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Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalában 2010. június 23-án át-
adásra került a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében 
kialakított új ügyfélszolgálat. Ez alkalomból Kiss Péter város-
unk nyugalmazott pedagógusa az általa készített képen látható 
Magyarország és Kistarcsa címerével ellátott faragott struccto-
jást adományozta városunknak. Kiss Péter művészi adottságait 
már jó ismerjük, hiszen a „Kistarcsai Napok” állandó kiállítója, 
városunk köztiszteletben álló lakója. Az általa elkészített alko-
tást a polgármesteri hivatal bejáratánál bárki megtekintheti.

A város valamennyi lakója nevében köszönjük Kiss Péter fel-
ajánlását, és e sorokon keresztül  kívánunk munkáságához még 
hosszú tartalmas éveket.

Kistarcsai Kalendárium

Mint ahogy évek óta, idén is kiadjuk a 
Kistarcsai Kalendáriumot, amely a 2011. 
évre szól. Ezúttal is szeretnénk minél több 
– elsősorban helyi vonatkozású – érdekessé-
get közre adni. A kiadványba kerülő anya-
gok gyűjtését már megkezdtük. Akinek van 
olyan írása, vagy ötlete, amely felkeltheti az 
olvasók érdeklődését, vegye fel a kapcsolatot 
a szerkesztőséggel, a kike@kike.hu, illetve a 
28/470-926-os elérhetőségek valamelyikén. 
Ugyancsak itt fogadjuk a hirdetési lehetősé-
gek iránt érdeklődők jelentkezését is.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Műfüves pályát adtak át 
augusztus 20-án a Fenyves 

Sportcsarnok mellett

Augusztus 20-án a városi ünnepség után 
műfüves pályát avattak Kistarcsán. A nem 
szabvány méretű pályát magántőkéből va-
lósították meg, ahová inkább kis közössé-
geket várnak. Szabó Bertalan tulajdonos 
egy kispályás labdarúgó tornát szervezett 
a nyitásra, ahol három kistarcsai csapat és 
a BKV gárdája lépett pályára. A megnyitón 
részt vett ifj. Juhász István alpolgármester 
és Solymosi Sándor a Pest Megyei Ifjúsági 
és Sportbizottság elnöke, aki a Fenyves csa-
patában pályára is lépett. A világítással is 
felszerelt pályán minden nap reggel 8-tól 
este 10-ig lehet focizni. 

Kistarcsa város polgármestere Tóth Sza-
bolcs 2010. augusztus 14-én az Ifjúság té-
ren köszöntötte azt a kerékpáros csapatot, 
amely a Vuelta Sportiroda szervezésében, 
Sólyom László fővédnökségével indult 
el Budapestről a Kossuth térről. A túra 
végállomása Csíkszereda. A kerékpáros 
túra a Korszak Váltó Határon-Túra nevet 
kapta, mely a határon innen és túl élők 
közötti szolidaritást hirdeti. A rendez-
vény több civil szervezet összefogásával 
valósult meg hagyományteremtő céllal. 
A céltól a végállomásig a rendezvényen 
induló közel 150 kerékpáros több várost 
érintve jutott el. A kerékpárosok 700 km-es biciklitúrát tettek meg 
és 8 napon keresztül, napi 90-130 km-t teljesítve jutotak el Székely-

földre. A túra célja a kapcsolatépítésen 
túl, hogy minden befizetett részvételi díj 
összegéből 1000 Ft-tal támogassa a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványt. A túra minden 
érintett településen néhány percre meg-
állt, hogy köszöntse a település lakóit és 
az újonnan csatlakozókat. A kerékpáros 
túra első állomása Kistarcsa volt. Polgár-
mester úr üdvözölte a kezdeményezést, 
mely a sport eszközével igyekszik szoli-
daritást teremteni nemcsak társadalmi- 
politikai, hanem közösségi és egyéni 
szinten egyaránt, mind a nemzetek kö-
zött, mind nemzeten belül. Kistarcsa vá-

ros polgármestere kellemes időtöltést és szerencsés utat kívánt a 
túra résztvevőinek.

Kiss Péter faragott strucctojást adományozott a városnak

Az ünnepi program délelőtt 10 órákor a 
felújított Csigaházban kezdődött, amit be-
lülről – hét millió forintért – szinte teljesen 
újjávarázsoltak. A Himnusz eléneklése 
után Szilárdi László a Városi Művelődési 
és Sportközpont igazgatója köszöntötte a 
polgármestert, az alpolgármestereket, a 
jegyző asszonyt, a képviselő testület tagja-
it, az intézményvezetőket, a civil szervezet 
vezetőit és a megjelent vendégeket, majd 
színpadra szólította Manninger Ágotát, 
aki egy verset szavalt. Ezt követően Tóth 
Szabolcs mondott ünnepi beszédet. A pol-
gármester kihangsúlyozta, hogy Szent 
István királyunk történelmi tette abban 
mérhető, hogy 1000 év elmúltával Magyar-
ország létező ország, és nem tűntünk el a 
történelem vérzivataros színpadán „Szent 
István királyunk nemzetteremtő, királyság-
teremtő nagy egyéniség, aki egy dicső, de le-
tűnőben lévő korból átvezette a nemzetet egy 
új korszakba… a kereszténység felvételével a 
Magyar Királyság megalapításával új utat je-
lölt ki számunkra, harcias népét a béke világába 
vezette… István egységesítette a magyar népet, 
a nemzetet, a magyarság kihalását akadályozta 
meg.” Tóth Szabolcs szólt a Szent Koroná-
ról is. „ A Szent Korona 55 magyar király fejét 
érintette és a Magyar Állam több, mint ezer 

éve alatt kalandos történelmet élt meg… Ezer 
év múltán ismét Szent István-i feladat előtt 
állunk, lelki és gyakorlati feladat előtt.” A pol-
gármester elmondta, hogy „Augusztus 20-a 
az egyetlen igazán pozitív üzenetű nemzeti 
ünnepünk. Nem kapcsolódik hozzá elbukott 
forradalom, levert szabadságharc, vagy mindaz 
a balsors, amely a történelmünket átszövi. Az 
államalapításra úgy lehetünk büszkék, hogy 
közben nem kell keserűséget éreznünk, nem kell 
vértanúkat gyászolnunk.” Az ünnepi beszéd 
után Országh Péter, József Attila: Dunánál 
című versét mondta el. A vershez kap-
csolódó animációt a MÁS-KÉP Színjátszó 
Csoport állította színpadra. Somlai József 
esperes-plébános, címzetes apát röviden 
megemlékezett Szent István királyunk 
nemzet alapító tevékenységéről. Kihang-
súlyozta, hogy a magyar népnek köteles-
sége összekötni keletet a nyugattal. Ehhez 
Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt 
utat mutatott nekünk. A kenyér megáldása 
után a Pannónia Néptáncegyüttes Mező-
földi táncokat adott elő, majd a jelenlévők 
az ünnepség zárásaként elénekelték a Szó-
zatot és a székely himnuszt. A program vé-
gén szétosztották a friss ropogós felszen-
telt kenyeret.
(fotók a címoldalon)

Augusztus 20.

Korszak Váltó Határon-Túra

Tóth Szabolcs polgármester fogadta a túra résztvevőit

Szabó Bertalan, Solymosi Sándor és ifj. Juhász 
István
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Apróhirdetés
Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron. 
06-20-467-7693

FeStéS, GipSzkArtonozáS
Ingyenes felméréssel, bútor 

mozgatással, hívjon bizalommal!
+36-70-432-1199 

zsobotos@gmail.hu 
www.festek-kartonozok.hu

TISPOL közlekedés- 
rendészeti akció

Gödöllő Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén 2010. augusztus 26-án 12.00 és 
18.00 óra között bonyolították le a TISPOL 
„European Operation Speed” fokozott 
közúti ellenőrzést. A fokozott közúti ellen-
őrzés során kisebb súlyú szabálysértés el-
követése miatt 32 járművezetővel szemben 
szabtak ki helyszínbírságot. Szabálysérté-
si feljelentés 56 esetben készült, túlnyomó-
részt a megengedett legnagyobb sebesség 
túllépése miatt. Közigazgatási eljárás hatá-
lya alá tartozó szabálysértés elkövetését 19 
alkalommal észleltek az intézkedő rend-
őrök.  

Az intézkedés alá vont 320 darab jármű 
ellenőrzésének tapasztalata, hogy a jár-
művezetők többsége betartja a hatályos 
KRESZ szabályokat és használja a passzív 
biztonsági eszközöket. 

Tóth Csaba alezredes, rendőrségi tanácsos,   
kapitányságvezető helyettes 

A Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 Szeptember 3. Könyvbazár  13.00-18.00
 Szeptember 4. Egészségnap 10.00-18.00
 Szeptember 6. Törpe-Börze 9.00-12.00
 Szeptember 10.  Anyatej világnapja 9.30-12.00
 Szeptember 11. Főzőfesztivál
 Szeptember 13-19. Kulturális hét
 Szeptember 18. Görhönyfesztivál
 Szeptember 19. Várossá avatás öt éves évfordulója 17. 00

 Minden kedden és csütörtökön: Pannónia felnőtt csoport próba 18.30-22.00

Civilház
 Pannónia Néptánc Egyesület felnőtt csoport próba  minden hétfőn: 19.30-21.00

 Minden hétfőn és szerdán AIKIDO 16.50-17.50
 Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól
 Minden pénteken Ping-pong és Csocsó klub 19.00-22.00
 Szeptember 04. Filmvetítés 19.00-21.00

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ: Szilárdi László 06-28-507-147

2010. szeptember 2. Schuminszky Nándor: 
Magyar az űrben
Farkas Bertalan 30 évvel ezelőtti űrutazása. 
2010. szeptember 9. KIKE: Ifjúsági cserén, 
Csehországban
Nyolc KIKE-s Olmützben, a császárvárosban.
2010. szeptember 16. Halmos Monika: Ma-
gyar tál magyar ecsettel
Miért fontos a magyar konyha kincseinek 
átadása az ifjúságnak? A médiumok szerepe. 
Hogyan készül egy szakácskönyv, egy gaszt-
ronómiai magazin, egy online médium?
2010. szeptember 23. Pécsek Brigitta: Bali, 
az istenek szigete
Az őslakosok kedvessége. A sajátos hin-
du vallás. Misztikus táncok. A nyolcvannál 
több ausztrál turista halálát okozó robbantás. 
2010. szeptember 30.
Pálfalvi György: Minden, ami gomba
Gasztronómiai ötletek, tartósítás és minden, 
ami önöket érdekli!
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széche-
nyi út 33.) közösségi termében tartja. Az 
előadások csütörtökönként este 7 órakor 
kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. A klubes-
tek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A De-
áktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, 
azokat bárki térítésmentesen látogathatja. 

