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Kistarcsai Híradó

Mindenki Karácsonya

egy Betlehemes játékkal, ünnepei versösz-

Vendelné és az önkormányzat dolgozói. A

szeállítással és néptánccal lepték meg a fő-

pénteki programot az adventi kisvonat zár-

Kistarcsa Város Önkormányzata, a Vál-

leg óvodásokból álló közönséget. A Zeneis-

ta, ami este nyolcig szállította főleg a gye-

lalkozók Baráti Köre, az önkormányzat in-

kola növendékei karácsonyi dalokat adtak

rekeket Kistarcsa utcáin.

tézményei, a település civil szervezetei és

elő zongorán és fúvós hangszereken. Zon-

Másnap szombaton a családi nap na-

vállalakozói idén 2007. december 7-én és

gorázott Bertalan Nikolett, Adamcsek Ro-

gyon jól sikerült. Délelőtt megtelt a né-

8-án rendezte meg a mindenki karácsonya

land és Juhász Jázmin, de fellépet a rézfú-

zőtér a Mesekocsi Színház előadásán. A

ünnepséget. A délután kettő órától kezdődő

vós trió és a kvartett Botrágyi Károly tanár

„didergő királynak” is jutott a forró ka-

programra közel ezren látogattak ki. Jelen

úr vezetésével. A közönség láthatta Rapai

kaóból. A Kiscsibék számos kézműves

volt szinte az összes

képviselő, a hivatal

Viktória és Szarvas József négykezesét is.

foglalkozással várták a vendégeket, lehe-

dolgozói és a polgármester. A tavalyihoz

Közben a téren egy kis kirakodó vásár vár-

tett teafilter-papírból karácsonyi díszeket

hasonlóan forralt borral, teával, punccsal és

ta a közönséget, ahol lehetett vásárolni kür-

készíteni, mézeskalácsot díszíteni, gyer-

süteménnyel várták a térre érkezőket. A

tőskalácsot, mézeskalácsot és a karácsonyt

tyát önteni és gipszdíszeket festeni.

Csigaház délutánra megtelt gyerekekkel, és

megidéző apró tárgyakat. A karácsonyfánál

az iskolák tanulói színes műsorral köszön-

meghitt

dalokat

csoportja lépett fel, majd a Pannónia két

tötték egymást. A gimisek a Grease című

énekelt a Szeretet Népdalkör, a Rozmaring

lelkes tagja táncba hívta a vendégeket.

musicalből adtak elő egy táncokkal tűzdelt

Együttes és a Kéknefelejcs Hagyományőr-

Délután népi betlehemes játékot látha-

részletet. A Szent István Általános Iskola

ző Együttes. Az ünnepséghez felállított fe-

tott a közönség a csömöri Furmicska ha-

diákjai először szavalatokkal léptek a szín-

nyőfákat Valent György, Zsemberi György,

gyományőrzők

padra. Juhász Jázmin Henrick Heinétől „ A

Szabó Imréné, Tolnai Katalin és Magyar

kert aratott a katolikus egyház kórusa

három királyok Napkeletről „ című versét

Gyula ajánlotta fel. A forralt borhoz az ala-

Ladjánszki László vezetésével és szépen

mondta el. Meluzsin Regina Veres Csilla:

panyagot Kalmár István vállalkozó biztosí-

mondott verset Sári Julianna és Romány

Karácsony előtt című versét szavalta el, He-

totta, a rengeteg süteményt pedig a Garfild

Eszter.

gyi Bernadett pedig egy részletet adott elő

Cukrászda,

a

A program végén Huszka Judit kará-

Selma Lagerlöf: Szentséges éjcímű darab-

Hungar Ostya Sütemény és Pelyvás Dániel

csonyi babonákról mesélt. (fotók a cím-

jából. A Kölcsey Általános Iskola tanulói

pékmester adta, rengeteget segített Német

lapon)

hangulatban

a

Györkös

Teltház volt a 15 éves Pannónia Néptánc
Együttes jubileumi gálaműsorán
Az együttes 2007. december 2-án
fél négytől tartotta gálaműsorát a
gödöllői

Petőfi

Sándor

Művelő-

dési Házban. Fellépett a Pannónia
minden tagja 3-tól 66 éves korig.
A

kétszer

45

perces

karácsonyi

fergeteges

műsorban az utóbbi évek legszebb
koreográfiáit adták elő.

Kistarcsai Kiscsillagok
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2008-ban is megrendezzük a Kistarcsai Kiscsillagok című előadóestet, melyen
tehetséges kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló gyerekeknek
biztosítunk bemutatkozási lehetőséget.
A műsor 2008. január 20-án, vasárnap délután 3 órakor
kezdődik a Csigaházban. Ezt megelőzően január 7-én, hétfőn
este 6 órakor – a fellépni szándékozók részére – meghallgatást
tartunk (a helyszínt később adjuk meg a jelentkezőknek).
Ügyességi és művészi bemutatókat egyaránt várunk.
Információ a kike@kike.hu e-mail címen és a 28/470-926-os telefonszámon (Kereszti Ferenc) kérhető. Kistarcsai Kulturális Egyesület

Cukrászda,

A mesejáték után a Pannónia Pöttöm

előadásában.

Nagy

si-

Dönts jól! – Párkapcsolatokról másképpen
Korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal
küzd, a szükségesnél kevésbé tudja betölteni rendeltetését,
hivatását.

Kevés

lehetőség

adódik

a

családi

szerepek

átadására, megtanulására. A magas szintű oktatás mellett héttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Szeretnénk
pótolni ezt a hiányt, valamint elősegíteni a családbarát közgondolkodás elterjedését, olyan mintát mutatni, ahol érték az
élet, a személy, a házasság, a család.
Fiataloknak
előadásunk

szóló

2008.

útmutató,

január

5-én,

erkölcsi

értékeket

szombaton
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rejtő

órakor

első

lesz

a

Civilházban. Előadónk Varga Péter, a Spielhózni című könyv
szerzője

lesz.

Aki

ismeri

a

könyvet,

tudja, mit

is

jelent

a

Spielhózni: egy izgalmas, lebilincselő előadás párkapcsolatokról,
szerelemről, jegyességről, szexualitásról, házasságról – meg más
hasonló témákról. A helyszínen a könyvet is megvásárolhatják az
érdeklődők!
Ízelítő a www.spielhozni.hu oldalon. Az előadás várhatóan
este 8-ig tart, azután pedig lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre. Kérünk mindenkit, hozzon enni-innivalót a batyus
uzsonnához, hogy a test se maradjon táplálék nélkül! Fontos!
Az alsó korhatár: betöltött 17. év! Halmos Monika, KIKE
halmos@kike.hu 30/964-7144

Karácsonyi Köntösben Kistarcsa
Városunk téli látványának a karácsonyi ünnepkör idejére történő szebbé tétele érdekében meghirdetjük
a Karácsonyi Köntösben Kistarcsa pályázatot.
A karácsonyi díszítéssel három kategóriában lehet pályázni: 1. Családi ház; 2. Házcsoport, utcarészlet
(több, egymás közelében álló épület); 3. Ablakok, bejáratok (lakótelepi, lakóparki lakások pályázhatnak ebben a kategóriában.
A pályázathoz mellékeljenek egy vázlatot az épületről, amelyen a pályázati rész be van jelölve)
A jelentkezéseket december 26-ig juttassák el az alábbi címre: Kistarcsai Kulturális Egyesület, 2143 Kistarcsa, Bercsényi u.18.
A jelentkezési lapon szerepeljen a pályázó neve, pontos címe, telefonszáma! A pályázat részletes kiírása
a www.kike.hu honlapon olvasható. Információ kérhető a 30/964-7144-es telefonszámon és a halmos@kike.hu E-mail címen
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TÜDŐSZŰRÉS

Meghalt Malina Ferenc
volt önkormányzati
képviselő

2008. január 3-tól – 2008. január 24-ig
A vizsgálat ideje:
hétfő:

12.30 – 18.00

kedd:

8.00 – 14.00

szerda:

Életének 60-ik évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Malina Ferenc volt önkor-

12.30 – 18.00

csütörtök:

8.00 – 14.00

péntek:

8.00 – 14.00

mányzati képviselő, aki az előző ciklusban a Pénzügyi Bizottság elnöke volt. A
Magyar

A vizsgálat helye: Városgondnokság
2143 Kistarcsa Batthyány u. 4/a.

Deáktanya programjai

értesítést is kapnak. A közigazgatási hatóság eljárás és
szabályairól

szóló

2004.

évi.

CXL. törvény 48.§ (1) bekezdése értelmében az idézett
személy köteles az idézésnek eleget tenni.)
Kérjük a tüdőszűrésre hozza magával a személyi
igazolványát és TAJ kártyáját !
A tüdőszűrés ideje alatt a védőnők ingyenes prevenciós szűrést végeznek az érdeklődők részére Ellenőrzik
a vérnyomást és a délelőtti rendelés alatt az éhgyomorra
érkezőknek a vércukor szintjét is. A védőnők a prevenciós szűrést a tüdőszűrés rendelési ideje alatt: délelőtt
8.00–11.00 és délután 13.30–15.30 között végzik.

Högyes Réka

Varga Henrietta

a

2008. január 10. Solymosi Sándor: Kistarcsai küldöttség Torján.
A település 700. éves fennállásának ünneplése. Ökumenikus kápolna
avatása. A felnőtté vált fiúk és lányok köszöntése. Rekord méretű
juhtúrós

2008.

megkötése.

Kistarcsa

január

17.

Fellegi

Borbála:

Családi

döntéshozó

modell.

január

24.

Malatinszky

Ákos:

Tájgazdálkodás.

A

ha-

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

Kistarcsa jó eséllyel indul-

eszközök

belső

beszerzésére,

Az uszoda nyitva tartása

az

utak

aszfaltozására

kiírt

Hétfőtől

a város, amivel folyamatosan pályázhatnak. A Büntető
Tábor területére a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kiírta
a pályázatot, az önkormányzat szeretné megvásárolni a
ugyanis

itt

építenék

fel

a

településközpontot, a volt parancsnoki épületből óvodát
és bölcsődét szeretnének kialakítani.

péntekig

6.00-tól

22.00-ig,

szombaton

és

vasárnap

10.00-től 18.00-ig. Belépőjegy árak de. 8-tól 16-ig: szauna használat
nélkül

felnőtteknek 740 Ft,14 év felett és nyugdíjasoknak 500 Ft,

diákoknak 14 év alatt 420 Ft, látogató jegy 200 Ft.
A víz hőmérséklete: 29 oC .

területen érvényes engedélyezett tervekkel rendelkezik

ingatlant,

szerződés

gyományos paraszti gazdálkodás mint a természeti értékek záloga.

ertelenség sem jelent kudarcot, hiszen most már minden

hektáros

puliszka. A testvérvárosi

ajándékai.

védelmi kísérletek nem váltak be. Az őseink által termesztett nö-

pályázatokon (ezt november 16-ig kellett beadni). A sik-

egy

új

Szlaukó Zoltán

Általános Iskola felújítására (szeptemberben nem tudták
beadni),

Egy

XXI. századi problémákra. A napi aktualitást veszi figyelembe.

intézmények akadálymentesítésére, a Kölcsey Ferenc

határidőre

BioKronoMetria

Miért szükséges az ember a tájban? A rezervátumszerű természet-

valóságos pályázati dömping várható, amire felkészült a

számítástechnikai

Géza:

Schermann Gábor

Kistarcsán Solymosi Sándor koordinálja a pályáza-

a

Mermező

szabott – az asztrológia és a bioritmus automatikus. Választ ad a

2008.

tok benyújtását. Az alpolgármester szerint év végéig

hat

03.

metodika, mely a bioritmus továbbfejlesztett változata. Személyre

felek ötleteit, ők képviselik magukat. A végső cél egy írásbeli megegyezés.

