
TÜKÖR
Nagytarcsai AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

VII.  ÉVFOLYAM 
9. SZÁM 

2018

SZEPTEMBER ww
w.

na
gy

ta
rc

sa
.h

u

FALUNAP A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN

HHaattvvaannéévveess  aa  nnééppttáánnccssooppoorrtt

FFüüzzeesslliiggeettii  ffeesszzttiivvááll



KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsai TÜKÖR2

PEDAGÓGUSI ÁLLÁSOK

A Nagytarcsai 
Blaskovits Oszkár Általános Iskola 

azonnali belépéssel  keres: 

1 fő informatika-bármely szakos tanárt,
1 fő testnevelés-biológia szakos tanárt,
1 fő tanítót – napközis állásra,
1 fő tanítót  – magyar műveltségterülettel.

Bérezés a közalkalmazotti bértábla alapján.

Jelentkezés Tóthné Seres Katalin 
intézményvezetőnél 
az alábbi elérhetőségeken:

06-28/546-616
06-28/546-615
igazgatas@blaskovits.hu



Tisztelt Nagytarcsai Polgártársaim! Szoká-
somhoz híven az elmúlt hónap legfonto-
sabb történéseiről  első kézből szeretnék
beszámolni Önöknek.

A jegyzői állás betöltése:
Nagytarcsa Község Önkormányzata pályázatot
írt ki a jegyzői állás betöltésére.  Gondos mérle-
gelés után Ancsin Lászlót neveztem ki a jegyzői
feladatok ellátására. Hivatalát 2018. szeptem-
ber 20-tól tölti majd be. 

Mező utcai erdőtelepítés: 
Végre megszületett a telekalakítási határozat,
amelynek alapján az út, a kialakított telkek, a
telkek melletti erdő (fásított terület) és a vissza-
maradt szántóterület bejegyzésre került, így el-
hárult minden akadály a véderdő telepítés
vonatkozásában. 

Bölcsőde:
A szeptember 3-i képviselő-testületi ülésen a
Bíráló Bizottság eljárása alapján arról döntött a
testület, hogy eredménytelenné nyilvánítja a
bölcsőde közbeszerzését. A beadott pályázat-
ban a költségek 2016. évi árakat tartalmaztak,
így a 2017 decemberben született támogatói
döntés értelmében a bölcsőde építési költsége
megemelkedett. A hiányzó forrást pályázati tá-
mogatásból, vagy a 2019. évi költségvetés ter-
hére, önerőből finanszírozzuk. A bölcsőde
várható átadása 2019 augusztus vége. 

Iskola:
Véget ért a vakáció, a szeptember 3-i évnyitó-
val birtokba vették a gyerekek és a pedagógu-
sok a hét tanteremmel, új étkezővel, melegítő

konyhával bővülő iskolánkat. A Blaskovits Osz-
kár Általános Iskola bővítése utáni ünnepélyes
átadás szeptember végére várható. 

Tömegközlekedés:
Szeptember 1-től életbe lépett az új menetrend
(11-13. old.), ami most már nem csak Cinkotát,
hanem Rákoscsaba vasútállomást is összeköti
falunkkal. A rendszerváltás óta több cikluson
keresztül próbálkozott a haránt irányú tömeg-
közlekedés megvalósításával a mindenkori pol-
gármester és testület. Ez mára valósággá vált.
Mint minden új kezdeményezés, ez is magával
hordozhat gyerekbetegségeket, ezért kérjük a
tisztelt lakosságot, hogy javaslataikat észrevé-
teleiket a Polgármesteri Hivatal titkárságán
vagy a titkarsag1@nagytarcsa.hu e-mail-címen
tegyék meg!

Porszennyezés-mérés:
Nagytarcsa Község Önkormányzata arra szako-
sodott szakcéggel szállópor-mérést végeztet.
Ennek eredménye egy hónapon belül várható. 

Díszpolgári cím átadása:
Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus elnök-
püspök, településünk korábbi lelkésze ünnepé-
lyes keretek között vette át a „Nagytarcsa
Község Díszpolgára” címet. Az erről szóló rész-
letes tudósítást a lap 6. oldalán olvashatják. 

Ligetfesztivál:
A Füzesligetben idén is megrendezésre került a
nagy sikerű Ligetfesztivál. Itt került sor a  „Tiszta
udvar, rendes ház” díjak átadására. Idén 2-2
nyertes vehette át takaros portája elismerése-
ként modern és hagyományos kategóriában a
díszoklevelet és emlékplakettet, valamint az ez-

zel járó 1 éves időtartamra szóló kommunális
hulladékszállítás alóli mentességet. A tudósítá-
sokat és riportokat megtalálják lapunkban.

Hatvan éves a néptáncegyüttes:
Hatvan éve alakult meg a Nagytarcsai Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesület elődjeként a
Nagytarcsai Néptánc Csoport, az ő jubileumi
ünnepségükre került sor 2018. szeptember 1-
én a Hangyaudvarban, ahol a Falunap kereté-
ben emlékeztünk múltunkra és őseinkre,
akiktől gazdag hagyományainkat örököltük.  Az
összefoglalót  a 15-18. oldalakon találják olva-
sóink.

Falumúzeum:
Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2017 júli-
usában vagyonkezelésbe vett  Nagytarcsai Mú-
zeumi Kiállítóhelyre 2018. május 8-án
benyújtotta pályázatát a muzeális intézmények
szakmai támogatására kiírt Kubinyi Ágoston
programra. Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma augusztus 23-án kelt támogatási döntése
alapján 2.000.000 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást ítélt meg Nagytarcsa Önkormányza-
ta részére az intézmény állandó kiállításának
megújítására.

Könyvtár: 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2018. május 8-án
nyújtottuk be a „Nagytarcsa Község Önkor-
mányzatának fenntartásában működő könyv-
tár új (felújítandó) épületben történő
elhelyezése, teljes körű berendezése” című pá-
lyázatot. A július 24-én kelt támogatói döntés
alapján az NKA 3.150.000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást ítélt meg Nagytarcsa Község
Önkormányzata részére.

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER
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Idén a múzeumkert adott otthont az augusztus
20-i  megemlékezésnek, ahol a résztvevőket
Rónai Pálné képviselő köszöntötte.

A himnusz elhangzása után Bátori László, a
hagyományőrző kulturális egyesület elnöke
mondott ünnepi beszédet. Az új kenyeret Ba-
ranka György evangélikus lelkész áldotta meg.

Az áldás után újabb áldás, nevezetesen az
Áldás együttes műsora következett.

Első kézből – a polgármestertől

Szent István királyunk napján
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Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szeptember 3-án tartotta soron következő rendes ülését. Az
alábbiakban a legfontosabb, közérdekű határozatokat is-
mertetjük. 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szóló tájékoztatót jóváhagyta, az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak sze-
rint fogadta el.

A testület testület a háziorvosi rendelővel kapcsolatban 2016-

2017. évre felmerült közüzemi díjak kifizetésére 850.000 Ft for-
rást biztosít az általános tartalék keret terhére.

