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Dr. Horváth Bánk - kisállatgyógyász klinikus 
szakállatorvos

Dr. Henter Áron - magánállatorvos

Mobil: (30) 22-177-23

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út)

Rendelési és nyitvatartási idõ: H-P.: 9-20-ig

Telefon, fax: (28) 490-369

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Az árudában nevelt
fenyõkbõl is kiválaszthatja

karácsonyfáját, melyet
az Ön által kért idõpontban

vágunk ki,
akár december 24-én is!

ÉLÕ KARÁCSONYFA VÁSÁR!
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Samsung E1120
Postafon Fókusz
csomagban mindössze

6 990 Ft-ért,
amelybõl 350 Ft lebeszélhetõ

Postafon
Szerzõdéskötés:

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

Legyen elérhetõ, ami fontos!

ÚJDONSÁG!
MOBIL-ELÕFIZETÉS

ÉS KÉSZÜLÉK
721 POSTÁN!
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karácsonyt!
Boldog
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Csecsemõ-víz szolgáltatás
Kistarcsa Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala értesíti a tisztelt érintett 
szülõket, hogy az Önkormányzat 
789/2009. (XI.18.) számú képviselõ-
testületi határozata értelmében a 
„csecsemõ-víz” szolgáltatást 2010. január 
1-tõl Kistarcsa, Hõsök tere 2. szám alatti 
volt fogorvosi rendelõ épületében látja 
el. Nyitva tartás: kedd: 16-18-ig, csü-
törtök: 16-18-ig További információ kér-
hetõ, Kovács Sándorné Julikánál 
telefonon: 06-30/481-90-80

Új játszótér Kistarcsán  
Az Önkormányzat és a Vállalkozók 
Egyesülete összefogásával Zsófialigeten, 
a Csallóközben épült egy új EU szab-
ványnak is megfelelõ játszótér. Az MSZP 
Kistarcsai Nõtagozata a beruházáshoz 
zöldnövények ültetésével járult hozzá. 

Egy szép, napsütéses, október végi na-
pon a lelkes kis csapat megérkezett a ját-
szótérre. Ki ásóval, ki gereblyével, volt 
aki mindkettõvel. A férfiak a Városgond-
nokság dolgozóinak segítségével a tuják-
nak gödröket ástak. A nõk összegereb-
lyézték a fák lehullott leveleit, majd közö-
sen elültették a tujákat. A munkában 
részt vett Fogarasiné Deák Valéria ország-
gyûlési képviselõ is. Jelen volt egy 3-4 év 
körüli fiúcska is, aki szakavatott módon 
mindjárt kipróbálta a játékokat is. 
Reméljük az október végi esõzések segí-
tettek a növények kötõdésében. A Nõta-
gozat által kiültetett növények  tavasztól 
díszítik a teret, és ekkor a kistarcsai gye-
rekek teljes szépségében vehetik birtok-
ba majd az új játszóteret.

Oltópontok  térségünkben
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot a Gödöllõi, az Aszódi és a Veres-
egyházi Kistérségek területén mûködõ 
oltópontokról:
- Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
- Tormay Károly Egészségügyi Központ
2100 Gödöllõ, Petõfi S. u. 1.
- Misszió Eü. Kp. Nonprofit Kft., 2112 
Veresegyház, Gyermelkiget u. 30.
-Medcenter Kft. 2170 Aszód, Baross u. 4.

dr. Vörös József 
kistérségi tiszti fõorvos

Lakás bérbe adó
Kistarcsa Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet az önkormányzat tulajdonában 
lévõ Kistarcsa 1703/2 hrsz. Szabadság u. 
38. szám alatti társasházban lévõ 1 db 
bérlakásra és 1 db garázsra költségelven 
felújítási kötelezettséggel történõ határo-
zott idõre szóló bérbeadására..
A meghirdetett ingatlanok: 1703/2/A/8 

2hrsz. szám alatti, komfort nélküli, 23 m  
területû teljes körû felújításra szoruló 
szoba, konyha, kamra, és a1703/2/A/9 

2hrsz. garázs 11 m  területtel.
A pályázatok zárt borítékban, kizárólag 
formanyomtatványon nyújthatók be, 
melyhez mellékelni kell az abban elõírt 
dokumentumokat. További információ-
kat tartalmazó írásos tájékoztató ügyfél-

fogadási idõben a Polgármesteri Hivatal 
vagyongazdálkodási ügyintézõjétõl / 
Csikós Zsuzsanna, tel: 06-28/ 470-
711,vagy 712, 104 mellék/ vehetõ át. A 
pályázat benyújtási helye: Kistarcsa 
Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal. A pályázat benyújtási határ-
ideje: a kifüggesztést követõ 30 nap. A 
pályázatokat a Településfejlesztési és 
Pályázatkezelõ Bizottsága bírálja el.

Megváltozott  a  rendõrjárõr 
mobilszáma
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kistarcsai 
Rendõrõrs éjjel-nappal hívható járõr mo-
bilszáma megváltozott. Az új telefon-
szám: 06-70/263-43-34

Polgármesteri Hivatal

TÜDÕSZÛRÉS 

Kistarcsán

2010. január 5-tól  2010. január 26-ig 
várják a lakosságot tüdõszûrésre

Tüdõszûrés helye: Városgondnokság
2143 Kistarcsa Batthyány u. 4/a.

Rendelési idõ: hétfõ, szerda  délután 12.40-tõl 18 óráig
kedd, csütörtök, péntek  délelõtt 8-tól 14 óráig

Kérjük a tüdõszûrésre hozza magával a személyi igazolványát és TAJ kártyáját.
Minden 30 éven felüli személynek, akik személyre szóló értesítést is kapnak 
kötelezõ a megjelenés. A kötelezettség elmulasztása esetén eljárási bírság 
kiszabására van lehetõség. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 
5.000,- Ft, a legmagasabb összeg 500.000,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY

Kistarcsa Város Önkormányzata 
A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló a 

39/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének 28.§ (2) bekezdése 
értelmében pályázat útján meghirdeti az alábbi bérleményét

2143.  Kistarcsa, Deák Ferenc u. 2. szám alatti 
(az üzletház bejárata a Hunyadi u.1.)
Oázis Üzletház I. emeletén található 

2 
28,5m alapterületû önkormányzati tulajdonú helyiség, 

melynek 
bérleti díja: 59.487,- Ft/hó

Egyéb költségek: rezsi költség, közös költség.

A helyiséget üzleti tevékenység céljára, határozatlan idõre, vagy határozott 
idõre, legfeljebb 5 évre szóló idõtartamra kívánja bérbe adni.
A bérleményre a meghirdetést követõ 15 napon belül lehet pályázni, a bérbe 
vétel céljának megjelölésével.
További információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási 
ügyintézõjétõl, (2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.) illetve telefonon: 28/470-
711/ 104-as mellék

                                    Polgármesteri Hivatal

KISTARCSAI HÍRADÓ » 2009. DECEMBER
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KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatom Kistarcsa lakossá-
gát, hogy az „Idõközi választások” során 
az egyik SÁRGA ÚJSÁGBAN, Juszkó 
Ferenc, a Kistarcsa Városért Frakció ve-
zetõjének aláírásával egy cikk jelent meg. 
Ebben BÁRKÁNY ERIKA neve is szere-
pelt. Ez és több más, személyemet sértõ 
írások miatt feljelentést tettem, amely a 
Gödöllõi Városi Bíróságon folytatódott. 
2009. november 3-án megtartott tárgyalá-
son a  békesség reményében  a vádat elej-
tettem! A Bíróságon megállapodtam Jusz-
kó Ferenccel, hogy mindezt együttesen 
közzétesszük a helyi lapban. Többszöri 
megkeresésem ellenére Juszkó Ferenc erre 
hajlandóságot nem mutatott! A fentiek tar-
talma mellett a végzés JOGERÕS!
Kistarcsa, 2009. 12.10.

Bárkány Erika 

Helyreigazítás egy polgármes-
teri nyilatkozat kapcsán
A Kistarcsai Híradó 2009. májusi számá-
ban interjút adott Tóth Szabolcs polgár-
mester. Az alpolgármester választással 
kapcsolatban szó szerint a következõket 
nyilatkozta: „…így választottunk január-
ban két alpolgármestert. A híresztelé-
sekkel ellentétben ez törvényes válasz-
tás volt, mert a Közigazgatási Hivatal 
sem emelt kifogást..”
A polgármester úr sajnos nagyon pontat-
lanul fogalmazott, azaz nem mondott iga-
zat. Ugyanis a kormány általános hatás-
körû területi államigazgatási szervérõl 
szóló ( 318/2008./XII.23. ) rendelet rögzíti 
többek között az államigazgatási hivatalok 
jogállását. Szó szerinti idézet az Önkor-
mányzati Minisztérium szakmai fo-
lyóiratának az Önkormányzati Tájékoztató 
2009. 1. számából: „2009. január 1-jétõl a 
Kormány  általános hatáskörû területi 
államigazgatási szerveként  létrehozta a 
regionális államigazgatási hivatalokat. 
A regionális államigazgatási hivatal, a 
helyi önkormányzatok törvényességi el-
lenõrzését kivéve, a közigazgatási hiva-
talok jogutódja. A közigazgatási hivata-
lok léteznek ugyan, de alkotmányos ke-
retek között nem tudnak mûködni, mi-
után az önkormányzati törvény szüksé-
ges, kétharmados többséggel történõ mó-
dosítása nem történt meg.”
Azaz magyarul a Közigazgatási Hivatal 
nem azért nem emlet kifogást, mert törvé-
nyes volt az alpolgármester választás, ha-
nem amiatt, mert január 1-tõl nem tudnak 
alkotmányos keretek között  mûködni. Így 
nincs érdemi cáfolata a 2009. január 20-i 
képviselõ-testületi ülésen Nagy Tímea 
jegyzõ asszony által tett megjegyzésnek 
„…csak a jegyzõkönyv számára szeretném 
megjegyezni, hogy ez sérti az SZMSZ 22.§-
át”, azaz szabálytalan volt az alpolgár-
mester választás.

                      Majsai Sándor képviselõ 
(Fidesz), Településfejlesztési és 

Pályázatkezelõ Bizottság elnöke

Az ünnepek alatt változik a hulladékszállítás menetrendje 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2009-2010. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendváltozás miatt – és igazodva a hulladéklerakó nyitva tartásához – 
településünkön  a  hulladékgyûjtés és szállítás az alábbiak szerint változik.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti idõpontokban csak az általános kommunális 
hulladékot helyezzék ki, reggel fél 8-ig, a kerti hulladék kirakását mellõzzék.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy ezen idõpontokban 2 db hulladékszállító 
autó üzemeltetésével végezzük a hulladékgyûjtést és szállítását. Tájékoztatom továbbá 
arról is Önöket, hogy az ünnepnapok körüli munkarend változás az Eperjesi úton lévõ 
szelektív hulladékgyûjtõ szigetünk üzemeltetését nem érinti, az ott gyûjtött  papír, 
mûanyag, üveg, fém stb.  hulladékok folyamatos elhelyezését biztosítjuk.  A fentiekben 
leírt változásokkal kapcsolatban felmerülõ kérdésükre, észrevételükre munkanapokon, a 
Városgondnokság telefonszámain a 470-440 és a 470-119 állunk rendelkezésükre.
Segítõ közremûködésüket tisztelettel köszönöm, és Boldog Karácsonyt, sikerekben 
gazdag Új Esztendõt kívánok Önöknek a Városgondnokság dolgozói és magam nevében:

Szepesi László városgondnok

Ahol a hulladékszállítás menetrend
szerint az alábbi napokra esik

Ott a hulladékszállítás az alábbi
napokon történik

december 24. (csütörtök) és
december 28. (hétfõ)

december 28. (hétfõ) munkanap

december 25. (péntek) és 
december 29. (kedd) december 29. (kedd) munkanap

január 1. (péntek) és
január 4. (hétfõ) január 4. (hétfõ) munkanap

udvaron, közterületen, vagy egyéb nyílt 
területen sem szabad égetni!
Fentiek alapján kérjük a tisztelt lakossá-
got, hogy a tüzelõ berendezésben csak ha-
tóságilag is engedélyezett fûtõanyagokat 
szíveskedjenek felhasználni (pl. tûzifa, 
szén, gáz, fûtõolaj, kis mennyiségben pa-
pírhulladék).
Szankció:
A rendelet 22.§-a és a 8. számú mellékle-
te alapján 150.000,- Ft-ig (gazdasági társa-
ságok esetén 500.000,- Ft-ig) terjedõ, ismé-
telten kiszabható légszennyezési bírság-
gal sújtható az a jogi, vagy természetes 
személy, aki ezen elõírásokat megszegi, 
betartásukat elmulasztja.
Továbbá Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselõ-testületének az avar- és kerti 
hulladék égetésérõl, valamint a háztartási 
és szolgáltatási tevékenységgel okozott 
légszennyezésrõl szóló 8/2006. (II.16.) szá-
mú önkormányzati rendeletének 8.§ e) 
pontja alapján 30.000,- Ft-ig terjedõ pénz-
bírsággal sújtható, aki tüzelõberendezés-
ben nem az arra engedélyezett tüzelõ-
anyagot égeti, vagy kommunális hulladé-
kot éget.                    Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk Kistarcsa város lakosságának 
figyelmét, hogy a fûtési szezonban foko-
zottan szíveskedjenek betartani a tü-
zelõberendezések üzemeltetésére, a fûtés-
re és az alkalmazható tüzelõanyagra vo-
natkozó levegõ-tisztaságvédelmi elõíráso-
kat.
A levegõ védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) sz. 
Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 
5.§ (1) bekezdése szerint tilos a környezeti 
levegõ olyan mértékû terhelése, amely 
légszennyezést, vagy határértéken felüli 
légszennyezettséget okoz, valamint a kör-
nyezeti levegõ bûzzel való terhelése. A ren-
delet 10.§ (8) bekezdése szerint az ingat-
lan tulajdonosa, kezelõje, illetve használó-
ja köteles az ingatlan rendszeres karban-
tartásáról és tisztántartásáról gondoskodni 
a levegõterhelés elkerülése érdekében.
A rendelet 11.§ (1) bekezdése szerint hul-
ladékok nyílttéri, illetõleg háztartási tü-
zelõberendezésben történõ égetése tilos. 
E rendelkezés alapján tilos többek között 
mûanyagok, gumik, sprays dobozok, ház-
tartási szemét tüzelõberendezésben tör-
ténõ égetése, de ezeket az anyagokat 

Felhívás a levegõ szennyezése ellen
Nem lehet mindent büntetlenül elégetni

Csigaház programjai

December 31. Nyugdíjas szilveszter  20.00-24.00
Január  21. Nyugdíjas batyus bál 16.00-20.00
Február 6. Szlovák bál, 19.00- 
Minden héten szerdán SALSA tanfolyam 19.00-20.30

APRÓHIRDETÉS
Szolgáltatás
Hûtõgépjavítás garanciával 
hétvégén is, nyugdíjasok-
nak kedvezmény. Klímasze-
relés kedvezõ áron. 06-20-
467-7693

2009. DECEMBER « KISTARCSAI HÍRADÓ
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Az év utolsó testületi ülésén december 
16-án betegség miatt ketten hiányoztak, 
így nem volt jelen Majsai Sándor és dr. 
Lukács Ferenc Józsefné. A több mint 
negyven napirendi pontot zárt üléssel 
kezdték a képviselõk, majd Tóth Sza-
bolcs beszámolt a két ülés között történt 
legfontosabb eseményekrõl (lásd külön a 
beszámolót).
Kistarcsának kedvez, hogy módosította 
óvoda pályázati kiírását a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség 
Egy teljesen kész helyzetben érte az NFÜ 
módosítása Kistarcsát. Ennek az a 
lényege, hogy a kiírás szerint pályázat 
csak akkor nyújtható be, ha a pályázó 
vállalja az épület teljes akadálymentesí-
tését. A Gesztenyés Óvoda engedélyezési 
tervei elkészültek, a közbeszerzési aján-
lattételi felhívás is elkészült, a beruházá-
si ütemterv szerint tavasszal  a pályázat-
tól függetlenül saját forrásból - kezdõd-
hetne az óvoda bõvítése. Ha vállalja Kis-
tarcsa a módosítás többletkiadását, akkor 
egy jó pályázattal a beruházás teljes költ-
ségének (194 millió forint) felét vissza 
lehetne kapni. Ezért egy tartózkodás mel-
lett úgy döntöttek a képviselõk, hogy 
támogatják az akadálymentesítést, ami 
25 millió forintos többletkiadást jelent.
Új  közbeszerzési szabályzatot fogadtak el
Erre azért volt szükség, mert a 3/2008 
(I.24). számú helyi rendeletet hatályon kí-
vül helyezték és egy új szabályzatot sza-
vaztak meg. Az új szabályzat szerint az 
ajánlatkérõ köteles meghatározni a közbe-
szerzési eljárás elõkészítésének, lefolytatás-
nak, belsõ ellenõrzésének felelõsségi rend-
jét.
Jövõre nem emelkednek az étkezési
térítési díjak 
Azért döntött így a képviselõ-testület, 
mert 2011. márciusáig változatlanok ma-
radnak a közbeszerzési árak, vagyis az 
óvodai ellátás 288,-Ft +Áfa,  az általános 
iskolai ellátás ( napi háromszori étkezés) 
331,- Ft + Áfa, a középiskolai ellátás 
(ebéd) 205,- Ft+ Áfa, felnõtt étkezés 
(önkormányzati dolgozóknak)   410,- Ft + 
Áfa, a szociális étkeztetés 410 Ft + Áfa.
A Katolikus Egyházközség és a 
Református Egyházközség egyforma
támogatást kap ebben az évben
A Pénzügyi Bizottság javaslatára 
143.000- 143.000 Ft  mûködési támoga-
tást kap még ebben az évben a két egy-
ház. A polgárõrség a 2009-es költségve-
tésben biztosított 600 ezer forintos támo-
gatást még ebben az évben megkapja.
Pályázatot írtak ki helyi menetrendszerin-
ti autóbuszjáratra
A pályázatot azért kellett kiírni, mert a 
Szekér-Transz Bt-vel a közszolgálati 
szerzõdés 2010. április 30-án lejár.
Bejegyezték a Szilas-menti Ivóvízminõség 
Javító Önkormányzati Társulást
A Kistarcsa és Kerepes  Önkormányzata 
által létrehozott társulást 3.6-3.6 millió 

forintos törzstõkével a Magyar Állam-
kincstár december 3-án jegyezte be. Az 
alakuló ülésen elnöknek választották 
Zsiák Pétert, elnökhelyettesnek ifj. 
Juhász István, a Felügyelõ Bizottság elnö-
kének Kovács Antal kerepesi képviselõt 
szavazták meg. A társulást azért kellet 
létrehozni, mert csak ilyen formában 
lehet pályázni a vízminõség javításra ki-
írt projektre.

Kistarcsa pályázati pénzbõl szeretne 
bölcsõdét építeni 
A bölcsõde terveztetése már 2007-ben 
megtörtént. A Közép-magyarországi Ope-
ratív Programban kiírt feltételeknek a vá-
ros mindenben megfelel, így jó eséllyel 
pályázhat, ezért beadta a pályázatát.

Jövõre nem emelkednek az étkezési térítési díjak
Pályázatokon több száz millió forintot nyerhet Kistarcsa  - testületi ülésrõl jelentjük (december 16. )

- November 2-án bölcsõde pályázattal 
kapcsolatos megbeszélést tartottunk, 
ahol a már kiosztott feladatokat és határ-
idõket beszéltük át. 
- November 5-én Csömör polgármes-
terével Bátovszki Györggyel egyeztettünk 
egy esetleges KER-HU megállapodásról.
- November 9-én intézményvezetõi 
megbeszélés keretében az intézmény-
vezetõk beszámoltak az aktualitásokról. 
Tájékoztatást kaptak az eredményes 
tervezõi eljárásról, mely a Szent István 
iskolát és a Flór Ferenc egészségügyi isko-
lát érinti.
- November 11-én a Gödöllõi Kistérségi 
Társulás ülésén Babarczi József alpolgár-
mester úr vett részt. 
- November 12-én a Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése keretében a Noldex 
Kft. munkatársai interjút készítettek ve-
lem.
- November 13-án a Szilasvíz taggyûlésen 
vettem részt, ahol elõkészítettük a KEOP 
1.3.0 pályázatot, valamint az aktualitá-
sokról tárgyaltunk. 
- November 16-án tartotta Gödöllõn a 

Helyi Védelmi Bizottság az ülését, ahol a 
rendkívüli téli idõjárásra való felkészülés 
feladatait, valamint a vis maior felada-
tokat beszéltük át. Még ugyanezen napon 
folytattuk a bölcsõde pályázattal kapcso-
latos egyeztetésünket. 
- November 23-án intézményvezetõi 
megbeszélést tartottunk. Az aktualitások 
mellett szóba került a H1N1 vírus elleni 
védõoltások beadásának kérdése. A Gö-
döllõi ÁNTSZ-nél érdeklõdésemre el-
mondták, hogy eddig a lakosság 10 %-a 
élt a védettség igényével. 
- November 24-én a Szilasvíz taggyûlésén 
vettem részt, ahol a KEOP 1.3.0 ivóvízmi-
nõség javító pályázattal kapcsolatos teen-
dõket, a tisztségviselõk díjazását, vala-
mint a DMRV Zrt-tõl történõ vízátvétel 
kérdését beszéltük át. 
- November 26-án közmeghallgatást tar-
tottunk, ahol az alpolgármesterekkel és 
bizottsági elnökökkel együtt beszámol-
tam a 2009. évben végzett munkámról. 
Kistarcsa, 2009. december 8.

Tóth Szabolcs
polgármester

Tóth Szabolcs polgármester beszámolója
a képviselõ-testület 2009. december 16-i ülésére

Január 1-tõl Kistacsán is lesz 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 
Hosszas elõkészítés után a novemberi 
testületi ülésen döntöttek arról, hogy a 
Pestor Kft.-vel kötik meg a szerzõdést a 
házi jelzõrendszeres segítségnyújtás 
mûködtetésére. Mivel a kormány a 2010-
es költségvetés tervezésénél ezt a szol-
gáltatást kivette az önkormányzatok köte-
lezõ feladatai közül, ezért a szolgáltatás 

térítésmentességét külön 
helyi rendeletben kell szabá-
lyozni. Kistarcsán nem kell 
fizetni, ha az igénylõnek a 
családjában az egy fõre jutó 
havi jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj kétszeresét, 
szociálisan rászoruló eseté-
ben a háromszorosát.
Reális közelségbe kerülhet az 
új városközpont kialakítása
Tóth Szabolcs tájékoztatása 
szerint a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség ismét kiírta a 
„Pest megyei településköz-
pontok fejlesztése” címû 
pályázatot. Mivel nincs elég 
jelentkezõ, ezért 2010-ben 
újra kiírják a pályázatot, így 

Kistarcsának is lenne ideje felkészülni 
egy ilyen nagyszabású projektre. Ezért a 
képviselõk felhatalmazták Tóth Szabolcs 
polgármestert, hogy január 5-re ebben a 
témában hívjon össze egy rendkívüli tes-
tületi ülést.

Polgár

Bergán János, Gurbán Sándor, Juhász József
és Rimóczi Erzsébet
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lósítjuk. A napokban kaptuk 
az értesítést, hogy a Fenyves 
utcára és a Burillák utcára bea-
dott pályázatunkkal nyertünk. 
Itt szilárd útburkolatot és tel-
jes csapadékvíz elvezetést épí-
tünk. A pályázati összeg 75 
millió forint, a teljes beruhá-
zás értéke 100 millió forintba 
kerül. Van még egy nagy 
pályázatunk, amit közös társu-
lás formájában Kerepessel ad-
tunk be, ez a vízminõség javí-
tását célozná meg és akár egy 
milliárd forintot is nyerhe-
tünk.
Kistacsára nagyon sok kis-
gyermekes család költözött 
az elmúlt években. A sok ígé-
ret ellenére egyelõre nincs 
bölcsõdéje a településnek. A 
tervekben szerepel-e a böl-
csõde felépítése? 
Van egy koncepciónk a böl-
csõde megépítésére. A Köl-
csey Általános Iskola alsó 
épületébõl alakítanánk ki a 40 
férõhelyes intézményt. Szep-
temberben kiírtak egy pályá-
zatot, december elején kellett 
beadni, de sajnos nem nyer-
tünk, éppen csak lemarad-
tunk. Most egy újabb pályáza-
tot írtak ki bölcsõde építésére 
és bõvítésére, természetesen 
ismét beadjuk a pályázatun-
kat. Ha nyerünk, akkor jövõre 
ebbõl építjük meg a bölcsö-
dét, ha nem akkor a beruházá-
si programunkba ezt a is beil-
lesztjük és saját erõbõl való-
sítjuk meg.
A Gyepi-földek lakópark szi-
lárd útburkolattal való ellá-
tása évek óta húzódó problé-
ma! Ezt nem lehetne pályá-
zati pénzbõl megoldani? Ta-
lán itt is becsúszik majd egy 
lehetõség!