Folyamatosan pályázik az önkormányzat

település önkormányzata is.

január

hosszú távú megoldás lényege. A mediátor szerepe – megfogalmazza a

Kistarcsa, Rákóczi u. 3.

Házasságot kötött: Grosz Andrea

2008.

Hogyan oldjuk meg családi konfliktusainkat külső segítség nélkül? A

Anyakönyvi hírek Kistarcsa Városában
2007. október 15-től december 15-ig
Született:

több

ber 7-én volt a kistarcsai temetőben.

részére kötelező ! (A 30 éven felüliek személyre szóló

általános

Sportszövetség

Tagszövetségét

éven keresztül vezette. Temetése decem-

A tüdőszűrés minden 30. életévét betöltött lakos

szolgáltatás

Postagalamb

Budapest-Szilas

Az uszoda szolgáltatásai: úszásoktatás, triatlon, vízipóló, szinkronúszás, szauna és a masszás.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
„A” típusú ösztöndíjpályázat
A 2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I. félévében támogatott

A „Csigaház ”
január havi programja
január 12.

Szlovák bál

19.00

január 17.

Nyugdíjas farsang

16.00-20.00

január 19.

Vállalkozók bálja

20.00

január 20.

Kiscsillag

január 26.

Népdalkörök farsangja 19.00

tehetségkutató verseny

diákok
1.)

Czekmeiszter Ferenc

2.)

Fésűs Mónika

10.)

9.)

Kovács Anna
Megyesi Emil Szilárd

3.)

Fésűs Szilvia

11.)

Mészáros Éva

4.)

Gáll Franciska Katalin

12.)

Mészáros Krisztina Vivien

5.)

Gáll Judit Anna

13.)

Reményi Bernadett

6.)

Horváth Ildikó

14.)

Reményi Rita

7.)

Kiss László János

15.)

Szűcs Mariann

8.)

Konsai Adrienn Henrietta
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A leköszönő képviselő-testület nem zárja be
a Flór Ferenc Gimnáziumot
Kidolgoznak egy javaslatot az oktatási intézmények hosszú távú működtetésére
követelmé-

okozhat problémát, ez kötelessége. A de-

művelődési és Sportbizottság elnökének

Bergán Jánosnak a Közoktatási, Köz-

nyeknek megfelelő középiskolai és szak-

–

monstrációra átjött Franka Tibor Kere-

a közmeghallgatáson tett bejelentése he-

mai képzés megvalósításának a helye, a

pes polgármestere, aki bejelentette, hogy

ves indulatokat generált. Pedig novem-

felnőtt levelező és esti tagozatos ápoló-

negatív döntés esetén szívesen átvenné

ber 15-én a bizottság elnöke csak meg-

képzés révén.

az iskolát. A tüntetőkhöz többen is szól-

fontolásra javasolta azt a külső szakértői

Az

iskola

az

Unio-s

– Az iskola, kedvező közlekedés-földrajzi

megálló,

Ferenc frakcióvezető arra biztatta a je-

csey és a Szent István Iskolát össze kel-

Volán buszmegállók közelsége). Ezáltal

lenlévőket – mivel mindkét polgármester

lene vonni, a Flór Ferenc Gimnáziumot

a környező településekről is nagy az ér-

jelen volt –, hogy kérdezzék meg Tóth

pedig meg kellene szüntetni. A félreérté-

deklődés az iskola iránt.

Szabolcsot,

sek

el ke rü lé se

vé get

helyzetben

ki hang sú lyoz ta,

Tóth

hogy ez csak egy szakértői vélemény és

hír

hal la tán

Egy

azonban

testületnek. Erre az időpontra a pedagógusok egy demonstrációt is szervezetek.
A több száz fős tüntető kora délután a
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban gyülekezett, ahol
felolvasták az átadandó petíciót, majd átvonultak a polgármesteri hivatal elé. Ott
énekelve

és

transzparenseket

lengetve

arra vártak, hogy a testület napirend előtt
döntsön az iskola sorsáról.

Kis-

agg lo me rá ci ós

térségi

és a szülők. Aláírást gyűjtöttek, petíciót

testületi ülés előtt adtak át a képviselő

Szabolcs

településnek, ami kis-

megmozdultak a pedagógusok, a diákok

írtak, amit a novemberi 21-ki képviselő-

(HÉV

tarcsa polgármestere

nem a testület döntése. A megszüntetést
meg szel lőz te tő

van

tak a kistarcsai képviselők közül. Juszkó

vizsgálatot amiben az állt, hogy a Köl-

központ

sze-

retne lenni, annak fel
kell vállalni egy középiskola fenntartását még erőn felül is. 2005-ben, amikor
átvettük a megyétől az intézményt, akkor

ezt

vállaltuk

és

2006-ban

is

úgy

döntöttünk, hogy fenntartjuk a 2005-ös
döntésünket, hiszen egy-két éven belül
a

mos ta ni

10.400

fő ről

vár ha tó an

14.000 főre növekszik a város lakossága, ami a diákok létszámát is húzza maga után. Készítettem egy szóróanyagot,
amit éppen ezen a napon jutattam el a
település lakosainak, abban azt írtam,
hogy az időközi választásnak az a tétje,
hogy fel tudjuk-e rázni Kistarcsát és tudunk-e

olyan

embereket

találni,

akik

közösségiek. Bárkivel szívesen dolgozom,

legyen

az

baloldali,

jobboldali,

hányszor

pol gár mes te ré vel

februárig

nem

lesz

rúan

a

tényekre

és

annak

intézkedései

javaslattal próbálták támogatni. Többek
között azt ígérte az iskola vezetése, hogy

zás szerint „az oktatás, az egészségügy soha

– felveszik a kapcsolatot a környező

ráció felnevelése után” és javasolták, hogy
ne hozzanak meggondolatlanul döntést. Kilenc indokot soroltak fel az intézmény megtartása mellett, többek között leírták, hogy

hozzájárulásokból

kormányzati

származó

pénzekből

nem

oldották

ön-

meg

12

évfolyamos

iskolát

szívesen

kialakítanának,
– fontos lenne a szakképzés továbbvitele és bővítése,

– A pályázaton elnyert és a szakképzési

települések polgármestereivel,
–

a

tantermek felszerelésének korszerűsítését.

– újra indítanák a szociális képzést az
iskolában.
– nagy hangsúlyt fektetnének az előkészítő évfolyamra.

– Az országos versenyeken kiemel-

A peticiót Tóth Szabolcs polgármes-

kedő eredményeket értek el az iskolában

ter vette át, aki elmondta, hogy egy kö-

tanuló diákok.

zépiskola fenntartása egy városnak nem

4

kényszerítik

ki.

Majsai Sándor a településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy márciusban úgy döntöttek, hogy biztosítják az iskola zavartalan működését, ami évente
15 millió forint többlet kiadást jelent a
városnak,

de

a

normatív

támogatások

megnyirbálása kényszerhelyzet elé állította az önkormányzatot, továbbá a polgármester felelősségét firtatta, aki szerinte

csak

beszél

az

iskola

mellett,

de

nem tett semmit az érdekében. Babarczi
József

képviselő

kihangsúlyozta,

hogy

egy iskolát csak akkor lehet bezárni, ha
azt törvényes úton teszik, a gimnázium
bezárása azonban nem volt előkészítve
és felelőtlennek tartotta azokat a képviFranka

Tibor

Kere-

pes polgármestere
Azért jöttem el a tüntetésre,
res tek

A petícióban tiltakoztak a középiskola

elmondta,

sem más iskolát, ezt a magyar kormány

mogatom.

nem hoz anyagi nyereséget, csak egy gene-

hivatkozva

zárni sem a Flór Ferenc Gimnáziumot

negatív

bezárásának gondolata ellen, a megfogalma-

sor sá ról.

hogy az önkormányzat nem akarja be-

döntés, én az iskola megmaradását tá-

A petícióban a további működést hat

Kerepes

is ko la

Solymosi Sándor alpolgármester szigo-

vagy független. Remélem az iskola kérdésében

tárgyalt

az

mert
a

megke-

gim ná zi um

dolgozói és arról tájékoztattak, hogy két önkormányzati bizottság is úgy döntött, hogy bezárják a
kö zép is ko lát.
megszorításai
választásokon

Kistarcsán
miatt

az

győztes

a

kor mány

önkormányzati
ellenzék

kény-

szerül ítéletvégrehajtói szerepkörbe. Arra

kér tem

a

kistarcsai

kép vi se lő ket,

hogy fontolják meg a középiskola bezárását, mert két év múlva törvény írja elő
18 éves korig a tankötelezettséget. Ennek ellenére, ha mégis a bezárás mellett
döntenének a képviselők, akkor Kerepes
polgármestereként tárgyalásokat kezdemé nyez nék

az

is ko la

át vé te lé ről,

kistarcsaiak által kijelölt személlyel.

a
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selő társait, akik politikai okokra hivat-

döntéshozók.

koztak. Kedves Károly képviselő hozzá-

döntést hozni.

Ezután

már

lehet

Kistarcsai Híradó

felelős

hogy nem zárja be a Flór Ferenc Gimnáziumot. Ezzel egyidőben munkacsoportot
állít fel, ami 2008. februárig – a jelenle-

szólásában elmondta, hogy a határozati
javaslat szerint nem rögtön szűnik meg a

Solymosi Sándor alpol-

gi képviselő-testület mandátumáig – ki-

gimnázium, hanem kimenő rendszerben,

gármester

dolgozza az oktatási intézményekre vo-

de ezt a testületnek meg kellene szavaz-

Itt egy óriási félreértés-

natkozó hosszú távú működtetési javas-

nia. A tüntetők előtti rögtönzött hozzá-

ről van szó, ugyanis az

latát, melyet átad a következő képviselő-

szólások után a képviselő testület meg-

állami

testületnek.”

szavazta,

kívül

kenése kapcsán kialakult

tárgyal a Flór Ferenc Gimnázium sorsá-

helyzet – a gimnáziumtól jövőre 12 mil-

ról. Az ülésre diákok, tanárok és szülők

lió forintot vesznek el – olyan kényszerí-

is bementek, a tömeg pedig úgy döntött,

tő erővel hat Kistarcsára is, hogy felme-

hogy mindaddig a hivatal előtt várako-

rült az iskolák összevonásának és bezá-

zik, míg nem határoznak a képviselők.

rásának

hogy

napirendi

ponton

lehetősége.

normatíva

csök-

Középiskolát

ködtetni nem kötelező feladat.. Ez azon-

ban Tomeczné Brancs Katalin igazgatási

ban nem jelenti az azonnali végrehajtást.

osztályvezető

Itt egy hosszú hónapokon keresztül tartó

elmondta,

hogy

szakértő

elkezdte a vizsgálatot, melyről tájékozta-

folyamat

tást tartott. Javasolta, hogy a testületnek

alaposan meg kell indokolni.

