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Toronymászás, szakrális programok, 
faluséta, koncertek,  kézműves foglalkozások,

fáklyás felvonulás várja az érdeklődőket.

Szeretettel vár mindenkit a Nagytarcsai Kulturális Csoport!
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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

NAGYTARCSA POLGÁRMESTERE A TELEPÜ-
LÉS HONLAPJÁN RENDSZERESEN TÁJÉ-

KOZTATJA A LAKOSSÁGOT A FALU AKTUÁLIS
KÉRDÉSEIVEL KAPCSOLATBAN. ALÁBBI ÖSZ-
SZEÁLLÍTÁSUNKBAN EZEKET VESSZÜK
SZÁMBA, MIKÖZBEN EGYÉB, LAKOSSÁGI FEL-
VETÉSEKRE IS TALÁLHATNAK VÁLASZT OLVA-
SÓINK.

Tisztelt Olvasók!
Testvértelepülésünk, a finnországi Hamina

önkormányzatának meghívására négy év után
ismét nagytarcsai küldöttség utazott a messzi
északra, hogy bemutassa hagyományainkat,
népviseletünket, dalainkat és táncainkat finn
barátainknak. Minderről a következő oldalakon
részletes riportot olvashatnak. Felejthetetlen
ünnep volt ez, de a továbbiakban engedtessék
meg, hogy hétköznapi gondjainkról és ered-
ményeinkről szóljak.

Az ivóvíz-mennyiségről:
A szakemberek megjavították azt a vízveze-

ték-szakaszt, amelyen keresztül Kistarcsa felől
Nagytarcsára érkezik a víz. Ennek köszönhető-
en vízhiány – váratlan esemény bekövetkezése
esetét kivéve – már nem fordulhat elő. Az új kút
engedélyeztetése folyamatban van, vizsgálata
folyik.

Szennyvíz, vízelvezetés:
Sajnálatos módon az elmúlt időszakban

több alkalommal is elromlott a szivattyú a Zrí-
nyi utcai átemelőnél, amelyet a DPMV Zrt. a tő-
lük kapott tájékoztatás alapján megjavított.
Tavaly kértünk vízjogi létesítési engedélyt a ki-
váltáshoz, amelyet idén júniusban kaptunk
meg, pénzügyi fedezetéről már korábban dön-

tött a testület. Ezen határozattal kerestük meg
a DPMV Zrt. igazgatóját, hogy elkezdhetik a
munkálatokat. Kiderült, nemcsak a túlterhelt-
ség okozta a meghibásodást, hanem a csator-
nákba bedobált oda nem illő tárgyak, például
bugyi, melltartó, döglött nyúl, egészségügyi
betét, nedves törlőkendő stb. Ezúton is kérjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy az oda nem illő tár-
gyakat ne a vécén húzzák le és ne a csatornába
dobják!

Felmerült az is, hogy többen illegálisan ve-
zetik a csapadékvizet a csatornába. A DPMV Zrt.
ezzel kapcsolatban moratóriumot hirdetett. En-
nek ideje lejárt, elkezdődnek az ellenőrzések.
Kértem a DPMV-nél, hogy kezdjék nálam az el-
lenőrzést, majd a képviselő-testületi tagoknál,
és csak ezután következzen a lakosság.

Kérünk minden lakost, hogy az ingatlan
előtti árkokat tartsa tisztán, mert az is akadá-
lyozhatja a víz elvezetését.

A fűnyírás folyamatos a településen, és
nem csak az önkormányzati területeken, mert
a Magyar Közút Zrt-nek nincs rá kapacitása.

Az ökológiai folyosó helyreállítása megtör-
tént a Felsőrét lakópark területén.

Az iskola bővítése folyamatban van, előre
láthatólag szeptember 1-ig megtörténik az át-
adás.

A bölcsőde közbeszerzési eljárása folyamat-
ban van. Mivel szükséges volt a műszaki tarta-
lom módosítása az eredeti tervekhez képest,
így szükségessé vált annak átdolgozása.

A Szociális Segítő Szolgálat megújult épü-
letében már működik a családsegítő és a
gyógyszertár, hamarosan a fogorvosi rendelő-
ben is újra elkezdődik a rendelés, ezt követően
sor kerül az ünnepélyes átadóra.

A Pátria Takarékszövetkezet igazgatóta-
nácsa – annak ellenére, hogy számos helyszínt
ajánlottunk fel – nem javasolta elfogadásra
ATM kihelyezését Nagytarcsán. A Takarékszö-
vetkezet mellett megkerestük a számlavezető
pénzintézetünket, az OTP-t, sajnos ő sem élt az
ATM kihelyezésének lehetőségével.

A Volánbusz Zrt-vel aláírásra került a meg-
állapodás, az új menetrend hamarosan megta-
lálható lesz a Nagytarcsa Község
Önkormányzata Facebook oldalán és honlap-
ján. Az új buszöblök, buszmegállók kialakítása
hamarosan megkezdődik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy sem a község
Facebook oldala, sem a honlapja nem „napilap”.

Minden, ami aktuális, igyekszünk a lakossággal
időben közölni. Tesszük mindezt a község hon-
lapján és Facebook oldalán. A többi Facebook
oldalhoz nem szólunk hozzá, mivel az nem hi-
vatalos információs oldala a településnek. Ezen
kívül a kapacitás sincs meg arra, hogy minden
oldal minden kommentjére valaki reagálni tud-
jon.

A különböző hibabejelentések elérhető-
ségei megtalálhatók az Önkormányzat honlap-
ján, illetve minden Nagytarcsai Tükörben.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot,
hogy sem az áram (villanyoszlopok, vezetékek),
sem a Posta nem önkormányzati tulajdon. Az
ezekkel kapcsolatos problémákat a tulajdonos-
nak kell jeleznie.

Aláírásra kerül a szerződés a Főtáv Zrt-vel,
így megnyílik a lehetőség, hogy a szolgáltatás
a Petőfi lakótelepen „távhő”-szolgáltatásként
működjön tovább. Minden fontos kérdésben
tájékoztatjuk az ott lakókat.

A lap előző számában olvasói levél jelent
meg, amelynek minden sorára nem szeretnék
reagálni. Holló Krisztián Zoltán úr egyebek közt
sérelmezi, hogy lakossági panaszra, mintegy
150 aláírásra is hivatkoztam a 3101 jelű össze-
kötő út áldatlan állapota miatt a Magyar Közút
megyei igazgatójánál. Minderről egy korábbi
interjúban számoltam be az olvasóknak.  

Holló úrnak igaza van, az érintett lakosság
valóban nem közvetlenül a kátyúk és az egyéb
útburkolati hibák okán gyűjtötte az aláírást, bár
úgy vélem, az ok-okozati összefüggés valahol
mégis csak ott van a háttérben.

Az aláírásgyűjtés egyébként valóban az érin-
tett útszakaszra vonatkozó súlykorlátozást, va-
lamint a járdaépítés-felújítás kapcsán a
kerékpárút tervezését és megvalósítását szor-
galmazza. Ez ügyben részletes választ is küldök
majd közvetlenül az ott lakóknak, itt és most
csak ennyit: a súlykorlátozás bevezetéséhez a
szomszédos Kistarcsa város hozzájárulása is
szükséges volna, ám ez jelenleg több ok miatt
esélytelen. Másrészt: jelenlegi járdafelújítási
programunkba nem fér bele a kerékpárút ter-
vezése, ilyen irányú pályázaton azonban a kö-
zeljövőben részt kívánunk venni.

RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER

Megkérdeztük a polgármestert
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NÉGY ÉVVEL EZELŐTT A NAGYTARCSAI
HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS EGYE-
SÜLET  NÉPTÁNCCSOPORTJA ÉS  „VEN-
CSOK” ASSZONYKÓRUSA NAGY SIKERT
ARATOTT A FINN TESTVÉRTELEPÜLÉSEN,
HAMINÁBAN RENDEZETT TATTOO KATO-
NAZENEKARI FESZTIVÁLON, AHOL ÚJ
SZÍNKÉNT FOLKLÓRELEMEKET JELENÍ-
TETT MEG. 
A NAGYTARCSAI HAGYOMÁNYŐRZŐ
KULTURÁLIS EGYESÜLET AZ IDEI FESZTI-
VÁLRA ISMÉT MEGHÍVÁST KAPOTT HAMI-
NA VÁROSÁTÓL ÉS AZ EVANGÉLIKUS
TESTVÉRGYÜLEKEZETTŐL.

Négyórás repülés, Frankfurtban és Hel-
sinkiben történt átszállás után érkezett
meg a testvértelepülésre, Haminába a
nagytarcsai folklórcsoport, amelyet saját
költségére elkísért Rimóczi Séndor polgár-
mester és felesége, Éva is. 

A hosszú utazás utáni első finnországi
napon hajókiránduláson vett részt a 32 fős
csoport. Kotka város kikötőjéből a  Finn-
öböl felé vette az útját a hajó, a végcél a
természeti szépségekben bővelkedő Nyár-
fa-sziget volt, ahol a helyi evangélikus
templomban tett látogatást a küldöttség.

A visszaút már nem Kotkába, hanem
Haminába vezetett, ahol megkezdődött az
idei Tattoo Katonazenakari Fesztivál. A
csaknem egy hektár alapterületű fedett
sátor alatt feledhetetlen katonazene, bra-
vúros alaki mozgások nyűgözték le a kö-
zönséget.

A látogatás másnapján került sor a
nagytarcsaiak első fellépésére. A négy év-
vel ezelőtti fellépés fergeteges sikere nagy
felelősséget jelentett. „Ott, ahol egyszer
már sikert arattak a nagytarcsai hagyomá-
nyőrzők, még nagyobb felelősséget jelent
újra fellépni” – mondta Bátori László, a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület elnöke. Most elsőként Hamina
város parkszínpadán mutatkozott be a

néptáncegyüttes, a helyiek nagy tetszése
közepette.

A finn evangélikus gyülekezet pénte-
ken Miehikkälä településre invitálta a ma-
gyar vendégeket, ahol a helyi
templomban tett látogatás után a Finn há-
ború és a hozzá kapcsolódó műveletek
emlékét idéző Salpa-vonal védműveit, az
itt található szabadtéri múzeumot nézhet-
ték meg a csoport tagjai.

Szombat délelőtt tartották a haminai
városháza előtt a népviseletek felvonulá-
sát. Itt elsőként a helybeliek viseletét te-
kinthették meg az érdeklődők, majd
Nagytarcsa következett, szinte lakodalmi
hangulatot teremtve. Fellépett a Vencsok
asszonykórus is, tovább fokozva a remek
hangulatot. A tetszés alapvető megnyilvá-
nulása a taps és az ováció, ám talán ennél
is jelentősebb siker, hogy a helybeliek kö-
zül sokan igyekeztek közös fotón szerepel-
ni a mieinkkel.

Ne feledjük, hogy a két települések kö-
zötti testvérkapcsolatok ápolása jelentős
részben az Uutela házaspár, Asta és Tuo-

Nagytarcsai siker Finnországban



mo nevéhez kötődik, akik immár négy éve
Nagytarcsa díszpolgárai. A küldöttség és a
falu nevében Rimóczi Sándor polgármes-
ter a turné során ajándéktárgyat adott át a
végtelenül segítőkész és rokonszenves há-
zaspárnak.

A küldöttség kétféle feladatot is felvál-
lalt. Az egyik a testvérvárosi kapcsolat
ápolása, elmélyítése, a másik pedig a kul-
turális küldetés, a fesztivál helyszínein való
szereplés. A hazafelé úton ezekről kérdez-
tük az egyesület elnökét, a tánccsoport
művészeti vezetőjét, Bátori Lászlót.

– Nagyon sokat készültünk a fellépésre,
hiába gazdag a repertoár, hiába tudunk hi-
bátlanul számos táncot, egy nemzetközi
környezetben való bemutatkozás nagy fele-
lősség – vélekedett Bátori László. – Azt kell,
hogy mondjam, a felkészülés és a fellépés
során is mindenki megtett mindent, amit
meg kellett tennie. A közönség és a helyi mű-
vészeti vezető visszajelzései alapján úgy tű-
nik, ők sem bánták meg, hogy ezúttal is
meghívtak minket.

Frissiben kérdeztük élményeiről, be-
nyomásairól a polgármestert is.  

– Mi büszkék vagyunk a magyaros ven-
dégszeretetre, de érdemes meg-
tapasztalni, hogy milyen a finn
vendégszeretet – emlékeztetett
a program végén Rimóczi Sán-
dor. – Leírhatatlan az a gondos-
kodás, ami minket körülvett, s
ezért nagyon hálásak vagyunk
finn vendéglátóinknak. Tény,
hogy a mieink is kitettek magu-
kért, ezért köszönet az egyesület
minden tagjának, a táncosok-
nak, az asszonykórus tagjainak,
a tapasztalt „öregeknek” és a
gyarapodó létszámú fiataloknak
egyaránt. A katonazenekari fesz-
tivál látványossága pedig feled-
hetetlen élmény marad
mindannyiunk számára.

TAGAI PÉTER RIPORTJA NYOMÁN
SZERKESZTETTE: ZSALAKÓ ISTVÁN

FOTÓ: FODOR LÁSZLÓ,
FODOR BARNABÁS KRISTÓF
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Június utolsó hetében hatodik alkalom-
mal nyitotta meg kapuit a Nagytarcsai
Művészeti Iskola Bogácsi tábora. 

Napi 2,5-3 órás zenei foglalkozás mel-
lett a gyerekek fürdőztek a bogácsi
gyógyvizes strandon, kirándultak a köz-
ség kilátójához. Möllky, Activity, valamint
egy éjszakai izgalmas elemlámpás játék
színesítette az amúgy esős hetet. A zord
időjárás azonban senki nem szegte ked-
vét, ahogy kisütött a nap, szaladtak a sza-
badba a gyerekek. 