A testület döntött, hogy a Csillagszem Óvoda költségvetését
összesen 1.151.006 Ft összeggel emeli meg az általános tartalék
terhére, valamint az intézmény létszámkeretét 1 fővel megemel-
te.

Az önkormányzatának a fogászati gép karbantartásával kap-
csolatban felmerülő költségekre 295.085 Ft összegben forrást
biztosít az általános tartalék keret terhére.

A testület a 23/2013. (VIII.26.) önkormányzati rendelet alapján
a bölcsődepályázat elnyerése következtében a pályázati referenst
és 2 fő pénzügyi előadót céljuttatásban részesít 2.462.000 Ft ösz-
szegben, amely összeg a járulékokat is tartalmazza. A képviselő-
testület fenti rendeletét felül kívánja vizsgálni, ezért felkéri a
jegyzőt, hogy a soron következő rendes ülésre terjessze be!

Az önkormányzat a közterületek és parkok téli-nyári karban-
tartására pályázatot ír ki. 

Felkéri a Polgármestert az ajánlatokat terjessze a képviselő-
testület elé. 

Az önkormányzat a Kossuth L. u. 237/2. hrsz-ú ingatlanon lé-
vő épületrészt könyvtár céljára átalakíttatja. A szükséges munkák
költségeit a 2019. évi költségvetési keret terhére tervezi a beké-
rendő árajánlatok alapján. 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nagytarcsa, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú
„Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” tárgyú közbe-
szerzési eljárás 1. szakaszát (bölcsőde építése), valamint 2. szaka-
szát (út- és parkoló építése)  eredménytelenné nyilvánította.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
meg kívánja fellebbezni a PE-06/KTF/21481-22/2018. számú ha-
tározatot, tekintettel arra, hogy a kérelem a hatályos település-
rendészeti eszközökkel nincs összhangban, és az önkormányzat
ezt az összhangba hozást nem is kívánja megtenni a jövőben
sem, tekintettel a 108/2018 (VII.18.) számú testületi határozatá-
ra. Ezzel a kapcsolatosan úgy határozott, hogy a fenti határoza-
tát a HÉSZ-ben is rögzíteni kívánja. Addig, amíg a HÉSZ nem lép
hatályba, a területre változtatási tilalmat kíván elrendelni. 

A testület az 1180. hrsz-ú ingatlan címét Csontváry utcáról,
Cserfa utcára módosította.

A testület a 14/2017. (II.6.) Képviselő-testületi határozatát az
alábbiak szerint módosította:

a 0118/6; 0115/16; 927 hrsz-eknél a Szilas patak vízgazdálko-
dási területe helyett a 011/1 hrsz-ú ingatlanig „nyílt árok” legyen.
A határozat módosítással nem érintett részei továbbra is válto-
zatlanul hatályban maradnak és érvényesek.

Határozat született, hogy az önkormányzat a Szilas patak régi
medrének Orchidea út magasságától a 0111/1 hrsz-ú ingatlanig
terjedő szakaszát helyi jelentőségű természetvédelmi területté
kívánja nyilvánítani. A jogi lehetőség vizsgálatának idejére a me-
der 0118/6; 0115/16; 927 hrsz-ú részéből, annak az Orchidea utca
és a Szilas patak közti szakaszára változtatási tilalmat rendel el. 

A régi patakmeder 0118/6; 0115/16; 927 hrsz-oknál a régi pa-

takmeder vonalán az út (Ibolya utca) a 3102 sz. főúttól maximum
a 841 hrsz-ú ingatlan 2. kocsibeállójának széléig folytatódhat, de
nem érheti el az Orchidea utca vonalát. A Bodza utcára merőle-
ges, 1137 és 1134/2 hrsz-ú ingatlanok közötti jelenleg útként
használt területet továbbra is útként kell jelölni, biztosítva a
1137-es hrsz-ú ingatlanok megközelíthetőségét.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
09/17., 09/18, 09/19. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérését a
HÉSZ-módosítás következő ütemében tervezi megvalósítani. 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településrendezési eszközök módosítását a Településszerkezeti
Terv alapján, míg a Helyi Építési Szabályzatot az alábbiak szerint
kívánja módosítani:

1. A THV-nál kiesett területeket nem kívánja felhasználni.
2. A Nagytarcsa 093/113; 093/114 hrsz-ú ingatlanokat Gip-3

övezetbe sorolja.
3. A Nagytarcsa, 995 és 996 hrsz-ú ingatlanok lakóövezeti át-

sorolását nem támogatja.
4. A Nagytarcsa, 0135/51, 0135/5-15 ingatlanok Gip-3 övezet-

be tartozó részeinek Gksz-2 övezetbe történő sorolását támogat-
ja.

5. A Nagytarcsa 0102/4 hrsz-ú ingatlant továbbra is Má-k öve-
zetben tartja.

6. A Gyöngyvirág u. É-i részén a Pesti útnál a Ny-i oldalon nem
kell szabályozást ábrázolni és nem kell az útátkötés az Ibolya ut-
cához, hanem a valós kihajtás kerüljön jelölésre.

7. A Szőlő u É-i oldalán a 26 számtól a 72-ig kerüljön törlésre a
korábban tervezett szabályozási vonal és a többi szakasz szabá-
lyozási szélessége egységesen 14 m-re csökkenjen.

8. A Nagytarcsa 023/5-15 hrsz ingatlanok Má-k helyett Má-f
övezeti besorolását nem támogatja.

9. A temető D-i oldalán lévő szabályozási vonal kerüljön tör-
lésre.

10. A községet K-ről elkerülő tervezett út nyomvonalát a
017/1, a 017/3 hrsz. környezetében egyes szakaszokon módosí-
tani kell. Az út új szabályozási szélessége 16 m legyen.

11. Az új vízműtelep telekalakítása új vízműkutak és az új böl-
csőde kerüljön beillesztésre a tervbe.

12. Nagytarcsa-Isaszeg főútvonalon az út tengelyétől számí-
tott 15-15 m szélességben, a 30 m-es szabályozás kerüljön fel-
tüntetésre, szükség szerint módosításra.

13. A Nagytarcsa 0142/32 hrsz-ú KN övezeti besorolású ingat-
lanra a Füzesligeti úti beépítési vonalában (10 m-re) legfeljebb 1
lakás maximum 150 m2 elhelyezését, továbbá a 0142/33 hrsz-ú
KN besorolású ingatlanra a Somfa utca beépítési vonalában (5
méterre) 1 lakás maximum 150 m2 elhelyezését támogatja.

14. A Nagytarcsa 1235/8-9-10 hrsz-ú ingatlan lakóövezeti át-
sorolását támogatja. A közútcsatlakozást a tulajdonos az érintett
hatóságokkal egyeztetve saját költségén alakítja ki.

15. Az Lke-4 j. övezetben az EK min 5, maximum 7 m, Szőlő u.
Teller Ede u. által határol Lke-1 és Lke-3 jelű övezetekben a lakó-
épület „szabad elhelyezés" módosítását nem támogatja.