Egy kívülálló azt látja, hogy 
ebben az évben összecsiszo-
lódott a testület, több olyan 
döntés is született, ami a te-
lepülés fejlõdését szolgálja. 
Ráadásul a közmeghallgatá-
son is kiderült, hogy az em-
bereket nem érdeklik a 
belsõ harcok, inkább ered-
ményeket és fejlõdést akar-
nak. Meg van az együttes 
akarat ebben a testületben, 
hogy eredményeket mutas-
son fel?
Év elején egy jó értelembe vett 
gondolkodásmód változás kö-
vetkezett be a képviselõknél, 
így meg tudtuk oldani az al-
polgármester kérdést is. Persze 
ehhez nekem is taktikát kellett 
változtatnom. Hosszú huzavo-
na után beleegyeztem, hogy 
megtartva saját alpolgármester 
jelöltemet a többségben lévõ 
jobboldali frakció is jelöljön 
egy alpolgármestert, így vá-
lasztottunk januárban két al-
polgármestert. Ezt követõen el-
indult a munka, ami már ápri-
lisban a beruházási terv elfo-
gadásához vezetett. A lakosság 
a háttérben folyó elõkészítõ 
munkát nem láthatja, ezért 
türelmetlen, de higgyék el, 
hogy sokan rengeteget dolgoz-
nak, ami egy évvel korábban 
nem volt igaz. A beruházási 
tervben elsõsorban az intéz-
ményeink fejlesztésére helyez-
tük a hangsúlyt és mivel erre 
meg volt és meg is van a 
pénzünk, ezt teljesítettük. 
Persze, ha egy óvodát, vagy is-
kolát szeretnénk bõvíteni az 
nem úgy van manapság, hogy 
kõmûves kanalat fognak a kép-
viselõk és társadalmi munká-
ban megcsinálják. Mindent en-
gedélyeztetni kell, terveket 

kell készíteni, közbeszerzési 
pályázatokat kell kiírni, kivite-
li terveket kell készíttetni stb. 
és csak utána indulhat meg a 
gyakorlatban is a munka. Az 
elõkészítés akár egy évig is el-

tarthat. Mi a beruházási ter-
vünknek megfelelõen végez-
tünk „úgymond” a papírmun-
kával, de csak a jövõ év elején 
köthetjük meg a kivitelezési 
szerzõdéseket és amikor elkez-
denek a mesterek dolgozni, azt 
már a lakosság is látni fogja. 
Ez utóbbi csak a teljes munka 
egyharmadát jelenti. Tavasz-
szal kezdjük az óvoda bõvíté-
sét, az Ügyfélszolgálati Iroda 
kivitelezésével már nagyon jól 
állunk, de jövõre szinte min-
den betervezett fejlesztést át 
tudunk adni és ez nem a vá-
lasztások miatt alakul így, ha-
nem ezért, mert az érdemi 
munkát - az ismert okok miatt 
- csak 2009 elsõ felében tud-
tuk elkezdeni. Óvoda építésére 
- a bõvítésen kívül építünk is - 
most írjuk ki a közbeszerzési 
pályázatot. Emellett a járdaé-
pítési koncepciónkat is megva-

Hát igen, ezt arra mondom, 
hogy eddig ezt csináltuk, ha 
szerencsénk volt akkor nyer-
tünk egy kis pénzt, he nem ak-
kor sajnálkoztunk. Egyébként 
csak akkor érdemes a pályáza-
tokra számítani, ha terv-
szerûen csináljuk. Ami jó hír, 
a Gyepi-földeken a tervek ké-
szen vannak, ezt a biztonság 
kedvéért azért még leellenõr-
zöm. Ha ez így van, akkor a 
legközelebbi pályázatra ezt a 
területet is beadjuk. Ezekben 
az utcákban még 2000-ben 
meg kellett volna csinálni az 
alapközmûveket, ami sajnos 
elmaradt. A legnagyobb prob-
léma jelenleg az, hogy nem 
tudjuk a csapadékot hova elve-
zetni. Egyetlen egy jó megol-
dás kínálkozik, át kellene hoz-
ni a csapadékvizet a HÉV 
alatt és a Szilas patak irányá-
ba kellene elvezetni. Erre elké-
szültek a tervek, csak meg kel-
lene valósítani. Egyelõre a 
Városgondnokság elkezdte az 
árkokat kiásni, ami újabb aka-
dályokat generált, a gáz és 
elektromos vezetékek ugyanis 
nem a szabvány mélységben 
vannak lefektetve. Most eze-
ket a hibákat javítjuk, de a te-
rületre érvényes és kész ter-
vekkel rendelkezünk, de a la-
kosság érdekeit is figyelembe 
kell venni, mert nem mind-
egy, hogy 50% önrészt, vagy 
75% önrészt kell fizetni.
Két évvel ezelõtt attól volt 
hangos Kistarcsa, hogy isko-
lákat kell összevonni, a kö-
zépiskolát meg be kell zárni. 
Most meg arról beszélge-
tünk, hogy a város összes in-
tézményét bõvítik, fejlesz-
tik! Mitõl van ez a nagy 
fordulat?
Ha van egy felfokozott helyzet 
- két évvel ezelõtt az idõközi 
választás ennek tekinthetõ - 
akkor legegyszerûbb olyan te-
rületet megcélozni, ami min-
denkit érint. Ilyen az utak 
állapota, a közlekedés, az 
intézmények, esetleg a szociá-
lis intézkedések. A Flór Fe-
renc Középiskolát akarták be-
zárni, mondván az iskola fenn-
tartása éves szinten 20 millió 
forint plusz kiadást jelent a 
városnak, amit nem tud kigaz-
dálkodni. Ez egy rossz politi-
ka volt, amit néhány képvi-
selõ gerjesztett, remélem ezek 
az emberek a következõ vá-
lasztáson kiszorulnak Kistar-
csa történelmébõl. Én akkor is 

6 CIVIL OLDAL

Év elején egy jó értelembe vett
gondolkodásmód változás következett be

Évértékelõ interjú Tóth Szabolcs polgármesterrel

A közmeghallgatáson a lakosság kemény kritikát fogalmazott meg az 
önkormányzattal szemben. Számon kérték az ígéreteket, hiányolták a 
fejlõdést. Tóth Szabolcs polgármester legutóbb májusban adott interjút, amikor 
arról számolt  be, hogy félre téve a személyeskedéseket elkezdték az érdemi 
munkát. Az áprilisban elfogadott beruházási terv szerint haladnak, rengeteg a 
buktató, ráadásul egy év alatt nem lehet behozni két év lemaradását. A 
sikertelen pályázatok hibáiból tanulva most már elõre megrendelnek terveket  
ennek egy része fiókokba kerül és amikor kell akkor elõveszik. 

Tóth Szabolcs
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ezer forint maradt tisztán, 
amit teljes egészében az 
Eperjesi úti Sportpálya felújí-
tására tudunk fordítani. Az ön-
kormányzat 100 ezer forinttal 
járult hozzá a sikerhez és a be-
vételeket nagyban növelte, 
hogy 90 értékes tombola aján-
dékot ajánlottak fel magánsze-
mélyek és vállalkozók. Ezt na-
gyon köszönöm utólag is és a 
hálámat úgy is szeretném 
kifejezni, hogy minden támo-
gatónkat felsorolok. A Kistar-
csai Város Önkormányzatán 
kívül szponzorált bennünket 
az OTP Kistarcsai fiókja, a 
Hyginett, a Czmór Erika 
Masszás, a Jutka fodrászat 

(Révész Ka-
talin), a Sár-
váry ABC, a 
Juka Bt., a 
Virágsarok 
( J u t k a ) ,  a  
S z a b o l c s i  
Állateledel, 
a Háztartási 
Gépek Szer-
vize (Gom-
bos S.),  a 
Kati fodrá-
szat, a Tren-
dekor Kft., a 
K e r e p e s i  
Vállalkozók 
Egyesülete, 
Huszka Ju-

dit, az Illés Cukrászda, a 
Krisztián Zöldségüzlet, a 
Fekete Zöldségüzlet, a Jakab 
Horgászbolt, Perenyei Vi-
rágbolt, Faludi K., az Országh 
Baromfibolt, a Baba+Anti 
Fodrászat, az Erika Fodrászat, 
Vágány I., a Sylvero Di-
vatstudió, a Bóna Ildi-
kó Fodrászat, a Németh 
Fodrászat, a György 
Masszás, a Palackozott 
Italok (Hunyadi utca), a 
Jumbó Közért, a Györ-
gyi Virágbolt, az Olga 
Butik, Jakab Gyula Lü-
german fuvarozó, a 
Klacsán Kertészet, a 
Botka Papír-írószer, az 
Oravecz Pékség (Kere-
pesrõl) Hernádi Zsolt, a 
Városi Óvoda, Szekeres 
Petra, Gyõr András és 
f e lesége .  Va lamint  
azok, akik a rendezés-
ben részt vettek, itt 
meg kell említeni a pol-

Ebben az évben megrendezett 
Katalin bál egy régi hagyo-
mány felelevenítése volt any-
nyi változtatással, hogy no-
vember 28-án a Kistarcsai 
Váltók Egyesülete jótékony-
sági céllal hirdette meg a tán-
cos mulattságot. A fõszer-
vezõ Uvacsek Csaba az egye-
sület elnöke és Gyõr András, 
közel 200 ezer forintot aján-
lott fel az Eperjesi úti Sport-
pálya felújításához.
Teltházas rendezvény volt a 
bál, pedig ebben a gazda-
sági helyzetben nem szíve-
sen költenek az emberek 
szórakozásra, most mégis so-
kan eljöttek. A fõszervezõ 

Uvacsek Csaba ezt mivel 
magyarázza?
Ez annak köszönhetõ, hogy na-
gyon széles körben hirdettük 
meg a rendezvényt és a nívós 
vacsora, valamint a „FER” ze-
nekar  mellé színvonalas  mû-
sort is szerveztünk. Az Intero-
perett mûvészei  Juhász Diána 
és Gyõri Csaba nagyon feldob-
ták a hangulatot az elején, a 
hastánc kompozíciót bemuta-
tó Huszka Judit és asszisz-
tense  elkápráztatta  fõleg a 
férfi vendégeket és késõ éjsza-
ka a humorista Ajala is nagy 
sikert aratott. A bál jótékony-
sági célt szolgált és ez szerin-
tem megmozgatta az embere-
ket. Érkeztek vendégek Buda-
pestrõl és a szomszédos tele-
pülésekrõl is. 
Egy ilyen rendezvény után 
az érdekli az embereket 
leginkább, hogy mennyi 
pénz gyûlt össze? 
Az elszámolások után 189 

gárõröket, ruhatárosokat és 
azokat is akik más területen 
segítettek. Külön ki kell emel-
ni az önkormányzat konyhájá-
nak vezetõjét Mártikát (Né-
meth Vendelné), aki a munká-
ját felajánlva ingyen készítette 
el a vacsorát. Köszönjük! 
Mire költik el ezt a pénzt?
A pénzt az egyesület a 
kitûzött célra használja fel. 
Saját tagjaink és mások mun-
káját hozzáadva társadalmi 
munkában felújítjuk a har-
minc évvel ezelõtt átadott 
sportpályát. Szeretnénk meg-
javítani a kerítést, kicserélni a 
kapufát, szóval arra költünk, 
amire ebbõl a pénzbõl telik. 
Tudjuk, hogy ilyen kevés 
pénzbõl nem lehet nagy dol-
gokat megvalósítani, de min-
den kis pénz számít és min-
denki munkája, szakértelme! 
Amit elmondott, abból kö-
vetkezik, hogy ez a pénz 
nem elég. Honnan próbál-
nak ehhez még hozzátenni?
Megpróbálunk a településen 
mûködõ vállalkozásoktól kér-
ni, de sportcélokra a Decath-
lon is szívesen áldoz pénzt. A 
sportpálya felújítása valójában 
az önkormányzat feladata, mi 
csak megpróbáljuk felgyorsíta-
ni ezt a folyamatot. A Kistar-
csai Váltok Egyesületének alap-
szabályában benne van, hogy 
a kulturális és sportrendezvé-
nyeket támogatja.
Lesz folytatás?
Mindenképpen, de annyit vál-
toztatunk jövõre, hogy Erzsé-
bet és Katalin bálként hirdet-
jük meg.                            P.Gy.