A tábor utolsó napján rendezett kon-
cert rendkívül nagy sikerrel zárta a hetet.
A bogácsi művelődési házban az összes
férőhely elfogyott, megteltek a sorok. Kö-
zel száz vendég képviselte Nagytarcsát. A
megszokástól eltérően idén kamarazenei
tábor lévén, a növendékek eszerint ké-
szültek. Túlzás nélkül állíthatom, hogy

nagyon színvonalas,
szép hangversenyen ve-
hettünk részt. A peda-
gógusok szakmai
hozzáértése a maximális
tudást mutatta meg, a 4
nap alatt betanított 1
órás koncerten. A kon-
cert végén a vastaps és
a gyerekek mosolya
méltóképpen zárta a tá-
bort.

A szálláshelyre vissza-
érve a szokásos tábor-
tűzgyújtás következett,
Zoli bácsi, mint ahogy
minden évben, idén is
szalonnát sütött, és vé-
geláthatatlanul csepegtette a kenyere-
ket, hogy mindenki jól lakjon. A szülők

süteménnyel és üdítővel készültek, még
az időjárás is velünk ünnepelt. Nagyon
köszönjük az egész heti munkát igazga-
tó úrnak, Kiss Zoltánnak, Bozó Sarolta és
Kemény Judit tanárnőnek, valamint
Macskin Dávid tanár úrnak, Ujhelyi Ildikó
és Stift Katalin szülőnek. Boldogok va-
gyunk, hogy gyermekeink megint csak
részesei lehettek ennek a heti csodának,
amit a zeneiskola minden évben meg-
szervez a tanulóinak. Felejthetetlen él-
ményekkel gazdagodva érkeztünk haza
szombaton délben. 

I love Bogács, I love Nagytarcsai AMI!

EGY SZÜLŐ TOLLÁBÓL
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„I love Bogács, I love Nagytarcsai AMI!“

Bearanyozták életüket a Viharsarokban!
A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület július 7-én Gyulán részt vett az Or-
szágos Szenior Tánctalálkozón, ahol szakzsűri
minősítette a fellépő együtteseket. Ennek a
minősítésnek lett az eredménye, hogy a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egye-
sület a Gyulán rendezett országos bemuta-
tón,

Kiemelt Arany minősítést
kapott! A Hatvan éve működő „Nagytarcsai
Hagyományőrzők” Büszkék az eredményre,
amit elődeik nyomdokait követve értek el. A
Zsűri külön is dicséretet mondott a generáci-
ók együtt táncolására, melyben meg lehetett
találni a hetven éves, és a tizennyolc éves tán-
cost egyaránt. Előadásukban egy fiatal gárda
hangulatát és mozgását jelenítették meg,
melyben együtt táncoltak a „VENCSOK” kórus
tagjai, a középkorosztályt képviselő idősebb
táncosok és a fiatal, tizennyolc éves csapat.
A Hagyományőrzők büszkék az elért ered-
ményre, és köszönik mindazok segítségét,
akik segítettek sikerre vinni, és kicsúcsosítani
a több éves munkát.    

BÁTORI LÁSZLÓ
AZ EGYESÜLET ELNÖKE

A nagytarcsai hagyo-

mányőrzés történeté-

ről a 16. oldalon

olvashatnak!



A szennyvíz-
kiöntésekről
Július 14-17. között Nagytarcsa területén
szennyvízkiöntések történtek, amelyekről a
DPMV Zrt. az alábbi tájékoztatást küldte
meg a nagytarcsai önkormányzatnak.

2018. július 14-én 10 órakor lakossági beje-
lentés alapján szennyvízkiöntésről értesültünk
Kistarcsa területén. A szennyvízkiöntés a Nagy-
tarcsai út menti magánterületen (0257/26 hrsz.)
volt, mely a szennyvíz-nyomóvezeték meghi-
básodása miatt következett be. A nyomóveze-
téken a csőtörés az egyik légtelenítő aknában
lévő korrodált acélvezeték-szakaszon követke-
zett be.

Kollégáink a helyszínre érkezést követően
megkezdték a hiba elhárítását, mely több lé-
pésben valósult meg. Első körben ideiglenesen
került helyreállításra a nyomócső. Ez az ideigle-
nes megoldás azonban csak július 15-én estig
tartott ki. Végleges megoldásként 16-án a ki-
szakaszolást követően a légtelenítő aknában a
hibás vezetékszakaszt (kb. 3,5 köbméter beton
felhasználásával) körbebetonoztuk. A beton
szilárdulását követően volt lehetőség a szenny-
víznyomócső újbóli beüzemelésére (nyomás
alá helyezésére). 

A nyomóvezeték beüzemelése július 17-én
6:00-kor történt meg. A tesztek során további
szivárgást/elfolyást nem tapasztaltunk, ezzel a
hiba véglegesen elhárításra került.

Július 15-én Antal Krisztina nagytarcsai lakos
22:59-kor élő közvetítésben Facebookon ke-
resztül tájékoztatta a csoporttagokat arról,
hogy a Nagytarcsa, Zrínyi utcai szennyvíz végá-
temelő (mely Nagytarcsa összes szennyvizét to-
vábbítja Kistarcsára) túlfolyó vezetékén
szennyvíz távozik a patakba. Az esetről ennek
ellenére 2018.07.16-án 0:22-kor (az élő beje-
lentkezés után több mint 1,5 órával) értesült
Társaságunk a Gödőllői Rendőrkapitányságon
keresztül.

A szennyvízkiöntés oka a végátemelőben
található szivattyúk meghibásodása volt (a hő-
kioldó leoldott). Az elhárítás során az átemelő
szivattyúkról el kellett távolítani a rárakódott
csatornaidegen anyagokat. Ezzel közel egyidő-
ben a szennyvíznyomócső ideiglenes megol-
dása is tönkre ment.

Az esetről társaságunk 0-24 órában hívható
diszpécserszolgálata azért nem értesült koráb-
ban, mivel az átemelő bejelző rendszere nem
működött, illetve az átemelőn nincs 0-24 órá-
ban állandó személyzet.

Fentiek miatt, üzemképes szennyvíznyomó-
cső hiányában a nagytarcsai szennyvizek túlfo-
lyón keresztül kibuktatásra kerültek a
végátemelő melletti Szilas-patak mellékágba.

Július 16-án délelőtt megtörtént az átemelő
bejelző rendszerének helyreállítása.

Július 17-én 6:00-kor a szennyvíz végáteme-
lő és a szennyvíznyomócső beüzemelésre ke-
rült és ezzel együtt megszűnt a túlfolyó
használata.

Az elhárítás során Társaságunk a rendelke-
zésére álló eszközökkel megpróbálta minimali-

zálni a vízfolyásba történő szennyvízbeveze-
tést, amely során több járművel, több forduló-
ban történő elszállításra került sor.

Az elszállított szennyvízmennyiség tekinte-
tében az összesítés folyamatban van. A patak-
ba elvezetésre került szennyvízmennyiség
kapcsán a július havi számlázott szennyvíz-
mennyiség megállapítását követően tudunk
pontosabb becsléssel szolgálni.

Az elhárítás során szennyvíz-mintavétele-
zésre társaságunk részéről nem került sor. A ki-
bocsátott szennyvíz minősége tekintetében –
ellenkező eredmény hiányában – a kistarcsai
A2 jelű szennyvíz-végátemelőn 2018. május 10-
én végzett akkreditált szennyvízvizsgálatot
tartjuk irányadónak. A vizsgálati jegyzőkönyvet
mellékelten csatoljuk.

Az eset kapcsán tájékoztatásul előadjuk,
hogy az idén 30 éves szennyvíznyomócső ki-
váltására az Önkormányzat 2018 júniusában
megkapta a vízjogi létesítési engedélyt. Az új
nyomvonalon (hozzáférhető közterületen)
megvalósuló szennyvíznyomócső nemcsak a
régi vezetéket váltja ki, de az új befogadópont
geodéziailag (magassági tekintetben) kedve-
zőbb helyzetéből adódóan, többletkapacitást
is biztosít a meglévő, Nagytarcsa, Zrínyi utcai
végátemelő számára.

Jelenleg a beruházási források tisztázása és
a kivitelezés pályáztatásának előkészítése zajlik.

GEBHARD ANTAL
HATÓSÁGI CSOPORTVEZETŐ

DPMV ZRT.
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ÖNKORMÁNYZAT

Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete július 18-án tartotta
havi rendes ülését. A legfontosabb határo-
zatokról az alábbiakban tájékoztatjuk ol-
vasóinkat. 

A testület a költségvetésben, beruházások
kiadási soron szereplő összegből 20.000.000,-
Ft+ÁFA összeget átcsoportosított az általános
tartalék keret javára.

Több ponton módosításra került a Telepü-
lés-szerkezeti Terv, ennek részleteit a Polgár-
mesteri Hivatalban lehet megtekinteni.

A képviselők megszavazták, hogy az ön-
kormányzat forrást biztosít a víz- és szennyvíz
koncepcióterv elkészítésére 9.000.000 Ft+ÁFA
összeg erejéig a költségvetésben szereplő „víz
mennyiség- és minőség javítás” keret terhére. 

Döntés született, hogy a testület nem tá-
mogatja a 8/a. kút elektromos ellátásának ki-
építését mindaddig, amíg a beérkezett
ajánlaton kívül legalább további két ajánlat
nem kerül bemutatásra a Pénzügyi Bizottság-
nak, illetve a Testületnek.

A képviselő-testület a Nagytarcsai Közszol-
gáltató Kft. többlet finanszírozási igényét az
általános tartalék keret terhére 3.696.000 Ft
összegben támogatta a következőkre: rezsi-
csökkentés kompenzálására (honvédségi la-
kások) és a Sourcing Hungary Kft-vel kötött
szerződés teljesítésére, valamint az általános
iskolába történt függönyvásárlásra.

Határozat született, hogy a képviselő-tes-
tület mindent elkövet annak érdekében, hogy
Nagytarcsa Község közigazgatási területén
bármely új bánya nyitását, meglevő bánya
bővítését, bármely típusú hulladékkezelés
megkezdését, vagy a tevékenység bővítését
megakadályozza.

A testület célul tűzi, hogy újabb bányabő-
vítés, kitermelő hely, hulladék feldolgozó, hul-
ladékdeponáló tevékenységekre semmilyen
engedély ne legyen kiadható.

Az önkormányzat megfelelő referenciákkal
és jogosítványokkal rendelkező környezetvé-
delmi és/vagy egyéb szakembert fogad an-
nak érdekében, hogy az L.V.B. Inert
Hulladékgazdálkodási Kft. által a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához 2018.
május 23-án érkeztetett kérelmében szereplő
környezetvédelmi és/vagy egyéb adatszolgál-
tatást érdemben cáfolni tudja. 

A szakértő(-k) bevonásának célja a bánya
bővítésének megakadályozása. Ugyanezen
eljárás célja továbbá ugyanezen kormányhi-
vatalhoz az SS-Plusz Kft. által 2018. június 03-
án benyújtott, „Előzetes vizsgálat nem
veszélyes hulladékhasznosító telep (Inert hul-
ladék begyűjtés, tárolás, előkezelés és hasz-
nosítás) Nagytarcsa 0133/6 hrsz-ú területre”
témájú kérelem elutasításának elérése.

A testület felkérte a polgármestert, hogy
az Ibolya utca végén található Szilas patak
medrét betemető vállalkozót kötelezze, hogy
saját költségén állíttassa vissza a patakmeder
eredeti állapotát.  Az ügy fontosságára való
tekintettel a vállalkozó a munkálatokat 3 na-

pon belül kezdje meg és 8 napon belül fejez-
ze be.

A testület megbízta a polgármestert és
Kmeczik Gábor képviselőt, hogy a Füzesligeti
Szabadidőpark melletti telken (1180 hrsz.)
építkező vállalkozóval azonnali hatállyal ve-
gyék fel a kapcsolatot az ott folyó építkezés
következtében kialakult helyzet miatt, és le-
hetőség szerint állapodjanak meg.  

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a kerékpárút pályázathoz elvi-
ekben támogatását adta.

A képviselő-testület a 98/2018.(VI.25.) ha-
tározatát módosította, a  Kossuth utcai ingat-
lanok változtatási tilalmát visszavonta, míg a
Rákóczi út 475, 476, 477/2, 479, 483, 484, 485,
487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 498/2 500 és 501 hrsz-ú továbbá Zrínyi
utca 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, és a 434/1 hrsz-ú  ingatlanokra el-
rendelt változtatási tilalmat a rendelet alkotá-
sig nem vonta vissza. 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a település bevezető útjá-
nál lévő körforgalom parkosítására három ár-
ajánlat közül a Mandula Kertészet bruttó
544.225 Ft árajánlatát fogadta el, a 2018. évi
költségvetés általános tartalék keretének ter-
hére. 

Végül, de nem utolsósorban döntés szüle-
tett, hogy az Önkormányzat Gáncs Péter, volt
nagytarcsai evangélikus lelkész részére dísz-
polgári címet adományoz. 

(A szerk.)

Határozatok
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Akora délelőtti rekkenő hőségben a
konyhakert gyomlálási szünetében

testvéreim vidáman dagonyáztak a szí-
nig telt, esővizet gyűjtő hordóban. Vaká-
ció ide, vagy oda, a gyerekek nem
játszhatták végig a napot. Míg az asszo-
nyok brigádja nagy GEV ládákba szedte
az uborkát, vagy paradicsomot a „lucsni
földeken”, a férfiak nagy része pedig Pes-
ten dolgozott, a gyerekeknek is ki volt
adva minden napra valami munka. Így
volt ez nálunk is. Míg mi a zöldségágyás-
ban téptük a gyomokat, Kács Pistának vi-
zet kellett hordani a háztájiba. A brancs
tagjai segítettek neki, hogy mihamarabb
lemehessenek fürödni a Csík patakra.
Pista igazából az egyik Sipiczki família
tagja volt, ám szülei a takács házát vették
meg anno, így a Kács névvel különböz-
tették meg a többi Sipiczkitől. 

