
K i s t a r c s a  V á r o s  t á j é k o z t a t ó j a 2 0 0 8 .  f e b r u á r

Választási különszám

Nagy Tímea jegy ző a He lyi Vá lasz tá si
Iro da ve ze tő jé nek tá jé koz ta tá sa sze rint a
2008. feb ru ár 10-i idő kö zi ön kor mány za ti
vá lasz tá son 10 egyé ni vá lasz tó kör zet ben
kell a kép vi se lő je löl tek re és a pol gár mes -
ter re sza vaz ni. A vá lasz tás egy for du lós.
A tíz egyé ni győz tes köz vet le nül ke rül be a
17 ta gú tes tü let be. Az üre sen ma ra dó kép -
vi se lői he lyek re az úgy ne ve zett kom pen zá -
ci ós lis tá ról le het bekerülni. (A kom pen zá -
ci ós lis ta ar ra szol gál, hogy az ön kor mány -
za ti egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben a nem
győz tes je lölt re le adott sza va za to kat ös  sze -
gyűjt se, és a nem győz tes je löl tet ál lí tó je -
lö lő-szer ve zet [párt, egye sü let stb.] ál tal
fel ál lí tott lis tá ról kép vi se lőt jut tas son a tes -
tü let be.)Kistar csán ál lan dó lak cím mel ren -
del ke ző la ko sok szá ma 10.600 fő, eb ből
sza va zás ra jo go sult 8.300 fő. A 10 000-nél
több la ko sú te le pü lé sen kom pen zá ci ós lis -
tát az a je lö lő szer ve zet ál lít hat, amely az

egyé ni vá lasz tó ke rü le tek leg alább egy -
ne gye dé ben, az az Kistarcsán két ön kor -
mány za ti egyé ni vá lasz tó ke rü let ben je -
löl tet indított. 
A sza va zás ra jo go sult ál lam pol gárt lak -

cí me alap ján so rol ják va la me lyik egyé ni vá -
lasz tó kkörzet hez és a sza va zás nap ján ott
kell vok sol nia. A vá lasz tó körzetek fel osz tá -
sát meg te kint he tik a 2-ik ol da lon, a pol gár -
mes te ri hi va tal ban és az ön kor mány zat hon -
lap ján (www.kistar csa.hu). A pol gár mes ter
vá lasz tás az ed dig meg szo kott mó don zaj lik
majd, va gyis a jo go sult sá got szer zett je löl -
tek kö zül kell egy ne vet be je löl ni.

A vá lasz tó jo go sult ság gal ren del ke ző
vá lasz tó pol gár ok te hát 2db – egy pol -
gár mes te ri és egy az adott egyé ni vá lasz -
tó ke rü let ben in du ló egyé ni je löl te ket tar -
tal ma zó – sza va zó la pot kap nak majd
kéz hez a sza va zó he lyi ség ben. 
Az 1990. évi LXIV. tör vény VIII. fe je ze -

té nek 44.§ (1) be kez dé se sze rint „ Az egyé ni
vá lasz tó ke rü le tek ben az a je lölt lesz kép vi se -
lő, aki a leg több ér vé nyes sza va za tot kap ta”. 
Ér de mes még meg je gyez ni, hogy a

vá lasz tá si kam pány 2008. feb ru ár 8-án
24.00 órá ig tart, kam pányt foly tat ni te hát
2008. feb ru ár 9-én 0.00 órá tól feb ru ár
10-én 19.00 órá ig ti los. A He lyi Vá lasz -
tá si Iro da ve ze tő je el mond ta, hogy lap -
zár tá ig (feb ru ár 4.) sen ki sem mi lyen ki -
fo gás sal, vagy ész re vé tel lel nem élt.  
A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság és a

Sza va zat szám lá ló Bi zott ság jegy ző köny -
vei alap ján 2008. feb ru ár 11-ig ös  sze sí ti
a sza va za to kat, és meg ál la pít ja a vá lasz -
tá si ered ményt. A sza va zó kö ri jegy ző -
köny vek egy pél dá nya a He lyi Vá lasz tá -
si Iro dá ban 2008. feb ru ár 13-án 16.00
órá ig meg te kint he tő. Az új kép vi se lő-
tes tü let a vá lasz tás után 15 nap pal tart ja
ala ku ló ülé sét.

