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Beruházások
Márciusi testületi ülésünkön a 201/2009. 
(III.18.) sz. határozattal elfogadtuk a 
közeljövõben megvalósítani kívánt 
beruházásokat, melyek lebonyolítása 
folyamatos, jó ütemben halad. 
- A Szent István Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény könyv-
tárral és aulával történõ bõvítésével kap-
csolatban az engedélyezési és kivitelezési 
terv kész, az engedélyezési eljárás folya-
matban van, Csömör bonyolítja.
- A Gesztenyés Óvoda bõvítése 3 csoporttal  
a közbeszerzés kiírás, ajánlatkérés megtör-
tént, valamint 2010. január 13-án pályáza-
tot nyújtottunk be. 
- A Kölcsey Ferenc Általános Iskola kis épü-
letének bölcsõdévé alakítása kapcsán a ter-
vezõ kiválasztása január 20-án történik. 
- A Flór Ferenc Gimnázium bõvítésével 
kapcsolatban az engedélyezési és kivitele-
zési terv kész, az engedélyezési eljárás fo-
lyamatban van, Csömör bonyolítja. 
- A Tölgyfa Óvoda magas tetõ építésére a 
tervezõ kiválasztása január 20-án történik. 
- A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat ki-
alakítása várhatóan február 18-án elkészül.
- 2 db játszótér kialakítása 95 %-ban kész.
Vagyonmegosztás
A községszétválást követõen a két telepü-
lés között a vagyonmegosztás egyes tételeit 
illetõen nem jött létre teljes konszenzus. A 
2009. május 6-án aláírt megállapodásunk-
kal pontot tettünk ennek a több éve húzó-
dó ügynek a végére.
Tábor ügy
Polgármesterré történt megválasztásom óta 
folyamatosan egyeztettem, illetve szemé-
lyesen és levélben kerestem meg a tábor te-
rületének ingyenes önkormányzati tulaj-
donba adása érdekében az illetékeseket. Ez 
év márciusában Gyenesei István miniszter 
úr is fogadott. Úgy tûnik, hogy a hosszas le-
vélváltás és egyeztetés nem volt hiábavaló, 
hiszen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ 
Zrt. vezérigazgatója 2009. december 10-én 
kelt levelében arról tájékoztatott, hogy az 
ingatlan értékbecslése után kérelmünket 
haladéktalanul a Nemzeti Vagyongazdál-
kodási Tanács elé terjesztik. 
Pályázatok
2009-ben 3 pályázatot adtunk be, és most 
januárban pedig egyet. Ezek közül a 
KMOP-2009-2.1.1/B jelû útpályázatunk si-
keres volt, a KEOP-2009-1.3.0 ivóvízmi-
nõség-javító pályázatunk és a KMOP-2009-
4.5.2 jelû bölcsõde pályázatunk jelenleg el-
bírálás alatt van. A bölcsõde pályázatunk 
hiánypótlását pénteki nap folyamán felad-
juk. A KMOP-2009-4.6.1/B óvoda pályáza-
tunkat január 13-án adtuk le.
Ezeken túlmenõen indulni kívánunk még a 
Pest megyei településközpontok fejlesztése  
Integrált településfejlesztés Pest megyében 
KMOP-2009-5.2.1/B pályázaton is, melyet 
eddig a rövid határidõ miatt nem tudtunk 
elkészíteni. A pályázatot késõbbi beadási 

Jó ütemben haladnak
a tavaly elkezdett beruházások

Beszámoló Tóth Szabolcs polgármester 2009. évi tevékenységérõl
a Képviselõ-testület 2010. január 20-i ülésére

határidõvel újra kiírták, így lehetõségünk 
lesz a benyújtására. 
Közbeszerzések
Több megvalósult eljárásunk volt (város-
gondnokság gépparkjának bõvítése, enge-
délyezési, kivitelezési tervek készítése, élel-
miszer közbeszerzés), jelenleg is folyamat-
ban van a Nevelési Tanácsadó épületének 
hõszigetelése, a garázsának és hátsó helyi-
ségének felújítása, élelmiszer közbeszerzés 
bizonyos termékekre, szennyvízcsatorna ge-
rincszakasz tervezése Rigómezõ u., Eper-
jesi út 1776-1849. hrsz-ú ingatlanok közöt-
ti szakaszra, valamint a Vasút u., Móra F. u. 
és Homok dûlõ közötti szakaszokra.
Testvértelepüléseinkkel a kapcsolatot fo-
lyamatosan ápoljuk, részt vettünk Belusán 
a novemberi rendezvényükön, Torján pe-
dig a már hagyománnyá vált disznóvágá-
son képviseltettük magunkat. 

A Közlekedési Koordinációs Központban 
összehívott és magas színvonalon koor-
dinált, illetve megterveztetett kistarcsai HÉV 
átjáró átépítésével kapcsolatban tárgyaltam. 
A kapcsolatot folyamatosan tartom velük,  hi-
szen a Pest megyei településközpontok fej-
lesztése  Integrált településfejlesztés Pest me-
gyében pályázat keretében esetleg a  HÉV át-
járó átépítése megoldható lenne. 
Környezõ települések polgármestereivel a 
kapcsolatom jó, a településeinket érintõ kér-
désekben igyekszünk megoldást találni. 
Bátovszki György Csömör polgármesterével 
folyamatosan egyeztetünk egy esetleges 
KER-HU megállapodásról. A kistarcsai 
rendõrõrs épületében elvégzendõ kisebb fel -
újítási munkák közös finanszírozásával kap-
csolatban megkerestem a környezõ települé-
sek polgármestereit. Kerepes jelezte, hogy a 
javításra fordítandó végsõ összeg Kerepesre 
esõ részét tudassuk velük. Csömör jelezte, 
hogy nem áll módjukban anyagi  segítséget 
nyújtani a felújításra, Nagytarcsa napi likvi-
ditási gondokra hivatkozva nem tud támo-
gatást nyújtani. Mogyoród még nem küldött 
választ levelemre. 
A Szilas TV-ben több alkalommal adtam in-
terjút az aktualitásokról.  

Tóth Szabolcs polgármester
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Egyensúlyba hozták a költségvetési tervezet fõ számait
Hitelfelvételek nélkül tartható a 2010-es költségvetési év  (Rendkívüli ülés 2010. jan. 27.)

Tóth Szabolcs

Vagyongazdálkodási Tanács elé terjeszti a 
város kérelmét, így értelmét veszíti az a 
megállapodás, amit még tavaly augusz-
tusban 3 millió forintos sikerdíj ellené-
ben kötött az önkormányzat a SUTORIS 

Kft.-vel az ingatlan megszerzésére. A kép-
viselõk többségi szavazattal támogatták, 
hogy a vállalkozással közös megegyezés-
sel bontsanak szerzõdést. 

Polgár

A január 20-án megtartott testületi 
ülésen több napirendi pont egy-
hangú szavazással átkerült a janu-
ár 27-re meghirdetett rendkívüli 
testületi ülésre. Így tíz napirendi 
pontról döntöttek a képviselõk.  A 
rendkívüli ülést eredetileg a 2010-
es költségvetési tervezet megvita-
tása miatt tûzték ki.

A költségvetési tervezet elsõ megvitatá-
sakor a képviselõk nem támogatták a hi-
telek felvételét
A költségvetési koncepció tavaly év végi 
elfogadása után most a költségvetési ren-
delettervezet került a testület elé. Ezt kö-
vetõen - február második felében - alkot-
hatják meg a 2010-es költségvetési ren-
deletet. Addig is lehet módosítani és ala-
kítgatni a költségvetést. A Pénzügyi-, Jogi 
és Vagyonnyilatkozat Kezelõ Bizottság el-
nöke Juhász István a költségvetés elsõ 
megvitatása során javasolta a polgárõr-
séget 600 ezer forinttal, a rendõrséget 
500 ezer forinttal, az egyházakat 150-150 
ezer forinttal támogatni, ugyanakkor a 
Pénzügyi Bizottság nem hosszabbítaná 
meg a projekt menedzser márciusban le-
járó szerzõdését. Felvetették a bizottsági 
ülésen, hogy a tavaly tavasszal elfogadott 
beruházási ütemtervet jó lenne ebben az 
évben megvalósítani, de ehhez legalább 
1 milliárd forint plusz forrásra lenne 
szükség. Ez a város egy éves költségveté-
sével majdnem megegyezõ összeg azon-
ban csak hitelfelvétellel biztosítható. 
Ezért szakmai állásfoglalást kértek a 
Pénzügyi Osztálytól. A kérés lényege, a 
Pénzügyi Osztály kérjen több banktól 
500 millió és 1 milliárd forint összegre, 
valamint ingatlanvásárlással kapcsolatos 
hitelkonstrukcióra is banki ajánlatot. 
Szabó Tamás pénzügyi osztályvezetõ sze-
rint egy akkora településnek, mint 
Kistarcsa kockázatos lenne egy év alatt 
több milliárd forintot beruházásokra köl-
teni. Véleménye szerint az ad-hoc ötletek 
helyett inkább újra kellene értékelni az 
elsõ olvasatos költségvetésben a beruhá-
zásokra tervezett elõirányzatokat. Csak 
azokat a beruházásokat kezdjék el, amit a 
jelenlegi szabad forrásokból meg tudnak 
valósítani. Az osztályvezetõ a választá-
sok miatt is kivárna a hitelfelvétellel, 
mert szerinte ekkora pénzrõl inkább az 
új testület döntsön, legyen ez az õ fe-
lelõsségük. A képviselõk Szabó Tamás ér-
velésével egyetértve elvetették a köt-
vénykibocsátás és a hitelfelvétel le-
hetõségét és inkább nagyobb hangsúlyt 
fektetnek pályázati források felkutatásra.

