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A várossá avatás 5 éves évfordulóját ünnepelte Kistarcsa

A leköszönő képviselőtestület:
első sor:
  Uvacsek Csaba, Juhász István, 

Török Mihály
második sor:
  Majsai Sándor, 

Méhesné Horváth Erika, 
Dr. Lukács Ferencné, Rimóczi Erzsébet

harmadik sor:
  Juszkó Ferenc, 

Babarczi József alpolgármester, 
Tóth Szabolcs polgármester, 
ifj. Juhász István alpolgármester

negyedik sor:
   Zsiák Péter, Bergán János, 

Kedves Károly, Gurbán Sándor, 
Tar Szilárd

a képről hiányzik:
   Juhász József és Major László

Díszpolgári címet kapott Díszpolgári címet kapott 
Bőröndi István nyugdíjas Bőröndi István nyugdíjas 
pedagógus

„Kistarcsa városért” kitüntetést „Kistarcsa városért” kitüntetést 
vehetett át Csendes Mihályné, 
a nyugdíjas klub vezetője

95 éves születésnapja 
alkalmából 
díszoklevelet kapott 
Szakács József

cikk a 2. oldalon
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A bizonytalan időjárás miatt az ünnep-
séget a felújított Csigaházban rendezték 
meg. Háromszáz érdeklődőnél is többen 
zsúfolódtak össze a Művelődési Házban, 

jelen voltak a képviselő testület tagjai, 
a közintézmények, a civil szervezetek 
vezetői és az egyházak képviselői, Tóth 
Szabolcs polgármester, Babarczi József al-
polgármester, ifj. Juhász István alpolgár-
mester és Nagy Tímea jegyző. A Himnusz 
eléneklése után Galkó Balázs, József At-
tila: Elégia című versét szavalta el, majd 
Tóth Szabolcs mondta el ünnepi beszédét. 
A polgármester kihangsúlyozta, hogy „ 
több generáció lelkiismeretes kitartó és odaadó 
munkája kellett ahhoz, hogy idáig eljutottunk. 
Az alapokat lerakták előttünk, a jól kitaposott 
úton végig kellett haladnunk, s mára elértük, 
hogy településünk kisvárosi jelleget öltött.” A 
polgármester elmondta, hogy az utóbbi 
két évben több pályázatot nyert az ön-
kormányzat és ezen pénzek segítségével 
olyan beruházásokat lehet majd megva-
lósítani a jövőben, amiről csak álmodoz-
tunk. Ivóvízminőség-javításra Kerepessel 
közösen nettó 883 millió forintot nyer-
tünk, pályázati pénzből 40 férőhelyes böl-
csődét építhet a város, amit jövő év végén 
adnak át, folyamatban van a Fenyves út és 

a Burillák utca építése és az óvoda bővíté-
se. Sikerült visszaszerezni az a volt inter-
náló tábor egy hektáros területét, amely a 
jövőbeni városfejlesztések kiindulópont-
ja lehet. A polgármester ünnepi beszéde 
után Botrágyiné Virág Orsolya vezeté-
sével a Szent István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
fuvola együttese lépett a színpadra (Földi 
Gabriella, Gróf Annamária, Legéndi Réka, 
Varga Keresztes Gyopár). A színvonalas 
előadásukat nagy tapssal fogadta a kö-
zönség. Ezután a város képviselő testüle-
te által odaítélt kitüntetéseket adtak át. A 
„Tiszta udvar, rendes ház” címet az Arany 
János utca 22/a. szám alatti ház tulajdono-
sa Gurbi Zoltán kapta. Díszoklevelet ve-
hetett át a 95 éves  születésnapját ünneplő 
Szakács József.. Szintén díszoklevelet ka-
pott Tárnyik Józsefné, aki a város szüle-
tésnapján a település legidősebb lakója 
volt. „A köz szolgálatáért” címet 2010-
ben Hideg Vendelné, Kati néni kapta, aki 
36 éven keresztül, 1942-től 1978 december 
31-ig dolgozott óvodai dajkaként. Halála 
miatt a díjat egyik családtagja vette át. 
A helyi nyugdíjas klub lelkiismeretes ve-
zetéséért, áldozatkész, önzetlen, ugyan-
akkor kemény munkájáért „Kistarcsa 
Városért” címet Csendes Mihályné, An-
nus néni kapta. Idén Böröndi Istvánnak 
ítélték oda a „Kistarcsa Város Díszpolgá-
ra” címet. A nyugdíjas pedagógus közel 
negyven évig volt tagja a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola tanári karának. Magas 
színvonalú oktatói-nevelői munkáját 1974-
ben miniszteri kitüntetéssel ismerték el. 
A zene iránti kötődése legendás: nincs vá-
rosunkban olyan kulturális rendezvény, 
amelyen ne szerepelt volna vendégként 
zenekarával.

A díjak átadása után, levetítették azt a 
filmet, amit az ötéves évfordulóra készí-
tettek. Nyolc percben Kistarcsa fejlődését 
és a tábor történetét foglalták össze a film 
szerkesztői Az ünnepi műsort a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola kórusa zárta. Liska 
Gyuláné vezetésével Balaton-vidéki nép-
dalokat adtak elő. A program befejezése-
ként az Illés Cukrászda felajánlásában egy 
óriási születésnapi tortát osztották szét 
a közönség között. (A cukrászda a tortát 
erre az alkalomra készítette el először és 
Kistarcsa tortaként azóta is sütik.)

Az ünnepséget követő születésnapi kon-
cert szereplője Dolhai Attila Kistarcsán élő 
musicalszínész volt, akinek az előadását 
közel ezer ember tombolta végig a Csiga-
ház előtti téren. P.Gy.

A várossá avatás 5 éves évfordulóját 
ünnepelte Kistarcsa

Kistarcsát 2005. július 1-én nyilvánították várossá, a városavató ünnepséget először 
2005. szeptember 24-én rendezték meg a Csigaház előtti téren. Azóta ezen a napon 
szervezik a városi ünnepséget és ekkor adják át a város kitüntetéseit is.

Bőröndi István díszpolgár az ünneplők körében

Szakadó esőben rendezték meg szep-
tember 11-én a IX. Főzőfesztivált!

A főszervező Uvacsek Csaba a  Kistarcsai 
Váltók Egyesületének elnöke az eső ellené-
re megrendezte a főzőversenyt. Mivel csak 
szórványosan esett, így szombaton délelőtt 
a csapatok mind a 15 bogrács alá meggyúj-
tották a tüzet. A sátrak védelmében a tűz-
rakás nem jelentett akadályt, így délután 
kettőre elkészültek az ételek. Most sem volt 
kötöttség, mindenki szabadon főzhetett, így 
nagyon változatos bográcsételek készültek. 
A csapatok elegendő kóstolóval várták az ér-
deklődőket, de a rossz időjárás miatt nagyon 
kevesen mentek ki a Csigaház előtti térre. Pe-
dig volt pulyka raguleves, bárány raguleves, 
borjú pörkölt, csülkös körömpörkölt, töltött 
székelykáposzta, halászlé, lecsó és különböző 

babgulyások is. A zsűri - Kiss János, Győrösi 
Gabriella, Uvacsek Csaba - szorgalmasan 
kóstolgatta az ételeket. Sorrendet most sem 
állítottak fel, mindenki kapott oklevelet és 
valami díjat. A kulturális programokat be-
vitték a Csigaházba, így a betervezett műsor 
nem maradt el, énekelt a Szeretet Dalkör, és a 
Rozmaring Népdalkör, de egy érdekes törté-
nelmi előadást is hallhattak az érdeklődök a 
Hun Birodalom és a vándorló magyarok kap-
csolatáról. Az eredeti cél az volt, hogy a bevé-
telből a város játszótereire vesznek játékokat, 
de ezt most nem tudták teljesíteni.

Az önkormányzati választások miatt 
változik a hivatal ügyfélfogadási rendje

2010. október 1-én  pénteken az ügyinté-
zők nem tartanak ügyfélfogadást.
Ügyelet anyakönyvi ügyekben (haláleset 
miatt ): 8.00.00-12.00 között
Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadá-
sa: 8.00-12.00 és 13.00-14.00 között
2010. október 4-én hétfőn az ügyintézők 
nem tartanak ügyfélfogadást.
Ügyelet anyakönyvi ügyekben (haláleset 
miatt ): 14.00-18.00 között
Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadá-
sa: 8.00-12.00 és 13.00-18.00 között

Október 3-án lesz a városi búcsú
Ebben az évben a Rószafüzér Királynője 
Katolikus Templom búcsújához kapcso-
lódó kirakodóvásár és vidámpark ok-
tóber 3-án vasárnap lesz a Búcsú téren 
(Nagytarcsa felé a Vízmű után ).
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A Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 október 3. Városi búcsú 10.00, Búcsú tér 
 október 5. Törpe-börze 9.00-12.00
 október 7. Idősek világnapja I.16.00
 október 8. Retro buli 20.00
 október 9. KIKE Nemzeti est
 október 14. Idősek világnapja II.16.00
 október 16. Dömötör bál 19.00
 október 17. Nagy baba-börze 9.00-14.00
 október 23. Nemzeti ünnep 10.00

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

Civilház
Pannónia Hagyományőrző Csoport próba  minden szerdán:   20.00-22.00

Minden hétfőn és csütörtökön:  AIKIDO 16.50-17.50
Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól

Minden pénteken : Ping-pong és Csocsó klub 19.00-22.00
Programütközés esetén - megbeszélés alapján - más helyiséget próbálunk biztosítani.

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Ünnepi megemlékezésre hívja 
Kistarcsa Város Önkormányzata a 

város lakosságát 

2010. október 23-án 
szombaton délelőtt 10-kor a 

Csigaház előtti térre.

Ünnepi beszéd
szavalat

irodalmi játék a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola tanulóinak 

előadásában
szavalat

11 órakor koszorúzás az 
emlékfalnál, és a kopjafánál

Ünnepi megemlékezésre hívja 
Kistarcsa Város Önkormányzata a 

város lakosságát 

2010. október 23-án 
szombaton délelőtt 10-kor a 

Csigaház előtti térre.