A temetőnél már együtt voltak és a li-
basor végén Tarcsai Jani, és Péter bátyám
lépdelt fejük tetején egy fateknővel. Az
amúgy disznóöléskor használt méretes
edény így avanzsált hadiflottává. Bizony
hadi, merthogy emberemlékezet óta
folyt a harc a „szentvégiekkel”.  A kender-
földeknél volt a határ. A Szilas patak, és a
belé torkolló Csík patak alsó szakaszán
Balogh Misi volt a bandavezér. Nemrég
örökölte meg ezt a rangot a hentes fiá-
tól, Pintér Pistától. Máris nagy fegyelmet
tartva dresszúrázta a „közlegényeket”.
Tán ezért lett a beceneve Drisz. A határ-
sértések rendszeresek voltak, és ilyenkor
a csatazaj elhallatszott a focipályáig.
Drisz és serege a falu határában talált vi-
lágháborús töltényekkel és kézigráná-
tokkal játszottak. Kács Pista most nem a
Vrskára vezényelte társait, mert ott se-

kély volt a víz, és sok volt a pióca is. Igaz
a déli oldal meredekében volt néhány
vízipatkány, és azok hajkurászása is ne-
mes harci feladat volt. Ám most, a jóval
messzebb lévő Stika tóra igyekeztek,
hogy a teknőflottát vízre bocsájtva meg-
kezdhessék a vízi ütközetek gyakorlását.
A nagy áradások alkalmával itt kiszélese-
dett patakot Nagyváradi Paliról nevezték
el. Pali szabadúszó volt. Nem tartozott
egyik bandához sem, de mindkettőben
elő- előfordult, méghozzá igen megha-
tározóan. Egy nagy zuhé után a felvégi-
ekkel együtt igyekezett fürdeni. Hogy ő
legyen az első, keresztülvágtatva a kuko-
ricáson, menet közben letépte magáról
az ingét, és egy jól sikerült fejessel tűnt
el a szürkésbarna színű megáradt patak-
ba. Mivel az eső telehordta iszappal a
medret, Pali a tompa csobbanás után ka-
pálózva próbált felbukkanni.  Amikor a
többiek beérték, dermedten állt a deré-
kig érő lében. A ragadós sötét iszappa-
kolástól úgy nézett ki, mint egy
hottentotta. Ettől kezdve lett e fürdő-
hely, és Pali neve, Stika.

Az 1964-es nagy árvíz idején a sodrás
kimozdította helyéből a katonai hidat és
kiszélesítette a medret. Jó fejeseket lehe-
tett ugrálni a kibillent híd korlátjáról. Ha-

marosan helyreállították a hidat, így
továbbra is a Stika tó maradt a favorit,
ahol, mint rendesen, Kács Pista csapata
megunva a víziháborút, mely egymás ki-
borogatásában merült ki, a teknő mellett
a parton szárítkozott. Ilyenkor Gádoros
tanító néni két rakoncátlan fia, Géza és
Endre kalandregényekből vett ötletekkel
ámította a fekete klottgatyás sereget.
Nagy terveket szőttek, hogy majd Dri-
szék csapatát legyőzve, a teknővel áttör-
ve az ellenséges patakszakaszon, elérik a
Szilas patakot. Átcsorogva a Dunán, már
mint kalózok indulhatnak a tengerek,
kincses szigetek meghódítására. Ekkor
Kács Pista, éreztetve, hogy mégis csak ő

a vezér, kijelentette, hogy a nagy műve-
letre csak kipróbált legénységgel indul-
hatnak el. Kiadta a parancsot: az egyik
hozzon egy darab szalonnát, a másik
krumplit, megint másnak halakat, má-
soknak meg békákat kellett fogni. Az így
összebográcsolt „kőleves”-ből mindenki-
nek enni kell tűzpróba gyanánt.

A fürdésre nem alkalmas, de mélyebb
patakmedrekben, ahol jó kapás volt,
nyurga szürkészöld csíkhalak és pikke-
lyesek voltak. A Cápának nevezett he-
lyen többnyire csíkhalak hemzsegtek,
míg az egyik éles kanyarú mederszakasz
pedig a Bálna nevet kapta a vaskosabb,
ezüstösen csillogó pikkelyesekről. Le-
gendás történetek keringtek arról, hogy
kinek-kinek mekkora óriás hal vitte el a
cukorspárgára szerelt, gombostűből ké-
szült horgát, gilisztástul. Az amúgy a
mindössze 8-10 centis csíkok a lúdtollból
készült kapásjelzőt, de még a dugós pe-
cákat is mélyen a víz alá rángatták, míg a
pikkelyesek alig mozgatták meg az úszó-
kákat. 

Egyszer húsznál is több halat sikerült
kifognunk. Kis vödrünkben hemzsegő
zsákmánnyal szedtük mezítlábainkat a
forró  aszfalton hazafelé. Nagymamánk
unszolásunkra halpaprikást készített be-

lőle. Az  erőteljesen mocsár
ízű-bűzű, hányingerkeltő ké-
szítményt elégedettséget
színlelve kanalaztuk. Akár-
csak a tyúkudvarunkon
csapdázott, gerlékből ké-
szült levest annak idején.
Túléltük ezt is, mint azt a kor-
holást, melyet Édesanyánk
az esti lavóros fürdés előtt
zúdított ránk, miközben pet-
róleummal átitatott rong-
gyal próbálta leoldani
talpunkról az úttesten ráta-
padt szurkot.

A piacolás, és a mezőgaz-
dasági munkák miatt a falu-

siak nemigen nyaraltak. Egyszer a TSZ
szervezett egy buszkirándulást a Bala-
tonra. A nagytarcsai asszonyok ekkor
mártották lábukat először híres nyaralta-
tó tavunk vizébe. Én viszont legjobb ba-
rátom, Tóth Misi édesapja révén szinte
bejártam az egész országot. Miska bácsi-
nak ugyan is már a hatvanas évek köze-
pe táján volt egy szép sötétkék
Moszkvicsa, melynek hátsó ülésén részt
vehettem a rendszeres családi kirándulá-
sokon. Siklós és Harkányfürdő megláto-
gatása azért is különleges volt, mert
Dobai sógor, Tóth Gyuri bácsi, valamint
Fényes Pali bácsi és családjaik is  társul-
tak arra a hétvégére. A siklósi vár beba-

Múlt századi merengő: augusztus – vakáció 
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rangolása után Harkány gyógyvizében
kötöttük ki. Erzsi nénit eddig csak népvi-
seletben láttam. Fürdőruhában hófehér
volt, de arca és a karja könyékig csoki-
barna. Öreg estig áztattuk magunkat a
forró lében az augusztusi csillagos ég
nyári háromszöge alatt. A medence szé-
lén egy póznára szerelt Orion TV készü-
léken néztük a Táncdalfesztivál élő
adását, fekete-fehérben.  Ez volt az élve-
zetek netovábbja. Közben néhány „tán-
cos” lengyel sör legurult a férfiak torkán.

Csikorogtak is a fékek és a
kerekek, amíg elértünk és
beparkoltunk vendéglátónk
udvarára. Másnap, vasárnap
lévén Miska bácsi szorgal-
mazására délelőtt templom-
ba mentünk. Az akkor a
Mohács környéki szórvány-
ban szolgáló Zászkaliczky
Pál meg is volt rendülve a
nagytarcsai evangélikusok
példamutató kegyességén.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

FALUMÚZEUM
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely

NYÁRI NYITVA TARTÁS
(április 1. – október 31.)

Kedd : 10.00 – 15.00
Szerda : 10.00 – 15.00

Csütörtök: 10.00 –14.00
Szombat: 14.00 – 18.00

A gyűjtemény 
egyéb időpontokban 

bejelentkezéssel látogatható.
Telefon:  06 70 379 8262

E-mail: 
muzeum.andi@gmail.com

Nagytarcsa, 
Múzeumkert utca 21.

KÉZMŰVES TANFOLYAM 
a Falumúzeumban.

Augusztus 28. és 30.,
17.00- 19.30-óráig.

Egyedi gyöngyékszerek készítése
„super-duo” technikával 

Neczné Zsuzsi  
kézműves oktató segítségével.
A foglalkozások ára 600 Ft/db.

Az elkészített alkotások 
elvihetőek.

Információ és feliratkozás: 
a 06 70379 8262 számon. 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Rendezvényeink 
rendszeres támogatói: 

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Nagytarcsai Sercli Házi Pékség Kft.

TÜKÖR

Megjelenik: havonta, 1600 példányban

Kiadó: 
EnterArt Sajtó és Reklám 
Produkciós Iroda Bt.

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com

Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

Nagytarcsai

Az önkormányzat 
ingyenes 

közéleti magazinja

HIRDETÉSI ÁRAK
Méret          Hirdetési ár:
1/16 3000 Ft
1/8 6000 Ft
1/4 12 000 Ft
1/2 24 000 Ft
1/1 48 000 Ft

Lakossági apró 20 szóig ingyenes.
Üzleti apró 20 szóig 1500 Ft.

Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!



10 Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

Rövidülnek napok, órák, 
Csak az ég mély tüze kékebb, 
S a kezedben ki-kigyúl tán 
A pipacsláng, ha letépted. 

Fogy a nyár – szép lobogással 
Fut a fény, megtör az árnyon… 
Jön az éj, leng a tücsökhang – 
Hova tűntél, kicsi lányom?

KOVÁCS ANDRÁS FERENC: AUGUSZTUSI SÓHAJTÁS
(VERS A TÜNDÉRKERT VIRÁGAI CÍMŰ ERDÉLYI GYERMEK-

VERS ANTOLÓGIÁBÓL)

Az augusztusi nyárban, mikor az ősz még ép-
pen, hogy nem jelzi közelgő érkezését egy- egy
hűvösebb szellővel, hidegebb éjszakával; emlé-
kezünk augusztus 20-án a keresztény államala-
pításra, Szent Istvánra, a magyar alkotmányra,
és ez a nap legfontosabb táplálékunk, a kenyér
ünnepe is. 
Az ünnephez kapcsolódóan nagyon sok kiad-
ványt lehetne ajánlani, ízelítőnek pár cím: Ist-
ván király emlékezete, Győrffy György: István
király és műve, Magyar alkotmánytörténet, dr.
Pálfy György: Az ember élelemszerző és terme-
lő tevékenysége. Mindennapi kenyerünk meg-
teremtése a kezdetektől napjainkig, Kövi Pál:
Erdélyi lakoma című könyvében csodálatosan
írja le mit jelentett számára, a kenyér és a hozzá
kapcsolódó ősi szokások.

Az alábbiakban legújabb könyveinkből válo-
gattunk egy csokorra valót:

GYEREKKÖNYVEK:

Király Levente: Van egy kutyánk
Ez a könyv tele van ku-
tyákkal. Nem is akármi-
lyenekkel! Van például
egy skót juhász, aki pul-
csit horgol magának; egy
yorkie, akinek a kedvence
a meggy; no meg egy
bernáthegyi, aki eladó
egy hordóboltban. Talán
ennyiből is kiderült, hogy
Király Levente kötete
nem tudományos igénnyel összeállított kutya-
határozó, hanem remek humorral megírt, vers-
be szedett kutyasoroló, amely kicsit és nagyot
egyaránt szórakoztat. 

Borsos J. Gyöngyi: Macskamesék
Így ír róla egy olva-
só: „Bűbájos ez a
könyv, mint egy
macska, külcsín és
belbecs úgy simul
egymáshoz, mint
macska a simogató
kézhez. Két, nyúl-

farknyinál hosszabb, de macskafarknyinál rövi-
debb mese a tartalma, az elsőben a macska az
identitását keresi, a másodikban pedig a lakhe-
lyét, s a „macskaút” azok megtalálásáig is tüne-
ményes, bájos. Élvezet olvasni!” 

Tündérkert virágai 
Erdélyi gyermekvers antológia
Tündérkert egykor termett
virágait és friss, új hajtásait
gyűjti egy csokorba a kötet,
melyben Benedek Elek, Ká-
nyádi Sándor, Áprily Lajos
költeményeitől Egyed Eme-
se és László Noémi kortárs lí-
rájáig időrendben
képviselteti magát az erdélyi
költők színe-java. A közel öt-
ven alkotót bemutató antológia kísérletet tesz
arra, hogy az erdélyi líra több mint egy évszá-
zadnyi terméséből válogatva átfogó képet
nyújtson az erdélyi gyermekköltészet múltjáról,
jelenéről. 

Leiner Laura: Ég veled
A tini olvasók kedvenc
írójának új könyvében a
főszereplő, Hanna a tinik
megszokott életét élte
egészen egy évvel ez-
előttig, egy családi tra-
gédia azonban mindent
megváltoztatott. Most
apukájával kettesben
tölti a hétköznapokat, és

rég nem a korosztályának átlagos problémái
foglalkoztatják. Talán eddig ez a legizgalma-
sabb és legjobban kidolgozott Leiner Laura
könyv a fiatalok részére. 

FELNŐTT KÖNYVEK: 

Sofia Lundberg: 
Az elveszett nevek füzete
Doris 1928 óta ugyanazt a
címes füzetet használja. Eb-
ben szerepelnek mindazok,
akikkel élete során találko-
zott. Most egyedül él Stock-
holmban, a bastugatani
lakásában. A füzetben sze-
replő legtöbb ember neve áthúzva, mellette
ott áll: meghalt. Doris magányát mindössze a
szociális gondozók látogatásai, valamint húga
unokájával, az Atlanti-óceán túloldalán lakó
Jennyvel való beszélgetései szakítják meg. Egy
szép napon Doris elkezd írni a címes füzetben
szereplő barátairól, hogy Jenny, az egyetlen
ember, aki emlékezni fog rá, örökölhesse az
emlékeit is. Az elveszett nevek füzete megható
történet, amely mély érzelmekkel írja le mind-
azokat az élettapasztalatokat, amelyeket egy
idősebb ember magában hordoz. 

