok ság te le fon -
szá ma in 470-440 és a 470-119 ál lunk ren del ke zé sük re. Se gí tő köz re mű kö dé sü ket tisz te let tel kö szö nöm, és kí vá nok Önök nek

Bol dog Ka rá csonyt és si ke rek ben gaz dag Új Esz ten dőt ! 
A Vá ros gond nok ság dol go zói ne vé ben Sze pe si Lász ló vá ros gond nok

Szü lők és Pe da gó gu sok Ba rá ti Tár sa sá ga –
1% fel aján lá sa

A Szü lők és Pe da gó gu sok Ba rá ti Tár sa sá ga azért jött lét re, hogy a
hal mo zot tan sé rült fi a ta lo kat és csa lád tag ja it se gít se. A 2008-ban ka pott
31.405.-Ft 1% fel aján lást, a fi a ta lok nyá ri tá bo roz ta tá sá hoz aján lot tuk
fel. Kö szön jük mind azok nak, akik cél ja in kat tá mo gat ták. Ala pít vá nyunk

adó szá ma:18176960-1-42 Ecsedi Gáborné tör vé nyes kép vi se lő

MÁS-KÉP Színjátszó Csoport évzáró előadása  
A MÁS-KÉP Színjátszó Csoport szeretettel meghív mindenkit a

december 28-án tartandó ingyenes előadására, melynek címe: „István, a
király”. Az előadás  19.00 órakor kezdődik a Csigaházban.

Dr. László Lívia Dr. Hatvani Szabolcs
H: 8–12 H: 14–18
K: 8–11 K: 14–17
Sz: 13–17.30 Sz: 8–11 
Cs: 13–16 Cs: 8–12
P: 8–12 P:  változó, két hetente 12 – 16

Dr. Kribusz Edgár Dr. Loján András
H: 9–12 H: 12–16
K: 10–14 K: 14–18
Sz: 14–18 Sz: 8–12
Cs: 9–12 Cs: 14–18
P: változó, P: 8–12
két hetente 12 - 16

Dr. Vígh Katalin Dr. Horváth Eszter
H: 8–11 H: 13–16
K: 8–10.30 K: 15–18
Sz: 15–18 Sz: 8.30–11.30
Cs: 8–11 Cs: 15–18
P: 13–16 P: 8.30–11.30

Fogászati rendelés
Dr. Poór Zsuzsanna Dr. Répay Klára
H: 13.30–19.30 H: 7.30–13.30
K: 7.30–13.30 K: 13.30–19.30
Sz: 13.30–19.30 Sz: 7.30–13.30
Cs: 7.30–13.30 Cs: 13.30–19.30
P: páros hét P: páratlan hét

8.00–12.00 8.00–12.00

Háziorvosok rendelési ideje
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A no vem be ri tes tü le ti ülést 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 ben tar tot ták. Majsai Sán -
dor kép vi se lő a na pi ren di pon tok hoz ja va sol ta fel ven ni az év vé -
gi ju tal ma zás kér dé sét. Babarczi Jó zsef a szlo vá ki ai test vér vá ros
Belusán szer zett ta pasz ta la ta it az egye bek kö zött kí ván ta el mon -
da ni. A mó do sí tá so kat egy han gú an el fo gad ták.

Al pol gár mes ter – nincs dön tés
Ezt a na pi ren di pon tot meg előz te Uvacsek Csa ba in dít vá -

nya, aki az SzMSz mó do sí tá sát kér te, ugyan is sze rin te ta ka ré -
kos sá gi okok ból a fő ál lá sú al pol gár mes ter he lyett tár sa dal mi
al pol gár mes tert kel le ne a te le pü lés nek foglakoztatnia. A mó do -
sí tást egy han gú an meg sza vaz ták. Ezek után Tóth Sza bolcs
Babarczi Jó zse fet ja va sol ta al pol gár mes ter nek, akit 4 igen és
10 nem sza va zat tal nem vá lasz tot tak meg a kép vi se lők.

A pol gár mes ter be szá mo ló ja kap csán Majsai Sán dor ki fo -
gá sol ta, hogy a re for má tus temp lom no vem ber 15-i ün ne pé lyes
át adá sá ra Tóth Sza bolcs csak kés ve ér ke zett meg. A pol gár -
mes ter vá la szá ban el mond ta, hogy egy fon tos csa lá di ese mény
mi att nem tu dott részt ven ni az ün nep ség el ső ré szén, de ezt je -
lez te a re for má tus lel kész nek.

Az ön kor mány zat 600 mil lió fo rint ját há rom hi tel in té -
zet nél he lyez ték el

Még no vem ber ben 12-én egy rend kí vü li tes tü le ti ülé sen ha -
tá roz tak ar ról, hogy a fel sza ba du ló sza bad pénz esz kö zök el he -
lye zé sé re ban ki ár aján la tot kér nek. A Pénz ügyi Bi zott ság el nö ke
Ju hász Ist ván az OTP, a CIB és az UniCredit Bank aján la ta it ja -
va sol ta el fo gad ni. A ja vas la tát né mi vi ta után 13 igen, egy nem
és egy tar tóz ko dás mel lett tá mo gat ták a kép vi se lők,  így 280 mil -
lió fo rin tot az OTP Bank nál, 200 mil lió Ft-ot a CIB Bank nál  és
120 mil lió Ft-ot az UniCredit Bank nál he lyez tek le tét be. 

Bő ví tik a Gesz te nyés Óvo dát
A kép vi se lők egy han gú an úgy dön töt tek, hogy a szük sé ges

óvo dai fé rő hely bő ví té se ket a Gesz te nyés Óvo da te rü le tén vég -
zik el. A bő ví tés hez cím zett ál la mi tá mo ga tást kér nek az Ön -
kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um tól, a kór ház
mel let ti te rü let meg szer zé sé ről pe dig meg kez dik a tár gya lá so -
kat a Pest Me gyei Ön kor mány zat tal.

