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Kistarcsai Híradó

Leg utóbb ok tó ber 14-én ked den dél után ülé se zett a kép vi -
se lő-tes tü let. Kö zel öt ven na pi ren det tár gyal tak.

Nem tud tak meg egyez ni az al pol gár mes ter sze mé lyé ről
A má so dik na pi ren di pont ban Tóth Sza bolcs ja vas la tot tett

az al pol gár mes ter sze mé lyé re. Az elő ző tes tü le ti ülé sen még
Babarczi Jó zsef kép vi se lőt je löl te a pol gár mes ter, most a jobb
ol da li frak ci ó hoz tar to zó ifj. Ju hász Ist vánt a 7. szá mú vá lasz -
tó kör zet Fi de szes kép vi se lő jét  ter jesz tet te elő. Ifj. Ju hász Ist -
ván – mivel saját frakciója nem támogatta – a bi zal mat meg kö -
szön ve nem fo gad ta el a je lö lést. 

El fo gad ták a pol gár mes ter be szá mo ló ját
Tóth Sza bolcs töb bek kö zött el mond ta, hogy biztató

ígéretet kapott a Magyar Közút Kht. vezérigazgatójától a HÉV
átjáró ázépítésére. A KER-HU szemétbá nya kö rü li bo nyo dal -
mak még nem szűn tek meg, az elő ze tes in for má ci ók kal el len -
tét ben Csö mör Ön kor mány za ta sem mifé le meg ál la po dást nem
kö tött a Kft-vel. 

78 mil lió fo rin tot kellene az önkormányzatnak kifi zet ni
a te me tő mel let ti te rü let ki sa já tí tá sá ért

A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal
hely ben hagy ta a temető melletti in gat lan ki sa já tí tá sá ra ko ráb -
ban meg ál la pí tott ös  sze get. A kép vi se lők sürgősséggel kez de -
mé nyez ték a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát.

Nem vetették el a köt vény ki bo csá tás lehetőségét
Az ön kor mány zat ok kö zép és hos  szú tá vú fej lesz té si igé -

nye i nek al ter na tív fi nan szí ro zá si for má ja a köt vény ki bo csá tás.
A leg utób bi tes tü le ti ülé sen ve tet ték fel en nek a hi tel fel vé tel -
nek a le he tő sé gét. A kép vi se lők egy han gú an most úgy dön töt -
tek, hogy meg kez dik az elő ké szí tő mun ká la to kat és a no vem -
ber 6-án meg tar tan dó köz meg hall ga tá son ki kérik a lakosság
véleményét.

Idén a Vá ros gond nok ság vég zi a té li csú szás men te sí tést 
A Vá ros gond nok ság a fel adat el vég zé sé re a 2008-as költ -

ség ve tés ál ta lá nos tar ta lék ke re té ből 8-8 mil lió fo rin tot kap hat,
amin egy kot ró-ra ko dó gé pet és egy hó kot ró-hó to ló gé pet vá -
sá rol hat. A gé pek vizs gá la tá ra egy szak mai bi zott sá got hoz tak
lét re. Tag jai Tö rök Mi hály, Ju hász Ist ván, Ked ves Kár oly kép -
vi se lők és Sze pe si Lász ló a Vá ros gond nok ság ve ze tő je.

A Vá ros gond nok ság nak új te lep he lyet ke res nek
A Vá ros gond nok ság je len leg a Bat thyá ny ut ca 4/a szám alatt

mű kö dik. A korszerűtlen épületekben a Vá ros gond nok ság hoz ren -
delt te vé keny sé geket nem tudják elvégezni, ezért 1 tartózkodás
mellett úgy döntöttek a képviselők, hogy egy új te lep he lyet ala kí -
ta nak ki. A te lep hely ki je lö lé sé re ifj. Ju hász Ist ván, Ju hász Jó zsef és
Uvacsek Csa ba rész vé te lé vel egy mun ka bi zott sá got hoz tak lét re.

He lyi busz já rat-ön erő ből
A he lyi tö meg köz le ke dé si szol gál ta tás fe lül vizs gá la tát az

er re a fel adat ra lét re ho zott mun ka bi zott ság ( Tóth Sza bolcs,
Ked ves Kár oly, Juszkó Fe renc, ifj. Ju hász Ist ván ) ja vas la ta
alap ján no vem ber ben tár gyal ja a tes tü let. Mint is me re tes nyá -
ron szü ne telt a busz köz le ke dés, majd a szol gál ta tó vál tás után
ve tő dött fel a busz köz le ke dés ön kor mány za ti szin tű mű köd te -
té sé nek le he tő sé ge. A kép vi se lők vé le mé nye sze rint két kis -
busszal a Vá ros gond nok ság meg tud ná ol da ni ezt a fel ada tot.

A Kistarcsa Ké zi lab da Sport Club 100 ezer fo rint tá mo -
ga tást kap 

A tá mo ga tás fe jé ben a ké zi lab dá sok töb bek kö zött vál lal -
ták, hogy részt vesz nek a vá ros sport ren dez vé nye in és öreg bí -
tik Kistarcsa jó hír ne vét.

Köz vi lá gí tást sze rel nek a Feny ves ut cá ban
A köz vi lá gí tás ki épí té sé vel a Juko Kft-ét bíz ták meg, az el -

vég zen dő mun ka ér té ke 1,5 mil lió fo rint.
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú an tá mo gat ta Ke re pes

Nagy köz ség vá ro si cím el nye ré sé re be nyúj tan dó pá lyá za tát. 
Pol gár 

Kistarcsa Város jegyzője pályázatot hirdet 
igazgatási ügyintéző 

munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) kormány- 

rendeletben előírt középiskolai végzettség,
felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási gyakorlat,
közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajzot,

képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a
pályázó anyagát.

Ellátandó feladatok:
Lakás- és helyiségbérleti ügyek intézése. Bérlemények rendeltetésszerű

használatának ellenőrzése.
Lakáscélú állami támogatáshoz jegyzői igazolás 

kiadása, felfüggesztése, átjegyzése.
Törlési engedélyek elkészítése.

Egészségügyi igazgatási feladatok koordinálása, 
kapcsolattartás az orvosokkal.

Szabálysértési ügyek iktatása, nyilvántartása. 
A hivatali iktatásban és irattározásban közreműködés.

Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben meghatározottak szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidővel.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2008. december 17.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 17.

Elbírálás határideje: 2008. december 16.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. 

Jelige: „igazgatási ügyintéző pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a 

(28)-507-149-es telefonszámon kapható.

To vább ra sincs al pol gár mes te re a vá ros nak (2008. ok tó ber 14.)

III. Felnőtt úszóverseny és 
vízilabda-torna

2008. november 22. szombat 15.00. óra
Helyszín: Kistarcsai Városi Tanuszoda

Cím: 2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3. Tel.: (06-28) 470-293
Nevezési határidő: 2008. november 19. szerda

Nevezési díj: 1500Ft/fő
Úszóverseny: –  20-50 év között

25m gyorsúszás, 25m hátúszás, 25m mellúszás
50-75 év között

november25m mellúszás, váltóverseny 6x25m gyorsváltó
Vízilabda-torna: – 5fő mezőnyjátékos+kapus. 

Játékidő: 2x6 perc
Program:

15.00–15.30-ig úszóverseny
15.30–16.00-ig váltó+eredményhirdetés

16.00. vízilabda-torna
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A VÁROS HÍREI

KÖZ MEG HALL GA TÁS

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lő-tes tü le te

2008. no vem ber 6-án (csü tör tö kön) 
18.00 órá tól 20.00 órá ig 

köz meg hall ga tást
tart a Csi ga ház ban,

amely re tisz te let tel meg hív ja az ér dek lő dő ket.

A nyil vá nos tes tü le ti ülés na pi rend je:
– Pol gár mes te ri be szá mo ló
– Ön kor mány za ti bi zott sá gi el nö kök be szá mo -

ló ja
– Köt vény ki bo csá tás le he tő sé gei
– La kos sá gi kér dé sek
Kér dé se i ket e-mailben, pos tán, il let ve a pol gár -
mes te ri hi va tal ban el he lye zett gyűj tő lá dá ba le -
het el jut tat ni. E-mail: hivatal@kistarcsa.hu .
A Pol gár mes te ri Hi va tal cí me: 2143 Kistarcsa,
Sza bad ság út 48.

Kép vi se lő tes tü le ti ülés 
Kistarcsa vá ros kép vi se lő-tes tü let ének leg kö ze leb bi ülé se 2008. no vem -

ber 18-án ked den lesz a pol gár mes te ri hi va tal el ső eme le ti ta nács ter mé ben.
A kép vi se lők töb bek kö zött meg hall gat ják a bi zott sá gi el nö kök be szá mo ló -
ját és meg vi tat ják a 2009. évi költ ség ve té si kon cep ci ót. A dél után 14.00 órá -
tól kez dő dő nyílt ülés re min den ér dek lő dőt vár nak.

Nép me se Nap ja a Vá ro si Mű ve lő dé si és Sport köz pont könyv tá rá ban
2008. szep tem ber 30-án hoz zá ve tő leg 250 gyer mek gyűlt ös  sze a vá ros

könyv tá rá ban, hogy meg ün ne pel jék a Be ne dek Elek szü le tés nap já hoz kö tött
Nép me se Nap ját. A gyer me kek a Vá ro si Óvo dá ból és a két ál ta lá nos is ko la al -
só ta go za tá ból ér kez tek, nép me sét mond tak, il let ve hall gat tak, va la mint il luszt -
rál ták azo kat. A meg hir de tett me se író pá lyá zat ra is szép szám mal ér kez tek me -
sék a gyer me kek től. 