KIKE

Deáktanya programjai
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Négy évvel ezelőtt 2006. október 1-én a település létszáma még nem érte el a 10.000 főt, ezért kislistára lehetett szavazni. Az ajánló szel-
vényeket 52-en tudták megszerezni, a testületbe akkor 13-an kerülhettek be. A FIDESZ színekben induló jelöltek mind nagy fölénnyel 
jutottak mandátumhoz. A 13 képviselő a következő volt: Babarczi József (független), Bergán János (FIDESZ), Gurbán Sándor (FIDESZ), 
Dr. Hatvani Szabolcs (független), Juhász József (MSZP), Juszkó Ferenc (független), Kedves Károly (független), Dr.Loján András (függet-
len), Major László (független), Majsai Sándor (FIDESZ), Rimóczi Erzsébet (MSZP), Solymosi Sándor (FIDESZ) és Zsiák Péter (FIDESZ). A 
képviselők egy csoportja elégedetlen volt a polgármester munkájával, ezért 2007 novemberében kezdeményezték az időközi választás 
kiírását, amit 2008. február 8-án bonyolítottak le. Ekkor már a város lakossága meghaladta a 10 ezer főt, ezért vegyes választási rend-
szerben kellett szavazni. Tíz egyéni választókerületet kellett kialakítani és heten juthattak be a kompenzációs listáról. A tíz egyéni 
választókerületben 78-an indultak és egy választókerületet leszámítva a FIDESZ jelöltjei győztek. Tóth Szabolcs polgármestert nem 
sikerült Solymosi Sándornak legyőznie, így csak a testület létszáma és összetétele változott. A kibővített képviselő testület névsora 2008. 
február 8-tól a következő: 1.számú választókerület – Zsiák Péter (FIDESZ), 2. számú választókerület – Uvacsek Csaba (független ), 3. 
számú választókerület – Bergán János (FIDESZ), 4. számú választókerület – Major László (FIDESZ), 5. számú választókerület – Kedves 
Károly (FIDESZ), 6. számú választókerület – Méhesné Horváth Erika (FIDESZ), 7. számú választókerület – ifj. Juhász István (FIDESZ),8. 
számú választókerület – Dr.Lukács Ferencné (FIDESZ), 9. számú választókerület – Majsai Sándor (FIDESZ), 10. számú választókerület 
– Juszkó Ferenc (FIDESZ). A kompenzációs listáról Juhász István, Török Mihály (Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre), Babarczi József, 
Gurbán Sándor (Polgári Érdekképviseleti Egyesület), Rimóczi Erzsébet, Juhász József (MSZP) és Szemán József (MIÉP) jutott be. Később 
Szemán Józsefet, Tar Szilárd váltotta. Tizennégy képviselő beszámolóját adjuk közre, három képviselő, Majsai Sándor, Juszkó Ferenc és 
Tar Szilárd nem élt a lehetőséggel. 

Hogyan látom az elmúlt négy évet?
Kistarcsa képviselőinek beszámolója

Gyorsan eltelt a négy esztendő - aki az időközi választáson jutott be annak a két esztendő - és eljött a számadás ideje. kíváncsi-
ak voltunk, hogy a képviselők hogyan értékelik saját munkájukat. ezért felkértük őket egy rövid beszámolóra. A következő 
kérdésekre kértük a válaszokat: Mivel voltak megelégedve? Volt-e olyan döntése a testületnek amivel nem értett egyet? Saját 
megítélése szerint miben döntött helyesen? 

Zsiák Péter a 2006-os önkormányzati vá-
lasztáson FIDESZ-es színekben 1155 sza-
vazattal került be a testületbe. A 2008-as 
időközi választáson a FIDESZ az 1. számú 
választókörzetben indította és a szavaza-
tok 25,63 %-val győzött. A Településfej-
lesztési és Pályázatkezelő Bizottság tagja.

Mivel voltam megelégedve?
Nagyon fontos felismerés volt, hogy a pályázathoz szükséges 
előkészületek, azaz tervek készítése pályázatok írása végre el-
kezdődőt a településen. A körülbelül 8 éves lemaradásból né-
mileg sikerült lefaragni. Ennek a gondolkodásmód változásnak 
az eredményei már részben láthatók a városban, mint például a 
bölcsőde építése, óvodabővítés és a kezdődő Fenyves és Burilák 
utcai beruházás. Remélem ez még csak a kezdet.
Volt-e olyan döntése a testületnek amivel nem értettem egyet?
Jó pár ilyen döntés született. Ezek azonban inkább részben rossz 
döntést jelentenek. Kettőt mindenképp kiemelnék ebből az év-
ből.
- Az egyik ’’részben rossz’’ példa számomra a térfigyelő rend-
szer telepítésére vonatkozó költség megfelezése volt, mely fele 
annyi kamerát jelent. Az agglomerációba kiszoruló bűnözői cso-
portok megfigyelése, ingatlanokba és intézményeinkben történő 
betörések megelőzése, közterületeken lévő tárgyak rongálásá-
nak megszüntetése az egész település érdeke. A szakemberekkel 

felvértezett munkacsoport (többek közt helyi rendőrkapitány, 
közterület felügyelők, szakmérnök) minimum műszaki ajánlását 
megfelezni nem jó döntés. Viszont épül a rendszer és szerencsére 
bővíthető. Egy olyan térfigyelő rendszert építünk, ami pozitív és 
példaértékű lesz a régióban.
- Másik ilyen javaslatom volt a csapadékvíz elvezetés rendezé-
sére vonatkozó 10 millió forintos alap létrehozása, melyből egy 
1 milliós vészhelyzetre vonatkozó keret lett csak megszavazva. 
Ezt nem kommentálom.
Saját megítélésem szerint miben döntöttem helyesen?
Ez egy jó kérdés. Vonatkozhat a testületi munkára, de inkább 
egy másik vonatkozású döntést emelnék ki. Elindult egy 1,1 mil-
liárd forintos beruházás pályázat segítségével a Szilasvíz Kft.-
nél. Kistarcsa, Kerepes és a Vízmű példátlan összefogásával egy 
hatalmas munka vette kezdetét. A pályázat víztisztító létrehozá-
sát, új kutak bekötését, új gerinchálózat kiépítését és régi háló-
zati részek cseréjét teszi lehetővé. A projectet két település által 
létrehozott társulási tanács koordinálja. A végeredmény pedig 
évtizedekre rendezi a minőségi vízellátást az érintett települése-
ken. A tanács vezetését pedig rám bízták – a vezetés elvállalása 
egy fontos és helyes döntés volt. Hatalmas munkával jár, mond-
hatni a harmadik munkahelyem, melyet teljesen térítésmentesen 
végzek. Világos, tiszta célokra épülő feladat, amit rendkívül él-
vezek. Ha valaki megkérdezné, miért szeretnék képviselő lenni 
a következő ciklusban, ez a project benne lenne a felsorolásban.

Zsiák Péter

Uvacsek Csaba 2008. február 8-án az időközi választáson jutott be a testületbe. Függetlenként a 2. számú 
választókörzetben indult és a szavazatok 40,5 %-val győzött, így egyéni képviselőként került a testületbe. 
A Településfejlesztési és Pályázatkezelői Bizottság tagja.

Hogyan látom az elmúlt két és fél évet?
Az időközi választásokon indultam független képviselő jelöltként. 2008.február 10.-én a 2 számú körzet vá-
lasztó polgárainak nagy többsége megválasztott, mint egyedüli független képviselőt. Ezt azért mondom, mert 

Zsiák Péter az 1. számú választókörzet képviselője

Uvacsek Csaba a 2. számú választókörzet egyéni képviselője
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2006. október 1-én 1377 szavazattal FI-
DESZ színekben került a testületbe, 2008. 
február 10-én a 3. számú választókerü-
letben a szavazatok 29,57%-val szintén 
a  FIDESZ jelöltjeként győzött és visz-
szakerült. Mindvégig a Közművelődési és 
Sportbizottság elnöke volt. 

Mivel voltam megelégedve?
A képviselő szerintem sosem lehet elégedett. Voltak helyes és 
megfontolt döntései a képviselő testületnek, ilyen volt a pályáza-
tokon való részvétel (utak, bölcsőde, óvoda, vízhálózat fejlesztés), 
az éves költségvetések elkészítése, a kerepesi vagyonmegosztás 
erőltetése, a volt internálótábor megszerzésére tett erőfeszítések, 
az uszoda átvett üzemeletetése, a kultúra és a sport támogatása, 
Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása és a helyi buszjárat támogatása.

Természetesen a lista nem lehet teljes és ráadásul szubjektív is. 
Remélhetőleg ezeknek a döntéseknek a hatásait a lakosság is 
érezte valamint a későbbiekben érezhető lesz.
Volt-e olyan döntése a testületnek amivel nem értettem egyet?
Konkrét döntésről nem tudok beszámolni. A döntések előtt a bi-
zottságok részletesen megvitatták az előterjesztéseket és a kép-
viselő testület is többször hosszas vita után döntött a konkrét 
ügyekben. Nem tartottam helyesnek az időkőzi választás kieről-
tetését.
Saját megítélésem szerint miben döntöttem helyesen?
Az alpolgármesteri választás dilemmáját feloldva szerintem, ha 
nem is tökéletes, de kompromisszumos megoldás született. A 
sok ellenségeskedés alább hagyott és már igazán elkezdődött az 
érdemi munka.

Bergán János

2006. október 1-én 980 szavazattal függetlenként került a 
testületbe, 2008. február 10-én a 3. számú választókerületben 
a szavazatok 27,27%-val a  FIDESZ jelöltjeként győzött és 
visszakerült. A Közoktatási Bizottság tagja.
 
Hihetetlen, milyen gyorsan elszállt a négyéves ciklus. Ilyenkor 
az ember önszántából vagy felkérésre számvetést készít, s ami 
a legfontosabb: szembenéz lelkiismeretével.

Négy nehéz esztendőt tudhat maga mögött az ország, nehe-
zet és furcsát. Egy ilyen rendkívül ellenmondásos időszakban 
még a politika legalsó szintjén is küzdelmes a népképviselet 
gyakorlása. A szétbomlott értékrend, a szellemi zűrzavar az 
élet minden területére kihatott, s ezt kellett helyi szinten is a 
megfelelően kezelni.

A képviselő nem magányos westernhős. A demokratikus 
döntésmechanizmusban az eredményeket ritkán  sajátíthatja 
ki magának, hisz a legfontosabb kérdések a bizottságokban 
kerülnek „kivesézésre”.  A szakmai kompetenciákból fakadó 
határozati javaslatokat pedig igyekszik minden képviselő tisz-
teletben  tartani. Úgy érzem, a bizottságok a legjobb tudásuk 
szerint készítették elő a javaslatokat, s így nem kényszerült az 
ember olyan helyzetbe, hogy ellentmondásba keveredjen saját 
lelkiismeretével.

Magam a Közoktatási Bizottság tagjaként végeztem munká-
mat. Sikerült biztosítani intézményeink nyugodt és zavartalan 
működését, konszolidáltuk az azok vezetése körül kialakult 
bizonytalanságokat, megőriztük egyetlen középfokú oktatási 
intézményünket. Elindultak a felújítások, de ezek hatása csak 
hosszú távon lesz érzékelhető. Sikerült megoldani a sajátos ne-

velést igénylő gyerekek elhelyezését, napi 
utaztatását egy speciális törődést biztosító 
gyömrői intézménybe.