Katalin Bál
A jótékonysági rendezvény bevételét az Eperjesi út 15.
szám alatti sportpálya felújítására fordítják

elleneztem a dolgot, mondván 
egy városnak rangot jelent, ha 
van egy középiskolája. Sze-
rencsére akkor jól döntöttünk 
és lám-lám jelenleg az iskola 
önfenntartó. Ehhez persze 
kell egy nyugodt politikai lég-
kör. Ha stabil egy iskola 
helyzete, akkor a szülõk is bát-
ran íratják be a gyerekeiket az 
adott intézménybe. Most már 
annyi diák jár az iskolába, 
hogy szinte el sem férnek.
Különösebb visszhang nélkül 
szavazták meg novemberben 
a település költségvetési 
koncepcióját, pedig jövõre 
sokkal rosszabb körülmé-
nyekre számíthatnak az ön-
kormányzatok! Ennyire jól 
áll a város?
Tényleg nagyon szépen felvá-
zoltuk a koncepciót, habár ez 
még csak egy álom, amikor 
véglegessé válik, akkor persze 
lesz egy kis vita, de tény - van 
annyi tartalékunk, hogy egy 
olyan normatíva megvonást is 
kibírunk, mint ami 2010-ben 
vár ránk. Jövõre a normatív tá-
mogatások a 2009-es 1 milli-
árd 100 millió forintról 900 
millió forintra csökkenek. 
Ennek ellenére nem szoru-
lunk hitelfelvételre. Nem lesz 
létszámleépítés és intézmé-
nyeink kiegyensúlyozott mû-
ködését garantálni tudjuk. Ezt 
úgy tudjuk elérni, hogy rész-
ben önállóan gazdálkodásra 
térnek át. Még azt is hozzá 
kell tennem, hogy Kistarcsán 
egyelõre csak két adó létezik, 
a gépjármû és az iparûzési. 
Ha nagyon elszállna a költség-
vetésünk, akkor lenne mihez 
nyúlnunk, de szerencsére 
nem kell. A bölcsõde megépí-
tésével és az óvoda bõvítésé-
vel jelentõsen megnõnek 
majd a kiadásaink, hiszen a 
bõvülõ gyermeklétszám miatt 
az állami normatíva támogatá-
sok nem fedezik a költsé-
geinket, ehhez nekünk is hoz-
zá kell tenni a saját forintjain-
kat, de ez már csak a 2011-es 
költségvetésünket érinti.  
Végezetül csak azt szeretném 
mondani - a közelgõ ünne-
pekre gondolván, minden 
egyes kistarcsainak, vala-
mint a városban dolgozók-
nak és a településsel kapcso-
latba kerülõknek erõt,  
egészséget békés karácsonyt 
és boldog új évet kívánok!

 P.Gy.

Uvacsek Csaba fõszervezõ

Hajnalig táncoltak
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Közmeghallgatás
Kemény számonkérések is voltak

November 26-án körülbelül negyvenen vettek rész 
a közmeghallgatáson, valamivel többen, mint egy 
évvel korábban, de a település lakosságához 
képest a részvétel nagyon alacsony volt. A 
képviselõ-testületnek és a polgármesternek pedig 
fontos lett volna a közvetlen kommunikáció, mert 
szûk egy évvel a választások elõtt az ilyen fóru-
mok segítenek a tájékozódásban. Kérdések, kéré-
sek és kritikák fogalmazódtak meg, de kemény 
számonkérések is voltak. A közmeghallgatáson 
megjelent a 4. számú választókörzet országgyûlési 
képviselõje Fogarasiné Deák Valéria is.

lában elhelyezni azokat a hal-
mozottan hátrányos helyzetû 
gyermekeket, akiket eddig 
nem tudtak helyben ellátni. 
Viszont egyelõre nincs meg-
oldva a tanulási és magatartá-
si nehézségekkel küzdõ tanu-
lók integrált oktatása. Ez azért 
nagy probléma, mert fõleg ci-
gány gyerekeket érint.
Ifj. Juhász István alpolgár-
mester - akihez a pénzügy, a 
településfejlesztési terület és 
a pályázatok figyelése tartozik 
- beszámolójában kiemelte, 
hogy elindult a beruházási 
koncepciónak az a szakasza, 
amikor már szemmel látható a 
változás. Jelenleg három ját-
szótér és az ügyfélszolgálat 
épül, de novemberben kiírás-
ra kerül a Gesztenyés Óvoda 
három csoportos bõvítése is, 
így 2010 év elején ez a beru-
házás is elindulhat. Megkez-
dõdött a Flór Ferenc Gimná-
zium és a Szent István Általá-
nos Iskola bõvítésének tervez-
tetése is, ez a munka február 
elejére kerülhet olyan stá-
diumba, hogy a kivitelezés 
közbeszerzését elindíthatják. 
A „kis Kölcsey” bölcsõdévé 
alakítására és a Tölgyfa Óvo-
da tetõszerkezeti felújításának 
tervezésére új közbeszerezési 
pályázatot kell kiírni, mert 

nem érkezett érvényes aján-
lat.. Ebben az évben elkezdték 
a település parkjainak rendbe-
tételét, az uszoda elõtti tér  
vállalkozói segítséggel, társa-
dalmi munkával - teljesen 
megújult. Az alpolgármester a 
sikertelen pályázatok miatt 
szorgalmazza, hogy kössenek 
szerzõdést egy állandó pályá-
zatíró céggel. 
Ezt követõen Juhász István a 
Pénzügyi, Jogi és Vagyonnyi-
latkozatokat Kezelõ Bizottság 

A közmeghallgatást Tóth Sza-
bolcs polgármester nyitotta 
meg, aki beszámolt az elmúlt 
egy év történéseirõl. Mondan-
dója elején kitért arra is, hogy 
valójában mit kell érteni a köz-
meghallgatás fogalma alatt. 
Az eltelt egy évrõl elmondta, 
hogy a 2007-es év  gazdasági 
sikere után a 2008-as évet 600 
millió forint megtakarítással 
zárta az önkormányzat. Év ele-
jén a két alpolgármester meg-
választásával sikerült felolda-
ni a testületben kialakult patt-
helyzetet. Ennek eredménye-
képpen áprilisban elfogadták 
a beruházási programot és 
megindult az érdemi munka. 
Folyamatosan  a település ér-
dekeit figyelembe véve - mó-
dosítják a közbeszerzési pá-
lyázatot Több sikeres pályáza-
tuk is volt, igaz nagy beruhá-
zásra nem sikerült pénz nyer-
ni, de az Államreform Opera-
tív Program keretében szerve-
zetfejlesztésre kaptak több mil-
lió forintot. Folyamatosan fi-
gyelik a pályázatokat, és ahol 
esélyt látnak ott pályáznak, jó 
hír, hogy elsõ körben befogad-
ták  az útpályázatot (Fenyves 
utca, Burillák utca) és még eb-
ben az évben beadják a böl-
csõde pályázatot. A megtaka-
rításoknak és a költségkímélõ 
gazdálkodásnak köszönhetõen 
komoly tartalékai képzõdtek a 
városnak és ezt a pénzt el-
kezdték saját beruházásokra 
fordítani. Elkezdõdött az ügy-
félszolgálat kialakítása, ez vár-
hatóan január végére készül 
el. Három játszótér építéséhez 
fogtak hozzá, bõvítik a Flór 
Ferenc Középiskolát és a 
Szent István Általános Iskolát. 
Az összehangolt munka ered-

ményeképpen megcsinálták 
az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiát  és elfogadták az ah-
hoz kapcsolódó ún. Akcióte-
rületi Tervet. A két testvérte-
lepüléssel (Belusa és Torja) az 
eddigi jó kapcsolatot sikerült 
tovább mélyíteni. Sikernek 
könyvelhetõ el, hogy Kistar-
csa-Kerepes vagyonmegosztá-
sa lezárult, a két település kö-
zött az ellenséges hangulat 
kezd a háttérbe szorulni, en-
nek fényes bizonyítéka, hogy 
a vízminõség javítását célzó 

pályázaton közösen indulnak 
Kerepessel. Az elmúlt két év-
ben létrejött és megerõsödött 
a Kistarcsai Színház. A mos-
tani nagy érdeklõdés is azt bi-
zonyítja a helyben megterem-
tett kultúrára szükség van.
A polgármester után Babarczi 
József alpolgármester elmond-
ta, hogy hozzá a Városi 
Óvoda, az oktatás, a Nevelési 
Tanácsadó és az egészségügy 
tartozik. Kiemelte, hogy sike-
rült a gyömrõi általános isko-

elnöke beszámolójában fõleg 
számokat említett. A városnak 
hitel állománya nincs, a lekö-
tött betét összege jelenleg 600 
millió forint. Ebben az évben 
a harmadik negyedév után a 2 
milliárd 72 millió forintos be-
vételi elõirányzat mellett 1 
milliárd 752 millió forint 
realizálódott, ami idõarányo-
san 84,6 %-os teljesülést je-
lent. A kiadási oldalon a be-
tervezett 2 milliárd 72 millió 
forinthoz képest 1 milliárd 89 
millió forintot fizettek ki, ami 
52,5%-os teljesítést jelent.  A 
helyi iparûzési adóból 168 
millió forint került a költség-
vetésbe - ez 91%-os teljesülés. 
Jövõre a normatív támogatá-
sok - az elvonások miatt  - a 
2009-es 1 milliárd 100 millió 
forintról 900 millió forintra 
csökkenek. A gazdasági ne-
hézségek ellenére a 2010-es 
költségvetési koncepcióban 
nem terveznek hitelfelvételt. 
Kiemelt figyelmet fordítanak 
az uniós pályázati lehetõségek 
minél hatékonyabb kihaszná-
lásra. 
Majsai Sándor a Településfej-
lesztési és Pályázatkezelõ Bi-
zottság elnöke visszatekinté-
sében az eredmények mellett 
a hibákra is felhívta a figyel-
met. Az elvégzett önerõs beru-
házások közül kiemelte, hogy 
két utcában (Kölcsey és Móra 
Ferenc u.) elkészült a járda, az 
Ifjúság téren pedig hamarosan 
elkezdik az építést. A játszóté-
ri eszközök beszerzése pályá-
zat úján megtörtént. Az Egész-
ségházban a fogorvosi rendelõ 
új helyiségének a kialakításá-
val végeztek. Az intézmények 
energetikai felülvizsgálata és 
a megvalósíthatósági tanul-
mányok készítése egy szakcég 
közremûködésével megkez-
dõdött. A belterületi utak ká-
tyúzásával kapcsolatban Maj-
sai Sándor megemlítette, hogy 
a munkát csak részben és sza-
bálytalanul végezték el, itt az 
elõkészületi munkákból a tes-
tületet és a Településfejleszté-
si Bizottságot kihagyták. Az 
Ügyfélszolgálati Iroda kialakí-
tásával kapcsolatban is ros-
szallását fejezte ki a bizottság 
elnöke. E beruházás lebonyo-
lítását közbeszerzési pályázta-
tás útján többek szerint is érte-
hetetlen okokból a legdrágább 
ajánlatot tevõ cég kapta meg. 
Összességében az önerõs be-
ruházásokra, fejlesztésekre és 
a közremûködök díjazására 
kb. 125 millió forintot költött 

Lakossági hozzászólásra figyel ifj. Juhász István, Tóth Szabolcs,

Nagy Tímea jegyzõ és Babarczi József
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JÁRMÛKLÍMA, DIAGNOSZTIKA,

JAVÍTÁS ÉS TÖLTÉS

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.