Gacsályi Ádám (Szt. Ist ván Ál ta lá nos Is ko la) és Buj do só Balázsné (Köl -
csey Ál ta lá nos Is ko la) osz tá lya i nak me se fel dol go zá sát nagy tet szés sel fo -
gad ta a kö zön ség. A leg na gyobb si ke re Babarczi Jó zsef báb elő adá sá nak és
Ma jor Lász ló ze nés mű so rá nak, ill. rög tön zött me se ren de zé sé nek volt.
Mind ket ten be von ták a gyer me ke ket is az elő adás ba. 

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a fel ké szí tés ben és le bo nyo lí tás ban részt
ve vő pe da gó gu sok nak ál do za tos mun ká ju kat, il let ve a ta nu lók lel ke se dé sét.

Szabóné Tóth Katalin könyvtárvezető

Idő sek vi lág nap ja
Az ENSZ elő ször 1991-ben ren dez te

meg az idő sek vi lág nap ját, az óta min den év
ok tó ber 1-én em lé ke zünk meg a Föld mint -
egy hat száz mil lió la ko sá ról. Ezt tet te ok tó -
ber 2-án és ok tó ber 9-én Kistarcsa Vá ros
Ön kor mány za ta is. Szép ha gyo mány, hogy
eze ken a na po kon a pol gár mes ter, a kép vi -
se lők és a hi va tal dol go zói kí nál ják étel lel
és ital lal a meg je len te ket. Mind a két na pon
zsú fo lá sig meg telt  a Csi ga ház, ahol Tóth
Sza bolcs pol gár mes ter egy vers sel kö szön -
töt te az ün ne pel te ket. Be szé dé ben ki hang -

sú lyoz ta, hogy „Az Idő sek Vi lág nap ja an nak a jel zé se, hogy mi fi gye lünk Önök re.
Sze re te tünk és meg be csü lé sünk je lé ül kí vá nom, hogy az el kö vet ke ző órá kat bol do -
gan, gon dok nél kül tud ják el töl te ni, és ne gon dol ja nak a köz üze mi számláikra…” A
mű sor ban fel lé pett a Sze re tet Nép dal kör, a Kék ne fe lejcs Nép dal kör és hu mo ros je -
le ne tet adott elő a Roz ma ring Együt tes. A tán cos mu latt ság gal vég ző dött idő sek vi -
lág nap ján az Őszi ró zsa Nyug dí jas Klub ve ze tő je Csen des Mihályné (An nus né ni )
be je len tet te, hogy a leg kö ze leb bi ren dez vé nyük  no vem ber 13-án a Ka ta lin bál lesz. 

An nus né ni 
Uvacsek Csa ba kép vi se lő vel

Hir det mény
Kistarcsa Oá zis Üz let ház I. eme le tén

28,5m2 alap te rü le tű ön kor mány za ti tu laj do -
nú he lyi ség bér be adó üz le ti te vé keny ség
cél já ra. Bér le ti díj: 59.487.-Ft/hó 

18,5 m2 alap te rü le tű ön kor mány za ti tu -
laj do nú he lyi ség bér be adó üz le ti te vé keny -
ség cél já ra. Bér le ti díj: 41.802.- Ft/hó

To váb bi in for má ció kér he tő a Pol gár -
mes te ri Hi va tal ban (2143 Kistarcsa Sza bad -
ság u. 48.) tel: 28-470-711/ 120-as mel lék.

Nagy mé re tű fe nyő fát ke res az
ön kor mány zat a ka rá cso nyi

ün nep ség hez
A „Min den ki ka rá cso nyá nak” meg ün nep lé -

sé hez egy nagy mé re tű fe nyő fát ke res az ön kor -
mány zat. A fel aján lott fát de cem ber el ső he té -
ben in gyen ki vág ják és el szál lít ják a Vá ros gond -
nok ság dol go zói, amit a Csi ga ház előtt ál lí ta nak
majd fel. A fel aján lá so kat no vem ber kö ze pé ig
vár ja a jegy ző a 28-507-133-as te le fon szá mon.

A "Csi ga ház" no vem be ri  prog ram ja 
No vem ber 6. Köz meg hall ga tás 18.00–20.00

no vem ber  8. Hul ló Fa le vél
no vem ber 13. Nyug dí jas Ka ta lin bál  16.00–20.00

no vem ber  16. Ba ba-bör ze  10.00
no vem ber  22. Más-kép Szín ját szó Cso port elő adá sa 19.00

no vem ber 29. Ad ven ti gyer tya gyúj tás

Könyv börze
A könyv érték!

Ha kiolvastad,... ha úgy gondolod, neked nem kell, ne
kótyavetyéld el! Inkább add, vagy cseréld el!

2008. november 9-én vasárnap 10-től 16 óráig
a Csigaházban Te is eladhatod, vagy elcserélheted régi könyveidet.
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A Flór Fe renc Kö zép is ko la a no vem be ri ren dez vé nye i re ké szül
Is ko lánk ban a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en az idén is (most no vem ber 7-én) meg ren dez zük a FLÓR NAP -ot.  Dél előtt osz tá -

lyok kö zöt ti ve tél ke dők lesz nek, a tan ter mek ben a DÖK ál tal szer ve zett ren dez vé nye ken ve het nek részt a di á kok (tea ház, gyöngy fű -
zés, film ve tí tés, sport prog ra mok … ).A nap mél tó zá rá sa ként, es ti prog ram ke re té ben, a "fló ros gó lyák" ava tá sá ra ke rül sor.

A sza lag ava tó ün nep ség, a vég zős di á kok vár va-várt nap ja, szin tén no vem be ri ese mény. Évek óta a Gö döl lői Pe tő fi Sán dor
Mű ve lő dé si Ház ad he lyet ren dez vé nyünk nek. No vem ber 22-én az osz tály fő nö kök fel tű zik a bú csú zó évet jel ző sza la go kat.

Ké szü lünk a kö vet ke ző tan év in du ló osz tá lya i ba je lent ke ző ta nu lók fo ga dá sá ra is. 
No vem ber 11-12- 13-án nyi tott na po kat tar tunk. Az ér dek lő dő di á kok, szü lők ál ta lá nos tá jé koz ta tót hall hat nak az el ső órá ban

(reg gel 8-tól) az in téz mé nyünk ben fo lyó képzésekről.Ezt kö ve tő en le he tő sé get adunk óra lá to ga tás ra is.
A kö zép is ko lai fel vé te li rend elő írá sá nak meg fe le lő en, is ko lánk idén is meg szer ve zi a köz pon ti írás be li fel vé te lit ma gyar

nyelv és iro da lom, va la mint ma te ma ti ka  tan tárgy ból.
A fel vé te li dol go za tok si ke res meg írá sát se gít jük fel vé te li elő ké szí tő fog lal ko zá sok szer ve zé sé vel. Ma gyar és ma te ma ti ka tan -

tárgy ból no vem ber má so dik he té ben in dít juk az elő ké szí tőt. Rész le tek a hon la pun kon (www.flor.sulinet.hu)
Dr. Luk ács Ferencné

De ák ta nya prog ram jai
2008. no vem ber 6. Baczkó Ber na dett: Csel gán cso zó ként az olim pi án
Ho gyan let tem vá lo ga tott csel gán cso zó? Ered mé nye im, ame lyek re büsz ke va -

gyok. Ku dar cok. Mi min den ről kell le mon da ni a si ker ér de ké ben? Fel ké szü lés az
olim pi á ra. Ti zen hét nap Kí ná ban. Az olim pi ai fa lu. A ver se nyek. Az olim pia szer ve -
zett sé ge. Sza bad idős prog ra mok. Ba rát sá gok.

2008. no vem ber 13. Szkordilisz Fló ra: A gö rög né pi épí té szet ta pasz ta la tai
A gö rög né pi épí té szet ta nul sá ga i nak fi gye lem be vé te le a ha zai klí ma tu da tos la -

kó ház-ter ve zés ben. A ha gyo má nyos épü let szer ke ze tek hasz ná la ta a mo dern épí té -
szet ben. Mi lyen ha tás sal van a klí ma vál to zás az épí té szet re?
Az év szá za dos ha gyo má nyok át men té se nap ja ink ban.

2008. no vem ber 20. Kerecseny Csa ba: Thai föl di em lé kek
Uta zás Thai föld re. Bang kok, a thai fő vá ros. Kul tu rá lis és ét ke zé si szo ká sok.

Pattaya, a Vi lág leg na gyobb, nyi tott te te jű bor dély há za. Lá to ga tás a kro ko dil far mon.
Egy tró pu si be mu ta tó kert szép sé gei. Mi ért olyan nép sze rű az eu ró pa i ak kö ré ben a
thai mas  százs?

2008. no vem ber 27. Hal mos Bé la: A tánc ház moz ga lom
Mar tin György sze re pe a tánc ház moz ga lom ki ala ku lá sá ban. A tánc há zak je len -

tő sé ge - a moz ga lom fény ko rá ban és ma nap ság. A nép ze ne ku ta tás és az ered mé nyek
al kal ma zá sa. A tánc ház ar chí vum. Tánc há zak a hu szon egye dik szá zad ban. Az éven -
ként meg ren de zett tánc ház ta lál ko zó.