Egy kicsit személyes sikerként könyvel-
hetem el a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
belső udvrának felújítását ill. a kistarcsai 
tizenévesek éjszakai szórakozásának szi-
gorúbb ellenőriztetését, melynek követ-
keztében –  nem adminisztrítív úton – bezárt a város talán leg-
kétesebb hírű szórakozóhelye. A második lépést, a fiataljaink 
kulturált szórakozásának feltételeinek megteremtését már a 
következő testületnek kell megtennie. 

Felvetettem – lakossági kérésre – a r.k. templom körüli terü-
let rendezését, s ígéretet kaptam arra: a következő ciklus egyik 
kiemelt feladata lesz e beruházás megvalósítása.

Az őszi választáson nem indulok. Megtanultam: ezt a tevé-
kenységet csak teljes emberként végezheti az arra vállalkozó, 
naprakészen, állandó kapcsolatban állva választóival. Teljes 
állás mellett nekem ez nehéz feladatnak bizonyult. Októbertől 
inkább a pedagógiai munkámba kívánok több energiát befek-
tetni természetesen továbbra is a nemzeti gondolkodás eszme-
rendszerében. Bízom benne, hogy a város választói felismerik 
az új helyzetet, s szavazataikkal egy olyan városi vezetést tá-
mogatnak, mely teljes erővel a településünkért tud dolgozni. 
Köszönöm a bizalmukat! Az új vezetésnek hitet, erőt és állhata-
tos munkát kívánok a nemzeti elkötelezettség és a lokálpatrio-
tizmus összhangja jegyében!

Major László András

Bergán János a 3. számú választókörzet képviselője

Major László András a 4. számú választókörzet képviselője

a 10 körzetből 9 körzetben a Fidesz győzött, mint párt! Büszke 
vagyok a körzetem választó polgáraira, mert megértették, hogy 
olyan képviselőt kell választani, aki elsősorban a város érdeké-
ben dolgozik. A 2. számú körzet volt az, ahol a választó polgárok 
úgy szavaztak, ahogy engem és a családomat 30 év alatt megis-
mertek. A választásnak egy kisvárosban nem a nagy politikáról 
kellene szólnia, hanem a reális, megvalósítható programokról.
Az elmúlt időben sokat tanultam, sokszor vettem igénybe szak-
értők véleményét, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzam. Tu-
domásul kellett vennem, hogy hiába a sok tapasztalat és jártas-
ság, sok volt az újdonság és a tanulni való is. Ami mindig fontos 
volt számomra és maradt is, hogy ember maradjak, hogy tükörbe 
tudjak nézni! Tudom, mindenki meg tudja utólag magyarázni, 
hogy miért így, vagy úgy szavazott, de az csak magyarázkodás! 
A város fejlődése a mindenkori többségi frakció hozzáállásán és 

döntésein múlik. A demokrácia művelése nehéz, de nem mindig 
igazságos! 
Hogy mivel voltam megelégedve?
Nagyon sok mindennel nem! Talán a két új játszótér megépítése, az 
óvodai pályázat, a Fenyves utcai és a Burillák utcai pályázat, a helyi 
buszjárat újbóli elindítása, a városközpont megterveztetése stb.
Voltak olyan döntéseim, amikkel később nem voltam megeléged-
ve. Ilyen volt a két alpolgármester megválasztása, de politikai al-
kuként kénytelen voltam igennel szavazni, mert a csatározások és 
viták miatt semmi nem ment előre. Sajnos később se! A pályázat 
elnyerése utáni közbeszerzési kalamajkák, sajnos nem segítették 
a munkámat, sőt úgy éreztem hátrányára volt a beruházásoknak 
(ügyfélszolgálati iroda stb.). Köszönöm a 2-es számú körzet min-
den választópolgárának, hogy szavazatával megtisztelt!

Köszönettel: Uvacsek Csaba
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2006. október 1-én 1023 szavazattal füg-
getlenként került a testületbe, 2008. febru-
ár 10-én az 5. számú választókerületben a 
szavazatok 36,29 %-val a  FIDESZ jelölt-
jeként győzött és visszakerült. 1994- től 
2006-ig 12 éven keresztül alpolgármes-
terként dolgozott, 2006-tól a Pénzügyi 
Bizottságot vezette, majd 2008-tól az új 

testületben az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 

Nagy örömömre – igaz hosszas küzdelem árán – az elmúlt né-
hány évben többet sikerült letennem az asztalra városunkban, 
mint néhány környékbeli településen. A rászorulók megsegíté-
sén túlmenően a Bartók Béla utcában végre sikerült megoldani a 
vízelvezetés kérdését, a Völgy utcában megépítettük a járdát, pe-
dig az utca nem is a város kezelésében van…A legnagyobb ered-
mény mégis talán az, hogy az ősz folyamán a Batthyány utcából 
elköltöztetjük a Városgondnokságot, ami az ottani zöld övezet-
ben lakóknak sok kellemetlenséget okozott. Minderre, többek 

között azért nyílott lehetőség, mert nem kótyavetyéltük el azt a 
földterületet, ahol az M0-s kistarcsai csomópontját kiépítették. 
Ha ezt a csaknem 6 hektáros területet akkor - egyes javaslatok 
szerint - 30 millióért eladjuk, akkor az M0-s építésekor nem kap-
tunk volna ezért a területért 500 millió forintot. Ennek az ösz-
szegnek a kamatainak köszönhetően építhettük ki a rászoruló 
időseknek a segélykérő jelzőrendszert, ebből bővülhet az óvo-
da és kezdődhet meg hamarosan a bölcsőde építése is. Az igen 
közeli jövőben megvalósítandó tervek között szerepel további 
3 szelektívhulladék-gyűjtősziget megépítése. Kistarcsa számá-
ra óriási előrelépés volt az M0-s körgyűrű átadása, majd az M 
31-es elkészülte jelentette a következő lépcsőfokot ahhoz, hogy 
a 3. számú főút, így városunk forgalmának terheltsége tovább 
csökkenhessen. Meggyőződésem, hogy az M3-as autópályát Bu-
dapest és Gödöllő között díjmentessé kell tenni ahhoz, hogy a 
kistarcsaiak igazán fellélegezhessenek. Ennek első lépéseként 
a gödöllői kistérség települései közös levélben fordultak Fellegi 
Tamás nemzeti fejlesztési miniszterhez.                                                                                                        

Kedves Károly

Kedves Károly az 5. számú választókörzet képviselője

Ifj. Juhász István a 2008. időközi vá-
lasztáson a Fidesz jelöltjeként jutott a 
képviselő testületbe. A 7. számú válasz-
tókörzetben a szavaztok 36,77 %-val 
nyerte meg a választást, 2009. január-
jában választották meg alpolgármester-
nek. 

Ha visszanézek az elmúlt két és fél évre az időközi választáso-
kig, akkor úgy érzem városunk végre elindult egy jó irányba. 
Mikor átvettük a staféta botot, akkor azt kellett, hogy lássuk, 
hogy bár a kassza tele volt, biztos helyen volt a város pénze, és 
jól kamatozott, ugyanakkor tervekben hiány volt és a városban 
a fejlesztésekre nagy a szükség. Éppen ezért kezdeményeztem 
egy városi fejlesztési koncepció elkészítését, ami már túlmutat 
a jövő cikluson is. Ezt sok-sok munkával, önkormányzati dolgo-
zókkal és vezetőkkel, külső segítőkkel karöltve elkészítettük és 
ütemezett végrehajtását el is indítottuk, megcélozva finanszí-
rozás terén az Európai Uniós pályázatokat, melyeken nagyrészt 
az elmúlt időszakban sikeresen is szerepeltünk, hisz több mint 
egy milliárd forintnyi pénzt sikerült elnyernünk. Elkészült, 

vagy elindult projektjeink: ügyfélszolgálat létrehozása, új ját-
szóterek, hivatali szervezetfejlesztés (EU-s pályázat), Geszte-
nyés Óvoda bővítése három csoporttal (EU-s pályázat), Fenyves 
utca és Burillák Miháhy utca szilárd útburkolattal való ellátá-
sa (EU-s pályázat), bölcsőde építése (EU-s pályázat), közterek 
felújítása-létrehozása, járdaépítés, Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola udvarának felújítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése. 
Kiemelkedő beruházásunk Kerepessel közösen a teljes vízháló-
zat felújítása, amelyre pályázaton több, mint egy milliárd forin-
tot nyertünk. Még ebben a ciklusban javasolni fogjuk intézmé-
nyeink komplett nyílászáró cseréit is (Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola, Tölgyfa és Gesztenyés Óvoda). Örömmel vettem részt a 
városi programokon, sport és egészség napokon, főzőfesztivá-
lokon, kulturális rendezvényeken, közösségi munkákban (virá-
gosítás, szemétszedés). Jó volt ilyenkor látni, hogy legyen szó 
civil szervezetről, vagy bármelyik párt helyi szervezetéről, mi 
kistarcsaiak össze tudunk fogni és dolgozni városunkért. Bí-
zom benne, hogy az elindult fejlődés és csapatmunka a jövőben 
is folytatódni fog és egy kis idő elteltével egy központi, büszke 
várossá válhatunk.

Ifj. Juhász István

Méhesné Horváth Erika a 2008.  időközi választáson a Fidesz 
jelöltjeként jutott a képviselő testületbe. A 6. számú .választó-
körzetben a szavaztok 28,52%-val nyerte meg a választást, az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Közművelődési 
és Sport Bizottság  tagja. 

Az önkormányzati munka nem volt idegen tőlem, hiszen külsős 
tagként 2002 óta dolgoztam, de mint képviselő minden újdonság 
volt számomra a testületi ülések feszült hangulata, az egymásnak 
való beszólások, a számtalan napirend, a rengeteg időhúzásnak 
tűnő  hiábavaló szünet. Néha úgy éreztem, hogy óvodában va-
gyok, így a munka nehezen haladt. Miután elcsitultak a kedélyek, 
csak a munka maradt. 

Az Egészségügyi Bizottságban a ciklus kezdete óta dolgozom, 
2009 áprilisa óta a Közművelődési és Sport Bizottság tagja let-
tem. Sok javaslatunk került tovább a testület elé, amit szerencsé-
re mindig elfogadtak.

Volt egypár nem túl szerencsés dönté-
sünk, de ezeket korrigáltuk. Mindig tá-
mogattam a rászorulókat. Nagy öröm szá-
momra, hogy több pályázaton is nyert az 
önkormányzat (óvoda bővítés, út pályázat.)

Az utakkal egyébként a körzetemben 
nagyon sok probléma van amire próbá-
lunk  megoldást találni. Már elkezdődött 
a szikkasztó árkok ásása, de még sok feladat van hátra. Egyik 
legfontosabb talán a két városrészt biztonságosan összekötni, 
hiszen ezen az oldalon van az iskola, óvoda és a síneken-úton 
életveszélyes átjárni. A lakosokkal tartom a kapcsolatot, na-
gyon örülök, hogy sokan keresnek ügyes-bajos dolgaikkal, ahol 
tudok segítek! Továbbra is mindent megteszek a lakosokért.