Fon tos tud ni va lók

A Helyi Választási Bizottság Által nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek
JELÖLT JELÖLŐ SZERVEZET HVB HATÁROZAT

Solymosi Sándor FIDESZ 27/2008. (I. 10.)

Tóth Szabolcs Független 83/2008. (I. 18.)

Idő kö zi Ön kor mány za ti Vá lasz tás 2008. feb ru ár 10.
A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság 2008. feb ru ár 10-ére tűz te ki a pol -

gár mes ter és he lyi ön kor mány za ti kép vi se lők idő kö zi vá lasz tá sát.
Is mé tel ten tá jé koz tat juk a Tisz telt Vá lasz tó pol gá ro kat a sza -

va zás sal kap cso lat ban az aláb bi leg fon to sabb tud ni va lók ról.
Az idő kö zi pol gár mes ter és he lyi ön kor mány za ti kép vi se lő

vá lasz tá son vá lasz tó jo gát az a sze mély gya ko rol hat ja, aki az
egyé ni vá lasz tó ke rü let ben la kó hel  lyel, en nek hi á nyá ban ér vé -
nyes tar tóz ko dá si hel  lyel ren del ke zik.

A sza va zás ide je, he lye és mód ja:
– Sza vaz ni 2008. feb ru ár 10-én reg gel 06.00 órá tól es te

19.00 órá ig le het.
– Sza vaz ni ki zá ró lag sze mé lye sen és csak a vá lasz tó pol gár

la kó he lye sze rint ki je lölt sza va zó he lyi ség ben le het.
– Ér vé nye sen sza vaz ni csak a hi va ta los sza va zó la pon sze -

rep lő je lölt re le het.
– A sza va zó la pon az ös  szes je lölt ne ve ábé cé sor rend ben

sze re pel.
– Egy vá lasz tó ke rü let ben csak egy pol gár mes ter je lölt re és

egy kép vi se lő je lölt re le het sza vaz ni.
– A je lölt re sza vaz ni a je lölt ne ve alat ti, fe let ti vagy mel let -

ti kör be tol lal írt, két egy mást met sző vo nal lal le het, pl.

A moz gá sá ban gá tolt vá lasz tó pol gárt sza va zá sá nak le he tő -
vé té te le ér de ké ben – ké ré sé re – a sza va zat szám lá ló bi zott ság
leg alább két tag ja moz gó ur ná val fel ke re si.
A MOZ GÓ UR NA IGÉNY LÉ SÉ NEK SZA BÁ LYAI 2007.

DE CEM BER 26-ÁN – A 2007. ÉVI XLXXII. TÖR VÉNY 4.§-
A SZE RINT – MEG VÁL TOZ TAK! Moz gó ur nát a vá lasz tó -
pol gár ÍRÁS BAN kér het a vá lasz tás nap ját meg elő ző na pig a
He lyi Vá lasz tá si Iro da ve ze tő jé től, il le tő leg a sza va zás nap ján
a Sza va zat szám lá ló Bi zott ság tól.

A sze mély azo nos ság és a lak cím iga zo lá sa
a sza va zás so rán:

– A lak cím iga zo lá sá ra is al kal mas, ér vé nyes sze mély azo -
no sí tó iga zol ván  nyal, vagy
– ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol ván  nyal, vagy ér vé nyes

út le vél lel, vagy 2001. ja nu ár 1-jét kö ve tő en ki ál lí tott ér vé nyes
ve ze tői en ge dél  lyel és ér vé nyes lak cím kár tyá val.

He lyi Vá lasz tá si Iro da
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Kistarcsai Híradó

1. választókörzet: Alig, Andrássy, Ár pád, Ba -
goly vár, Bethlem, Bo ró ka, Bo ros tyán, Beth len , Dobo
Ka ti ca, Er dei Fe renc, Feny ves, Fü lek, Ga la go nya,
Ga la go nya, Grassalkovich, Hol ló, Il lés Bá lint, Ka -
mil la, Kán tor, Nyílt árok, Rajt ár tér, Rét, Roz ma ring,
Sem mel we is, Sár kány, Szi get vá ri és a Te mes vá ri ut ca.

A sza va zás he lye: Szent Ist ván Ál ta lá nos Is -
ko la, 2143 Kistarcsa, Eper je si u. 19.

2. választókörzet: Bocs kai, Eper je si pá ros,
Eper je si pá rat lan, Ki ni zsi és a Jó kai ut ca. 