átszervezésével

kapcsolatos

elvi

Egy

ilyen

ben,

iskola

Ferenc

plusz 15 milliójába kerülne a városnak,

Végül a képviselők 11 igen és 3 tar-

Gimnázium megszüntetését. A teljes ál-

ami a meglévő 12 millióval együtt már

tózkodás mellett úgy döntöttek, hogy a

lami normatívákat csak abban az esetben

27 milliót jelentene.

Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépis-

és

a

Flór

intézmény

igen

döntéseit, amely érintené a két általános
összevonását

az

5

Nagy volt az érdeklődés
a gimnázium miatt

függetlenül, ha minden maradna a régiakkor

és

lépést

Egy biztos a szakértői véleménytől

minél előbb meg kell hoznia az intézmények

következik.

tartózkodás

mű-

kapcsolat-

A feladatfinanszírozással

9

mellett ezt nem fogadta el a testület.

fenntartása

kapja meg a város, ha a törvényi maxi-

kola

és

Gimnázium

Tóth Szabolcs először azt javasolta,

lenleg még kevesebb a csoportlétszám.

hogy ez a testület már ne foglalkozzon ez-

2007. december 3-i rendkívüli képvise-

Az iskolák összevonásából egy első osz-

zel a kérdéssel, de ezt a képviselők nem

lő-testületi

tállyal kevesebbet lehetne indítani éven-

támogatták,

szorgalmazta,

vélemény ismeretében, és a Közoktatási,

te. Amennyiben elvi döntést hoznak az

hogy intézményenként hozzanak létre egy

Közművelődési és Sport Bizottság elő-

átszervezéssel

kap-

munkacsoportot – akár képviselőkkel is,

terjesztése után dönt.

törvény

ha szakembernek érzik magukat – külsős

szerint az oktatási intézmény közalkal-

szakemberekkel, 8-10 fővel, a lehető leg-

ségügyi

mazotti közösségének, az iskolaszéknek,

kevesebb pedagógussal. Ők tegyék le azt

umban megtartott kihelyezett rendkívüli

a szülői szervezetnek, a diákönkormány-

a javaslatot, ami Kistarcsa és az intéz-

ülésen az előző testületi ülésen elutasí-

zatnak – a szakközépiskola esetében a

mény számára a legjobb.

tott

csolatban,

Megyei
nyét

és

akkor

megszüntetéssel
a

közoktatási

Gazdasági

Kamara

–

vélemé-

is ki kell kérni. Az átszervezést fel-

ezt

Babarczi

követően

József

képviselő

itt

is

el-

kap cso la tos

el vi

megszüntetésével

mum létszámot átlépik az iskolák, de je-

dön té sét

ülésére,

el ha laszt ja

melyen

a

szakértői

December 3-án a Flór Ferenc EgészSzakközépiskola

ha tá ro za tot

és

Gimnázi-

sza vaz ták

meg

a

képviselők, vagyis nem zárják be a Flór

mondta, hogy a határozati javaslat nincs

Ferenc

adatfinanszírozási adatokkal alá kell tá-

megfelelően

ezért

munkacsoportot állítanak fel, ami 2008.

masztani. Az OKÉV független szakértőt

erről konkrétan nem lehet dönteni! Azt

februárig – a jelenlegi képviselő-testület

rendel ki annak vizsgálatára, hogy az át-

javasolta, hogy az előterjesztett határo-

mandátumáig

szer ve zés,

ró-e

zati javaslatok helyett hozzanak egy ha-

intézményekre

aránytalanul nagy terhet a tanulókra, il-

tározatot, miszerint Kistarcsa Város Ön-

működtetési javaslatát, melyet átad a kö-

letve a szülőkre. Ezt követően hozhatja

kormányzatának Képviselő-testülete úgy

vetkező

csak meg a képviselő-testület a végleges

dönt, hogy az oktatási törvény 88.§ (6)

kacsoport

döntését az átszervezéssel kapcsolatban.

bekezdésének megfelelően a jegyző se-

választották meg.

Az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság tár-

gítségével értelmezi a törvényt, és létre-

gyalta az előterjesztést, és javasolták az

hoz egy bizottságot, ami elkezdi az elő-

elvi döntés meghozatalát a középiskola

készítő munkát.

a

meg szün te tés

nem

megszüntetésére, és az általános iskolák
összevonására.

megalapozva,

éppen

Solymosi Sándor elmondta, hogy a
elő ter jesz tés ben

oktatási
távú

Képviselő-testületnek. A munelnökének

Babarczi

Józsefet

mester úr – a testületi határozatok ellenére

megkeresni és segítséget kérni tőlük a

hónap a megoldási lehetőségek kidolgo-

gimnázium ügyében.

zására. Ez az előterjesztés így többek köjó

az

hosszú

március 29-e óta nem hajlandó a polgár-

követően rendelkezésre fog állni néhány

is

kidolgozza
vonatkozó

egyidőben

Juszkó Ferenc frakcióvezető szerint

most csak elvi döntést kell hozni, és azt

arra

–

Ezzel

az intézmények állapota katasztrofális és

fel adat fi nan szí ro zá si

zött

Gimnáziumot.

lesz,

hogy

a

problémát

sem

–

a

Hosszas
következő

kistérség

vita

után

határozati

polgármestereit

Tóth

Szabolcs

javaslatot

a

terjesz-

mélységében és valóságában is megis-

tette elő. „Kistarcsa Város Önkormány-

merheti a közvélemény, az iskola és a

zatának

Képviselő-testülete

úgy

Kihelyezett rendkívüli testületi ülés
a Flór Ferenc Gimnáziumban

dönt,
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Optimista ember vagyok
Interjú Benkő Pál autókereskedővel
Benkő Pál vállalkozó, Erdélyben született Nagyölyvesen,
Marosvásárhely

mellett

lévő

községben.

–

Tudott

dolog,

hogy

a

gépkocsi

értékesítés

évről-évre

Magyarországra

csökken és ez természetesen érezhető a Suzukinál is. Nálunk is

1980. augusztus 16-án telepedett le. A 80-as évek elejétől

– mint minden cégnél – adódnak néha olyan dolgok, hogy fel

Kistarcsán lakik. Már 1983-ban kiváltotta az ipart és egyéni

kell mondani valakinek, mert visszaél a bizalmammal, vagy

vállalkozóként dolgozott. A nevével fémjelzett Suzuki szalont

pedig önfejűen, nem tájékoztat adott dolgokról és ezzel kárt

1992. december 11-én nyitotta meg Kistarcsán. Ezt követte

okoz a cégnek. Ezalatt a 15 év alatt volt néhány dolgozóm, aki

1994. decemberében a gödöllői üzlet. 1998-ban a Magyar

így járt, épp ezért valószínű, hogy mindenféle rosszindulatú

Kultúra Lovagja címmel tüntették ki. A Kistarcsai Vállalko-

megjegyzéseket tesznek, vagy híresztelnek a kereskedésről. A

zók Baráti Körének alapítója és egyben elnökségi tagja.

jelenlegi gazdasági helyzetben úgy hiszem, hogy mint minden
családban, úgy a vállalkozásban is be kell osztani a pénzt. A

– Idén 15 éves a Suzuki
márkakereskedése,

jó

gazdálkodást át kell gondolni, vagy át kell szervezni. El kell

dön-

mondanom, hogy a mi működésünket szigorúan ellenőrzi a

tésnek bizonyult, hogy bele-

Magyar Suzuki Zrt. Minden hónapban szigorú elszámolás tör-

kezdett a Suzuki forgalmazá-

ténik a gyár felé. Az egész Suzuki vállalkozásom olyan, mint

sába?

egy nyitott könyv. A cégnél a főkönyvelő, a cég jogásza, a

– Azt hiszem, hogy sze-

könyvvizsgáló, a kereskedelmi igazgató Négyesi László, a mű-

rencsés voltam abban a hely-

szakvezető és jómagam mindent megbeszélünk és ennek je-

zetben, hogy én a vállalko-

gyében tájékoztatjuk egymást, vagy ha szükséges akkor be-

zásomat gyakorlatias megol-

avatkozunk. A jelenlegi gazdasági helyzetben azt hiszem, ne-

dásokkal, lépcsőzetesen épí-

künk is át kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk biztosítani a

tettem fel. Mára már 50 em-

működésünket. Egy biztos, ebben az évben kétszer meg kellet

bert

foglalkoztatunk

cég-

gondolnunk, hogy mire költünk és kiket tudunk támogatni. Így

nél.

Ha tá ro zot tan

ér zem,

megközelítve a kérdést, elmondható, hogy vannak nehézsége-

hogy szeretnek itt dolgozni,

ink, mint minden autókereskedőnek az országban, de a Suzuki

nagyon sok hűséges kolléga

Benkő tönkremeneteléről szóló híreszteléseket a

vesz körül. Ezalatt a 15 éves

tú pletykák közé kell sorolni. Csak néhány számadat, tavaly

időszak alatt – a cég dolgozóinak köszönhetően – minden év-

1700 db autót adtunk el, idén várhatóan 1600 darabot fogunk

ben megkaptuk a kiemelkedő márkakereskedő címet a Magyar

értékesíteni. Ez önmagáért beszél

a

rossz indula-

Suzuki Zrt-től. Az első 10 legkiemelkedőbb kereskedés között

– A Vállalkozók Baráti Körének elnökségi tagjaként – egy

vagyunk alapításunk óta, amely önmagában is minősít bennün-

év után – lát-e reményt arra, hogy az egyesület véghez tudja

ket. Ezért a Magyar Suzuki Zrt. folyamatosan minden évben

vinni az eredeti elképzeléseit?

megajándékozott
Így

jár tam

Szingapurban,

egy-egy

Ja pán ban,

külföldi

In do né zi á ban,

Bali

szi ge tén,

elteltével látom, hogy ehhez kitartás kell és több bizalom egymás iránt. Azért elmondhatom, hogy voltak és vannak látvá-

Phuketen, Pipi szigeteken és a Karib szigeteken. Az autókiál-

nyos megoldások is, ami a kistarcsai vállalkozókhoz kötődik.

Tenerifeé,

Kenyában,

– Valóban amikor megalakultunk azt hittem, hogy fél év
alatt nagyobb létszámmal tudunk működni, de mostanra egy év

Íror-

Angliában,

Dél-Afrikában,

kirándulással.

Thaiföldön,

szágban,

Mexikóban,

csodálatos

Finnországban,

lítások közül elvittek Párizsba és Frankfurtba. A cégnek ISO

A Simándy szobor, melyhez nagyon sok vállalkozó járult hoz-

minősítése van, melyet folyamatosan minden évben megújí-

zá. A parkokban a virágültetések, az óvoda játszóterének felújí-

tunk. Azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondom, hogy egy igazi,

tása, a karácsonyi díszkivilágítás és a karácsonyi ajándékcso-

igényes szolgáltatást tudunk nyújtani az ügyfeleinknek. For-

magok beszerzése. Úgy gondolom, hogy így folytatva, ha las-

galmazunk új és használt Suzukikat, minden típusú autó beszá-

san

mításával. A műszaki vizsgáztatást Tóvízi István belső vizsga-

Kistarcsán.

biztossal oldjuk meg, adunk ki zöldkártyát benzin és dízel üzemű autókra. Van autómosónk, vállalunk villamossági szereléseket, a szervizelést és a karosszériajavítást Takács Zoltán kárszakértővel

végezzük.