8%-kal emel ke dik a lak bér ja nu ár tól
Ta valy az inf lá ció mér té ké nek meg fe le lő en emel ték a lak -

bé re ket. A tes tü let idén is így dön tött. Ez egy össz kom for tos la -
kás ese té ben azt je len ti, hogy a 423 Ft/m2-es bér le ti díj 2009.
ja nu ár 1-től 455 Ft/m2 - re mó do sul.

Mó do sí tot ták a há zi or vo si, há zi gyer mek or vo si, vé dő női
és fog or vo si kör ze tek ről szó ló ren de le tet

Er re azért volt szük ség, mert a 2002-ben el fo ga dott ren de -
let óta új ut cák és vá ros ré szek ala kul tak ki Kistarcsán és ezek
nem sze re pel tek a fel so ro lás ban. Az új kör zet ha tá rok meg te -
kint he tők a vá ros hon lap ján (www.kistarcsa.hu / tes tü le ti ülé -
sek, no vem ber 18.)

A Patrona Hungariae Gyógy szer tár nyit va tar tá sának
módosítását a képviselők támogatták

A Hu nya di ut cá ban ta lál ha tó gyógy szer tár vezetője kér te a
nyit va tar tás meg vál toz ta tá sát, mert szerette volna meg szün te -
tni a hét vé gi ügye le tét. Indoklásában az állt, hogy az Auchan
Áru ház ban mű kö dő gyógy szer tár folyamatosan nyitva tart. (A
Megyei Tisztiorvosi Szolgálat a képviselők javaslatát nem
fogadta el, így maradt a régi nyitva tartási rend. a szerk.).

Ki je löl ték a Vá ros gond nok ság új te lep hely ét
A mun ka bi zott ság ja vas la ta sze rint a Vá ros gond nok ság a jö -

vő ben a Ma lom u. 1. szám alá köl töz ne. Az in dok lás ban töb bek

kö zött az áll, hogy a ki sze melt in gat lan te rü le te a „Bú csú tér”
fe lé bő vít he tő.  

Bő vül a köz vi lá gí tá si há ló zat
A Kép vi se lő-tes tü let 11 db új lám pa test fel sze re lé sé ről és

üze mel te té sé ről dön tött, így a Bo ró ka ut cá ban 7 db, a Tu li pán
ut cá ban pe dig 4 db lám pa test tel bő vül a köz vi lá gí tá si há ló zat.
A ki vi te le zé si mun kák el vég zé sé vel az Észak-Bu dai Kft-t bíz -
ták meg 582.559,-Ft-ért.  

Meg újul a vá ros hon lap ja
Az ed di gi üze mel te tő Via De sign Stú dió Kft szer ző dé se 2008.

de cem ber 31-vel le jár, ezért új pá lyá za tot ír tak ki a hon lap üze mel -
te té sé re. Jö vő re a vá ros hon lap já nak el ké szí té sé re, üze mel te té sé re és
tár hely biz to sí tá sá ra Nagy Csa ba egyé ni vál lal ko zó (1186 Bu da pest,
Tö vis hát u. 45.) aján la tát fo gad ták el. A fej lesz tés költ sé ge 200.000
Ft + Áfa, az üze mel te tés ha vi költ sé ge 28.000 Ft + Áfa. 

P.Gy.

Az önkormányzat 600 millió forintját három hitelintézetnél helyezték el

Pá lyá za ti fel hí vás
Kistarcsa vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén vég zen dő

köz úti sze mély szál lí tás
köz szol gál ta tá si szer ző dés ke re té ben tör té nő el lá tá sá ra
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le t ének

725/2008. (XI. 18.) szá mú ha tá ro za ta, va la mint az au tó bus  szal
vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi
XXXIII. tör vény 6. § ren del ke zé sei alap ján Kistarcsa vá ros köz -
igaz ga tá si te rü le tén vég zen dő köz úti sze mély szál lí tás köz szol -
gál ta tá si szer ző dés ke re té ben tör té nő el lá tá sá ra pá lyá za tot ír ki.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó ma -
ra dék ta la nul fe lel jen meg az au tó bus  szal vég zett me net rend
sze rin ti sze mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény
ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, to váb bá vál lal ja,
hogy a szol gál ta tást leg alább a je len leg ér vé nyes me net rend -
nek meg fe le lő en és leg alább a je len le gi szol gál ta tó ál tal üze -
mel te tett jár mű park és szol gál ta tás szín vo na lán biz to sít ja.

A pá lyá za ti ki írás be sze rez he tő: Kistarcsa Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal Pol gár mes te ri Tit kár ság (2143 Kistarcsa, Sza -
bad ság út 48. I./15.) mun ka nap okon 8-12 óra kö zött.

A do ku men tá ció ára: 50.000,-Ft+Áfa
Az aján lat té tel ha tár ide je: 2009. feb ru ár 10. (kedd) 12 óra.
Az el bí rá lás mód ja: a pá lyá zat ki író ja elő mi nő sí tés sel nem

kí ván él ni, a pá lyá zat nyer te sé nek az ös  szes sé gé ben leg elő -
nyö sebb aján la tot te vő pá lyá zót nyil vá nít ja.

Az el bí rá lás szem pont jai:
– a je len leg ér vé nyes me net rend hez ké pest a já rat gya ko ri -

ság nö ve lé se a la kos ság uta zá si igé nye i nek meg fe le lő en, fi -
gye lem mel a la kos ság élet vi tel éhez tar to zó in téz mény rend -
szer el ér he tő sé gé re is,

– a szol gál ta tás mi nő sé gé re vo nat ko zó re fe ren ci ák (pon -
tos ság, meg bíz ha tó ság, utasbiztonság, tisz ta ság),

– a moz gá suk ban kor lá to zott sze mé lyek uta zá si le he tő sé -
ge i nek biz to sí tá sa, 

– a jár mű vek és a szol gál ta tá si inf rast ruk tú ra szín vo na la,
az üze mel te tés kör nye ze ti ha tá sai,