Pályázati pénzbõl cserélnék ki a Köl-
csey Ferenc Általános Iskola nyílászáróit
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola nyílás-
záróit még tavaly szerették volna 

kicserélni, de pénz hiányában nem tud-
ták megvalósítani. A Mûszaki Osztály 
2009-ben állapotfelmérést végeztetett és 
a nyílászárók cseréjét 25 millió forintra 
értékelte. Az ütemtervben szerepelt a 
beruházás, de kapóra jött az 
Önkormányzati Minisztérium 
bölcsõdék és a közoktatási in-
tézmények infrastrukturális fej-
lesztésére kiírt pályázata. A tá-
mogatás mértéke a fejlesztés-
hez szükséges összeg 80%-a. 
Növeli az esélyeket, hogy csak 
meglévõ intézménnyel lehet 
pályázni. A képviselõk egy-
hangúan támogatták a pályáza-
ton való indulást és döntöttek 
arról is, hogy az öt millió fo-
rintos önrészt beépítik a 2010-
es költségvetésbe. 

Ingyenesen az önkormányzat tulajdoná-
ba kerülhet a volt internáló tábor
Az ingatlan értékbecslése után a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. a Nemzeti 

zetõjét hívtuk meg. A megjelentek szava-
zatképesek voltak és a 2010. évi közfog-
lalkoztatási tervet jóváhagyták. 
-December 9-én a Szilas TV meghívására 
adtunk interjút Franka Tiborral, Kerepes 
polgármesterével az aktualitásokról. 

- December 15-én szóbeli  egyez-
tetést folytattam a Közlekedési 
Koordinációs Központ munka-
társával a Településközpont fej-
lesztés pályázat kapcsán, hiszen 
a pályázati célok között  vannak 
olyan közlekedésfejlesztéssel 
kapcsolatosak, amelyek úgy ítél-
jük meg, hogy ezen célok kap-
csán a korábbi KKK által  ösz-
szehívott és magas színvonalon 
koordinált, illetve megtervezte-
tett Kistarcsa város területén ta-
lálható HÉV átjáró átépítésre  
megoldható lenne. 
- December 16-án óvoda pro-

jekt megbeszélést tartottunk, ahol átbe-
széltük a pályázattal kapcsolatos teendõ-
ket, feladatokat. December hónap folya-
mán még több alkalommal egyeztettünk a 
pályázattal kapcsolatosan. 
- December hónapban a Noldex Zrt. mun-
katársa több alkalommal felkeresett és in-
terjút készített velem a sikeres ÁROP-
3.A.1/A jelû szervezetfejlesztési pályáza-
tunk keretében. 

- December 2-án a Szilasvíz Kft. taggyûlé-
sének lebonyolítására a hivatal épületé-
ben került sor, ahol két napirendet tár-
gyaltunk. Az egyik a vízátvétel a DMRV 
Zrt-tõl, valamint a tisztségviselõk díjazá-
sa. A taggyûlés befejezése után tartotta 
alakuló ülését a Szilas-Menti 
Ivóvízminõség-javító Önkor-
mányzati Társulás Felügyelõ 
Bizottsága. 
- December 7-én tartottuk 
szokásos intézményvezetõi 
megbeszélésünket, ahol tájé-
koztattam a résztvevõket a 
két sikeres pályázatunkról. 
Az egyik az útpályázat, ahol 
kb. 106 millió Ft-ot nyer-
tünk, valamint hiánypótlás 
nélkül elfogadták a bölcsõde 
pályázatunkat. Ezen kívül 
részt kívánunk venni a tele-
pülésközpont pályázaton is, 
melyen csak városok indulhatnak. Tájé-
koztatóm után az intézményvezetõk szá-
moltak be az aktualitásokról. 
- December 7-én második alkalommal tar-
tottunk Szociálpolitikai Kerekasztal 
megbeszélést, ahova az oktatási intézmé-
nyek vezetõit, a Nevelési Tanácsadó ve-
zetõjét, a történelmi egyházak képvi-
selõit, a szociális bizottság elnökét és az 
Evangélikus Papnék Szeretetotthon ve-

Egyik útpályázatunkkal 106 millió forintot nyertünk

Tóth Szabolcs polgármester beszámolója a Képviselõ-testület
2010. január 20-i ülésére

Tar Szilárd és Kedves Károly
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dez farsangi bált és a kis-
tarcsaiak nem igazán akarnak 
egy újabb programban részt 
venni. A bizottság javaslatát 
egyhangúan támogatták.
A Kistarcsai Napokat május 
21-tõl 23-ig rendezik meg
A város legnagyobb rendezvé-
nyének szervezésével Szilárdi 
Lászlót a Városi Mûvelõdési 

és Sportközpont igazgatóját és 
ifj. Juhász István alpolgármes-
tert bízták meg. A részletes 
programot a márciusi testületi 
ülésre terjesztik elõ.
Az önkormányzat megfelleb-
bezte a KER-HU Szolgáltató 
Kft. szemétlerakó bõvítését
A Kft-nek a Közép-Duna 
Völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõ-
felügyelõség által 2009. márci-
us 31-én kiadott határozatát tá-
madta meg Kistarcsa, ami le-
hetõvé tette volna a szemétbá-
nya kapacitás növelését 729 

3
ezer m -rel. Dr. Mátrai Mihály 
az önkormányzat jogásza sze-
rint a másodfokú határozattal 
szemben érdemes fellebbezni, 
mert a szolgáltató a bõvítést a 
meglévõ területek magasításá-
val éri el, ami levegõszennye-
zési kockázatot rejt magában, 
és megváltoztatja a domborza-
ti viszonyokat (nem készítet-
tek hatásvizsgálatot), a beszál-
lítási forgalom Kistarcsát ter-
heli és nem vonták be a tele-
pülést az elõkészítõ munkák-
ba. A keresetet a Fõfelügyelõ-

A Közlekedési Minisztérium 
nem tervezi a gödöllõi HÉV 
külön szintû keresztezõdés 
bõvítését
A Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központ állásfoglalá-
sát Tóth Szabolcs polgármes-
teri beszámolójában ismertette 
a képviselõkkel. Szakértõi vé-
lemény szerint az érintett alul-

járó tranzitforgalma a kör-
gyûrû hatására nem növe-
kedett, így a szaktárca nem tá-
mogatja a megvalósítását.
Sebességmérõ berendezés vá-
sárlását tervezik ebben az év-
ben. 
Lakossági bejelentések figye-
lembe vételével a Raktár körú-
ton a gyalogosok védelmét 
szem elõtt tartva több táblát 
helyeznek ki. Több utca lakói 
kérték (Berényi utca, Iglói 
utca) a sebesség lassítását 
„fekvõrendõrrel”, vagy sebes-
ség korlátozó táblák kihelyezé-
sével. A képviselõk a sebes-
ségmérést szakmailag jobb 
megoldásnak tartják, ezért a 
költségvetésbe beterveztek 
(kb. 5 millió forint) egy mû-
szer vásárlását.
Idén elmarad a Kistarcsai far-
sang
A Közmûvelõdési és Sport 
Bizottság érdektelenség miatt 
2010-ben nem támogatja az 
egész napos farsang megren-
dezését. Álláspontjuk szerint 
valamennyi helyi közösség, ci-
vil szervezet és intézmény ren-

ség ellen az önkormányzat jo-
gásza 2010. január 5-én adta 
be a Pest Megyei Bíróságra.