Méhesné Horváth Erika

Ifj. Juhász István a 7. számú választókörzet egyéni képviselője

Méhesné Horváth Erika a 6. számú választókörzet egyéni képviselője
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Babarczi József 2006-ban független kép-
viselőként (kislistás választás) 933 sza-
vazattal került a testületbe, 2008. február 
10-én az időközi választáson a Polgári 
Érdekképviseleti Egyesület listavezető-
jeként került be a képviselők közé. Egyé-
niben a 10-es számú választókörzetben 

indult a Polgári Érdekképviseleti Egyesület támogatásával, a 
szavazatok 34,9%-át szerezte meg, ezzel Juszkó Ferenc mögött 
a második helyen végzett. Tóth Szabolcs támogatását élvezve 
2009. januárjában választották meg alpolgármesternek.

Az elmúlt négy év Kistarcsa város képviselő-testületének életé-
ben, - mint az egész világon, - változatos volt. A 2006-os választás 
után erre számítottunk! Hol a belső harcok, hol a közös tenni aka-
rás jellemezte munkánkat. A feloszlatás utáni nagy változások is 
elmaradtak. Sajnos a politika, és a gazdasági világválság sokszor 
erősebb volt a józan paraszti észnél. Nem örültem egyetlen frakció 
megjelenésének sem, mivel meggyőződésem, hogy a képviselőnek 
az önkormányzaton belül függetlennek kell lenni! Ezen hitvallá-
somnak megfelelően kívántam végezni munkámat, mint képviselő, 
és a viharos alpolgármesteri megválasztásom után is. A polgár-
mester úrtól kapott feladatokat megpróbáltam maximálisan végre-
hajtani. Minden fórumon őszintén elmondtam a véleményemet az 
elém tárt tervekről, megvalósításokról. A sokéves tapasztalatomat 
felhasználtam, hogy figyelmeztessem a képviselő-társaimat a dön-
téseink távlati következményeire. Sajnos kevés eredménnyel.

Kollektív-, egyéni-, szakmai-, emberi vitáim ellenére úgy ér-
zem, hogy tiszteltek képviselő-társaim, és ami számomra még 
többet jelentett, a hivatal dolgozói is. Minden segítséget megad-
tak munkámhoz! 1972 óta nagyon sok beosztásban vettem részt a 
közéletben. Sokszor kerestek meg egyének, „kiscsoportok”, civil 
szervezetek problémáikkal. Igyekeztem segíteni, de legalább to-
vábbítottam kérésüket.

Mivel voltam megelégedve? Igazán semmivel! Szinte egysége-
sen, és lelkesen kezdtünk minden munkához. Örültünk a meg-
nyert pályázatoknak,…..aztán mi „szórtunk a gépezetbe homo-
kot”, és ahelyett, hogy kitisztítottuk volna, azt kezdtük el keresni, 
hogy „ki szórt többet a folyamat közé”. Felelőtlenül ígérgettünk, 
- Gyepiföldek árokásása, járdaépítés, intézményeink energia kor-
szerűsítése, - aztán…? Természetesen a kollektív felelősség rám 
is vonatkozik! Nem örültem a nem kellő körültekintéssel előké-
szített előterjesztéseknek, hiszen az idő már beigazolta, hogy 
eredményük sok pénzért, fölöslegesen elkészített álomtervek, 
plusz kiadásokkal terhelt beruházások, és a feladatok havon-
kénti halasztása…, halasztása…, halasztása. Az utóbbi időben 
több olyan döntés született, ami inkább a közelgő választásnak, 
mint a józan észnek szólt. Félő, hogy ezek következményeit már 
a következő képviselő- testületnek kell megoldani. Ilyen az évek 
óta elodázott közoktatás távlati tervének kidolgozása. A külső 
szakértő,- belső ellenőr javaslatait még szakbizottság szinten is 
elutasították.

Babarczi József

Babarczi József listáról bejutott képviselő

A 2008. februári időközi önkormányzati választáson Fidesz 
támogatással került a helyi képviselőtestületbe. A 8. számú 
körzetben a szavazatok 25,83%-val győzött. 2008-tól a Köz-
oktatási Bizottság vezetésével bízták meg. 

A település nevelési-oktatási intézményeinek hatékony együttmű-
ködése véleményem szerint minden kistarcsai számára különösen 
fontos. A Közoktatási Bizottság kidolgozott egy település szintű 
munkaerő gazdálkodási megállapodást. Ennek keretében az okta-
tási intézményekben dolgozók nemcsak főállású munkahelyükön 
teljesíthetik oktató-nevelő munkájukat, hanem igény szerint bár-
melyik társintézményben is. Ezt főleg szakmai szempontból tar-
tom előnyösnek. Így az intézmények azon túl, hogy betekintést 
nyernek egymás munkájába, a közös cél kitűzése, az együttdolgo-
zás a tanulók javát szolgálja. 

A jól szervezett települési-oktatáspolitika 
biztosan megtérülő befektetés az egyéneknek 
és a közösség számára is. A képviselői munka 
számomra ezt jelentette. A lakók érdekében, 
tudásom szerint a legjobb döntéseket hozni.

A testületi ülésekre való felkészülés ko-
moly felelősséggel járt, hiszen sokszor 40-
60 napirendi ponthoz tartozó előterjesztést 
kellett áttanulmányozni. Természetesen születtek olyan döntések, 
amelyek nem egyeztek az én véleményemmel. Az eltelt két év alatt 
a képviselői munka számomra nagyon fontos és tanulságos volt. 
Az ősszel megalakuló új testület tagjainak kívánok sok erőt a bölcs 
döntésekhez, Kistarcsa lakóinak pedig olyan testületet, amelynek 
tagjai munkájukkal a város fejlődését biztosítják.

Dr. Lukács Ferencné

Nyolc éve képviselő, 2006-ban MSZP színekben 855 szavazattal 
került a testületbe. Az időközi választáson szintén az MSZP in-
dította. A 9. számú választókörzetben a szavazatok 12,22%-val 
a negyedik helyen végzett, de az MSZP lista vezetőjeként ismét 
tagja lett a testületnek. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
tagja.

 A kezdetektől lobbiztam az internáló tábor önkormányzati tu-
lajdonba vételéért, ami az idén valósult meg. Kistarcsa várossá 
válásáért is harcba szálltam és végül sokunk közös munkájá-
nak eredményeként sikerült ezt a címet megkapnunk. 

2007-ben a FIDESZ frakció új választást kezdeményezett, 
amivel nem értettem egyet. Ez több millió forintba került és a 
megnövekedett testületi létszám is a város költségvetését terheli.

Az elmúlt időszakban több pályázatot megnyertünk, pl. böl-
csőde, óvodabővítés. 2009 őszén elértem, hogy a testület többsé-

ge támogassa kezdeményezésemet, hogy a 
bölcsőde pályázatot a hivatal dolgozói írják 
meg, így a város költségvetését nem terhel-
ték a korábban sikertelen külső pályázat-
írók számlái. Ezt követően több pályázatot 
írtak még meg dolgozóink. Lelkiismeretes 
munkájukat ezúton is megköszönöm.

Az idei első osztályos tanulók beíratása 
után némi vihar keletkezett a testületen belül. Szorgalmaztam 
3 első osztály indítását iskolánként, mivel a gyermekek lét-
száma ezt tette szükségessé. Jövőnk a gyermekeink, ne rajtuk 
kezdjük el a spórolást.

A következő testület egyik nagy feladata lesz a városközpont 
kialakítása, az Internáló Tábor megfelelő hasznosítása a helyi vál-
lalkozók bevonásával, a lakosság igényének figyelembevételével.   

Rimóczi Erzsébet

Dr. Lukács Ferenc Józsefné a 8. számú választókerület képviselője

Rimóczi Erzsébet listáról bekerült képviselő
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Török Mihály 2008. február 8-án az időközi vá-
lasztáson jutott be a testületbe. A Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Köre a 9. számú vá-
lasztókörzetben indította és a szavazatok 
21,67%-val a második helyen végzett. Végül a 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének listá-
jának második helyéről került be. A Település-
fejlesztési és Pályázatkezelői Bizottság tagja.

Tisztelt választópolgárok!
Az elmúlt két évben végzett képviselői munkámról igyekszem be-
számolni röviden.

A megválasztott testület munkájáról (melynek tagja vagyok) azt 
kell mondanom, hogy lehetőségeinket jobban ki kellett volna hasz-
nálni az egyéni és csoportérdekek háttérbe szorításával, a város érde-
keinek jobb képviseletével. Szükséges lett volna a lakosság fokozot-
tabb bevonása a döntések előkészítésébe.

Voltak olyan beruházásaink, ahol akár 10 milliós nagyságrendű 
pénzt is megtakaríthattunk volna átgondoltabb tervezéssel, illetve 
olcsóbb ajánlat választásával. Konkrétan: Lehetett volna spórolni az 
óvoda teljes helyett részbeni akadálymentesítésével, bizonyos pályá-
zatok győzteseinek kiválasztásával, ha nem a legdrágábbak közül 
hirdetünk nyertest (pl. ügyfélszolgálati iroda, útépítés, pályázati ta-

nácsadó). Nem voltam és nem vagyok elégedett a bizottságok össze-
tételével, főként a hozzá nem értő külsős tagok kiválasztásával. Nem 
örülök annak, hogy nem kezdtünk hozzá egy szabadidőpark létesí-
tésének legalább megtervezéséhez, pedig van erre gyönyörű terüle-
tünk. Az idősebb gyerekek és a felnőttek „játszótere” lehetne ez. Nem 
vagyunk elég kemények az engedély nélküli építkezések lebonyolí-
tóival szemben. Fájlalom, hogy nem sikerült döntéshozást elérnem az 
Ifjúság tér parkká alakításáról és a Művelődési Ház-szerűen működő 
Csigaházat a Városgondnokság épületébe áthelyeztetni.

Megelégedéssel nyugtázom 2 db új játszótér megépítését, az igé-
nyek legalább részbeni kielégítése és az olcsó megvalósítása miatt. 
Szintén elégedett vagyok az óvoda, bölcsőde, útépítés kapcsán a pá-
lyázati pénzek elnyerésével, már csak azért is, mert külsős pályázat-
író bevonása nélkül valósultak meg. Örülök továbbá a volt internáló-
tábor ingyenes megszerzésének.

Úgy érzem, helyesen döntöttem az óvodabővítés nyertes pályázó-
jának kiválasztásánál (legolcsóbb). Úgy gondolom, jó irányba igye-
keztem terelni a város szabályozási és szerkezeti tervének elkészíté-
sét (városközpont rész kijelölése, iparterület kijelölése, akcióterületi 
tervek készítése, stb...). Örömmel tölt el, hogy tevékenyen részt vehet-
tem, vehetek az új játszóterek megvalósításában, és jelenleg a gondo-
zásában. Még egyszer köszönöm szavazóimnak a bizalmat!

Török Mihály

Juhász István 2008. február 8-án az idő-
közi választáson jutott be a testületbe. A 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre a 4. 
számú választókörzetben indította és a sza-
vazatok 16,76 %-val a második helyen vég-
zett. Végül a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Körének listájának első helyéről került be. A 

Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökévé választották. Ez a feladat nem 
volt ismeretlen a képviselőnek, hiszen 2002-től 2008-ig a Pénzügyi 
Bizottság külső tagjaként segítette a testület munkáját. 