Fábián Janka: Rose regénye 
(A német lány/A francia nő)
Fábián Janka sok szálon futó,
szerteágazó, fordulatos csa-
ládregényében a második vi-
lágháború alatti és utáni
Európa ellentmondásos, drá-
mai történelmét idézi meg. A
boldogság kék madarát ker-

gető, esendő, mégis tiszteletre és szeretetre
méltó hősei arra tanítanak, hogy mindig újra le-
het és újra kell kezdeni az életet, és sosem sza-
bad feladni.

Richard Wiseman: 59 másodperc 
Egy kis ésszel sokra mész
A neves amerikai pszicholó-
gus két feladatra vállalkozik:
meggyőzően cáfolja meg a
„Hogyan legyünk sikeresek
és boldogok?" jellegű ön-
sorsjavító könyvek csúszta-
tásait, és sokkal
praktikusabb módszereket
javasol a boldoguláshoz. Méghozzá egyszerű
és kipróbált módszereket, amelyek a családi
problémák során ugyanúgy beválnak, mint a
munkahelyen, az első randevún, az új munka-
társ kiismerésében vagy éppen egy vállalat ve-
zetésében. A szerző jó érzékkel ismerte fel,
hogy ma már nincs időnk hónapokat-éveket
töltenünk személyiségünk átformálásával. Ta-
nácsai ezért rövidek és frappánsak; olyanok,
amelyeknek mind megértése, mind pedig sike-
res alkalmazása csupán egyetlen percünkbe te-
lik. Nem véletlen tehát a kötet címe: 59
másodperc. És bár ez tényleg rövid időnek tű-
nik, garantálhatjuk, hogy minden tanács emlé-
kezetes 59 másodpercet szerez majd!

Jo Nesbo: Vörösbegy
A híres norvég krimiíró új
könyvét szereztük be:
Gyilkosság, bosszú, áru-
lás… Aggastyán korú
nemzetiszocialisták és fia-
tal neonácik… A második
világháború keleti frontja
és a modern Oslo… Egy-
kori frontharcos átvágott

torokkal… Több, időben és térben egymástól
messze eső történés vezeti el a sokszor önma-
ga gyengeségeivel is megküzdeni kénytelen
nyomozót egy vakmerő merényletet tervezőjé-
nek leleplezéséhez. 
A regény cselekménye több szálon fut, de logi-
kusan és érdekfeszítően felépített, akciódús. Az
író váratlan pillanatokban csavarint egyet a tör-
ténet alakulásán, épp, amikor egyáltalán nem
számítanánk rá. 
Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos in-
gyen iratkozhat be és ingyen kölcsönözhet.
Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárközi köl-
csönzéssel ingyenesen beszerezzük. 
A könyvtár augusztus hónapban zárva tart,
szeptembertől az alábbi nyitvatartással várunk
mindenkit:

H É T F Ő 9 – 15 óráig
K E D D 11 – 17 óráig
S Z E R D A zárva
C S Ü T Ö R T Ö K 11 – 17 óráig
P É N T E K 9– 13 óráig

Megközelíthető az iskolát megkerülve a torna-
termi bejárat felől.

A könyvtár elérhetőségei:
Telefonszám: 06-70-337-8752         
E-mail: bokkonyvtar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nagy-
tarcsakonyvtar

FARKAS ISTVÁNNÉ ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Könyvtári hírek



Siska Lorina 2017.
március 24-én szüle-
tett. Nagyon jó baba,
éjszaka hagyja aludni
a családot, napköz-
ben pedig meg sem
áll. Három tesó pici
húga.

Lassan Elizabet ter-
vezett otthonszülés
keretében 2018. júli-
us 5-én este 21:02-
kor látta meg a
nagytarcsai fényeket.
Nagyon várta őt két
testvére, Emili és
Erik. Rendkívül nyu-
godt, kiegyensúlyo-

zott baba, nagyon szereti, ha a testvérei
énekelnek neki, és azt is ha anyukája kendő-
ben viszi.

Ifj. Országh Tibor
vagyok, 2015. ápri-
lis 29-én születtem.
Nagyon eleven,
akaratos és vidám
hároméves kisfiú
vagyok. Patrik kiste-
sómmal a fiúk tábo-
rát erősítjük. Ő már
bemutatkozott itt a
rovatban, de én is
szeretném megmu-
tatni magam a falu lakóinak. 

Horváth Levente vagyok, 2018. július 17-én
születtem 3080 grammal és 54 cm-rel, apa
és anya legnagyobb örömére! Igazi szívtipró
vagyok, mindenki első pillantásra belém
szeret. 

Az önkormányzat minden nagytarcsai új-
szülöttet babacsomaggal köszönt. A cso-
mag 15 ezer forintot, kapucnis
babatörölközőt nagytarcsai címerrel, me-
sekönyvet és köszöntő plakettet foglal
magában. A babacsomag átadásának
feltétele, hogy a gyermek születésétől szá-
mított 3 hónapon belül a szülő bemutas-
sa a gyermek nagytarcsai lakcímkártyáját
és születési anyakönyvi kivonatát az
anyakönyvvezetőnél. Bővebb információ
a babacsomagról: 
Polgármesteri Hivatal, 
06-28-450-204/107-es mellék.

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN
LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES, HOSSZÚ ÉLETET! 
VÁRJUK SZERETETTEL MINDEN, JELENLEG NAGYTARCSÁN LAKÓ,  2015-2018 KÖZÖTT SZÜ-
LETETT KISGYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATÁSÁT 1-2 SORBAN A KÖVETKEZŐ E-MAIL
CÍMRE: 
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM 
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG. 

Nagytarcsa új lakói

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Magyarország szeretlek!
Szeretsz fotózni? 

Vannak jó képeid Magyarországról, 
amelyeket másokkal is 
szívesen megosztanál?  

Most itt a lehetőség!
A Nagytarcsai 

Kulturális Csoport 
negyedik alkalommal 

pályázatot hirdet, 
amelyre Te is 

jelentkezhetsz!

Témák útmutatásként: 
életképek, sport, kultúra, szabadidő, ha-
gyomány, pillanatképek, portrék, látké-
pek, épületek, tájkép

Maximum 5 db – tíz évesnél 
nem régebbi – saját fotót 
és a kitöltött regisztrációs lapot várjuk
Tőled a 
nagytarcsafoto@gmail.com  
e-mail címre.

A fotókat digitális formátumban kérjük,
a hosszabbik oldal minimum felbontása
2400 pixel legyen!
Kérjük, add meg a fotó címét,
a teljes nevedet és a fotózás időpontját
(évszám), illetve elérhetőségeidet!
A regisztrációs lap a
www.nagytarcsa.hu honlapról és a 
„Szeretjük Nagytarcsát”  
facebook oldalról tölthető le.

A pályázók hozzájárulnak, hogy a szer-
vezők a személyes adataikat kezeljék.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2018. augusztus 20.

További információ: 
Sebők Zsuzsanna
sebokzsuzsika@gmail.com. 
Telefon: +36 20 824-3178.

ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz

Targonca gáz
házhoz rendelésre.

Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu

Weblap: 
www.gázszállítás.hu

Körzeti megbízott: 06/70-492-0754
Kistarcsai Rendőrőrs: 06-28-470-801
Járőrkocsi: 06/70-263-4334



LAPZÁRTÁHOZ KÖZELEDVE MEGNÉZTÜK,
HOGY HALAD AZ ISKOLABŐVÍTÉS, HISZEN A
TERVEK SZERINT A TANÉVET MÁR AZ ÁT-
ADOTT LÉTESÍTMÉNYBEN KEZDHETIK MEG A
NAGYTARCSAI ISKOLÁSOK. NOS, ÖSSZEGEZ-
VE, A LÁTVÁNY A BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ
ÉPÍTKEZÉSEKRE EMLÉKEZTETETT BENNÜN-
KET. AZAZ, A VÉGSŐ REND ELŐTTI TELJES FEL-
FORDULÁS KÉPE, VALAMINT ŐSZ GYULA, A
KÖZSZOLGÁLTATÓ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA
FOGADOTT MINKET.

– A végjáték folyik – mutat körbe Ősz Gyula,
aki ideje nagy részét az építkezésen tölti, hiszen
őt jelölte ki az önkormányzat a beruházás fel-
ügyeletére, a kapcsolattartásra. – A magam ré-
széről bízom benne, hogy az építők mindennel
elkészülnek az átadásig.

A kivitelezésre amúgy is igen rövid idő állt
rendelkezésre, s ha már az időt említjük, ne fe-
ledjük e szó másik jelentését se: az esős idő
még tovább nehezítette a helyzetet. Szakadó
esőben nem folyhatott a kinti tevékenység,
ilyenkor átcsoportosították az erőket a belső
térbe. Az ügyvezető igazgató szerint eddig si-
került tartani a feszes tempót, ehhez az is hoz-
zájárult, hogy a kivitelezőkkel minden hétfőn
projektértekezletet tartottak, s igyekeztek az
ott megbeszéltek szerint haladni.

Aki eddig nem követte volna nyomon az
eseményeket, annak elmondjuk, jelentős álla-
mi forrásból, önkormányzati hozzájárulással fo-
lyik az építkezés, amelynek eredményeként hét
tanteremmel és új étkezdével bővül a Blasko-
vits Oszkár Általános Iskola. Erre mindenképp
szükség volt, hiszen immár hetedik esztendeje
annak, hogy a korábban megszokott egy osz-
tály helyett kettőt kell indítani, annyi az iskolás
korú, s ide beíratott kisgyerkőc. Évekig tartott a
lobbizás is, hogy az önkormányzati tulajdonú,
de állami fenntartású iskola legyen képes kielé-
gíteni a megnövekedett igényeket. 

Mint sokan értesültek róla, az utóbbi időben
két konténert is bérelni kellett osztályteremnek,
nos, ez az idő lejárt, az ideiglenes konténereket
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már elszállították, a helyén parkosítanak, rövi-
desen elfelejti majd mindenki a szükségmegol-
dást.

– A külső helyszíneken folyik a térkövezés – so-
rolja a hátra lévő feladatokat Ősz Gyula –, a régi
és az új épületszárnyak által közrezárt átriumban
is van még munka. Ide fák, padok kerülnek, hogy
a tanórák között szabad levegőn lehessenek a
gyerekek, még egy ivókút is elhelyezésre kerül.

A bővítéssel 700 négyzetméter terület ala-
kul ki, így végre a Művészeti Iskola is önálló,
méltó „lakrészt” nyer az intézmény épületében.

A belső térben is folyt a burkolás, azóta már
bizonyára befejeződött a lapok lerakása a közös
terekben, a lépcsőházban. A villanyszerelőknek
a falburkolatok, festésjavítások után még fel
kell szerelniük a kapcsolókat, konnektorokat. Ez
már az egyszerűbb része a munkának, hiszen
sok kilométer kábelt építettek be a falakba, be-

le értve az iskolarádió, a csengő, valamint a tűz-
jelzők vezetékeit.

Az ám, a tűzjelzők! A hatóság rendkívül szi-
gorú feltételeket szabott, s azok betartását el-
lenőrzi is az építkezés során. Kiemelt hangsúlyt
kapott a tűzvédelem, a menekülési útvonal biz-
tosítása érdekében még némi kompromisszu-
mot is kellett kötni a kényelem rovására, no, de
első a biztonság.

Egyszóval, az utolsó simítások folynak, a
Közszolgáltató igazgatója szerint minden jel ar-
ra mutat, hogy augusztus közepe táján már a
takarítók vegyék birtokukba az objektumot.
Nekik is kell idő, hiszen szeptember 1-jére sze-
retnék, ha csili-vili lenne minden. Nemcsak
azért, mert a megnyitóra fontos embereket, a
beruházás útját egyengető politikusokat, a si-
kerhez hozzájáruló vezetőket várnak, hanem,
ami talán ennél is fontosabb, szeptember 3-án
mintegy háromszáz gyerek ül be az iskolapa-
dokba, jó lenne, ha zavartalan és örömteli len-
ne az évkezdés. És, ha már a padoknál tartunk,
bizony már azok is megvannak, s a végjáték ko-
ronája az lesz, amikor már azok is a helyükre ke-
rülnek.

Annyi bizonyos, hogy a kivitelezők mindent
elkövetnek a határidő betartásáért, és az is na-
gyon fontos körülmény, az építők, az önkor-
mányzat, a Dunakeszi Tankerület és a
Közszolgáltató szoros összhangban, együttmű-
ködve küzd a sikerért.