Ünnepi beszéd
szavalat

irodalmi játék a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola tanulóinak 

előadásában
szavalat

11 órakor koszorúzás az 
emlékfalnál és a kopjafánál

KIKE Kulturális Hét és 
Görhönyfesztivál

A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár ki-
lencedszer rendezte meg a kultúra különbö-
ző területeit felvonultató kulturális hetet. A 
város legnagyobb kulturális rendezvényén 
hét programot kínáltak az érdeklődőknek. 
Szeptember 13-án egyházzenei estet szer-
veztek a katolikus templomban, szeptem-
ber 15-én a kamara-és dalesten a Szent Ist-
ván Általános Iskolában tanító zenetanárok 
mutatkoztak be. A Deáktanya programja 
csütörtökön este automatikusan beleolvadt 
a programsorozatba. A hetedik alkalom-
mal megrendezett Görhönyfesztivál már 
jelentős hírnévre tett szert az országban. 
A krumplifesztivál szeptember 18-án dél-
előtt kezdődött, közel tíz csapat nevezett a 
görhöny sütésre. Délben az eső is elállt és 
délután már folyamatos sorok álltak a csa-
patok sátrai előtt, ahol pityóka jegyért lehe-
tett megvásárolni a krumplis ételeket . A 
versenyen indult a szlovák testvértelepülés 
Belusa csapata is.  Az egész napos színpa-
di program mellett nép- és iparművészeti 
vásár, vetélkedők, játékok szórakoztatták 
a közönséget. A délutáni Szlovák Pántlika 
Nemzetiségi Folklórtalálkozó szervesen 
illeszkedett a Krumplifesztivál hangula-
tához. A különböző nemzetiségű csopor-
tok – énekesek, táncosok, zenészek – 20-30 
perces színpadi műsorban adtak ízelítőt 
hagyományaikból, valamint részt vettek a 
Kistarcsa utcáin lebonyolított zenés, táncos 
felvonuláson. Vasárnap délután megrende-
zett örökségsétán a református templomba 
és a volt internáló táborba látogattak el az 
érdeklődők. A kulturális hét záróesemé-
nye a Kistarcsán született Simándy József 
szobránál tartott koszorúzási emlékünnep-
ség volt. A kistarcsaiakon kívül koszorút 
helyezett el a talapzaton a Magyar Állami 
Operaház, a Simándy Társaság, valamint 
a Párizsban működő Simándy Polgári Kör 
képviselője is.   (részletes beszámoló a kö-
vetkező lapszámban )
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Elkezdték a Fenyves út építését
A kivitelező két hete elkezdte a 
Fenyves út építését. A Fenyves 

Sportcsarnok felől már a betonszegélyköveket is lerakták. A Fenyves utcát 
485 méter hosszan építik újjá a Szent István Általános Iskola és a Sport-
csarnok között. Hat méter széles burkolat mellett 1,5 méter széles járdát is 
kialakítanak és megoldják a kérdéses szakasz csapadékvíz elvezetését is. 
A Nyílt ároknál egy 43 méter hosszú támfalat is építenek és itt 60 méter 
hosszan a vízvezetéket is kiváltják, mert túl közel van az úthoz.  Az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Programja 
keretében 70%-os támogatás mellett 74.213.055 forintot kapott Kistarcsa 
a Fenyves utca és a Burillák utca újjáépítésére. A kiírás szerint november 
30-ig kell mindkét helyen a munkát befejezni.

Tájékoztatás családi napközik igénybevételéről

Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete ellátási szerződést kötött az 
alábbi családi napközikkel a kistarcsai lakosú gyermekek ellátására 2010. szeptem-
ber 1-től 2011. augusztus 31-ig.

A támogatás mértéke: 10.000,- Ft/gyermek/hó.
A támogatás 1 éves kortól a 3. életév betöltéséig vehető igénybe: .
A támogatás az alábbi családi napközikben vehető igénye:
-  Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány

(2100 Gödöllő, Kőrösfői u. 7.)
- Csodasziget Családi Napközik Nonprofi t Kft. (2143 Kistarcsa, Árpád u. 20.)
-  Napocska Alapítványi Óvoda és Bölcsőde Közhasznú Alapítvány 

(2141 Csömör, Panoráma u. 11.)
A támogatás igénybevételét a családi napköziben és a Kistarcsai Nevelési Tanács-
adó és Humán Szolgáltatóban (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.) szükséges jelezni.                                                 
Polgármesteri Hivatal

Úttársulási közösséget ala-
kítottak a Gyepiföldeken

A Gyepiföldek lakóközössége 2010. szeptem-
ber 25-én délután megalapított egy úttársu-
lási közösséget. A non-profi t Úttársulat célja 
a Gyepiföldek útjainak mielőbbi megépítése 
az Önkormányzat és a tulajdonosok anyagi 
hozzájárulásával, pályázati lehetőségek és 
más támogatási formák kihasználásával. Az 
Úttársulat semmilyen gazdasági vagy egyéb 
tevékenységet nem végez, egyetlen célja és 
tevékenysége az érintett terület ingatlantu-
lajdonosainak informálása és szervezése a 
fent leírt közösségi cél elérése érdekében. 
A Polgárjogi Társaságba szeretnék bevonni 
Önkormányzat is. 

Megújult az udvar a Kölcseyben

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei tan-
évet méltó környezetben nyithattuk meg. 
Belső udvarunkat lekövezték, ezzel  nem 
csak szebb, de balesetmentesebb is lett. Kö-
szönjük a képviselő-testületnek, hogy sza-
vazatával támogatta a beruházás megvaló-
sítását.

Vili bácsira emlékezünk

Mindannyiunkat lesújtott a hír, Vili bácsi nincs már közöttünk. Verle Vilmos, ma-
gyar-történelem szakos tanár, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola arculatának egyik 
legmeghatározóbb alakja volt, 21 évet nevelt, oktatott iskolánkban. Rendkívül nép-
szerű egyénisége mágnesként vonzotta a gyerekeket, kollégákat. Munkájában precíz 
volt, szépen formált betűit mindenki megirigyelhette. Úttörővezetőként sok konfl ik-
tust felvállalva próbálta a mozgalmat politikamentessé tenni. Jó hangulatú vándor-
táboraival megalapozta iskolánk által szervezett táborok, kirándulások turisztikai 
hagyományát. Szeretve szigorú alakjáról generációk mesélnek. Emléke előtt tisztel-
günk.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola dolgozói nevében: Jutasi-Varró Diána igazgató

2010. október 7. 
Klöczl György: A szív jelzései

2010. október 14. 
 Kerecseny Csaba: Kerékpárral Kárpát-
alján

2010. október 21. 
 Vértesaljai László: Papok az internáló 
táborban

2010. október 28. 
 Kereszti Ferenc – Országh Péter: Ember-
kereskedelemről Szicíliában

A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) 
közösségi termében tartja. Az előadások csütörtökön-
ként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. 
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A De-
áktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat 
bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai OLIMPIAI TAEKWONDO 
OKTATÁS KISTARCSÁN!

Programjaink:
• Önvédelem oktatása minden korosztálynak
•  Hazai és külföldi versenyek edzőtáborok 

szervezése
• Bemutató csapat felállítása
• Vizsgáztatás minden korosztály számára
•  Óvodás csoport oktatása és utánpótlás neve-

lés
•  Minden korosztály számára úszó és szemé-

lyi edzések szervezése hétvégén
Helyszíneink: Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
hétfőn és szerdán 18.30-20.00
Gesztenyés Óvoda: Péntekenként 16.00-tól.
Az első hét kipróbálása ingyenes, felszerelést 
mi biztosítunk!
Mester: Hegyes Imre 2.dan, sentinelse.atw.hu, 
06-20/551-0919
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Az elmúlt önkormányzati időszakot két 
részre lehet osztani, volt egy időszaki vá-
lasztás előtti szakasz és egy azután követ-
kező. Volt - e különbség a két rész között?
Amikor 2002-ben idekerültem, akkor azt 
mondtam, hogy négy évet rá kell szánni 
az előkészítésre, a következő négy évet 
a megvalósításra és az azután következő 
négy évben pedig a megkezdett munkát 
kell folytatni. Az első négy év a terveim-
nek megfelelően alakult, ugyanis abban az 
időben elkezdődött a településközpont, az 
intézmények és a sportközpont tervezése, 
több pályázatot előkészítettünk, amit aztán 
a 2006-ban megválasztott képviselő-tes-
tületnek kellet volna megvalósítania. Ehe-
lyett 2006-tól 2007-ig lázas semmittevésben 
egyesek azon fáradoztak, hogyan lehetne 
a polgármestert ellehetetleníteni és eltávo-
lítani. Ez addig fajult, hogy a testület 2007 
végén feloszlatta önmagát. A 2008 február-
jában megtartott időközi választáson aztán 
kiderült, hogy a választók továbbra is meg-
bíznak a polgármesterben. Így újabb két 
szűk esztendőre kaptam támogatást. Sajnos 
visszakerültek a testületbe azok a képvise-
lők, akik 2006 óta elszabotálták a munkát 
és ezzel megakadályozták a programom 
végrehajtását. Ekkor már akkora tartalé-
kaink voltak, hogy abból a pénzből bőven 
lehetett volna beruházásokat kezdeni, de a 
képviselők egymással voltak elfoglalva. A 
tehetetlenségre jó példa az internálótábor 
esete, ugyanis 2007 júniusában ingyenesen 
visszavehettük volna ezt a területet. Akkor 
a képviselők nem értették, hogy mit jelent 
ennek a tulajdonjogát megszerezni. Lesö-
pörték az előterjesztést, majd érdekes mó-
don 2008 decemberében már 100-120 millió 
forintot is kifizettek volna a táborért. Végül 
ügyesen lobbizva idén sikerül ingyen meg-
szereznünk a tábort. 
A 2009 januári testületi ülésen – sokadik 
próbálkozás után - sikerült megválaszta-
ni az alpolgármestereket ,többen szabály-
talanságról beszéltek!
Mondjuk ki bátran, ezek a képviselők tör-
vénytelenségről beszéltek, de lám-lám az-
óta eltelt szűk két esztendő, és még senki 
sem marasztalta el a képviselő-testületet 
és a polgármestert ezért a szavazásért. Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy 2008 végén 
Juszkó Ferenccel tárgyaltam az alpolgár-
mesterségről, de a feltételeimet nem fogadta 
el. Ezek után elkezdtem egyeztetni a többi 
képviselővel, így esett a választás ifj. Juhász 
Istvánra. Természetesen a másik alpolgár-
mester jelölt Babarczi József maradt, aki 
régóta élvezte a támogatásomat 
Ezek után felgyorsultak az események, a 
képviselők egy része elkezdte támogatni 
önt és több olyan döntést is hoztak, ami 
korábban elképzelhetetlen volt?
Valóban 2009 sorsfordító év volt a város 