– a sze mély zet tel szem be ni el vá rá sok, fog lal koz ta tá si fel té te lek.
Az ered mény hir de tés leg ké sőb bi idő pont ja: 2009. már ci us 20.
A szer ző dés kö tés leg ké sőb bi idő pont ja: 2009. már ci us 23.
A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2009. áp ri lis 01.
A szer ző dés idő tar ta ma: 5 év, az az 2009. áp ri lis 1-jé től 2014.
már ci us 31. nap já ig.
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Feb ru ár 10-én volt az idő kö zi vá lasz -
tás, ami egy faj ta víz vá lasz tó volt az ön -
kor mány zat éle té ben. Az ön fel osz la tást
kez de mé nye ző kép vi se lők sze ret ték vol -
na Tóth Sza bolcs pol gár mes tert el moz -
dí ta ni, de ez nem si ke rült. Min den eset re
a kép vi se lő tes tü let ös  sze té te le és lét szá -
ma meg vál to zott. A pol gár mes ter az új
hely zet ben is ki sebb ség be ke rült. Rög -
tön a vá lasz tá sok után Tóth Sza bolcs azt
nyi lat koz ta, hogy Kistarcsa fej lő dé sé ért
bár ki vel szí ve sen együtt mű köd ne. A vá -
lasz tá sok óta tíz hó nap telt el. Idő sze rű
vis  sza te kin te ni, ezért meg ke res tük a vá -
ros el ső szá mú ve ze tő jét. Tóth Sza bolcs
pol gár mes ter kész sé ge sen vá la szolt a
Kistarcsai Hír adó kér dé se i re. 

– Si ke rült-e a fej lő dés ér de ké ben
együtt mű kö dést ki ala kí ta nia a több ség -
ben lé vő – most már Kistarcsa Vá ro sért
frak ci ó ba tö mö rült – kép vi se lők kel?

– A té nyek kel sze ret ném kez de ni, az
idő kö zi vá lasz tás Kistarcsának egy te te mes
költ sé get je len tett, a meg emel ke dett kép vi -
se lői lét szám (a 13 ta gú tes tü let 17 fő re bő -
vült) szin tén pénz be ke rül. Az a puccs amit
el le nem ter vez tek, vé gül nem si ke rült, a
vá lasz tók nak az volt az aka ra ta, hogy én
ma rad jak a pol gár mes ter. To vább ra is fel -
vál la lom, hogy én akár az ör dög gel is haj -
lan dó len nék együtt mű köd ni a te le pü lés
fej lő dé se ér de ké ben, csak in dul ja nak el a
fo lya ma tok. De saj nos az ál lás pont ok nem
kö ze led tek, a frak ció to vább ra sem tart ja
tisz te let ben a vá lasz tók aka ra tát. Er re fé -
nyes bi zo nyí ték, hogy az ál ta lam je lölt al -
pol gár mes tert, Babarczi Jó zse fet nem haj -
lan dók meg sza vaz ni. 2006-ban is őt je löl -
tem, ak kor sem tá mo gat ták. Egy po li ti kai
al ku ke re té ben 2006 de cem be ré ben meg -
egyez tem a jobb ol da li kép vi se lők kel, hogy
Solymosi Sán dor le gyen az al pol gár mes ter
és pont ő volt az, aki eb ből a po zí ci ó ból
sze re tett vol na pol gár mes ter len ni. Er re a

tiszt ség re olyan em bert je löl min den te le -
pü lés el ső em be re, aki ben tö ké le te sen
meg bí zik, aki al kal mas a he lyet te sí té sé re.
Egyéb ként azt gon do lom, hogy azért nem
fo gad ják el Babarczi Jó zse fet, mert én je lö -
löm. Ezen kí vül a frak ció nem ve szi fi gye -
lem be, hogy van egy gaz da sá gi prog ra -
mom és nem akar ják ész re ven ni, hogy
amit ők eről tet nek azok ered mény te le nek.

– Eb ben az év ben mit tud fel mu tat ni
a pol gár mes ter úr ál tal ve ze tett ön kor -
mány zat?

– Egyet len egy ér vé nyes pá lyá za tunk
volt eb ben az év ben, egy út pá lyá zat, amit a
Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram
ke re tén be lül nyer tünk el. Ezt Sza bó Im re
(je len leg a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um el ső em be re) tá mo ga tá sá val
lob biz tuk ki, aki ak kor a Kö zép-Ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács el nö ke
volt. Ezen kívül ki sebb pén ze ket nyer tünk
in téz mény fej lesz té sek hez. A kép vi se lő-
tes tü let nem nyert.

– En nek mi az oka?
– Ko moly hi á nyos sá gok van nak

Kistarcsán ezen a te rü le ten. A pol gár mes tert
pa pír fec ni ken tá jé koz tat ják a kép vi se lők,
hogy sze rin tük mi lyen cé gek kel kel le ne
meg írat ni a pá lyá za to kat. Ezek ről a cé gek -
ről ál ta lá ban nem tu dunk sem mit, va la ki va -
la ki nek aján lot ta – hát ha ne künk is jó lesz
meg jegy zés sel. Így buk tuk el a Köl csey Is -
ko lá ra be adott fel újí tá si pá lyá za tun kat, az
előbb em lí tett mó don pre fe rált pá lyá zat író
cég kép te len volt ha tár idő re be ad ni a pá lyá -
za ti anya got. Szak ér tői vé le mé nyek sze rint
az ál ta luk be adott pá lyá za tok szin te mind -
egyi ke gyen gén és hi á nyo san volt meg ír va.
Az a vé le mé nyem, hogy csak re fe ren ci á val
ren del ke ző cé get sza bad na meg bíz ni ilyen
fel adat tal, és azért is szé gyell het jük ma gun -
kat, mert a kör nye ző te le pü lé sek több pá lyá -
za ton is ered mé nye sen sze re pel tek. Ke re pes
pél dá ul 300 mil lió fo rint ér té kű fő tér pá lyá -
za tot nyert. Kész ter ve ink van nak utak ra,
óvo dá ra, böl cső dé re és mű ve lő dé si köz -
pont ra, csak az a baj, hogy ezek re 2009-ben
nem ír nak ki pá lyá za tot. Te hát ar ra ké szül a
kép vi se lő-tes tü let, ami nincs és nem is lesz.
A kí vül ről jö vő ja vas la tot a frak ció rög tön
le söp ri az asz tal ról. Pe dig meg ta ka rí tá sunk
is van, amit pél dá ul a pá lyá za tok ön ré szé hez
is fel le het ne hasz nál ni. 