A De ák ta nya elő adá sa it a Ci vil ház (Szé che nyi út 33.) kö zös sé gi ter mé ben tart ja.
A klub es tek ide je: csü tör tö kön es te 7-10 órá ig. Ben ne az elő adá sok csü tör tö kön ként
es te 7 óra kor kez dőd nek, idő tar ta muk kb. 1 óra. A De ák ta nya is me ret ter jesz tő elő -
adá sai nyi tot tak, azo kat bár ki té rí tés men te sen lá to gat hat ja.                               KIKE

Női fo cis ták
je lent ke zé sét vár ják

A fo ci után ér dek lő dő höl gyek je lent -
ke zé sét vár ja 10 éves kor tól 50 éves ko -
rig  a Ke re pe si Női Lab da rú gó Szak osz -
tály. A má so dik idé nyét kez dő szak osz -
tály nagy pá lyán és kis pá lyán is be ne ve -
zett a Bu da pest baj nok ság ba. He ten te
két edzést tar ta nak hét főn, szer dán és
csü tör tö kön dél után. Ér dek lőd ni Kis
Kál mán edző nél le het a 06-70-619-74-
45-ös számon.

Pá lyá za ti fel hí vás
Kistarcsa Vá ros Hon lap já nak el ké szí té sé re

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te a 638/2008. (X. 14.)
szá mú ha tá ro za tá ban úgy dön tött, hogy pá lyá za tot ír ki Kistarcsa Vá ros hon lap já -
nak el ké szí té sé re az aláb bi fel té te lek kel:

– A hon lap ké szí tő je üze mel te ti a hon la pot, az ön kor mány zat gon dos ko dik a fo -
lya ma tos tar ta lom fris sí tés ről.

– Szer ző dés meg szű né se ese tén a hon lap ké szí tő je kö te les a tár hely tar tal mát át -
ad ni az ön kor mány zat nak.

– A nyer tes cég nek a tár hely tar tal má hoz tel jes hoz zá fé rést kell biz to sí ta nia az
ön kor mány zat szá má ra.

– A nyer tes cég biz to sít son új tár he lyet a hon lap szá má ra.
A hon lap kül se jé re vo nat ko zó el kép ze lé sek kel kap cso la tos egyez te tés: 06-28-

470-711/106 te le fon szá mon
Pá lyá za ti ha tár idő:  2008. no vem ber 5.
A be nyúj tás he lye: Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va tal, jegy -

zői tit kár ság, 2143 Kistarcsa, Sza bad ság út 48.
Az aján la to kat zárt bo rí ték ban kér jük el jut tat ni a meg adott cím re „Hon lap aján -

lat” fel tün te té sé vel.

Pro me nád dí jat ka pott
Gabula Andrásné 
Hal mos Monika

A kö zös sé gért te vé keny ke dő nők el is -
me ré sé re és az ál ta luk vég zett ci vil mun ka
ér té ké nek, meg be csü lé sé re idén is ki osz tot -
ták a Pro me nád dí jat! A tíz  dí ja zott kö zött
volt a kistarcsai  Gabula Andrásné Hal mos
Monika is, aki nek ok tó ber 10-én  Bu da pes -
ten a Fló ri án té ren fát ül tet tek a nők sé tá nyán. 

„Ked ves Ba rá ta im!
A Pro me nád díj egy nem zet kö zi női

ci vil kez de mé nye zés ál tal ala pí tott, fi gye -
lem re mél tó sze mé lyi sé gű és ki emel ke dő
ci vil te vé keny sé get vég ző nők el is me ré -
sé re lét re ho zott díj. Cél ja, hogy el is mer je
az ar ra ér de mes köz éle ti te vé keny sé get
vég ző nő ket, fel hív ja a fi gyel met a nők re,
a női sze re pek re, a nők ál tal - a tár sa da -
lom gya kor la ti mű köd te té sé ben - vég zett
mun ka nél kü löz he tet len vol tá ra. Szán dé -
ka to váb bá, hogy va ló di női pél da ké pek
elő tér be ál lí tá sá val kö ve ten dő és kö vet -
he tő pél dá kat mu tas son fel. A ki tün te tet -
tek tisz te le té re ün ne pé lyes ke re tek kö zött
me cse ki gömb kő ri se ket ül tet tek Óbu dán,
a Fló ri án té ren, ahol az éven te sza po ro dó
„dí jak” ered mé nye ként, az el ül te tett fák
ál tal lét re jön a pro me nád a nő kért. 

Kö szö nöm min den ki nek, aki e díj ra
ér de mes nek tar tott!” Hal mos Monika
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Kistarcsai Híradó

A Szent Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé szet -
ok ta tá si In téz mény igaz ga tó ja Dr. Pat kós Jó zsef ok tó ber ben
szín pad ra vit te Harold Pinter: A gond nok cí mű drá má ját.
Ez zel kul túr tör té ne tet írt, hi szen kép le te sen szól va lét re hoz -
ta a Kistarcsai Szín há zat. Ok tó ber 3-tól 18-ig hét elő adást
szer vez tek a Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la és
Gim ná zi um au lá já ban ki ala kí tott 60 főt be fo ga dó szín ház -
ban. A há rom sze rep lős tár sa dal mi drá ma cím sze rep ét a Já -
szai Ma ri-dí jas, Ki vá ló szí nész, Helyey Lász ló, Astont
Sahin-Tóth Zol tán, Micket pe dig Fal vai And rás ala kí tot ta.
Meg kell em lí te ni Galkó Ba lázst is, aki Helyey Lász ló be teg -
sé ge mi att egy nap pal a pre mi er előtt ug rott be a cím sze rep -
re.

–Be teg ség mi att a fő sze rep lőt a pre mi e ren kel lett he lyet te -
sí te ni. Galkó Ba lázs bra vú ro san ol dot ta meg – szin te egy nap
alatt – a sze rep meg for má lá sát, de le het, hogy nem kel lett vol -
na koc káz tat ni. Utó lag jó dön tés nek bi zo nyult Helyey Lász ló
nél kül fel vál lal ni az el ső elő adá so kat?

– Galkó Ba lázs egy olyan is ten ad ta te het sé gű szí nész, aki
24 óra alatt is ké pes egy ka rak tert hoz ni. A fel ada tát – szö veg -
könyv vel a ke zé ben – száz szá za lé ko san meg ol dot ta. Az ő be -
ug rá sá val nem kel lett koc káz tat nunk, ugyan is Helyey Lász ló
fel épü lé se tel je sen bi zony ta lan volt. Az elő adást ek ko ra már
meg hir det tük pla ká to kon, interneten, bu da pes ti la pok ban és
he lyi új sá gok ban, a je gye ket és a tisz te let je gye ket ki ad tuk, így
kény te le nek vol tunk elő re me ne kül ni. Ti tok ban per sze vár tuk

Helyey mű vész úr je lent ke zé sét, ami ak kor kö vet ke zett be,
ami kor már nem is szá mí tot tunk rá, így öt elő adás ban őt lát hat -
ta a kö zön ség, így nem ve szett el az a több hó na pos mun ka,
amit a pró bák ba fek tet tünk. Csak azt tu dom mon da ni, hogy
min den jó, ha a vé ge jó. Azt hi szem, ha Helyey nél kül kel let
vol na vé gig csi nál nunk az elő adá so kat, ak kor a tá mo ga tó ink,
az ön kor mány zat, a vál lal ko zók, akik se gí tet tek a szín há zat lét -
re hoz ni csa lód tak vol na.

– Sahin-Tóth Zol tán ról és Fal vai And rás ról se fe led kez -
zünk meg, hi szen a pre mi e ren ügye sen töl töt ték ki azt az űrt,
amit Helyey Lász ló hi á nya okozott. Az ő bra vú ros sze rep lé sük
ren de zői uta sí tás ra ala kult ilyen né, vagy en  nyi re érez ték a fő -
sze rep lő ka rak te rét?

– Sahin Tóth Zol tán az a szí nész, aki fi a tal ko rá ban so ha egy
ver set el nem mon dott vol na. So kat se gí tet tem ne ki ab ban, hogy
ilyen fi gu rá kat is ké pes le gyen hoz ni. Fal vai And rás ál ta lá nos is -
ko lás ko rá ban ta nít vá nyom volt négy évig, majd há rom év vel ez -
előtt pont „A gond nok” cí mű drá ma so rán ki ala kult mun ka kap -
cso la tunk után dön tött úgy, hogy szí nész lesz. Ezek után ugye
nem kell ma gya ráz nom, hogy men  nyi re ma ga mé nak ér zem a si -
ke rü ket. Én is úgy lá tom, hogy ön ma gu kat múl ták felül, de eb -
ben nem volt sem mi fé le ren de zői uta sí tás. Eb ben ben ne volt a te -
het sé gük, a szak ma irán ti alá za tuk és hi he tet len mun ka bí rá suk.

– Mi ért ép pen a Flór Fe renc Gim ná zi um au lá ját vá lasz -
tot ták a be mu ta tó hely szí né ül?  

– A Szent Ist ván Is ko la fo lyo só ján ki ala kí tott al kal mi szín -
pa dunk és a Csi ga ház két és fél mé te res bel ma gas sá ga al kal -
mat lan volt a dísz le tek be fo ga dá sá ra. A Gim ná zi um au lá ja ha -
son lít leg in kább egy szín ház ar chi tek tú rá já hoz. Mi vel a leg -
jobb hely színt sze ret tük vol na ki vá lasz ta ni a Kistarcsai Szín ház
elő adás-so ro za tá hoz, ezért dön töt tünk a Flór Fe renc Gim ná zi -
um mel lett. Az is ko la ve ze té sé nek és di ák ja i nak utó lag is na -
gyon kö szön jük a he lyet és a tü rel met. Kü lön kö szön jük Kal -
már Ist ván áll vá nyo zó vál lal ko zó nak a né ző tér meg épí té sét, az
ő se gít sé ge nél kül nem tud tunk vol na 60 ülő he lyet ki ala kí ta ni.