16. A Nagytarcsa, 738 és 737 hrsz-ú ingatlanon 12 m-es úttal
kapcsolatos döntést visszautalta a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottság részére.

17. Nem támogatja, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi és Sport u. kö-
zött be nem építhető telekrész kerüljön feltüntetésre.

18. A Nagytarcsa Sport köz közterületen kerüljön kialakításra
egy beépítésre alkalmas ingatlan és legyen kiszabályozva min. 6
m széles utca, valamint a Zrínyi utcai telkek végén tömbfeltáró
szabályozás kialakítását támogatja.

19. A Nagytarcsa, 086/6 hrsz-ú ingatlan lakóövezeti átminősí-
tését nem támogatja.

20. A Nagytarcsa 1134 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása a
1137 hrsz-ú ingatlanig Lke-3. j. övezeti besorolás módosítását
nem támogatja.

21. A Nagytarcsa 1280/2-9 és az 1280/28-32 hrsz-ú ingatla-
nokra a kertvárosias és falusias lakóövezetekben a kialakított épí-
tési telek nagyságától függően:

700 m2 telekterületig csak egylakásos,

Testületi döntések



701 - 900 m2 közötti telekterületig legfeljebb kétlakásos tár-
sasházas,

901 - 1.350 m2 közötti telekterületig legfeljebb háromlakásos
társasházas,

1.350 m2 feletti telekterülettől legfeljebb 4 lakásos társashá-
zas lakóépület építhető" meghatározás kerüljön.

22. Az előzőekben felsorolt módosítások Pestterv Kft. részére
történő többletmunkáért járó díj összegét a módosításokban
érintett Fejlesztők - a velük kötött szerződés alapján) arányosan
viselik.

23. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a településren-
dezési megállapodások megkötésére, valamint a Pestterv Kft.
ajánlata alapján a tervezővel való szerződéskötésre!

Döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat a Nagytarcsa
023/15 és 023/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását nem tá-
mogatja. Ugyanakkor a Nagytarcsa 013/66; 013/67; 013/68;
013/69 és a 013/70 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vo-
nását támogatja azzal a feltétellel, hogy a belterületbe vonás va-
lamennyi költségét a belterületbe vonást kezdeményező fél
viseli.

A képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta Nagytarcsa
Településképi Arculati Kézikönyve dokumentumot. Kinyilvání-
totta, hogy Településképi Bizottságot kíván létrehozni.

A testület a Nagytarcsa 0133/6. hrsz-ú ingatlan övezeti beso-
rolását nem módosítja.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2. védőnői körzet betöltésére érkezett pályázók, Csépe Katalin és
Simonné Szatmári Tünde – vállalkozó, védőnő pályázók – pályá-
zatát fogadja el. 

Negyvenkilenc éves, nős,
kétgyermekes, XVI. kerületi
lakos vagyok. A közigazga-
tásban 1996 óta dolgozom. A
Fővárosi és Pest Megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ságon kezdtem dolgozni. Ezt
követően a folyamatos válto-
zások során beintegrálód-
tunk az APEH-ba, mai nevén
NAV-ba.

Miután elvégeztem a főis-
kolát, jegyzői pályázatokat
nyújtottam be Pest megye
számos településére. Duna-
varsányban kezdtem aljegy-

zőként, majd megbízott jegyzőként. Pest megyében dolgoztam
még Piliscsabán, majd Kerepesen, szintén aljegyzőként. 2007-
ben pályáztam és nyertem el a XVI. kerületben a jegyzői széket,
melyet 11,5 évig töltöttem be.

Hobbim a sport. Jelenleg sportvezetőként irányítom a Magyar
Sumo Szakszövetséget társadalmi munkában. Korábban váloga-
tott birkózó voltam. Több Olimpiára készítettem fel olyan érme-
seket, mint Komáromi Tibor, Farkas Péter, Növényi Norbert.

Úgy érzem, hogy nagy rálátásom van a kisebb-nagyobb tele-
pülések életére, problémáira. Remélem, hogy tapasztalatomat
Nagytarcsán is a köz javára fogom tudni kamatoztatni.

TISZTELETTEL:
ANCSIN LÁSZLÓ
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Nagytarcsa új jegyzője

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
lakossági fórummal egybekötött 

KÖZMEGHALLGATÁST  
tart.

Ideje:  szeptember 27-e, csütörtök, 17-19 óráig 
Helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház (Rákóczi u. 35.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

Nagytarcsa Község Önkormányzata csatlakozott 
az Európai Mobilitási Hét 2018. rendezvényéhez 

az 
„Autómentes nap”

kezdeményezés megvalósulásához. 

Ennek keretében 
a Múzeumkert utcát 2018. szeptember 19-én, szerdán 

7.00-17.00 óráig tervezzük lezárni.

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!



Nagytarcsa Község Önkormányzat Képvise-
lő testületének a 115/2018. (VII.18.) számú

határozata alapján Nagytarcsa Község Dísz-
polgára címmel tüntette ki és az ezzel járó jo-
gokkal ruházta fel Gáncs Péter nyugdíjas
evangélikus elnök–püspök urat, Nagytarcsa
szolgálatában eltöltött tevékenységéért, múl-
hatatlan érdemeiért – jelentette be Rimóczi
Sándor polgármester augusztus 26-án, vasár-
nap, a Községháza előtt tartott rendezvényen.

Az ünnepséget az evangélikus templom-
ban lezajlott úrvacsorát követően tartották,
amelyre sok nagytarcsai jött el, annál is in-
kább, mivel az ünnepelt több mint másfél év-
tizedig a falu lelkésze volt.

A polgármester felidézte Gáncs Péter élet-
útját is. Megtudtuk, teológiai akadémiai dip-
lomáját 1974-ben kapta meg, s még abban az
évben lelkésszé avatták.

A következő esztendőben házasságot kö-
tött Hafenscher Mártával. Három gyermekük
született. 1976-ig budavári segédlelkészként
szolgált, majd dolgozott a Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsa irodájában. A het-
venes évek végén a rákoscsaba-pécel-isaszegi
társgyülekezet lelkésze volt. 

1980-ban a Rajnai Evangélikus Egyház ösz-
töndíjasaként a Wuppertali Egyházi Főiskolán
tanult, immár annak tudatában, hogy a nagy-
tarcsai evangélikus gyülekezet felkérte őt lel-

készének. Hazatérése után, 1981-től szolgált
Nagytarcsán, s tizenhat évig itt is maradt.
1997 és 2003 között a Magyarországi Evangé-
likus Egyház országos evangelizációs és misz-
sziói lelkésze. 2003 júniusában a Déli
evangélikus egyházkerület gyülekezetei meg-
választották püspöküknek, majd  2010-ben
lett a Magyarországi Evangélikus Egyház el-
nök-püspöke. Hivatalát ez év májusáig, nyug-
díjba vonulásáig töltötte be. 