– Mi le het ilyen hely zet ből a ki út?
– Le kell szö gez ni, hogy csak ak kor

tu dunk elő re lép ni, ha nem erő ből po li ti -
zá lunk. Szak ér tői vé le mé nyek re ala po -

zott és min den ki ál tal tá mo ga tott dön té -
se ket kel le ne hoz nunk. Kistarcsán sok
olyan em ber él aki se gí te ni tud na, de lát -
va a ki ala kult hely ze tet tel je sen el for dul -
tak az ön kor mány zat tól. Nagytarcsán a
jobb és a bal ol dal együtt po li ti zál, ná lunk
ez egy elő re tel je sen el kép zel he tet len.

– A kép vi se lő-tes tü let mun ka bi zott sá -
got ál lí tott fel a köt vény ki bo csá tás elő ké -
szí té sé re. Eb ben a konst ruk ci ó ban a pol -
gár mes ter úr tá mo gat ja-e az ela dó so dást?

– Most 633 mil lió fo rint tal ren del ke -
zünk, eb ből 470 mil lió fo rint az M0 kö rü -
li tel kek ki sa já tí tá sá ból szár ma zik, eh hez
még hoz zá jön egy 130 mil lió fo rin tos
meg ta ka rí tás és a ka ma tok. Azért van ek -
ko ra meg ta ka rí tá sunk, mert azo kat a fel -
ada to kat, amit el kel lett vol na vé gez nünk
nem csi nál tuk meg. Vall juk be őszin tén a
meg ta ka rí tá sok hoz a kép vi se lő-tes tü let nek
sem mi kö ze sincs. A köt vény ki bo csá tás
re á lis eset ben még jó is le het, mert olyan
hi te le ket le het ve le ki vál ta ni, ami meg ta -
ka rí tást ered mé nyez. Ez len ne a ki bo csá tás
rö vid tá vú elő nye. Hos  szú tá von olyan be -
ru há zá so kat le het ne el in dí ta ni, ami re egy -
elő re nincs sem mi lyen fe de ze tünk. Pél dá -
ul eb ből le het ne óvo dát bő ví te ni, va la mint
böl cső dét épí te ni. Re á lis ter vek ese tén, a
köt vény ki bo csá tás min den kép pen se gí te -
né a fej lő dést Kistarcsán.  

A nem túl po zi tív be szél ge tés után,
de gon dol ván a kö zel gő ün ne pek re, min -
den egyes kistarcsainak, va la mint a vá -
ros ban dol go zók nak és a te le pü lés sel
kap cso lat ba ke rü lők nek ezt az évet egy
ki csit el fe led ve, erőt, egész sé get, bé kés
ka rá csonyt és bol dog új évet kí vá nok!

P.Gy.

Akkor tudunk előrelépni, ha nem erőből politizálunk
Évértékelő interjú Tóth Szabolcs polgármesterrel

Tóth Szabolcs polgármester

Szülészeti-nőgyógyászati
magánrendelés Kistarcsán

Dr. Várkonyi Péter főorvos

Rendelési idő: kedden és csütörtökön
16-tól 20-ig

Bejelentkezés telefonon: 
06-30/928-63-65

Dr. Gonda Zoltán

Rendelési idő: szerdán 16-tól 20-ig
Bejelentkezés telefonon:

06-30/535-77-62

Rendelő: Kistarcsa, Fasor utca 2/a
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Som lai Jó zsef es pe res-plé bá nos
1990. szep tem ber 1-től vé gez pa pi szol -
gá la tot Kistarcsán. Az ő te vé keny sé gé -
nek kö szön he tő, hogy 2003-ban el ké -
szült az új plé bá nia. Az arany mi sé je
2004-ben volt, idén kap ta meg a
Kistarcsáért ér dem ér met és 2008. no -
vem ber 30-án kö szön töt ték 80-ik szü -
le tés nap ján. A most kö vet ke ző in ter jú
tel jes ter je del mé ben el hang zott a
Kisatarcsai Rá di ó ban 2008. de cem ber
15-én dél után a 101,7 Mhz-en. A ri por -
tot Ladjánszky Lász ló fő szer kesz tő
készítette. (Interneten meg ta lál ha tó a
www.arcradio.hu ol da lon)

– A plé bá nos úr nak utó lag is gra tu -
lá lunk 80-ik szü le tés nap ja al kal má ból!
Az in ter jú ele jén en ged jen meg egy sze -
mé lyes kér dést. Már nyug dí jas, de még
min dig a 20 év vel ez előt ti len dü let tel
szol gál! Rend sze re sen ír a he lyi új ság -
ba, szer kesz ti a Ka to li kus Éle tet, je len
van min den fon to sabb he lyi ren dez vé -
nyen. Hogy bír ja 80 éve sen a mun kát? 

– Kö szö nöm a jó kí ván sá got és kö -
szö nöm a hí ve im nek is azt a sok jót, amit
tő lük kap tam. A mun ka bí rá som mal kap -
cso lat ban csak azt tu dom mon da ni, hogy
szí ve sen csi ná lok min dent, de azt ve -
szem ész re, hogy egy re több időt és ener -
gi át kell be fek tet nem, ne he zek a lé pé sek,
nem sze re tek gya lo gol ni. Saj nos ke ve sen
va gyunk a hit ok ta tás hoz, új sá got szer -
kesz tek, ren ge teg fel ké rést ka pok, éj sza -
kák ba nyú ló an írom a cik ke ket, a szent
be szé de ket és bi zony ez ilyen kor ban
már fá rasz tó. 

– Hu szon hat éve sen szen tel ték pap -
pá, mi kor dön töt te el, hogy a pa pi pá lyá -
ra lép?