A sza va zás he lye: Szent Ist ván Ál ta lá nos Is -
ko la, 2143 Kistarcsa, Eper je si u. 19.

3. választókörzet: Ara di 23-55 pá rat lan, Ara -
di 24-60 pá ros, Ara di 24, Má ria, Ősz, Po zso nyi köz,
Po zso nyi, Síp, Sport, Vad ró zsa és a  Ve res Pé ter ut ca.

A sza va zás he lye : Sem mel we is tér 2. szám
alat ti óvo da

4. választókörzet: Ara di u. 1-21. pá rat lan,
Ara di u. 2-22., Dó zsa György, Fa sor, Kos suth
La jos, Ma gyar, Ma lom, Mezs gye, Nagytarcsai,

Pe tő fi, Ri gó me ző, Ró zsa, Szé che nyi és a Vá gó -
híd ut ca.

A sza va zás he lye: Köl csey Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la, 2143 Kistarcsa, Szé che nyi u. 63.

5. választókörzet:Bar tók Bé la, Fo nó, Ká pol na, Köl csey,
Mun kácsy, Só der bá nya, Tó, Tűz ol tó, Vereczkei és a Völgy utca..

A sza va zás he lye: Flór Fe renc Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um, 2143 Kistarcsa,
If jú ság tér 3.

6. választókörzet: Ál lo más, Bellus Jó zsef,
Bem, Bras sói, Heltai Je nő, Hu nya di, Huszka Mi hály,
Kas sai, Ki rály An dor, Ko lozs vá ri, Lő csei, Me gye ri
Mar git, Simándy Jó zsef és a Dr. Ti bold Jó zsef ut ca.

A sza va zás he lye: Mű ve lő dé si Ház – Csi ga -
ház, 2143 Kistarcsa, De ák F. u. 1.

7. választókörzet: Arany Já nos, Ba ross Gá bor,
Bat thyá ny, De ák Fe renc, Ha tár, Is ko la, Thö köly és
a Tol di ut ca. 

Sza va zás he lye: Vá ros gond nok ság, 2143
Kistarcsa, Bat thyá ny u. 4/A 

8. választókörzet: Ber csé nyi, Berényi, Bé la,
Csal ló köz, Csö mö ri, Gár do nyi Gé za, Ha rang vi rág,
Hon véd, Li get, Mi kes Ke le men, Mó ricz Zsig mond,
Nyír fa, Óvo da, Rá kó czi, Sza bad ság, Tán csics, Vas út és
a Zrí nyi ut ca.

Sza va zás he lye: Mű ve lő dé si Ház – Csi ga -
ház, 2143 Kistarcsa, De ák F. u. 1.

9. választókörzet: Akác vi rág, At ti la, Ár pád
ve zér, Dé ry né, Dió fa, Kőrösi Csoma S., Li li om, Te -
ré zia ma jor, Te ré zia, Tu li pán és az Ung vá ri ut ca. 

Sza va zás he lye: Flór Fe renc Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um, 2143 Kistarcsa,
If jú ság tér 3.

10.választókörzet: Ba las si Bá lint, Balczó Ist -
ván, Bá tho ry, Burillák Mi hály, Dam ja nich, Fi tos
Sán dor, Ho mok dű lő, Ibo lya, Mik száth, Mó ra Fe -
renc, Scheda Fe renc és a  Szent Lász ló ut ca. 

Sza va zás he lye: Flór Fe renc Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um, 2143 Kistarcsa,
If jú ság tér 3.

Kistarcsa választókörzetei 

1. választókörzet
Ondrisek László (független)
Zsiák Péter Pál (FIDESZ)
Kiss József (MSZP)
Donkó Gábor (Polgári Érdekképviseleti 

Egyesület)
Dr. Marczell Mihály Ottó (független)
Csaja János (KDNP)
Gerencsér József (MIÉP)
Kovács Kálmán János (Kistarcsai Városi 

Sport Club)

2. választókörzet
Uvacsek Csaba (független)
Dr. Hatvani Szabolcs (FIDESZ)
Karches Károly (független)
Rónaszékiné Győrfi Katalin (MSZP)
Horváth Gyula (Polgári Érdekképviseleti

Egyesület)
Pásztor Liviu Ferenc (Kistarcsai Városi

Sport Club)
Lott István (MIÉP)

3. választókörzet
Rapavi Zoltán Mihály (független)
Fodor Róbert (független)
Bergán János (FIDESZ)
Juhász József (MSZP)
Takács Imre (Kistarcsai Vállalkozók Baráti 