szerviz@csingerauto.hu

www.csingerauto.hu
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és

sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk!
Csinger Autószervíz 

Takács Imre kérdez

3-as fõúton egy járdaszigettel 
ellátott gyalogos átkelõhely  
létesüljön, továbbá a két HÉV 
megálló között egy gyalogos át-
haladást biztosító átjárót épít-
senek. A Fésüs-fonó lakópark-
ból érkezõk továbbra is 
sérelmezik, hogy az életveszé-
lyessé vált víztoronnyal kap-
csolatban évek óta nincs érde-
mi elõrelépés! A Kántor utcá-
ban lakók azután érdeklõdtek, 
hogy mikor építenek járdát a 
HÉV megállóig? A kérdések 
zömére a polgármester vála-
szolt. Ezekbõl kiderült, hogy a 
város Kerepessel közösen pá-
lyázik egy vízminõség javító 
projektre, ezt megnyerve a nit-
rátos víz kiiktatható lenne. A 
HÉV átjáróra elkészült egy 
tanulmányterv, ebbõl még so-
kára lehet valóság. Pályázati 
úton ebben az évben eddig 
kb. 20 millió forintot nyert a 
város. A gyengébb szereplés 
oka, hogy a pályázatok zömét 
10 ezer alatti lakosság számra 
írják ki, vagy olyan dolgokra, 
amivel már rendelkezik a tele-
pülés.  Egyesek szerint addig 
még több száz milliós tarta-
lékkal bírunk, addig nem sok 

az önkormányzat.
Kedves Károly az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság el-
nöke külön kiemelte, hogy a 
nehéz gazdasági helyzet Kis-
tarcsán is több lakost sodort 
az ellehetetlenülés felé. Ezt 
mutatják a számok is, több se-
gélyt és támogatást kértek, 
mint egy évvel korábban. Át-
meneti segélyt 155-en kaptak, 
temetési segélyt 49-en, a sze-
métszállítási díj mérséklését 
117-en kérték és 95 ingatlan 
tulajdonosa nem tudta ezt a 
díjat kifizetni. Jó hír , hogy a 
felsõoktatásban részt vevõ 
kistarcsai hallgatók közül 20 
tanulót havi 5000 forinttal 
tud a6z önkormányzat támo-
gatni. Az idõsekrõl való gon-
doskodás részeként január 1-
tõl Kistarcsán is igénybe lehet 
venni a házi jelzõrendszeres 
segítségnyújtást. A krízishely-
zetbe jutó családokat rendkí-
vüli támogatásban részesítet-
ték.
Bergán János a Közmûvelõdé-
si és Sport Bizottság elnöke 
szintén a számokat idézve 
mondta el, hogy 2009-ben. a 
bizottság javaslatára tíz kultu-
rális egyesület, nyolc sport 
egyesület összesen 10 millió 
forinttal támogattak. A bizott-
ság szorgalmazta egy sport-
centrum megépítését is, de 
ezt a képviselõ-testület eluta-
sította és sajnos a mûvelõdési 
ház megépítése is - fedezet hi-
ánya miatt - csak álom marad. 
A „Csigaház”-ra viszont ráfér-
ne a felújítás, amit a követ-
kezõ évben szeretnének meg-
valósítani. A Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola salakos pá-
lyája helyett egy ún. buborék-
sátras mûfüves létesítményt 
építenének. 
Dr. Lukács Ferencné a Közok-
tatási Bizottság elnöke hóna-
pokra lebontva ismertette, 
hogy milyen fontosabb törté-
nések voltak Kistarcsa intéz-
ményeiben. Áprilistól oktatási 
szakértõt foglalkoztat az ön-
kormányzat. Az idei tanévben 
a Kölcsey Általános Iskolába 
49 gyereket írattak be, míg a 
Szent István Általános Iskolá-
ba 55-en jelentkeztek. Két 
Iskola élére kellett új igazgatót 
választani. A Kölcsey Általá-
nos Iskola igazgatója szeptem-
bertõl Jutasi-Varró Diána, a 
Flór Ferenc Középiskola élére 
pedig dr. Lukács Ferencnét vá-
lasztották meg.
Ezt követõen a lakosság kér-
dései következtek. A megje-

lentek olyan dolgokat is szá-
mon kértek, amit az önkor-
mányzat korábban már meg-
ígért, de nem teljesített. Ezek 

közé tartozott a HÉV átjáró 
kiszélesítése, vagy egy kisebb 
dolog, az Oázis Üzletház sar-
kára felszerelendõ tükör, amit 
közlekedésbiztonsági okokból 
kértek még öt évvel ezelõtt. 
Egyik felszólaló azt sérelmez-
te, hogy az uszoda mûködte-
tésére - még mielõtt vis-
szavette volna az üzemeltetés 
jogát az önkormányzat - 20 
millió forinttal többet költöt-
tek, mint amennyit lehetett 
volna, ezért kit terhel a fe-
lelõsség? Mikor lesz nitrát 
mentes ivóvíz a városban? 
Többen azt kérdezték, mivel 
magyarázható, hogy ennyire 
eredménytelenül pályázik a 
város? Miért nem látható szin-
te semmi fejlõdés a települé-
sen? Miért nincs gazdája a 
településnek? Takács Imre az 
elnökök beszámolóit nem tar-
totta érdemi tájékoztatónak. 
Egy hozzászóló felháborító-
nak tartotta, hogy tudomása 
szerint a település közepén 
egy gyógyszergyár mûködik! 
A Gyepi-földek lakóparkban 
lakók, most nem az utak álla-
pota miatt tiltakoztak a köz-
meghallgatáson, hanem egy 
petíciót adtak át a polgármes-
ternek, amiben azt kérték, 
hogy járjanak el az illetékes 
hatáskörrel rendelkezõ szer-
veknél, hogy a Kórház és a 
Polgármesteri Hivatal között a 

esély van nagy összegû pályá-
zat megnyerésére. A Fésüs-
fonó lakópark egy 2002-es tör-
ténet - mondta Tóth Szabolcs, 
akárcsak a Gyepi-földek 
problémája, a mostani önkor-
mányzat nem tud ezekkel mit 
kezdeni. A 3-as fõúthoz gyalo-
gos felüljáró, vagy egy lámpás 
csomópont kellene, ez a 
Magyar Közút Kht hatásköré-
be tartozik. A Torony-lakó-
park ügyében megszületett az 
elsõ fokú ítélet A problémák 
megoldásában segít az önkor-
mányzat, de nem rajtuk mú-
lik. A beruházási terveknek 
megfelelõen hajtják végre a fej-
lesztéseket. A járdák ütemterv 
szerint készülnek. A megkér-
dezett szakaszok is sorra ke-
rülnek. A gyógyszergyár nem 
létezik, a Lavet Kft csak cso-
magol Kistarcsán.
A megválaszolatlan kérdések-
re az elõírt határidõben írás-
ban válaszol az önkormány-
zat. Tóth Szabolcs polgármes-
ter a délután öt órakor kez-
dõdött közmeghallgatást ne-
gyed 9-kor zárta be.

Polgár  



Kistarcsa Város Önkormányzata, a 
Vállalkozók Baráti Köre, az Önkor-
mányzat Intézményei, a Település Civil 
Szervezetei és Vállalkozói idén december 
4-én rendezték meg a mindenki karácso-
nya ünnepséget. A programok délután 
kettõ órákor kezdõdtek a Csigaház elõtti 
téren. Délelõtt állították fel a  mindenki 
karácsonyfáját az Ifjúság téren és a 
Csigaház elõtti téren. A nagyon szép és 
magas fenyõketa nyugdíjas klub tagjai , az 
óvodások és az iskolások díszítették fel. A 
mindenki karácsony fája mellé a betlehe-
met Sipos Bernadett állította össze. 
Délután kettõtõl több Mikulás is várta a 
gyerekeket és a téren a kistarcsai és a kör-
nyékbeli vállalkozók színes kirakodó 
vására fogadta a felnõtteket, ahol lehetett 
vásárolni kürtõskalácsot, mézeskalácsot 
és a karácsonyt megidézõ apró tárgyakat. 
Az óvoda egy külön sátorban a gyerekek 
által készített mézeskalácsokat és 
mesefigurákat kínálta. Nagy sikere volt 
Takács István sárkányrepülõnek aki több, 
mint félórán keresztül körözött a tér felett 
és folyamatosan szaloncukorral „bom-
bázta” a gyerekeket, akik sikongatva 
kapkodták az égbõl érkezõ ajándékokat. A 
népes forgatagban a Mikulásokon kívül 
kosárból osztotta a csokoládét és a 
szaloncukrot, Fogarasiné Deák Valéria 
(MSZP) országgyûlési képviselõ. A nagy 
tömegben megjelent Tóth Szabolcs pol-

gármester, a jegyzõ asszony, az alpol-
gármesterek és számos képviselõ. 
A Csigaházban közben elkezdõdött az a 
kulturális program, ami a gyerekeket 
szórakoztatta és amiben õk is felléptek. A 
mûsor elõtt Tóth Szabolcs karácsonyi 
köszöntõjében a szeretetrõl és a 
karácsony lélekmentõ szerepérõl beszélt.
Az elsõ fellépõk a Flór Ferenc Középis-
kola 12.b. osztályos tanulói voltak( Bene-
dek Dorina, Czibi Bernadett, Gáczer Sza-
bina, Kerekes Aliz), akik a Padlás címû 
musicalbõl adtak elõ egy részletet. Õket a 
Szent István Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény kórusa 
követte, három betlehemes dalt énekel-
tek, zongorán kísért Hegedûsné Csák 
Mónika. Dunántúli ugrós táncot adott a 
Flór Ferenc Középiskola két tanulója 
Simonyi Gábor és Bangó Dalma., majd 
újra a Zeneiskola növendékei  - Legéndi 
Máté és Kovács Ruben János énekeltek  
következtek, trombitán kísérte õket 
Botrágyi Károly zenetanár. Botrágyiné Vi-
rágh Orsolya tanárnõ pedig a nemré-
giben alakult fuvolazenekarral adta elõ a 
mindenki számára ismert Jingle bells 
címû darabot. A fõ szólamot Gacsályi 
Sára játszotta, Gróf Annmária, Legéndi 
Réka, Lobmayer Anna és Varga-Keresztes 
Gyopár. A Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola nevében a 3.b. osztályos furulyá-
sok léptek a színpadra. A zeneiskolások 

utolsó mûsorszámában a kórus az ABBA 
együttes „I have a dreams” címû átdol-
gozott dalát adta elõ, zongorán Juhász 
Tamás kísérte õket. Színpadra lépett még 
és meghitt hangulatban karácsonyi 
dalokat énekelt a Rozmaring Dalkör és a 
Szeretet Népdalkör. Az ünnepi mûsor 
végén a Pannónia Néptánc Együttes ifjú-
sági csoportja Moldvai táncokat adott elõ, 
a koreográfus Szengyel István volt. A mû-
sor után a Pannóniások táncházba invi-
tálták a közönséget.
A téren közben besötétedett és egyre 
többen jöttek a szeret vendégségre, ahol a 
tavalyihoz hasonlóan forralt borral kínál-
ták a felnõtteket és forró tea, valamint 
rengeteg sütemény várta a gyerekeket. 
Nagy sikere volt a sült gesztenyének, 
amibõl Kalmár István vállalkozó (K+K 
Kft.) este hat óráig 20 kg-ot sütött. A 
forralt borhoz az alapanyagot Kalmár 
István vállalkozó és Szilárdi László bizto-
sította, a rengeteg süteményt pedig a Gar-
field Cukrászda, a Monarchia Rétesház, a 
Györkös Cukrászda, és a Pocok Sütöde 
adta, a rendezvényt még támogatta Ritecz 
László és rengeteget segítettek a hivatal 
dolgozói. A programot az adventi kisvo-
nat zárta, ami este nyolcig szállította fõleg 
a gyerekeket Kistarcsa utcáin. Példasze-
rûen sok támogatás érkezett a karácsonyi 
közös ünnepléséhez, melyet ezúton is 
köszönnek a szervezõk.