– Érett sé gi után las san ala kult ki ben -
nem ez a lel ki el kö te le zett ség, de min dig
érez tem az Is ten hí vó sza vát. Ahol lak -
tam ott na gyon élénk volt az egy há zi élet
és a kö zös sé gi élet. Az tán 19 éves ko -
rom ban el ke rül tem Balatonberénybe,
ahol a je zsu i ta atyák tar tot tak lel ki gya -
kor la tot, ami na gyon nagy ha tás sal volt
rám. Ek kor dön töt tem el, hogy a pa pi pá -
lyát vá lasz tom, de még ek kor egy évet a
vi lá gi élet ben töl töt tem. 1949-ben je lent -
kez tem a vá ci sze mi ná ri um ba, aho vá az -
tán fel vet tek kis pap nak.

– 1954-ben szen tel ték pap pá, ab ban
az idő szak ban kezd te az ak tív éle tét, ami -
kor ép pen az zal pró bál ko zott az ak ko ri

po li ti kai rend szer, hogy hát tér be szo rít sa
a val lást! Ho gyan in dult a pá lyá ja? 

– A po li ti kai hely zet na gyon át te kint -
he tet len volt, en nek el le né re ér de kes mó -
don ab ban a kör nye zet ben, kön  nyebb
hely zet ben vol tunk, mert az em be rek na -
gyon val lá so sak vol tak. A til tás el le né re
rend sze re sen jár tak temp lom ba, leg fel jebb
a gye re ke ket nem mer ték el en ged ni. Az én
tak ti kám na gyon egy sze rű volt, ke rül tem
min den konf lik tust. Kecs ke mét egy fon tos
ál lo má sa volt az éle tem nek, a nagy temp -
lom ban hét évig vol tam hit ok ta tó, in nen
jár tam ki a kör nye ző ta nyák ra. Ek kor tör -
tént, hogy Le nin vá ros ban (a mos ta ni
Tiszaújváros) az újjonan ala pí tott is ko lá -
ban az igaz ga tó a hit tan ok ta tás el len agi -
tált. Itt vis  sza von ták a meg bí za tá so mat, de
Kecs ke mé tet azért ezek a tö rek vé sek nem
ér ték el. Kecs ke mét ilyen szem pont ból jó
hely volt, ott vol tak a pi a ris ták, szer ve ződ -
tek a mi nist ráns osz tá lyok.

Kecs ke mét után én min den he lye men
na gyon jól érez tem ma gam, meg ta lál tam
a hí ve ket, ők is meg ta lál tak en gem. A pa -
pi hi va tás ban min dig meg ta lál tam a le -
he tő sé ge ket és min dig tud tam bő ven dol -
goz ni. Ko moly plé bá no sa im vol tak, pél -
dá ul Pest er zsé be ten a vá ci püs pö ki hely -
nök volt aki től ta nul hat tam. 

– Az én nagy szü le im 62 éve sen már
se ho va sem vágy tak, a plé bá nos úr meg
ilyen idő sen ke rült Kistarcsára, ho gyan
él te  meg ezt? 

– Nem volt kön  nyű 14 év után vál ta ni.
Ek kor már Rá kos csa bán szol gál tam, ahol
jól érez tem ma gam, de érez tem ma gam -
ban an  nyi erőt, hogy bele mer jek vág ni
egy vál tás ba. Így  ke rül tem Kistarcsára az

elhalálozottVa len tin Ti bor atya he lyé re.
– Kistarcsán egy re több fi a tal jár

temp lom ba. Ezt mi vel mag aráz za a plé -
bá nos úr? 

– Egy re töb ben jár nak temp lom ba ez
így igaz, de még nem ele gen. Va sár nap
tény leg so kan mi nist rál nak, de hét köz -
ben a két ke ze men meg tud nám szá mol -
ni az ak tív fi a ta lo kat. Ah hoz, hogy egy
gye rek reg gel hét re el jöj jön mi nist rál ni,
ah hoz az ő szán dé kán kí vül a szü lő aka -
ra ta is kell. Ti zen nyolc év vel ez előtt töb -
ben vol tak. A má sik do log ami csök ken -
ti az ak ti vi tást, hogy sok gye rek egy há zi
is ko lá ba ke rült, ott van nak fel ada tai, er re
már nem jut ide je. Sze ret ném, ha egy re
töb ben jár ná nak az if jú sá gi fog lal ko zá -
sok ra és az egy há zi kó rus ba is.

– Mi lyen ta pasz ta la tai van nak a
kistarcsaiak val lás gya kor lá sá ról?

Igen ör ven de tes, hogy Va len tin Ti bor
es pe res úr egy na gyon ös  sze tar tó kö zös sé -
get ha gyott hát ra. El kell mon da ni, hogy
van nak olyan va sár na pok, ami kor na gyon
ke ve sen van nak, de ami kor so kan jön nek
a temp lom ba én ak kor sem va gyok elé ge -
dett. Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy
az or szá gos át lag fe lett va gyunk. A szent -
mi sék szín vo na lá hoz nagy ban hoz zá já rul
az ének ka runk rend sze res je len lé te, ahol
szin tén van nak lel kes fi a ta lok. 

– Mi lyen ter vei van nak még a plé bá -
nos úr nak Kistarcsán?

– Re mé lem, hogy Kistarcsára is
előbb-vagy utóbb a püs pök úr küld egy fi -
a ta labb pa pot, ne kem már nin cse nek nagy
ter ve im. Örü lök, hogy a he lyi mi nist rán -
sok kö zül ke rült ki Ba ko nyi Já nos, akit jú -
ni us ban szen tel tek kis pap pá, ha ma ro san
még egy kistarcsai pap szen te lés vár ha tó –
Or bán Csa bá ról van szó. Én egyéb ként
be ad tam a nyug díj ké rel me met, a püs pök
úr itt járt ná lam még má jus ban és ar ra
kért, hogy ma rad jak. Fi gye lem be vé ve az
egy ház me gye ne héz sé ge it úgy dön töt tem,
hogy egy évig még ma ra dok. Min den eset -
re azt sze ret ném el ér ni, hogy Kistarcsa
egy olyan hely ma rad jon itt Pest me gyé -
ben, ahol önál ló pap szol gál ja a hí ve ket.
Re mé lem, hogy a kistarcsai hí vek to vább -
ra is ki tar ta nak a temp lo muk és a plé bá no -
suk mel lett és val lá sos éle tü ket to vább
élik a jö vő nem ze dé ké nek biz ta tá sá ra.

végezetül Isten áldjon meg min-
denkit, áldott karácsonyt és boldog új
évet kívánok!