Visszatérve a nagytarcsai évekhez, Rimóczi
Sándor rámutatott: nem volt könnyű feladata
a fiatal lelkésznek, aki egy olyan, 40 évig
Nagytarcsán szolgált elődöt követett a szó-
széken, mint amilyen Győri János evangélikus
lelkész volt. Ami a gyülekezetben elődjénél jól
működött, azt megtartotta, tovább vitte, ami
újat, értékeset látott, tapasztalt, azt bevezet-
te. Lelkészi szolgálata alatt minden korosztály
számára gyülekezeti alkalmakat szervezett. A
felnőtt gyülekezeti énekkart újjászervezte, az
ifjúsági énekkart újonnan indította, és felesé-
ge, Márti gyermekénekkart hozott létre. Szer-
vezőkészsége sok területen megmutatkozott:
a gyülekezeti ház felújítása, bővítése, nyáron
tábor szervezése gyerekeknek, a budapesti
Lutheránus Világszövetségre való előkészüle-
tek szervezése. Lényeges szolgálati területe a

rádiómissziós munka volt. Szívén viselte az
idősek és betegek lelki gondozását is.  

– A lelkek építése mellett kezdett egy másfaj-
ta építkezést: az ő nevéhez fűződik az ország-
ban a rendszerváltás után elsőként alapított
evangélikus óvoda, a nagytarcsai Szivárvány
Evangélikus Keresztény Óvoda – emlékeztetett
a polgármester. –  Neki köszönhetjük az erdé-
lyi, finn és szlovák testvér-gyülekezeti kapcsola-
tokat, amelyek a mai napig élnek. 

A díszpolgári cím ünnepélyes átadása után
Tóth Inez mondott verset. Köszöntőt mondott
Baranka György, a falu jelenlegi evangélikus
lelkésze is. Bánk áriáját Gulyásik Attila adta
elő.

Végül az új díszpolgár lépett a mikrofon-
hoz. Megköszönve az önkormányzatnak és a
falunak a megtiszteltetést, rámutatott, hogy
őt több köti Nagytarcsához, mint a lelkész-
ként itt töltött tizenhat év, hiszen gyermekko-
rában nagyon sokszor nyaralt itt
keresztszüleinél. Győri János ugyanis nem-
csak lelkész elődje volt, hanem nagybátyja és
keresztapja is. Beszédét így folytatta: 

– Nagytarcsán nagyon nehéz, egyszersmind
nagyon könnyű is lelkésznek lenni. Nagyon ne-
héz, mert Sztehlo Gábor és Győri János után föl-
menni a szószékre, az bizony nagy kihívás,
elődeim igen magasra tették a mércét. Másrészt
viszont azért könnyű, mert olyan gyülekezetet
örököltem, amelynek számos jó tulajdonsága
közül hármat emelnék ki. Egyrészt igeszerető,
igeolvasó gyülekezetről van szó. Másrészt ének-
lő gyülekezet. Rendkívül felemelő érzés a pap
számára, hogy egy egész falu énekel körülötte,
s tesz bizonyságot a hitéről. Nem utolsósorban
ez a gyülekezet mindig is nyitott volt minden új-
ra. Gondoljunk csak a hatvanas évek végén a
templomban felcsendülő gitárzenére, Győri Já-
nos magnójára és vetítőjére. Itt nem volt nehéz
nekem se saját újításaimat bevezetni.

Gáncs Péter végül az Úr áldását kérte a
gyülekezetre, amelyhez, mint mondta, mély
szeretetkapcsolat fűzi.

ZS. I.
FOTÓ: PUPEK ZSOLT ÉS SZILASTV
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ELISMERÉS

Gáncs Péter kapta az idei díszpolgári címet



ADolina Pestvidéki Szlovákok Regionális
Egyesülete szervezésében a tavalyi sikeres

szlovákiai zarándoklat után úgy határoztak a
vezetők, hogy idén is hirdetnek egy zarándo-
kutat. 2018. augusztus 11-én 97 fővel (Nagy-
tarcsáról 10 fő) indultunk a szlovákiai Jászóra
és Rimaszombatba.

Először Jászó községbe vezetett utunk,
amely Kassától 28 km-re fekszik. Itt megnéz-
tük azt a premontrei kolostort, amelyet a 12.
században alapított Könyves Kálmán király
Szent Norbert tiszteletére. Mai formáját a 18.
századi újjáépítéskor nyerte el. Keresztelő
Szent János tiszteletére szentelt temploma
1970-ben leégett, különösen a freskók rongá-
lódtak meg, látogatásunkkor is fel volt állvá-
nyozva egy rész. A templomban
idegenvezető ismertette meg velünk a temp-

lom történetét, majd Imre atya ezt a monos-
tor történetével egészítette ki. A templomban
magyar és szlovák imával ért véget látogatá-
sunk.

Délután Rimaszombatba mentünk. A város
a szombati napokon tartott hetivásárairól
kapta a nevét, amelynek előtagja pedig a Ri-
ma folyó melletti fekvésére utal.

Úti célunk az evangélikus templom volt,
amely 1786-ban épült, copf stílusban. Felsze-
relését IV. Gusztáv Adolf svéd király adomá-
nyozta 1803-ban, a bécsi svéd követség
megszüntetett kápolnájából.

A templom mellett megtekintettük a helyi
lelkész jóvoltából a Reformáció 500. évfordu-
lójára nyílt kiállítást, ahol többek között ma-
gyar és szlovák nyelvű Bibliák, énekeskönyvek
(Tranoscius), régi fotográfiák voltak láthatók.

A Cinkotáért Közhasznú Egyesület, valamint
a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának
Varečka klubja közös nyárbúcsúztató rétes-
sütésre jött össze a Cinkotai Kultúrházban.
Közös célunk volt, hogy megtanuljuk a hú-
zott rétessütés csínját-bínját, elsősorban a
nagytarcsai lakodalmas mákosrétest. Húzták
is asszonyaink a tésztát, majd töltötték mák-
kal, káposztával, túróval. Igazán jól sikerült,
sokan kedvet kaptak az otthoni próbálkozás-
hoz is. 

A kész rétest hangulatos beszélgetés köz-
ben elfogyasztottunk. Nagyon finom volt,
mind elfogyott! 

Köszönjük a meghívást Ani és Mihály Der-
novicsnak! Köszönjük Sinka Jánosné Máriká-
nak, hogy bevezetett minket a rétessütés
titkaiba, Vargáné Annuskának, Szegfű Mar-
csinak, Pataki Katinak, Rimóczi Évinek, Ros-
tásné Kovalcsik Margitnak, valamint minden
cinkotai segitőnek!
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Zarándokúton Szlovákiában

Tekeredik a rétes
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HAGYOMÁNY

Amint azt Mózes második könyvéből tudjuk,
Jethro midiánita pap a zsidók pusztai vándorlá-
sa során olyan hasznos közigazgatási tanácsok-
kal látta el Mózest, hogy azokkal letette a mai
modern közgazdaság alapjait. Jethro kései le-
származottjáról nevezte el magát egy általam
igen kedvelt és magas szintű zenét játszó angol
zenekar a Jethro Tull.  De most az apropó az,
hogy Mózes elvette feleségül az öreg Jethro lá-
nyát, Cipporát, kinek neve magyarul annyit
tesz, hogy Madár, Madárka. És ezzel megérkez-
tem a kályhától oda, hogy ide vessem pár gon-
dolatom némely, számomra kedves nagytarcsai
madárkáról.