Megemelték az önkormány-
zat intézményeiben lévõ hely-
ségek bérleti díját
Az elõterjesztést a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta és az intéz-
ményvezetõk emelési javasla-
tát támogatta (átlagosan 6% és 
10% ), ahol nem javasolt a ve-
zetõ emelést, ott a 10%-os eme-
lést támogatták. A Pénzügyi 
Bizottság javaslatát egyhangú-
an megszavazta a testület. Így 
például a Csigaház egy órás 
bérleti díja február 1-tõl 3000 
Ft-ról 3300 Ft-ra emelkedett, a 
Kölcsey Ferenc Általános Isko-
la tornaterméért óránként az 
eddigi 3800 Ft helyett 4500 Ft-
ot kell fizetni. Megváltoztak az 
uszoda belépõ árai is. A fel-
nõtt belépõ 880 Ft (800Ft,-), a 
diák (14 év felett) és nyugdíjas 
belépõ 610 Ft,- (550 Ft,-) A 
kistarcsai kulturális- és sport 
egyesületek, alapítványok, ci-
vil szervezetek, önszervezõdõ 
közösségek a mûködésükhöz 
elõre meghatározott térítés-
mentes használatot vehetnek 
igénybe. 
A vízdíj emelési javaslatot el-
halasztották 
Az indoklásban az állt, hogy a 
képviselõ-testület tavaly év 
elején megemelte a vízdíjat. 
Ezt a Szilasvíz Kft.-ben társtu-
lajdonos Kerepes nem tette 
meg. Idén Kistarcsa addig 
nem nyúl hozzá a díjakhoz, 
míg Kerepes nem rendezi azt 
saját területén. (Január 27-én a 
kerepesi testület megemelte a 
vízdíjat!- szerk.) 
Felújítják a Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskola udvarát
Erre a munkára bruttó négy 
millió forintot szavaztak meg, 

2 ez 590 m felület viacoloro-
zását teszi lehetõvé, a munkát 
a nyári szünetben végeztetik 
el.
A városi óvoda élére pályáza-
tot írtak ki
A jelenlegi óvodavezetõ meg-
bízása 2010. augusztus 31-én 
lejár, az új pályázat benyújtási 
határideje 2010. április 23. A 
részletes pályázati kiírás hama-
rosan megjelenik.
Az egyebek napirendi pontok 
között Babarczi József alpol-
gármester bejelentette, hogy a 
85-ik életévüket betöltõ kistar-
csai állandó lakosok születés-
napjukra egy üdvözlõ kártyát 
kapnak az önkormányzattól.

Polgár Gyula

A település földútjaira útépítési és
csapadékvíz elvezetési tervet készítenek

Testületi ülésrõl jelentjük (2010.január 20.)

Zsiák Péter, Uvacsek Csaba és Bergán János

Az év elsõ testületi ülésén ja-
nuár 20-án több mint har-
minc napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselõk. A testü-
leti ülés elején Tóth Szabolcs 
polgármester beszámolt az 
elõzõ évben történt legfonto-
sabb eseményekrõl (lásd kü-
lön a beszámolót).

Vizsgálatot indítottak az SV 
INVEST Kft. ellen, mert az If-
júság téren nem teljesítette ha-
táridõre a járdaépítést 
Ezt a napirendet  lakossági be-
jelentések miatt -  sürgõséggel 
tárgyalták. Még 2009. márciu-
sában kötött szerzõdést az ön-
kormányzat a Kft-vel a Köl-
csey, a Széchenyi és a Móra 
Ferenc utcában három járda-
szakasz megépítésére. Az If-
júság téri szakaszon távközlési 
alépítmények miatt üzemel-
tetõi és tulajdonosi hozzájáru-
lást kellett kérni az SV 
INVEST-nek, ezért december 
31-ig módosította az önkor-
mányzat az átadási határidõt. 
Mivel a járdaszakasz január 
14-ig sem készült el, ezért fel-
függesztették a kifizetést és tel-
jes mûszaki ellenõrzést ren-
deltek el.
Járdaépítésre nettó 16 millió 
forint költenek az idén
A járdaépítési koncepció sze-
rint ebbõl a pénzbõl elõször az 
intézmények elõtti szakaszo-
kat építik meg, majd a Szabad-
ság út Fésüsfonó elõtti része 
következik. A koncepcióban 
szerepel még a Hunyadi utca 
(a Deák Ferenc utcától a Bras-
sói utcáig), a Zsófia ligeti üz-
letsor, az Ifjúság téren egy 10 
méteres szakasz, a Thököly ut-
ca (a Batthyány és az Iskola ut-
ca között) és az Árpád vezér 
utca. 
A település földútjaira útépí-
tési és csapadékvíz elvezetési 
tervet készítenek
Kistarcsán még 10 utca ösz-
szesen 2800 méter hosszan 
nem szilárd burkolatú. Ezek a 
következõk: Balczó u., Móra 
Ferenc u. vége, Galagonya u., 
Borostyán u. eleje, Zsálya u., 
Kamilla u., Rozmaring u., 
Boróka u., Rigómezõ u. és a  
Mezsgye u. A tervekre 5,5 mil-
lió forintot különítenek el a 
költségvetésben.
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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-tes-
tületi határozata értelmében a „csecse-
mõ-víz” szolgáltatást 2010. január 1-tõl 
Kistarcsa, Hõsök tere 2. szám alatti volt 
fogorvosi rendelõ épületében látja el. 
Nyitva tartás: kedd: 16-18-ig, csütörtök: 
16-18-ig. További információ kérhetõ, 
Kovács Sándorné Julikánál telefonon: 
06-30/481-90-80

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

Gyepmesteri ügyelet
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy 
Kistarcsa közigazgatási területén a gyep-
mesteri, illetve állatmentési feladatokat 
Herczig József látja el. Ha kóbor vagy sérült 
állatot látnak, kérjük, értesítsék! A vál-
lalkozó 0-24 órás ügyeletben az elhullott 
állati tetemek elszállítását is vállalja! 
Telefonszám: 06-20-9643-025.

Deáktanya programjai
2010. február 11. Szalkó József: Az 
intelligencia
Az intelligencia fogalma. Születésünktõl 
hozzuk magunkkal, vagy átvesszük mások-
tól? Különbözõ típusú intelligenciák. Mit 
kapnak a gyerekek a szülõktõl? A családi 
hagyományok szerepe az intelligencia 
fejlesztésében és továbbvitelében. 
2010. február 18. Massányi Kinga: Afrika  
ahogy én láttam
8.000 km-nyi autózás Budapesttõl Bama-
kóig. A bemutatásra kerülõ Afrika nem a 
dalban is megénekelt romantikus világ és 
nem is az utazási irodák által hirdetett 
luxus környezet. Bamakó, Mali fõvárosa a 
Niger partján. Szmogos, szemetes város, de 
minden tekintetben ez az ország központja
2010. február 25. Györe Zoltán: 
Genealógia, azaz leszármazástan
Az anyakönyvekben felhalmozott informá-
ciók segítségével nemcsak az egyes embe-

rek családkutatását szolgálja, hanem segít-
séget nyújt egy-egy település kultúrtörté-
netének megismeréséhez is. A könyv, 
amelyben a kistarcsai õslakosok és leszár-
mazottjaik megtalálhatják teljes család-
fájukat.
A Deáktanya elõadásait a Civilház (Szé-
chenyi út 33.) közösségi termében tartja. 
Az elõadások csütörtökönként este 7 
órakor kezdõdnek, idõtartamuk kb. 1 óra. 
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 
óráig. A Deáktanya ismeretterjesztõ elõ-
adásai nyitottak, azokat bárki térítés-
mentesen látogathatja.                      KIKE

Elkészült a 2010-es Kistarcsai 
Kalendárium 
A kalendáriumot a következõ helyeken 
lehet - 1000 Ft-ért - megvenni: Stefán Bt., 
Windberger dohánybolt, Posta, Györkös 
Cukrászda, Illés Cukrászda, Kölcsey Iskola 
(alsó), Kölcsey Iskola (felsõ), Szent István 
Iskola, Gesztenyés Óvoda, Tölgyfa Óvoda, 
Lugas ABC, Oázis Papírbolt, Katolikus 
Templom, Könyvtár, Sóbarlang.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Elnémult a Kistarcsai Rádió
Az Arc Rádió  Kistarcsa Hangja az FM 101,7 
MHz-en novemberben elhallgatott. 

Reményeink szerint csak egy rövid idõre. A 
leállás oka adminisztrációs mulasztás volt, 
amit az ORTT, a helyi rádiós frekvencia 
engedélyezõje nem vett jó néven. Most azt 
szeretnénk, hogy a következõ alkalommal 
újra frekvenciához jusson a rádió. Erre a 
hírek szerint tavasszal lehetõségünk nyílik. 
Addig is tervezzük internetes rádióként 
történõ továbbmûködésünket. A rádióról 
szóló tájékoztatót interneten a www.arcra-
dio.hu cím alatt találják meg. Amennyiben 
márciusban elindul a netrádió, azt is ezen a 
címen keresztül lehet majd hallgatni. A 
rádió önkéntesekbõl álló csapata nevében 
köszönöm megértésüket!