Értékesítünk

alkatrészeket,

forgalma-

is,

de

minden

évben

valamit

sikerül

majd

szépíteni

– Mindig aktívan figyeli a helyi eseményeket, mennyire lepte meg a képviselő-testület feloszlatásáról szóló döntés?
– Kevés példa van arra, hogy ilyen történik. Valószínűleg
komoly

oka

lehetett

ennek

a

döntésnek.

Bizonyára

vannak

zunk tartozékokat, kiegészítőket. Vállalunk biztosítási ügyinté-

olyan belső viták, amiket csak a polgármester és a képviselők

zést, csereautót adunk a javítás idejére. Új és használt Suzuki

tudnak. De elképzelhető, hogy a jelenlegi gazdálkodási helyzet

motorkerékpárok értékesítése és szervizelése is beletartozik a

hozta ilyen kellemetlen helyzetbe a város önkormányzatát és

profilunkba. Itt szeretném megjegyezni, hogy a motorkerékpár

lakosságát. Vállalkozói szemmel nézve – ha csak saját magam-

szerelő műhelyünk vezetője az a Karakas Lajos, aki az orszá-

ból indulok ki – én mindig kihasználtam azokat a lehetősége-

gos

Nemrég

ket, amiket a bankok felajánlottak. Ezt példaként említem, hi-

megnyitottuk gépjármű bontónkat is, ahol a veszélyes hulladék

szen az önkormányzatok többsége is így működik. Hitelekkel

kezelését az uniós előírásoknak megfelelően végezzük. Itt 500

gyorsabban lehet fejlődni és beruházni. Könnyebb a hiteleket

db autót bonthatunk évente. Használt Suzuki alkatrészek érté-

visszafizetni havonta, mint félretenni és gyűjtögetni a pénzt

kesítésével is foglalkozunk.

hosszú időn keresztül. Az új testületnek majd bátrabban kelle-

motorszerelő

bajnokság

első

helyezettje

volt.

– Ez mind szép és jó amit elmondott, de most azt beszélik,
hogy komoly nehézségei vannak?
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ne ezeket a lehetőségeket kihasználni és egységesen kell gondolkodniuk és cselekedniük.
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– A Suzuki Benkő október 27-ki nyílt hétvégéje egy munka-

jobbat szeretnék 2008-ban, de a legfontosabb, hogy egészségesek

nappá nyilvánított szombatra esett, a nem túl szerencsés egy-

legyünk. A munka mindig kitartást követel és ha így dolgozunk,

beesés miatt komolyan aggódtak, hogy a nagy sztárokat is fel-

mint az idén, akkor jövőre is számíthatunk némi fejlődésre. A nehéz

vonultató programon nem lesz közönség?

gazdasági helyzetben sokan elszegényednek, sokan leszakadnak, de

– Az előzetes várakozások ellenére nagyon jól sikerült a ren-

remélem ettől még mindenkiben megmarad a szeretet érzése, ami

dezvény. Évente több nyitott hétvégét csinálunk, ez a Magyar

karácsonykor erőt adhat ahhoz, hogy boldogok legyünk, legalább

Suzuki Zrt. és a kereskedés szervezésében történik. Meglepő,

egy pillanatra. Békés boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben

hogy ezen az egy szombati napon 22 db autót tudtunk eladni, eb-

gazdag új esztendőt kívánunk minden kistarcsai lakosnak!

ből 19 db volt új. Több százan látogattak meg bennünket, több

Polgár

mint 400 adag gulyás fogyott el. A délelőtt 10 órakor kezdődött
rendezvényen a rengeteg gyerek nagyon jól szórakozott a szülőkkel együtt, Caramel már nagyszámú közönség előtt léphetett
fel, délutánra a Bagi-Nacsa duó még nagyobb közönséget vonzott. Utána következett az értékes tombola ajándékok kisorsolása a regisztrált vendégeink között. Szép nap volt és ígérem, ha
lesz még ilyen, akkor még több ajándékkal fogunk kedveskedni
ügyfeleinknek és leendő ügyfeleinknek is.
– A nehéz gazdasági év után mire számít 2008-ban?
– Optimista ember vagyok és ha belegondolok a Bokros csomag
ugyan ilyen nehéz volt és azt is túléltük, pedig abban az időben mi
már javában Suzukiztunk. Tudomásul kell venni, hogy vannak nehéz évek is . Személy szerint kiegyeznék még egy ilyen évvel, mint
az idei, de ha lehet nekem is kívánságom, akkor egy hajszálnyival

Szalagavató a Flór Ferenc Egészségügyi
Szakközépiskola és Gimnáziumban
A

ha gyo má nyok nak

megtekinteni

meg fe le lő en

a

névszerinti

beosztást.

(

www.flor.sulinet.hu )

idén is Gödöllőn a Petőfi Sándor Művelődési Központban rendezték meg a sza-

Gimnáziumba két tagozatra lehet

lagavatót. A zártkörű rendezvényen no-

jelentkezni. Az egyik tagozat négy évfo-

vember 24-én teljesen megtelt a színház-

lyamos, ahol normál oktatás keretében,

terem. A tizenkettedikes tanulók a gim-

kötelező két idegen nyelvet választani,

nazista 12.A-sok Benéné Mezei Erzsébet

ez lehet angol, német, vagy francia. (Ta-

osztályfőnök vezetésével a második sor-

gozatkód – 01) A másik tagozat öt évfo-

ban, míg az egészségügyi szakközépis-

lyamos,

kolás 12.B-sek Kózol Ákos osztályfőnök

mellett a sajátos nevelési igényű tanulók

vezetésével a harmadik sorban

ahol

felzárkóztatása

vártak

angol

nyelvi

folyik.

előkészítés

Második

idegen

arra, hogy szólítsák majd őket a szalag-

ünnepi beszédet. A megjelent hozzátarto-

nyelvként német vagy francia választha-

tűzéshez.

tó a 10. osztálytól. (Tagozatkód – 02)

Az iskolazászlót Bíró Viktor

zók legnagyobb örömére a szünetben a

(12.A) és Farkas Kinga (12. B ) vitte fel

kivetítőkön a végzős diákok fotóit láthat-

a színpadra. A szalagtűzést minden év-

ták. A szülők akkor fényképeztek a leg-

várja a jelentkezőket, ahol négy évfo-

ben egy műsor előzi meg. Most is az al-

többet, amikor a keringőt mutatták be a

lyamon, általános közismereti tantárgya-

sóbb osztályok diákjai léptek fel, de a fő

diákok.

kat, egészségügyi alapozó tantárgyakat,

gárzó

szalagavató

program

a

11-ik

A

osztály műsorával kezdődött, a „Grease

Beiratkozás
a nappali tagozatra

angol és német közül lehet

Travoltát és Olivia Newton-Johnt idéző

zőket a 2008/2009-es tanévre. A felvéte-

fergeteges

kapott. A

li vizsgák időpontja: írásbeli 2008. 01.

11-ik B osztály tanulói egy jövőben ját-

26. (szombat, 10 óra) központi felvételi

szó dó

magyar nyelv és irodalomból, valamint

mu si calt

előadás

ad ták

elő.

vastapsot

ko mé di á val

„A

A

tö ké le tes

tök(él)etlen ” című darabbal készültek. A

matematikából. A sajátos

11-ikesek

nyű tanulók az írásbeli felvételi alól fel-

búcsú

dala

nagyon

megható

volt. Ezt követően először a gimnazistákat szólították
lagot

a

a színpadra, nekik a sza-

11.A-sok

tűzték

fel,

majd

az

nevelési

igé-

mentést kapnak.
Szó be li

fel vé te li

választani.

Jelentkezés az általános felvételi eljárás

A középiskola már várja a jelentke-

cí mű

ta go za ton

(Tagozatkód – 11)

John

”

egy

valamint egy idegen nyelvet tanítanak,

attrakció a szalagtűzés és a végzősök keringője volt. A színházi atmoszférát su-

Szak kö zép is ko la

el be szél ge tés:

2008. 02. 28 és 02. 29. beosztás szerint.

egészségügyisek következtek. A szalag-

Az időpontról írásbeli értesítést nem

tűzés után Koltai Éva igazgató mondott

küldenek, az iskola honlapján lehet majd

keretében, a központi jelentkezési lapon.
(az iskola OM kódja: 200547)

Nyitott napok az iskolában
A novemberi nyitott napok után 2008.
január 9-től 10-ig ismét várják az érdeklődőket az iskolai bemutatóra. Mind a két
napon 8 órától 8.45-ig általános tájékoztatót tartanak az iskola tanárai, majd óralátogatásra is lehetőséget biztosítanak.
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VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

Kistarcsai Híradó

Az időközi választás időpontja – 2008. február 10.
Kistarcsa történetében először a jelöltek egyéni körzetben indulnak
Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete november 15-én a / 742/2007. (XI. 15.) /számú határozatával dön-

A város választókörzeteinek kijelölése:
1. szavazókör: Alig, Andrássy, Árpád,,Bagolyvár, Bethlem,

tött a képviselő-testület feloszlatásáról. A Helyi Választási Bi-

Boróka,

zottság november 19-ki /5/2007. (XI. 19.) / határozatában 2008.

Fenyves, Fülek, Galagonya, Grassalkovich, Holló, Illés Bálint,

február 10-re (vasárnapra) tűzte ki az időközi polgármester és

Kamilla, Kántor, Nyíltárok, Rajtár tér, Rét, Rozmaring, Sem-

képviselő választást. A visszalépések és lemondások miatt meg-

melweis, Sárkány, Szigetvári és a Temesvári utca.

változott a Helyi Választási Bizottság, az új összetételű HVB elnöke Moór Lajosné, az elnökhelyettes Pataki Péterné, tagok Jakab Gyula, Pálfi Kálmánné és Horváthné Kasper Mária.
Nagy Timea jegyző a Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoz-

Borostyán,

Bethlen,

Dobo

Katica,

Erdei

Ferenc,

A szavazás helye a Szent István Általános Iskolában lesz.
2. szavazókör: Bocskai, Eperjesi páros, Eperjesi páratlan,
Kinizsi és a Jókai utca. A szavazás helye a Szent István Általános Iskolában lesz.

tatása szerint a 2008. február 10-i időközi önkormányzati választáson

3. szavazókör: Aradi 23-55 páratlan, Aradi 24-60 páros,

a vegyes választási rendszer szabályai szerint kell voksolni, mivel a

Aradi 24, Mária, Ősz, Pozsonyi köz, Pozsonyi, Síp, Sport, Vadró-

település létszáma meghaladja a 10.000 lakost. Ez azt jelenti, hogy a

zsa és a Veres Péter utca. A szavazás helye Semmelweis tér 2.

kialakított 10 egyéni választókörzetben kell a képviselő jelöltekre és a

szám alatti óvoda.

polgármesterre szavazni. A tíz egyéni győztes közvetlenül kerül be a

4. szavazókör: Aradi u. 1-21. páratlan, Aradi u. 2-22., Dózsa

már 17 tagúvá duzzadt testületbe. Az üresen maradó képviselői he-

György,

lyekre az úgynevezett kompenzációs listáról lehet bekerülni. (A kom-

Nagytarcsai, Petőfi, Rigómező, Rózsa, Széchenyi és a Vágóhíd

penzációs lista arra szolgál, hogy az önkormányzati egyéni választó-

utca. A szavazás helye Kölcsey Ferenc Általános Iskola.

kerületekben a nem a győztes jelöltre leadott szavazatokat összegyűjt-

5.