Most ün ne pel te 80-ik szü le tés nap ját 
Som lai Jó zsef es pe res-plé bá nos

Somlai József esperes-plébános
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A Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la és Gim ná zi um idén is meg -
szer vez te az egy na pos ad ven ti ki rán du -
lást Bécs be. Is ko lánk ból sok di ák je lent -
ke zett er re az út ra.

2008. de cem ber 2-án a ko ra reg ge li
órák ban in dul tunk el Kistarcsáról au tó -
busszal a Par la ment lá to ga tás sal és gya lo -
gos vá ros né zés sel egy be kö tött uta zás ra.
Bécs be a dél előt ti órák ban ér kez tünk meg,
ahol el ső ként a bé csi ad vent szí ve kö ze pén
a vá ros há za előt ti ka rá cso nyi vá sár ra men -
tünk (Wi e ner Christkindlmarkt). Itt min -
den ki ked vé re vá sá rol ha tott min den fé le
ka rá cso nyi meg le pe té se ket, fi nom sá go kat,
és iszo gat ha tott for ró pun csot.

Ezt kö ve tő en az oszt rák Par la ment
épü le té nek bel ső meg te kin té sé re ke rült
sor, he lyi ve ze tő se gít sé gé vel. A Par la -
ment a Ring ne vű su gár út men tén he -
lyez ke dik el, mely a Vi lág örök ség ré sze,
és Bécs gyö nyö rű épü le tei kö zé tar to zik.

A dél után to váb bi ré szé ben egy vá ros -
né ző sé tát tet tünk ide gen ve ze tőnk kel. Sok
ne ve ze tes épü le tet, szob rot és ut cát néz het -

tünk meg. A Szent Ist ván Szé kes egy há zat
(Stephansdom) még be lül ről is meg te kint -
het tük, amely Bécs fő val lá si köz pont ja, va -
la mint a vá ros egyik szim bó lu ma, és egy ben
Auszt ria leg je len tő sebb gó ti kus al ko tá sa.
Töb bek kö zött még lát tuk a Má ria Te ré zia
te ret, Vár ker tet, Mo zart szob rot, Grabent,
Kartner ut cát, Ope ra há zat, Várnegyedet,
Goe the ülő szob rát, a Par la men tet.

A vá ros né ző sé ta vé ge ze té ül, es te fe lé
a fény ár ban úszó bel vá ros ün ne pi dísz ki -
vi lá gí tá sát cso dál hat tuk meg. Az a faj ta
le nyű gö ző han gu lat, amely Bécs re volt
jel lem ző min den em bert el bű völt.

Él mé nyek ben, és lát vá nyos sá gok ban
gaz dag nap után in dul tunk ha za Bécs ből.
A ké ső es ti órák ban ér kez tünk vis  sza is -
ko lánk hoz.

Gódor Mariette 12/A.

Is ko lánk ban min den év ben a ti ze dik
év fo lyam a Gó lya bál meg szer ve zé sé nek
fe le lő se. A ren de zők idén is sok hu mo ros
fel ada tot öt löt tek ki a ki len ce di ke sek

szá má ra. Vol tak sze mély re sza bott és
osz tály szin tű meg mé ret te té sek is, me -
lyek sze re pe se gí te ni egy ös  sze tar tó kis
kö zös ség lét re ho zá sát az el kö vet ke zen dő
négy év re. A pró ba té te lek a fel sőbb év fo -
lyam ok osz tá lya i ban nosz tal gi kus em lé -
ke ket éb resz tet tek, hi szen mind an  nyi an
vis  sza gon dol tunk a sa ját gó lya ava tá -
sunk ra. Is ko lánk csa lá di as han gu la ta az
ava tá son is meg mu tat ko zott, ugyan is
szép szám mal je len tek meg csa lád tag ok,
ba rá tok és ter mé sze te sen volt di ák ja ink

is. A ren dez vény ide je alatt min den prob -
lé ma men te sen zaj lott, mert ta ná ra ink és
né hány di ák tár sunk részt vett a rend
fenn tar tá sá ban. A ve tél ke dő után a ta nu -
lók és ta ní tók, ki csik és na gyok, együtt
szó ra koz hat tak egy kis mo dern tán cos
mu lat ság ke re té ben, ami es te 9-ig tar tott.
Az est vé gén a di á kok együtt in dul tak
ha za, így el köny vel het jük, hogy se gí tet -
tünk egy más ra ta lá lás ban a ne bu lók nak. 

Ger gely Pet ra, Mol nár Dá vid, 
Navratil And rea

Jól szer ve zett es tén ma gas szín vo na -
lú ze nei él mény ben volt ré sze an nak a
mint egy het ven hely be li nek, aki je len
volt 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
no vem ber 22-i ta ná ri hang ver se nyén.

Az is ko la egy év vel ez előtt át adott
hang ver seny ter mé ben – ahol no vem ber -
ben ki he lye zett so ros ülé sét tar tot ta
Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak
kép vi se lő-tes tü le te – egy más nak ad ták a
szín pa dot a Szar vas Jó zsef ve zet te he lyi
ze ne is ko la és a Josef Vocitko igaz ga tó
ál tal irá nyí tott auszt ri ai Katzelsdorf ze -
ne is ko lá já nak mű vész ta ná rai.

A ze nei est nyi tá nyát Botrágyiné Vi -
rág Or so lya fu vo la já té ka ve zet te be. Fér -
je, Botrágyi Kár oly, az is ko la ki vá ló
trom bi ta ta ná ra egy ma ga hang sze rel te
spa nyol da ra bot adott elő.

A Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye te -
men az idén dip lo má zó Lippai Ta más, Tari
Sza bolcs tár sa sá gá ban Granados: Oriental
cí mű gi tár ra írt ze ne mű vét ad ta elő.