Az elmúlt több mint két és fél év során igyekeztem a Pénzügyi Bi-
zottság segítségével a település pénzügyi stabilitása mellett a város 
fejlődését szem előtt tartani. Kistarcsáról régebben sokan azt tartot-

Gurbán Sándor 2006-ban Fidesz színekben indult, 1015 szava-
zattal választották be a testületbe. Az időközi választáson 2008. 
február 10-én a Polgári Érdekképviseleti Egyesület indította a 9. 
számú választókörzetben, mindössze 10 szavazatot kapott, de a 
Polgári Érdekképviseleti Egyesület listájának második helyéről 
bekerült az újjáalakult testületbe. A Közoktatási Bizottság tagja.

Hogyan látom az elmúlt négy évet?– Mit tettem kistarcsa fejlő-
déséért?
2006-ban a 70%-os többséggel bíró Fidesz frakció bármit megtehe-
tett volna az önkormányzaton belül, de az érdemleges képviselői 
munka helyett a még nagyobb arányú befolyás elérését tűzte ki 
célul. Végül az önfeloszlatását választotta. A 2008-as rendkívüli 
választások után 50%-os képviselettel tértek vissza, és továbbra 
is blokkolták a hasznos képviselői-munkát. 2007-ig tagja voltam a 
helyi Fidesz csoportnak, de nem tudtam lebeszélni őket a fentebbi 
semmittevésről, így útjaink elváltak.
Mivel voltam megelégedve?
A polgármester és a jelenlegi alpolgármesterek munkájával voltam 
elégedett. Tóth Szabolcs polgármester úr mindig megegyezésre tö-
rekedett és nem vezették személyi előítéletek. Az ő egyéni sikeré-
nek tekinthető, hogy az eltelt négy év során olyan mértékű fejlesz-
tési pénzhez juttatta az Önkormányzatot, amely még a következő 
önkormányzat négy éves fejlesztési kiadását is biztosítani tudja. 
Volt-e olyan döntése a testületnek, amivel nem értettem egyet?
A Fidesz saját maga számára a képviselő-testületi ülésekről kor-
látlan számú kivonulási lehetőséget és korlátlan tanácskozási időt 
biztosított, majd minden korábbi bizottsági és szakmai érveket fél-
resöpört. Ez az arrogancia és stílus számomra visszatetszést keltő 

volt. A Fidesz kivonulásokat követő dönté-
sek többségével nem értettem egyet.Az ön-
kormányzati intézeteket érintő 2006. évi lét-
számleépítésekkel sem értettem egyet.
Saját megítélésem szerint miben döntöttem 
helyesen?
1. Az elveimet nem adtam fel egy olyan párt 
kedvéért, amely az eltelt nyolc év agóniáját 
további négy-nyolc évvel megkívánja hosszabbítani.
2. A képviselők közti munkamegosztás elősegítésére tettem javas-
latokat, de az ezek áttekintéséért felelős csoport munkáját a Fidesz 
által delegált tagok örökös távolmaradása ellehetetlenítette. 
3. Olyan költségvetés kidolgozását javasoltam, amely a választók 
által megfogalmazott kérdésekre is közérthető választ ad, és össze-
hasonlíthatóvá teszi a különböző évek és önkormányzatok költség-
vetését. Jelenleg olyan rendszer működik, amely az önkormányzat 
tagjainak rálátását sem biztosítja a költségvetésükre. 

nem tudnak választ adni pl. a következő kérdésekre:
•  az előző évekhez képest az önkormányzat mely területein és mi-

lyen mértékben történtek kiadásnövekedések; 
• hol és milyen mértékben maradtak el legjobban a bevételek; 
•  mekkora Kistarcsa ill. a szomszédos önkormányzatok lakosság-

arányos bevétele; 
•  hogyan áll Kistarcsa költségvetése a szomszédos önkormány-

zatokhoz képest 
• melyik év volt a legtakarékosabb év. 

Gurbán Sándor

Török Mihály listáról bejutott képviselő

Juhász István listáról bejutott képviselő

Gurbán Sándor  listáról bejutott képviselő
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A 2006-os választáson MSZP színekben indult és 851 szavazattal 
került be a testületbe. Ebben az időszakban a Településfejlesztési 
és Pályázatkezelő Bizottság tagja volt. A 2008-as időközi válasz-
táson a 3. számú választókörzetben indította az MSZP és a szava-
zatok 14%-val a 3-ik helyen végzett. Az MSZP listájának második 
helyéről került ismét a testületbe, jelenleg is a Településfejlesztési 
és Pályázatkezelő Bizottság tagja.

Maximálisan eleget kívántam tenni minden feladatnak (pl. sze-
lektív hulladékgyűjtés, Településrendezési Terv, Integrált Város-
fejlesztési Stratégia, stb.). 

A testületben érezhető volt a feszültség, ami kihatott a munka 
minőségére is. 2007-ben a FIDESZ frakció felállította a testületet.  
Ezzel én természetesen nem értettem egyet, mert az új választás és 
a képviselők számának növekedése több millió forintjába került a 
városnak!

A 2008-as választás után konszolidálódott 
a helyzet. Városszépítő munkálatokba kezd-
tünk: takarítás, virágültetés, tereprendezés, 
stb. Ezeken természetesen minden alkalom-
mal részt vettem. Eközben egyfolytában 
lobbiztam a városért, a beadott pályázatok 
sikeréért. Fogarasiné Deák Valéria MSZP-s 
országgyűlési képviselő segítségével, min-
den kaput megnyitottunk a polgármester úr előtt. 

Az utolsó évben sikeresek lettek a pályázatok, melyeket most 
már a Polgármesteri Hivatal dolgozói írtak. Így nyertünk: bölcső-
deépítésre, óvodabővítésre, útépítésre, Kerepessel közösen vízmi-
nőség-javításra pénzt, valamint hosszas lobbizás után a tábor is 
városunk tulajdonába került.

Juhász József

Juhász József listáról bekerült képviselő

ták, hogy egy ,,alvó település”. Úgy gondolom, hogy mára kimoz-
dítottuk városunkat ebből az állapotból. A kezdeti nehézségek és 
belső viszályok után a testület nagy részének sikerült konszenzusra 
jutnia és elfogadnia azt a beruházási ütemtervet, amely mellett a 
mai napig haladnak beruházásaink, fejlesztéseink. A munkát az-
zal kezdtük, hogy az összes megvalósítandó beruházáshoz tervet 
készíttettünk, hogy ha bármelyikkel kapcsolatban pályázati kiírás 
történne, azon el tudjunk indulni. Az első időszak sikertelenségei 
után a hivatal dolgozóinak segítségével, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni, sorban jöttek a megnyert pályázatok. Támogatást 
nyertünk útépítésre, óvodabővítésre, bölcsődeépítésre, szerve-
zetfejlesztésre. Jó döntésnek bizonyult a Flór Ferenc Középiskola 
további fenntartása, hiszen az iskola napjainkra teljes kihasznált-
sággal és az új vezetés munkája kapcsán rentábilisan működik. 
Általános iskoláink is egyre népszerűbbek a kistérségben, ezért a 
beruházási koncepciónkban minden intézményünk fejlesztése sze-
repel. Tizenöt év után sikerült Kerepessel is a vagyonmegosztásban 
megegyeznünk. Az élet itt is minket igazolt, hiszen ma már a két 
település közösen indult és meg is nyert egy több mint egymilli-
árd forintos vízminőség javító pályázatot. A projekt befejeztével 
mindkét településen jó minőségű ivóvízhez jutnak a lakosok. Idén 
tavasszal átadásra került az új ügyfélszolgálat, melynek segítsé-
gével a kistarcsaiak kényelmesen és gyorsan intézhetik ügyeiket. 
Elindult a járdaépítési program is, melyet több lépcsőben szeretne 
megvalósítani a testület. Nagy előrelépés volt, hogy sikerült vissza-

szereznünk a volt internáló tábort, (szeptemberben ünnepélyesen 
adják vissza a városnak) és a kistérségben elsőként településünkön 
valósítottuk meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lehetősé-
gét. Igyekeztünk minél nagyobb támogatást adni a kulturális, sport 
és civil egyesületeknek. Természetesen a jövőben még inkább oda 
kell figyelnünk a tömegsporton kívül a versenysportokra is (pl. fut-
ball, kézilabda, judo és küzdősportok, kerékpározás stb.). A civil 
élettel kapcsolatban, még azt szeretném elmondani, hogy a Vállal-
kozók Baráti Körének csapatából jutottam be képviselőnek. Mint bi-
zottsági elnök látom, hogy az Önkormányzat lehetőségei végesek, 
ezért tartom fontosnak azt, hogy az elmúlt évek során a Baráti Kör 
és az Önkormányzat összefogásával valósult meg több esemény és 
közösségi munka (virágos Kistarcsa, ,,Mindenki karácsonya”, ját-
szótér felújítás, építés stb.). A fent leírtak mellett mindig fontosnak 
tartottam, hogy a város költségvetése egyensúlyban legyen, meg-
őrizzük pénzügyi stabilitásunkat. Fontosnak tartom továbbá azt is, 
hogy mindezen fejlesztések és a mindennapi működési költségek 
mellett, Kistarcsának adóssága nincs. Az elmúlt több mint két és 
fél év munkája számomra nagy kihívás volt, melynek próbáltam 
legjobb tudásommal megfelelni. Ez a munka nagyon sok örömet 
szerzett nekem, hiszen láthattam, ahogy a településünk elindult 
a fejlődés útján. Végül szeretnék köszönetet mondani a Pénzügyi 
Bizottság tagjainak, mindazoknak, akik segítették munkámat és 
köszönöm a kistarcsai polgárok bizalmát.

Juhász István

1. szavazókör: Szent István Általános Iskola, 
2143 Kistarcsa, Eperjesi u. 19.
Alig, Árpád, Bagolyvár, Bethlem, Boróka, Bo-
rostyán, Bethlen , Dobo Katica, Erdei Ferenc, 
Fenyves, Fülek, Galagonya, Illés Bálint, Jókai, 
Kamilla, Kántor, Kinizsi, Komáromi, Mirtusz, 
Nyíltárok, Raktár krt., Rozmaring, Semmelwe-
is tér, Sárkány, Sport, Szigetvári , Temesvári,  
Uzsoki, Váci Mihály, Vadrózsa, Veres Péter és 
a Zsálya  utca.

2. szavazókör: Óvoda, Semmelweis tér 2. 
szám Aradi, Eperjesi, Iglói, Késmárki,  Mária, 
Ősz, Pozsonyi köz és a Síp utca.

3. szavazókör: Kölcsey Ferenc Általános Isko-
la, 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 63.
Andrássy, Dózsa György, Fasor, Füleki, 
Grassalkovich, Holló, Kossuth Lajos, Magyar, 
Malom, Mezsgye, Nagytarcsai, Petőfi, Pozso-
nyi, Rét, Rigómező, Rózsa, Rozsnyói, Sólyom, 
Széchenyi, Új és a Vágóhíd utca.