(fotók a címlapon)

Mindenki Karácsonya
A Mikulás sárkányrepülõvel érkezett

10 VÁROS ÉLETÉBÕL

Deáktanya programjai
2009. január 7. Schumninszky Nándor: Járt-e ember a Holdon? 
Az Amerikai Egyesült Államokban megjelent egy könyv, melynek 
címe: Soha nem voltunk a Holdon. Jogosan merülhet fel a kérdés: 
méltán ünnepelhetjük a bátor embereket, akik az emberiség követe-
iként érkeztek a Holdra, vagy egy világméretû csalássorozat áldoza-
tai vagyunk?
2009. január 14. Mermezõ Géza: Esszencializmus: Kísérlet az opti-
mális világnézet megtalálására. Ha Isten létezik, aggasztó, hogy 
mennyi a hitetlen, ha nem létezik, túl sok a hívõ. Az esszencializ-
mus az eddigi vallások és világnézetek szintézise. Egy toleráns esz-
merendszer. Az Emberiség fõ problémái nem technológiaiak, ha-
nem etikaiak.
2009. január 21. ifj Hirmann Márton.: Elképesztõ India: Az 
elõadó munkavállalóként  dolgozott Észak-Indiában, a Yamuna fo-
lyó partján egy vasúti depóban. A szélsõségek világa. Kalandvágy és 
munka. Kitörési lehetõség, ha van hozzá ambíció. Miért érdemes ott 
élni, illetve miért érdemes hazatérni. Pompa, ragyogás, kosz és nyo-
mor, azaz elképesztõ India.
2009. január 28. Tóth György: Válság: Történelmi áttekintés a 
válságokról; a gazdasági válságok és a hozzájuk kapcsolódó társadal-
mi válságok összefüggése. A nagy gazdasági világválság (1929-33), 
és annak politikai következményei. A jelenlegi válság jellemzõi. A ki-
lábalás lehetõsége.
A Deáktanya elõadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi 
termében tartja. Az elõadások csütörtökönként este 7 órakor 
kezdõdnek, idõtartamuk kb. 1 óra. A klubestek ideje: csütörtö-
kön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztõ elõadásai 
nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.           KIKE

Kistarcsai Kisalkotók
A 2010-es Magyar Kultúra Napja alkalmából alkotói 
pályázatot hirdetünk kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló 
gyerekek részére.
A pályázat témái:
a. Ûrbéli séta
b. A legnagyobb magyar
A pályamûvek tetszõleges technikával (rajz, szobor, 
kézmûves munka…) készülhetnek. A beérkezett 
alkotásokból több helyszínen is kiállítást rendezünk. A 
részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható. A 
pályamûveket a Kistarcsai Kiscsillagok meghallgatásának 
helyszínén, a Kölcsey Iskolában lehet leadni, 2010. január 
11-én, hétfõn 18 órától 18 óra 30 percig. Információ 
kérhetõ a 30/964-7144-es telefonszámon és a 
halmos@kike.hu E-mail címen (Halmos Monika). 

Kalendárium
A korábbi évekhez hasonlóan a 2010. évre is készítettünk 
kalendáriumot. A Kistarcsai Kalendárium 2010 címû A/5-
ös méretû, 200 oldalas kiadványunkban a helyi 
vonatkozású érdekességek mellett bõséges olvasnivalót 
talál az is, aki nem kötõdik Kistarcsához. A kötetet néhány 
kistarcsai boltban és intézményben árusítjuk. A más 
településen élõknek kérésre postai úton eljuttatjuk (28/470-
926, kike@kike.hu). A kalendárium olvasásához kellemes 
idõtöltést kívánunk!                                                     KIKE
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December 6-án délelõtt minden osztályt 
meglátogatott a Mikulás talpraesett segí-
tõivel, a krampuszokkal, akik megénekel-
tették és kifaggatták a gyerekeket, hogy 
vajon megérdemlik-e az ajándékokat.  Ter-
mészetesen minden gyerek  alsós és felsõs  
válasza igenlõ volt, ezért mindenki meg-
kapta a szülõi munkaközösség által bizto-
sított ajándékcsomagot. A délutáni Miku-
lás-bulit nagy izgalom és készülõdés elõzte 
meg, hiszen szakítva hagyományainkkal, 
idén új formában ünnepeltünk. Elõször a 
felsõ tagozatosok osztálykeretben tartottak 
bensõséges ajándékozást, majd ezt követte a 
közös buli. A folyosó, mely már adott 
otthont színházi elõadásnak, zeneiskolai 
koncertnek, most diszkóvá változott. Kö-
szönjük a kistarcsai polgárõröknek, hogy 
jelenlétükkel biztosították számunkra a 

nyugodt körülményeket. Szerencsére nem 
sok munkájuk akadt. A zenék és fények 
kavalkádjában hamar megtelt a táncparkett 
és a fergeteges hangulatú buliban mindenki 
jól érezte magát, szinte haza sem akartak 
menni a gyerekek. Természetesen megígér-
tük nekik, hogy jövõre ott folytatjuk, ahol 
most abbahagytuk!
Az alsó tagozatosok a hagyománynak 
megfelelõen osztálykeretben ünnepeltek. 
Az egymás megajándékozását, a közös 
együttlétet és szórakozást, mindig nagy 
izgalommal várják a gyerekek. Így volt ez az 
idén is. Most is jól érezték magukat és 
remekül szórakoztak.

Némethné Bertalan Katalin
DÖK vezetõ

Nálunk járt a Mikulás

A Szent István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola 
színjátszó csoportjának karácsonyi 
bemutatója eltér az eddigiektõl, hi-
szen a 2009. évi karácsonyi mûso-
ruk rendhagyó módon, három hely-
színen (pláza, utca, szobabelsõ) kí-
vánja összekapcsolni a jelent, a 
múltat és a varázslatot. A színda-
rabot tanárokból álló közösség, 
Gacsályi Ádám alapötletébõl kiin-
dulva együtt írta, szerkesztette. 
Alapelvük az volt, hogy olyan 
történetet alkossanak, melyben 
megmutatják, hogy a mai világban is 
lehetnek csodák, ha az emberek 
odafigyelnek egymásra. A darabban 
a misztikum megvalósulásához az 
”égbõl figyelõ angyalok” nyújtanak 
segítséget. 
A színjáték szereplõi egy agyonhaj-
szolt, mai család karácsony estéjét 
próbálják bemutatni. Az állan-
dóságot, az otthon melegét a nagy-
mama és kis unoka közötti párbe-
szédbõl ismerheti meg a közönség. 
Ezzel szemben a mai világ rideg 
hangulatát a plázában lófráló gye-
rekektõl, az utcán idegesen telefo-
náló apától, az ajándékokat cipelõ 
anyától és a szerencsétlen hajlék-
talanok beszélgetésébõl érzékelheti 
a nézõ.
A színjátékot felnõttek és gyerekek 
együtt alakítják. Az élõzenei ré-
szeket (mely szerves része a törté-
netnek), a zeneiskola kórusa adja 

elõ. Ebben hagyományos karácso-
nyi énekek és egy, erre az alkalomra 
átdolgozott ABBA dal hangzik el. A 
próbák a cikk írásakor még folynak, 
mindenki feszülten várja december 
21-ét, a bemutatót. 
A szereplõk és segítõk megérdem-
lik, hogy név szerint felsoroljuk 
õket.
Nagymama: Bertáné Várkuti 
Melinda, unoka: Borcsányi Berna-
dett, gyerekek: Solymosi Viktória, 
Bertalan Adrienn, Rimóczi Edward, 
hajléktalan gyerekek: Bakon Réka, 
Kovács Márton, hajléktalan anya: 
Berta Zsófia, Apa: Vágány Attila, 
anya: Kovács Renáta, angyalok: 
Hegedüs Mátyás, Kopik Bence, 
narrátor: Torkosné Sárközi Enikõ.
Szerkesztõk és díszlettervezõk: 
Börzsönyi Eszter, Csák Mónika, 
Csomor Anikó, Gacsályi Ádám, 
Horváthné Müller Ágnes, dr. Patkós 
József, Prókai Kornélia, Torkosné 
Sárközi Enikõ, Vágány Attila, 
Várkuti Melinda
Zene: Hegedüsné Csák Mónika , 
Juhász Tamás, Kozma Hajnal, Me-
gyes Gábor
Technikai segítõk:
hangosítás: Fleischer Zoltán, szá-
mítógépes effektek: Váradi Róbert, 
fény: Zsoldi Bálint, Vastag Tamás, 
színpadépítés: Molnár József.
Támogatóink: ÉLBERT KFT és a 
Siculus bútorüzlet 

Gacsályi Ádám

Az alsó tagozatról
Alsós munkaközösségünk munkatervében évek óta 
céljaink, feladataink között szerepel az olyan közös 
programok szervezése, amelyek a gyerekek egymásra 
való figyelését, kulturálódását, szabad idejük hasz-
nos eltöltését segítik. Ilyen programjaink: a színház- 
és mozilátogatások, a kirándulások, a sport- és egyéb 
versenyek.
Az idén már két színház elõadását is élvezhették 
tanulóink. Elõször a Gózon Gyula Kamaraszínház: 
Karnevál, az állatok farsangja; majd a Holdvilág 
Színház: Hókirálynõ c. elõadásán vettek részt. Mind 
a két színdarab maradandó élményt nyújtott a 
gyerekeknek.
Szintén nagy tetszést váltott ki a 3.b osztályosok 
körében a „Derült égbõl fasírt”c. mozifilm.
Tornatermünkben egy rendkívüli ének órán vettek 
részt alsósaink, a Búgócsiga nevû együttes 
jóvoltából. A gyermekdalok modern feldolgozása, a 
közös éneklés, a Zeneakadémián tanuló fiatalok 
színvonalas játéka lenyûgözte a kicsiket is.
Szintén a tornateremben láthattak az elsõ és második 
osztályosok egy megzenésített állatmesét Varsa 
Mátyás és Papp Krisztina elõadásában.
A Mesenap alkalmából két délután adtak számot 
alsós diákjaink arról, hogy mit tudnak a népköltészet 
és mûköltészeti alkotásokról. Rajzoltak, activitiztek, 
gyors felkészülés után meséket dramatizáltak, 
megkezdett meséket folytattak és különbözõ 
feladatokat oldottak meg.
A „Mindenki Karácsonya” c. városi rendezvényen is 
szép számban képviseltük iskolánkat. A Tihanyi 
Vándorszínpad elõadását érdeklõdéssel figyelték 
tanulóink. Az elõadás mondanivalóján kívül nagyon 
tetszett a gyerekeknek az állatok jelmeze is.
Munkánkat a második fél évben hasonlóan szeret-
nénk folytatni.

Ferik Mihályné munkaközösség-vezetõ

Újra közös Karácsony

KISTARCSAI HÍRADÓ » 2009. DECEMBER

Mikulás az 1.b osztályban



12 SZENTISTVÁNOS MOZAIK

A rohanó világ, a munkahely 
megtartása, a többletvállalás, a 
stresszes életvitel az élet minõ-
ségének romlásához vezet.
A Baraka program célja visz-
szafordítani ezen folyama-
tokat, továbbá a felnövõ gyer-
mekek egészséges életre való 
nevelése. A „barakások ” filo-
zófiája a lelki egészség megtar-
tásában, fejlesztésében, az 
egészség- és környezettudatos-
ság kialakításában nyilvá-

nul meg. A Flór Ferenc Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium tanárai, diákjai 
összefogottan mentálhigiénés 
programsorozat keretén belül, 
szervezetten tesznek ezért az 
ügyért. Legutóbb november 24-
én tartottak a szakemberek 
izgalmas foglalkozásokat isko-
lánkban.

Szabó Erzsébet, 
11./b. osztályos tanuló

Baraka Nap a Flór Ferenc 
özépiskolában

kának köszönhetõen az idegen-
vezetõt felváltotta a fejhallgató, 
így az az érzés támadt bennem, 
most csak nekem tartanak kis-
elõadást. Persze ha a falak is 
mesélni tudnának, özönlene a 
sok esemény, mit fennállásuk 

óta csak átélhettek.
A város lakói nyugodtak, ba-
rátságosak. Az üzletek kiraka-
tai ünnepi hangulatot sugá-
roztak, amely az este közeled-
tével egyre több embert hívo-
gatott. A hazaút elõtt még volt 
lehetõségünk körülnézni a Vá-
rosháza elõtt megrendezett vá-
sáron, ahol rengeteg ajándékot, 
édességet, forró italt lehetett 
vásárolni. Bár az utazás min-
denkit elfárasztott, mégis élmé-
nyekkel gazdagon térhettünk 
haza szeretõ otthonunkba.
Remélem, sok diáknak lehetõ-
sége adódik részt venni a jövõ-
ben is a már hagyománysze-
rûen szervezett bécsi kirándu-
láson.