Az ope rett ra jon gó kat Ágostonné Ba -
logh Myrtill és fér je, Ágos ton Fe renc du -
ett je ra gad tat ta taps ra, akik  Kál mán Im -
re: Marica gróf nő cí mű ope rett jé ből
adott elő egy dalt.

A he lyi ze ne is ko la ki vá ló fel ké szült -
sé gű ma gán ének-ta nár nő je, Geötz Ju dit,
Strauss Denevér-jéből éne kel te a Ka ca gó
dalt – nagy si ker rel.

Ju hász Ta más, a te het sé ges fi a tal
zon go ris ta va ló sá gos vir tu óz ként va rá -
zsol ta elő a zon go rán Rimsz kij-Kor sza -
kov Dongó-jának hang ja it.

A ven dé gek el ső pro duk ci ó ját az
oszt rák gi tá ros há zas pár And rea és Karl
Preiss szép já té ka je len tet te Ines

Schüttengruber J. S. Bach: D moll Toc -
ca tá ját ját szot ta, majd Gerswint is idéz -
te. Nagy si kert ara tott a „szom szé dok”
hét ta gú kön  nyű ze nét ját szó ze ne kar ral,
és kü lö nös él ményt je len tett a fi a tal
éne kes nő, Sabrina Rosztovits hang ját
hal la ni.

A prog ram iga zi csat ta nó ja volt a fi ná -
lé, ami kor a há zi gaz dák ze ne ka rá val –
Nagy Zsolt, Botrágyi Kár oly, Ju hász Ta -
más, Nagy Ju dit, Lippai Ta más, Szar vas
Jó zsef,  – kí sé re te mel lett Ágostonné Ba -
logh Myrtill, Geötz Ju dit és Hegedűsné
Csák Mó ni ka Eisemann ope rett da lo kat
éne kel tek, szí nes re vü mű sort te remt ve a
szín pa don.

A kö zön ség jól szó ra ko zott, az oszt -
rák és ma gyar ze ne ta nár ok kö zös va cso -
rá ju kon már a jö vő évi ta lál ko zá su kat
ter vez get ték.

Ad ven ti ki rán du lás Bécs ben

Gó lya bál a Flór ban

Nem zet kö zi hang ver seny a Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban
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Mi ku lás járt 
a Tölgy fa óvo dá ban

De cem ber 4-én meg ér ke zett a vár va
várt Mi ku lás. Na pok kal előt te meg kez -
dő dött a ké szü lő dés. El ké szül tek a fes tett
sap kák, kis csiz mák, arany szál lal öl tö ge -
tett zsá kok, Mi ku lás „fény ké pe” a bun -
dás ka bát ban, éne kel tük te li to rok ból a
Tél apó itt van-t, zeng tük a ver sün ket, mi -
sze rint „Ha tal mas put to nya

Aján dék kal meg rak va,
Jó gye re kek meg kap ják,
Meg tel nek a kis csiz mák”
Igen ám, de fé nye sek-e a kis csiz -

mák? No sza, gyor san se gít sünk a ba jon,
elő a ron gyo kat és a szor gos ap ró ke ze -
ket. Né hány hú zás és kis gaz dá ik is alig
is mer nek a csiz má juk ra. Még bíz tat ni
sem kell sen kit a rend ra kás ra. Les tük az
aj tót, cso dát vá ró lé lek kel, hogy be lép jen
a Mi ku lás. Jön, úgy ahogy meg ál mod -
tuk, las san, öre ge sen, bot ra tá masz kod -
va, csen gő vel csi lin gel ve, két hun cut
kram pusz kí sé re té ben.

Ilyen kor meg szü le tik a cso da, sze -
mecs kék el ke re ked nek, lel kek meg nyíl -
nak és né zik-né zik a Mi ku lást. A Mi ku lás
pe dig me sél, meg si mo gat ja a buk si fe -
jecs ké ket, old ja a fe szült sé get, a csen gő je
pe dig ott pi hen a lá ba előtt, de el jön az
„igaz ság pil la na ta” ami kor fel eme li csen -
gő jét és az csak ak kor szó lal meg, ha min -
den gyer mek jó volt. A csen gő pe dig hall -

gat! Az amúgy bő „mel lé nyek” egy sze ri -
ben szűk nek bi zo nyul nak, és meg kez dő -
dik a fe szen gés, nyak be hú zás, pil lo gás
jobb ra és bal ra, és be áll az óvo dá ban oly
rit ka ál la pot, a csend. Még né hány pil la -
nat és meg csen dül a csen gő. Kö vek le gör -
dül nek, só ha jok el száll nak, szá jacs kák fü -
lig ér nek, min den gyer mek jó volt eb ben
az év ben, meg ér dem lik hát a cso ma got.

Ilyen kor még fel sem me rül a kér dés,
ami ről fél óra múl va a na gyobb ja élénk
dis kur zus ba kezd, mi sze rint iga zi, vagy
sem – már mint a sza káll – és a kér dés ál -
ta lá ban el dön tet len ma rad.

Ez úton is kö szön jük szé pen a Mi ku -
lás nak, hogy mint an  nyi éve, most is el -
lá to ga tott hoz zánk, és meg ör ven dez tet te
a gye re ke ket.

De cem ber 4-5-én ka rá cso nyi vá sárt
ren dez tünk az óvo da dol go zói ál tal ké -
szí tett por té kák ból. A be folyt ös  sze get az
is ko lá ba in du ló gye re kek meg aján dé ko -
zá sá ra sze ret nénk for dí ta ni.

Kö szön jük a ked ves szü lők se gí tő tá -
mo ga tá sát.    

Terázné Malina Ilo na

A Gesz te nyés Óvo dá ban is
járt a Mi ku lás!

A Gesz te nyés óvo dá ban iz ga tot tan
szá mol ták a gye re kek, hogy men  nyit kell
még alud ni a Mi ku lás ér ke zé sé ig!

A vár va várt na pon de cem ber 05-én,

pén te ken a gye re kek dél előtt ki tisz tí tot ták
kis csiz má i kat, és az öl tö zők ben szé pen,
egy más mel lé rak va vár ták, hogy a Tél -
apó meg tölt se min den fé le fi nom ság gal.