Fasor,

Kossuth

szavazókör:

Lajos,

Bartók

Magyar,

Béla,

Fonó,

Malom,

Kápolna,

Mezsgye,

Kölcsey,

se, és a nem győztes jelöltet állító jelölő-szervezet /párt, egyesület stb./

Munkácsy, Sóderbánya, Tó, Tűzoltó, Vereczkei és a Völgy utca.

által felállított listáról képviselőt juttasson a testületbe.)

A szavazás helye a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola

A szavazásra jogosult állampolgárt lakcíme alapján sorolják

és Gimnázium.

valamelyik egyéni választókerülethez és a szavazás napján ott

6. szavazókör: Állomás, Bellus József, Bem, Brassói, Heltai

kell voksolnia. A választókerületek felosztását megtekinthetik

Jenő, Hunyadi, Huszka Mihály, Kassai, Király Andor, Kolozsvá-

lentebb, valamint megnézhetik a polgármesteri hivatalban és a

ri, Lőcsei, Megyeri Margit, Simándi József és a Dr. Tibold József

az önkormányzat honlapján (www.kistarcsa.hu). A polgármes-

utca. A szavazás helye: Művelődési Ház – Csigaház

ter választás az eddig megszokott módon zajlik majd, vagyis a
jogosultságot szerzett jelöltek közül kell egy nevet beikszelni.
A választójogosultsággal rendelkező választópolgárok tehát 2db – egy polgármesteri és egy az adott egyéni választókerületben

induló

egyéni

jelölteket

tartalmazó

–

szavazólapot

kapnak majd kézhez a szavazóhelyiségben.

7. szavazókör: Arany János, Baross Gábor, Batthyány, Deák
Ferenc, Határ, Iskola, Thököly és a Toldi utca. Szavazás helye:
Városgondnokság, Batthyány u. 4/A.
8. szavazókör: Bercsényi, Berényi, Béla, Csallóköz, Csömöri,
Gárdonyi Géza, Harangvirág, Honvéd, Liget, Mikes Kelemen, Móricz Zsigmond, Nyírfa, Óvoda, Rákóczi, Szabadság, Táncsics, Vas-

A választást természetesen most is megelőzi majd a jelöltállítási eljárás. Ennek keretében a jelöltek és megbízottaik összegyűjtik a jelöléshez szükséges mennyiségű ajánlószelvényt, az

út és a Zrínyi utca. Szavazás helye: Művelődési Ház – Csigaház.
9.

szavazókör:

Akácvirág,

Attila,

Árpád

vezér,

Déryné,

Diófa, Kőrösi Cs. S., Liliom, Terézia major, Terézia, Tulipán és

úgynevezett „kopogtató cédulát". Az egyéni jelölteknek a listá-

az Ungvári utca. Szavazás helye: Flór Ferenc Egészségügyi

ra kerüléshez az adott választókerület választópolgárainak leg-

Szakközépiskola és Gimnázium.

alább 1%-os támogatását kell megszerezniük. A polgármester

10.szavazókör:

Balassi

Bálint,

Balczó

István,

Báthory,

jelölteknek pedig 300 db ajánlás szükséges. Az ajánlószelvé-

Burillák Mihály, Damjanich, Fitos Sándor, Homok dűlő, Ibolya,

nyeket a választási értesítővel együtt postai úton december 10.

Mikszáth, Móra Ferenc, Scheda Ferenc és a

és december 14-e között már kikézbesítette a posta.

Szavazás helye: Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és

Az ajánlószelvényeket 2008. január 18-án 16.00 óráig lehet
majd gyűjteni. A kompenzációs listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2008. január 21-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Fontos dátum a december 12-e is, mivel ekkortól teszik
közszemlére a választói névjegyzéket.
A kistarcsaiak megtekinthetik, hogy szerepelnek-e a választásra jogosult polgárok listáján, és ha észrevételük merül
fel a névjegyzékbe való felvétel miatt, 2007. december 12-től
december 19-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
Érdemes

még

megjegyezni,

hogy

a

választási

kampány

2008. február 08-án 24.00 óráig tart, kampányt folytatni tehát
2008. február 09-én 0.00 órától február 10-én 19.00 óráig tilos.
A Helyi Választási Bizottság a Szavazatszámláló Bizottság
jegyzőkönyvei alapján 2008. február 11-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt. A szavazóköri
jegyzőkönyvek egy példánya a helyi választási irodában 2008.
február 13-án 16.00 óráig megtekinthető.
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Gimnázium.

Szent László utca.

INTÉZMÉNYEINK

Kistarcsai Híradó

Ünnep után – ünnep előtt
Lengyelországi meghívás előtt a Szent István Művészeti Iskola zenészei
Verssel, prózával, énekkel és hang-

jai és a zenetanárok bíznak abban, hogy

szeres zenével ünnepelte Miklós napját a

a település életében és a pedagógia terü-

Szent István Általános Iskola és Alapfo-

letén egyre inkább felértékelődő művé-

kú

szeti képzés e fontos megmérettetés után

Művészetoktatási

Intézmény

tanuló

ifjúsága december 6-án délelőtt. A Miku-

is megmaradhat.

lás – elmaradhatatlan kísérői – a krampu-

Érdekes

felkérést

kapott

az

iskola

szok társaságában osztott ajándékcsoma-

2008 nyarára. Egy Lengyelországból ki-

gokat a gyerekeknek. Egy nappal később

induló

a Csigaházban szerepeltek ünnepi pro-

gyelországi, egy csehországi, egy szlová-

kezdeményezés

szerint

egy

len-

dukcióikkal a vers és próza kedvelői és a

rül sor az iskola tornatermében. A tanu-

kiai település

zeneiskolások a „Mindenki Karácsonya”

lóközösség

található a kakas –

elhatározták, évente

el ne ve zé sű

Még

várja a szülők, nagyszülők és további ér-

egyszer

találkozóra

ugyanezen a napon osztálykeretben folyt

deklődő hozzátartozók részvételét. Érez-

össze.

tovább az ünneplés. A bensőséges, meleg

zük együtt az ünnep melegét!

találni Kistarcsa városára, melynek címe-

vá ro si

ün nep sé gen.

és

a

tantestület

szeretettel

– melyek címerében meg-

művészeti

gyűlnek

Innét már csak egy lépés volt rá-

hangulatú összejövetelek sikeréért sokat

November utolsó napjaiban izgalom

rén szintúgy ott kukorékol a büszke szár-

tettek az osztályfőnökök, tanítók, s az is-

járta be a művészeti oktatásban résztve-

nyas. Oravec János, a szlovákiai Párkány

kola szülői munkaközösségének tagsága,

vőket, ekkor zajlott ugyanis a zeneiskola

polgármestere arról egyeztetett dr. Patkós

élén Bertáné Várkuti Melinda elnökkel.

minősítő

te-

József iskolaigazgatóval, hogy a jövő au-

Javában folynak a kis és nagydiákok

vékenységet ellenőrző és óralátogatáso-

gusztusban településünket s egyben or-

között a hagyományos karácsonyi ünne-

kat magában foglaló szakasza. Lapzártá-

szágunkat a Szent István Általános Isko-

pély előkészületei, melyre a téli szünet

ig az intézmény még nem kapott tájékoz-

la

előtti

tatást

szágban a közép-európai „kakasos” tele-

utolsó

tanítási

napon,

december

20-án, csütörtökön, 17 órai kezdettel ke-

eljárásának

arról,

hogy

a

adminisztratív

minősítés

milyen

eredményt hozott, ám az iskolavetés tag-

zenekara

képviseli

majd

Lengyelor-

pülések kulturális seregszemléjén.

„Az ormokra nem hívják az embert: oda fel kell kapaszkodni.”
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola négy intézménnyel együtt pályázott
Pontosan egy évvel ezelőtt Edouárd

rendszerességgel több foglalkozás meg-

Manett fenti sorát választottuk pályáza-

tartására,

tunk címéül, amikor 5 intézmény össze-

eszközfejlesztésére is sor került.

fogásával az óvodától az érettségiig ívelő

programot

vállalt

fel

ezen

intézmé-

nyek vezetése.
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola,
mint fő pályázó a 2007/2008. tanévben

az

iskolák

és

óvoda

oktatási

A partner

intézmények

közül

októ-

berben a gödöllői Damjanich József Általános Iskola látta vendégül a konzorci-

A Kölcsey Iskola két tantermébe egy-

umot. A konferencia programja az iskola

személyes padokat, 4 tanterembe moz-

hagyományait, törekvéseit ismertető elő-

gatható táblákat vásárolt. A nevelői mun-

adással indult, ezt óralátogatások követ-

ka modernizálása jegyében projektor is

ték különös fígyelemmel a halmozottan

beszerzésre került.

hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedé-

pályázatot nyert a HEFOP 2.1.5/B jelű

A ma pedagógusának a változó világ

pályázaton. A kiíráson azon oktatási in-

és a benne élő megváltozott családi és

majd munkacsoportonként a témafelelő-

tézmények indulhattak, akik a nehéz csa-

társadalmi elvárások nagy kihívást jelen-

sök konzultációja zárta a napot.

ládi és anyagi lehetőségek miatt lemara-

tenek.

módszertani

Az ilyen eszmecserék minden hónap-

dási eséllyel induló, a jogszabályok által

megújulása három nevelői továbbképzés

ban más helyszínen kerülnek megrendezés-

„Halmozottan

keretében történhetett szintén a pályázat-

re. A pályázati projekt 10 hónapot ölel fel.

hátrányos

helyzetűnek”

nevezett gyermekek számára nyújtanak
tanulási,

továbbtanulási

esélyt

növelő

szolgáltatásokat.
A
mint

pályázati
a

Óvoda

projektben

konzorcium
a

Ferenc

a

Városi

hoz csatlakozva:
1.

Ha té kony

lá tot tak

meg be szé lé se,

A pályázat megvalósítása nagy enerta nu ló

meg is me ré si

giát, sok túlmunkát jelent, de a részt vál-

technikák 30 órás képzés és 20 órás men-

laló pedagógusok öt hónap elteltével is a

torálás zajlott a Kölcsey Fernc Általános

célok minél sikeresebb elérésén, a jövő

Iskola tantestületének részvételével.

generáció esélyjavításán dolgozik.

2. Az összes pályázó intézmény 4-5

Az első előrehaladási jelentés anyagát

mű köd nek

pedagógusa augusztusban az Integrációs

összeállítva, a dokumentumokat átnézve,

együtt. A városi intézmények mellett a

Pedagógiai Rendszerről (IPR) kapott ké-

csak elismeréssel és tisztelettel beszélhe-

Szé che nyi

pet 30 órás képzés keretében.

tek minden részt vállaló kollégáról.

tár sult

Flór

vezetője,

Kölcsey,

nevelőtestületek

Ké sőbb

Gimnázium,

mint

és

a

A

sé re.

in téz mé nyek

Ist ván

Ál ta lá nos

Is ko la

Dányból és a Damjanich János Általános

3. Szintén az összes résztvevő intéz-

Munkájukat, lelkesedésüket megkö-

Iskola Gödöllőről vesznek részt a kon-

mény pedagógusai „A professzionális ta-

szönöm azon tanulók és szüleik nevében

zorciumban.

nári kommunikáció” címmel 30 órás tré-

is akik nem is sejtik milyen összefogás

ningen

és mekkora energiák indultak meg gyer-

A halmozottan hátrányos helyzetű ta-

és

hozzá

kapcsolódó

nulók számára biztosított lehetőségeket

mentoráláson

újíthatta

növeltük a pályázati nyereményből: heti

mereteit szeptemberben.