– Men  nyi re le het jö vő je a most ös  sze állt Kistarcsai Szín -
ház nak?

– Mi ar ra tö re ked tünk, hogy amit ígér tünk azt tel je sít sük, va -
gyis a fő vá ro si kő szín há za kat idé ző szín vo na las elő adá so kat sze -
ret tünk vol na Kistarcsára va rá zsol ni. Utó lag el mond hat juk, hogy
ezt a cé lun kat el ér tük, már csak azért is, mert a nagy ér dek lő dés -
re va ló te kin tet tel a ter ve zett hat elő adás he lyett he tet kel lett
meg tar ta nunk. Ami a jö vőt il le ti, én el ső sor ban is ko la igaz ga tó
va gyok és ilyen mi nő sé gem ben sze ret nék még so kat ten ni a te -
le pü lés köz mű ve lő dé sé ért, ará nyo kat té vesz te ni nem sze ret nék.
Ha to váb bi szín há zi elő adá sok ra len ne igény és az ön kor mány -
zat, a tá mo ga tók fel kér né nek ren de zés re, ak kor két éven te egy
pro duk ci ót el tud nék kép zel ni. Re mé lem a vá ros ban mű kö dő
ama tőr szín ját szó kat is ins pi rál ja majd a mi si ke rünk és ők is bát -
rab ban vál lal koz nak majd be mu ta tók ra. (fo tó a cím la pon)

Több mint négy szá zan lát ták a Kistarcsai Szín ház bemutatkozását
Galkó Ba lázs bra vú ros be ug rá sa men tet te meg a pre mi ert

Kistarcsa Város jegyzője pályázatot hirdet 
műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.3.) kormányren-

deletben előirt képesítés,
felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási gyakorlat,

közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:

szakmai önéletrajzot,
képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők 

megismerhetik a pályázó anyagát.
Ellátandó feladatok:

– településfejlesztési és –rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok, környezetvédelmi igazgatási feladatok, közlekedési és vízügyi

igazgatási feladatok,
– közmű ügyek,

– telepengedélyezési eljárások.
Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben meghatározottak szerint, illetve 
a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidővel.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2008. december 17.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 17.

Elbírálás határideje: 2008. december 16.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út
48.) kell eljuttatni zárt borítékban. 

Jelige: „műszaki ügyintéző pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás 

a (28)-507-141-es telefonszámon kapható.

2008. november 28-án 19 órakor 
Görög Est a Csigaházban!

Élő zene, népitánc- és hastánc bemutató, 
tánctanítás, táncház.

A büfében görög étel-és italspecialitások.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kistarcsai Híradó

A Kistarcsai Pol -
gár mes te ri Hi va tal
szer ve ze ti fel épí té se
sze rint négy osz tály -
ra ta go zó dik. Ren del -
ke zik Igaz ga tá si, Mű -
sza ki, Pénz ügyi és
Szer ve zé si Osz tál  lyal.
Most a Mű sza ki Osz -
tályt mu tat juk be. 

A Mű sza ki osz -
tály fel adat és ha tás kö ri lis tá ja

Az osz tá lyon né gyen dol goz nak, így
je len leg va la men  nyi ál lás hely be van
tölt ve, ahol je len tős ügy fél for gal mat bo -
nyo lí ta nak le. 

A má so dik eme le ten a 21-es szo bá -
ban ta lál koz hat nak Müller Gab ri el la osz -
tály ve ze tő vel és Mor va Károlyné ügy ke -
ze lő vel. A 22-es szo bá ban dol go zik Vil -
lám Pé ter és Mező-Szabó An na má ria,
mind ket ten épí tés-ha tó sá gi ügy in té zők.

Fel adat kör ük be tar to zik a mű kö dé si
en ge dé lyek hez szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás
ki adá sa, az el ső fo kú ter mé szet vé del mi ha -
tó sá gi fel ada tok el lá tá sa, a köz út ke ze lői
hoz zá já ru lá sok meg adá sa, az út csat la ko zá -
sok ki ala kí tá sá hoz hoz zá já ru lás ki adá sa, a
nyom vo nal jel le gű épít mé nyek lé te sí té sé -
hez szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás ki adá sa, ha -
tó sá gi nyil ván tar tás ok ve ze té se, te lek ala kí -

tá si el já rá sok, he lyi épí té si sza bály zat és te -
le pü lés ren de zé si ter vek vé le mé nye zé se ez -
zel ös  sze füg gő el já rá sok le bo nyo lí tá sa, az
in gat la nok be kö té sé nek el ren de lé se a
víziközmű, il let ve szenny víz csa tor na há ló -
zat ba, épí té si, bon tá si, hasz ná lat ba vé te li,
fenn ma ra dá si, ren del te tés meg vál toz ta tá si
el já rá sok le bo nyo lí tá sa, hely szí ni szem lék
le foly ta tá sa épí tés-ha tó sá gi el já rá sok so -

rán, kö te le zé si el já rá sok le foly ta tá sa, épí té -
si bír ság ki sza bá sa, út le je gye zé sek bo nyo -
lí tá sa, köz igaz ga tá si hi va tal ál tal ki je lölt
ügyek ben tör té nő el já rás, he lyi ér ték vé del -
mi fel ada tok, fel vo nók kal kap cso la tos fel -
ada tok, sta tisz ti kai és adó ha tó sá gi je len té -
sek ké szí té se, pá lyá za tok el ké szí té sé ben
köz re mű kö dés, be ru há zá sok elő ké szí té se,
mű sza ki el len őr zé se, ti lal mak el ren de lé sé -
nek elő ké szí té se. A Mű sza ki Osz tály a zaj-
és rez gés vé del mi ügyek ben el ső fo kú ha tó -
ság ként jár el, el lát ja a kör nye zet vé del mi
ha tó sá gi fel ada to kat, részt vesz a tes tü le ti-
bi zott sá gi dön té sek, ren de let al ko tá sok elő -
ké szí té sé ben, elő ter jesz té sek ké szí té sé ben,
el lát ja a te lep hely en ge dé lye zés sel kap cso -
la tos fel ada to kat és le bo nyo lít ja az ön kor -
mány za ti be ru há zá sok hoz ké szí tett ter vek
egyez te té sét, en ge dé lyez te té sét. 

A hu szon nyolc pont ban fel so rolt fel -
adat kör ből fon tos ki emel ni az épí tés ha -
tó sá gi el já rá sok so rán le bo nyo lí tan dó
hely szí ni szem lék le foly ta tá sát. 

A fo lya mat ban lé vő épí té si ügyek ben
éven te egy al ka lom mal kö te le ző hely szí ni
szem lét tar ta ni. Az épí tés ha tó sá gi ügyek
nagy ré sze ké re lem re, de je len tős eset ben
be je len tés re, vagy az épí tés ha tó ság ál tal
ész lelt en ge dély nél kü li te vé keny ség mi -
att hi va tal ból in dul. 

A Mű sza ki Osz tály ve ze tő je rend sze -

re sen részt vesz a bi zott sá gi és tes tü le ti
ülé se ken. Ez nagy részt mun ka időn tú li el -
fog lalt sá got je lent. Az ülé sek re elő ké szí -
tett elő ter jesz té se ket az osz tály ké szí ti el. 

A jog sza bály ok ban elő írt mó don a köz -
igaz ga tá si ha tá ro za tok ról tértive vényes le vél -
ben kell ér te sí te ni az ös  szes érin tett ügy fe let. 

Ab ban az eset ben, ha a ki kül dött
tértivevényes le vél „nem ke res te” jel zés -

sel vis  sza jön, ak kor kéz be sí té si vé le lem -
ről kell ér te sí te ni az ügy fe let (he ten te 15-
20 eset ben). Saj nos az ál lam pol gár ok a
lak cí me ik ben tör té nő vál to zá so kat nem
je len tik be a Föld hi va tal nál és mi u tán a
Mű sza ki Osz tály mun ká já nak nagy ré sze
a Föld hi va ta lai adat bá zis ból szol gál ta tott
ada tok ra ala pul (ez alap ján kell ki ér te sí te -
ni az ügy fe le ket), így az „is me ret len hely -
re köl tö zött” jel zés sel vis  sza ér ke zett le ve -
lek ese té ben a Né pes ség-nyil ván tar tó ból
kell meg ke res ni az ér te sí ten dő lak cím ét. 

Az ügy fél for gal muk je len tős, ez ha -
von ta a 2007. évi ki mu ta tás sze rint az
aláb bi ak ban ala kult:

Az osz tály ve ze tő  fel ada tai:
Ko or di nál ja az osz tály mun ká ját, el -

lát ja a ve ze tői el len őr zés sza bály zat ban
rá ru há zott fel ada ta it.

Köz re mű kö dik az ön kor mány zat
kon cep ci ó i nak el ké szí té sé ben, pá lyá za -
tok hoz ada tot szol gál tat.

A jegy ző ne vé ben ki ad má nyoz za a
jog sza bály ok ban a jegy ző nek cím zett, de
az  osz tá lyon in té zett ha tó sá gi ügyek ben
ho zott ha tá ro za tok alá írá sát.