Köre)
Sárosi Gábor (Szilasvölgye Egyesület)
Galántai Viktor (KDNP)
Jerabek Antal (Polgári Érdekképviseleti 

Egyesület)
Adamcsek Arnold (Kistarcsai Városi Sport 

Club)
Polovics Mihály (MIÉP)

4. választókörzet
Ondrisek István (Független)
Major László András (FIDESZ)

Farsang György Istvánné (MSZP)
Juhász István (Kistarcsai Vállalkozók Baráti

Köre)
Gabula Andrásné (független)
Rapai István (KDNP)
Sólyom József (Polgári Érdekképviseleti 

Egyesület)
Krisztián Károly Frigyes (Kistarcsai Városi

Sport Club)
Kovács György (MIÉP)

5. választókörzet
Kedves Károly (FIDESZ)
Gyolcs Géza (Szilasvölgye Egyesület)
Baranyi Miklós (MSZP)
Bertalan György (Kistarcsai Vállalkozók 

Baráti Köre)
Liska Gyula Tamásné (Polgári Érdekkép- 

viseleti Egyesület)
Navratil Mihály (Kistarcsai Városi Sport 

Club)
Szemán József (MIÉP)

6. választókörzet
Jutasi-Varró Diána Ildikó (független)
Méhesné Horváth Erika (FIDESZ)
Bulyáki Bálintné (MSZP)
Herbély István (KDNP)
Behán Erzsébet (független)
Fixlné Demel Katalin (Polgári Érdekkép- 

viseleti Egyesület)
Dobos Lajos (független)
Czövek László Árpád (MIÉP)

7. választókörzet
Halasi Tímea Erzsébet (független)
Ifj. Juhász István (FIDESZ)
Kovácsné Horváth Mária (MSZP)
Surányi Lajos Károlyné (Kistarcsai Vállal -

kozók Baráti Köre)

Mitru András Csaba (Kistarcsai Városi 
Sport Club)

Szolárd Máté (Polgári Érdekképviseleti 
Egyesület)

Országh Péter (MIÉP)

8. választókörzet
Windberger Lajos Gyula (független)
Dr. Lukács Ferenc Józsefné (FIDESZ)
Dr. Molnár Csaba Imre (független)
Németh István (MSZP)
Klacsán Lajos (Kistarcsai Vállalkozók

Baráti Köre)
Jankovics Ferenc (független)
Tolnai Katalin (Független)
Horváth László (Polgári Érdekkép viseleti

Egyesület)
Csermák Tamás (Kistarcsai Városi Sport 

Club)
Tar Szilárd Imre (MIÉP)

9. választókörzet
Csampa Zsolt (független)
Majsai Sándor (FIDESZ)
Juhászné Csorba Ilona (független)
Rimóczi Erzsébet Irma (MSZP)
Török Mihály (Kistarcsai Vállalkozók

Baráti Köre)
Hirmann Mártonné (független)
Gurbán Sándor (Polgári Érdekképviseleti 

Egyesület)
Suhajda Endre István (független)

10. választókörzet
Juszkó Ferenc (FIDESZ)
Szeghy Ferenc István (Szilasvölgye

Egyesület)
Kupecz Lászlóné (független)
Babarczi József (Polgári Érdekképviseleti 

Egyesület)

A HVB által nyilvántartásba vett egyéni jelöltek
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Kistarcsai Híradó

FIDESZ
35/2008. (I. 14.)

1. Solymosi Sándor
2. Juszkó Ferenc
3. Majsai Sándor
4. Zsiák Péter Pál
5. Kedves Károly
6. Major László András
7. dr. Hatvani Szabolcs
8. Bergán János
9. Zsiák Balázs
10. Vágány Attila
11. Méhesné Horváth Erika
12. ifj. Juhász István
13. dr. Lukács Ferenc Józsefné
14. Varga György
15. Szabó Gergely
16. Kocsicska Erik

MSZP
85/2008. (I. 18.)

1. Rimóczi Erzsébet Irma
2. Juhász József
3. Rónaszékiné Győrfi Katalin
4. Kiss József
5. Bulyáki Bálintné
6. Farsang György Istvánné
7. Németh István
8. Kovácsné Horváth Mária
9. Baranyi Miklós

Szilasvölgye Egyesület
86/2008. (I. 18.)