életében. Egyébként az itt megfogalmazott 
célkitűzéseket már 2006 végére is felvázol-
tuk, ezt aktualizáltuk a beruházási terv 
elfogadásakor. Nagyjából 800 millió forin-
tunk volt, amit pályázati önrésznek, illetve 
fejlesztési alapnak szántunk. A beruházá-
si tervünkbe belevettük, hogy bővítjük a 
Gesztenyés Óvodát, bölcsödévé alakítják 
át a Kölcsey Általános Iskola kis épületét, 
a Flór Ferenc Gimnáziumnak építünk egy 
tornatermet és 5 tantermet, a Tölgyfa Óvoda 
magas tetőt kap, a Polgármesteri Hivatalban 
kialakítják az ügyfélszolgálatot, újra bur-
koljuk a Kölcsey Általános Iskola udvarát, 
megépítünk két játszóteret, egy könyvtárral 
és aulával bővítjük a Szent István Általános 
Iskolát. A felsorolásból látszik, hogy azóta 
ezeket a beruházásokat részben elkezdtük, 
vagy már be is fejeztük. Elkészült az Ügyfél-
szolgálati Iroda, az Eperjesi lakótelepen és 
az Árpád vezér út-Csallóköz kereszteződé-
sében a játszótér, járdákat építettünk, felújí-
tottuk a művelődési házat. Akkor úgy dön-
töttünk, hogy a rendelkezésre álló pénzből 
a legfontosabb beruházásokat elindítjuk, 
közben folyamatosan pályázunk. Eddig 
három olyan EU-pályázaton szerepeltünk 
sikeresen, amelyek benne voltak a beru-
házási tervünkben . A Gesztenyés Óvoda 
bővítésére 100 millió forintot nyertünk, a 
bölcsőde megépítésére 250 millió forintot, a 
Burillák utca és a Fenyves út megépítésre 74 
millió forintot kaptunk. Ez azt jelenti, hogy 
az elnyert pályázati pénzekkel együtt 2011 
végéig már 1.3 milliárd forintot költhetünk 
beruházásokra. Továbbra is pályázunk, és 
szerencsés esetben 2013-ig akár egy milliárd 
forintnál is többet nyerhetünk. Fontos meg-
említenem, hogy jó lenne pályázati pénzből 
megoldani azokat a csapadékvíz-elvezeté-
si problémákat, amelyek kiadós csapadék 
esetén árvizeket okoznak a Gyepiföldeken, 
a Zsófialigetben és Móraligeten. A sikeres 
útpályázatunkon felbuzdulva kész terve-
ink vannak további utak szilárd burkolattal 
való megépíté-
sére. 
Nem említette 
a Szilasmenti 
I v ó v í z m i n ő -
s é g - j a v í t ó 
Ö nk o r m á n y -
zati Társulás 
p á l y á z a t á t , 
ahol Kerepessel 
közösen majd 
900 millió fo-
rintot nyert 
Kis tarcsa?
Egészen pon-
tosan ezt a tá-
mogatást nem 
mi és Kere-
pes hanem a 

Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Önkor-
mányzati Társulás nyerte. Ebben a társu-
lásban 50% önrésszel a Szilasvíz Kft. lépett 
be, Kerepes és Kistarcsa pedig 25-25%-kal. 
A Szilas-Menti Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás - Kistarcsa Város 
irányításával, Kerepes Nagyközség és a 
Szilasvíz Kft. közreműködésével -  a be-
nyújtott pályázaton 2010. március 3-án net-
tó 883.196.750,-Ft KEOP támogatást nyert. A 
projekt kétütemű, végleges megvalósítása 
várhatóan 2013-ban fejeződik be. A pályá-
zat sikere a hivatal munkatársait dicséri. 
Ebből is látszik, hogy egyre sikeresebbek 
vagyunk, és méltán remélhetünk további 
támogatásokat.
A mostani ciklus eredményeihez, sikerei-
hez tartozik a Kerepessel történt vagyon-
megosztási megállapodás is. Ez előnyös 
volt nekünk, vagy csak le akarták zárni a 
15 éve húzódó kérdést?
Érdekes módon 2008 májusában Kistarcsa 
képviselő-testülete már elfogadta azt a 
szerződés-tervezetet, ami megállapodás 
alapja volt. Sajnos, voltak olyan erők, fő-
leg a kistarcsai oldalon, akik nem akarták, 
hogy ezt a megállapodást aláírjam. Végül 
apróbb kis módosítások miatt tavaly má-
jusban fogadtuk el véglegesen, ami azért 
nagy eredmény, mert a szomszédokkal nem 
pereskedni kell, hanem együttműködni. E 
megállapodás egyik hozadéka, hogy az 
ivóvízminőség-javító pályázaton közösen 
indultunk és nyertünk. 
Mivel magyarázható, hogy a beruházások 
erre az évre koncentrálódtak,vannak akik 
kampányfogásnak tartják!
Semmiféle tudatosság nem volt ebben, egy-
szerűen amíg nem volt beruházási ütem-
tervünk és nem sikerült komolyabb pénzt 
nyernünk, addig nem tudtunk semmilyen 
fejlesztést elkezdeni. Az ütemezésből látszik, 
hogy 2012-ig szeretnénk a tervünket teljesí-
teni. Elég furcsán jött volna ki, ha ebben az 
évben leállítottuk volna a beruházásokat.

Interjú Tóth Szabolcs polgármesterrel az elmúlt négy évről
Jó úton járunk, de egy év alatt nem lehet mindent pótolni

FRISS HÁZI RÉTES
Közkedvelt réteseink mellet ezen túl sós és édes aprósüteményekkel 

is várjuk Kedves Vendégeinket!

14 féle rétes közül választhat!
(túrós, barackos-túrós, meggyes-túros, vaníliás-túrós, 

meggyes, meggyes-mákos, 
erdeigyümölcsös, káposztás…)

Monarchia minőségben Kistarcsán is!

Címünk: Kistarcsa, Szabadság út 6.
(a 30-as főúton, útban a csömöri bevásárló központ felé)

Rendelésfelvétel: 06-70-775-76-74
Nyitva tartás: hétfőtől - vasárnapig  9-18-ig
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Kicsit nehézkesen indult az idei évkezdés a Gesztenyés Óvodában. 
A nyáron elkezdődött akadálymentesítés nyitáskor az emeleten 
és a földszinten is komoly felfordulást okozott. Mivel a nyitáshoz 
szükséges munkálatok befejezése 2 hetet csúszott, így az óvoda 
dolgozóit, a szülőket és a gyermekeket egyaránt kényszerhelyzet-
be hozta ez a probléma.

Az óvodabővítéshez nyert EU-s pályázati támogatás egyik fel-
tétele a meglévő épületek akadálymentesítése volt. A folyosókon 
nagy kontrasztkülönbségű jelek és braille feliratok segítik a tájé-
kozódást, a kiszélesített közlekedőkön és mellékhelyiségekben 
kerekesszéken is lehet közlekedni. A régi épületszárny új burkola-
tot és ajtókat is kapott. Az udvarban mozgássérült parkolók lettek 
kialakítva.

Sok türelmet, megértést, toleranciát kívánt mindenkitől a kelle-
metlenségek elviselése, de közös erővel, segítséggel túljutottunk 
a nehezén.

Az EU-s támogatásnak köszönhetően idén három új csoportot 
indított az óvoda az igényeknek megfelelően, így el lehetett érni 
azt az ideális állapotot, hogy minden 3. évét betöltött gyermek 
óvodai elhelyezést kapjon, és a csoportok létszáma megfeleljen 
a törvényben előírtaknak. Az új csoportok elhelyezésére Euró-
pai Uniós támogatással közel 190 millió forintból új épületszárny 
épül, amelynek földszintjén kerül kialakításra a három csoport-

szoba, az emeleten pedig a személyzeti öltözők és a fűtőhelység 
lesznek. A tetőn kialakított játszóterasz segítségével a gyerekek 
rendelkezésére álló játszóudvar területe is növekszik. A három új 
csoport várhatóan októberben költözik végleges helyére, így re-
ményeink szerint hamarosan minden óvodásunk élvezheti a bő-
vítés nyújtotta új lehetőségeket.

A megnövekedett pedagógusi és gondozói feladatok ellátására 
9 új kolléganő csatlakozott az intézmény csapatához, akik megis-
merkedtek az óvoda szokásaival és rendjével, és hamar beillesz-
kedtek a közösségbe.

Szeptember 6-tól beindult az óvodai élet. A gyermekek nagy 
örömmel vették újra birtokukba a saját csoportjaikat. Elkezdődött 
az új gyerekek beszoktatása, szeretettel, kíváncsisággal várják 
új társaikat az óvodások. Október 1-ől elérhetők a megszokott, a 
szülők által ismert és kedvelt délutáni foglalkozások is: néptánc, 
gyermektorna, balett, katolikus hittan, taekwondo, illetve idén 
először lehetőség nyílik ovis focira is befizetni a gyerekeket.

Október azonban nem csak az építési munkálatok befejezésének 
hónapja, hagyományosan ilyenkor rendezzük az óvodai Dömötör 
bált, amelynek teljes bevétele az óvoda fejlődését segíti. Idén a bál 
október 16-án, szombaton lesz a Csigaházban. Részvételi igényü-
ket az óvoda vezetőjénél jelezzék! Szeretettel várunk mindenkit! 

Szalainé Katona Erika, Kuzma Györgyi óvónők

A „Mesével Európába” óvodai projekt 2 éves időtartamú volt. Az 
előző projektben Kistarcsa , a szlovák Beluša és a cseh  Bílovice 
működött együtt, majd a sikeren felbuzdulva 2008-2010-ig lengyel 
partner is bekapcsolódott a munkába. A közös munkát partner-
ként támogatta a Szlovák 
Önkormányzat és jó kap-
csolatot alakított ki minden 
óvodával. Az idén nyáron 
az óvoda vezetőjétől, Maria 
Karafioltól, meghívást kap-
tunk Lengyelországba, 
melynek augusztus végén 
eleget tettünk. Eközben 
meglátogattuk a testvérte-
lepülést, Belušát, valamint 
megismerkedtünk Csehor-
szág azon részével is, mely 
Beluša és Rudziniec tele-
pülések között fekszik. A 
szállás a cseh Bohumínben 
volt, mely mindkét telepü-
léstől körülbelül 100 kilo-
méterre fekszik. Innen lá-
togattunk el Ponisowicebe, 
ahol az egyik lengyel tag-
óvoda működik. 