ZS. I. 
FOTÓ: SZILASTV A Nagytarcsai Szociális 

Segítő Szolgálat  
közleménye

Tájékoztatjuk a tisztelt nagytarcsai lakoso-
kat, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő
Szolgálat 2018. augusztus 8-án, szerdától
14 óra és 16 óra között, a Zrínyi utca 38.
szám alatt található telephelyén már fo-
gad adományokat, valamint az eddig be-
érkezett adományokból bárki számára
hozzáférést biztosít. 
A továbbiakban a jövőre nézve, minden
szerdán, 14 és 16 óra között biztosítjuk
az adományok átvételét és kiadását.
Kérjük az adományozókat, hogy a kijelölt
időpontban hozzák az adományaikat. Kizá-
rólag szezonális ruhákat veszünk be. 
Cipőket, csizmákat, alsóneműket, valamint
olyan ruhaneműket, illetve tárgyakat, me-
lyeket használni nem lehet, nem ve-
szünk át. 
A Szolgálat előtt, az udvaron és az ab-
lakban bárminemű adományt lerakni ti-
los! 
Nagyobb tárgyak, illetve háztartási eszkö-
zök felajánlása esetén telefonos egyezte-
tést kérünk szépen, a 06/28 450-478-as
telefonszámon.
Kérjük továbbá, amennyiben valakinek fe-
lesleges csocsó- vagy billiárdasztala van,
szívesen vennénk a felajánlását a Szolgálat
részére, hogy a fiataloknak és gyerekeknek
örömet szerezhessünk vele.
Megértésüket és segítségüket előre is kö-
szönöm: 

DR. NOVÁK ÉVA INTÉZMÉNYVEZETŐ

Új menetrend
A VOLÁNBUSZ új menetrendje szeptem-
ber 1-től lép életbe. A döntés értelmében
az ipari parkok elérése mellett a község ha-
ránt irányú közösségi közlekedése is meg-
valósul. A 482-es jelzésű új vonal járatai
Nagytarcsa, Szilas Ipari Park és Rákoscsaba
vasútállomás között közlekednek és bizto-
sítják mindkét ipari park (Szilas és Berdó)
kiszolgálását. Az új, 482-es járat visszafor-
dulása Rákoscsaba Vasútállomásnál csak
tömbkerüléssel lehetséges, így a járatok el-
jutási lehetőséget biztosítanak a Diadal Úti
Általános Iskolához és az Örs vezér tere fe-
lé való átszálláshoz is.
A jelenlegi 480-as vonal egyes, csúcsirány-
nyal ellentétes irányú járatai reggel Cinko-
ta felől, délután pedig Cinkota felé is
betérnek a Szilas Ipari Parkba. A hétvégi
időszakban a 480-as járat vonalán járatsű-
rítés történik Cinkota és Nagytarcsa között,
a reggeli eljutások biztosíthatósága érde-
kében. 

Az új menetrend megtekinthető a község
honlapján: www. nagytarcsa.hu
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Július 21-én, szombaton lelkes önkénte-
sek ültették be az AVIA benzinkútnál lé-

vő nagytarcsai körforgalmat. A nagy
meleg, és a nehéz fizikai munka ellenére
is jókedvűen ültették a növényeket, lapá-
tolták, talicskázták a kavicsot. A végered-
mény magáért beszél!

A növényeket a nagytarcsai Mandula
Kertészet kedvezményes áron biztosítot-
ta az Önkormányzat részére. Az ültetés
irányításában és a munkában segítsé-
günkre volt Krisztián és Attila. A talaj-elő-

készítést Fábián Máté és a Nagytarcsai
Közszolgáltató munkatársai végezték.

Ezúton is köszönöm az önkéntesek
munkáját! Kivette a részét a munkából Fé-
nyesné Magdi, Tagainé Erzsi, Szlaukó Kati,
Hornyákné Kati, Treml Szilvia, Békesiné
Marcsi, Kosztya Adrienn, Szalkai Gábor,
Patakiné Kati, Horváth Anikó, Turányi Ba-
lázs, Szedő Marcsi, Rimócziné Évi, Sebők
Zsuzsi.

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER

Megszépült a  körforgalom
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NEMZETISÉG

ANagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
idén is megszervezte a már hagyo-

mánnyá váló szlovák táborát július 23. és
augusztus 3. között. Ebben az esztendőben
is nagy érdeklődés előzte meg a szerve-
zést. A táborba jelentkezők száma az első
héten negyven, a második héten hatvan
gyermek volt, a 3-11 éves korosztályból. 

Nem volt könnyű feladat ilyen összeté-
telű csoportnak programokat szervezni!
Az volt a célunk, hogy minden gyermek
találjon magának hasznos elfoglaltságot.
A délelőtti hűvösebb időt próbáltuk sok
mozgással, focival, labdajátékokkal,
ügyességi játékokkal eltölteni.

Kézműveskedés keretében készültek
karkötők, tükrös képeslapok, lakásdíszek,
gyöngyös képek, és népszerű volt a só-
gyurma-díszek készítése, valamint a kü-
lönféle rajzos feladatok, így például a
mandala színezők. 

Ebéd után birtokba vettük a Csillag-
szem ovit, amelynek épületébe a kicsik
aludni mentek, a nagyobbak pedig játsz-
hattak a hűs játszótéren. 

Ellátogattunk a Falumúzeumba is, ahol
megismerkedhettek a gyerekek falunk
múltjával, a régi használati tárgyakkal,

népviseletünkkel. Ismerkedhettek még
őseink nyelvével a szlovákkal, tanultunk
szlovákul számolni, énekelni, táncolni. 

A második héten csatlakoztak hozzánk
a gyermektáncosok is, akik a délutáni órá-
kat próbákkal töltötték. 

Tudjuk, hogy két hét alatt nem lehet
megtanulni szlovákul, nem is ez a célunk,
hanem egy kis ízelítő, kedvcsináló ismer-
kedés eleink nyelvével, kultúrájával, s re-
méljük mindezzel hozzájárulhattunk a
szünidő hasznos eltöltéséhez. Bízunk ben-
ne, hogy sikerült, hiszen sokan azzal kö-
szöntek el tőlünk, hogy „ugye, jövőre is
lesz”?    

Ez a táborunk is összefogással jött lét-
re! Köszönjük mindenkinek a támogatást!

SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ
NSZÖ ELNÖK

Szlovák tábor – harmadszor
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KÖZÖSSÉG

Felsőréten civil kezdeményezésre elindult az
ISMERD MEG A SZOMSZÉDOD mozgalom.
Második rendezvénye július 14-én Természe-
ti környezetünk megismerése, megóvása fő-
címmel került megrendezésre, mely egyben
a FELSŐRÉTI MATINÉ sorozat első állomása is
volt. A főcímhez illő, idilli fás környezetben, a
Szilas patak régi medrének partján, az élő
ökofolyosó Bíborka utcai szakaszán kialakí-
tott közösségi téren – főzés és mulatság mel-
lett – előadások is helyet kaptak. A
rendezvény célja Felsőrét lakóközösségének
építése, a lakók hasznos információkkal való
ellátása, a jókedv és a kulturált szórakozás le-
hetőségének biztosítása volt.  

Rimóczi Sándor.  Nagytarcsa polgármestere,
Mátyók György, a Báró Wesselényi Vadásztársa-
ság hivatásos vadásza és Apostol Krisztofer kö-
zös előadásban mesélt a vadászat szépségéről,
a körülöttünk lévő vadgazdálkodási területről,
az itt élő vadakról, a velük való találkozáskori
helyes magatartásról, az együttélés szabályai-
ról. Tátott szájjal hallgatta a közönség a törté-

neteket a rókáról, aki eltévedt, és egy gödörbe
esett, a vonuló és szerelmes szarvasokról, akik
ilyenkor kiszámíthatatlanok, a gidát fektető őz-
ről, a vaddisznócsaládokról… Megtudtuk azt is,
hogy júliusban és augusztusban zajlik az őzek
nászidőszaka, más szóval az őzüzekedés. A pár-
zási időszakban az utakra ugró állatok komoly
kockázatot jelenthetnek a sofőröknek, ezért fo-
kozott óvatossággal kell közlekedni a környék
közútjain, sőt a következő jó tanácsokat kaptuk
: jobban tesszük, ha lakott területen kívül 90
km/h helyett 70-80 km/h sebességgel közleke-
dünk, így hamarabb észlelhető a vad, a reakció-
idő rövidül. Ne engedjük, hogy közlekedés
közben bármi is elvonja a figyelmünket.  A ve-
zetésre koncentráljunk, ne telefonáljunk, és le-
hetőleg ne is együnk menet közben. Haladjunk
lassan, és figyeljük az út mindkét oldalát. Ha a
vadállat már az úttesten van, legyünk türelme-
sek, engedjük el, és gondoljunk arra is, hogy
nincs egyedül.

A vadak után a növényeké volt a főszerep,
Rónai Pálné Krisztina a helyi gyógynövények vi-
lágába kalauzolt el minket. Döbbent arcok je-
lezték a közönség soraiban, hogy a
lakóparkban lakók még csak nem is sejtették,
hogy milyen gazdag gyógynövényvilág vesz
körül bennünket.  Felnőttek és gyermekek
együtt szaglászták és tapintották az ismertetett
növényeket, melyek közül néhányat a gyakorló
háziasszonyok ugyan felismertek, de sok-sok új
ismerettel gazdagodtunk, több gyógy- és vé-
dett növényt is megismerhettünk. A veszélyes
és mérgező növények is szóba kerültek, és el-
sősegély-tanácsokkal is gazdagabbak lettünk. 

Ekkor már sokak fejében a következő séta,
túra járt, hogy személyesen is megtapasztalják
a hallottakat, de azt is tudtuk már, hogy az ön-
álló túra nem teljesen veszélytelen a környé-
ken. Ha túrázási ötletet keresünk, aktív,
egészséges kikapcsolódásra vágyunk, szeret-
nénk többet megtudni közvetlen természeti
környezetünkről, csatlakozzunk a helyi szerve-
zett túrákhoz. A településünk kialakulásáról,
történetéről és a túrázási lehetőségekről ízelí-
tőt hallottunk Koszták Rudolftól, a Nagytarcsa
környékét bejáró Tarcsa Túra vezetőjétől.

Ekkorra már a finom pincepörkölt is kész
lett, indult a mulatság, eszem- iszom, ismerke-
dés. Közben a lelkes gyermekcsapat birtokba
vette a helyben kialakí-
tott mini játszóteret is
(köszönet Nagytarcsa
Önkormányzatának és
a lelkes Matiné Kö-
ménymagnak).

A következő Matinék
tervezett témái közül
néhány: 
- mit ültessek a ker-
tembe? milyen itt a ta-
laj? 
- a biciklizés szabályai,
KRESZ gyerekeknek 
- szemét vagy hulla-
dék?
- ár- és belvízvédelem  

Köszönjük az előadóknak a szinvonalas elő-
adásokat, hálás köszönet a civil szervező csa-
patnak, a Matiné Köménymagnak (Demeter
Péter főszakács, Papp Gabriella D. főszervező,
Tóth Zoltán fotós, Szilágyi Albert, Tokaji Zsu-
zsanna, Tokaji Attila, Tengyer Minea, Vén Ildikó,
Mann Krisztina, Krasznai Ferenc), a szervezésért
és lebonyolításért és a támogatóknak (Lájk Sü-
tiző és Kávézó, Foltin, Szilas Project, Mozgó Pék-
autó, Rimóczi Sándor) a hozzájárulásokért. 

GÉ
FOTÓK : TÓTH ZOLTÁN, PAPP GABRIELLA D.

Felsőréti Matiné: „környezetismeret“ 



A Nagytarcsai Hagyományőrzők életében vol-
tak sikerek és voltak mélypontok is. A mély-
pontból mindig sikerült kijutni, hiszen ennek
eredménye, hogy a mai napig működik ez a
hagyomány. 

A sikerekről pedig szívesen írunk, hiszen
nem csak a mi, de az egész település öröme
és sikere mindez. Néhány nagyobb fellépés és
siker a hatvanas-hetvenes évekből.

Magyarország: Béke Barátság napok, na-
gyobb városok Folklór fesztiváljai, Keszthely,
Baja, Szeged, Békéscsaba, Gyula, Budapest
Madách színház, MOM Művelődési központ,
Utazás kiállítás stb., Nagytarcsa, és a környező
települések. Szlovákia: Ďetva fesztivál, Po-
zsony, Ipolyság, Galánta, Výhodnai fesztivál
stb. Németország: Bautzen és környéke, Folk-
lór Fesztivál.

Mint azt már a Nagytarcsai Tükör júliusi
számában megírtuk, hatvan éve működik a
hagyományok színpadra állítása szervezett
formában. Előző számunkban a „Vencsok” Asz-
szonykórus megalakulásánál fejeztem be írá-
somat, aminek némi részleteire itt térek ki. 

1996-ban a Szlovák önkormányzat elnöke-
ként vettem át a „VENCSOK” Asszonykórus ve-
zetését, amiben szakmai segítséget
Nitkulinetz Zsanett nyújtott, ő lett a kórus
művészeti vezetője. Azóta is él és működik a
kórus, 2016-ban megünnepeltük a húszéves
évfordulót. Büszkeséggel töltenek el az ered-
mények, hiszen több szakmai elismerést is ki-
vívott a kórus. Többek között:

- 2007. Palócgála minősítő versenyén di-
cséretes minősítést,

- 2012.  Szarvasi Vo Výre Tanca minősítő gá-
lán a tánccsoporttal Ezüst minősítést,

- 2015. Pilisszentkereszten Országos Szlo-
vák kórustalálkozón Arany minősítést, szerzett
a kórus.

2007 őszén a régi táncosok egy kis cso-
portja elhatározta, hogy életre hívják a tánc-
csoportot, és 2008. nyarán megrendezik az
ötvenéves évfordulót. Bátori László vezetésé-
vel, aki már a hetvenes évek végén is irányí-
totta a csoportot, újjá alakult a tánccsoport,
és új táncosokkal is bővült. A Szlovák Önkor-
mányzattal, és a „VENCSOK” Asszonykórussal
közösséget alkotva folytatták annak az ötven
évnek a munkáját, melyet elődeik rájuk hagy-
tak.

A táncosok és a kórus közössége új sikere-
ket értek el, és az elmúlt tíz év kiemelkedő
eredményeket hozott. 

- Negyven év után, 2010-ben újra megren-
dezésre került a Szüreti mulatság, amit azóta
már negyedik éve ismételnek. 

- 2010-ben Erdélybe kapott meghívást a
csoport

- Az új közösség 2011-ben szakmai dicsé-
retet kapott, ahol Ezüst minősítést szerzett

- 2012-ben megrendezésre került a Nagy-
tarcsai Lakodalom eredeti korhű ruhákban

- 2014-ben Finnországba kapott meghí-
vást, egy zenei fesztiválra,

- 2015-ben Csehországban lépett fel a cso-
port, a Prágai Nemzetközi Folklór Fesztiválon

- Ebben az évben újra Finnországba kapott
meghívást.

- A Sikereket 2018-ban koronázta meg az
egyesület, ugyanis Kiemelt Arany minősítést
szerzett.