Szabó Kitti

A Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola tanulójaként 
ebben az évben is lehetõségem 
adódott megtekinteni Ausztria 
fõvárosát, annak karácsonyi 
hangulatú orcáját. Bécs mindig 
tartogat meglepetést számom-

ra, és ahogyan az évszakok vált-
ják egymást, úgy változik az 
elém tárulkozó kép is.
Az utazás december 11-én egy 
hajnali, esõs, borongós péntek-
re esett. Bérelt buszunk ponto-
san érkezett az iskola elé, mely-
ben izgatottan foglaltuk el 
ülõhelyeinket. Reggel hat óra-
kor elindultunk kitûzött cé-
lunk felé. Sajnos az idõ nem 
volt kegyes hozzánk, de ez 
cseppet sem szegte kedvünket, 
áhítattal szemléltük a történel-
mi nevezetességeket épp úgy, 
mint az utcák színes kavalkád-
ját. A látottak közül megemlí-
teném Schönbrunn páratlan 
szépségû kastélyát, mely mél-
tóságteljesen terül el a város 
közelében. A modern techni-

A hon-és népismeretet tanuló 
6.-os kölcseys diákok „terep-
gyakorlaton” vettek részt a szak-
rális helyként tisztelt Pilisben.  
Dobogókõrõl indultunk el, 
hogy elérjük a Rám-hegy féltve 
õrzött, titokzatos szikláját, a 
magyar Stonehenge-et. Sokak 
szerint ez igazi Dobogókõ, mert 
itt van a Föld szívcsakrája. A 
keleti kultúrákban ezt számon 
tartják: a dalai láma fel is keres-
te ezt a helyet, hogy vallása 
imáival tisztelegjen Földanyánk 
elõtt. Egy biztos: a kõ, mely for-
dított szív alakú, nem esztétikai 

célzattal került ide: elég megfi-
gyelni a hatalmas megalit aláfa-
lazását. Kik építették, s milyen 
céllal? Nem tudjuk. S ami a 
legszomorúbb: a hivatalos tör-
ténelemtudomány nem tudja, 
vagy inkább nem is akarja meg-
fejteni a titkot. 
Rám-hegyrõl csodálatos a ki-
látás, mintha Isten szabadtéri 
templomában lennénk. Még a 
szemben lévõ hegy neve is 
megerõsíti ezt az érzést: Prédi-
kálószék. Egy kisfiú csak nézte, 
nézte a csodát, majd így szólt: 
„Laci bácsi, ez olyan gyönyörû, 
hogy rögtön elsírom magamat.”
Már ezért a mondatért is érde-
mes volt megszervezni a túrát. 
A megalit megtekintése után 
embert próbáló, kemény emel-
kedõn tértünk vissza a bu-

szunkhoz, hogy még világosban 
bejárhassuk a Pilis másik cso-
dáját, a Holdvilág-árkot. Nem 
sikerült: mire beértünk a félel-
metes sziklasírokhoz, az Y-ala-
kú barlanghoz - besötétedett. A 
sötét viszont misztikusabbá 
tette az élményt. A barlang mé-
lyén gyertyák égtek: a látvány 
hátborzongató és felemelõ volt 
egyszerre. A titkot is eltitkolják 
elõlünk. Egyedül Szörényi Le-
vente és csapata kutatja a rejté-
lyes völgyet. Szerintük itt kell 
keresni Árpád apánk sírját.
Koromsötétben indultunk visz-

sza. Hármas csoportokba szer-
vezõdve, a gyerekek önállósá-
gára és egymás iránti segítõ-
készségére építve indultunk el - 
keresve a Holtvilág-árok (Nem 
elírás!) kijáratát. Néhány zseb-
lámpa és a mobiltelefonok de-
rengõ fénye mellett, bukdácsol-
va, szakadékok mentén egyen-
súlyozva, kidõlt fák alatt buj-
kálva, vízben gázolva, egymást 
segítve, húzva, vonva végül si-
került baleset nélkül kiérni az 
egyre félelmetesebbé váló 
völgybõl. Megkönnyebbülve lé-
legeztem fel, a gyerekek pedig 
ujjongva adtak hangot örömük-
nek. Nem is csoda: jelesre vizs-
gáztak!

Major László András
túravezetõ tanár

Kölcseysek a Föld Szívénél

A Flór Ferenc Középiskola diákjai 
Bécsben adventeztek

Kölcseys tanulók
a diákolimpiai selejtezõn
2009. december 8-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola labda-
rúgás sportágban diákolimpiai selejtezõn vett részt. Az alábbi 
tanulók képviselték iskolánkat:
Pataki László, Ambrus Lóránd, Markóci Péter, Kakucs Norbert, 
Csonka Krisztián, Réti Dominik, Szabó Roland, Tárnok Ádám, 
Rapai Márton Márk, Balogh István, Mátyás Tamás
Az elõkelõ második helyet szerezték meg. Gratulálunk.

Iskola vezetése

2009. DECEMBER « KISTARCSAI HÍRADÓ

A „magyar Stonehenge” tövében (fotó: Mautner Éva)
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A zeneiskolában folyamatos mûvészeti 
nevelõmunka folyik, s minden hónapban 
bemutatkoznak tehetséges növendékeink 
házi hangversenyeken. November 24-én 
is felléptek diákjaink egy kedd esti kis 
koncerten, szép számú közönség elõtt. A 
jól sikerült, hangulatos estén a közönség 
soraiban voltak szülõk, rokonok, barátok, 
pedagógusok és a fellépõ gyerekek 
osztálytársai is. 

December 4-én a Mindenki karácso-
nya városi ünnepségen szerepelt a 
Zeneiskola számos növendéke. Botrágyi 
Károly karácsonyi dalokból hangszerelt 
egyveleggel mutatkozott be növendé-
keivel, Kovács Rubennel és Legéndi 
Mátéval. Botrágyiné Virágh Orsolya 
pedig a nemrégiben alakult fuvolazene-
karral adták elõ a mindenki számára 
ismert Jingle bells címû darabot. A fõ 
szólamot Gacsályi Sára játszotta, Gróf 
Annmária, Legéndi Réka, Lobmayer An-
na, Varga-Keresztes Gyopár és természe-
tesen a tanárnõ kíséretében. Gratulálunk 
mindnyájuknak és köszönjük igényes és 
kitûnõ munkájukat. Szép éneklésükkel 
örvendeztette meg a közönséget a zene-
iskola kórusa, akik három betlehemes 
dallal és az Abba együttes ismert „I have a 
dream” címû karácsonyi szövegre átírt 
dalát énekelték. Köszönjük a magyar 
szöveg megírását Torkosné Sárközi Enikõ 

Nagy versenyzongorát kapott a zeneiskola

Gesztenyés Óvoda hírei édességet ajándékozott a gyerekeknek. Az 
óvodában maradt kisebb gyerekeket a 
csoportjukban látogatta és ajándékozta 
meg a Télapó. Még  délelõtt  a gyerekek 
közösen díszítették fel az óvoda elé 
felállított gyönyörû fenyõfát.
A Mindenki karácsonya programjai 
délután is folytatódtak, ahol az óvó nénik 
kézmûves foglalkozást tartottak az 
érdeklõdõ gyerekeknek.

December 07-én az óvó nénik lepték meg 
a gyerekeket egy bábelõadással: „Szóló 
szõlõ, mosolygó alma, csengõ barack” 
címmel. Érdekessége, hogy a mesében 
szereplõ bábokat, díszleteket az óvó nénik 
készítették nagy lelkesedéssel. Alighogy 
vége lett az elõadásnak, az óvoda 
Mikulása is megérkezett a gyerekekhez. A 
dalokért, versekért cserébe szaloncukrot 
osztott szét a Télapó. A gyerekek 

visszaérkezve az öltözõjükbe a csizmák-
ban találták meg az óvó nénik által 
készített meglepetést.
Ezt követõen a csoportok, a karácsonyi 
hagyományoknak megfelelõen készülõd-
nek az ünnepekre. Mézeskalácsot sütnek, 
karácsonyfadíszeket és ajándékokat 
készítenek, melyeket a csoport közös 
karácsonyi délutánján adnak át a 
szüleiknek.
Az óvoda dolgozói és a gyerekek ezzel a 
verssel kívánnak Békés, Boldog Kará-
csonyt mindenkinek!

Várkonyi Katalin:

Karácsony este
Miért csillog a fenyõ ága?

Miért lobog a gyertya lángja?
Mi fénylik apu szemében?

Mi csillog anyu könnyében?
Én még nagyon kicsi vagyok,
De mégis tudom, mi ragyog!

Van egy csillag, nagyon drága,
Pénzben annak nincs is ára!
Nem adhatod, nem veheted,

Ez a csillag a szeretet.
Drága csillag arra kérünk, hogy örökre 

légy vendégünk!

Kisné Szabó Márta
Lovas Attiláné

Október elejétõl november végéig a 
nagycsoportosokkal a Szent István 
Általános Iskolában, az elõre megbeszélt 
napokon különbözõ órákon vettünk részt: 
kézmûvesség, sportjátékok, bábozás. Óri-
ási élmény volt számukra, hogy beülhet-
tek az iskolapadba az iskolások mellé, 
vagy velük együtt mozoghattak az iskola 
nagy tornatermében.
Október 19-én a gyerekek egyik kedvence, 
a Marcipán Cica társulat jött el, és a Mese 
a tisztaságról címmel tartottak zenés 
bábelõadást. A fülbemászó dalokat a 
gyerekek könnyen megtanulták és együtt 
énekelték Marcipán Cicával. Az elõadás 
után a társulat saját kazettáival ajándé-
kozta meg a csoportokat.
November 24-én a Búgó Csiga együttes 
hangszeres, zenés mûsora mindenki 
számára kellemes meglepetést tartogatott. 
Az ismert mondókákat, dalokat nem a 
megszokott stílusban adták elõ, de mégis 
felejthetetlen élményt nyújtottak, nem-
csak a gyerekeknek, hanem a felnõt-
teknek is.
December 04-én az óvó nénik a nagyobb 
gyerekekkel lesétáltak a Csigaházba, ahol 
a Tihanyi Vándorszínpad: Megjött a 
Mikulás címmel, zenés mese elõadást 
néztek meg. A mûsor végén a Mikulás 

magyar-angol szakos tanárnõnek. A dalt 
betanította és zongorán kísért Hegedüsné 
Csák Mónika. Ezeket a dalokat december 
21-én 17 órai kezdettel tartandó kará-
csonyi ünnepségén is lehet majd hallani, 
a zongora mellett dob- és basszusgitár kí-
sérettel hangzik majd el. Várjuk Önöket 
szeretettel! 

A decembert egy újítással kezdjük, 
amikor is négy napon keresztül  de-
cember 14-17 között - minden tanszak 
munkáját megismerhetjük. Bemutatkozik 
a zongora, hegedû, gordonka, fuvola, 
rézfúvós, fafúvós, ütõs és magánének 
tanszakok. Ezeken a hangversenyeken a 
zeneiskola minden tanulója szerepel, 
hangszerén játszik, illetve énekel szóló-
ban vagy kis együttesben. 

Nagy öröm érte kicsi házunk táját - 
mondhatjuk, hogy a Mikulással érkezett 
iskolánkba  egy szép, fekete hangverseny-
zongora. A bõ másfél évvel ezelõtt kivá-
lóra minõsített zeneiskola pályázaton 
nyert összegébõl tudtuk megvásárolni ezt 
a gyönyörû hangú, Förster márkájú zon-
gorát, amely reményeink szerint sok szép 
hangversennyel fogja megörvendeztetni 
Kistarcsa zenét szeretõ közönségét. 
Méltatlan állapotnak mondható, hogy az 
iskolában igen elöregedett pianínókon 
tarthattuk meg koncertjeinket, már-már 
szégyenkezve a kisebb-nagyobb malõrök 
miatt. Egy kiválóra minõsített zene-
iskolában az is követelmény, hogy megfe-
lelõ hangszereken oktassuk zenét tanuló 
diákjainkat. Most már tervezhetjük 
minden év tavaszán megtartott hagyomá-
nyos tanári koncerteken kívül, önálló, 
illetve kamarahangversenyek rendezését 
is. Elsõ alkalommal a tanszaki hangver-
senyeken debütál a hangszer, s növendé-
keink is nagyon várják már a kipróbálását.  
Alkalmainkra szeretettel várjuk Önöket!