20

órás

módszertani

is-

mekeik sikeres jövője érdekében.
Liska Gyuláné
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Kistarcsai Híradó

Ovi-híradó
város őrsparancsnokának, amiért lehetővé

ják a Mikulásnak, aki nagyon örült a ked-

tette ezt az élményt a gyerekeinknek.

ves ajándékoknak.

November 28-án a Fabatka Bábszín-

Ezen a két napon az óvónők bábelő-

ház tartott előadást Ludas Matyi címmel.

adással szerepeltek, „A brémai muzsiku-

Az előadás után a gyerekek kézbe vehet-

sok” című darabot adták elő. December 7-

ték a bábfigurákat.

én a nagycsoportos óvodások segítettek

Lázas készülődés zajlott folyamatosan

feldíszíteni a Csigaház előtt felállított fe-

az óvoda falai között, mivel december elején

nyőfát, amelyre az óvodában készített dí-

karácsonyi vásárt rendezett mindkét óvoda.

szek is felkerültek.

Itt kivétel nélkül minden terméket az óvónők

Reméljük, a város minden lakója el-

készítettek, és bátran mondhatjuk, minden

gyönyörködik majd benne. Így kíván a

November 9-én a Bojtorján együttes

szerénység nélkül, hogy szebbnél-szebb ter-

Városi Óvoda mindenkinek Békés, Bol-

zenéje szórakoztatta a Tölgyfa óvoda kis

mékeket vásárolhatott az, aki betért hozzánk.

dog Karácsonyt!

Gyerekek a Bojtorján koncerten

óvodásait.

December

5-én

a

Tölgyfa

óvodába,

A Szent István Zenei Általános Iskolá-

december 6-án pedig a Gesztenyés óvo-

val folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A

dába érkezett meg a Mikulás. A gyerekek

Alkotói pályázat
A 2008-as Magyar Kultúra Napja

közelmúltban a Gesztenyés óvoda nagy-

alkalmából alkotói pályázatot hirdet a

csoportosai részt vehettek testnevelés, illet-

KIKE kistarcsai, illetve Kistarcsán ta-

ve technika órán. Az iskolába készülő gye-

nuló gyerekek részére.
A pályázat témái:

rekeknek ez nagy élmény volt. Meglepe-

I. Mátyás, az igazságos

tésként az iskolás gyerekek kis ajándékkal

II. A Biblia az én kezemmel.

kedveskedtek óvodásainknak az óra végén.
November 22-én rendőrök látogattak el

A pályaművek tetszőleges techniká-

a Gesztenyés óvoda néhány csoportjába,

val (rajz, szobor, kézműves munka…)

ahol

készülhetnek.

a

munkájukról

meséltek

a

gyere-

ezek aratták a legnagyobb sikert. A bemuta-

A

részletes

kiírás

a

www.kike.hu honlapon olvasható.

keknek. Néhány eszközt is bemutatattak,

Információ kérhető a 30/964-7144-es

Mikulás a gyerekek körében

telefonszámon és a halmos@kike.hu E-

tó után a gyerekek kérdéseire válaszoltak a
az óvónők által varrt csizmát kaptak fi-

mail címen. A pályaműveket a Kistarcsai

hogy a rendőrtől nem kell félni, sőt segít, ha

nomságokkal,

Kiscsillagok

bajba kerülünk. Ezúton szeretnénk köszö-

mondtak

netet mondani Farkas Imrének, Kistarcsa

Alkalom nyílt arra is, hogy rajzaikat átad-

rendőrök.

Ebből

egyértelműen

kiderült,

és

amiért

cserébe

Mikulás-dalokat

verset

énekeltek.

meghallgatásának

helyszí-

nén lehet leadni, 2008. január 7-én, hétfőn
19 órától 19 óra 30 percig.

Hulladékfát adományozott Kistarcsának
a Csömöri Bricostore Barkácsáruház
A Bricostore Barkácsáruház nemcsak elad, hanem támogat
is, ez azt jelenti, hogy amikor csak tehetjük adományokkal segítünk

óvodáknak,

iskoláknak

és

rászoruló

szervezeteknek.

Hulladékfa felajánlásunk eddig még nem volt, mert az áruk csomagolásánál képződő hulladékokat eddig elszállítattuk. Mivel
nagyon sokan tüzelnek a környéken fával és szénnel, ezért úgy
gondoltuk, hogy a tűzifára szükség lehet és inkább adomány
formájában

valamelyik

önkormányzatnak

ajándékozzuk.

Így

esett a választás Kistarcsára, telefonon megkerestük a város alpolgármesterét Solymosi Sándort, aki örömmel vette a felajánlást és rögtön intézkedett, hogy a fát megfelelő helyre elszállítA Csömöri Bricostore Barkácsáruház 2005-ben nyílt és a
kereskedelmi tevékenységen kívül próbál jó kapcsolatokat kialakítani a környező településekkel. Éppen ezért Kistarcsára
is bekopogtattak és felajánlást is tettek. Most karácsony előtt
100

mázsa

fahulladékot

ajándékoztak

valóban rászorultak. Úgy tudjuk ez meg is történt.
– Ezek szerint két év után Kistarcsával kialakult egyfajta
kapcsolat, amit a jövőben lehet majd folytatni?

rászoruló

Így van, nagyon szívesen segítünk oktatási intézményeknek,

családoknak. A nagy mennyiségű fát a Városgondnokság au-

de támogatjuk például a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot

tója szállította el. Az ajándékozást az áruház megbízott igaz-

is. A Bricostore a Bricoline (saját márkás termékek) termékeinek

gatóhelyettese Lukácsi Márta koordinálta. Ezért őt kerestük

az eladásából származó bevétel egy százalékát ajánlotta fel

fel, hogy tájékoztassa Kistarcsát, hogy a tűzifán kívül még mi-

jónéhány éve a

lyen támogatásra gondoltak?
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sák. Tudomásunk szerint olyan családok kapták ezt a fát, akik

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak.
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MOZAIK

Kistarcsai Híradó

Községi bál Belusán
Szlovákiai testvérvárosunkba kaptunk meghívást
Belusa polgármesterének meghívásá-

a pályázati pénzből kialakított műfüves

Mikulás Kupa zajlott. Az alpolgármester-

ra, delegáció utazott a szlovákiai testvér-

új pályájukat, mely szinte minden labda-

rel megbeszélést folytattak a lehetőségek-

településre. A város Szlovák Kisebbségi

sportra alkalmas. Ezután a helyi óvoda

ről: Belusa óvodásai sportrendezvényeken

Önkormányzata már régóta jó kapcsola-

szaunájában

elmúlt

vennének részt, Kistarcsa tanulói pedig sí-

tot ápol az ottani Községi Önkormány-

nap

majd

elhetnének Szlovákiában. A terv megvaló-

zattal,

ebéd után hazaindultunk.

úgyhogy

már

számítottunk

is

a

lehetőség

fáradalmainak

nyílt

az

kipihenésére,

sítása érdekében azonban még további tár-

meghívásra, amely a helyi Községi Bálra

gyalásokat

kell

folytatni. A „Kiscsibék”

Belusai küldöttek Kistarcsán

Nagycsaládosok Egyesülete rendezvényén

meg

December 7-én 8-án a „Mindenki Ka-

res” Lovasudvart. A Szlovák Önkormány-

Belusára. Vladimir Vadrna polgármester

rácsonya” rendezvényre két óvónő látoga-

zattal elfogyasztott ebéd után kellemes be-

úr körbevezette vendégeit a hivatalban,

tott el városunkba. A programot a Városhá-

szélgetéssel zárult látogatásuk.

megmutatta

zán

szólt. Velünk tartott Kistarcsa alpolgármestere, Solymosi Sándor és felesége is.
Ko ra

dél után

érkeztünk

csodálatosan

felújított

há-

kezdték,

majd

a

Városi

Óvodában

zasságkötő termüket. Elmondta, hogy a

folytatták. A kellemes légkörű ebéd után

családi eseményeken kívül, itt zajlanak a

Ratimovszki Tiborné és Mária Baštugová

hivatalos ülések is. A bevezető után rá-

vezető

tértek

évek közös munkájának tapasztalatait. El-

a

közös

pá lyáza ti

megbeszélésére,
Jozef

Kocsis

gyönyörű

majd

le he tő sé gek

bál

megbeszélték

az

Dr.

határozták, hogy újra beadják európai uni-

történész-levéltárost,

aki

ós

magyarsággal

mesélt

Belusa

pályázatukat,

foglakozik.

mely

Később

a

a

mese

Szabóné Tóth Katalin

Szlovák kisebbségi
közmeghallgatás

elmúlt

bemutatták

történelméről.
A

óvónők

is részt vettek, majd megtekintették a „De-

Kistarcsa Város Szlovák Kisebbségi
Önkormányzata

világával

2007. december 28-án (pénteken)

kirakodóvásáron

16.00 órakor

árusították a belusai óvónők a saját maguk

Belusa

rendezvénytermében

zajlott. A polgármester

hivatalos

által készített ízléses karácsonyi díszeket.

meg-

Este Kistarcsa Város Polgármesteri Hiva-

nyitója után társastánc bemutatót láthat-

tala nevében vacsorán látta vendégül az

tunk Púchov város fiatal táncosaitól. A

óvonőket Solymosi Sándor alpolgármester

talpalávalót két zenekar is húzta felvált-

úr.

va. Jó hangulatú, kellemes este volt.

Önkormányzat vendégei voltak. Délelőtt

Másnap vendéglátóink megmutatták

közmeghallgatást tart,

Másnap

a

helyi

Szlovák

melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A közmeghallgatás helye:
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Kisebbségi

Polgármesteri Hivatal
földszinti tanácsterme

megtekintették az uszodát, ahol éppen a

Könyvajánló
Bunyevácz
könyv

elvált

Zsuzsa:

anyáknak.

Túlélési
A

kézi-

szerző

tor pe dó

el sül lyesz tet te

a

Wilhelm

így

Gustloff nevű hajót, melynek fedélzetén

ajánlja könyvét : „Nos, kedves sorstárs,

a keleti területek menekültjei, főleg asz-

most, amikor hirtelen szembesültél az-

szonyok és gyermekek tartózkodtak. Az

zal, hogy férjed egy másik nővel kezdi

áldozatok számát kilencezerre becsülik.

újra az életét, így egyedül kell fölnevel-

Az író a ki- és megbeszélés eszközével

ned gyermekeidet, és háromszáz kilomé-

veszi fel a harcot az ifjú neonácikkal.

teres körzetben egyetlenegy valamireva-

Kerekegyország és Aligvár belügyei-

ló facér férfi sincs, aki feleségül venne...

be tekinthetnek be a kis olvasók, ha elol-

Vagy

vas sák

legalább

esténként

felhívna,

és

Fé sűs

Éva

Ajnácska

és

az

ves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!
Szeretettel vár minden érdeklődőt a
Városi Művelődési Ház és Könyvtár!
Szabóné Tóth Katalin könyvtáros
APRÓHIRDETÉS

TANÍTÁS

–

Angol

társasági

klub

indul

Kistarcsán minden hétfőn 19 órától az iskolában. Bátorság a megszólalni vágyóknak! Jelent-

drá-

aligvári cselszövők című meséjét. Meg-

gám... Most, amikor elfog a düh, és azt

annyi beszélő név árulja el, hogy viselő-

–

mondod,

je a jó vagy a rossz oldal képviselője:

Nagytarcsán kezdőtől az üzleti nyelv szintjéig.

annyit

mondana,

hogy

jobb,

ha

vagy

azzal,

hogy

azért

mindjárt
hogy

aludj

is

az

jól,

végigcsinálom,
elején

baromi

tisztában

ki rály fi,

Na dály

her ceg nő,

lesz.