Ladjánszki László fõszerkesztõ

Oltópontok térségünkben
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a 
Gödöllõi, az Aszódi és a Veresegyházi 
Kistérségek területén mûködõ oltópon-
tokról:
- 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

Választási sarok
A 4.számú választókörzet országgyû-
lési képviselõ jelöltjei
Az Országos Választási Irodának 
leadott listák alapján a parlamenti 
választáson induló pártok egyéni 
képviselõ jelöltjei körzetünkben a 
következõk. Fogarasiné Deák Valéria 
(MSZP), Vécsey László (Fidesz-
KDNP), Bertha Szilvia (Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom). A képviselõ 
jelöltek köre természetesen bõvülhet.

Csigaház programjai
február  6. Szlovák bál 19.00- 
február  9. Törpe börze 8.00-12.00
február 12. Kölcsey alsós farsangi bál 14.00-19.00
február 13. Nektár Alapítvány bálja 16.00-04.00
február  18. Nyugdíjas farsangi bál 15.00-20.00
február 19. Retro buli 18.00-04.00
február 22. Véradás 14.00-18.00
március 02. Törpe börze 8.00-12.00
március 07. Nagy bababörze 9.00-13.00 

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

A PostaHaszonÕr egyszeri díjas életbiztosítás garantált, 
évesített nettó hozama 2010. január 1. és 2010.  március 

31. közötti idõszakra új kötésekre 7,1 %.

 A PostaHaszonÕr nem csak életbiztosítás, de nagyszerû 
befektetési lehetõség is egyben. Ajánljuk mindazoknak, akik 
szeretnék családjuk, szeretteik anyagi helyzetét biztonságban 
tudni, de nem szeretik a kockázatos ügyleteket. Ha szeretné 

pénzét biztos helyen tudni, válassza a PostaHaszonÕr-t! 

   A részletekrõl kérjük, tájékozódjon az Ügyféltájékoztató és 
biztosítási feltételek kiadványunkban.

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

PostaHaszonÕr
Életbiztosítás hozamgarantált befektetéssel

2010. 1. SZÁM « KISTARCSAI HÍRADÓ
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Ahogy múlik az idõ alpolgármesteri 
megbízatásom óta, úgy ismerem meg egyre 
jobban a Hivatal munkáját. Ez a „tudás” nagy 
segítségemre van, amikor Tóth Szabolcs 
polgármester úr szabadságon van, de az új 
feladatoknál sem maradok egyedül, mert a 
hivatal valamennyi dolgozója egyként segíti 
munkámat.
2009. évrõl még adós vagyok több ese-
ménnyel: 
November 21-én Belusára (testvértelepü-
lésünk) látogattam el Kistarcsa város 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának el-
nökségi tagjaival, ifj. Juhász István alpolgár-
mester és Solymosi Sándor külsõs képviselõ 
társammal. Az évek óta megszokott sze-
retettel és tisztelettel fogadtak bennünket. A 
vidám „Katalin” bál sokáig emlékezetes 
marad számunkra.
Részt vettem a Gödöllõi Többcélú Kistérségi 
Társulás ülésein novemberben Dányon, 
decemberben Zsámbokon. Megtárgyaltuk a 
2009.évi költségvetés várható eredményeit. 
Elõzetes tájékoztatót kaptunk azon számí-
tásokról, mely a 2010. évi feladatok finan-
szírozását feltételezi. Elfogadtuk az idei év 
belsõ ellenõrzési ütemtervét, mely Kis-
tarcsát is érinti.
Egy hivatali munkacsoportot segítettem két 
pályázat elkészítésénél. Babonából - az én 
koromban már megengedhetõ - Kiss 
Líviával, a hivatal fiatal szervezési ügyinté-
zõjével idõben, személyesen adtuk fel a 
majd nyolckilós dokumentumot. A 2010. 
fejlesztési tervben szerepel, hogy a sok 
nyomtatott információ helyett a képviselõk 
laptopokat kapnak. A várható eredmények-
rõl kívántam  meggyõzõdni. Így kerültem, 
Nagy Tímea jegyzõasszony segítségével a 
XIV. ker. Önkormányzat Képviselõ-testületi 
ülésére, hogy meggyõzõdjek arról, hogyan 
„mûködik” az a jól kialakított informatikai 
rendszer, mely a Hivatal dolgozóinak mun-
káját hivatott segíteni?!? Ott a laptopok 
mellett továbbra is az írott anyagból dol-
goznak a képviselõk.
2009-ben örömmel szembesültem, hogy a 
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola 
és Gimnázium nyitott napjain hány helyi, és 
környékbeli szülõ, pedagógus és diák ér-

Jelenleg egyetlen munkahelyet sem kell megszüntetnünk!
Babarczi József alpolgármester beszámolója

Kerepesen mûködõ konyhánk 
minden nap frissen

készülõ ételek kiszállítását vállalja.
Ingyenes házhoz szállítás!

Meleg étkezési utalványt elfogadunk.
Áraink tartalmazzák a csomagolási 

költséget is.
Étlapunk megtekinthetõ a 

www.fanietkezde.fw.hu címen.
Rendelését várjuk a 06-20-542-5605 

telefonszámon vagy
a fanifutar@freemail.hu e-mail címen.

Babarczi József
alpolgármester

Ifj. Juhász István alpolgármester beszámolója

Kiegyensúlyozott költségvetése
lesz Kistarcsának

 
Kicsit késve bár, de boldog új évet kívánok minden 
kistarcsai lakosnak. Az új évet a tavaly elindított 
munkálatok folytatásával kezdtük. Heteken belül 
lezáródik a Gesztenyés Óvoda bõvítésének a 
közbeszerzése, és tavasszal indulhat az építkezés. 
Közben a hiányzó tervek készítését megkezdték a 
szakemberek. A tavaly elindított tervezések (Flór 
Ferenc Gimnázium, Szent István) is lassan a vé-
gükhöz érnek, és akkor itt is kiírhatjuk a kivitelezésre 
a közbeszerzést. Januárban nagy feladatunk volt a 
költségvetés elkészítése, melyben a hivatal és az 
intézmények dolgozói minden erejüket belerakták, 
hogy végül egy kiegyensúlyozott költségvetés 
születhessen meg. Bízom benne, hogy az új év új 

lendületet ad nekünk, és a sok beadott pályázat eredményesen fog zárulni.

Az egyéni körzetbõl bejutott képviselõk fogadóórái
Zsiák Péter Fidesz  (1. számú választókörzet)
Elõzetes telefonos egyeztetés után. 06-30-748-2027
Uvacsek Csaba  független (2.számú választókerület)
Minden hónap második hétfõjén 16.00-18.00-ig az Eperjesi út 5. szám alatt. 06-30-921-7573
Bergán János Fidesz ( 3. számú választókörzet) 
Minden hónap utolsó hétfõje 17.00-18.00 a Polgármesteri Hivatalban. 06-30-434-1847
Major László (4. számú választókörzet) Minden hónap utolsó szerdája  17-tõl 18 óráig, a 
Polgármesteri Hivatalban. 06-28-471-830
Kedves Károly (5. számú választókörzet)
Elõzetes telefonos egyeztetés után. 06-70-334-75-82
Méhesné Horváth Erika Fidesz ( 6.számú választókerület) 
Minden hónap 2-ik hétfõjén a Polgármesteri Hivatalban 17.00-18.00-ig várja a választókat.
06-20-362-0822
ifj. Juhász István  Fidesz (7. számú választókerület)
Minden hónap elsõ csütörtökjén 17.00-18.00. Polgármesteri Hivatal 06-30-334-2064
dr. Lukács Ferenc Józsefné Fidesz ( 8. számú választókerület )
Minden hónap második csütörtökjén 16.00-18.00-ig, Polgármesteri Hivatal. 06-30-521-5065 
Majsai Sándor Fidesz (9. számú választókörzet )
Telefonos egyeztetés után hétköznapokon.06-30-555-4830
Juszkó Ferenc (10.számú választókerület )
Hétköznapokon, folyamatosan a Muskátli Gardenben. (Vasút utca 23.) 06-20-345-5443