A vendéglátók örömmel 
dicsekedtek el azzal, hogy 
mindkét óvodájukban nagymértékű felújítás zajlik. A meglá-
togatott óvodában az utolsó simításokat végezték, mely szep-
tember elsejétől várta kis lakóit. Ez az intézmény mindössze 25 
személyes, de úgy van kialakítva, hogy mindenben az óvodások 
érdekeit szolgálja. Az épület előtt egy uniós pályázat eredménye-
képpen új játszóteret vehetnek birtokba a község gyermekei. 

Az óvodalátogatás után az óvónők jóvoltából a lengyel gasztro-
nómiából is ízelítőt kaptunk, isteni bigoscot és szilvás lepényt et-
tünk. Jó hangulatban, vidám társalgással telt el a délután, és mivel 
viszonylag közel volt Czestochowa, oda is ellátogattunk. 

Elbűvölő volt a Jasna Gora-i Fekete Madonna Templom, melyet 
a pálos rend alapított az 1200-as években. Kevés idő állt rendelke-
zésre, hogy megcsodáljuk a csodálatos épületegyüttest, de igye-
keztünk emlékezetünkbe vésni ezt az építészeti remeket. 

Visszatértünk cseh 
szállásunkra, hogy más-
nap megtekintsük a köze-
li Príbort, melynek nagy 
szülötte dr. Sigmund 
Freud. A város felújításon 
esik át, de így is lenyűgö-
ző a főtere az árkádos há-
zaival. Látogatásunk fő 
célja azonban Štramberk 
volt, mely hajdan sokat 
szenvedett különféle 
hadjáratoktól.. Romos 
várának egyik renovált 
vártornya erkélyéről cso-
dálatos kilátás nyílik a 
városkára és környékére. 
Főterén barokk házak áll-
nak, de legfőbb neveze-
tessége, hogy mindmáig 
megmaradtak benne a 
XVIII-XIX. századi erké-
lyes, oromzatos valach 
típusú faházak. Másnap 

utaztunk vissza, de megálltunk Belušában, látogatást tettünk 
barátainknál, akik rendszeresen részt vesznek kiállításainkon, 
rendezvényeinken. Meglátogattuk dr. Jozef Kočiš történészt, a 
Polgármesteri Hivatalban a rájuk jellemző szívélyességgel foga-
dott minket Vladimir Vadrna polgármester és Soňa Kováčiková 
jegyző asszony. Átadtuk polgármesterünk, Tóth Szabolcs jó-
kívánságait és meghívását a városi ünnepségre, egyúttal mi is 
meghívtuk őket a Pántlika Nemzetiségi Folklórtalálkozóra és 
Görhönyfesztiválra

Szabóné Tóth Katalin

Három új csoportot indított az óvoda

Látogatás Lengyelországban és Belušában

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat küldöttsége
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Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt 
Választópolgárokat a legfontosabb tudni-
valókról.

- Kistarcsán vegyes választási rendszer-
ben választunk önkormányzati képviselő-
ket, 8 főt egyéni választókerületben, 3 főt 
kompenzációs listáról. (A szavazókörök 
utcanévjegyzékét, polgármesterjelöltek, a 
képviselőjelöltek listáját és a kompenzációs 
listát külön közöljük.)

- A települési önkormányzat képviselő-
testülete tagjainak számát a választás évé-
nek január 1-jei lakosságszáma alapján kell 
meghatározni, mely Kistarcsa településen 
11.470 fő, ebből szabvazásra jogosult 9222 
fő. Így 8 egyéni képviselőt lehet választani 
és hárman jutnak be a kompenzációs listá-
ról. A választás egy fordulós. 
A polgármesterek választása:

- A polgármestert a települések választó-
polgárai közvetlenül választják. 

- Polgármester az a jelölt lesz, aki a leg-
több érvényes szavazatot kapja.
A vegyes választási rendszer:

- Az egyéni választókerületben az a jelölt 
lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapja. 

- A kompenzációs lista a választókerü-
letben összesített töredékszavazatok ará-
nyában kap mandátumot. 

- Töredékszavazatnak minősül az egyé-
ni választókerületekben a jelölő szervezet 
jelöltjére leadott minden olyan szavazat, 
amellyel nem szereztek mandátumot. 

- A közös jelöltekre leadott töredéksza-
vazatnak minősülő szavazatok a közös 
jelöltet állító jelölő szervezetek közös kom-
penzációs listájára kerülnek. 

- A kompenzációs listáról a jelöltek a 
bejelentés sorrendjében kapnak mandátu-
mot. A kieső jelölt helyébe a sorrendben 
utána következő jelölt lép. 

- Ha a kompenzációs lista jelöltjét pol-
gármesternek, vagy az egyéni választóke-
rületben képviselőnek választották, a kom-
penzációs listáról törölni kell, és helyébe a 
listán következő jelölt lép. 

- Nem kap mandátumot a jelölő szerve-
zet kompenzációs listája, ha az azt állító 
jelölő szervezet jelöltjei a települési szinten 
összesített kompenzációs szavazatok öt 
százalékát nem érték el, vagy a közös kom-
penzációs listát állító jelölő szervezetek kö-
zös jelöltjei a települési szinten összesített 
kompenzációs szavazatok tíz százalékát, 
kettőnél több jelölő szervezet által állított 
közös kompenzációs lista esetében a tizen-
öt százalékát nem érték el.
A választási kampány:

- A választási kampány 2010. október 

3-án 00.00 óráig tart. 
- Kampányt folytatni 2010. október 3-án 

00.00 órától 19.00 óráig tilos. 
- Az ajánlószelvényeket, valamint a tech-

nikai nyilvántartást az illetékes választási 
iroda 2010. október 3-án megsemmisíti.

- A plakátot az, aki elhelyezte, vagy aki-
nek érdekében elhelyezték, 2010. november 
2-ig köteles eltávolítani. 
A szavazás módja

- Szavazni csak személyesen lehet.
A személyazonosság és a lakcím igazo-

lására a következő, érvényes igazolványok 
alkalmasak:

- lakcímet tartalmazó személyazonosító 
igazolvány (régi, könyvecske formátumú), 
vagy

- személyazonosító igazolvány (kártya 
formátumú), vagy útlevél vagy 2001. janu-
ár 1-jét követően kiállított vezetői engedély 
(kártya formátumú) és mindegyik felso-
rolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány 
(lakcímkártya).

- Érvényesen szavazni a jelölt neve mel-
lett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett 
körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb 
megjelölés érvényes szavazatként nem ve-
hető fi gyelembe.
Szavazás a bejelentett tartózkodási he-
lyen (igazolással szavazás) 

 Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül 
bejelentett tartózkodási hellyel is rendelke-
zik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – 
igazolással – bejelentett tartózkodási helyén 
gyakorolhatja. Csak abban az esetben sza-
vazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. 
június 16-át megelőzően jelentette be, és a 
szavazás napjáig nem szűnik meg. 

- Igazolást személyesen vagy meghatal-
mazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig 
kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási 
iroda vezetőjétől (azaz a település jegyző-
jétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja 
be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni 
kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást 
úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-
ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi 
választási irodába.

- Az igazolás kiadását követően nincs 
lehetősége arra, hogy meggondolja magát, 
és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-
ségben szavazzon!
Szavazás mozgóurnával 

 Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt 
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 
kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság 
vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna 
csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szava-
zás napja előtt a helyi választási irodától, a 
szavazás napján a lakóhelye szerinti szava-

zatszámláló bizottságtól kérhet.
Kiket választunk? 

Kistarcsán a választójogosultsággal ren-
delkező választópolgárok 3db szavazóla-
pot kapnak majd kézhez a szavazóhelyi-
ségben. 

Megválaszthatja a település polgármes-
terét – a szavazólapon lévők közül egy je-
löltre adhatja le szavazatát.

Megválaszthatja a település önkormány-
zatának képviselő-testületét: a választó-
kerület jelöltjei közül egy jelöltre adhatja 
le szavazatát (az önkormányzati képvise-
lőknek csak egy részét választják egyéni 
választókerületben, a képviselők másik 
részét a töredékszavazatok alapján a kom-
penzációs listákról osztják ki).

Megválaszthatja a megyei közgyűlés 
tagjait, a megyei listás szavazólapon egy 
listára adhatja le szavazatát.

- A szavazóköri jegyzőkönyvek egy pél-
dánya az illetékes választási irodában 2010. 
október 6-án 16.00 óráig megtekinthető. Az 
új képviselő-testület a választás után 15 
nappal tartja alakuló ülését.

Önkormányzati választás 2010. október 3.
Sólyom László köztársasági elnök 204/2010. (VII.16.) KE határozatával a helyi önkormány-

zati képviselők és a polgármesterek általános választásának időpontját 2010. október 
3-ára vasárnapra tűzte ki. 

Tájékoztatás a kisebbségi önkor-
mányzati képviselők választásáról

Az a választópolgár, akit a kisebbségi 
választói jegyzékbe 2010. július 15-ig ké-
relmére felvett a Helyi Választási Iroda 
vezetője, 2010. október 3-án részt vehet a 
települési kisebbségi önkormányzati kép-
viselők választásán. A szavazásra telepü-
lésenként e célra létrehozott, önálló szava-
zókörben kerül sor, melynek címéről és a 
szavazás időpontjáról a jegyző a választás 
kitűzését követően értesítőt küld.

Kistarcsán a cigány és a szlovák ki-
sebbség tagjai regisztrálták magukat. 
A választási névjegyzékbe 46 cigány vá-
lasztópolgár jelentkezett be, a szlovákok 
közül 72-en regisztráltak. A választást 
akkor lehet megtartani, ha legalább 4 je-
lölt van. A kisebbségi választópolgár leg-
feljebb 4 jelöltre szavazhat. A választható 
képviselők száma 4 fő.