4. szavazókör: Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium, 2143 Kistarcsa, If-
júság tér 3.
Bartók Béla, Fonó, Kápolna, Kölcsey, Mun-
kácsy, Sóderbánya, Tó, Tűzoltó, Vereczkei és a 
Völgy utca.

5. szavazókör: Művelődési Ház – Csigaház, 
2143 Kistarcsa, Deák F. u. 1.
Állomás, Bellus József, Bem, Brassói, Határ út, 
Heltai Jenő, Hunyadi, Huszka Mihály, Kassai, 
Király Andor, Kolozsvári, Lőcsei, Megyeri 
Margit, Simándy József, Thököly és a Dr. Tibold 
József utca.

6.szavazókör: Városgondnokság, 2143 
Kistarcsa, Batthyány u. 4./ A
Arany János, Baross Gábor, Batthyány, Bercsé-
nyi, Csömöri, Deák Ferenc, Honvéd, Iskola, 
Táncsics, Toldi Miklós 1-15 páratlan, Toldi Mik-
lós 2-24 páros és Zrinyi utca. 

7. szavazókör: Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium, 2143 Kistarcsa, If-
júság tér 3.
Árpád vezér út, Attila, Béla, Berényi, Déryné, 
Diófa 8-48 páros, Diófa 7-49 páros, Harangvi-
rág, Kőrösi Csoma S., Liget, Liliom 6-64 páros, 
Liliom 7-65 páratlan, Nyírfa, Óvoda, Rákóczi 
krt.,Terézia 2-58, Terézia 1-57., Toldi Miklós 16-
28., Toldi Miklós 17-27., Tulipán utca, Tulipán 
köz  és az Ungvári utca. 

8. szavazókör: Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium, 2143 Kistarcsa, 
Ifjúság tér 3.
Akácvirág, Balassi Bálint, Balczó István, Bá-
thory, Burillák Mihály, Csallóköz, Damjanich, 
Diófa 2-6, Diófa 1-7., Fitos Sándor,Gárdonyi,   
Ibolya, Liliom 2-6, Liliom 1-5,  Mikes Kelemen, 
Mikszáth, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Scheda Ferenc,  Szent László, Terézia major, 
Terézia utca (756-/28/32.hrsz.), Vasút utca és a 
Homok dűlő 

Kistarcsa Város szavazókörei
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HeLyI VáLaSzTáSI IrOda TáJÉKOzTaTáSa
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban

A Helyi Választási Bizottság 2010. július 21-i ülésén a kisebb-
ségi önkormányzati képviselők, valamint a nemzeti etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szó-
ló 2005. évi CXIV. törvény 3.§ (1) bekezdésében, 5.§-ában, vala-
mint a választási eljárásról szóló 1997. évi törvény 115/C.§-ában, 
a 115/I.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján Kistarcsa 
városban a

CIGÁNY TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁT, 

ÉS A SZLOVÁK TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNY-
ZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁT

2010. október 3. napjára (vasárnapra) kitűzte.
Kisebbségi szavazókör:
Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 63.

Azon választópolgárok számára kijelölt szavazókör, akiknek 
lakcíme a lakcím bejelentési jogszabályok értelmében csak 
Kistarcsa megnevezését tartalmazza:

5. számú szavazókör: Művelődési Ház „Csigaház” 2143 
kistarcsa, Deák Ferenc u. 1.

A 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választásán a jelöléshez az alábbiak szerint meghatározott 
számú ajánlószelvények leadása szükséges a jelöltek nyilván-
tartásba vételéhez:

1.) Polgármester választás tekintetében a település szá-
mít választókerületnek. Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 
lakost meghaladó, de 100.000 vagy annál kevesebb lakosú 
település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 válasz-
tópolgár ajánlott. Ennek értelmében Kistarcsán polgármester 
jelölt nyilvántartásba vételéhez 300 db ajánlószelvény leadása 
szükséges.

2.) Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz, akit az 
adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a je-
löltnek ajánlott.

Választókerületenként meghatározott szükséges ajánlások 
száma: 

1. számú választókerület:      12 db
2. számú választókerület:      13 db
3. számú választókerület:      13 db
4. számú választókerület:      12 db
5. számú választókerület:      11 db
6. számú választókerület:      11 db
7. számú választókerület:      13 db
8. számú választókerület:      12 db

Tájékoztatás a kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás időpontjának kitűzéséről 

Kistarcsa Város Jegyzője pályázatot hirdet

 szervezési ügyintéző 
munkakör betöltésére

Kistarcsa Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

pénzügyi osztályvezetői
állás betöltésére A munkakör betölthető a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. Törvény 10. §. (1) bekezdése alapján.A közszolgá-
lati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.3.) 
Korm. Rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: igazgatási-
testületi munkát segítő munkakör, testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvvezetése, jegyzőkönyvek elkészítése, önkormányzat 
és a jegyző működésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- középiskolai végzettség,
- számítógépes ismeretek.
- legalább 2 éves önkormányzati gyakorlat
- közigazgatási alapvizsga
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- költségvetési gazdálkodásban megszerzett szakmai tapasztalat,
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismer-
hetik a pályázó anyagát.
Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát 
fenntartja.
A munkakör betölthető: A pályázat elbírálását követően 
azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 18.
Elbírálás határideje: 2010. október 3.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „szerve-
zési ügyintéző pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-470-
711/125-es telefonszámon kapható.

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi  XXIII. 
Törvény 10. § alapján.
Az állás betöltésének feltételei:
-  magyar állampolgárság
-  büntetlen előélet
-  képesítési előírás: 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 
szerint
-  126/2009. (VI.15.) Korm.rend.szerint versenyvizsga
-  közigazgatási szakvizsga
-  legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat
-  2 éves vezetői gyakorlat
-  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázathoz mellékelni kell
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
-  iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot
-  nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők 
megismerhetik a pályázó anyagát
-  szakmai önéletrajzot
Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselők jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény  szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010.október 3.
Az elbírálás határideje: 2010. november 2.
A munkakör betölthető: A pályázat elbírálását köve-
tően azonnal.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló 
kinevezés, hat hónap próbaidő kikötésével tölthető be. 
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoz-
tatást kap.
A pályázatokat legalább 3 tagú bizottság bírálja el.
A pályázatot zárt borítékban „pénzügyi osztályvezetői 
munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormány-
zat  Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez lehet benyújtani.
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel.: 06/28 
470-711

Irodalmi pályázat
A Kistarcsai Kulturális Egyesület iro-
dalmi pályázatot hirdet az alábbi téma-
körökben:

a. Nem mondtam el senkinek…
b. Ízes emlékeim
A pályázaton részt vehet minden 

kistarcsai lakos, valamint a Kistarcsán dol-
gozó, illetve tanuló személy.

A legjobb pályázatokat két kategóriában 
– felnőtt és gyerek (14 éves korig) – díjaz-
zuk, és megjelentetjük a Kistarcsai Kalen-
dárium 2011 című kiadványban.

A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, 
III. díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória helye-
zettjei értékes könyvjutalomban részesül-
nek.

A pályázat jeligés.
A pályaműveket postai úton kérjük el-

juttatni a következő címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, 
Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
Beküldési határidő: 
2010. szeptember 13.
Részletes kiírás a www.kike.hu honla-

pon olvasható

Bővebb információ kérhető a 30/964-7144-es 
telefonszámon, vagy a halmos@kike.hu címen 
(Halmos Monika).

Kistarcsai Kulturális Egyesület 
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Szilárd útburkolatot kap a Fenyves utca és a Burillák utca
106 millió forintból építenek utat

Az Új Magyarország Fejlesztési terv közép-magyarországi operatív programja keretében 70%-os támogatás mellett 74.213.055 
forintot kapott kistarcsa a Fenyves utca és a Burillák utca újjáépítésére. Az önkormányzat önrésze 31.805.595 forint. A pályázatot 
tavaly szeptember 8-án adták be, december 4-én nyilvánították nyertesnek. Az előkészületek után augusztus 12-én szerződést kö-
töttek a pálosvörösmarti székhelyű a He-Do kft.-vel. A cég augusztus 25-én a két utcát átvette és a kiírás szerint november 30-ig 
kell a munkákkal végeznie. A Fenyves utcát 485 méter hosszan építik újjá a Szent istván általános iskola és a Fenyves Sportcsar-
nok között. Hat méter széles burkolat mellett 1,5 méter széles járdát is kialakítanak és megoldják a kérdéses szakasz csapadékvíz 
elvezetését is. érdekesség, hogy a nyílt ároknál egy 43 méter hosszú támfalat is építenek és itt 60 méter hosszan a vízvezetéket is 
kiváltják, mert túl közel van az úthoz. A Burillák utca a Móra Ferenc utca végén kialakított lakóövezet közlekedését segíti, a Móra 
utcából nyílik és kerepesig tart, amit 223 méter hossza és 5,5 méter szélesen építenek meg. itt is készül 1,5 méter széles járda. ez 
az út közvetlen átjárást biztosít kistarcsa és kerepes között. tóth Szabolcs polgármestert a kivitelezés ütemezéséről kérdeztük.

Már december óta beszélünk a sikeres út-
építési pályázatról, mégiscsak most kez-
dődik az érdemi munka. Miért ilyen hosz-
szú ennek az átfutása?
A pályázatokat három időszakra kell bontani. 
Az első a pályázat megírása, beadása és bírá-
lata. A második a szerződéskötés. Ez akár 
több hónapot is igénybe vehet. Mivel utófi-
nanszírozású a pályázatok zöme, ezért eb-
ben az időszakban szigorúan csak az önrészt 
lehet elkölteni. Ebben az időszakban kell a 
közbeszerzési eljárásokat lefolytatni. Ezt kö-

vetően kell a műszaki tartalommal kiírni a 
kivitelezői pályázatot. Ebben a fázisban, ha 
minden simán menne, akkor 120 nap alatt 
lehetne a kiírástól a szerződés kötésig elvé-
gezni a munkát. Kistarcsán a közbeszerzési 
pályázat lebonyolítása durván három hónap-
pal eltolódott. Ebben benne van a testület ru-
tintalansága is. A mi esetünkben a Műszaki 
Értékelő Bizottság által letett anyagot a kép-
viselők nem fogadták el, az első helyre sorolt 

vállalkozót leszavazták. Ezen a ponton akár a 
pályázatot is elbukhattuk volna. Szerencsére 
nem így történt. A Közbeszerzési Döntőbi-
zottság észrevétele alapján új döntést hozott a 
Képviselő Testület ami májustól augusztusig 
tartott. Most már ott tartunk, hogy az építke-
zést el is kezdheti a vállalkozó.
A kivitelező még belefér a pályázatban ki-
írt november 30-i határidőbe?
Számításaink szerint igen.
Kistarcsán hány olyan utca van ahol út-
burkolatot kellene építeni?
Még legalább 21 földes utcánk van, de fel-
újításra is sok utcánk szorulna, hiszen az 
utak zöme a 70-es években készült. A négy 
új területünk is rosszul áll, tehát ott is len-
ne mit tenni. Itt külön kiemelném, hogy az 
önkormányzatnak itt visszamenőleg nincs 
kötelezettsége. Két évvel ezelőtt döntött a 
képviselő-testület arról, hogy az ilyen te-
rületeknél az önkormányzat 10% költséget 
vállal fel az útépítésből. Önerős építésnél a 
sorrend megállapításá-
nál az élvez elsőbbséget, 
ahol előbb összegyűlik a 
bekerülési költség 90%-a. 
Örvendetes, hogy egyre 
több építőközösség ala-
kul. Pályázatnál pedig 
legalább 80%-os beépí-
tettségnek kell lennie és 
érvényes tervek is kel-
lenek. Egyébként több, 
mint 20 utcára van kész 

tervünk, tehát, ha pályázatot írnak ki, ak-
kor ezek az utcák elsőbbséget élveznének, 
de a pályázat kiírásakor dől el, hogy me-

lyik tervünkkel és utcánkkal van esélyünk. 
Fontos elmondani, hogy ebből a mostani 
költségvetésből útépítésre, csak 60-70 mil-
lió forintot tudunk beruházni. Ezért lenne 
fontos a pályázatok megnyerése. 