Irat tá ro zás előtt lát ta moz za és szük -
ség sze rint el len őr zi az ügy in té zés fo lya -
mán az osz tá lyon be ik ta tott ügy ira to kat.

Az osz tá lyon dol go zó mun ka tár sai
köz re mű kö dé sé vel elő ter jesz té se ket,
ren de let-ter ve ze te ket ké szít.

Vá lasz tá sok al kal má val sza va zó kö ri
jegy ző könyv ve ze tő.

Köz re mű kö dik az osz tály dol go zó i -
nak éven kén ti tel je sít mény ér té ke lé sé ben.

Ügy fél fo ga dá si na po kon át la go san 10-15
ügy fe let fo gad, ha von ta 10-12 hely szí ni szem -
lén vesz részt (pl. épí té si en ge dély, hasz ná lat ba-
vé te li en ge dély, te lek ala kí tás, ön kor mány za ti
be ru há zá sok szem lé je, vá ros gond nok ság gal
egyez te tő szem lék) a meg ala po zott dön tés ho -
za tal hoz, il let ve a ve ze tői el len őr zés ke re té ben.

A bi zott sá gi és kép vi se lő-tes tü le ti ülé -
se ken az osz tály ál tal ké szí tett elő ter jesz té -
sek tár gya lá sa kor részt vesz, azok elő adó ja.

Ügy irat for ga lom:
2006. második félév 2007 2008. első félév

Épí té si en ge dély 66 126 97 
Mó do sí tott épí té si en ge dély 15 16 18 
El vi épí té si en ge dély 2 12 2
Bon tá si en ge dély 2 5 4
Hasz ná lat ba vé te li en ge dély 49 142 88
Fenn ma ra dá si en ge dély 7 8 2
Fenn ma ra dá si és to vább épí té si en ge dély 7
Ren del te tés vál toz ta tá si en ge dély 3 5 1
Ha tó sá gi kö te le zés 21 62 13
Épí té si en ge dély el uta sí tá sa 5 7 5
En ge dé lye zé si el já rás fel füg gesz té se 2 1 3
El já rás meg szün te té se 1 7 2 
Ha tá ro zat vis  sza vo ná sa 2 1 1 
Ki egé szí tő ha tá ro zat 4 6
Ki ja ví tó ha tá ro zat 3 6 1
Név át írás 7 11 7
Épí té si en ge dély meg hos  szab bí tá sa 2

A ki me nő le ve lek szá ma 
2006. második félév 2007.

1677 db 4680 db

Egy kis te le pü lé sen ho gyan mű kö dik a Pol gár mes te ri Hi va tal? 3. rész
Műszaki Osztály

Müller Gab ri el la 
osz tály ve ze tő

Ja nu ár 220 
Feb ru ár 306
Már ci us 255
Áp ri lis 280
Má jus 273
Jú ni us 361

Jú li us 295
Au gusz tus 184
Szep tem ber 294
Ok tó ber 293
No vem ber 264
de cem ber 199

2007.
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Kistarcsai Híradó

A Kistarcsai Vál tók Egye sü le te és a
Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re idén ki emel ten
ke zel te a Fő ző fesz ti vált. Uvacsek Csa ba
kép vi se lő ként több tá mo ga tást ka pott a
ren dez vény meg szer ve zé sé hez, mint
tavaly, így a he te dik fő ző fesz ti vál volt az
ed di gi ek kö zül a leg si ke re sebb. 

– Jól si ke rült a fő ző fesz ti vál, an nak
el le né re, hogy az utol só pil la nat ban töb -
ben le mond ták a rész vé te lü ket!

– Igen, elő ze te sen kö zel húsz csa pat
je lez te a szán dé kát, de a kör nye ző te le pü -
lé se ken is vol tak ha son ló ren dez vé nyek,
így Ke re pes ről és Nagytarcsáról nem jöt -
tek a csa pa tok, de a kistarcsai ba rá ti tár -
sa sá gok itt vol tak, így 14 bog rács alá
gyúj tot tak alá szep tem ber 27-én dél előtt.

– Lát tam nagy lét szám mal in du ló
csa pa to kat is, ki ket em lí te ne meg?

– Né pes csa pat tal in dult a KIKE, az
MSZP – el jött Fogarasiné De ák Va lé ria
or szág gyű lé si kép vi se lő is – és a
Kistarcsai Vál lal ko zók Ba rá ti Kö re.

– Nyil ván a jó idő já rás sal is ma gya -
ráz ha tó, hogy sok ér dek lő dő volt a fő ző -
fesz ti vá lon?

– Eh hez a jó idő já rá son kí vül a fő ző -
ver sen  nyel pár hu za mo san meg hir de tett
prog ra mok is hoz zá já rul tak. Si ke res volt
az óvónők ál tal le bo nyo lí tott kéz mű ves

fog lal ko zás és arc fes tés és a Saxi ze ne -
kar fo lya ma tos já té ka.

– A ren dez vény há zi gaz dá ja idén Galkó
Ba lázs szí nész volt! Hogy ke rült ő ide?

– Galkó Ba lázs Kistarcsán la kik és na -
gyon örül tem, hogy a mű vész úr el vál lal ta
ezt a fel ada tot. A dél utá ni mű sort is ő ve -
zet te, aho va idén is meg hív tuk a Kék ne fe -
lejcs Ha gyo mány őr ző Nép dal kört, a Sze re -
tet Nép dal kört és a Roz ma ring Együt test.
Kü lön öröm, hogy szin te min den kép vi se -
lő tár sam el jött – volt aki fő zött, volt aki
csak be szél ge tett, de a lé nyeg, hogy  jól
érez ték ma gu kat.

– Szin te min den hol prob lé mát je lent
a pénz elő te rem té se! Kik tá mo gat ták a
ren dez vényt?

– A fesz ti vál meg ren de zé sé hez az ön -
kor mány zat 80 ezer fo rint tal já rult hoz -
zá, de nyer tünk 120 ezer fo rin tot pá lyá -
zat út ján a Pest Me gyei Ön kor mány zat -
tól is. Ter mé sze te sen a Kistarcsai Vál tók
Egye sü le te, mint a ren dez vény szer ve ző -
je is ki vet te ré szét a tá mo ga tás ból, de
meg kell kö szön ni a hát tér tá mo ga tók se -
gít sé gét, a 4 ge ne rá ció Kft. tá mo ga tá sát,
ahon nan a fát kap tuk, kü lön kö szö net jár
Ja kab Gyu lá nak, aki el szál lí tot ta a kel lé -
ke ket, fő zött és részt vett a szer ve zés ben.

– Fő ző ver senyt hir det tek, de el ső,

má so dik, har ma dik he lyet nem osz tot -
tak ki, mi ért?

– A zsű ri vé le mé nye sze rint, aki el jött
főz ni az min den kép pen már győ zött is. Ezt
ar ra ala poz ták, hogy olyan ter mé sze tes jó
íze ket kós tol tak, ami alap ján nem tud tak
dif fe ren ci ál ni. Így min den ki ka pott egy
ok le ve let, egy kö tényt és egy fő ző desz kát.

– Ki volt a zsű ri el nö ke?
– Kiss Já nos, aki a vi lág leg na gyobb

szál lo da lán cai kö zé tar to zó ame ri kai Hyatt
Corporation al el nö ke, ve ze tő séf je, a sza -
kács tu do mány dok to ra. Az egy ko ri vá lo ga -
tott csel gán csos 1967-ben dis  szi dált és csi -
nált kar ri ert Né me tor szág ban, majd az
USA-ban. Kistarcsán ro ko nai él nek, így
ke rült a Fő ző fesz ti vál ra. Kiss Já nos sze rint
bár me lyik csa pat főzt jét el le he tett vol na
ad ni a Hyett szál lo da lán con be lül. Ezért is
ra gasz ko dott a hí res sza kács az egy for ma
el bí rá lás hoz. A há rom ta gú zsű ri mun ká já -
ban részt vett még dr. Hőhn Lász ló há zi or -
vos és Kissné Sza bó Már ta óvó nő.

– A he te dik fő ző fesz ti vál nak lesz-e
foly ta tá sa?  

– Úgy ter vez zük, hogy jö vő re is meg -
tart juk a ren dez vényt, szé le sí te ni fog juk a
kap cso ló dó kul tu rá lis prog ra mo kat, lesz
borkostolás, ezért meg hív juk a kör nye ző
te le pü lé sek borosgazdáit is.            P.Gy.

VII. Fő ző fesz ti vál 
A fő szer ve ző Uvacsek Csa ba kép vi se lő jö vő re na gyobb ren dez vényt ter vez

A temp lom bú csú já hoz Kistarcsán is
hoz zá tar to zik a ki ra ko dó vá sár. Ok tó ber 5-
én min den ed di gi nél na gyobb és szí ne sebb
vá sá ri for ga tag fo gad ta az ér dek lő dő ket a
Bú csú té ren. Az öt száz, hat száz és nyolc száz
fo rin tos je gyek lát tán a szü lők nem to long -
tak a pénz tá rak nál, de a já té kok lát vá nya
szín vo na las vi dám park be nyo má sát kel tet -
te. Ez min den kép pen elő re lé pés az elő ző év -
hez képest, hi szen ak kor nem si ke rült meg -
ál la pod ni a mu tat vá nyos vál lal ko zó val (sok -
nak tar tot ta az 1 mil lió fo rin tos bér le ti dí jat). 

– Idén sem mit sem bíz tak a vé let len re,
a kép vi se lő tes tü let hó na pok kal ko ráb ban
lét re ho zott egy mun ka bi zott sá got a bú csú
elő ké szí té sé re!