Nagy Amondó, Hajbók, Lápi Lapaj, stb.

Minden csepp erődre szükséged lesz.” A

A sok ármány ellenére minden jóra for-

humoros

dul, mint a mesében!

hangvételű

nehéz

Deliszép

könyvet

nemcsak

az írónő sorstársainak ajánlom.

Ezúttal is megragadom az alkalmat,

Günter Grass Nobel-díjas német író

hogy felhívjam kedves olvasóim figyel-

sok tényfeltáró regénnyel örvendeztette

mét a lejárati idő szem előtt tartására,

meg olvasóit. Ezek egyik legkiemelke-

mert késedelem esetén díjat számítunk

dőbb

fel. Értesítem kedves olvasóimat, hogy a

darabját

veheti

kézbe

az

olvasó

Ráklépésben címmel.
Egy

agyonhallgatott

Városi Könyvtár 2007. december 18-tól
nagy

tragédiát

26-ig zárva tart. Nyitás december 27-én.

tár fel. 1945. január 30-án egy szovjet

Megértésüket köszönöm és minden ked-

kezz Juditnál a 06 30-90-74-621 telefonszámon.
Angol,

német,

lengyel

tanítást

vállalok

Ár:1500-2500Ft/60 perc. Tel: 06-70-38-15-005.
ELADÓ – egy C-21-es gázcirkó 15.000,- Ft,
egy 120 literes villanybojler 10.000,- Ft és
2m

3

–

zsaludeszka 20.000,- Ft, 06-28-471-006

Nagytarcsán

az

ófaluban

felújított

150

m -es háromszobás déli fekvésű családi ház
2

csendes , aszfaltos utcában tetőtér- beépítési
lehetősséggel

eladó.

26.500.000

Ft

06/20-

247-6767,06/20- 224-9261
SZOLGÁLTATÁS – Hűtőgépjavítás garanciával
hétvégén

is,

nyugdíjasoknak

kedvezmény.

Klímaszerelés kedvező áron.06-20-467-7693
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Karácsony fénye életünkben

KATOLIKUS

„El is mentek sietve és megtalálták Má-

mondhatják: megtaláltuk Jézust, állandó

hitetlenül állnak a karácsony fénye előtt,

riát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet.”

jelen az életükben. Jézust állandóan meg

és nem mozdulnak. Nekik Jézus születé-

A pásztorok a hétköznapok egyhangú-

lehet találni a templomban, a kegyelmi

se nem jelent semmit, talán el sem hi-

ságában megtalálták Jézust. Jól esett ne-

életben, a szentségekben. Boldogok, mert

szik, hogy létezett. Nekik a karácsony

kik az egyszerű napok hangulata után az

karácsony fénye állandó lett életünkben.

csak arra jó, hogy világi szórakozással

ünnep Jézusnál. Ők megtanulták a min-

Vannak olyanok, akik a karácsony fé-

dennapi életben is a szépet, a jót. Munka-

nyéből keveset tudnak megmenteni. Ki-

dékozás

körük,

emeli ugyan őket az ünnep, megindulnak

nek lelkületében nincs karácsony fénye.

életformájuk

megelégedettséggel

töltötte el őket, de jó volt ünnepelni.

töltsék az időt. Megelégszenek az ajángyakorlatával.

Emberek,

akik-

Jézus felé, de gyenge a karácsony fénye

Az olvasó fel teheti magának a kérdést:

Így vagyunk mi is. Szeretünk ünne-

lelkükben. Fel-felsír bennünk a régi em-

melyik csoporthoz tartozom? Boldog az,

pelni. Ezt adja a karácsony. A karácsony

lék. Felgyullad bennük a karácsonyi em-

aki a karácsony fényéből sokat tud meg-

adja az emberi léleknek azt a többletet,

lék fénye, de jön a hétköznapok lelket

menteni a szürke hétköznapokra. Ha az élet

amire vágyódik. Milyen jó egy pár rend-

ölő

el is sodorta, de egyszer rátalál a karácsony

kívüli nap, óra. Milyen jó a közös családi

lelki örömet jelentő karácsonyi fény.

karácsonyi ünnep. Milyen jó a gyermekkor szép emlékeit feleleveníteni. Ünnepi
ru ha,

han gu lat,

asz tal,

aján dé ko zás.

Mindezt a karácsony fénye adja meg.
A karácsony hangulatát nekünk tovább
kell vinnünk. Ma a karácsony igazi szépségét, fényét a templomban találjuk meg.
Boldog az, aki a nagy családi közösségben
találja meg az ünnep szépségét. Boldog az,
akinek lelkében kigyullad a karácsony fénye, és ebből a fényből át tud menteni néhány sugarat a mindennapi életbe.
A karácsony ünnepe sok embert megmozgat.
A tömegben vannak olyanok, akik a
karácsony szent fényéből nagyon sokat
tudnak átmenteni a szürke hétköznapok
sorozatába. Ezek a pásztorok örömével

nehéz

és

lassan-lassan

kialszik

a

fényére. Megtalálni és megtartani Jézust.

Vannak olyanok, akik közömbösen,

Somlai József plébános

A Kistarcsai Római Katolikus Templom szentmise rendje
December 24-én, hétfőn a Kistarcsai Római Katolikus Templomban Pásztor-játék
lesz az iskolás gyerekek szereplésével
Az éjféli szentmise előtt negyed 12-kor ismét lesz pásztorjáték a nagyobb gyerekek
közreműködésével.

Ünnepnapok miserendje a kistarcsai és a nagytarcsai
templomokban:
December 25-én, kedden reggel fél 8, délelőtt 9, fél 11 és este 6, éjfél.
December 26-án, szerdán reggel fél 8, délelőtt 9, fél 11 és este 6. Nagytarcsán 3/4 12.
December 30-án, Szentcsalád vasárnapján reggel fél 8, délelőtt 9, fél 11 és este 6.
December 31-én, hétfőn, Szilveszter napján reggel 7 órakor szentmise, este 6 órakor pedig év végi hálaadás.
2008. január 1-én, kedden, Újév napján reggel fél 8, délelőtt 9, fél 11 és este 6.
Nagytarcsán 3/4 12.

JÓZSEF KARÁCSONYA

REFORMÁTUS
Mindenkinek

hajrája,

hívő

Máté evangéliuma 1,18-25

döntéseket

Azt is megtanulhatjuk József példájá-

Fokozatosan, észrevétlenül távolodik

hozni. Ebben nem volt kivétel Jézus apja

ból: hogyan kell hit által döntéseket hozni?

el az ember Krisztus gyülekezetéből, de

sem József, akinek, mint hús-vér ember-

a./ Olvasd naponta a Bibliát! Luther

visszatérni csak határozott döntéssel le-

nek, meg kellett küzdenie saját önérzeté-

szerint a Biblia olyan bölcső, amelyben

het.

vel, félelmeivel; mások gúnyolódásával.

Jézus fekszik. Aki naponta olvassa, an-

imádkozásra és bibliaolvasásra is.

Sokak szemében „Jézus-vállalásáért” ne-

nak a szívében Jézus születik meg.

vetségessé vált. De ő ezzel nem törődött!
Közben nem áldozat lett, hanem áldás.

Ugyan ez

ér vé nyes

a

rend sze res

Ahogy Józsefnek, nekünk is Istennek

b./ Imádkozz naponta rendszeresen!

kell engedelmeskednünk döntéseinkben,

Ha az ember szívéből és elcsendesedve

időbeosztásunkban, mindabban, amit jó-

Megtanulhatjuk József példáján, melyek

szól a mennyei Atyához, egyszer csak

nak vagy rossznak tartunk.

a nem hívő döntések. Például azok, melyek

felismeri a számára elrendelt utat. Persze

Honnan tudhatod, hogy Jézust az életed-

indulattól, vágyaktól vezéreltek. Az ilyenek

néha az ember elkezd Istennek nem tet-

be fogadtad-e? Leírok néhány kérdést, amin

távol álltak tőle. Ő igaz ember módjára akart

sző dologért is fohászkodni, de az ilyen

mindez lemérhető. A Szentlélek vezeti-e dön-

cselekedni, amikor elhatározta, hogy elbo-

imát nem tudja folytatni, hanem felisme-

téseidet? Tudod-e, hogy bűneidre bocsánatot

csátja Máriát. Irgalmas is volt, ezért nem

ri, hogy az nem Isten akarata szerinti.

nyertél? Ha valaki nem tudja, akkor még nem

akarta megszégyeníteni. Alaposan átgondol-

c./ Figyelj azokra a testvérekre, akik előt-

ta tervét. Mégis amit igaznak és emberséges-

ted járnak hitükben! Ilyenekkel a gyülekezet

nek látott, nem volt kedves Istennek.

közösségében találkozhatunk. Kivel beszéled

Ne félj az életedbe fogadni Krisztust!

meg hitbeli döntéseidet? Aki használt autót

Az lesz az áldása, hogy a Szentlélek ben-

berek is azt vélik, hogy ha nem indulatosak,

akar venni, minden hozzáértő barátját meg-

ned

ha nem bosszúállóak, akkor már tettük Isten-

kérdezi, hogy mire kell odafigyelnie. Pedig ez

kapsz

nek tetsző. (Más hívő emberek sodródnak és

milyen kis döntés az üdvösséghez képest!

minden nap oltalmában élhetsz.

Nagyon gyakran még a keresztyén em-

nem választanak. Pedig ez sem Isten vezetése. Gyakran csak a felelősség kerülése.)
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Nagyon fontos, hogy a helyes döntést kitartó, hűséges kivitelezésnek kell követnie.

nyert bocsánatot a bűnére. Veled van-e Isten?
Vele vagy-e a hétköznapokban is?

kezd

el

munkálkodni.

bűneidre.

Veled

lesz

Bocsánatot
Isten.

Így

Riskó János
református lelkész

MOZAIK
Nyilvános ajánlatkérés a helyi autóbusz
közlekedtetésére

Szemétszállítás ünnepi menetrendje

Kistarcsa Város Önkormányzata az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény 7.§ alapján a jelen ajánlatkérési felhívást
teszi közzé

Ajánlatot

nyújthat

be

olyan

magyarországi

Kistarcsai Híradó

Értesítjük

a

munkaszüneti

dokumentáció

beszerzésének

készpénzben

Kistarcsa

Város

Önkormányzata

házipénztárába lehet befizetni.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A részvételi dokumentációt a Belügyi Közlönyben megjelent ajánlatkérés közzététele napjától az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig hétfő-csütörtök 9.00–16.00 óráig, péntek 9.00–13.00 óráig a Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a Titkárságon (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. I. em. 15. szoba) személyesen szerezhető be.

december 29-én (szombat)
január 2-án (szerda)

A döntést Kistarcsa város képviselő-testülete határozattal
hozza meg, az ajánlatok elbírálása a biztonság, a jegy és bérletárak, az utas-kényelem valamint a benyújtott referenciák
bírálati szempontjai alapján történik.
Az eredményhirdetés időpontja: 2008. március 20.
A szerződéskötés időpontja: 2008. március 27.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. május 7.
A közszolgáltatási szerződés időtartama 5 év.