Több fajtájuk is van, melyeknek egy vagy
több egyedével szorosabb barátságba keve-
redtem, mégis, legyen most az első a veréb,
merthogy az is madár. Mi az, hogy! Az első ma-
dár, amelyikkel én is, mint minden nagytarcsai
gyerek, már kiscsikó koromban megismerked-
tem. Igaz, a falumbéliek károsnak és haszonta-
lannak tartják, mert ők a földművelő
szemszögéből tudják csak látni a „szürke” kis
verebeket, pedig még a Szentírásban is szere-
pelnek. Háromszor is! A 84. Zsoltár szerint még
a veréb is talál fészket a Te oltáraidnál. Jézus pe-
dig azt mondja, hogy 5 verebet meg lehet ven-
ni 2 filléren (Lukács 12, 6), – ugyanezt Máté (10,
29) is leírja, és számomra különösen is érdekes
és kedves, hogy ő nem verebet, hanem vere-
becskét ír, melyek közül egy sem esik a földre
Isten tudta nélkül. Az értéktelenségre még ma
is használjuk a régi magyar mondást: „Még egy
lyukas kétfillérest sem ér.” Az érték pedig egy-
szerre relatív, és abszolút. Jelen esetben gon-
doljunk csak Jézus szavaira (Márk 12, 42),
melyeket az özvegyasszony két fillérjével kap-
csolatban mond: „odaadta mindenét”. Tehát né-
zőpont kérdése, hogy kinek, mikor, mi mennyit
ér.

Summa summarum, én nagyon kedvelem a
verebeket is. Azonban be kell, hogy valljam; ezt
kiskoromban eléggé el nem ítélhető módon él-
tem meg. Tudniillik, nekem is volt saját gyárt-
mányú csúzlim, méghozzá nem is egy, és nem
is akármilyen. Ennek a fegyvernek a fő alkotó-
részét képező, szép, szabályos, ipszilon formájú
fát (szaknyelven „ágas” vagy „rácos”) a parókia
kerítésénél burjánzó orgonabokrok adták.
Nagymamám magas szárú, forgalomból kivont
cipőjének gyönyörű, hosszú, barna bőr nyelvé-
ből készült a kavicstartó. Végül a szomszéd An-
tal Dódival való csecsebecse-cserebere által
megszerzett tejgumitól lett életképes a szerke-
zet. Pontosabban halálképes. Még szerencse,
hogy egy két tragikus eset után már minden
környékem béli veréb pontosan tudta a hatótá-
volságomat, és idejében elszelelt. Így ezúton
nem okoztam nagyobb változást a nagytarcsai
verebek népmozgalmi adataiban. Ekkoriban
szereztem azonban jártasságot a fészekrablás
nem mindig veszélytelen szakmájában is. E fog-
lalatosságom szakterülete a házi és mezei vere-
bek zaklatásain kívül a balkáni gerlék többnyire
kéttojásos fészkeire is kiterjedt. Fosztogatásaim
a TSZ tehén- és bikaistállóinak alacsony nádfe-
delében gyanútlanul fészkelő felnőtt verebek-
re is kiterjedtek. Míg néhány mezei

verébtojásért a Tessedik akácfáin kockázatos
magasságokat kellett megmászni, ez utóbbi
alantas és sportszerűtlen portya volt, ezt már
akkor is tudtam, amikor elkövettem. Az sem le-
het a mentségem, hogy a „korszellem” a vere-
bet és a gerlét káros madárnak titulálta. Ezért
most, ha arra gondolok, amit Jézus a kétfilléres
verebecskékről mondott „egy sem esett a föld-
re Isten tudta nélkül”, csak őszinte bűnbánattal
könyöröghetek Dávid királlyal: „Ifjúságomnak
vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg!!!”
(Zsolt 25,7).

Egy-egy konkrét verébről, mellyel személyes
kapcsolatom alakult volna ki, és mondjuk Pi-
tyunak hívhattam volna, sajnos nem számolha-
tok be. Ennek az oka talán az, hogy a verebek
mindig csapatokba tömörülnek. Így van ez a
mezeieknél és a háziaknál egyaránt. Sőt, még a
habituálódott városi verebeknél is, melyeket
szemtelen verebeknek is neveznek, mert egy-
egy kenyérmorzsa megszerzéséért pimaszul
közel merészkednek az emberhez. Így nyílt al-
kalmam nemegyszer, hogy alig egy méterről
megfigyeljem őket. A Keleti pályaudvar nyüzs-
gő tömegében kiflim csücskéből dobáltam ne-
kik mind közelebb és közelebb. Apró ugrálással
jöttek is lelkesen, különösebb félelem nélkül.
Lenyűgözött ezüstösen csillogó sötétbarna sze-
mük. (Még, hogy szemtelenek?!) Fejüket for-
gatva nagy bizalommal tekintgettek felém
kúpos csőrük mögül. A pintyek rokonai, innen
az erőteljes vaskos csőr.

A másik, amit nagyon szeretek bennük,
ahogy bandáznak. Téli napokon a közös éle-
lemszerzés után megszállnak egy ördögcérna-
bokrot. és jobbnál jobb sztorikat mesélnek
egymásnak fennhangon, vehemensen, és egy-
szerre.  Sose tudtam megfejteni, hogy ki a
hangadó, és miről lehet szó. Annyi bizonyos,
hogy irigylésre méltó élvezettel trécselnek fá-
radhatatlanul. Amint a bokorhoz közeledik va-
laki, hirtelen abbamarad a zsivaj. Ahogy
eltávolodik, ugyanúgy, egyszerre rákezd mind.
Persze, nem véletlen ez a hangoskodás, egy-
más szavába vágás, hiszen Olaszországból szár-
maznak. (Talán a bennem levő olasz vér miatt
van e nagy vonzalom irántuk?)

Reggeli tornám alatt madáretetőimet figye-
lem. A cinkék, zöldikék után a verebek hada
harmadikként érkezik. Nagy sebbel-lobbal jön-

nek, de egyszerre csak ketten-hárman néznek
az apró fekete szotyi után. És nem is mohók,
csak pár szemet morzsolnak szét csőrükkel, má-
ris a földre repülve a maguk, és mások által ki-
vert szemeket és egyebeket kurkásszák. Szinte
egész nap a kertünkben tartózkodnak, hol
ezen, hol azon a bozóton, vagy a talajon ugrál-
gatva szöszmötölnek, de ami a tuti, be nem áll
a csőrük. Bármi erősebb zajra elsőnek a cinkék,
majd a többiek menekülnek. Verebeim nyu-
godtan folytatják a lármát és a pöszmötölést.
Persze van, hogy egy pillanatra elcsendesednek
ők is, de nem repülnek el, csak akkor, ha igazán
nagy veszély van. Például ha egy karvaly, vagy
sólyom érkezik, a csurik az elsők, akik szó nél-
kül a sövény sűrű biztonságába nyomulnak.
Évek óta lesem, hogy a 30-40 fős csapatban ki
lehet az őrszem. Eddig nem tudtam megállapí-
tani, mert mind ugyanúgy csiripel és tesz-vesz.