Polgár

Burillák utca

Fenyves utca

Augusztus 20-ra felújították a Csigaházat
A nyári szünetben – július közepétől augusztus 19-ig 

6,8 millió forintból felújították a Művelődési Házat. Ebből 
a pénzből csak belső munkákra futotta, de így is kicserélték 
az armatúrákat, az összes vizesblokkot átépítették, sárgára 
festették a falat, kopásálló burkolatot kapott a nagyterem, a 
bejárat előtti belső teret a ruhatár előtt kővel burkolták, rész-
ben akadály mentesítették az épületet, lefestették a fa meny-
nyezetet és pályázati pénzből 250 ezer forintot költöttek a 
függönyökre és a karnisokra. A kivitelezést Szilárdi László 
a Városi Művelődési és Sportközpont igazgatója felügyelte, 
aki elmondta, hogy régóta húzódott a felújítás terve. A ter-
vek közül tavasszal a képviselő-testület elé két változat ke-
rült. Az egyik egy alapfelújításról szólt, a másik egy komp-
lett átalakítást jelentett volna (itt a tetőt és a nyílászárókat 
is kicserélték volna). A képviselők az alapfelújítást mellett 
döntöttek, mert a távlati tervek között szerepel egy új mű-
velődési ház megépítése. A mostani állapotában már szinte 
használhatatlanná vált az épület, ezért mindenképpen az új 
elkészültéig időszerűvé vált a Csigaház belső felújítása. Az 
igazgató szeretné a külső falat lefestetni és a Simándy szo-
bor felöli teraszt felújítatni, mert a mostani állapota nagyon 
lehangoló. Ez már nem kerülne akkora költségbe, mint a 
belső felújítás. Az ehhez való keretet a jövő évi költségvetés-
be mindenképpen szeretné beépíttetni.  A képviselő testület 
azonban nem akar sok pénzt rákölteni, így ahol csak lehet 
spórolnak. Egy biztos, a nyári renoválás után akár több évig 
is lehet a művelődési házat használni. Polgár
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Szeptember 11-én rendezik meg  
a IX. Főzőfesztivált Kistarcsán 

Interjú a főszervező Uvacsek Csabával

A kistarcsai Váltók egyesülete a nehézségek ellenére sem adta fel, idén is megrende-
zik a főzőfesztivált a Csigaház előtti téren. Uvacsek Csaba az egyesület elnöke - aki 
2008 óta képviselő - idén is civilként szervezi a rendezvényt. A zsűri elnökének kiss 
Jánost a világ legnagyobb szállodaláncai közé tartozó amerikai Hyatt Corporation al-
elnökét, vezető séfjét kérték fel.

Lesz-e elég támogatója a főzőfesztiválnak?
Ez már egy kialakult hagyomány, sokan 
úgy gondolják, hogy legyen idén is meg-
rendezve. Persze arra nem számítottunk, 
hogy saját önkormányzatunk nem támogat 
bennünket. Egy szabályos pályázatunkat 
utasított el a Közművelődési és Sportbi-
zottság, mondván – a Kistarcsai 
Váltók Egyesülete egy politikai 
szervezet, így elestünk 100 ezer 
forinttól. Megjegyzem, hogy 
nem vagyunk politikai szer-
vezet, 2002 óta nem indult az 
egyesület a választáson és most 
sem fog. Pest Megye is elutasí-
totta a pályázatunkat. Ennek 
ellenére nem adjuk fel, az egye-
sület saját kasszájából finanszí-
rozza a rendezvényt.
Magasabb lesz a csapatoknak a 
nevezési díja?
Nem, ez nem változott, nevezni a 06-30-
9217-573 telefonszámon lehet. A csapatok-
nak 30-40 adaggal többet kell főzniük, amit 
váltópénz ellenében értékesíthetnek, re-
méljük, hogy a bevétel fedezi a költségein-
ket, illetve az Eperjesi úti lakótelep játszóte-
rének csúszdáját stb.
Hány csapat indul?
Remélem legalább annyian leszünk, mint 

tavaly, habár egy másik csoport ugyan-
ezen a napon az Ifjúság téren szervez egy 
hasonló rendezvényt. Ilyen még nem volt 
Kistarcsán, de talán nem zavarjuk egymás 
programjait.
Úgy tudom, hogy idén is meghívták a 
zsűribe kiss Jánost a szakácstudományok 

doktorát?
Kiss János már évekkel ezelőtt 
jelezte, hogy annyira jól érezte 
magát a főzőfesztiváljainkon, 
hogy szeretne mindig itt lenni, 
így most is ő lesz a zsűri elnöke. 
régi szokás szerint akár a hely-
színen is lehet majd nevezni? 
Természetesen, szeptember 11-
én 12 óráig lehet jelentkezni! 
Egyébként a plakátokon min-
den tudnivalót közlünk. Várjuk 
az érdeklődőket, a bográcsok 
alá délben gyújtjuk meg a tü-

zet, a színpadon délután két órakor kez-
dődnek a kulturális programok, fellép a 
Szeretet Dalkör és a Rozmaring Népdal-
kör, a lényeg, hogy minél többen jöjjenek 
ki a Csigaház előtti térre, ahol délután 
négy óra körül hirdetjük ki a főzőfesztivál 
eredményét, majd este 22 óráig utcabál kö-
vetkezik.
 P.Gy.

2010. július 27-től augusztus 3-ig Fazekas 
Erzsébet és György Erzsébet tanítókkal 20 
kölcseys diák táborozott Balatonszárszón.

Remek kis csapat állt össze az 1-6. osztá-
lyos tanulókból. Az időjárásra sem lehetett 
panasz. Bár szokás 
szerint a tábor előt-
ti hétvégén a vihar 
lehűtötte az amúgy 
már forró Balatont, 
ez sem akadályo-
zott meg bennünket 
abban, hogy már az 
első nap megmár-
tózzunk a 20 °C-os 
vízben. Eleinte csak 
délutánonként jár-
tunk le a partra, 
de az utolsó három nap már szerencsére 
egész nap élvezhették a gyerekek a für-
dőzés örömeit: halacskáztak, kakasoztak, 
bombát, szaltót ugrottak, és az egyik nap a 
bérelt vizibicikliről csúszdáztak.

Meglátogattuk a József Attila Múzeumot, 

a parton az emlékművet, és áthajóztunk Ti-
hanyba is, ahol megnéztük az apátságot, és 
kipróbáltuk a visszhangot. A táborban a 
csendes pihenők alatt kézműveskedhettek 
a gyerekek, este vidám vetélkedőket szer-

veztünk, volt disz-
kó, két alkalommal 
vendégeink gitár-
kíséretében dalokat 
tanultunk, és az utol-
só éjjel egy akadály-
pályát jártak végig 
a táborlakók. Min-
denek ellenére azért 
a legjobban a napi 
zsebpénz kiosztását 
várták a gyerekek, 
amivel aztán szaba-

don gazdálkodhattak. Mindenki gondolt 
családtagjaira, ajándékot vásároltak, de a 
büfében leginkább a jégkrém fogyott.

Szomorúan búcsúztunk a Balatontól, de 
megfogadtuk mindannyian, hogy jövőre 
visszatérünk.

Idén nyáron is a Balatonon táboroztak a kölcseysek

kike kulturális Hét 
szeptember 13-19-ig

A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár ki-
lencedszer rendezi meg a kultúra különböző 
területeit felvonultató kulturális hetet. Célunk, 
hogy kellemes, ugyanakkor tartalmas kikap-
csolódási lehetőséget nyújtsunk Kistarcsa és a 
környező települések lakosságának.

egyházzenei est, 2010. szeptember 13. (hét-
fő) este 7 óra

kamara- és dalest, 2010. szeptember 15. 
(szerda) este 7 óra

ismeretterjesztés, 2010. szeptember 16. 
(csütörtök) este 7 óra

Deáktanya ismeretterjesztő előadássorozat 
keretében ezúttal a gasztronómia világába láto-
gatunk el. 

Görhönyfesztivál, 2010. szeptember 18. 
(szombat) délelőtt 10-től este 7-ig

A hetedik alkalommal megrendezésre ke-
rülő Görhönyfesztivál már jelentős hírnévre 
tett szert az országban. Egyre többen érkez-
nek más településekről is a Süssünk görhönyt! 
– Krumplifesztivál Kistarcsán című rendez-
vényre. 

Kérjük, hogy a sütni szándékozó csapatok 
időben jelentkezzenek, nehogy kimaradjanak.

A jelentkezési lap letölthető a www.kike.hu hon-
lapról.

Folklórtalálkozó, 2010. szeptember 18., 
(szombat) délután 2-től este 7-ig

A Pántlika Nemzetiségi Folklórtalálkozó 
keretében különböző nemzetiségű csoportok 
– énekesek, táncosok, zenészek – 20-30 perces 
színpadi műsorban adnak ízelítőt hagyomá-
nyaikból, valamint részt vesznek a Kistarcsa 
utcáin zajló színpompás zenés, táncos felvonu-
láson. 

Örökségséta, 2010. szeptember 19. (vasár-
nap) fél 3

Örökségsétát szervezünk, melynek kereté-
ben rávilágítunk néhány helyi érdekességre. 
Ezúttal a református templom és a volt interná-
ló tábor kerül sorra.

koszorúzás, 2010. szeptember 19. (vasárnap) 
fél 5

A Kistarcsai Kulturális Egyesület évek óta 
ápolja a Kistarcsán született Simándy József – 
minden idők legemlékezetesebb Bánk bánja – 
emlékét. 

A kulturális héttel kapcsolatos információ: 
www.kike.hu, 28/470-926, kike@kike.hu (Ke-
reszti Ferenc)



Az emberiség történelme nem más, mint a nagy emberek törté-
nelme. Az emberiség nagy családjában mindig voltak és lesznek 
kiemelkedő egyéniségek, akik különös szerepet kaptak és kap-
nak a Gondviselőtől. A hírneves emberek közül is kiemelkednek 
azok, akik emberek megszentelésére, Istenhez való vezetésre 
kaptak megbízatást. Mi magyarok augusztus 20-án ilyen ember-
re, - Szent István királyra, - emlékeztünk. 