Az eredmény megállapítása:
- Eredménytelen a választás, ha 4-nél 

kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot. 
- Képviselő az a 4 jelölt lesz, aki a leg-

több szavazatot kapta.
A szavazatok összesítése:
- Az illetékes választási bizottság a sza-

vazatszámláló bizottságok jegyzőköny-
vei alapján 2010. október 4-ig összesíti a 
szavazatokat, és megállapítja a választási 
eredményt. 
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Kistarcsa egyéni képviselőjelöltjei

A Helyi Választási Bizottság által  
nyilvántartásba vett kompenzációs listák

1.számú választókörzet
Farsang György Istvánné Magyar Szocialista Párt 
Ondrisek László  Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület 
Tárnyik Katalin Kistarcsa Városért Egyesület 
Turner Gábor Jobbik Magyarországért Mozgalom
Vágány Attila M-ÉRTÉK Pedagógusok Egyesülete
Vasvári Attila Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
Zsiák Péter Pál  Fidesz-KDNP

5.számú választókörzet
Barti Sándor  Kistarcsa Városért Egyesület
Bulyáki Bálintné  Magyar Szocialista Párt 
Csomor Anikó  M-ÉRTÉK Pedagógusok Egyesülete
Czövek László Árpád  Jobbik Magyarországért Mozgalom
Méhesné Horváth Erika Ilona  Fidesz-KDNP
Penc András Ferenc   Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület
Zombori Gábor  Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre

2. számú választókörzet
Bergán János Fidesz-KDNP
Bertalan György Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
Gacsályi Ádám M-ÉRTÉK Pedagógusok Egyesülete
Galkó Balázs Kistarcsa Városért Egyesület
Márkus József Jobbik Magyarországért Mozgalom
Rimóczi Erzsébet Magyar Szocialista Párt 
Uvacsek Csaba független

6. számú választókörzet
Fazekas Erzsébet Janka  független
Ifj. Juhász István  Fidesz-KDNP
Juhászné Csorba Ilona  független
Kovács Ernő  Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kovácsné Horváth Mária  Magyar Szocialista Párt 
Némethné Bertalan Katalin  M-ÉRTÉK Pedagógusok Egyesülete
Simóné Farkas Anikó Edina  Kistarcsa Városért Egyesület
Surányi Márta  Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
Szertics Mária   Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület

3. számú választókörzet 
Balogh Gábor  Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
Jávor Mária  M-ÉRTÉK Pedagógusok Egyesülete 
Juhász István  Fidesz-KDNP
Juhász József  Magyar Szocialista Párt 
Kovács Kálmán József  független
Marosi György   Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület
Molnárné Dr. Tanács Ilona  független
Országh Péter  Jobbik Magyarországért Mozgalom
Tóth Gyula  Kistarcsa Városért Egyesület

7. számú választókörzet 
Csaja János  Fidesz-KDNP
Müller Gabriella Zsuzsanna  Kistarcsa Városért Egyesület
Nagy Ildikó  M-ÉRTÉK Pedagógusok Egyesülete
Németh István  Magyar Szocialista Párt 
Török Mihály  független
Windberger Lajos Gyula  Jobbik Magyarországért Mozgalom

4.számú választókörzet
Bertáné Várkuti Melinda  M-ÉRTÉK Pedagógusok Egyesülete
Kedves Károly  független
Mik Sándor  Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
Navratil Mihály  Kistarcsa Városért Egyesület
Ondrisek István   Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület
Rónaszéki Györfi Katalin  Magyar Szocialista Párt 
Solymosi Sándor  Fidesz-KDNP
Tar Szilárd Imre  Jobbik Magyarországért Mozgalom

8. számú választókörzet
Babarczi József  független
Juszkó Ferenc  Kistarcsa Városért Egyesület
Kiss József  Magyar Szocialista Párt 
Láncos Imre  Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
Szabó András Ferenc  Jobbik Magyarországért Mozgalom
Szabó János Lajos   Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület
Szeghy Ferenc István  M-ÉRTÉK Pedagógusok Egyesülete
Zsiák Balázs  Fidesz-KDNP

Jelölő szervezet neve Jelölt neve

Magyar Szocialista Párt 1. Juhász József  3. Németh István
2. Kiss József

Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség
és Kereszténydemokra-
ta Néppárt

1. Solymosi Sándor 5. Zsiák Balázs
2. Zsiák Péter Pál 6. Juhász István
3. Méhesné Horváth Erika Ilona 7. Bergán János
4. ifj. Juhász István 8. Csaja János

Szilaligeti Teleház 
Közhasznú
Egyesület

1. Marosi György 4. Szertics Mária
2. Szabó János Lajos 5. Ondrisek István
3. Penz András Ferenc 6. Ondrisek László

Jobbik Magyarországért
Mozgalom

1. Márkus József 5. Windberger Lajos Gyula
2. Czövek László Árpád 6. Turner Gábor
3. Kovács Ernő Lajos 7. Szabó András Ferenc
4. Tar Szilárd Imre 8. Ország Péter

Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Köre

1. Mik Sándor 4. Bertalan György
2. Surányi Márta 5. Balogh Gábor
3. Vasvári Attila

M-Érték Pedagógusok
Egyesülete

1. Némethné Bertalan Katalin 5. Jávor Mária
2. Gacsályi Ádám 6. Bertáné Várkuti Melinda
3. Vágány Attila 7. Csomor Anikó
4. Szeghy Ferenc István 8. Nagy Ildikó

Kistarcsa Városért 
Egyesület

1. Juszkó Ferenc 5. Simóné Farkas Anikó Edina
2. Navratil Mihály 6. Tóth Gyula
3. Müller Gabriella Zsuzsanna 7. Barti Sándor
4. Tárnyik Katalin 8. Galkó Balázs

Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjelöltjei
Kanalas Brigitta  Roma-Magyar Művészeti, Oktatási 

Egyesület
Gelencsér Lajosné  „ Lungo Drom” Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Patakiné Bangó 
Melinda Márta 

„ Lungo Drom” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Kiliti Szilvia  MCF Magyarországi Cigányok 
Országos Fóruma

Kőhalmi József  Roma-Magyar Művészeti, Oktatási 
Egyesület

Oláh Józsefné  MCF Magyarországi Cigányok 
Országos Fóruma

Horváth Csaba Roma-Magyar Művészeti, Oktatási 
Egyesület

Illésné Balogh Ágnes „ Lungo Drom” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Lakatos József MCF Magyarországi Cigányok 
Országos Fóruma

Oláh Ibolya Angéla  MCF Magyarországi Cigányok 
Országos Fóruma

Kanalas Zsolt Roma-Magyar Művészeti, Oktatási 
Egyesület

Horváth Béla 
Mihályné

 „ Lungo Drom” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselőjelöltjei
Klacsán Lajos Magyarországi Szlovák Szervezetek 

Uniója (MSZSZU)
Rapai István MSZSZU
Kisrétiné Fogd Éva MSZSZU
Krisztián Károlyné MSZSZU
Szabóné Tóth Katalin MSZSZU
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Már 20 éve folyamatosan, ebből 12 évig 
(1994-2006) alpolgármesterként alázattal 
szolgáltam Kistarcsát. Településünk 1990 
és 2002 között tekintélyes fejlődési pályán 
volt, de a kedvező folyamatok 2002 után le-
álltak. Hiába volt hozzám hasonlóan gon-
dolkodó egy-két olyan képviselő, aki tisz-
tességgel, becsülettel szerette volna tenni a 
dolgát, eleget tenni kötelességének és eskü-
jének, nem jutott előrébb városunk, azóta 
szemmel látható fejlődésnek nyomát sem 
látni. Kistarcsát az elmúlt 8 esztendőben a 
torzsalkodás, a kicsinyes viták jellemezték. 
Elérkezett végre az idő, hogy Kistarcsát 
visszatérítsük arra a fejlődési pályára, ami 
2002-ben félbeszakadt!

Alpolgármesterségem idején soha nem 
voltak pénzügyi visszásságok Kistarcsán, 
a közélet nem a botrányoktól volt han-
gos. Engem jól ismernek a kistarcsaiak, 
megalkuvást nem tűrő módon szolgálom 
a várost, a régi és új lakókat. Az elmúlt 
nyolc esztendőtől eltérően én tovább aka-
rom gyarapítani a város vagyonát; élhető, 
nyugodt és biztonságos otthonná szeret-
ném tenni Kistarcsát mindenki számára. 
Ragaszkodom az oktatás színvonalának 
megőrzéséhez, a sportszervezetek támoga-
tásához; az egyházakkal való jó kapcsolat 
ápolásához, mivel azok komoly letétemé-

nyesei a fejlődésnek, az oktatás-nevelés, 
a zenetanítás és a kultúra népszerűsítésé-
nek. Én nem pártpolitikai alapon szeret-
ném megszervezni a város vezetését, nem 
egyszemélyes vezetőnek tartanak, hiszen 
mindig is csapatban gondolkodtam.

A kistarcsai embereket nem szabad ma-
gukra hagyni a gondjaikkal! Az első és 
legfontosabb lépés az utak és a vízelveze-
tés teljes kiépítése, illetve rendbehozatala, 
különös tekintettel az Auchan melletti és a 
Móraligeti területre, illetve a fenyvesi elke-
rülő útra. Be kell fejezni az óvoda bővítését, 
és megépül végre a várva-várt bölcsőde a 
régi orvosi rendelő helyén. Ezek mellett ki-
emelt feladat egy új, korszerű művelődési 
központ megépítése. A város életében elen-
gedhetetlen a civilszervezetek bevonása, 
hiszen nélkülük nincsen valódi fejlődés!

A többi, polgármesteri tisztségre pályá-
zók közül – akik korábban is tagjai voltak 
a képviselő-testületnek – (Tóth Szabolcs és 
Solymosi Sándor) senki nem volt konszen-
zuskereső és teremtő. Ennek a céltalan hoz-
záállásnak Kistarcsa lakosai isszák a levét. 
Mivel ma Fidesz–KDNP együttműködés 
és kormányzás van Magyarországon, sze-
rencsés lett volna, ha ez itt, helyben is meg-
valósulhatott volna, s nem csak „papíron” 
létezne. Szomorú, hogy szinte egész Pest 

megyében mindenütt gátat szabtak a meg-
egyezéseknek. Nézzük csak meg Érdet, 
Fótot vagy Gödöllőt! „Az ilyen vitákba én 
nem akarok beszállni. Itt, Kistarcsán min-
dig a konszenzust tartom majd szem előtt. 
Kérem, támogassanak szavazataikkal, 
hogy a közösen elért sikereknek együtt 
örülhessünk!

Kedves Károly polgármesterjelölt (független)

Politik
ai hirdetés

Politik
ai hirdetés

Aki ma a köz-
életben aktívan 
részt vesz, tud-
ja, hogy ez nem 
kis felajánlás, de 
ha nekem eddig 
sikerült, remé-
lem ezután is 
be tudom tarta-
ni. 1994-től, egy 
ciklus kihagyá-

sával részt vettem a képviselő-testületek 
munkájában. Sok tapasztalatot gyűjtöttem, 
és sokat tanultam. Amiért megmérettetem 
magam, mint polgármester is, az az, hogy 
talán a vezetési elképzelésem más a meg-
szokottnál. Szemléletváltozást szeretnék!