A „VENCSOK” Kórus, és a Tánccsoport,
2014-ben Egyesületté alakult, azóta egyesüle-
ti formában őrzik és művelik a hagyományo-
kat, az egyesület elnöke Bátori László lett.

Kedvező fordulatot vett az egyesület élet-
ében, hogy az utánpótlás miatt sem kell ag-
gódni, hiszen 2015-ben tizennégy fő
tizennyolc év alatti fiatal, fele lány, fele fiú
csatlakozott a felnőtt csoporthoz, akik már
azóta oszlopos tagjai a tánccsoportnak. 

Az utánpótlás szervezése nem szűnt meg,
hiszen Szalkai Gáborné, néhány szülő, vala-
mint az Egyesület szervezésében létrejött egy
mini tánccsoport. Szakmai felkészítésüket elő-
ször Simon Luca képzett tánctanár végezte,
aki korábban az egyesület táncosa volt. Az el-
múlt évben csatlakozott ehhez az oktatói
munkához, Vass Virág képzett pedagógus és
táncoktató. Valamennyien elkötelezett hívei a
hagyományőrzésnek és a néptáncnak. A Mini
csoport számos fellépésen túl van, sőt már fel-
lépett Erdélyben is.

Külön öröm az egyesület számára, hogy a
felnőtt tánccsoportba is sikerült szakképzett
tánctanárt szerződtetni, Rideg Tibor szemé-
lyében, aki a Nemzeti Táncegyüttes táncosa.
Rideg Tibor közel egy éve segíti a csoport
szakmai továbbfejlődését.

A Nagytarcsai Hagyományőrzők időt és fá-
radságot nem kímélve vesznek részt a próbá-
kon és az előadásokon. Többen közülük
évtizedeken át igyekeztek Nagytarcsa népdal-
és néptánckincseit színpadra állítani, és azo-
kat átörökíteni. Köszönet mindenkinek, aki se-
gítette a csoportok munkáját, külön is a
családok segítségét, az Önkormányzat támo-
gatását, ami által ilyen sikereket tudott a
nagytarcsai hagyományőrzés elérni, és a sike-
rekkel párhuzamosan a település jó hírnevét
öregbíteni.

Továbbá ennek az újságnak a hasábjain
szeretném megköszönni a Nagytarcsai Szlo-
vákok Önkormányzatának támogató együtt-
működését, a Múzeum vezetőjének Győriné
Kováts Andreának a segítségét, valamint a
Papp János vezette Nyugállományú Honvé-
dők Nagytarcsai Egyesülete aktivistáinak se-
gítségét és támogatását, mellyel sok közös
programot és fellépést szereztek az egyesü-
letnek. 

Végül köszönöm, hogy 1963-tól én is részt
vehettem a néptánccsoport munkájában,
majd a menyecske kórus tagja és vezetője le-
hettem.

(Az együttes néhány nappal ezelőtti, finnországi
szerepléséről a 6. oldalon olvashatnak.)                                                                                                     
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Hatvanéves a nagytarcsai hagyományőrzés (2.)

Terjánszki Zsuzsa,  Szalkai Mária, Geér Má-
ria,  Fényes Mária, hátul: Kiss Erzsébet (Kis-
tarcsa,)  Tagai Erzsébet

Bátori László,  Geér Mária,  Kiss Erzsébet,
Galántainé Szlaukó Mária,  Tóth Péter,
Terjánszki Zsuzsanna,  Tizekker János

Bátori László,  Geér Mária,  Kiss Erzsébet,
Galántainé Szlaukó Mária,  Tóth Péter,
Terjánszki Zsuzsanna,  Tizekker János

...és a jövő: próbál a Mini csoport

Fellépés Prágában



Nagytarcsai és kistarcsai lakosok közösen
fogalmaztak meg petíciót, s gyűjtik az alá-
írásokat, hogy eljuttatva azt a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály-
ához, elejét vegyék a lakosság életét
megkeserítő bánya bővítésének. 

Az alábbiakban idézzük a petíció szöve-
gét, amelyet több mint ezren erősítettek
meg aláírásukkal.

Alulírott Nagytarcsa község valamint Kistar-
csa város Fenyvesliget lakosai TILTAKOZUNK a
„Nagytarcsa II. – kavics” védnevű bánya terüle-
tének, a Nagytarcsa külterület 0135/41-46 és
0135/52-53 hrsz-ú ingatlanokkal történő bőví-
tése, módosítása ellen, 

KÖVETELJÜK a fenti ingatlanokhoz kapcso-
lódó bármilyen új- vagy meglévő bányatevé-
kenység bővítés és módosítás iránti kérelem
elutasítását! 

INDOKLÁS 

Előzmények:
Információink szerint a jelenlegi bányaterü-

let az M31-es autópálya építéséhez szükséges
építőanyag célkitermelő területeként került ki-
jelölésre, amelynek ismeretében a Nagytarcsa
község lakói és Kistarcsa város Fenyvesliget-i
részén telket, lakóházat vásárlók, építők joggal
feltételeztük, hogy a bánya az út megépítését
követően bezár. 

Sajnálatos módon a célkitermelő terület ké-
sőbb – az itt élő emberek és a település képvi-
selőtestületének tudta nélkül – már bányaként
újabb engedélyt kapott, majd ugyanezen terü-
let inert hulladék kezeléshez szükséges enge-
délyek birtokához is jutott! 

A jelenlegi helyzet: 
1. Nagytarcsai HÉSZ 
A Nagytarcsai HÉSZ szerint fenti tevékeny-

ségek mai napig Má-k jelű, azaz korlátozott
használatú általános mezőgazdasági övezet
besorolású területeken folynak. 

A mezőgazdasági övezetek előírásai: „64. A
mezőgazdasági övezetek általános előírásai
71.§ A mezőgazdasági övezetek telkei a nö-
vénytermesztési, állattenyésztési tevékenysé-
gek területei, ezért a mezőgazdasági
övezetekben elsősorban e mezőgazdasági te-
vékenységekkel kapcsolatos termékfeldolgo-
zás és tárolás építményei helyezhetők el,
azonban egyes esetekben az övezeti előírások-
ban foglalt feltételek fennállása esetén kivéte-
lesen lakóépület, továbbá a mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű
épület, vendéglátó épület is építhető.” 

Ezek alapján a 2010-es hatósági engedély-
ben leírtak nem teljesülnek, ezért megítélé-
sünk szerint a bánya jelenlegi tevékenysége
felülvizsgálatra szorul. (A bánya területi átsoro-
lása szükséges követelményként szerepelt az
engedélyben, amely nem került végrehajtásra
a nagytarcsai HÉSZ-ben.) 

2. Környezetterhelés 
A bányaterület bővítését kérő környezet-

használó, a Füzesliget Egyesület által, 2017.
március 1. napján tartott lakossági fórumon ar-
ról tájékoztatta az ott megjelenteket, hogy a
bánya várhatóan 3 éven belül bezár. A környe-
zetterheléssel kapcsolatban pedig arról adott
tájékoztatást, hogy a bekötő utak locsolásán
túl egyebet nem lehet, nem tud tenni. A kör-
nyezethasználó fenti állításának azonban el-
lentmondanak a Pest Megyei Kormányhivatal
PE6KTF/15954-19/2015. számú határozatában
foglaltak, mely szerint a környezetterhelések
ellen nem csak lehet és tud, hanem kellett is
volna tennie: 

„A Bányatelek tervezett bányászati tevé-
kenységgel és feltöltéssel nem érintett perem-
területein a részleges tájba illesztés érdekében
növénytelepítés, fásítás szükséges, mely során
őshonos és termőhelyhonos fajok alkalmazá-
sát kell előtérbe helyezni.” 

A környezethasználó a fenti előírásnak mind
a mai napig nem tett eleget, a szükséges fásí-
tásokat nem végezte el! 

3. Munkavégzés időtartama 
A Közép-duna-völgyi Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Felügyelőség KTF: 1458-
35/2014. számú határozatában a megjelölte,
hogy a munkavégzés a telephelyen hétfőtől
péntekig történhet, 7:00 és 18:00 óra között,
melyből 1-1 óra a műszak elején és végén tör-
ténő 1-1 órás géptisztítások idejét is tartalmaz-
za. Ezzel ellentétben a bánya szombatonként is
üzemel, amelyet a vállalkozónak lakossági fó-
rumon jeleztünk, de ő közölte, hogy a nincs
mód a szombati munkavégzés felfüggesztésé-
re. 

4. Zaj-, por- és forgalomterhelés 
A bánya területén folyó tevékenységből

adódó környezeti terhelés, zaj, por és forgalom
a településen élők életét 2010 óta keseríti. 

Zaj 
Nagytarcsa település az M0 és az M31-es

autópálya találkozásában fekszik, azok zaja a
folyamatosan növekvő forgalom mellett ko-
moly terhelést jelentenek az itt élők számára.
Településünk zajvédő fal iránti kérelme több íz-
ben is elutasításra került, mondván, hogy a
műszeres mérések azt nem indokolják, de a
domborzati viszonyok és az időjárási körülmé-
nyektől függő zajterhelést az itt élők tanúsít-
hatják. Az autópályák zaját a bánya zaja sok
esetben olyan mértékben tetézi, hogy aludni
nyitott ablakok mellett már lehetetlen, a bánya
közeledésével pedig az képtelenné válna. 

Por 
A bányára vonatkozó hatósági engedélyek-

hez készített tanulmányok Nagytarcsától kb.
15-20 km-re lévő berendezések mérési adatai-
ra hivatkozik, ami elfogadhatatlan. A környeze-
ti tanulmányokban foglalt szélirányt és annak
erősségét a valóság, a domborzati viszonyok
sokszor megcáfolják, és ez történik mindakkor,
amikor a megváltozott időjárási körülmények
között, egyre gyakrabban viharosra fordul az
idő, beterítve az itt élőket a bányából felszálló

porral. (Több esetben látható maglód felől az
M0-on közlekedve, hogy a falu nem látszik a
bányából felszabaduló portól!) 

Forgalom 
A bányát megközelítő tehergépjárművekről

építési törmelék hullik a jelentős forgalommal
bíró 3102 számú útra, míg a bányát elhagyó te-
herautók porral, sárral szennyezik az utat. 

A pornak a száraz időben a jelentős forga-
lom miatt nincs ideje leszállni, így a bánya kijá-
ratánál lévő körforgalom környéke állandó
porfelhőben áll károsítva azokat, akik ott elha-
ladnak. A csapadékos időben vastagon felhor-
dott sár pedig a csúszásveszély miatt
balesetveszélyt jelent és már történt is baleset. 

A bővítési kérelem mellékletei szerint na-
ponta több mint 400 tehergépjármű fog a bá-
nyába érkezni, jelentős fennakadásokat okozva
a közlekedésben. Emellett egy részük a telepü-
lésen áthaladva károkat idéznek elő annak út-
jaiban és épületeiben. Emellett felhívjuk a
figyelmet, hogy a bányatulajdonos másik ható-
sági eljárás keretében (iktatószám:
PE06/KTF/21481/2018) a bányászattal párhu-
zamosan inert hulladéklerakást is kérvényez,
amely további 100-as nagyságrendű további
teherautóforgalmat jelöl meg. Ez azt jelenti,
hogy a bánya napi 8 órás működése során 57
másodpercenként megérkezik egy teherautó. 

ÖSSZEGZÉS 
Fentieket figyelembe véve, tárgyi ingatla-

nok bevonása a bányaművelésbe, a bánya ter-
jeszkedése a környezetre és az itt élőkre
fokozott expozíciós hatással lenne! 

Meggyőződésünk, hogy Budapest környé-
kén található még, a Nagytarcsa-i bányához
hasonló, kitermelhető terület, ami kellő távol-
ságra van lakott területektől, így nem szüksé-
ges a településeinkhez ennyire közel eső
ingatlanokra a kért tevékenységre további en-
gedélyt adni.

Tájékoztatni kívánjuk Önöket továbbá arról,
hogy 2018. július 4. napján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete rend-
kívüli ülésén név szerinti szavazással úgy hatá-
rozott, hogy „nem támogatja a 0135/41-46. és
a 0135/52-53. hrsz-ú területen a bánya bővíté-
sét. 

A fenti észrevételek alapján, az itt élők
egészségének, nyugalmának és biztonságának
megóvása érdekében ezúton kérjük a Tisztelt
Kormányhivatalt, hogy a bányabővítés iránti
kérelmet elutasítani, a korábbi engedélyeket
felülvizsgálni szíveskedjen! 

(Az aláírásgyűjtök a petíciót a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztály mellett
eljuttaták a Pest Megyei Kormányhivatal Bánya-
felügyeleti Főosztálya, a  Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Jogi Osztálya, valamint  Nagytarcsa Önkor-
mányzata és Kistarcsa Önkormányzata számára
is. Felhívjuk olvasóink figyelmét a nagytarcsai ön-
kormányzat e témában hozott határozatára,
amelyet a 7. oldalon olvashatnak.)

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 17 

KÖZÉRDEKŰ

Lakossági tiltakozás a bányabővítés ellen
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Apiac létrejöttének negyedik évfordulójára
ünnepség keretében emlékeztek árusok

és vásárlók egyaránt. Az amúgy rendes piac-
nap keretében a falu immár hagyományos és
közkedvelt piacának szervezője, Rónai Pálné,
Krisztina önkormányzati képviselő köszöntöt-
te az egybegyűlteket.

– Négy éve, az önkormányzat felhatalmazá-
sával, pár lelkes segítővel elindítottuk a piacot
– emlékeztetett rá a piac szervezője. –  Célki-
tűzésünk, hogy helyben, vagy a környéken ter-
melt friss, minőségi áruval lássuk el a
vásárlókat. Túllendülve a kezdeti nehézségeken,
a piac már bizonyított, igény van erre a piacra!
Hűséges partnereink jóvoltából zöldség és gyü-
mölcs, frissen fejt házi tej és tejtermék, sokféle
füstölt finomság, szörp és homoktövis készít-
mény, helyben kinyert termelői méz, pékáru, sa-
vanyúság, tojásos házi tészta, illatos kürtős
kalács és még sok-sok minden más is kapható. 