Ezzel a számunkra nagy örömmel 
kívánunk békés, áldott ünnepeket a 
gyerekeknek, szüleiknek és minden 
kedves olvasónak!

 Hegedüsné Csák Mónika
intézményegység vezetõ

KISTARCSAI HÍRADÓ » 2009. DECEMBER
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KATOLIKUS

arácsonykor sok családban aján-
dékot osztanak, gyertyafényes ka-Krácsonyfát állítanak, ünnepi asz-

talt terítenek, és talán békérõl énekelnek. 
Karácsony a földkerekség legszentebb 
napja. Sok ember másként viselkedik, 
mint egyéként. Fogadóképes arra, hogy 
vendégeknek helyet adjon, és talán szere-
tetet gyakoroljon. 
Vajon miért ilyen szép ünnep a ka-
rácsony? A válasz igen egyszerû. Kará-
csonykor arra emlékezünk, hogy kétezer 
évvel ezelõtt különleges látogató érkezett 
a földre. Egy Gyermek, egy istállóban, egy 
Szûztõl született. Ez a tény örömmel tölti 
el sok ember szívét. Ezért van ajándékozá-
si láz, és az ajándéktól boldogító gazdag-
ság. Talán egymást nem értékelõ emberek, 
egy-egy lépést tesznek egymás felé. Talán 
imádságra kulcsolja kezét, elmegy a 
templomba, esetleg bûnbánatot tart és 
kibékül Istennel. Talán a közömbösség 
fagyos ereje leolvad sok szívrõl, és jelké-
pesen elindul Betlehem felé. 
Kétezer ével ezelõtt Jézus személyében 
lehajolt hozzánk az Isten. Hívás nélkül 
jött, de isteni ígéret alapján, és a lehetõ leg-
nagyobb jót adta nekünk, a szeretetet. 
Karácsony azért nagy, szent és örök ünne-
pe a világnak, mert megtestesült az Isten 
szeretete. Az ajándékozási láz azért önti el 
az emberiséget, mert Isten ajándékba adta 
Jézust nekünk. Innen van az, hogy aján-

dékoz a szegény és gazdag, az egyszerû és 
a kiemelt, az okos és a kevésbé okos, a val-
lásos és a nem vallásos ember is. A kará-
csony a nagy indulások, és a nagy érkezé-
sek napja. Mennyi ember születik napon-
ta. Egyre növekszik a földet lakó emberek 
sokasága. Vannak benne egyszerû, szürke 
emberek, de vannak köztük híres neveze-
tese személyek. Az elmúlás azonban min-
degyiküket megfosztja a hírnévtõl és a 
dicsõségtõl. Csak egyetlen örökzöld fája 
van az emberiségnek: Jézus Krisztus Isten 
Fia. Sem a kegyetlen idõ, sem barátai 
gyengesége, sem ellenségei nem tudták 
elfeledtetni. A betlehemi barlangnak pél-
dátlan sikere van, pedig a Kisded ellensé-
gei a feledés sziklagörgetegével akarták a 
barlang bejáratát eltömni. Hiába szórják 
felé a hazugság áradatát, Jézus mosolyog-
va tündököl a világ felett. Ki ez a Gyer-
mek? Õ az Isten Fia. Egy egyszerû lányka, 
Szûz Mária az édesanyja. Egy egyszerû 
ácsmester Szent József a nevelõapja. Erre 
a Gyermekre már csecsemõ korában véres 
kardok leselkedtek. Mint földönfutó me-
nekült Egyiptomba. Már tizenkét éves ko-
rában csodálatba ejti az írástudókat, böl-
cseket. Ez a Gyermek engedelmességével 
kiemelkedik a többi közül. Sokan zavarba 
jönnek, amikor róla kell beszélni. Legen-
dás személyét dicsérik, értékelik. Csodál-
ják a bölcs tanítót, aki az egyszerû embe-
reket keresi. Leborulnak a csodatevõ Isten 

Fia elõtt értékelik és rajongnak érte. Jézus 
kétezer évvel ezelõtt eljött Betlehembe, de 
mi emberek nehezen indulunk el feléje. 
Hosszú az út a bûn sötét éjszakájából, 
Krisztus világosságára találni. Hosszú az 
út az erõszakból, a gyûlöletbõl a betlehe-
mi barlangistállóig. A hosszú úton min-
denkit veszély fenyeget. Milyen keveset 
valósítottunk meg Jézus tanításából. Ezért 
tart a karácsony lelki életünkben egy pár 
napig. Nekünk legyen kötelességünk kará-
csonyt egész életünkben megõriznünk. 
Ehhez az emelkedett élethez, az állandó 
karácsonyhoz segítsen a Jóisten bennün-
ket. 

Somlai József c.apát,
nyugalmazott plébános 

A pásztorok karácsonyi történetébõl 
megismerhetjük, hogyan munkálkodik a 
kegyelem: mindig megelõzve az embert. 
Nem azt írja a Biblia a pásztorokról, hogy 
már korábban keresték volna a Teremtõt, 
sem azt, hogy odaszánt életükért, hitükért 
szólította volna meg õket az angyalok 
által. Kegyelmét elõbb adta! Például 
felhozta rájuk napját, óvta, védte õket a 
vadállatokkal, balesetekkel szemben. 
Sokféle módon megtapasztalhatták, mi-
lyen jóságos az Úr, mennyire szereti még a 
bûnös embert is. Ha lett volna rá szemük, 
megláthatták volna, nem a bûnös ember 
halálát akarja, hanem, hogy megtérjen és 
éljen. Isten jóságát, ami megelõzi az 
ember hitét, egyetemes kegyelemnek 
hívjuk.
Nehogy elakadhattak a pásztorok az 
egyetemes kegyelemnél, hirdettetett 
nekik: „Üdvözítõ született ma néktek!” 
Minden karácsonyi történet a Bibliában 
azzal éri el csúcspontját, amikor felhang-
zik: Jézus az Üdvözítõ! 
Ezt nevezzük „üdvözítõ kegyelemnek”. 
Ahogy a Bibliában olvassuk: „megjelent 

az Isten üdvözítõ kegyelme…” (Titus 
2,11) Ez által nyerem el azt a felismerést, 
hogy van bûnbocsánat és van örök élet! 

Mi is számos esetben érezzük az 
egyetemes kegyelmet, de ez ne tegyen 
elbizakodottá, hanem indítson hálára. Bár 
„velünk az Isten”, megóv rossztól, kime-
nekedést ad a kísértésbõl, de ezzel nem 
igazolja, hogy jó, amit eddig tettünk, vagy 
ahogy gondolkoztunk. Az egyetemes ke-
gyelem által Jézus kopogtat mind-
annyiunk szívén, azért, hogy elõtte lebo-
ruljak és letegyem bûneimet, majd imád-
kozzam a hívõ életért és az üdvössé-
gemért. 

Ezután az ember számára minden 
megváltozik. Még a munkájához való 
viszonya is! Korábban téglákat rakott, 
ezután már katedrálist épít. Ráébred 
munkájának örökkévaló értelmére, hogy 
(:tudja) napi fáradsága beleépül Isten 
hatalmas tervébe.

Valósággá lesz elõtte, hogy kegyelemet 
kegyelemre ad az Úr. Ahogyan a téglát 
rakják egymásra. Spurgeon szavaival: „a 
kegyelem utat tör a kegyelemnek”: egyik 

után következik a másik az egyetemes 
kegyelemre üdvözítõ kegyelem. 

Nagyon sok vallásos személyt is-
merek, akik nosztalgiával emlékeznek a 
korábbi áldásokra, de szomorúak amiatt, 
hogy azok már évek óta elmaradoznak. 
Miért? Mert nem borultak le Jézus elõtt, 
miután már a kijelentést elnyerték. 
Akinek nem kell az üdvözítõ kegyelem, 
makacsul továbbra is az emberek szerint 
gondolkozik, elõbb-utóbb elveszíti az 
egyetemes kegyelmet is. 

Egy idõs embertõl olvastam: „Ha 
visszanézek esztendeimre, csak azt 
mondhatom: szép és jó volt Jézussal 
járnom. Ha újra kezdeném, újra csak 
Jézushoz tartoznék.” (Gyökössy) Róla 
bizton állítható: boldog karácsonya volt, 
bár nem biztos, hogy december 25-én, 
hanem mindig, sikerekben és szenve-
désben, a hétköznapok jó és rossz körül-
ményeiben egyaránt, amikor csak az 
Üdvözítõ jelenlétét érezte.

Riskó János
lelkész

A karácsony szépsége

REFORMÁTUS

Kegyelembõl kegyelembe
„Mi pedig valamennyien az õ teljességébõl kaptunk kegyelmet kegyelemre” 
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Személy és tehergépjármûvek
javítása, szervizelése,

helyszíni vizsgáztatása,
benzin és dízel zöldkártya,

tachográf hitelesítés
gk. eredetiségvizsgálat,

gépjármûvek alsó és felsõ mosása,
központi zsírozó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086

(06-30) 94-83-424
e-mail: jukabt@invitel.hu

ISO 14001        ISO 9001

PATKÓ ÉTTEREM
Kerepes, Szabadság út 286.
Nyitva: H-CS: 11.30-22.00, P-V: 11.30-24.00

Minden vasárnap svédasztal 12-15 óráig!

2400 Ft/fõ és egy sör, vagy üdítõ
ingyen! (12 év alatti gyerekeknek
ingyenes a svédasztal)

Változatlan minõséggel - olcsóbb
árakkal várjuk kedves vendégeinket!

- Rendezvényterem 80 fõ,
- Kerthelyiség 130 fõ (igény
  szerint lefedhetõ)
- Borospince

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet!

SZILVESZTER Szmatana Andival!
Vacsora, tüzijáték - 6000 Ft/fõ

Asztalfoglalás: (06-28) 490-557

Boldog unnepeket!
..



FENYVES
SZOLGÁLTATÓHÁZ

2143 KISTARCSA, RAKTÁR KRT. 5. (A KÓRHÁZ MÖGÖTT)

Telefonos elõjegyzés:
06/30 637-6001

Nálunk nincs vége a nyárnak, barnuljon,
akár egy mediterrán tengerparton!

Aphrodite SzalonAphrodite Szalon FENYVES BÁR ÉS KÁVÉZÓ

MASSZÁZS
Gyógy- és frissítõ masszázs,
alakformálás, fogyás

Nyitva tartás:
délelõtt 8-12, délután 16-22, vasárnap zárva 06/20 212-8998

Színvonalas új gépek
Futópad, ellipszis gép,
spinning bicikli,
fekve nyomók, lábgépek,
bicepsz gépek, súlyzók

Bérelhetõ, klimatizált

FOCIPÁLYA
06/30 944-97-71

Klimatizált, padlófûtés,
bérelhetõ tornaterem

Aerobic, fitness, gyógytornák
Minden hétfõn 18-tól

gyógytornász vezetésével
Fitball kardio edzés

Minden szerdán 18-tól

gyógytornásszal
Pilates torna

06/30 257-15-10

Nyitva:
hétfõ-szombat: 8-22-ig

vasárnap: zárva

Rendezvényekre is alkalmas

2300 m+ lelátó
8 m belmagasság

padlófûtés, klimatizált,
korszerû zuhanyzós öltözõk

Nyitva:
hétfõ-szombat: 8-22-ig

vasárnap: zárva

TORNATEREM

Hétköznapi árak egy nem hétköznapi helyen!

Asztalfoglalás:
0630 412-6706
0630 334-2064

Változatos italválasztékokkal, koktélokkal
és minden hónapban

meglepetés rendezvénnyel várjuk!
Nyitva tartás: H-SZ: 12-22-ig, vasárnap zárva.

Boldog karácsonyi ünnepeket!Boldog karácsonyi ünnepeket!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

KONDITEREM

Nyitva tartás:
H-P: 10-19,

Szombat: 8-12

Szauna és szolárium, mûköröm, pedikûr
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