Tudomásul veszem a gazdasági válságot, 
az újszemléletű kormány terveit, eddig 
megalkotott törvényeit, rendeleteit, melye-
ket később a város működésére, hétközna-
pi életére kell alkalmaznunk. Ez kihat az 
új képviselő-testületre is. Hiába vagyunk 
tapasztaltak, egy kisebb létszámú testület, 
új emberekkel, teljesen újszerű szervezést 
igényel. Hitvallásom töretlen: Jó lenne, ha 
képviselő-társaim a hivatalon kívül tud-
nák hagyni a párt-, vallás-, egyéni vállalko-
zásuk hovatartozását. A képviselői munka 
is egy szakma. Meg kell tanulni! Sokszor 

nehéz tudomásul venni, hogy Kistarcsa ér-
deke nem azt kívánja, amit a szomszédom, 
kollégám szeretne. Természetesen, ha bele-
fér a város koncepciójába, megfelelő előké-
szítés után megvalósítható. Ezt a koncep-
ciót a lakossággal együtt kell kialakítani, 
- városközpont, oktatásügy, sport, közleke-
dés, szabadidő, - mely később elengedhe-
tetlen része lesz a képviselő-testületi mun-
kának. A polgármester egy karmester, de 
hogy mit vezényel, azt a testület határozza 
meg. Sem neki, sem a képviselőknek nem 
kell mindenhez érteni. Munkájuk során 
keressék meg a nagybetűs SZAKEMBE-
REKET, tapasztalt idősebbeket, és a helyi 
vállalkozókat! Jól előkészített döntéseket 
hozzanak, melyeket nem kell havonként 
módosítani vagy halasztani! Az előkészítő 
időszakban-, mely nem biztos, hogy csak 
a Bizottsági ülések időszaka, - a képviselő 
lobbizzon, érveljen vélt igaza mellett, de a 
testületi határozat után, a többségi akarat-
nak megfelelően, mindenki a megvalósí-
táson dolgozzon! A jól előkészített, össze-
hangolt döntéseket a Hivatal dolgozói is 
könnyebben tudják feldolgozni.

Leszoktattuk a lakosságot a véleményal-
kotásról. Ahhoz, hogy ez ismét működjön, 
nem a képviselőket kell fényezni az újság-
ban, hanem az emberek véleményét kell 

meghallgatnunk. Az évenkénti kötelező 
egyszeri közmeghallgatás helyett, -„leány-
kori nevén” falugyűlés,- a pedagógiában 
jól bevált kiscsoportos beszélgetéseket kell 
szervezni, hiszen más a problémája a lakó-
telepeknek, a ligeteknek, a fiataloknak, az 
idősebbeknek.

A jól előkészített koncepció után, jöhet a 
megvalósítás.

El kell érnünk, hogy Kistarcsa, minden 
lakókörzetéből, balesetveszély nélkül ér-
jük el a főutakat. Javítani kell a gyalogos 
közlekedés lehetőségén: átjáró, járda stb.

El kell érnünk, hogy gyermek intézmé-
nyeink rossz nyílászárói, szigetelései mi-
att ne az utcát fűtsük. Ne csak határozatot 
hozzunk, hanem rövid időn belül oldjuk 
meg a hulladékgazdálkodást, beleértve a 
szelektív hulladékgyűjtést is.

El kell érnünk, hogy a költségvetés el-
fogadása után, folyamatos munkával, 
tervszerűen javítsunk, fejlesszünk, beru-
házzunk. Nyíltan vállaljuk, ha tévedtünk, 
először ne a felelősöket keressük, (arra 
ráérünk később is), a megoldáson dolgoz-
zunk.

Ehhez ígérem a SZÁMONKÉRŐ, BE-
CSÜLETES MUNKÁT.

Babarczi József polgármesterjelölt, 
és a 8.sz. körzet képviselőjelöltje

Babarczi József polgármesterjelölt (Független )
MIT Ígérhetek? SZÁMONKÉRHETŐ, BECSÜLETES MUNKÁT!
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Köszönöm a bizalmat mindenkinek, aki 
megtisztelt az ajánlószelvényével.

Az elmúlt négy esztendőben végre fon-
tos fejlesztések indultak Kistarcsán. Eb-
ben a FIDESZ-frakciónak is nagy szerepe 
volt, melynek elnökeként eddig is a sikeres 
pályázatokért dolgoztam. A munkának 
azonban nincs vége, bőven van még tenni-
való. Kérem Önöket, szavazataikkal is tá-
mogassanak, hogy polgármesterként még 
többet tehessek városunk megújulásáért. 
A család, az új generációk nevelésének 
fontossága, a sport szeretete, a hagyomá-
nyok tisztelete vezérel magánemberként. 
Ennek szellemében szeretnék dolgozni 
polgármesterként is.

Az a célom, hogy Kistarcsa szerethe-
tőbb kisváros legyen, ahol jobb élni, mint 
korábban! Olyan várost szeretnék, ahol 
rend van, jó a szociális és közbiztonság, 
ahol aktív kulturális és civil élet zajlik, a 
környezet pedig szép és rendezett. Mind-
ezt egy olyan önkormányzat vezetőjeként 
szeretném elérni, mely tervszerűen, kiszá-
míthatóan és hatékonyan működik, mun-
kahelyeket teremt, fejleszti a település ipa-
rát, kötelező feladatait pedig biztonsággal 
látja el. 

1984. október 26-án születtem Kistarcsán, 
azóta is itt élek. A Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskolában végeztem alapfokú tanul-
mányaimat. Érettségit a helyi Flór Ferenc 
Egészségügyi Szakközépiskola és Gimná-
zium, gimnáziumi tagozatán szereztem. 
2009-ben végeztem a Kodolányi János Fő-
iskolán, nemzetközi gazdasági kapcsola-
tok területen, külgazdasági management 
szakirányon. Angolul felsőfokon, németül 
társalgási szinten beszélek.

Született kistarcsaiként, gyerekkorom 
óta részt vettem a város (korábban köz-
ség) kulturális rendezvényein. A KIKE 
(Kistarcsai Kulturális Egyesület), és a 
város által szervezett rendezvényeken 
lovasként ismerhettek meg. Éveken át, 
segítőként szolgáltam a kistarcsai gyere-
kek lovas tudásának fejlesztését a lovas 
táborok alkalmával. Nemzeti kulturális 
és katonai hagyományőrző tevékenysége-
met az ország határain túl is elismerték. 
Felsőfokú képzésem során kerültem kap-
csolatba biztonságpolitikával. Ezen kép-
zést követően nyílt lehetőségem külföldi 
munkavállalásra, biztonsági szolgálatok 
területén. Ennek köszönhetően kaptam 
meghívást Abu Dhabi-ba a forma 1-es 
futam lebonyolítására, ahol, egy nemzet-
közi csapat tagjaként, 100 ember mun-
káját irányítottam, fogtam össze (Senior 
supervisor-ként.)

Évek óta aktív résztvevője vagyok a Bu-
dapesti Értéktőzsdén folyó kereskedésnek, 
ami által a közgazdasági ismereteimet 
napi szinten vagyok kénytelen alkalmazni. 
Így az elméleti tudásom gyakorlatba is át-
ültetve hozzásegít mind a magyarországi, 
mind a nemzetközi gazdaságban végbe-
menő folyamatok megértéséhez és tisztán 
látásához.

Közgazdasági képzetségemnek, de kü-
lönösképpen több éves tőkepiaci tapaszta-

latomnak köszönhetően úgy érzem, hogy 
hatékonyan részt tudnék venni a település 
gazdasági irányításában és fejlesztésében.

Miután közgazdászként mérlegeltem 
Kistarcsa helyzetét és lehetőségeit úgy 
gondolom tudásom, és kapcsolataim ré-
vén tudnék segíteni a kialakult helyze-
ten. Az áttörést egyrészt abban látom, 
hogy Kistarcsát, geotermikus energiával 
ellátott településsé tegyük. Ennek min-
den realitása fenn áll annak ellenére, 
hogy erről a választópolgárok keveset, 
avagy semmit sem tudnak. A másik áttö-
rési pontnak az oktatást tartom, mert fel-
növekvő gyermekeinknek természetesen 
a miénket messze meghaladó oktatásban 
kell részesülniük. 

Irtózom a korrupciótól, a pártbürokraták 
és pártkatonák helyezkedésétől, a tökéletes 
hozzá- nemértéstől, a pozíciót betöltő jó 
barátok nemzetpusztító és közösségfelőrlő 
kártékonyságától. 

Támogatásuk esetén fent említett képes-
ségeimet, tudásomat és akaratomat egy 
becsületes, számon kérhető önkormányzat 
felállításának és működtetésének kívánom 
szentelni. 

Részletes programom megtalálható a: 
„szaboferencivan.5mp.eu” internetes hon-
lapon!

E-mail cím: szaboferencivan@gmail.com.       

Solymosi Sándor polgármesterjelölt (Fidesz-KDNP)
    Tisztelt Kistarcsai Polgárok! 

Szabó Ferenc Iván polgármesterjelölt  (független) 

Politik
ai hirdetés

Politik
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Engedjék meg, hogy első gondolatom a 
köszöneté legyen: polgármesterként és 
magánemberként is hálával és köszönettel 
tartozom az itt élő, dolgozó embereknek, 
akik munkájukkal, gondolataikkal, vagy 
anyagi áldozatvállalásukkal segítették 
Kistarcsa életét, boldogulását.

Ahányan vagyunk, annyiféleképpen 
értékeljük környezetünket, körülménye-
inket, azt azonban nehéz vitatni, hogy 
Kistarcsa egyenletesen, lehetőségeit jól 
kihasználva fejlődött az elmúlt években. 
Képesek voltunk megőrizni értékeinket, 
tudtuk növelni városunk vagyonát, ott-
hont tudtunk teremteni a városunkba köl-
tözőknek. Ha azt nézzük, hogy a hasonló 
nagyságú városok fejlődéséhez képest 
Kistarcsa mit ért el, akkor elégedettek le-
hetünk. Ha azt nézzük, hogy mennyi ko-
rábban megoldhatatlannak hitt feladatot 
oldottunk meg, milyen sikereket tudtunk 
elérni, akkor kimondottan elégedettek 
lehetünk. És azt is valljuk be őszintén, 
hogy magánemberként mindig kell, hogy 
legyen bennünk egy kis elégedetlenség, 
egy visszatérő kérdés: lehetet volna-e a 
dolgokat még jobban csinálni? Engem is 
ez hajt előre. 