A vá ra ko zás alatt az óvó né nik a tor -
na te rem ben „A só cí mű” me sét ját szot -
ták el a gye re kek nek. Az elő adás vé gén
már az ab la kon ko pog ta tott a MI KU -
LÁS. A gye re kek bol do gan mond ták el a
ver se ket, és lel ke sen éne kel ték a vi dám
té li da lo kat.

A Mi ku lás zsák já ból min den kis gye -
rek nek ju tott egy-egy szem sza lon cu kor,
és az iga zi meg le pe tés ez után kö vet ke -
zett! A gye re kek vis  sza men tek az öl tö ző -
jük be, ahol kis csiz má juk ban meg ta lál ták
a Tél apó aján dé ka it.

A han gu la tos óvo dai Mi ku lás-dél -
előtt höz már csak a hó esés hi ány zott, de
így is öröm mel vit ték ha za a kis lur kók
az óvó nők ál tal ké szí tett pi ros kesz tyű -
ben el rej tett fi nom sá go kat.

„Jö vő re is jöjj el hoz zánk, ked ves,
öreg Tél apó!”

A Ti tok Arany Já nos nyel vi ve tél ke -
dő cí mű or szá gos ver seny mél tó név adó -
já hoz. A fel ada tok igen ös  sze tet tek, a

nyelv ta ni és nyel vé sze ti pél dá kon túl, az
ál ta lá nos mű velt sé get is mé ri. Az or szág
ös  szes me gyé jé ből szép szám mal jöt tek
a Bu da pes ti Mű sza ki Egye tem im po záns
köz pon ti épü le té be, ahol a zá ró for du lót
ren dez ték meg a ne gye dik től a nyol ca dik
osz tá lyig be zá ró lag. 

Szalisznyó Fe renc 6. osz tá lyos ta nu -
ló, két for du lós, le ve le zős fel mé rés után
ju tott be az or szá gos dön tő be. Ez a tel je -
sít mény már ön ma gá ban is igen fi gye -
lem re mél tó, mert év fo lya mon ként csak a
leg jobb ered ményt el érő 140 – 150 ta nu -
ló kap ha tott meg hí vást. De cem ber 14-
én, va sár nap, 10 óra kor kez dő dött az
írás be li fel adat sor meg ol dá sa. Dél ben az
ered mény hir de té se kor iga zi öröm ért
ben nün ket. Fe rit a pont szá ma az 5. he -
lye zés re ér de me sí tet te. Szor gal mas mun -
ká ja, ta nul ni vá gyá sa meg hoz ta a mél tó
ered ményt. 

Ovi híradó

Köl csey -s si ker az or szá gos ver se nyen

Szalisznyó Fe renc 6. osz tá lyos ta nu ló

APRÓHIRDETÉS
Eladó – Kistarcsán 114 m2-es mediterrán
ikerház, gyalog 5 percre a HÉV-től csendes
betonos utcában. http://dencs.freebase.hu/,
06-20-99-65-138
– Nagytarcsán sürgősen, áron alul eladó egy
szép állapotú 3 szobás családi ház a falu
központjában, csendes utcában, tetőtér
beépítési lehetőséggel. 24.500.000 Ft. 06-20-
247-67-67,  06-20-224-92-61

Albérlet – Leinformálható cég hosszútávra
kiadó családi házat /hozzávetőleg 1 év / keres
Kistarcsa, vagy Nagytarcsa területén. 
Elérhetőségünk: 20/249-5672

Szolgáltatás – Hűtőgépjavítás garanciával
hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény.
Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693

KIADÓ ÜZLETHELYSÉG
Kistarcsán az Eperjesi út 40/3. OTP

társasházban 29 m2-es
helyiség kiadó! 

Érdeklődni Uvacsek Csaba
közös képviselőnél lehet. 

Tel.: 30-9217-573
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Tisztelt Hölgyem, Uram!
Engedje meg, hogy figyelmébe

ajánljam cégünket!

Cégünk egy dinamikusan fejlődő ingatlanértékesítő franchise
hálózat, mely jelenleg 93 irodával rendelkezik, és közel 800

értékesítővel dolgozik.

A Duna House Ingatlan Iroda 7 éves tapasztalattal,
jogi biztonsággal áll az Önök rendelkezésére.

Keresünk
komoly, fizetőképes, magánügyfeleink részére,
eladó, vagy kiadó lakásokat, házakat, telkeket.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
kérem jelentkezzen, hogy mielőbb felkereshessük Ön(öke)t

a sikeres együttműködés reményében.

Gombkötő Róbert ingatlanértékesítő
Mobil: 06-30/52-557-54

E-mail: gombkoto.robert@dh.hu

Eladó ingatlant keres? De bizonytalan?
Több mint 14.000 ingatlan gazdára vár! 

Hitelre van szüksége?
Mi segítünk Önnek és családjának a tökéletes, 

megálmodott ingatlan kiválasztásában, 
megvásárlásának koordinálásában!

Ne a mozgást kerülje, 

hanem egy baleset anyagi terheit!
A PostaTestŐr balesetbiztosítás ideális megoldás azok

számára, akik szeretnek felkészülni a váratlan helyzetekre is, és
szeretik minden helyzetben biztonságban tudni családjukat.

– Már napi 22 Ft-tól igénybe vehető. 
– Három különböző szolgáltatáscsomag választható. 
– Téríti a baleseti eredetű csonttörést is. 
– A 4. kórházban töltött naptól fizetjük a szerződésben

meghatározott napi biztosítási  összeget. 
– Már 25%-os rokkantság esetén is fizetünk, a

megrokkanás arányában. 
– Baleseti halál esetére Kedvezményezett jelölésére van

lehetőség. 
– Bármely 1-62 éves kor közötti személynek ajánljuk, de

a lejáratkor a biztosított nem lehet több 63 évesnél. 
– Munkáltató is megkötheti alkalmazottjaira. 

... hogy egy előre nem látható baleset esetén
se jelentsen gondot a számlák befizetése. 

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet!

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!