deklõdik az intézményünkben folyó nevelõ, 
oktató munkáról. Alig telt el két hónap és 
máris a búcsúzó negyedikesek színvonalas 
szalagavatóján vehettem részt. Köszönöm 
Mindenki munkáját!
Figyelemmel kísértem Kistarcsa város 2010. 
évi költségvetésének elkészítését. Annak 
érdekében, hogy az idei év várható beruhá-
zásait, - bölcsõde, óvoda - megvalósíthas-
suk, intézményeink mûködésére csak a 
legszükségesebbeket tudtuk biztosítani. Je-
lenleg egyetlen munkahelyet sem kell 
megszüntetnünk!!!!
Együtt ünnepeltem a karácsonyt a  Nyugdíjas 
Klubbal, és részt vettem a Kistarcsai Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat közgyûlésén. To-
vábbi sikeres munkát kívánok mindenkinek!
A képviselõ-testület jóváhagyásával 2010. 
január 1-tõl szeretnénk minden 85 évesnél 
idõsebb lakótársunkat egy üdvözlõ kártyá-
val köszönteni. Kérem, fogadják szeretettel 
kezdeményezésünket! 
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2010. január 23-án, szombaton iskolánk ismét megtelt felvételizõ 
nyolcadikos diákokkal. Ebben az évben 7-ik alkalommal 
szerveztük meg az írásbeli felvételi lebonyolítását.
114 végzõs általános iskolás tanuló 7 tanteremben írta meg a 
központi felvételi dolgozatát. Kollégáim rutinosan végezték 
munkájukat, irányításukkal minden diák idõben megtalálta a 
helyét a számára kijelölt teremben. A feladatlapok kiosztása elõtt 
tájékoztatót kaptak a dolgozatírás menetérõl. Pontosan 10 órakor 
minden tanteremben hozzáláttak a magyar nyelvi feladatlapok 
kitöltéséhez, 45 perc elteltével 15 perc szünet következett, utána a 
matematika feladatlapok kerültek kiosztásra. A dolgozatírás 
rendben lezajlott, szabálytalanság sehol nem történt.
A kijavított dolgozatokat a középiskola kijelölt termében január 28-
án tekinthették meg a tanulók.

A dolgozatokat, országosan egységes javítókulcs alapján, a közép-
iskola tanárai értékelték, pontozták. Az itt szerzett pontokat - hiva-
talos formátumú eredménylapon - viszik a gyerekek az általuk vá-
lasztott középiskolába  a felvételi eljárás részeként.
A felvételhez szükséges további pontokat az általános iskolai 
tantárgyi jegyek, illetve a középiskolák által meghirdetett szóbeli 
elbeszélgetések alapján lehet hozzágyûjteni.
A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium a 
felvételi jelentkezési lapok beadását követõen 2010. március 2-án, 
3-án és 4-én várja a nyolcadikos diákokat felvételi beszélgetésre. A 
pontos idõpontról értesítést nem küldünk, iskolánk honlapján - 
www.flor.sulinet.hu - jelentetjük meg a név szerinti beosztást. 
Minden kedves felvételizõ diáknak sok sikert kívánunk 
továbbtanulási terveinek megvalósításához!

     Dr. Lukács Ferencné,  a Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója

Központi írásbeli
a Flór Ferenc Középiskolában

Az iskola igazgatója és a pedagógusok kiosztják
az írásbeli feladatokat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
helyi tömegközlekedés autóbusszal történõ 

ellátására

Kistarcsa Város Önkormányzatának 

Képviselõ-testülete Kistarcsa Város 

közigazgatási határain belül a helyi 

tömegközlekedés autóbusszal történõ 

ellátására pályázatot ír ki.

A pályázaton ajánlattevõ lehet minden olyan magyarországi 

székhelyû gazdasági társaság, amely vállalja a pályázati 

kiírásban meghatározott feltételek teljesítését. A pályázaton 

való részvétel feltétele továbbá, hogy az Ajánlattevõ 

maradéktalanul feleljen meg az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény által 

meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy a 

szolgáltatást legalább a jelenleg érvényes menetrendnek 

megfelelõen és legalább a jelenlegi szolgáltató által 

üzemeltetett jármûpark és szolgáltatás színvonalán biztosítja.

A pályázati kiírás beszerezhetõ: Kistarcsa Város Polgármesteri 

Hivatal Polgármesteri Titkárság (2143 Kistarcsa, Szabadság út 

48. I./15.) munkanapokon 8-12 óra között. A dokumentáció 

ára: 50.000,- Ft + ÁFA
Az ajánlattétel határideje: 2010. február 28.

Elbírálásra jogosult: Kistarcsa Város Képviselõ-testülete
Elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel nem kíván 

élni, a pályázat nyertesének az összességében legelõnyösebb 

ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja.
Az elbírálás szempontjai a 2004. évi XXXIII. törvény 6. § (4) 

bekezdésének és 5. §-ának megfelelõen:
a) a lakosság életviteléhez tartozó intézményrendszer 

elérhetõsége, eljutási lehetõségek a centrumokba (település-

központokba), vonzásközpontokba a lakosság utazási igé-

nyeinek megfelelõen,
b) a településfejlesztési és területfejlesztési igények,
c) a szolgáltatások minõségével szemben támasztott 

elvárások (pl. eljutási sebesség, gyakoriság, pontosság, 

megbízhatóság, zsúfoltság, utas-biztonság, tisztaság),
d) a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõségei,
e) a szolgáltatások közötti összhang és a szolgáltatók közötti 

együttmûködés a menetrend, az átszállási lehetõségek, a 

jegyrendszer és az utas-tájékoztatás tekintetében,
f) a jármûvek és szolgáltatási infrastruktúra színvonala, azok 

használata, környezeti hatások,
g) a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási 

feltételek,
h) a szolgáltatások ráfordításigénye.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja:
2010. március 31. napja

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2010. április 15. napja
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2010 év május hó 

1. napja

A szerzõdés idõtartama: 10 év, azaz 2010. év május hó 1. 

napjától 2020. év április hó 30. napjáig.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület 
(KIKE) idén január 22-én  ren-
dezte meg a Kistarcsai Kiscsil-
lagok estet a Csigaházban. Most 
is az általános iskolások mutat-
hatták meg, mit tudnak. (Bár a 
táncosok között óvodások is 
voltak szép számmal.) Az elsõ 
Kiscsillag 1994-ben volt, így az 
egyesület a hosszú évek során  
hagyományt teremtett. A gyere-
kek különbözõ mûfajokban mu-
tatkoztak be: hangszeres elõadá-
sok, mesemondók, énekesek, 
táncos produkciók követték egy-
mást. Elismerésül minden sze-
replõ könyvet, és persze nagy 
tapsot kapott. 

A rendezvény célja, hogy felfe-
dezzék a kistarcsai tehetségeket, 
megismerjék õket és felkészí-
tõiket a városban.
Ekkor hirdetnek eredményt a 
minden év novemberében kiírt 
rajzpályázat jelentkezõi között 
is. A két mostani téma: Széche-
nyi István, a legnagyobb magyar, 
és Képzeletbeli utazás az ûrben. 
Ez utóbbi Farkas Bertalan 30 
évvel ezelõtti ûrutazására utal. A 
pályamunkákból a helyszínen 
kiállítás készült. A nyertes Meleg 
Vanda, a Szent István Általános 
Iskola diákja, aki féléves képzõ-
mûvészeti tanfolyamot végezhet 
a KIKE jóvoltából.

A Szent István Általános
Iskola „Kiscsillagjai”
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Szitált és pilinkézett a hó, mikor 
elindultunk betlehemezni. 
Gyönyörû volt: mintha nekünk 
rendezték volna. Így mentünk 
az Evangélikus Szeretetott-
honba. A pásztorok közben 
jókat csúszkáltak, hógolyóztak. 
A lányok hófehér ruhában vol-
tak, mint az igazi angyalok: 
arany szárnyakkal.
Amikor odaértünk, nagy sze-
retettel fogadtak bennünket. Az 
idõs nénik nagyon örültek a 
betlehemes játékunknak, töb-
ben könnyeket hullattak, s 
mondták: bennünk a távol lévõ 
unokáikat látják. A pásztorjáték 

után Ady Endre Karácsony c. 
verse közben az idõs nénik 
szemében boldogságot láttunk. 
A szereplés után megkínáltak 
minket finom süteménnyel, 
csokival, keksszel. Illendõen 
elköszöntünk, s folytattuk utun-
kat. Windberger Erzsi néni 
boltja felé vettük az irányt. Neki 

is elõadtuk a betlehemet, amin 
nagyon elérzékenyült. Úgy 
meghatódott, hogy elsírta 
magát, de ezek örömkönnyek 
voltak. Egy bácsi, aki vásárolni 
jött a boltba, megkérdezte:” Ma 
nincs iskola, gyerekek?” Ili néni, 
a tanító nénink nem hagyta 
válasz nélkül: ”Most ez a 
tananyag!”- mondta. Windber-
ger néni adott nekünk cukorkát, 
majd tovább indultunk Dorka 
mamájához. Eta mama úgy 
fogadott bennünket, mintha 
édes gyerekei lettünk volna. A 
betlehem elõadása után a 
kandalló melegénél ettünk, s 

ittunk.
Eta néninek is el-
mondtuk Ady End-
re versét,  õ is 
érzékenyült, mert 
mondta, hogy ez az 
egyik kedvenc ver-
se. És azt is mond-
ta, hogy fogadjuk 
meg, ami a versben 
van. Süteménnyel 
és fahéjas teával 
kínált bennünket. 
Aztán elbúcsúz-
tunk,  s  hazáig  
csúszkáltunk.
Ez volt a legjobb 
nap a világon. A 

sok élménnyel öröm volt haza-
térni, s ezt már soha senki nem 
veheti el tõlünk.