Ezért is van az - hogy amennyiben a 
kistarcsai választópolgárok ismételten biz-
tosítanak támogatásukról és megtisztelnek 
szavazataikkal - örömmel és nagy elszánt-
sággal folytatom tovább polgármesterként 
a nyolc évvel ezelőtt megkezdett munkát.

Döntéseimnél mindig az motivált, hogy 
Kistarcsának a legjobb legyen. A várost 
érintő döntések előtt mindig kikértem, és 
a jövőben is ki fogom kérni, a helyiek, és a 
szakemberek véleményét.

Kistarcsa kiegyensúlyozott, nyugodt, 
politikamentes és folyamatosan fejlődő 
város.

Mindenkit arra kérek, hogy október 3-án 
menjen el szavazni, vegyen részt a demok-
rácia építésében. 

Külön szeretettel köszöntöm azokat a 
fi atalokat, akik most első alkalommal sza-
vaznak. Kívánom nekik, hogy teljesüljenek 
álmaik és hazájukra, származásukra büsz-
ke magyarként éljék életüket!

Feladatunk maradt bőven. Nagyon sok 
olyan beruházásunk, fejlesztésünk van, 
amit közösen kell befejeznünk és nagyon 
sok olyan tervünk van, amelyek megva-
lósításához hamarosan hozzá kell kezde-
nünk.

Tóth Szabolcs független polgármesterjelölt
Kistarcsa kiegyensúlyozott, nyugodt, politikamentes és folyamatosan fejlődő város!

1. szavazókör: Szent István Általános Iskola, 
2143 Kistarcsa, Eperjesi u. 19.
Alig u.,  Árpád u., Bagolyvár u., Bethlem u., Boróka 
u., Borostyán u., Bethlen u. , Dobo Katica u., Erdei 
Ferenc u., Fenyves út, Fülek u., Galagonya u., Illés 
Bálint u., Jókai, Kamilla u., Kántor u., Kinizsi u., 
Komáromi u., Mirtusz u., Nyíltárok u., Raktár krt., 
Rozmaring u., Semmelweis tér, Sárkány u., Sport 
u., Szigetvári u. , Temesvári u., Uzsoki u., Váci 
Mihály u., Vadrózsa u., Veres Péter u. és a Zsálya  
utca.
2. szavazókör: Óvoda
Semmelweis tér 2. szám 
Aradi u., Eperjesi u., Iglói u., Késmárki u.,  Mária 
u., Ősz u., Pozsonyi köz és a Síp utca.
3. szavazókör: Kölcsey Ferenc Általános Iskola
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 63.
Andrássy u., Dózsa György u., Fasor u., Füleki u., 
Grassalkovich u., Holló u., Kossuth Lajos u., Ma-
gyar u., Malom u., Mezsgye u., Nagytarcsai u., 
Petőfi  u., Pozsonyi u., Rét u., Rigómező u., Rózsa 
u., Rozsnyói u., Sólyom u., Széchenyi u., Új u.és a 
Vágóhíd utca.
4. szavazókör: Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Bartók Béla u., Fonó u., Kápolna u., Kölcsey u., 
Munkácsy u., Sóderbánya u., Tó u., Tűzoltó u., 
Vereczkei u. és a Völgy utca.
5. szavazókör: Művelődési Ház – Csigaház, 
2143 Kistarcsa, Deák F. u. 1. 
TELEPÜLÉSSZINTŰ SZAVAZÓKÖR
Állomás u., Bellus József u., Bem u., Brassói u., Ha-
tár út, Heltai Jenő u., Hunyadi u., Huszka Mihály 

u., Kassai u., Király Andot u., Kolozsvári u., Lőcsei 
u., Megyeri u., Margit u., Simándy József u., Thö-
köly u. és a Dr. Tibold József utca.
6.szavazókör: Városgondnokság, 
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4./ A
Arany János u., Baross Gábor u., Batthyány u., Ber-
csényi u., Csömöri u., Deák Ferenc u., Honvéd u., 
Iskola u.,Táncsics u., Toldi Miklós u. 1-15 páratlan, 
Toldi Miklós u. 2-24 páros és Zrinyi utca. 
7. szavazókör: Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Árpád vezér út, Attila u., Béla u., Berényi u., Déry-
né u., Diófa u. 8-48 páros, Diófa u. 7-49 páros, Ha-
rangvirág u., Kőrösi Csoma S. u., Liget u., Liliom 
u. 6-64 páros, Liliom u. 7-65 páratlan, Nyírfa u., 
Óvoda u., Rákóczi krt.,Terézia u. 2-58, Terézia u. 
1-57., Toldi Miklós u. 16-28., Toldi Miklós u.17-27., 
Tulipán utca, Tulipán köz  és az Ungvári utca. 
8. szavazókör: Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Akácvirág u., Balassi Bálint u., Balczó István u., 
Báthory u., Burillák Mihály u., Csallóköz u., Dam-
janich u., Diófa u. 2-6, Diófa u. 1-7., Fitos Sándor 
u.,Gárdonyi u.,   Ibolya u., Liliom u.2-6, Liliom u. 
1-5,  Mikes Kelemen u., Mikszáth u., Móra Ferenc 
u., Móricz Zsigmond u., Scheda Ferenc u.,  Szent 
László u., Terézia major, Terézia utca (756-/28/32.
hrsz.), Vasút utca és a Homok dűlő 

Kisebbségi szavazókör: Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 63.

Kistarcsa Város szavazókörei

Apróhirdetés
Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron.
06-20-467-7693
Tanítás
Német nyelvtanár több éves gyakorlattal korrepetá-
lást, nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést vállal 
Kistarcsán és környékén. Tel.: 70- 534-9892
Eladó
Kistarcsán a Kolozsvári utcában 1,5 szobás ház ELADÓ! Ár: 
16,5 millió forint. Érdeklődni : +36-30-24-11-653
Kistarcsán (Zsófi aliget)  11,9 millió Ft-ért (!) 650m2-es tel-
ken, 70m2-es, bővíthető, jó állapotú családi ház eladó. 
Tel.: 06-30-729-75-46 

Politik
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Arad, a név, a magyar gondolkodásban nem is annyira egy vá-
rost jelöl, hanem a nemzeti gyász helyét. 

Az aradi vár egyik szobájában feszült egymásnak annak ide-
jén Kossuth Lajos és Görgey Artúr akarata, hogy a kritikus pil-
lanatban a harmincegy esztendős hadvezér hozza meg a haza 
érdekében a leghelyesebb döntést. Tiszttársai és a honvédok 
életét védeni akarta, azért úgy döntött, hogy a katonailag re-
ménytelen helyzetben nem folytatja a harcot. 

A világosi fegyverletétel után báró Julius Jacob von Haynau 
parancsára, Karl Ernst törzshadbíró tizenhárom tisztre a leg-
súlyosabb ítéletet hozta. Gáspár András tábornok, - a gyermek 
Ferenc József lovaglótanára, - megmenekült, leginkább nem a 
lovaglótudományának, - hanem annak köszönhetően, hogy áp-
rilis 14-e után visszalépett az aktív szolgálattól. 

1849 sötét őszén egymást követték a kivégzések. Október 
6-án lőtték agyon Pesten az Újépületben gróf Batthyány Lajost, 
az első magyar kormány miniszterelnökét. Ekkor végezték ki 
Aradon a tizenhárom hős tábornokot: Aulich Lajost, Damja-
nich Jánost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, 
Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Ká-
rolyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józse-
fet, Törk Ignácot, Vécsey Károlyt. Magyarok, németek, szerbek 
együtt harcoltak a szabadságáért. Aradon ezen a napon gyász-
misét mondtak a minorita templomban, s azóta minden évben, 
politikai rendszertől függetlenül. Haynau az „aradi hóhér”, 
mint tábornok nem tudta legyőzni a szabadságharc tábornoka-
it, de orosz oltalom alatt elvette életüket. 

Azóta emlékeztünk, vagy nem emlékezhettünk. 1949-ben, a 
századik évfordulón szovjet, román és magyar katonai felvonu-
lással ünnepeltek. Az akkori román miniszterelnök-helyettes, ro-
mánul és magyarul mondta az ünnepi beszédet, a szabadságról. 
Később a szabadság szó „kényessé” vált, ezért a megemlékezést 

is megtiltották. Ceasescu hatalomra kerülése után a szocialista 
demokráciától és a szabadságtól volt ismét hangos Románia. 
1974-ben, a százhuszonötödik évfordulón a két ország művelő-
dési minisztere katonai tiszteletadással koszorúzott. Később a 
„lelkesedés” alábbhagyott, 1983-84-ben pedig már megtiltották. 
1989-ben lezárták az emlékműhöz vezető utat. A magyar turis-
ták ezért a minorita templom lépcsőjén énekelték el a Himnuszt, 
és az oltárra helyezték el a virágokat. 1990-ben tartották meg az 
aradi vértanuk temetési szertartását. A vértanuk emlékére ad-
dig egyházi megemlékező szertartás nem volt. Ekkor az aradi 
esperesi kerület papsága fekete liturgikus ruhában kivonult az 
emlékműhöz, majd a templomban gyászmisét tartottak. A ké-
sőbbi években piros miseruhába tartották a szentmisét. 

Nemeskürty István így ír az 1849. október 6-i, aradi kivég-
zésről: „A holttesteket, a mindenfajta emberi indulat iránt 
tökéletesen érzéketlen Ernst törzshadbíró, elrettentésül az 
akasztófán hagyatta, és közszemlére tétette. E rosszindulatú 
intézkedésének elhibázott volta már délre kiderül. Az aradi 
nép és a környező falvak lakóssága zarándokmenetben vonult 
el a holttestek előtt. Ezrek és ezrek imádkoztak. Arad valameny-
nyi templomában megkondultak a harangok. A kétségbeesett 
Howinger várparancsnok járőrei idegesen és eredménytelenül 
szaladgáltak egyik utcasaroktól a másikig, hasztalan próbálva 
hazaterelni az akasztottakhoz zarándokló tömeget. Az még a 
sötétedés után is a kivégzés helyén szorongott”.