1. Gyolcs Géza László
2. Szeghy Ferenc
3. Sárosi Gábor

Polgári Érdekképviseleti
Egyesület

98/2008. (I.21.)

1. Babarczi József
2. Gurbán Sándor
3. Liska Gyula Tamásné
4. Fixlné Demel Katalin
5. Sólyom József
6. Donkó Gábor
7. Jerabek Antal
8. Horváth Lászlóné
9. Horváth Gyula
10. Szolárd Máté

Kereszténydemokrata
Néppárt

99/2008. (I.21.)
1. Rapai István
2. Galántai Viktor
3. Csaja János
4. Herbély István

Kistarcsai Városi Sport Club
100/2008. (I.21.)

1. Adamcsek Arnold
2. Navratil Mihály
3. Kovács Kálmán János
4. Mitru András Csaba
5. Krisztián Károly Frigyes
6. Csermák Tamás
7. Pásztor Liviu Ferenc

Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Köre

101/2008. (I.21.)
1. Juhász István
2. Török Mihály
3. Klacsán Lajos
4. Takács Imre
5. Surányi Lajos Károlyné
6. Kupecz Lászlóné
7. Bertalan György

Magyar Igazság
és Élet Pártja
102/2008. (I.21.)

1. Szemán József
2. Tar Szilárd Imre
3. Kovács György
4. Czövek László Árpád
5. Országh Péter
6. Gerencsér József
7. Polovics Mihály
8. Lott István

Kistarcsa Vá ros He lyi Vá lasz tá si Bi zott sá gá nak 103/2008. (I.21.)
szá mú ha tá ro za ta a fel so rolt és nyil ván tar tás ba vett je lö lő szer ve -
ze tek ál tal ál lí tott kom pen zá ci ós lis tá ik sor szá mát – je lö lő szer ve -
ze ten ként sor so lás út ján a kö vet ke zők sze rint ha tá roz za meg:
1. Magyar Szocialista Párt
2. Kereszténydemokrata Néppárt
3. Polgári Érdekképviseleti Egyesület
4. Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
5. Magyar Igazság és Élet Pártja
6. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
7. Szilasvölgye Egyesület
8. Kistarcsai Városi Sport Club

A HVB által nyilvántartásba vett kompenzációs lista

– Teljes körű védelem ingatlanára és értékeire 
– Családi balesetbiztosítás választható 

– Kössön PostaFészekŐr-t lakott és lakatlan (pl. nyaraló) ingat-
lanjára együtt, és 20% kedvezményt adunk Önnek! 

(A 20% kedvezmény a lakatlan ingatlan díjából érvényesíthető! )
– Lehet ingatlanra és ingóságra, vagy csak ingóságra kötni. 
– 20% kedvezményt adunk az éves díjból, ha a Biztosított már
rendelkezik otthonára PostaFészekŐr biztosítással, és nyaralóját
is biztosítani szeretné, vagy PostaFészekŐr biztosítását egyszerre

szeretné megkötni mindkét ingatlanára. 
Az általános biztosítási védelmen túl az alábbi költségekre is

fedezetet nyújtunk: 
– Térítjük a káresemény során felmerülő járulékos költségeket

(pl. robbanás bekövetkezte utáni romeltakarítás). 
– A költözés során az ingóságokban keletkezett károkat is fizetjük. 
– A káresemény következtében szükségessé váló bérlakás költ-
ségeit, vagy bérbe adott ingatlannál az elmaradó lakbért is térítjük. 
– Kibővített vezetékes vízkárnak szolgáltatásunkkal térítjük, ha a
biztosított ingatlanban azért keletkezik kár, mert az ingatlan feletti
lakás tulajdonosa, vagy bérlője leáztatja a biztosított ingatlant. 
– Az otthonbiztosításhoz kedvező díjú kiegészítő balesetbiz-

tosítás is köthető, minimális díj befizetésével. A kiegészítő bale-
setbiztosítás Biztosítottjai a Szerződő és a vele állandó jelleggel

közös háztartásban élő közeli hozzátartozói. 
Ön az otthon melegét biztosítja, mi pedig a biztonságát!

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

Tisztelt Kistarcsaiak!
Gondolkozzanak el azon, hogy Budapest

XV. kerületében bejegyzett, és ott működő,
Kistarcsán eddig soha, 

semmilyen tevékenységet nem folytató 

Polgári Érdekképviseleti Egyesület 
(Tóth Szabolcs polgármesterjelölt legfőbb támo-
gatója) hogyan tudná képviselni a város érdekeit? 