– Kistarcsán a bú csú az éven te vis  sza té -
rő ün ne pek egyi ke. A Ka to li kus Egy ház -
köz ség éle té ben ok tó ber el ső va sár nap ja a
Ró zsa fü zér Ki rály nő je ün ne pe, a temp lom
bú csú ja. Ilyen kor zsú fo lá sig meg te lik a
temp lom, kör me net tel ün ne pel nek a

kistarcsaiak. Ven dé gek, ro ko nok jön nek
össze. A bú csú még most is a csa lá dok
egyik leg ki emel tebb ün ne pe, ez ös  sze fog ja
őket. Az ün nep lés hez hoz zá tar to zik a szó ra -
ko zás is, ezt Kistarcsán a búcsú napján már
év ti ze dek óta a ki ra ko dó vá sár és vurst li je -
len tet te. Ta valy ez fe le más ra si ke re dett,
ugyan is nem jöt tek el a mu tat vá nyo sok. Ép -
pen ezért a kép vi se lő-tes tü let még ta vas  szal
kü lön mun ka bi zott sá got ho zott lét re a bú -
csú elő ké szí té sé re. A mun ka bi zott sá got én
ve zet tem, tag ja volt Ked ves Kár oly kép vi -
se lő és Navratil Mi hály kül sős bi zott sá gi
tag. Hor váth Kár oly mu tat vá nyos sal vet tük
fel a kap cso la tot, meg néz tük az eu ró pai
szab vány mi nő sí tés sel ren del ke ző já té ko -
kat, és több órás tár gya lás után meg ál la pod -
tunk a ki te le pü lés dí já ban. Ezt az ös  sze get a
kép vi se lő-tes tü let jó vá hagy ta. A vál lal ko zó
há rom év re szer ző dött és éven te 700.000,-
fo rint bér le ti dí jat fi zet a Bú csú tér egy ré -
szé ért. A Vá ros gond nok ság rend be tet te a

ta valy ki ala kí tott te ret, így kul tu rált nagy te -
rü let vár ta a vá sá ro so kat és a vi dám par kot.

– Ös  sze sen mek ko ra be vé telt si ke rült
el ér ni?

– Az em lí tett bér le ti dí jon felül a vá sá ro -
zók még 300.000 fo rint hely pénzt fi zet tek,
így az ön kor mány zat az ere de ti leg ki tű zött
célt tel je sí tet te, és ne fe lejt sük, ez a be vé tel a
szer ző dés sze rint még két év re ga ran tált.

– Ezek sze rint vég le ge sen el dön töt ték,
hogy a bú csút a jö vő ben itt fog ják meg ren -
dez ni?

– Az If jú ság tér át ala kí tá sa meg kez dő dött,
ren ge teg föl det vit tek a te rü let fel töl té sé re, így
oda ilyen ren dez vényt már nem le het te le pí te -
ni. A Bú csú tér há rom szor na gyobb, mint az
If jú ság tér, így itt nem kell ös  sze zsú fo lód ni.
Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy egy idő
után az em be rek meg szok ják az újat, így a jö -
vő ben biz to san nem változtatunk.(fo tó: a cím -
la pon) 

P.Gy.

A bú csú vá ro si rang hoz mél tó ren dez vény volt 
In ter jú az elő ké szí tő mun ka bi zott ság el nö ké vel  Uvacsek Csa bá val
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A Vá ro si Óvo da nyer tes Coménius
pá lyá zat meg va ló su lá sá nak egyik fel té te -
le volt, hogy pro jekt ta lál ko zó kon cse rél -
jék ki a pá lyá zat ban részt ve vő part ne rek
a gon do la ta i kat. 

Az el ső pro jekt ta lál ko zó Szlo vá ki á ban
volt 2008. ok tó ber 15 és 20. kö zött. A kö -
zös mun ka ün ne pé lyes meg nyi tó val kez -
dő dött. A meg nyi tón a belusai óvo dá sok –
szpon zo ri tá mo ga tás sal lét re jött – ma gas
szín vo na lú me se elő adá sát néz het tük meg.
A szlo vák part ne re ink ez zel rep re zen tál ták
a pro jekt ben va ló résztvételüket. 

Kistarcsa Vá ros Ön kor mány za tát Tóth
Sza bolcs pol gár mes ter, Babarczi Jó zsef kép -
vi se lő, a Vá ro si Óvo dát Rati mov szky Tiborné

óvo da ve ze tő és öt óvó nő, a Kistarcsai Szlo -
vák Ön kor mány za tot Szabóné Tóth Ka ta lin
és Klacsán La jos kép vi sel te a ta lál ko zón.

A részt ve vő or szá gok ból  ér ke zett de -
le gá ci ók be szá mol tak ed dig a pro jekt ben

vég zett mun ká juk ról és kö zös dön té se ket
hoz tak a to váb bi fel ada tok ról.

A ta lál ko zón meg lá to gat tuk a mar ti ni
(Túrocszentmárton) Jel mez-kel lék tár és
Esz köz tá rat, és az Iro dal mi Mú ze u mot,
ahon nan öt le te ket gyűj töt tünk sa ját nép -
me se fel dol go zá sunk hoz is.

A ta lál ko zó vé gén be te kin tést nyer -
het tünk a belusai óvo da ala pít vá nyi bál -
já nak szer ve zé sé be, meg is mer het tük az
ot ta ni kul tú rát.

Ez alatt a né hány nap alatt sok ta pasz -
ta lat tal let tünk gaz da gab bak, me lye ket
hasz no sít ha tunk a leg kö ze leb bi, 2009.
már ci u si kistarcsai pro jekt ta lál ko zón kon. 

Ratimovszky Tiborné óvo da ve ze tő

A Dö mö tör Ala pít vány ok tó ber 11-én meg ren de zett ala pít -
vá nyi bál ja, eb ben az év ben is si ke re sen zá rult. Az Ala pít vány
a kistarcsai óvo dá sok ne ve lé sét, fej lesz té sét, nap köz be ni el lá -
tá sát sze ret né mi nél ma ga sabb szín vo na lon meg va ló sí ta ni. A
bá li be vé tel ből az óvo da ud va rok fej lesz té sét, új já té kok vá sár -
lá sá val sze ret nék tá mo gat ni. A Csi ga ház ban kö zel 230 ven dég
tán colt, mu la tott haj na li há ro mig. A ze nét a Saxi ze ne kar szol -
gál tat ta. Az ér té kes tom bo la nye re mé nye ket a szü lők, a he lyi
vál lal ko zók és ci vil szer ve ze tek aján lot ták fel az Ala pít vány ré -
szé re. Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni fel aján lá sa i kat, me -
lyek kel hoz zá já rul tak a Dö mö tör bál si ke res sé gé hez.

A Dö mö tör Bál tá mo ga tói 2008-ban:
Hun cut ka ba ba bolt, Né meth Ri ta fod rász, Csékéné P.Györgyi

di vat áru,  Bóna Il di kó fod rász, Varróné Végh Krisz ti na koz me ti -
kus, Zsu zsi koz me ti ka,  Fé nyes Csil la koz me ti kus, Gold-sun szo -
lá ri um, Botka Je nő pa pír-író szer, Györ gyi vi rág üz let, Far sang
Györgyné Vi rág sa rok, Perenyei vi rág üz let Oá zis, Hungar-Ostya
Kft., Ta nács Józsefné To tó-lot tó, Il lés Tiborné cuk rász, Csinger
Au tó vil la mos ság, Saxa An na má ria fo to, Zöl di ke zöld sé ges,
Napház-Oázis, Ró zsa ABC, Sza bó Eri ka fod rász, Gó lya fé szek ru -
ha bolt, Dá vid At ti la Cse me ge bolt, Meg gyúr lak Szol gál ta tó Kft.,
ABA RT Hús bolt, Serc li BT., PAUL Ba rom fi Kft., Oravecz Pék -
ség, Wallhala Kft., Ozirisz, Unilever Knorr, Ba gó Istvánné Zöld -
ség-gyü mölcs, Helit Kft, Szilas Food, Hor gász bolt Oá zis, De res
Lovasudvar, Mát rix 400 BT, An tal Za lán és Du sán szü lei, Opel
Wallis, Dankovics Do mi ni ka apu ká ja, Kimb Art Kft., Rétesház,
Phacos Eü. Szol gál ta tó BT Op ti kai üz let, Dymol Kft., Fá ni étel fu -
tár, STB Ki adó, Váradi Mar ci szü lei, Kistarcsai Vál tók Egye sü let,
Lügerman Ja kab Gyu la, egyé ni szál lí tá si vál lal ko zó, Ja kab
Gyuláné, Sa la mon Szil via Stop Abc Ke re pes, Klacsán La jos ker -
té sze te, Koczka Csa nád szü lei, Ivácson csa lád, Kunszt György és
Már ton szü lei, Ga ra mi Ale xa és Hen rik szü lei, Babarczi Ka ta lin,
Tom pa Gréta szü lei, Zsiák Pet ra szü lei, Per nyei Ró bert és Nagy
Ve ro ni ka, Vá gó Ré ka szü lei, Burik Ben ce szü lei, Meluzsin Di á na
szü lei, Ja kab An na szü lei, Mus kát li Vi rág cen ter, Győrfi Zsó fi
nagy ma má ja, An tal Eve lin és Bagyin Mi lán nagy ma má ja,
Pesztericz Mar ci és Ni ki szü lei, Ámon és Gar da Kft, Bog nár Pet -
ra és Ri ta szü lei, AXA cso port Ma gyar or szág, Lacsny Do rot  tya
szü lei, György Má ria – Sze gő Erik Zsom bor anyu ká ja