Rónainé Krisztina hozzátette, a piac közös-
ségi hely is, ahová jó kimenni, barátokkal, is-
merősökkel találkozni, beszélgetni, majd
köszönetet mondott Fehér István piacfel-
ügyelőnek, aki minden pénteken jelen van,
rátermettségével, rugalmasságával segít
fenntartani a rendet. 

Köszönetet mondott az önkormányzatnak
és a Nagytarcsai Vagyonkezelő munkatársai-
nak a piac környezetének kialakításáért és
rendben tartásáért, az árusoknak a jelenlétért
és a sok finom friss áruért, hisz ezáltal terem-
tik meg a vásárlás lehetőségét. 

– Piacunk a dinamikus fejlődés szakaszában
van – szögezte le Rónainé. – Igyekszünk az
igényeknek megfelelően bővíteni a választékot,
szeretnénk a vásárlók kedvére tenni. A piac kör-
nyezetét is szeretnénk tovább szépíteni, még
igényesebbé tenni. A Nemzetgazdasági Minisz-
térium nemrég meghirdetett egy pályázatot he-

lyi piacok fejlesztésére. Reméljük, tudunk élni
evvel a lehetőséggel.

A következőkben a jelenlévőket a Nagy-
tarcsai Közszolgáltató, Ősz Gyula úr és csapa-
ta egy tányér finom gulyásra invitálta, majd
hamarosan sor került az ünnepi torta felvágá-
sára is.

Így látják a vásárlók és az árusok
A negyedik évforduló kapcsán több piac-

látogató is megosztotta véleményét, ame-
lyekből most egy csokorral közreadunk,
illetve a hosszabb levelekből idézünk.

Bajnóczi Anna egyebek közt így ír az
évfordulóról:

„…Ezen a napon a szokásosnál is többen
látogattak ki a piacra, néhányan az igazán
kellemes hangulat és a társaság kedvéért. A
többség azonban jól be is vásárolt a termelők
nagy örömére, hiszen jó hangulatban szíve-
sebben vásárolnak az emberek. Szépen üre-
sedtek az asztalok, elkeltek a portékák, így
eladók és vásárlók egyaránt jól jártak. Aki
még nem járt ezen a helyi kis gyöngyszemen,
érdemes kilátogatnia pénteken délutánon-
ként, hogy a helybéli és a környező települé-
sekről érkező termelők garantáltan friss és jó
minőségű portékáival megismerkedjen. A
zöldségeken, gyümölcsökön túl van nagyon
finom házi tej és különböző friss sajtféleségek
közül is válogathatunk. Füstölt áru, hurka, kol-
bász, töpörtyű és házi zsír is kapható. Terme-
lői mézből is igen nagy a választék, csakúgy,
mint a sok-sok finom savanyúságból. Az élve-
zeteknek hódolva pedig, rendkívül ízletes, fa-
szénen sült kürtős kalácsot is kóstolhatunk.
....Köszönettel tartozunk a születésnapi dél-
után megszervezésében közreműködőknek,
elsősorban Rónainé Krisztinának, aki nagy
odaadással szervezi hétről-hétre a piacot, Fe-
hér Istvánnak. valamint a Nagytarcsai Köz-
szolgáltató Kft. vezetőjének és
munkatársainak, akik gondoskodtak a hely-
szín berendezéséről, a finom gulyásról és a
remek hangulatról.” 

A levelet Sz. Tóniként aláíró ezermester
így vélekedett:

„Nagytarcsára már évekkel ezelőtt szeret-
tem volna jönni a szolgáltatásaimmal, de ak-
kor még nem volt alkalmas járművem.
Nagyon megörültem mikor megismerhettem
ezt a piacot. Remélem még sok nagytarcsai
háztartásnak tudok segíteni késélezéssel,
kulcsmásolással, sőt kerékpárjavítást is vállok.
Véleményem szerint, akik ide járnak vásárol-
ni, elégedettek a kínálattal és az árusokkal.
Nagyon tetszik Krisztina és Fehér István lelke-
sedése és odaadó munkája, hogy ez a piac
működőképes legyen. Kedves gesztus volt a
szülinapi megemlékezés. nagyon finom volt

Négyéves a Nagytarcsai Termelői Piac
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a gulyás meg a torta. Én sem unatkoztam,
annyi megrendelést kaptam, így majd egy
órát kellett várnom, hogy el tudjam fogyasz-
tani a finom ételt. Sokan látogattak ki, és úgy
látszott, jól érzik magukat. Szívből kívánom,
hogy ez a piac sikerrel működjön mindenki
örömére!”

A savanyúságot áruló vállalkozás eze-
ket a sorokat küldte:

„Elsősorban nagyon örülünk, hogy része-
sei lehetünk ennek a közösségnek és piacnak,
nekünk ez feltöltődés, kikapcsolódás minden
egyes alkalommal. Igaz, hogy még csak 2 éve
kezdtünk ezen a piacon, de egyből magával
ragadott. A nyár beköszöntével sajnos le kel-
lett állnunk evvel a piaccal, de ősszel újra ott
leszünk, viszont mikor pár hét kihagyás után
Krisztina felkeresett bennünket azzal az üze-
nettel, hogy a piac negyedik születésnapi bu-
liján szívesen látnának, akár mint vendég,
akár árus, egy pillanatig sem gondolkodtunk,
örömmel vettünk részt. Nagyon színvonalas
volt az ünnepség, köszönet minden résztve-
vőnek, hogy még hangulatosabbá tették a
bulit jelenlétükkel. Öröm volt nézni azt a ren-
geteg embert, akik azért jöttek, hogy velünk
ünnepeljenek. Azt hiszem, mindenki nevé-
ben köszönetet mondhatok a kedves vásár-
lóknak, akik minden alkalommal szebbé
varázsolják a péntek délutánunkat kedvessé-
gükkel, türelmükkel, már ezért megéri ne-
künk ott lenni. És nem utolsó sorban
köszönet Krisztinának a rengeteg alázatos
munkájáért, a végtelen kedvességért, az oda-
figyelésért és hogy ennyire szívén viseli a pi-
ac sorsát. Nélküle nem lenne ilyen szuper
piaca Nagytarcsának.”

Szalai Zsuzsanna a hiányosságokról,
pótolni valókról írt: 

„Mire lenne még szükség a piacon?  Sze-
mély szerint én igazi falusi friss tőkehúsra,
csirkemellre, disznóhúsra és igazi piaci kíná-
latra vágyom, mert az az egy szem zöldséges
sem árban, sem a kígyózó sorával, sem az oly-

kor totálisan hiányzó árcédulákkal nem épp
boldogsághormon képző (a hiányzó árcédu-
la olykor a kofákra is vonatkozik). Egyszer
mintha olvastam volna, hogy majd lehet ren-
delni tőkehúst, de én csak látva tudom el-
dönteni, hogy valami kell vagy nem.
Néhányszor megfogadtam már, hogy többet
nem megyek le, de az ilyen kóstolós ünnepi
rendezvényeket nem tudom kihagyni... ezek
mindig nagyon jól sikerülnek, igazi piknik
hangulattal és fantasztikus kínálattal (talán
csak a mulatós zene és hangereje csorbítja a
jó hangulatot és a beszélgetés lehetőségét).
A legutóbbi piaci ünnep alkalmával nálam a
homoktövises apró falatkák és a Fazenda tö-
pörtyűkrém vitte a pálmát, a pékkocsiból
származó isteni kenyérrel. Krisztina fia, a foly-
ton mosolygó Dávid fiú igazi házigazdaként,
folyamatosan kínálta a vendégeket, igazán
remek pasi, gratula és köszönet jár érte... Vé-
gül üröm az örömben, hogy a nagy lelkese-
déssel vett töpörtyűkrém, aminek
szavatossága szerint még egy hétig fogyaszt-
ható lett volna, mára amikor először felnyitot-
tam, tiszta penész volt! Tudom ez a kánikula
nem tesz jót semminek, pláne a kényes ter-
mékeknek, de a megfelelő hűtés hiánya sem
éppen kedvez így a vásárlási kedvnek. A múlt
héten vett fejtett babnak is a felét ki kellett
dobnom, annyira selejtes volt. El kellett mon-
danom a kritikát is, fontos az őszinteség…”  

Jéhn Klári szívecskét is küldött,  képzel-
jük ide!

„Nagyon szeretem a pénteki napokat, ami-
kor tudom, hogy jönnek az őstermelők kitű-
nő áruikkal! Nagyon elszaladt az idő, már 4
éve, hogy a piac eredményesen működik,
amit nagyon szép szülinappal meg is ünne-
peltek! Nagyon finom volt a gulyás és a torta!
Szívemből gratulálok mindenkinek. akik a pi-
ac szülinapját megszervezték. Remélem ha-
sonló véleménnyel vannak a piacra járóknak!
Én személy szerint nagyon köszönöm.” 

S. J. aláírással érkezett a következő kri-
tikai észrevétel:

„Egyre kevesebbet járunk a piacra, mert
nagyon zavar, hogy sok helyen nincsenek fel-
tüntetve az árak. Sok minden nem éppen ol-
csó, és nem mindenki szereti kérdezgetni mi,
mennyibe kerül. Néha úgy érzem, rám akar-
ják tukmálni az árukat. Ez nekem kellemet-
len.”

Nagy Andrea hűséges piaclátogató. Ez
soraiból is kiderül:

„Két éve lakunk a faluban, azóta rendsze-
resen látogatom a piacot. Szeretem a hangu-
latát, és már látásból ismerem az árusokat.
Mindenkinek van egy kedves szava hozzám,
és mindig rám köszönnek akkor is, ha éppen
nem vásárolok tőlük… A savanyúságos höl-
gyeket is nagyon várjuk minden héten, saj-
nos nyáron eléggé elmaradoztak… A friss
gyümölcsöknek is nagyon örülünk, a ször-
pöst hiányoljuk… Láttuk, hogy új szörpárus
van, már be is szereztük az utánpótlást, re-
méljük, hogy tud jönni továbbra is. A kürtős-
kalács természetesen gyerekeink körében
arat nagy sikert, nem tudunk ellátogatni a pi-
acra anélkül, ne vegyünk. Nagyon jó ötlet volt
a meghívásuk. A sajtokat nemrég kóstoltuk
meg: teljesen más ízük van, mint a bolti saj-
toknak! Nagyon finomak, vissza fogunk még
térni oda is… Nagyon jó ötletnek tartjuk az
éves születésnapi, valamint a jótékonysági
rendezvényeket, hiszen ilyenkor nemcsak
kóstolásra van alkalom, hanem arra is, hogy
találkozzunk a falubeliekkel és váltsunk pár
szót egymással. A mai rohanó világban iga-
zán keveset áldozunk erre, ilyenkor kicsit
mintha megállna az idő, jobban figyelünk
egymásra, ismerkedünk és elfelejtkezünk pár
pillanatra a gondjainkról. ”

A rendezvényen elhangzott beszédből és
beérkezett olvasói levelekből szerkesztette:

ZSALAKÓ ISTVÁN
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Tisztelt Ügyfelünk!
Augusztus 1-jétől kézbesítünk önnek egy
vadonatúj, Lelkipásztor2018 készüléket. A
lehető legjobb felhasználói élmény érdeké-
ben, kérjük, figyelmesen olvassa végig a
mellékelt tájékoztatót! A nem rendeltetész-
szerű használatból eredő hibákért Cégünk
nem tud garanciát vállalni!
Ha ön is azok közé tartozik, akikhez új Lel-
kipásztor2018 érkezik a héten, figyelmébe
ajánlunk néhány fontos szempontot.

1. Mint minden más termékünk, a Lelki-
pásztor2018 sem tud a megérkezésekor
azonnal teljes értékű munkát végezni,
szükséges egy úgynevezett bemelegítési
időszak, melynek során nem teljesen zök-
kenőmentes a szolgáltatás. Kérjük türelmét!
Amennyiben szeretné lerövidíteni ezt az
időszakot, javasoljuk, hogy ajánlja fel a se-
gítségét!

2. Bár Cégünk termékeit úgy fejlesztet-
tük ki, hogy a lehető legtöbb igényt kielé-
gítsenek, a felhasználók nagy száma miatt
elképzelhető, hogy nem mindenben tud-
nak megfelelni minden egyes felhasználó
elvárásainak. (Amúgy, ha belegondol, ez le-
hetetlen is.) Az okozott kellemetlensége-
kért elnézését kérjük!

3. Fontos figyelmeztetés! Bár Cégünk ve-
zetője valóban mindenható, ám ez a tulaj-
donság senki másra nem jellemző nálunk.
Emiatt, kérjük, ne lepődjön meg, ha a Lelki-
pásztor2018 sem talál megoldást minden
egyes problémájára!

4. Az ön által igényelt termék legfonto-
sabb összetevője: ember. Így aztán lehet-
nek rossz napjai, fájhat a feje, lehet olykor
meggondolatlan stb., kérjük, ne lepődjön
meg! Sőt ugyanezért szüksége van pihe-
nésre, töltődésre, továbbképzésre. Kérjük,
tartsa tiszteletben az ezzel járó korlátozá-
sokat!

5. Gyakran elhangzó panasz a terméke-
inkkel kapcsolatban, hogy nem eléggé
szentek. Dolgozunk a probléma megoldá-
sán, addig is szíves figyelmébe ajánljuk,
hogy a Lelkipásztor2018 által elvégzett
mindennemű liturgikus cselekmény telje-
sen és tökéletesen közvetíti Isten kegyel-
meit, függetlenül az adott termék szentségi
fokától!