A 4.c osztályos betlehemezõk 
fogalmazásaiból válogatta és 

összeállította:
Major Lászlóné osztályfõnök

Régi idõk adventje

A Kölcsey Általános Iskola 4.c osztályának
hagyományõrzõ betlehemezése - ahogyan a gyerekek látták

Karácsonyi vásár a Kölcseyben
Az alsó tagozat épületében december 11-én délután Karácsonyi 
Vásárt rendeztünk. A vásárra az osztályok maguk készítették a 
portékát, amit a gyerekek az osztálytanítóik segítségével árultak. 
Lehetett kapni karácsonyfadíszt, gyertyákat, lekvárokat, díszített 
bögréket, ékszereket, díszdobozokat és sok egyéb érdekes és szép 
tárgyat. A vásár programját teaház is színesítette, ahol a harmadikos 

és ötödikes diákok voltak 
a felszolgálók és fino-
mabbnál finomabb süte-
mények, no meg teák kö-
zül lehetett válogatni. A 
3. a osztály Mikulásról 
szóló bábjátékával dobta 
fel a délután hangulatát. 
Azok, akiknek kedvük 
volt még egy vidám tánc-
házban is részt vehettek 
Pintér András segítsé-
gével. A vásári forgatag 

gazdag volt programban. Aki itt volt érezhette, hogy a gyerekek és a 
pedagógusok egyaránt nagy lelkesedéssel készültek és sikeresen le 
is bonyolították ezt a délutánt, melyet elõször rendeztünk meg 
ilyen formában az iskolában. 

Vers- és mesemondóverseny a Szent István Iskolában
Iskolánkban 22-ik alkalommal rendezte meg Ferik Mihályné 
Piroska néni, az alsó tagozat munkaközösség vezetõje a 
mesemondóversenyt. Elmondta, hogy elsõdleges célja akkor is és 
most is az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a szép magyar versre, 
mesére. Jó lenne, ha a gyerekek minél tovább szeretnék, õriznék a 
kincseket, mert évrõl-évre újabb és újabb meséket, verseket 
hallhatunk, új tehetségeket fedezünk fel. Mindig januárban zajlik 
az esemény, megelõzve a Kistarcsai Kiscsillagok napját. Ugyanis a 
gyõztesek ott is bemutatkozhatnak. Idén is így történt. 27 
produkciót hallhatott a közönség, néhány közülük igazán 
kiemelkedõ volt. 

A hallgatóság nevében köszönjük a szép délutánt a mesemondó 
gyerekeknek, felkészítõ tanáraiknak, és elsõsorban Piroska 
néninek.

Az 1-2.osztályosoknál a követke-
zõképpen alakult a sorrend:
1. Sepsi Hajnalka 2 c.
2. Dankovics Dorina 2.c
3. Pénzes Anna 2.c
    Juhász Benedek 1.a
    Fekete Anna 1.b

3-4. osztály:
1. Meluzsin Regina 4.a
2. Borcsányi Bernadett 3.b
3. Sepsi Boglárka 3.a
    Bakon Réka 3.a

Dankovics Dorina és Sepsi Hajnalka
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Az Erzsébetligeti Színház-
ban rendezett VIII. nem-
zetközi ifjúsági mûvészeti 
fesztiválon a Harmónia 
Táncklub ifi és junior ka-
tegóriában különdíjat ka-
pott. A táncklubnak ez 
már nem ez az elsõ nem-
zetközi sikere. Nemrég 

Zuglóban tartottak egy 
fesztivált, ahol több dobo-
gós és egy negyedik helye-
zést értek el. A Harmónia 
Táncklub mûvészeti veze-
tõje Villámné Kun Veroni-
ka. Vele készítettünk in-
terjút.

Mi a titka az évek óta töret-
lenül fejlõdõ Harmónia Tánc-
klubnak? 
„A tánc harmonizálja a testet, 
gyógyítja a lelket, erõsíti a 
szellemet… Minden gyereket 
meg kellene tanítani táncolni, 
mert ez a nevelés létfontosságú 
része, fizikai és szellemi jólétük 
elérésének eszköze…” írta Isa-
dora Duncan 100 évvel ezelõtt. 
Ez a gondolat a mai napig 
idõszerû. A Harmónia Táncklub 
is e célból jött létre 2002-ben, 
ahol óvodás kortól középiskolás 
korig mindenki táncolhat.
Ezek szerint a tánc a nevelés 
fontos része?
Azok a gyerekek, akik zenével, 
tánccal foglalkoznak személyi-
ségük érzékenyebb lesz. Meg-
tanulják, hogy a szépre, az igé-
nyességre önmaguktól odafi-
gyeljenek. Nagyon fontos, hogy 
a mozgással foglalkozó fiatalok 
megismerjék más mûvészeti 
ágak, a zene, a próza, a 

képzõmûvészetek és a tánc 
kapcsolatát, vagyis a színházat. 
Nálunk nincsenek szigorú elvá-
rások, megfelelési kényszer, 
csak egészséges verseny - a 
társakkal - a fejlõdni akarás, 
hogy holnap jobb legyek, mint 
ma. Bár nekünk, tanároknak 
könnyebb lenne egyforma 
tehetségû és képességû tanít-

ványokkal dolgozni, de akkor az 
már nem a Harmónia Táncklub 
lenne. Úgy gondolom, ebben a 
soha meg nem álló, egyre 
gyorsabban pörgõ világban kell 
egy „hely”, ahol örömmel 
várnak minden gyereket, ahova 
jó tartozni, ahol jól érzi magát az 
ember. A Harmónia Táncklub 
ilyen.
Mint mûvészeti vezetõ, biztos 
rengeteg a munkája. Hogy tud 
egyszerre ennyi gyerekkel fog-
lalkozni? 
Nem egyedül oktatok. Az érték-
teremtõ munka kétpólusú. Sze-
mélyfüggõ és szakmailag kép-
zett pedagógusfüggõ. A Harmó-
nia Táncklub mozgásvilágának 
alapja az egészséges testtartást 
kialakító táncgimnasztika, vala-
mint a balettet ötvözõ modern-
tánc. Ezen alapok nélkül a 
gyerekeknek esélyünk sem lehet 
arra, hogy a táncmûvészet vilá-
gában bármelyik stílusban jeles-
kedjenek. Ezért is nagyon 
megfontoltan választok „tanár-
társakat”. A Táncmûvészeti 
Fõiskolán megismert tanárkol-
legáim segítenek, és van pár 
helyi,- és a szomszéd kerületben 
dolgozó kollegám is. A foglalko-
zások sem fárasztanak, hiszen a 
korosztályi sajátosságokat figye-
lembe véve, a kisebbek játékos, a 
nagyobbak elvonatkozást igény-
lõ feladatokat kapnak. A tréning, 

a koreográfiák megtanulása 
kitartó, folyamatos munkát 
igényel a gyerekektõl. 
A tánc és a balett világa 
inkább a lányokat érdekli, 
vannak-e fiúk a klubban?
Voltak, de sajnos jelenleg 
nincsenek. A fiúkkal általában 
nehezebb elfogadtatni, hogy a 
tánc egyetemes mindkét nem 
számára, bármelyik mûfajt is 
nézzük. Ha talán több táncos 
elõadáson vesznek részt, talán 
õk is bátrabban próbálják ki a 
sportok mellett ezt a mozgás-
formát is.
Lesznek-e további megméret-
tetések, versenyek?
Tavasszal folytatjuk a verse-
nyzést. Illetve érkeznek felké-
rések a városi, az országos ren-
dezvényekre is. Ez fontos szá-
munkra, hiszen színpadi gya-
korlatot csak sok tapasztalattal 
lehet szerezni. 
Mikor szerepelnek legköze-
lebb Kistarcsán?
Farsangi idõszak alatt az isko-
lákban és a Csigaházban külön-

A Kistarcsai Harmónia Táncklub 2002-ben alakult
Beszélgetés Villámné Kun Veronikával a Harmónia táncklub mûvészeti vezetõjével

10 VÁROS ÉLETÉBÕL

bözõ bálokon lehet velünk talál-
kozni, tanév végén pedig - mivel 
a 70-80 fõs csapatunk kinõtte a 
Csigaházat - a gödöllõi, vagy az 
Erzsébetligeti Színházban tart-
juk elõadásunkat. A táncról nem 
lehet leszokni. Éltetõ erejét, sok-
színûségét önmagunk és a kö-
zönség örömére a legjobb 
tudásunknak megfelelõen több 
helyen is hirdetjük. Ahol ko-
reográfiáinkat immár hagyo-
mányosan kis történetbe szõve 
láthatja a közönség.
Mikor és hol próbálnak?
Kistarcsán, az óvodásoknak a 
Gesztenyés Óvodában, a 7-9 
éves kisiskolásoknak mindkét 
általá-nos iskolában hetente 
egyszer tartunk foglalkozást.
A haladó csoportoknak heti 
kétszer a Fenyves Sportcsar-
nokban és a Civilházban vannak 
a  próbáik .  Honlapunkon  
w w w . p r i m a - h a r m o n i a -
tanc.gportal.hu - további tájé-
koztatást találhatnak. 