Dö mö tör bál

Pro jekt ta lál ko zó Belusában

Kistarcsa Vá ros Jegy ző je pá lyá za tot hir det
va gyon gaz dál ko dá si ügy in té ző 

mun ka kör be töl té sé re
Pá lyá za ti fel té te lek:

ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elő é let, cse lek vő ké pes ség,
a köz tiszt vi se lők ké pe sí té si elő írá sa i ról szó ló 9/1995.(II.3.) 

kor mányren de let ben elő irt ké pe sí tés,
fel hasz ná lói szin tű szá mí tó gé pes is me ret.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je lent:
köz igaz ga tá si gya kor lat,

köz igaz ga tá si alap vizs ga, szak vizs ga.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

szak mai ön élet raj zot,
ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ok fény má so la tát,

há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve vők meg is mer he tik 

a pá lyá zó anya gát.
El lá tan dó fel ada tok:

Az ön kor mány za ti tu laj do no si jog kör gya kor lá sá val ös  sze füg gő dön tés-elő -
ké szí tő fel ada tok, in gat la nok el ide ge ní té sé vel, szer zé sé vel, hasz no sí tá sá val

kap cso la tos ügy in té zés.
Va gyon ka tasz ter nap ra kész ve ze té se.

Elő ter jesz té sek, szer ző dé sek, meg ál la po dá sok elő ké szí té se, az ön kor mány -
za ti va gyon gaz dál ko dás sal ös  sze füg gő ren de let ter ve ze tek elő ké szí té se.

Be ru há zá si, fej lesz té si pá lyá za tok fel ku ta tá sa, szük ség sze rin ti elő ké szí té se.
Ön kor mány za ti be ru há zá sok elő ké szí té sé nek és le bo nyo lí tá sá nak ko or di ná -

lá sa, szer ve zé se.
Rész vé tel köz be szer zé si el já rá sok elő ké szí té sé ben, le bo nyo lí tá sá ban.

Il let mény és jut ta tá sok a köz tiszt vi se lők jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. 
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint, il let ve  a he lyi ren de let ben 

meg ha tá ro zot tak sze rint.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idő re szól, hat hó nap pró ba idő vel.

A pá lyáz ta tó a pá lyáz ta tás ered mény te len né nyil vá ní tá si jo gát fenn tart ja.
A mun ka kör be tölt he tő: 2008. de cem ber 17.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem ber 17.
El bí rá lás ha tár ide je: 2008. de cem ber 16.

Az el bí rá lás ered mé nyé ről a pá lyá zó írás ban tá jé koz ta tást kap.
A pá lyá za tot a Pol gár mes te ri Hi va tal cí mé re (2143 Kistarcsa, Sza bad ság út

48.) kell el jut tat ni zárt bo rí ték ban. 
Jel ige: „va gyon gaz dál ko dá si ügy in té ző pá lyá zat”.
Az ál lás hel  lyel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás 

a (28)-507-141-es te le fon szá mon kap ha tó.

Hulló Falevél
A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén is megrendezi a Hulló Falevél című

előadóestjét, melyen kistarcsai amatőr és hivatásos előadók lépnek fel.
A műsorra 2008. november 8-án, szombaton este 5 órai kezdéssel kerül

sor a Csigaházban.
Információ: 28/470-926, kike@kike.hu (Kereszti Ferenc).                (KIKE)

A szlovák, cseh, lengyel és magyar
résztvevők
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Az ara di vér ta nuk
A nem ze ti köz tu dat ban a tá bor no kok -

ról csak ha lá luk té nye él. Mind egyi kük
ne vét sok tör té ne lem ta nár se tud ná fel so -
rol ni. Ke ve sen tud juk, hon nan in dul tak el,
ho gyan ju tot tak el az 1849. ok tó ber 6-i
nap hoz, ami kor em ber fe let ti bá tor ság gal
vi sel ték el a ha lált. Nem vol tak egy for ma
ké pes sé gű ka to nák, nem ké szül tek a vér -
ta nú ság ra. Sor suk ta lál ko zott ezen a na -
pon, ami egy ál ta lán nem vé let len. Aulich
La jos a po zso nyi fo ga dós gyer me ke,
Damjanich Já nos ma gyar ér zel mű vé lett
hi va tá sos ka to na, Dessewffy  Arisz tid a
leg elő ke lőbb ma gyar ne me si csa lá dok
egyik sar ja, Kiss Er nő mil li omos föl des úr,
aki nek Haynau adó sa volt, Knezic Kár oly
a hor vát ha tár őr iva dék, Lahner György a
fegy ver gyár tás meg te rem tő je, Leiningen-
Westerburg  Kár oly el sze gé nye dett né met
ne mes, Lázár Vil mos a vas úti fő tiszt vi se -
lő, Nagysándor Jó zsef a köz tár sa sá gi esz -
me hí ve, Poeltenberg Er nő az oszt rák fel -
ső kö zép osz tály tag ja, Schweidel Jó zsef
oszt rák ne mes sé get ka pott őr nagy, Török
Ig nác a ki tű nő mér nök és Vécsey Kár oly
a ma gyar fő ne mes. Ők ti zen hár man egyet
ér tet tek a ma gyar nép pel, a sza bad ság -
harc cal. Ne kik is szent volt a ma gyar föld,
me lyért apá ink vé re folyt. Ok tó ber 6-ka
után sut tog tak egy bib li ai pró fé ták ra em -
lé kez te tő jö ven dö lés ről. Nem sza bad sen -
kit sem meg át koz ni, az átok hál Is ten nek,
nem va ló sul meg, de van nak sze ren csét -
len vé let le nek. Lás suk. 1.) Fe renc Jó zsef
el ső gyer me ke, Zsó fia 1857-ben, - alig

volt két éves - meg halt. 2.) Só gor nő je,
Charlotte me xi kói csá szár né 1867 már ci -
u sá ban meg őrült. 3.) Alig két hét tel ké -
sőbb Habs burg Ma tild fő her ceg nő tűz ha -
lál ál do za ta lett. 4.) Újabb két hét se telt
el, agyon lőt ték Fe renc Jó zsef öc  csét, Mik -
sa csá szárt. 5.) 1889. ja nu ár 30-án Ru dolf
trón örö kös ön gyil kos lett. 6.) 1891-ben a
ten ge ren el tűnt a fő her ce gi rang já ról le -
mon dott fur csa Habs burg, Nepomuk Já -
nos Szalvátor, aki az Ort Já nos ne vet vet -
te fel. 7.) Lo vas bal eset ál do za ta lett Vil -
mos Fe renc Kár oly fő her ceg. 8.) Va dász -
bal eset ben meg halt Fe renc Jó zsef uno ka -
test vé re, Kár oly fő her ceg. 9,) Tűz vész ál -
do za ta lett Zsó fia fő her ceg nő, Fe renc Jó -
zsef só gor nő je. 10.) 1898. szep tem ber 10-
én le szúr ták Er zsé bet ki rály nőt. 11.) Mér -
ge zés ben meg hal 19 éve sen Klo tild fő her -
ceg nő, és vé gül 12.) Sza ra je vó ban meg -
gyil kol ták Fe renc Fer di nánd trón örö köst,
és fe le sé gét, Chock Zsó fi át. Min den ha lál
ször nyű, min den bal eset tra gi kus, akár
csá szárt, akár fő her ce get, akár egy sze rű
pol gárt ér. Ne fe led jük azon ban, hogy
1849. ok tó ber 6-án Ara don sen ki sem
szen ve dett bal ese tet. Ott ki vég zés tör tént. 

Az 56-os vér ta nuk
A ma gyar for ra da lom és sza bad ság -

harc tör té ne ti ér té ke lé sé ben év ti ze dek után
sincs a Nyu ga ton élő és az itt ho ni ma gyar
kö zött kü lönb ség. Csu pán egy ele nyé sző
szá mú ki sebb ség ki vé te lé vel 1956 ok tó be -
re min den ki szá má ra, – aki azt Ma gya ror -
szá gon át él te, –egy fel eme lő, nagy sze rű,
szí vet me len ge tő él mény volt. A nem zet

ta lált ak kor ma gá ra, visz  sza nyer te ön be -
csü lés ét, vizs gát tett ma gyarságból és a de -
mok rá ci á ból. 56-ban Eu ró pa és az egész
vi lág Ma gya ror szág ra fi gyelt. Mert 1956-
os for ra dal munk és sza bad ság har cunk, –
jog gal, – az 1945 utá ni vi lág tör té ne lem
egyik leg ki emel ke dőbb, leg nagy sze rűbb
ese mé nye volt. Er re nem csak mi, de a ké -
sőb bi ma gyar ge ne rá ci ók is büsz kén fog -
nak vis  sza em lé kez ni. 

A ma gyar for ra da lom ki tö ré se utá ni
har ma dik na pon, ami kor Bu da pest ut cá in
még ja vá ban ro pog tak a fegy ve rek, az
ese mé nyek óri á si és az egész vi lág ra ki -
ter je dő vissz hang já ból a me leg sze re tet
hang ján csen dült ki Szent Pé ter utó dá -
nak, Krisz tus föl di hely tar tó já nak hang ja.
XII. Pius pá pa en cik li ká val (pá pai kör le -
vél) for dult a vi lág va la men  nyi ka to li kus
püs pö ké hez, pap já hoz, a hí vek hez. A Va -
ti kán fél hi va ta los lap ja, kü lön ki adás ban
tet te köz zé a Szent atya szó za tát, ame lyet
a vi lág va la men  nyi rá dió ál lo má sa át vett.
Kör le ve le vé gén mély sé ges együtt ér zés -
ről biz to sí tot ta a ma gyar né pet. 