A választ Önökre bízzuk!
Mi helyben a kistarcsai lakosokkal és az itteni civil
szervezetekkel szeretnénk Kistarcsát fejleszteni!

Kistarcsától idegen szervezettől
elhatárolódunk! 

Ne budapesti szervezet és ne fővárosban
élő képviselők irányítsák a várost!

FIDESZ Kistarcsai Csoportja

(fizetett politikai hirdetés)



Kistarcsai Híradó

– Csi nál na va la mit más képp, ha – te -
gyük fel – új ra le het ne kez de ni 2002-ben?
– A pol gár mes ter ség meg fe szí tett, ko -

moly mun ka. Ha a pol gár mes ter mun ká -
já ban és a vá ros ve ze té sé ben köz re mű kö -
dő tes tü let jól vég zi a dol gát, ak kor köny  -
nyebb a pol gár mes ter dol ga. Tud juk jól,
hogy Kistarcsán a tes tü let in kább fel osz -
lat ta ma gát, mint sem hogy dol goz zon.
Saj nos, ez volt a jel lem ző az el múlt hat
év re, na gyon sok pél dát tud nék mon da ni.
Szó val ah hoz, hogy a vá ros mű köd jön,
ah hoz, hogy ne ma rad jon le, ah hoz, hogy
fej lőd ni is tud jon, na gyon sok mun ká ra
volt szük ség ré szem ről. Vis  sza tér ve a
kér dés re: alap ve tő en sem mi ben nem dön -
te nék más kép pen. Hi szen ak kor pél dá ul,
nem le het nénk vá ro si rang ban! És nem
len ne a vá ros kas  szá já ban je len leg is
több, mint 400 mil lió fo rint! Le het, hogy
bi zo nyos kér dé sek ben a hang sú lyo kat
más ho va ten ném, de je len tős el té ré sek
nem len né nek.

– A vá lasz tá si kam pány ban azon ban
még is na gyon dur ván tá mad ták a sze -
mé lyét!
– Ha az em ber ilyen pá lyá ra lép – po -

li ti zál vagy köz fel ada tot vál lal – fel kell
ké szül nie az össz tűz re. Ezt úgy is fel le -
het fog ni, mint egy sa já tos kri ti kát, ami
még az em ber hasz ná ra is vál hat. Azon -
ban azok a tá ma dá sok, ami az el múlt két
hó nap ban ér tek, olyan al pá ri ak vol tak,
amit ko ráb ban el kép zel he tet len nek tar -
tot tam. Tá mad ták a csa lá dom bé ké jét és
a tu laj don anyá mat is! Azok az emberek,
akik erre képesek, em be ri leg is al kal mat -
la nok ar ra, hogy egy vá ro si kö zös sé get
kép vi sel je nek és ve zes se nek. Olyan, be -
csü le tet sér tő rá gal mak hang zot tak el ve -
lem szem ben, hogy azok sú lya mi att, a
rend őr ség már meg in dí tot ta az el kö ve -
tők kel szem be ni nyo mo zást.

– A na pok ban de rült ki, hogy a vá -
lasz tá sok kez de tén fel tör ték a vá ros
internetes szer ve rét is.
– Igen, saj nos így igaz. Nyil ván va la ki

in for má ci ók hoz akart jut ni. Csak re mél ni
tu dom, hogy a bűn cse lek mény nincs ös  sze -
füg gés ben a vá lasz tás sal. Ter mé sze te sen,
azon nal meg tet tem a rend őr sé gi fel je len tést
az ügy ben, je len leg fo lyik a nyo mo zás.

– Sa ját kam pá nyá ban mit tar tott
szem előtt?
– El ső sor ban fe ke tén-fe hé ren be akar -

tuk mu tat ni a té nye ket. Szá mo kat, ada to -
kat, fo lya ma to kat. Azt hi szem ez si ke rült
is. Má so dik leg fon to sabb el vünk az volt,
hogy nem gá zol ha tunk sen ki be csü le té be,
nem aláz ha tunk meg sen kit. Ben nem fel
sem me rült, hogy va lót lan sá go kat ál lít sak
va la ki ről. Nem mon dom, hogy kön  nyű
volt tűr ni a rá gal ma kat, de az em be ri tar -
tá so mat nem ad hat tam fel. Ennyi év köz -
fel adat után az em ber tud ja, hogy a hi te -
les ség az egyik leg fon to sabb köz éle ti tu -
laj don ság. Ho gyan akar ja az foly tat ni
köz éle ti sze rep vál la lá sát, aki dur va ha -
zug sá gok árán jut a köz fel adat hoz?