Talán enyhítő körülmény lesz ifjonti vétkeim
megítélésekor, hogy önkezűleg épített házunk
második madárlakói (az első egy rozsdafarkú
pár volt, amelyről a későbbiekben még szó
lesz) a passer domesticusok – a házi verebek
voltak. Palatetőnk hullámai között modern, hő-
szigetelt, összkomfortos fészkelési lehetőséget
kínáltam nekik azáltal, hogy mind a mai napig
nincsen beszegve a tetőnk. Az ereszalja mind-
két oldalán vagy egy tucat fészekben két-há-
rom fészekalja cseperedett fel minden
szezonban. Igaz, meszesre piszkították körbe a
házat, de kárpótlásul közelről gyönyörködhe-
tünk a kis fiókák vékony csipogó hangjában,
amint a kukacellátmány után rimánkodnak. Bi-
zony előfordult az is, hogy kipottyant közülük
egyik-másik, és nem élte túl a három méteres
zuhanást. Emlékszem, egyszer Anna és Imola
lányom sírva hozott be egy szerencsétlenül járt
verébfiókát. Csupasz kis teste még meleg volt,
és mintha mozgatta is volna a szemét átlátszó
szemhéjai alatt, de hiába bugyoláltuk vattába.
Lassan kihűlt szegény. Szépen kibéleltünk egy
gyufás skatulyát. Ez volt az „üvegkoporsó”. Míg
én a ház oldalában a virágok között kis sírgöd-
röt kapargattam neki, addig Anna és Imola
könnybe lábadt szemmel ereszkedő dallammal
énekelte: „…meghalt a kis madár, meghalt a kis
madár...”

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Nagytarcsai jómadarak 
A csurik 
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Sipiczki Kristóf Péter vagyok.  2018. jú-
lius 18-án születtem, 4240 grammal és 55
cm-rel. Nővérem, Vanda már nagyon várta,
hogy kedvére ölelgethessen és puszilgat-
hasson. Anya és apa szerint pedig nagyon
aranyos nyugodt baba vagyok.

Antus Kamilla  2015. szeptember 26-án született
bátyja mellé. Igazi cserfes művésznő, senkit sem
hagy unatkozni. Ebben a hónapban már betölti a 3.
életévét és kezdi az ovit. Isten éltesse sokáig!

Tóth Dániel vagyok, 2018. június 1-jén szület-
tem. Vidám, érdeklődő baba vagyok. Szeretek
a játszószőnyegemen nézelődni és már ked-
venc játékaim is vannak: a csörgő kockám és a
zenélő elefántom. 

Gyurcsik Krisztofer a nevem, 2018. július 15-én
születtem szüleim első gyermekeként, szemük fé-
nyeként. Kíváncsi, érdeklődő, aktív és boldog ba-
ba vagyok, egy igazi szívtipró, mindenkit
magamba bolondítok, csáberőmnek senki sem
tud ellenállni. Köszöntök minden nagytarcsai la-
kost!

Az önkormányzat minden nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal kö-
szönt. A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagytar-
csai címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A
babacsomag átadásának feltétele, hogy a gyermek születésétől szá-
mított 3 hónapon belül a szülő bemutassa a gyermek nagytarcsai lak-
címkártyáját 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 SZÜLETETT
KISGYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATÁSÁT 1-2 SORBAN A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE: 
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A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG. 

Nagytarcsa 
új lakói

Reméljük az őszi hónapokban még többen
látogatnak ki a piacra. Választékunk tovább
bővült, a Madárkás kert friss és pácolt fürjto-
jás készítményeket, Zsófi, a fűszeres lány pe-
dig fűszerolajokat, ízesítőket, fűszereket hoz
a piacra. Friss házi tej, tejtermékek, tojás, füs-
tölt termékek minden héten kaphatók. A
pékkocsiban friss pékáru áll a vásárlók ren-
delkezésére. 

Nyár végével indul a szüret, sokféle ter-
mény is beérett. Piacunk standjain is bőség-
gel lehet majd válogatni. Zamatos szőlő,
zsenge csemegekukorica, ropogós uborka
kapható, de talán még napérlelte paradicso-
mot is lehet találni. A frissen préselt must is
kelendő. Bízom benne, hogy a helyben ter-
melt burgonyából is lesz elég, mert tavaly ez
kevésnek bizonyult. A vevők szívesen vásá-
rolják. Más az íze, s a tudat is szívet melenge-
tő, hogy nagytarcsai földben termett. Miért
is vegyünk messzi tájról származó zöldséget,

gyümölcsöt, ha sok minden itt is termeszt-
hető? Próbáljuk a kamrát helyben, környé-
ken termelt finomságokkal megtölteni.
Akinek nincs ideje, ereje befőzni, az sokféle
házi szörpöt, lekvárt készen is vásárolhat. 

Kicsik-nagyok örömére piacunk rendsze-
res partnere a kürtőskalácsos csapat. Jó tud-
ni, hogy diabetikus és tejmentes kürtőst is
készítenek. Piacunk kínálatának állandó sze-
replői a homoktövis készítmények. Kellemes
ízük mellett kiemelkedő vitamin és antioxi-
dáns források. Tóni úr szolgáltatásai, a késé-
lezés, kulcsmásolás, kerékpárjavítás után
egyre többen érdeklődnek.

Idén bevezettük, hogy havonta egyszer
meleg egytálételt is lehet vásárolni a piacon.

Szeptember 21-én, pénteken a Fazenda
Farm saját gazdaságából származó alap-
anyagokból főz nekünk valami finomat. 

A bolhapiac iránt is van érdeklődés, októ-
ber elején még szeretnénk egy ilyen alkal-
mat tartani. Reméljük idén is lesz almavásár!
Kérjük, figyeljék a községi hirdetőket, online
felületeket. Október 26-án pedig megtartjuk
a Tökfesztivált, bővített választékkal, kósto-
lókkal, főzéssel és persze jó hangulattal. Itt, e
cikk keretében is meg szeretnénk köszönni
Fehér István piacfelügyelő és a piacot segítő
Közszolgáltató segítségét.

Mindenkit szeretettel várunk a piacra!
RÓNAINÉ KRISZTINA

KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

Őszi zamatok
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KULTÚRA

Kányádi Sándor: Jön az ősz

Jön immár az ismerős 
Szél lábú deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 
Meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver, 
Krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.