Államférfiúi bölcsességét, politikai éleslátását még azok is 
elismerik, akik egyébként elvetik a keresztény világnézetet. 
Nemzetünk nagy ünnepén köszöntjük az első királyunkat, akit 
nem a királyi palást, és a korona, hanem az igazi kereszténysége 
öltöztet a halhatatlanság köntösébe. Köszöntsük benne népünk 
Mózesét, aki a pogányság rabságából az Isten fiainak szabadsá-
gára vezette népét. Köszöntsük benne a nagy látnokot, aki előtt 
felragyogott a keresztény hit szépsége, mellyel megvilágította a 
magyarság útját. Köszöntsük benne a nagy prófétát, aki a nem-
zet jövőjének biztosítékát kereszt tanításában látta. Köszöntsük 
benne a szentet, aki ott állt népünk történelmének hajnalán, és 
ma is arra bíztat: legyetek az én követőim, miként és Krisztusé. 

Amikor a honfoglaló őseink bevonultak a Kárpát-medencébe, 
Európába fénykorát élte a kereszténység. A népek hálás szere-
tettel néztek az egyházra, mert nem csupán a szent életet, ha-
nem a kultúra kincseit is tőle kapták. A keresztény népek test-
véri közössége is szép volt. Ez volt a helyzet Európában, amikor 
Verecke híres útján a friss erőtől duzzadó magyarság belépet, és 
helyet követelt magának. Magával hozta barbár szokásait. Érthe-
tő tehát, ha a keresztény népek rossz szemmel nézték a hívatlan 
vendéget. Hamarosan súlyos csapásokat mértek a rabolva kalan-
dozó magyarokra. A magyarság vezetői idejében észrevették, 
hogy ez a magatartás, csak sírásója lehet a nemzetnek. Először 

csak politikai számításból, de István a kereszténység szereteté-
ből lelkesítve, a magyarság életét a kereszt felé irányította. Első 
királyunk belátta, hogy magyarság jövőjét csak akkor biztosít-
hatja, ha a kultúra medrébe vezeti a barbár ösztönöket.

A Szent Király az akkor adódó lehetőségeket átlátta. Népének 
legdrágább kincsére, a szabadságára vigyázott. Nem akart sem a 
német-római császár, sem Bizánc alattvalója lenni. Ezért fordult 
Róma felé, ahonnan nem parancsoltak megalázó feltételeket. Szent 
István kereszténnyé formálta népét, és ezzel nemcsak a királyi ko-
ronát érdemelte ki, hanem azt is, hogy a magyarság egyenrangú 
félként illeszkedett be az európai népek közösségébe. Isten földi 
országában egy népnek sincsenek előjogai, és egyik sem teheti 
meg, hogy bármilyen címen uralkodjék a másik felett.

István király idejében III. Ottó volt a német- római császár, II. 
Szilveszter pedig a pápa. II. Szilveszter pápa előzőleg a Reims vá-
ros (észak-francia) székesegyházának iskola igazgatója volt, illet-
ve apátja volt, szerzetesi neve: Gerbert. III. Ottó császár kívánsá-
gára pápává választották. Ő volt az első francia pápa. Kortársai 
csodálták mennyiségtan és csillagászat tudományát. Gerbert apát 
valamikor Ottó nevelője, tanítója volt. A tanítvány nem ellenke-
zett, amikor mestere királyi koronát adott István királynak.

Szent Istvánról való megemlékezésünk nem lenne teljes, ha 
nemzetünk tündöklő csillagának fényénél nem vetnénk egy pil-
lantást a mai életünkre. Szégyenkezve kell megvallanunk, hogy 
messze vagyunk attól a hitvalló keresztény élettől, amit István 
király képviselt. Sőt messze vagyunk attól az igazi emberies élet-
től, amikor a keresztény szeretet uralkodik. Kérjük nemzetünk 
nagy szentjét, tanítson meg minket is oszlopként állni és ne en-
gedjen megtörni a szenvedések tüzében, viharában

 Somlai József nyugdíjas plébános

 Katolikus          Szent István király
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SZÜLŐK FIGYELEM!

a Napocska Óvoda és Bölcsőde
Csömörön

Egész nyáron várja a leendő bölcsisek és ovisok 
jelentkezését!

Oldja meg gyermeke elhelyezését már most! 

Az intézményünkben szabad férőhely esetén a 
beiratkozás egész évben folyamatos!

Nyáron kézműves tábor!

Az óvoda előzetes egyeztetés után megtekinthető! 
Bővebb tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphat:

Balics Józsefné Marika +36-70/321-3861
Bácsi Gergely, Kuratóriumi elnök +36-70/395-1454  

napocskaovicsomor@gmail.com email címen
vagy

www.napocskaovi.hu honlapon.
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PostaHozamFix

Az értékálló megoldás!
A PostaHozamFix olyan teljes életre szóló egyszeri díjas befektetési 
egységekhez kötött életbiztosítás, melynek hozamvédett eszközalapja 
tôke- és hozamvédelmet nyújt, amennyiben a szerzôdés a hozamvédett 
alap lejáratáig érvényben marad. A PostaHozamFix-nek köszönhetôen 
Ügyfeleink meghatározott feltételek mellett a kockázat elkerülésével 
juthatnak biztos hozamokhoz. Ezen felül a PostaHozamFix 300 000 Ft 
biztosítási összegû baleseti eredetû haláleseti szolgáltatást is nyújt. 
A haláleseti szolgáltatás nem része a hagyatéknak, ezért öröklési 
illetékmentes. 

Miért érdemes PostaHozamFix-be fektetni megtakarított pénzét?

• Tôke és hozamvédelem: Biztosíték arra, hogy a hozamvédett eszköz-
alap lejárata után, a befektetett összeg és a meghirdetett fix hozam kifize-
tésre kerül.

• Költségkímélô: Amennyiben Ön a hozamvédett alap lejáratáig nem 
vásárolja vissza a szerzôdését, és bankszámlára kéri a kifizetést, a 
szerzôdését nem terheli semmilyen más költség.

• Könnyen áttekinthetô: A kifizetés összege a hozamvédett alap lejára-
takor a befizetett összeg + a fix hozam. A kamatadó a mindenkori adójog-
szabályok szerint kerül levonásra.

• 300 000 Ft-os baleseti eredetû haláleseti szolgáltatás: Ha a Biztosítot-
tal baleset következtében megtörténne a legrosszabb, a haláleseti szolgál-
tatáson felül plusz 300 000 Ft-ot fizet ki a Biztosító.

• Öröklési illetékmentesség: A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a 
haláleseti szolgáltatás nem része a hagyatéknak és minden esetben ille-
tékmentes, nem egyenesági örökös esetén is.

A PostaHozamFix-et 18,02%-os kamatra lehet lekötni

Futamidô: 3,16 év!
Szerzôdéskötés: 2143 Kistarcsa Iskola u. 6. 06-28/470-841

ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen a központbanp p

06-70/579-0416 
06-70/429-5529

Ár: 300 ezer Ft/m2

270 ezer Ft/m2

Kerepesen mûködô konyhánk minden nap 
frissen készülô ételek kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás! 
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.
Áraink tartalmazzák a csomagolási 

költséget is.
Étlapunk megtekinthetô  

a www.fanietelfutar.hu 
címen.

Rendelését várjuk  
a 06-20-542-5605 

telefonszámon, vagy  
a rendeles@fanietelfutar.hu 

e-mail címen.

FÁNI ÉTELFUTÁR

Sztárok karnyújtásnyira
a Gózon Gyula Kamaraszínházban!

(1172 Budapest, XV. utca 23.)

Nagyváradi Erzsébet, Szacsvay László, Tímár Éva
… és még sokan mások!

Váltson színházbérletet a 2010-2011-es színházi évadra!
Jöjjön el, ismerje meg Színházunkat!

15 percnyire Kistarcsától! Ingyenes, 32 férőhelyes parkoló!

Szervezés telefonszáma: 06-1-253-5398
 06-30 898-1829
A szervezés nyitva tartása 9.00-15.00-ig

www.gozon.hu • szervezes@gozon.hu
*Gobbi H. és Domján E. bérleteinknél, október 1-ig.

• A születésnap
• Anconai szerelmesek
• Himnusz
• Irma, te édes,

• Adáshiba
• Macskajáték
• A makrancos hölgy
• Hajnali mellúszás
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Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig

VasVári
Házhozszállítás, költöztetés

Kistarcsáról induló autókkal
Legjobb lakosságbarát árakkal

Még vasárnap is hívhat bennünket
Autóinkon segítőkész sofőrök és rakodók dolgoznak

Hívjon és megegyezünk! 
(06 30) 575 5841 • (06 20) 410 3724

AJÁNDÉK KUPON
5 000 Ft feletti vásárlás esetén a kupon ellenében  

háztartási felszereléseket adunk ajándékba!





Tetőfelújítás a legjobb áron!
Tetőzsindely 1440 Ft/m2 + áfától*

Tetőlécek 3-6 m 62,50 Ft/fm + áfától*
Lambéria 14 mm 975 Ft/m2 + áfától*

AKÁC, BOROVI FENYŐ szélezetlen kerítésdeszka
Most vegye meg száraz tüzifáját!

27.000,- Ft/kaloda* (1x1x1,7 m)
Milesi lazúrok bevezető áron!!!  -5%

Cím: 2141 Csömör , Major út  - M0 csömöri kihajtónál
Tel./Fax.: 06-28-445-276   E-mail: csomor@hobler.hu

Cím: 1181 Budapest, Besence u. 14.
Tel.: 277-39-66 Fax.: 277-32-63 E-mail: info@hobler.hu

*Akciónk készletünk mértékéig érvényes.

www.hobler.hu

▪  fenyő fűrészáru   
▪ akác karók
▪ lambéria, hajópadló
▪ BIO-brikett, gyújtós

▪ OSB-3 lemezek
▪ tetőzsindely és kiegészítők
▪  borovi-, vörösfenyő  

teraszburkoló

KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.
Megjelenik minden hónap második felében • Kiadja a PO-KER Bt. • Felelős szerkesztő: Polgár Gyula • Telefon: (06-20) 966 1190 • Fax: (1) 256-6259 • e-mail:polgar.gyula1@chello.hu • ISSN1788-7291

Nyomda: GMN Pest Repro Studió Kft. Budapest Baross u. 11-15. • Felelős vezető: Miklós Árpád ügyvezető igazgató • Megjelenik 4000 példányban
A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.

 

MIK Bútorszerelvény Bolt
Kistarcsa, szabadság út 54.

tel.: 06 30 413 1504

MEgNyíLT
Kistarcsán, az üzletsoron 
MIK SÁNDOR 
bútorszerelvény boltja!

Nyitási kedvezmények:
– alkatrészek

– aprócikkek
– lapszabászat

– egyedi bútorgyártás
– beépített konyhagépek

Nyitva tartás:  H-P: 6-18
 Szombat: 8-12