– Ös  sze fog lal ná a prog ram ját?
– Hat év pol gár mes ter ke dés után, a he -

lyi és or szá gos gaz da sá gi hely zet pon tos is -
me re te mel lett, sok-sok ta pasz ta lat tal a há -
tam mö gött csak azt ígér he tem meg, amit
tel je sí te ni is tu dok. Az én je len le gi prog ra -
mon 2006-ban in dult, ami kor a kistarcsa-
iak nagy több ség gel mö gém áll tak. Két év
alatt an  nyit vál to zott a terv, amen  nyit az az -
óta el telt idő ben el ért ered mé nyek – plusz -
ban – le he tő vé tesz nek. Ha ar ra gon do lok,
hogy az utób bi idő ben kö zel fél mil li árd
fo rint ext ra be vé tel re tett szert a vá ros, ak -
kor bi za ko dó ak le he tünk. A prog ra mom
leg fon to sabb ele me az, hogy min den
kistarcsai em bert, szer ve ze tet, kö zös asz -
tal hoz hí vok, hogy együtt dönt sük el, hogy

mer re fej lőd jön to vább a vá ros! A vá ros si -
ke re az itt élő em be rek kö zös si ke re! Kez -
de mé nye zem a vá ros ci vil  szer ve ze te i nek
ve ze tő i ből ál ló, önál ló fó rum lét re ho zá sát.
Szá mom ra min den ki vé le mé nye fon tos
volt a múlt ban és fon tos lesz a jö vő ben is.

– Nem ér zi an nak hát rá nyát, hogy
ön nem tag ja egyet len párt nak sem?
– So ha nem érez tem hát rá nyát. Sőt,

min dig is az volt a vé le mé nyem, hogy a
he lyi ügyek vi te lé nek és ren de zé sé nek
fon tos fel té te le az, hogy ne fe les le ges,
po li ti kai in dít ta tá sú vi ták ve gyék el a tes -
tü let ide jét. Ez az én ese tem ben azt is je -
len ti, hogy a pár tat lan ság az egyik leg -
fon to sabb esé lyem, hi szen az el múlt
évek ben is egy aránt he lyet tud tam biz to -
sí ta ni a jobb ol da li és bal ol da li el kép ze lé -
sek nek, öt le tek nek is. Fel té ve, ha azok a
vá ros ér de ke it szol gál ták. 

– Ha egy-egy szó val kel le ne jel le -
mez nie pol gár mes ter sé gé nek el múlt
éve it, mik len né nek azok?
– Ki szá mít ha tó ság. Szél ső sé gek től-

men tes ség. Fej lő dés. Nyu ga lom. És a ta -
lán a leg fon to sabb: po li ti ka-men tes ség.

– Nyil ván sze ret né foly tat ni pol gár -
mes te ri mun ká ját!
– Igen, na gyon sze ret ném foly tat ni a

meg kez dett mun kát! A vá ros ér de kei is
azt kí ván ják, hogy a meg kez dett ügyek
be fe je ződ je nek, ered mé nye sek le gye nek.
Eh hez ké rem a vá lasz tók tá mo ga tá sát
feb ru ár 10-én. 
Ké rem, hogy min den ki men jen el sza -

vaz ni, ké rem, hogy min den ki ve gye ki a
ré szét a de mok rá cia gya kor lá sá ból.

– Mi a véleménye arról, hogy Solymosi
Sándor nem nyilatkozott a helyi lapnak?
– Nagyon sajnálom, hogy Solymosi úr

semmibe veszi a kistarcsaiakat és nem
nyilatkozik nekik! Sajnálom, hogy így
döntött.

Kistarcsa mára gazdag város lett!
Interjú Tóth Szabolcs polgármesterjelölttel

Solymosi Sándor, a FIDESZ polgármesterjelöltje az önkormányzat
lapjában nem kívánt nyilatkozni, mondván a város pénzén

etikátlan a kampányhoz kötődő bármilyen – az időközi választás-
sal kapcsolatos tájékoztatást leszámítva – írást közzétenni. 

A megjelent írások tartalma nem feltétlen tükrözi a szerkesztőség véleményét.