Egy ke se rű ség gel, egy fáj da lom mal,
egy vers ég gel töb bet őr zünk ma gunk ban.
De őriz zük a ma gyar if jak sza bad ság vá -
gyát, bá tor sá gát, hű sé gét. Tör té nel münk
vis  sza té rő fáj dal ma: ben nün ket, ma rok nyi
ma gya ro kat csak száz mil li ós ha tal mak
tud nak le győz ni. A pes ti if jak, srá cok él -
tek, hal tak ha zá ju kért, mert ne kik nem k…
Ma gya ror szá guk volt, ha nem az a Ma -
gyar or szág, ame lyért apá ink vé re folyt. 

Som lai Jó zsef plé bá nos 

A magyar vértanúk hónapjaKATOLIKUS

„Ne ne künk, Uram, ne ne künk, ha -
nem a te ne ved nek sze rezz di cső sé get
sze re te te dért és hű sé ge dért!”  (115. zsol -
tár 1. ver se)

A Kistarcsai Re for má tus Egy ház köz -
ség ne vé ben meg kö szö nöm azt a nagy -
lel kű ado mányt, amel  lyel Kistarcsa Vá -
ros Ön kor mány za ta temp lo munk fel újí -
tá sát tá mo gat ta. Ez a 3 mil lió   Ft-os ado -
mány nagy mér ték ben hoz zá já rult  ah hoz,
hogy a mun ká la to kat be tud juk fe jez ni. 

Ez zel együtt sze ret ném meg kö szön ni
mind a vál lal ko zók, mind a ma gán sze mé -
lyek nagy lel kű ado má nya it, ame lyek kel
se gí tet ték e ne mes cél meg va ló su lá sát. 

Aki a temp lom fe lé jár, lát hat ja, hogy a

te tő és a to rony már el ké szült. A to rony bá -
do go zá sa, kül ső fes té se, a csil lag fel he lye zé -
se most is tart. Az új, hő szi ge telt fa ab lak már
a he lyén áll. A temp lom bel ső fes té se pe dig
az áll vá nyok le bon tá sa után fe jez he tő be. 

Is ten nek kö szön jük meg, hogy az
épít ke zés alatt meg őriz te gyü le ke ze tün -
ket min den baj tól, bal eset től és kár tól.
Kér jük mind ezt a jö vő re néz ve is. 

A temp lom fel újí tá sa vé gig Is ten ke -
gyel mét hir de ti. Egyet len cé lunk, hogy
ezen ke resz tül is min den ki azt lás sa meg:
mi lyen nagy dol got tud cse le ked ni Is ten
a ben ne hí vők éle té ben.

Re mény ség sze rint no vem ber 15-én,
szom ba ton dél után 2 óra kor ke rül sor a
meg újult temp lom át adá sá ra. Ek kor 90
éves gyü le ke ze tün kért adunk há lát, és az

ün ne pi is ten tisz te le ten ik tat ja be Dr. Sza -
bó Ist ván püs pök és Fó nagy Mik lós es pe -
res a Csömör-Kerepes-Nagytarcsa Egy -
ház köz ség lel ki pász to ri tiszt sé gé be
Riskóné Fa ze kas Már ta lel készt. 

Sze ret nénk a meg újult temp lom ban a
90 éves ün nep ség utá ni el ső is ten tisz te le -
ten a ré gi ek fe lé for dul ni. Sze re tet tel hív -
juk a 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
év vel ez előtt akár Kistarcsán, akár más
te le pü lé sen kon fir mál ta kat, hogy erő sít -
sék meg haj da ni kon fir má ci ói fo ga dal -
mu kat és ve gye nek részt az úr va cso ra -
osz tá son. Aki sze ret né az is ten tisz te le ten
kon fir má ci ói fo ga dal mát meg erő sí te ni,
ké rem, hogy a 06 28-470-644-es te le fo -
non je lez ze a Lel ké szi Hi va tal ban.

Riskó Já nos lel kész

No vem ber 15-én át ad ják a fel újí tott re for má tus temp lo mot
REFORMÁTUS
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Posta Nyugdíjszámla:  házhoz jön a pénz!
Szeretné, ha nyugdíjának egy részét kényelmesen, készpénzben vehetné

át otthonában, miközben fennmaradó pénze
a számláján biztonságban gyarapodna? 

Kérje nyugdíjának Posta Nyugdíjszámlára történő utalását, és postai
kézbesítője az Ön által előre meghatározott összeget
havonta egy alkalommal, díjmentesen házhoz viszi. 

Mit nyújt Önnek a Posta Nyugdíjszámla?

– A beérkezett nyugdíjának egy Ön által meghatározott részét – maxi-
mum 50%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 100 000 forintot –

postai kézbesítője házhoz viszi.
– Nyugdíjának fennmaradó része folyószámláján biztonságban

gyarapodik addig is, amíg Önnek nincs rá szüksége.
– Posta Nyugdíjkártyájával a fennmaradó összeghez bármikor

kényelmesen hozzájuthat országszerte a postahelyek POS termináljain
keresztül, illetve bármely pénzjegykiadó automatánál (ATM).

– Posta Nyugdíjkártyájával "sárga csekkjeit" készpénzfelvétel nélkül,
egyéb bankkártyákhoz képest kedvezményes díj mellett

fizetheti be a postákon.
– Folyószámlájának akár két számlatulajdonosa is lehet.

Nyugdíjszámláját az ország valamennyi postáján megnyithatja, 
Már egy havi nyugdíj beérkezését követően igényelhet folyószámlahitelt. 

A részletekről további felvilágosítást kaphat a postahelyeken, 
illetve postai kézbesítő munkatársainktól, 

valamint telefonon 

a 06-40-46-56-66-os Posta TeleBank számon.
Posta Nyugdíjszámlát kizárólag nyugdíjas törzsszámmal rendelkező

belföldi természetes személyek igényelhetnek!  

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

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Engedje meg, hogy figyelmébe

ajánljam cégünket!

Cégünk egy dinamikusan fejlődő ingatlanértékesítő franchise
hálózat, mely jelenleg 93 irodával rendelkezik, és közel 800

értékesítővel dolgozik.

A Duna House Ingatlan Iroda 7 éves tapasztalattal,
jogi biztonsággal áll az Önök rendelkezésére.

Keresünk
komoly, fizetőképes, magánügyfeleink részére,
eladó, vagy kiadó lakásokat, házakat, telkeket.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
kérem jelentkezzen, hogy mielőbb felkereshessük Ön(öke)t

a sikeres együttműködés reményében.

Gombkötő Róbert ingatlanértékesítő
Mobil: 06-30/52-557-54

E-mail: gombkoto.robert@dh.hu

Eladó ingatlant keres? De bizonytalan?
Több mint 14.000 ingatlan gazdára vár! 

Hitelre van szüksége?
Mi segítünk Önnek és családjának a tökéletes, 

megálmodott ingatlan kiválasztásában, 
megvásárlásának koordinálásában!

APRÓHIRDETÉS
Eladó – Kistarcsán 52 m2-es lakás eladó a Batthyány utcában.
Irányár: 11 millió 250 ezer Ft. 06-20-48-18-474
– Nagytarcsán három egymás melletti összközműves építési telek
egyben és külön-külön is eladó. 06-20-423-54-98 
– Nagytarcsán sürgősen, áron alul eladó egy szép állapotú 3 szobás
családi ház a falu központjában, csendes utcában, tetőtér beépítési
lehetőséggel. 24.500.000 Ft.  06-20-247-67-67 , 06-20-224-92-61

Szolgáltatás – Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693

Kistarcsa Város jegyzője pályázatot hirdet
adóügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.3.) kormányren-

delet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél 
a II. besorolási osztályban előírt képesítés

Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-
számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint gaz-

dasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-
kezelő és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.

„Onkado-program” ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közigazgatási adóhatóságnál szerzett szakmai gyakorlat,
közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a

pályázó anyagát.
Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat által kezelt helyi adók kivetése, beszedése; Gépjárműadó
kivetése, beszedése; Adófelderítés és adóbehajtás.

Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben meghatározottak szerint, illetve a helyi rendeletben 

meghatározottak szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidővel.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthető: 2008. december 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 17.
Elbírálás határideje: 2008. december 16.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út
48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „adóügyi ügyintéző pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-507-138-es 
telefonszámon kapható.
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AUTÓVILLAMOSSÁG

ZÖLDKÁRTYA
BENZIN – DIESEL

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.
(06-28) 506-705, (06-30) 93-86-971

E-mail: csivill@fibermail.hu, Skype: csivill

– önindító, generátorjavítás,
– motordiagnosztika,
– injektorjavítás,
– hibakód-olvasás,
– akkumulátor 

értékesítés,
– autó alkatrészek, 

autóvillamossági, 
alkatrészek

Az akció keretében most minden megvásárolt komplett
számítógép mellé AJÁNDÉK: 

egy használt Lexmark fekete-fehér lézernyomtató

A fenti árak tájékoztató jellegűek, 
az általános forgalmi adót tartalmazzák

További elérhetőségünk:
E-mail: pc_pince@freemail.hu

Web: http://pcpince.vtx.hu
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