6. Tájékoztatjuk, hogy a Lelkipász-
tor2018 úgynevezett „cölibátus” üzemmód-
ban működik, ezért olykor szükséges lehet

figyelmeztetni, ha már napok óta nem bo-
rotválkozott, zoknival vette fel a szandált,
vagy nem tette a szája elé a kezét tüsszen-
tés közben. Kérjük, hogy minden esetben
tapintatosan, de határozottan járjon el!

7. A termék képes fejleszteni önmagát,
ezért a hosszú távú és egyre jobb működé-
se érdekében javasoljuk, hogy rendszere-
sen adjon pozitív és kritikus
visszajelzéseket is. Érdemes azonban figyel-
ni a kettő megfelelő arányára!

És a legfontosabb! Ne feledje: ha a pa-
pot eteti, elhízik! Ha imádkozik érte, szent
lesz!

Köszönjük, hogy Ön is a Katolikus Egy-
házat választotta! Reméljük, hogy szolgál-
tatásunkkal hatékonyan tudjuk segíteni az
Ön és családja üdvösségét!

HODÁSZ ANDRÁS ATYA
FOTÓ: MERÉNYI ZITA

Ott hagytuk abba, hogy erős az Isten, nincs
neki semmi lehetetlen. Nem lehet vele szem-
beszállni, illetve nem érdemes. Amikor a je-
ruzsálemi vezetők üldözni kezdték Jézus
követőit, egy közismert rabbi – Gamáliel –
tanácsolta nekik, hogy hagyják őket. Ugyan-
is, ha a mozgalom nem Istentől van, úgyis
meg fog szűnni magától, ha pedig Istentől
van, akkor még úgy fognak feltűnni, mint Is-
ten ellenségei. Ez ma is így van! Minden
mozgalom, klub, párt megszűnt, meg fog
szűnni – az egyház pedig nem azért marad
meg, mert különb emberek alkotják, hanem
azért, mert Isten ezen a törékeny „cserép-
edényen” keresztül szeretné az evangéliu-
mot közvetíteni.

Phenjanban, miután számomra megma-
gyarázhatatlan módon átment a vámvizsgá-
laton a sokszáz korai nyelvű bibliai
könyvecske, azon gondolkodtam, hogyan
tudnám szétosztani ezeket. Részt vettünk a
Világifjúsági Találkozó parádés megnyitó ün-
nepségén abban a stadionban, amely 220
ezer ülőhellyel rendelkezett (akkor talán a
legnagyobb ilyen létesítmény volt a világon).
Azért építették, valamint a város szélén elte-
rülő olimpiai falut, ahol a szálláshelyünk volt,
mert a diktatórikus vezetés vakon hitt ab-
ban, hogy ott fogják megszervezni az 1988-
as Olimpiát. A belépésnél még a Praktika
kamera teleobjektívét is le kellett vennem,
hogy a biztonságiak meggyőződjenek, nem
alkalmas lövöldözésre. Nem csoda: a fő-fő
Vezér, akinek a bevonulását mindenki várta,

Kim Ir Szen volt. Vezényszóra indult a 20 per-
cig(!) tartó éljenzés, ováció, mely a kellő idő
eltelte után szintén vezényszóra megszűnt.
Egy szintén a VIT-en részt vevő magyar úgy
fogalmazott: a stadionban találkoztunk elő-
ször a Diktatúrával. 

Később különféle előadásokon vettünk
részt, melyeken a sokat hangoztat jelszóval
– „Korea is one”, vagyis „Korea egy” – gyakran
találkoztunk. Megható történeteket hallgat-
tunk egymástól elszakított családtagokról,
akik az északi és déli országrészt elválasztó
demarkációs vonal miatt nem találkozhattak
egymással. Persze az észak-koreai vezetés
azóta sem tett lépéseket, melyek ezt az egy-
séget a megvalósulás felé segítették volna.
Voltunk Panmindzsonban, a határfaluban,
ahol nemrégiben tartott csúcstalálkozót Kim
Dzsongun, észak-koreai vezető és Mun Dzse-
in, dél-koreai elnök. A két országot egy 250
kilométeres, 4 km széles demilitarizált öve-
zet választja el 1953 óta, mely 3-4 drótkerí-
téssel és aláaknázott területtel van lezárva. A
VIT-re érkezett dél koreai küldött nem léphe-
tett át ezen a határon, hanem hatalmas ke-
rülővel, Kínán keresztül kellett utaznia. 

Végül Phenjanban meglátogattam egy
protestáns templomot, melyet abban az év-
ben építettek egy-két hónap alatt, hogy lás-
sák a VIT résztvevői, hogy az országban
vallásszabadság van. Ott kezdtem el oszto-
gatni a bibliai könyvecskéket, majd elcsatan-
goltam a belvárosba, villamosra, buszra
szálltam, s az utasoknak ajándékoztam, akik
udvarias meghajlással köszönték meg.
Egyetlen udvariatlan megnyilvánulásra em-
lékszem, amikor egy fiatalember magából ki-

kelve kért számon, hogy képzelem, hogy
dél-koreai kiadású könyveket adok nekik. Vé-
gül alig találtam vissza a szállásra, mert a ná-
lam lévő térkép latin betűs volt, az
utcanévtáblák viszont számomra olvashatat-
lanok voltak. Szerencsére egy, a vendégek
számára kirendelt buszra találtam, mely el-
vitt az olimpiai faluba. Egyetlen utas voltam
én, a sofőrön kívül csak egy utaskísérő volt.
Ekkor buktam le. Zöldfülűként az utaskísérő-
nek is ajánlottam az evangéliumot. Amikor
visszaértem a magyar delegációba, már az-
zal várták az embereket, hogy valaki a cso-
portból tiltott irodalmat terjesztett, s
azonnal le kell adni, ha még maradt belőle.
Ekkor nyilvánvalóan diplomáciai okokra ve-
zethető vissza megmenekülésem.

A kalandos út után mindig érdeklődéssel
figyelem a híreket Koreából. Olvastam titkos
munkatáborokból megszökött, életre meg-
nyomorított emberek történeteit. Demarká-
ciós vonal nemcsak Észak- és Dél-Korea
között van, hanem sajnos közöttünk is, csa-
ládtagok vagy különféle vallási vagy politikai
nézeteket vallók között. De a legszigorúbb
demarkációs vonalat, mely a bűn miatt em-
ber és Isten között volt, Jézus rombolta le. Az
evangélium meg tud menteni bennünket is!

Phenjanban ért bennünket a hír, hogy Ká-
dár János meghalt. Itthon pedig a Hotel In-
tercontinentalban köszönte meg
tevékenységemet a dél-koreai magyar nagy-
követ.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Phenjan (folytatás)

Használati utasítás

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban: 
Augusztus 26-án valamint szeptember 9-én és 23-
án 11.30-tól lesz szentmise

A plébánia címe: Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;  

nagytarcsa.plebania.hu 
E-mail: kistarcsa@communio.hu; 

nagytarcsa.plebania@gmail.com
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KÖZÉRDEKŰ

Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.

Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, 
kedd: 14:00-18:00, csütörtök 13.00-17.00.

Védőnői szolgálat – Egészségház
Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4

Telefon: 06-28-450-251, 70-382-8421
Védőnői tanácsadás

csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére:
Kedd: 8:00-10:00,  csütörtök: 8:00-12:00

Iskolások részére: csütörtök: 12:00-14:00

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Fábri Orsolya

Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D.  Telefon: 06-20-49-49-456,
06-28/450-051.   E-mail: drvereszki@gmail.com

Rendelési ideje: H: 14-17, K: 9-12,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás (időpont egyeztetéssel), 

11-13  betegrendelés, CS: 15-18, P: 9-12

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-1-609-4916.

Ideiglenesen: BUDAPEST XVI., BÖKÉNYFÖLDI ÚT 86.
Rendelési idő:

Hétfő: 14:00 – 19:00,  Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00,   Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár – Winkler Patika 
Telefon: 06-28-451-179

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.

Telefon: 06-28-470-840
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 0:00 – 24:00

Kistarcsai Kórház
Telefon: 06-28-507-600, Recepció: 06-28-507-750

Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12:00 – 18:00
Kedd: 09:00 – 13:00
Szerda  12:00 – 16:00
Csütörtök: 09:00 – 13:00
Péntek:  08:00 – 10:00

Adományátvétel és kiadás: szerdánként 14:00 –16:00 

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon (újra él): 06-28-450-478  

Email: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu;
gyermekjoleti@nagytarcsa.hu 

Sürgős vagy fontos esetekben: Botz Ágnes: 70/931-1962

Polgármesteri Hivatal,  ügyfélfogadás: 

Hétfő: 13:00 – 18:00, 
Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Tel.: 06-28-450-204  

Gödöllői Járási Hivatal 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. 
Telefon: 06 28 512-440, 529 100

E-mail: pmh@godollo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 (28) 529-187, 06 (28) 529-200
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
H: 8:00 – 20:00, K: 8:00 – 20:00, Sz: 8:00 – 20:00
Cs: 8:00 – 20:00, P: 8:00 – 20:00

Gödöllői Járási Földhivatal
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.
Levélcím : 2101 Gödöllő, Pf. 390.
Fax : 28/514-306, E-mail : godollo@takarnet.hu
Telefon : +3628/514-305, +3628/514-315
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 – 15:30 – sorszám 15:00-ig
Szerda: 08:00 – 15:30 – sorszám 15:00-ig
Péntek: 08:00 – 11:30 – sorszám 11:00-ig

Nagytarcsai  Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.

Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Ügyfélszolgálat telefon: 0670/633-8056

Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com
Igazgató: Ősz Gyula, Telefon: 06-20/479-5156

Ügyfélfogadás:  Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 12.00 – 19.00
Weboldal: www.nagytarcsaikozszolgaltato.hu

Táncsics Művelődési ház bérlése: Kovalcsikné Bartha Mária
Telefon: 0670/321-6042

Rendőrség
Körzeti megbízott: 06/70-492-0754
Kistarcsai Rendőrőrs: 06-28-470-801
Járőrkocsi: 06/70-263-4334

FLEX Polgárőr Egyesület
Mobil: +3620- 2359-880, E-mail: fuzesjaror@gmail.com

Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

DPMV Zrt. diszpécser szolgálat 
(0-24h) 06 29 340 010,  06 70 682 7546 

DPMV ügyfélszolgálati iroda: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. 
Tel.: 06 70/967-9037 vagy 29 340-010 

Ügyfélfogadás: Kedd:  12-18, Csütörtök: 12-16.



HIRDETÉS

Tisztelt Olvasók!

Szeretném bemutatni a cégemet, és kellemesen hűs árainkkal elcsá-
bítani Önöket.

Optikánk Nagytarcsa közvetlen közelében, Rákoskeresztúron, a
XVII. kerületben található, a Pesti út 146. szám alatt.

Az üzletet 1990-ben Édesanyám nyitotta, azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy később átadja nekem, s ez meg is történt 1996-ban. Fő-
profilunk a szemüvegkészítés, beleértve a vizsgálatot, a csiszolást, a
forrasztást, a javítást, de kontaktlencsével és napszemüvegekkel is
foglalkozunk. A térség egyik legjobban felszerelt üzletével rendelke-
zünk, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legmagasabb
színvonalon tudjuk elkészíteni az Önök szemüvegeit. Az elkészült
szemüvegekhez névre szóló garanciakártyát állítunk ki, ami egyben
pontgyűjtő is. 

Állandó és időszakos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat. Állandó
akciónk: minden nálunk vásárolt KO-LENS lencse árából 50% kedvez-
ményt biztosítunk. Lencsegyártónk ESSILOR alapanyagból gyártja a
szemüveglencséket, az ő jóvoltából minden hónapban kisorsolunk 2
pár egyfókuszú, napfényre elsötétülő lencsét. 

Törzsvásárlóink már tudják, hogy augusztus hónapban indul az is-
kolakezdési akciónk, ami idén augusztus 13-tól szeptember 29-ig tart.
Az akcióban minden diák részt vehet, nekik csak a munkadíjat kell fi-
zetniük +/-0.00+/-6.00-ig +/-2.00 cyl. közötti tartományban HMC ré-
teggel. A munkadíjunk 1200 Ft, de ha verssel vagy rajzzal
kedveskednek, akkor a munkadíjat elengedjük. Ha más dioptriára
vagy vékonyított lencsére lenne szükség, levonjuk a 4800 Ft/pár árat.

Az alkotók közül Facebook szavazás után a helyezettek 5000-10.000-
15.000 forintos utalványt nyerhetnek. Police keretet vásárlók ugyan-
ebben az időpontban szintén sorsoláson vesznek részt, melynek tétje
egy Police karóra.

Tavalyi rajzpályázatunk nyertesei: 

1. helyezett Czeglédi Réka (13 éves) rajza – 78 szavazattal

2. helyezettSzűcs Enikő (15 éves) rajza – 13 szavazattal

3. helyezett Oláh Karolina (15 éves) rajza – 12 szavazattal

Mindenkit sok szeretettel várunk a Kóbor Optikában!

Címünk: Budapest 1173 Pesti út 146

Nyitva tartás: 
H-P.: 09:00-18:00, Szo.: 09:00-12:00

Tel.: 061/256-76-28
www.facebook.com/KoborOptika/

Iskolakezdési akció!
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HIRDETÉS

Hangoljon ránk!

Barbara kutyakozmetika 

+3620/9355059
Nagytarcsa Tessedik Sámuel u.38 
www.barbarakutyakozmetika.hu

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása. 

tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47

Műszaki vizsga: 
06/30/650-03-46;     06/30/650-03-45

Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu 
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Lbub GYÓGYPEDIKŰR

Nagytarcsa, Bocskai u. 55. 
(bejelentkezésre)    06/30-4721910

Hívásra házhoz is megyek!
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TTaannyyaassii  HHúússbboolltt
Kohajda Péter, Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3.

06-30-402-5961; 06-30-308-0559

Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hurka, sütni való
kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő. Paprikás

abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Minden héten friss tőkehús!

Nyitva: 
minden pénteken 10-19-ig,

szombaton zárva!