(Sz)

A Harmónia Tánccsoport ifjú tehetségei

Fodrász SzalonFodrász Szalon

Kozmetika:
Sminktetoválás, Alkalmi smink,
Amerikai szempillahosszabitás, Jade-köves masszázságy

Judit: 06-30-285-76-08

Mûköröm: Andi
06-30-372-73-72

OrchideaOrchidea

Alkalmi és hétköznapi
frizurák kicsiknek-nagyoknak.
Épített és tip-zselés mûköröm

akár 3D díszitéssel!

Fodrászok:

 Ági: 06-20-431-9891
Enikõ:06-70-321-40-57

FENYVES SZOLGÁLTATÓHÁZ, KÓRHÁZ MÖGÖTT
KISTARCSA, RAKTÁR KRT. 5.

Manikûr-mûköröm-kozmetika

www.kristalykorom.hu
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KATOLIKUS

Az elmúlt év utolsó napjával eltemettünk 
egy évet. Koszorút tettünk a sírhalomra és 
ráírtuk: itt nyugszik a 2009. év. Béke 
poraira. Elmúlt egy év, melyet visszasírni 
lehet, de visszahívni nem. Az újév elsõ 
napjával elkezdtünk egy évet, egy új évet. 
Elõttünk áll egy ismeretlen év. Ennek az 
ismeretlen évnek homlokzatára ez van írva: 
2010. Szeretnénk elõre nézni a jövõbe, de a 
jövõt nem lehet kifürkészni. Gondolkoz-
zunk el e kettõrõl: a múltról és a jövõrõl. 
A múltat nem lehet visszahívni. Az elmúlt 
év 365 napját magad mögött hagytad. Mit 
vitt el életedbõl ez a 365 nap? Talán elvitte 
egészségedet, erõdet, jókedvedet. A múltat 
visszasírhatod, de vissza nem hozhatod.  
Az elmúlt év hozhatott fájdalmas órákat. 
Megbántottak, félreállítottak, megrágal-
maztak. Sirathatod e fájdalmas idõszakot, 
de ugyanez még egyszer nem jön vissza 
életedben. Elszalasztottál szerencsét, di-
csõséget, rád ragyoghatott az élet napsuga-
ras oldala: de elmúlt, visszasírhatod, de 
vissza nem hozhatod.  Hajszoltad az élet 
örömteli lehetõségeit, néha sikerrel, ered-
ménnyel. Néha vereséggel, keserûséggel. 
Az elmúlt év ezt is elvitte. Visszasírhatod, 
de vissza nem hozhatod.  Meghaltak kör-
nyezetedbõl olyanok, akiket szerettél, 
akikért dolgoztál, akik talán legdrágábbak 
voltak életedben. Visszasírhatod õket, de 
vissza nem hozhatod õket.  A múltat nem 
lehet visszahívni. 
Amilyen megdönthetetlen igazság, hogy a 
múltat nem lehet visszahívni; olyan igaz az 
is, hogy a jövõt nem lehet kifürkészni. 
Caesar egy világbirodalom megalapí-

tásának gondolatával ment a Szenátusba, 
és nem tudta, hogy Brutus tõre is várja õt. 
Nagy Sándor a Kelet és a Nyugat egybe-
olvasztásával foglalkozott, és nem gon-
dolta, hogy pár nap múlva fiatalon elra-
gadja a halál. A balga ember nagy terheket 
szõ a jövõre, hogyan él majd vagyona 
élvezetében boldogan, kényelmesen, és 
íme éjjel eljön érte a halál, és kiragadja a 
vagyonából.  Fiatal vagy, elõtted az élet. 
Nagy terveid vannak. Dicsekszel sikereid-
del, azt gondolod mindig így lesz. De nem. 
Összeomlanak terveid, nem sikerülnek 
erõfeszítéseid. Nem látsz a jövõbe, mert a 
jövõt kifürkészni nem lehet. Szeretnéd 
tudni, mit hoz számodra ez a 365 nap. 
Mennyi idõd lesz még, hogyan készülj fel a 
váratlan eseményekre. Nem tudhatsz meg 
semmit, mert bármennyire is szeretnél a 
jövõbe látni, a jövõt nem lehet kifürkészni. 
Nem tudod, mit rejt számodra a jövõ, 
örömet, bánatot. Bízd magadat a Jóistenre, 
hiszen az Õ kézébõl jön öröm, és bánat. 
Bízd magadat a gondviselõ Istenre, az Õ 
atyai szeretetére. 
A múlt kicsúszott a kezedbõl, nem 
hozhatod vissza. A jövõbe nem tudsz 
felkészülni. Ha ilyen kegyetlen az élet, nem 
enged semmit a múltból, nem enged 
semmit a jövõbõl, akkor csak a jelen 
pillanat marad meg számodra. Legyen 
tehát a mindenkori jelen az újévben 
számodra a legfontosabb. Ha a keresztény 
élet útját akarod járni, akkor nem mindegy 
milyen az életed. A jó és a rossz cseleke-
detek forrása a szív. A gonosz szív olyan, 
mintegy gennyes gócpont, melybõl állan-

dóan a bûnök gennye folyik. A jó szív min-
den erény forrása, belõle fakad a jócseleke-
detek sorozata. Az újévben legyen új szí-
vünk, legyenek újak a cselekedeteink. 
Szent Pál ezt így fejezi ki: Vessük le a régi 
embert és öltsük magunkra az újat. 
Nemcsak a keresztény embernek, de a 
gondolkodó embernek sem mindegy 
milyen a beszéde. A szív bõségébõl szól a 
száj, mondja az Úr Jézus. Ha a szíved tele 
van gorombasággal, méreggel, ez mutat-
kozik meg beszédedben is. A rágalmazó 
beszéd nem más, mint a szív mélyén levõ 
gonoszság külsõ megnyilatkozása. Ha egy 
kicsit is akarok keresztény életet élni, 
vigyázzak cselekedeteimre, beszédeimre. 
Vigyázzak az újévben a jelen minden 
percére. 
A pogány rómaiak a múltba és a jövõbe 
tekintõ kétarcú Janus pogány istenszobor-
ról, januáriusnak nevezték az év elsõ hó-
napját. Az újév elsõ napját pedig féktelen 
mulatozással, kicsapongással tartották 
meg. Az egyház tiltakozott e pogány ünnep 
ellen. Egyetlen pogány istenszobor sem 
képes a múltba tekintve jóvátenni a 
hibákat, de arra sem képes, hogy elõrete-
kintve megmondja a jövõt. A múltba tekint-
ve, csak az õszinte bánat segíthet a megtör-
tént hibákon. A jövõbe, pedig csak Isten 
képes beletekinteni. Újév kezdetén Szent 
Jeromos mély értelmû mondatára gondol-
junk: ”Uram! Felejtsd múltamat, irányítsd 
jövömet:”

Somlai József c. apát,
nyugdíjas 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.
Azonban elakadhattak a pásztorok az 
egyetemes kegyelemnél, ezért 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) Ezáltal 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 visz-
szanézek esztendeimre, csak azt mond-
hatom: szép és jó volt Jézussal járnom. Ha 
újra kezdeném, újra csak Jézushoz 
tartoznék.” (Gyökössy) Róla bizton állít-
ható: boldog karácsonya volt, bár nem 
biztos, hogy december 25-én, hanem 
mindig, sikerekben és szenvedésben, a 
hétköznapok jó és rossz körülményeiben 
egyaránt, amikor csak az Üdvözítõ jelen-
létét érezte.                   Riskó János lelkész

A múlt és a jövõ

REFORMÁTUS Nem magánügy!
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„Tisztelt Szerkesztõ Úr!