Egy település életében, a társadalmi, a gazdasági, a kulturális kapcsolatok kialakulásában elsődleges fontosságú az
az
A

üzleti
külső

szféra

és

szemlélő

a

civil

által

is

közösségek
határozottan

érzékelhető fejlődés tapasztalható ott, ahol a három szektor
közösen vesz részt a boldogabb jövő érdekében kitűzött célok
elérésében. Úgy látjuk, Kistarcsán sok emberben megvan a
szándék az összefogásra, de az előrelépést csak külső segítséggel

tudjuk

megoldani.

A

cél

érdekében

sikerült

meg-

nyernünk az ország – ezen a téren – legjobb szakembereit, akik
szívesen segítségünkre lesznek a kimozdulásban. A félévesre
tervezett program különösen aktuális az időközi választások
környezetében. A tévedések elkerülése érdekében megjegyezzük,

hogy

kampányról

szó

sincs,

éppen

ellenkezőleg,

fél 8-ig. A kerti hulladékok kirakását kérjük, mellőzzék.
A

kijelölt

időpontokban

2

db

hulladékszállító

autó

üzemeltetésével biztosítjuk a hulladékgyűjtését és szállítását.
Tájékoztatjuk továbbá arról is Önöket, hogy a hulladékszállítás

változásával

kapcsolatban

felmerülő

kérdéseikre,

észrevételeikre munkanapokon, a Városgondnokság telefonszámain 470-440 és a 470-119 állunk rendelkezésükre.
Segítő

közreműködésüket

tisztelettel

megköszönöm,

egyúttal Boldog Karácsonyt és sikeres Új Esztendőt kívánok!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet!
Posta kistarcsai
kirendeltségének dolgozói

Közösségfejlesztés – első foglalkozás
2008. január 16-án lesz

együttműködése.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti időpontokban
csak az általános kommunális hulladékot helyezzék ki, reggel

Szepesi László városgondnok

Az ajánlattételi határidő: 2008. február 22-én 12.00 óra.

önkormányzat,

évi

miatt

december 28-án (péntek)

2008. január 31.

ellenértékét

2007.

december 27-én (csütörtök)

határideje:

A fizetés feltételei és módja: a részvételi dokumentáció

a

változás

december 22-én (szombat) p

székhelyű

A dokumentációért fizetni kell: 50.000,-Ft+Áfa

hogy

munkarend

tartásához – az alábbiak szerint változik a hulladékszállítási rendje:

tezett üzemeltetési feltételeket.
részvételi

Lakosságot,

körüli

településünkön – igazodva a kommunális hulladéklerakó nyitva

gazdasági társaság, amely vállalja az ezen felhívásban részle-

A

Tisztelt

napok

a

viselkedéskultúrára próbáljuk felhívni a figyelmet.
Az első találkozóra 2008. január 16-án, szerdán este 6
órakor kerül sor a Civilházban.
Információ a kike@kike.hu e-mail címen és a 28/470-926-os
telefonszámon (Kereszti Ferenc) kérhető.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Álláspályázat
Városi Művelődési Ház és Könyvtár részmunkaidőre
szervezői-adminisztrátori feladat
ellátására munkatársat keres határozatlan időre.
Szakképesítési követelmény: szakirányú középfokú, vagy
felsőfokú végzettség
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot,
végzettséget igazoló dokumentumokat,
hozzájáruló-nyilatkozatot

(személyes adatokat a bíráló

bizottság megtekintheti)
Pályázat leadásának határideje határidő: 2008. január 14.
Pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 18
A pályázatokat zárt borítékban jeligével ellátva postai úton,
vagy személyesen lehet leadni.
Cím: Kistarcsa, Szabadság út 48. (Művelődési Iroda)
Munkába állás időpontja

2008 február 01.

Bérezés: Kjt. bértábla szerint

Érdeklődni lehet: 06 28-507-147-es telefonszámon
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Kistarcsai Híradó

MOZAIK

ÉKSZERÜZLET
ÉS ZÁLOGFIÓK
KERTÉSZETI

ÁRUDA

XVI. Cinkota, Magtár u. 40.
Telefon: (06-30) 9-448-394
Telefon/fax: (06-1) 400-30-59
Nyitva tartás: H–P: 8–18, Szo: 8–17, V: 8–16

Töves és vágott fenyőfák
karácsonyi vására!
Az árudában nevelt fenyőfákból is kiválaszthatja
karácsonyfáját, melyet az ön által kért időpontban
vágnak ki.

HASZNÁLT, felújított ékszerek
3100 Ft/gr áron!
Egy ARANYÉKSZER
meghitté teszi az ajándékozás örömét,
mi készséggel segítünk Önnek
a vásárlásnál.

NÁLUNK!
MAGAS összegű ZÁLOGHITEL
1970–2500 Ft/gr
Nagy súlyú ékszerekre is!
Csak

ÉKSZERJAVÍTÁS, BESZÁMÍTÁS!

4-6 méteres fenyők akciós áron

Kellemes ünnepeket!

Boldog, békés karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
TELEFON:
(06-28) 416-662

AUTÓVILLAMOSSÁG

ZÖLDKÁRTYA
BENZIN – DIESEL

– Önindító, generátorjavítás
– MOTORDIAGNOSZTIKA
– INJEKTORJAVÍTÁS
– HIBAKÓD-OLVASÁS
– Akkumulátor
értékesítés
– Autó alkatrészek,
autóvillamossági
alkatrészek
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben, egészségben gazdag
új évet kívánunk!
2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.
(06-28) 506-705, (06-30) 93-86-971
E-mail: csivill@fibermail.hu, Skype: csivill
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ÚJ ékszerek 4400 Ft/gr

Személy és tehergépjárművek
javítása,
szervizelése, vizsgáztatása,
Benzin és dízel zöldkártya,
Tachográf hitelesítés,
Gk. eredetiségvizsgálat,
Gépjárművek alsó és felső mosása,
Központi zsírzó feltöltése.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086,
(06-30) 94-83-424, (06-30) 95-23-311
www.jukabt@invitel.hu

Kistarcsai Híradó
Pizzák
32cm

45cm

1. Négysajtos:(pizzaszósz, mozzarella, márványsajt, füstölt sajt, trappista sajt)

1170.-

2. Sonkás: (pizzaszósz, sonka, sajt)

1020.-

1860.-

2170.-

3. Gombás: (pizzaszósz, gomba, sajt)

1020.-

1860.-

4. Hawai: (pizzaszósz, sonka, ananász, kukorica)

1120.-

2060.-

5. Dallas: (pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt)

1110.-

2040.-

6. Nyugat ízei: (pizzaszósz, bacon, hagymásbab, erős paprika, sajt)

1120.-

2060.-

7. Georgina: ( pizzaszósz, sonka, gomba, sajt)

1120.-

2060.-

8. Bolognai: (húsos ragu, sajt)

1140.-

2100.-

9. Betyár pizza: (pizzaszósz, bacon, szalámi, sonka, kukorica, hagyma, sajt)

1220.-

2170.-

10. Magyaros:(pizzaszósz, szalámi, szalonna, hagyma, erős paprika, sajt) 1220.-

2170.-

11. Tengerész: (pizzaszósz, szardínia, olajbogyó, kapribogyó, sajt)

1110.-

2040.-

12. Mexikói: (pizzaszóst, chili, bab, bacon, kukorica, sajt)

1140.-

2100.-

13. Son-Go-Ku: (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt)

1120.-

2060.-

14. "Frutti di Mare": (pizzaszósz, tenger gyümölcsei-mix, sajt)

1220.-

2170.-

15. Calzone: (pizzaszósz, sonka, gomba, tojás, paradicsom, sajt)

1160.-

2140.-

16. Salsiccia: (pizzaszósz, kolbász, hagyma, sajt)

1120.-

2060.-

17. Milánói: (paradicsomos húsos ragu, sonka, gomba, sajt)

1140.-

2100.-

18. Prosciutto-uovo: (pizzaszósz, sonka, tükörtojás, sajt)

1120.-

2060.-

19. Kívánság pizza: (bármely alap, 4 féle, tetszés szerinti feltéttel)

1140.-

2100.-

20. Kalóz pizza: (pizzaszósz, koktélrák, szardínia, kukorica, sajt)

1150.-

2120.-

21. Csikós pizza: (pizzaszósz, kolbász, szalonna, lila hagyma, paprika, sajt) 1140.-
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2100.-

22. "OMSZ": (pizzaszósz, bacon, paradicsom, sajt)

1020.-

1860.-

23. Ínyenc sonkás: (pizzaszósz, főtt sonka, paradicsom, alma, sajt)

1120.-

2060.-

24. Pizza Caruso: (pizzaszósz, gomba, articsóka, olajbogyó, szalámi, sajt)

1160.-

2130.-

25. Ördög: (erős pizzaszósz, sonka, szalámi, bacon, erős paprika, sajt)

1170.-

2160.-

26. Húsimádó: (pizzaszósz, füstölt tarja, bacon, kolbász, hagyma, paprika, sajt,) 1170.-
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2160.-

27. Füstös: (besamel, füstölt tarja, szalámi, hagyma, füstölt sajt)

1150.-

2120.-

28. Négy évszak: (pizzaszósz, kukorica, gomba, sonka, rák, sajt)

1140.-

2100.-

1.

Uovo- Paradiso: (pizzaszósz, tojás karikák, paradicsom karikák, sajt) 1050.-

1890.-

2.

Margarita: (pizzaszósz, paradicsom karikák, mozzarella)

950.-

1680.-

3.

Vegamix: (pizzaszósz, kukorica, borsó, zöldbab, répa, sajt)

1050.-

1890.-

4.

Sajtos: (pizzaszósz, duplasajt)

1020.-

1860.-

5.

Fitness: (pizzaszósz, brokkoli, kukorica, bébi répa, sajt)

1050.-

1890.-

Vegetáriánus pizzák
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Tejfölös alapú pizzák
1.

Pello di pollo: (tejfölös alap, csirkemell csíkok, kukorica, ananász, sajt)1220.-

2.

Carbonara: (tejfölös alap, sonka, sajt)

1020.-

2170.-

3.

Palla acida prosciutto (tejfölös alap, sonka, bacon, hagyma, kukorica, sajt) 1120.-

2060.-

4.

Affumicato: (tejfölös fokhagymás alap, füstölt tarja, szalonna, füstölt sajt) 1150.-

2120.-

5.

Ökörszem: (tejfölös alap, füstölt tarja, kolbász , sajt, 2 tükörtojás)
Jó étvágyat kívánunk!

1220.-
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HUNYADI OPTIKA
A Kistarcsai kórházból ÁTKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk:

Kistarcsa, Hunyadi u. 1/c.
(A Kistarcsa HÉV megállónál, az üzletsoron)Telefon: (28) 470-518
– ingyenes computeres szemvizsgálat
– kontaktlencsék és ápolók
– vénybeváltás
– szemüvegkeretek széles választéka
– kiegészítők, tokok
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, csütörtök: 9.00-16.00,
szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-15.00,
arany szombat 9.00-12.00

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
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