Európában rokonszenvet ébresztett a magyarok erélyes ellen-
állása. Általános volt a meggyőződés, hogy a legnagyobb ré-
szük az ország függetlenségéért és a törvényes jogaiért harcolt. 
Európa bámulta azokat a hősöket, hazafi akat, akik a szabadság-
harc áldozataivá váltak. Szabadság és emberszeretetből mind-
örökre jelesül vizsgáztak. Örök hála és köszönet érte.  

Somlai József ny. plébános. 

 Katolikus          Aradon megkondultak a harangok.
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82 éve, amikor megalakult a Kistarcsai Református Egyházköz-
ség, rábízatott a csömöri, kerepesi és mogyoródi reformátusok 
lelkigondozása is. 

Csömörön a 80-as évek közepétől kezdve kéthetente tartottak 
református istentiszteletet, a 90-es évek közepétől  pedig hetente, 
gyermek istentisztelettel együtt. 2002 őszén hétközi bibliaórák, 
konfi rmációi felkészítés, gyermekkarácsony tartását kezdtük el 
Csömörön. Nagytarcsán 2002. november 24-én indultak meg a 
református istentiszteleti szolgálatok. Kerepes reformátusai az is-
tentiszteletekre, bibliaórákra, gyermek istentiszteletre Kistarcsára 
kellett, hogy járjanak a havi kétszer tartott, vasárnap délutáni szór-
vány istentiszteleten kívül. 2008-ban indulhatott el egy folyamat, 
amelynek első lépésként önálló gyülekezetté vált Csömör-Kerepes-
Nagytarcsa.. Ez akkor még a szervezeti keretek megváltoztatásán 
kívül nem sokat jelentett. Jobbára csak előkészületet az igazán nagy 
második lépésre, ami 2010. szeptember 1-től valósult meg. 

Isten iránti hálával írhatom, hogy 2010. szeptember 1-vel meg-
kaptuk az engedélyt, és önállóvá válik a Csömör-Nagytarcsa 
Missziói Egyházközség. Lelkipásztorául Koczó Pál nagytiszteletű 
úr kinevezését kértük feleségemmel együtt püspökünktől. 

Ezzel együtt Kerepesen lehetővé válik, hogy minden vasárnap 
9 órai kezdettel istentiszteletet tartsunk a Szilasligeti Közösségi 
Házban, majd a későbbiekben bibliaórát és ifjúsági-, illetve egyéb 
más programot is. A kerepesi reformátusok lelkésze továbbra is 
Riskóné Fazekas Márta marad.

Kerepes önállóvá válása a kistarcsai gyülekezet életére óriási 
hatással lesz. Egyrészt bizonyára többen azok közül, akik eddig 

Kerepesről Kistarcsára jártak templomba, ezentúl Kerepesen vesz-
nek részt az istentiszteleten. Senkit nem erőltetünk, hogy ezután 
Kerepesre járjon, hiszen vasárnaponként ugyanaz a prédikáció 
hangzik majd el, ugyanazok lesznek az énekek, ugyanazok a lel-
kipásztorok tartják felváltva Kistarcsán és Kerepesen is az isten-
tiszteleteket.  Bár senkit nem erőltetünk, bizonyára lesznek, akik a 
kevesebb utazás miatt Szilasligetre fognak a 9 órai istentiszteletre 
járni. De azért is, mert missziói feladatuknak tekintik, hogy tele-
pülésükön is legyen önálló gyülekezeti élet!

Kerepes önállósodása nagy missziói feladat is lesz Kistarcsán, 
hogy az ezentúl  Kerepesre járók helyét kistarcsaiak népesítsék 
be. Missziói a feladat, mert csak missziói eszközökkel valósítha-
tó meg. Az egész folyamatnak távlatilag éppen az a célja, hogy a 
kistarcsai lelkipásztor ne a szórványokban végezze a gyülekezet-
építést, hanem elsősorban az otthoni gyülekezetben. Így a gyü-
lekezetépítő munka ne aprózódjék el a szórványokban. De most 
rövid távon néhány esztendeig a kerepesi szolgálatra kell a hang-
súlyt helyezni.

Kimutatható, hogy minél intenzívebb egy településen a misz-
sziói munka, annál élőbb a gyülekezet élete. Erre az intenzív 
gyülekezeti életre kapnak lehetőséget a Kistarcsai  és a Kerepesi 
Református Gyülekezetek Csömör-Nagytarcsa mostani önállóvá 
válásával. 

Mindez nagy feladat minden gyülekezeti tag számára is. Ké-
rünk mindenkit, hogy imádkozzunk a gyülekezetünkért és minél 
intenzívebben járjunk az istentiszteletre!          

Riskó János

 Református          A misszió lépésről lépésre 
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„Ízfedett paszta és tabletta formulációk kialakítása 
társállatok kezelésére”

címmel 2010. január 01-én nagyszabású, az Európai Unió átal fi nanszírozott 
kutatási program vette kezdetét a LAVET Kst . keretein belül.  

Pályázó neve, címe:  LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kst .
 1161 Budapest, Ottó utca 14.
 Tel: (1) 405 7660
 www.lavet.hu

Projekt neve:   Ízfedett paszta és tabletta formulációk kialakítása 
társállatok kezelésére

Projekt azonosító:  KMOP-1.1.4-09-2009-0103

A projekt bemutatása:
A projekt keretében megvalósuló innovációs tevékenység célja olyan szá-
jon keresztül alkalmazandó paszta és tabletta formulációk kifejlesztése, 
melyek közös jellemzője, hogy a bennük található hatóanyagok keserű ízét 
előzetesen speciális technológiai lépéssel elfedjük. Az ízfedett hatóanyagok 
a szájüregben, a nyál pH-ján nem oldódnak ki, ezért keserű ízüket az álla-
tok nem érzik, a gyomorba kerülve viszont szabaddá válnak. Egyidejűleg a 
formulációkhoz adott aromaanyagok az állat fajának megfelelő attraktivi-
tást biztosítanak, így stressz hatás nélkül beadhatók lesznek. A kutatási 
program keretében 3 új formuláció kerül kifejlesztésre szív- és veseelégte-
lenség, illetve, 2 formuláció féregfertőzöttség kezelésére.

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

PostaHozamFix VI.

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

Miért érdemes PostaHozamFix-be fektetni megtakarított pénzét?

• Tôke és hozamvédelem: Biztosíték arra, hogy a hozamvédett eszköz-
alap lejárata után, a befektetett összeg és a meghirdetett fi x hozam kifi -
zetésre kerül.

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

• Könnyen áttekinthetô: A kifi zetés összege a hozamvédett alap le-
járatakor a befi zetett összeg + a fi x hozam. A kamatadó a mindenkori 
adójogszabályok szerint kerül levonásra.

• 300 000 Ft-os baleseti eredetû haláleseti szolgáltatás: Ha a Bizto-
sítottal baleset következtében megtörténne a legrosszabb, a haláleseti 
szolgáltatáson felül plusz 300 000 Ft-ot fi zet ki a Biztosító.

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

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

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

…alaptól a tetőig
Minden, ami építőanyag…

– zsalukövek, betongerendák
– béléstestek, kertépítők
– téglák, Ytong termékek
– üveggyapot, kőzetgyapot
– hőszigetelő rendszerek
– nyílászárók, tetőtéri ablakok
– gipszkarton rendszerek
– tetőcserepek, fenyőfaáru
– vasáruk, sóder
– térkövek
– cement, mész, csemperagasztók
– kémények
– HASÍTOTT TÜZIFA KAPHATÓ

KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.
Telefon és fax: 28/552-675 Mobil: 06-20 561-1050
E-mail: kocsistuzep@invitel.hu

A Balczó utcában 3 db 1000 m2-es építési telek eladóA Balczó utcában 3 db 1000 m2-es építési telek eladó
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ÖRÖKZÖLDEK AKCIÓS VÁSÁRA
Tuják, dísznövények, gyümölcsoltványok, cserjék, 
lombosfák, sziklakerti örökzöldek, évelôk, sziklák, 

talajjavító anyagok, virágföldek.

Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig

Kerepesen mûködô konyhánk minden nap 
frissen készülô ételek kiszállítását vállalja.

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

költséget is.
Étlapunk megtekinthetô  

a www.fanietelfutar.hu 
címen.

Rendelését várjuk  
a 06-20-542-5605 

telefonszámon, vagy  
a rendeles@fanietelfutar.hu 

e-mail címen.

FÁNI ÉTELFUTÁR

Sztárok karnyújtásnyira
a Gózon Gyula Kamaraszínházban!

(1172 Budapest, XV. utca 23.)

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

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

15 percnyire Kistarcsától! Ingyenes, 32 férőhelyes parkoló!

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

www.gozon.hu • szervezes@gozon.hu
*Gobbi H. és Domján E. bérleteinknél, október 15-ig.

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

• Adáshiba
• Macskajáték
• A makrancos hölgy
• Hajnali mellúszás
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VASVÁRI
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS

Kistarcsáról induló autókkal
Legjobb lakosságbarát árakkal

Még vasárnap is hívhat bennünket
Autóinkon segítőkész sofőrök és rakodók dolgoznak

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

AJÁNDÉK KUPON
5 000 Ft feletti vásárlás esetén a kupon ellenében 

háztartási felszereléseket adunk ajándékba!





Tetőfelújítás a legjobb áron!
Tetőzsindely 1440 Ft/m2-től*

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

AKÁC, BOROVI FENYŐ szélezetlen kerítésdeszka
Most vegye meg tüzifáját!

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

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

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

*Áraink készletünk mértékéig érvényesek és az Áfát tartalmazzák.

www.hobler.hu

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

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

teraszburkoló

KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.
Megjelenik minden hónap második felében • Kiadja a PO-KER Bt. • Felelős szerkesztő: Polgár Gyula • Telefon: (06-20) 966 1190 • Fax: (1) 256-6289 • e-mail:polgar.gyula1@chello.hu • ISSN1788-7291

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

 

MIK BÚTORSZERELVÉNY BOLT
K, S  .

Tel.:  06 30 413 1504, 06 28 473755
mik@mikbutor.hu 

MEGNYÍLT
Kistarcsán, az üzletsoron 
MIK SÁNDOR 
bútorszerelvény boltja!

Nyitási kedvezmények!
– alkatrészek

– aprócikkek
– lapszabászat

– egyedi bútorgyártás
– beépített konyhagépek

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

ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen a központbanp p

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

Ár: 300 ezer Ft/m2

270 ezer Ft/m2

69 lakásból már csak 15 eladó!