Rendszeresen olvassuk a Kistarcsai Híra-
dót és örülünk annak, hogy van egy olyan 
újság Kistarcsán, ami velünk, a mi örö-
meinkkel, a mi problémáinkkal foglal-
kozik, azokkal az eseményekkel, ami itt tör-
ténik. Ezért fordulok most Önhöz, sze-
retném a segítségét kérni.
Kistarcsán az Eperjesi út 9. szám 
alatt lakunk a lakótelepen már 30 
éve. Nagyon szeretünk itt éli, de 
sajnos van egy dolog, ami beárnyé-
kolja a mindennapjainkat. 
Hét éve a házunk elõtt egy szelektív 
szeméttároló szigetet épített a 
Rügyecske Nonprofit Társaság, ami 
azóta a Városgondnokság kezelésébe 
került. A szeméttároló szigeten nem 
konténerekben, hanem nyitott 
zsákokban gyûlik a szemét, külön a 
mûanyag zacskók, PET palackok, 
konzervdobozok, fáradt olaj, papír 
hulladék, száraz elem, üvegek. A 
zsákok egy ketrecben vannak 
elhelyezve. Pár évig mûködött ez a 
megoldás, azután a szeméttárolók 
kapacitása már nem bírta befogadni 
a rengeteg szemetet.
Jelenleg a ketrecen kívül egy mégegyszer 
akkora kb. 10-12 négyzetméternyi terüle-
ten folyamatosan gyûlik a nem háztartá-
sokból származó, különbözõ helyekrõl 

Helyezzék át a szelektív szeméttároló
szigetet az Eperjesi lakóteleprõl

idehordott hulladék. Minden nap jönnek 
az autók, az ünnepnapokon is és teszik ki a 
szemetes zsákokat a ketrec mellé, a házunk 
elé. Ha kinézünk az ablakon, mindig ezt 
látjuk, éjszaka is üvegcsörömpölésre 
ébredünk, délután sem tudunk pihenni, ha 
nyitva van az ablak. Szeles idõben pedig a 
széthordott szemét mindent beterít a 

lakótelepen. Van egy alkalmazott, aki ezt a 
hulladéktárolót elvileg gondozza, ki-be 
pakolja a zsákokat, de a sok szemét még 
sincs elszállítva, egyre csak több és több 
lesz a házunk elõtti füves területen. Sajnos 
a tároló mûködtetõje az ünnepnapokra 

sincs tekintettel, legalább akkor elvihetnék 
a tároló melletti szemeteszsákokat, papír-
dobozokat. 
Véleményünk szerint szükség van ilyen 
tárolókra, de nem a lakótelep közepén, nem 
az ablakunk alatt és nem ilyen formában. 
Tisztelettel kérjük a Szerkesztõ Urat, hogy 
az újságban foglalkozzon ezzel a problé-

mával, hátha akkor az illetékesek 
elköltöztetik a megfelelõ helyre a 
létesítményt.
Levelemhez csatolom az abla-
kunkból készített fényképeket.

Köszönettel az Eperjesi út 9. 
szám alatti lakók nevében:

Joó Lajosné”

„Tisztelt Joó Lajosné!
A problémát továbbítottam a 
választókörzet képviselõjének 
Uvacsek Csabának, aki a februári 
testületi ülésre soron kívül beter-
jeszti a szemétlerakó sziget áthe-
lyezési kérelmét. A következõ 
számban remélhetõleg már arról 
számolhatunk be, hogy Kistarcsa 

melyik területére helyezték át a lakosság 
által megkedvelt hulladékgyûjtési lehetõ-
séget.

Polgár Gyula
felelõs szerkesztõ

deztem a Környezetvédelmi Miniszté-
riumot a település megjelölése nélkül  
csak úgy általánosan  érdeklõdésképpen, 
hogy van-e erre vonatkozó törvény. A 
következõ választ kaptam: A hulladék 
égetése, azzal való fûtés jelentõs egész-
ségügyi kockázatot jelent, mind amellett, 
hogy a környezetet is jelentõs mértékben 
szennyezi. Így a 21/2001. évi a levegõ 
védelmérõl szóló törvény éppen ezért 
tilt mindenféle égetést. Ez alól akkor van 
kivétel, ha a helyi önkormányzat saját 
rendeletében meghatároz olyan napokat, 
amikor csak és kizárólag zöldhulladékot 

lehet égetni. Ennek értelmében a 
hatóságok feladata a szennyezés szank-
cionálása és beszüntetése.
Nem tudom, hogyan lehetne újból 
felhívni az emberek figyelmét erre a 
nem kis problémára? Gondoljon min-
denki a gyerekeire, az unokáira, ha van-
nak, hogy milyen levegõt szívnak a fel-
nõttek felelõtlensége miatt. Több felelõs-
séget kellene érezni egymás iránt, ha 
más iránt nem is legalább a szeretteink 
iránt.

saizora@gmail.com”

„ Tisztelt Polgármester Úr!

Ismételten megköszönöm, hogy a de-
cemberi helyi újságban felhívták az 
emberek figyelmét a szemét égetésbõl 
származó levegõ szennyezésre, amelyet 
törvény szabályoz. De láthatóan és 
érezhetõen ez nem hozta meg a kívánt 
eredményt! Sajnos semmi nem válto-
zott! Nem tudom, hogyan orvosolható ez 
a probléma? Sajnos ez a nem új keletû 
probléma tavaly is volt és azelõtt is. 
Tudni szerettem volna, hogy szabályoz-
za-e törvény a levegõvédelmet. Megkér-

Egy gondolat az olvasói levelek elé
Továbbra is köszönettel vesszük olvasóink megkeresését. Mint ahogy tapasztalhatták ügyes-bajos dolgaiknak próbálunk - a 
nyilvánosság bevonásával - utánajárni, azt az újságban bemutatni. Természetesen azt is megköszönjük, ha éppen dicsérnek 
bennünket. Legutóbb egy levelet és egy e-mailt kaptunk. Az egyik az Eperjesi úti lakóteleprõl érkezett a szelektív szeméttároló 
sziget miatt, a másik - ismételten rámutatva a levegõszennyezés problémájára - a saizora@gmail.com címrõl jött. Utóbbit a 
polgármester úrnak címezték, de valójában a szerkesztõségnek szólt. Most ezeket tesszük közre és várjuk továbbra is észrevéte-
leiket és kifogásaikat.                                                                                                                           Polgár Gyula felelõs szerkesztõ

Mégegyszer a levegõszennyezésrõl
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Tavaszváró  és
kutya-macska 

 az összevezetéses eboltás árán
 4.500,- Ft helyett 

 kötelezõ féregtelenítés 
 kötelezõ új típusú sorszámozott 

Veszettség + kombinált oltás = 7.500,- Ft + féregtelenítés+ oltási 
könyv.

  
kedvencét a Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi 

rendelõjében.
 9.000,- Ft helyett ,

 15.000,- Ft helyett csak 
 17.000,- Ft helyett ,

 22.000,- Ft helyett 

Kérjük, keressen minket az akció részleteivel és 
idõpontegyeztetéssel kapcsolatban!

veszettség oltás
ivartalanítási akció!

Veszettség oltás
2010. március 31-ig csak 3.500,- Ft +

+ 300,- Ft /10 kg +
+ oltási könyv 500,- Ft /db!

2010. március 31-ig 30%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja

Kandúr macska 6.300,- Ft
nõstény macska 10.500,- Ft + gallér!

Kan kutya 11.900,- Ft + altatás +gallér
Nõstény kutya 15.400,- Ft + altatás +gallér!

Szalagtûzés a Flór Ferenc
Középiskolában
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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

KISTARCSAI HÍRADÓ   Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.*
Megjelenik minden hónap második felében * Kiadja a PO-KER Bt * Felelõs szerkesztõ, fotó: Polgár Gyula *

Telefon (06-20) 966-1190 * fax: (1) 256-6289 * email: polgar.gyula1@chello.hu * ISSN1788-7291
Nyomda: ANLAG-AB Bt. 2144 Kerepes, Alföldi út 77. * Felelõs vezetõ: Juhász Attila * Megjelenik 4000 példányban

A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztõség véleményét.

Rendelj öt normál, vagy családi pizzát 

és küldünk egy te általad kiválasztott 

normál, vagy családi pizzát ajándékba! 

Minden pizzához küldünk egy kupont, és 

ha öt össze gyûlik, akkor kérjük hívj és 

küldjük az ajándék pizzát!

A kedvezmények az italakcióval nem vonhatók össze.

5+1
ajándék pizza

akció! 

Új pizzák!Új pizzák!
Olasz tészták

DesszertekAkciók!
A pizzákat kérésre vékony tésztával is elkészítjük!

www.alcaponekerepes.hu

Hideg- és melegétel utalványt elfogadunk!

Rendelésfelvétel minden nap 11-22-ig

Megújult weboldal

március 31

március
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