Örömmel tudatjuk minden kedves olvasónkkal
és nagytarcsai lakóval, hogy nyár elején az Ön-
kormányzat megvásárolta a Takarékszövetkezet
által korábban üresen hagyott épületet a Kos-
suth utcában, a könyvtár részére. Ezzel egy idő-
ben, a berendezéshez, felújításhoz szükséges
összeg megszerzése érdekében elindult könyv-
tárunk a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemé-
nyek Kollégiuma által kiírt „Települési
könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korsze-
rűsítése” elnevezésű pályázaton, melyen sikere-
sen nyertünk. A szükséges önerőt településünk
önkormányzata biztosítja, így reményeink sze-
rint az épület felújítása után, a jövő év első fe-
lében már könnyen megközelíthetőméltó,
korszerű,  helyen fogadhatjuk olvasóinkat! 

Október 2-án nagy érdeklődéssel várjuk és
látjuk vendégül Gerlóczy Márton írót az Orszá-
gos Könyvtári Napok keretén belül, a Pest Me-
gyei Könyvtár támogatásával. Gerlóczy Márton
olyan felmenőkkel büszkélkedhet, mint Áprily
Lajos és Jékely Zoltán költők. A vér kötelez, így
Gerlóczy a magyar kortárs próza kiemelkedő
alakja, ugyanakkor megosztó személyiség. Za-
varba ejtő és erős társadalomkritikát fogalmaz
meg majdnem minden művében. Legújabb
könyve viszont szelídebb hangú megemléke-
zés, a nagy költő férfi felmenők mellett csend-
ben élő és elfeledett dédnagymamájáról és
nagymamájáról ír „Altató” című regényében.
Több könyvét is kölcsönözheti tőlünk, aki sze-
retne felkészülni a vele való találkozásra októ-
ber 2-án, 18 órakor a Községháza dísztermében. 

Szeptemberi könyvajánlónk az iskolakezdés
és az újrakezdés jegyében íródott, fogadják
szeretettel új beszerzésű könyveinket. 

Gyerekeknek: 

Vadadi Adrienn: Leszel a padtársam? 
A szerző Ünnepelj ve-

lünk! című könyvének
utolsó fejezetében az ovis
mesék szereplői elbúcsúz-
tak az óvodától, itt a foly-
tatás. Több szempontból is
remek a könyv. Egyrészt az
eddig megismert gyere-

kek mennek iskolába, lehet velük együtt nőni.
Másrészt pedig tényleg a mai magyar iskolát
mutatja be, olyan igazi, életszagú. Mert igen,
ilyenek történhetnek a gyerekekkel az iskolá-
ban. Barátságok, veszekedések, az iskolára han-
golódás nehézségei. Pásztohy Panka
illusztrációi csodássá teszik a könyvet, jó néze-
getni a képeket.  

Finy Petra: Iskolások kézikönyve
Nagycsoportos vagy, de

tudod, hogy jövőre iskolába
mész. Tudsz már egy kicsit
számolni, és egész sok betűt
ismersz. Az óvodában min-
den nap tanultok valami
újat… de az iskolában egész
nap tanulni fogsz! Vajon mi
az a matematika és mit je-
lent az, hogy tanterem, órarend? Finy Petra
könyvéből mindent megtudhatnak az iskolába
készülők arról, hogy mi vár rájuk, hogy se nekik,
se a szüleiknek ne kelljen félni az ismeretlentől!
Persze a kisiskolások is szívesen fogják lapoz-
gatni a sok-sok magyarázó és vidám képpel teli
könyvet, amelyben mindennapjaikra ismerhet-
nek.

Anne Rooney:  Matek 30 másodpercben
- 30 észbontó téma nem
csak kockáknak, mindösz-
sze fél percben

Mi a matematika? Mi-
ért van rá szükség? Tud-
nak számolni a madarak?
Mi az elképzelhető legna-
gyobb szám? Ezekre a
kérdésekre, és még sokkal

többre választ kaphatsz a könyv 30 izgalmas fe-
jezetében. Ámulj, hányféleképpen vannak jelen
a számok és formák a természetben! Fedezd fel
a számrendszereket! Tudd meg, mi az a fraktál,
és mi fán terem a szimmetria! Ismerkedj meg a
valószínűségszámítás alapjaival! Ha elmúltál
nyolcéves, és csíped a tudományt, no meg a
művészi igényű, jópofa rajzokat, akkor ne
hagyd ki ezt a könyvet! Jól fogsz szórakozni.

Felnőtteknek: 

Singer Magdolna: Érző férfiak 
- 18 személyes történet
veszteségekről és feldolgo-
zásról

Sokak szerint a férfiak
képtelenek a mélyebb érzel-
mekre. Valójában azonban
nem az átélésben, hanem az
átéltek kifejezésében kere-
sendő a két nem közötti kü-
lönbség. A férfiak érzelmei a „kemény fickó”
álarca mögött legtöbbször rejtve maradnak. 

Singer Magdolna könyvében 18 interjú ol-
vasható bátor férfiakkal ‒ többek között Nyáry
Krisztiánnal, Gerendás Péterrel és dr. Buda
Lászlóval ‒ akik vállalták, hogy elmesélik, mi-
lyen fájdalmak, csalódások érték őket életük
során – barátok árulása, bizalomvesztés, csőd-
helyzet, szerelmi csalódások, válás, az apaság-
gal járó sebek, haláleset –, és miként küzdöttek
meg a történtekkel.  

A megindító interjúkat olvasva betekinthe-
tünk ebbe a titkolt világba, így a nőolvasók
empatikusabban és megértőbben tudnak for-
dulni a férfiak felé, a férfiolvasók pedig felis-
merhetik, hogy férfitársaik ugyanazokkal a
sárkányokkal harcolnak, amelyekkel ők – még
ha fölényes magabiztossággal igyekeznek is
úgy tenni, mintha sárkányok csak a mesében
léteznének. 

Csiffáry Gabriella: Magyarázom 
a bizonyítványom 
– Híres magyarok az iskolá-
ban

Kötetünk híres emberek
(írók, költők, színészek és tu-
dósok) iskolai kudarcaival –
olykor sikereivel – ismerteti
meg az olvasót. Életsorsuk
példaértékű számunkra,
mert, bár jelentős hátrány-
nyal indultak útnak, akaraterejüknek, megszál-
lottságuknak köszönhetően rendkívüli
hírességekké váltak. Talán megdöbbenünk,
hogy Szent-Györgyi Albertnek magántanár kel-
lett ahhoz, hogy sikeresen abszolválja az érett-
ségit, Szentágothai János sem hozta minden
tárgyból a legjobb szintet, Bíró László József
(akinek ugye a golyóstollat köszönhetjük) an-
nak idején a tornán kívül minden tantárgyból
elégségest kapott… Hiánypótló olvasmány,
amelyből tudomást szerezhetünk sok ismert
ember iskolai előmeneteléről. A szerző bebizo-
nyítja, hogy az iskolatáska mindenkinek nehéz
volt egykoron…

Balázs Zsuzsa- Kékesi Enikő: Életben vagy?! 
- Hat vallomás az élet szere-
tetéről

Mindannyiunkban ott
van a vágy, amely arra kész-
tet és sürget, hogy életünket
fénnyé és lánggá formáljuk.
Ehhez szükségünk van irány-
tűre, lelki vezetőre, amely
vagy aki rávezet bennünket
a minőségi élet útjára. A kötet hat ember vallo-
másával „lelki sorvezetője” lehet az olvasónak,
életszerű, nagyon gyakorlatias és a legkevésbé
sem elvont módon. A hat ember az élet lénye-
géről, a minőségben megélt életről beszél,
amellyel napjaik folyamatosan telnek. Nem
múlnak, telnek. S szeretettel-teliek!

Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos
ingyen iratkozhat be és ingyen kölcsönözhet.
Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárközi köl-
csönzéssel ingyenesen beszerezzük.

Szeptembertől a költözésig a régi nyitva tar-
tással 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



Jelmagyarázat

Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy
Nagytarcsa Önkormányzata és 
a Volánbusz Zrt. megállapodása 
alapján 2018. szeptember 1-jétől
Nagytarcsa térségében az alábbi 
menetrendi változások lépnek életbe: 
Új, 482-es jelzésű autóbuszok közle-
kednek Nagytarcsa és Budapest, 
Rákoscsaba vasútállomás között, 
átszállási lehetőséget biztosítva 
a vasútra, valamint a 176E és 198 BKK-
járatokra. 
A 480-as és 482-es járatokkal – 
elsősorban a műszakkezdési- és végzé-
si időpontokhoz igazodóan – 
a nagytarcsai ipari parkok is elérhetők. 
A 480-as vonalon a késő esti időszak-
ban bővül a járatok száma, melynek
köszönhetően a H8-as és H9-es HÉV-
hez is kedvezőbb átszállási lehetősé-
gek biztosítottak. 

Új volánbusz menetrend
Érvényes: 2018. szeptember 1-től







Közérdekű információk

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.

Vérvétel: hétfő: 06:30 – 07:30, szerda: 07:30 – 08:00.

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. Vereszki Xénia

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:  06-70-617-4877

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.
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HAGYOMÁNY

A FALUNAP  A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN
ELNEVEZÉSŰ   PROGRAM  SORÁN  A  HAT
ÉVTIZEDDEL EZELŐTT MEGALAKULT NÉP-
TÁNCSOPORTOT ÜNNEPELTÜK SZEPTEM-
BER ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN.

Fotókiállítás
A program első állomása a Falumúzeum

volt, ahol Győriné Kováts Andrea köszöntötte a
megjelenteket. Elmondta, az október végéig, a
Falumúzeum nyitva tartási idejében látogatha-
tó tárlat képeit nem hivatásos fotósok készítet-
ték, hanem maguk a táncosok, énekesek,
családtagjaik és barátaik, vagyis ezen a téren
amatőrök. Ám, mint fogalmazott ez a gyűjte-
mény éppen ezért különleges érték.

Verset mondott, később énekelt is Németh
Katalin, aki maga is a hagyományőrző kulturá-
lis egyesület tagja.

A következőkben Rimóczi Sándor polgár-
mester mondott megnyitóbeszédet. 

„A tárlat egy kis bepillantást enged a hagyo-
mányőrzők elmúlt hatvan évének történetébe. A
képeket nézve szinte érezzük lábunk alatt a gö-
röngyös utat, ami a megalakulás kezdeti lépéseit
kísérte.  A következő pillanatban ismerős zene
csendül fülünkben, és táncra perdül a lábunk,
vagy éppen együtt énekelünk az asszonykórus-
sal…

Hagyományaink őrzésének egyik formája az
is, hogy megörökítjük azokat a történéseket,
amiknek részesei vagyunk: akár így, fotók formá-
jában akár film vagy, hangfelvétellel, hiszen az
utókor számára így marad meg hitelesen. Ez a fo-
tókiállítás erről is szól: egy lépés a történelmünk
útján, a nagytarcsai hagyományőrzés útján.”

Megemlékezés
A falunapi program a Hangya udvarban

folytatódott, ahol a két moderátor, Németh Ka-
talin és Wittinger Zoltán köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd a Himnusz elhangzása után
Rimóczi Sándor polgármester mondott kö-
szöntőt.

„Itt és most a Falunapon emlékezzünk a múl-
tunkra és őseinkre. Emlékezzünk meg azokról,
akiktől gazdag hagyományainkat örököltük!
Gondoljunk azokra, akik a legrosszabb időkben is
itt maradtak és otthont teremtettek. Adjunk hálát

dédapáinknak, akik templomot és iskolát építet-
tek. És köszönjük meg nagyszüleinknek és szüle-
inknek, hogy lehetőséget adtak nekünk arra,
hogy ismerjük egymást, hogy megismerjük gyö-
kereinket, felismerjük kultúránk gazdagságát,
megőrizzük mindazokat az értékeket, amelyek-
nek ők letéteményesei voltak és átörökítsük azo-
kat a jövő nemzedék számára.

Nagyon örülök, hogy az idén ismét megren-
dezhetjük a Falunapot, melynek része ez a Jubile-
umi ünnepség.  Köszönet érte a Nagytarcsai
Hagyományőrző Egyesületnek és mindenkinek,
aki, az előkészületekben részt vett!

Olyan ünnep ez, mely az egész közösség ün-
nepe: megmozdítja a falu apraját, nagyját.

Sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, a múlt a
mai napon azonban összeköt bennünket. A kö-
zösségek egyik fő összetartó ereje az a hagyo-
mány, amely apáról fiúra száll, szájról-szájra
öröklődik, és amihez minden nemzedék hozzáad
valamit. Nagy öröm látni, ahogy az idősebb nem-
zedék tanítja a fiatalabbat, és ezzel folytatja a
nagytarcsai szép hagyományok sorát, évről évre
részt vehetünk szüreti mulatságon, hagyomá-
nyőrző lakodalmon, jubileumi ünnepségen…”

A polgármesteri köszöntő után a jubileumi
gála szereplői a színpadra vonultak, s elénekel-
ték a Magyarországi Szlovákok közös himnu-
szát, együtt az ünneplő közönséggel. Először
szlovákul egy versszakot, majd magyarul is.

A megható pillanatok után Bátori László, a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesü-
let elnöke mondott ünnepi beszédet. 

„Uram, áldd meg ezt a földet és minden nem-
zetét – hallhattuk az előbb a szereplőktől és azok-
tól, akik ismerik ennek az éneknek a szövegét.
Miért is énekeltük ezt az éneket? Azért, mert itt,
Magyarországon, Budapest mellett, az agglome-
rációban élnek olyan közösségek, akiknek gyöke-
rei, vagy gyökereinek egy része nem magyar,
hanem szlovák. De énekeltük azért is, magyarul,
mert ennek a településnek, illetve a település ál-
lampolgárainak nagy része nem született nagy-
tarcsai, hanem az ország különböző pontjáról
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származik, de itt él, itt hajtja álomra a fejét, itt ne-
veli gyermekét, itt keresi boldogságát és boldogu-
lását. És most velünk ünnepel mindenki, aki itt él,
akár részt vesz ezen az ünnepen, akár nem. Akár
itt van akár nem, ennek az ünnepnek részese, hi-
szen saját hagyományai nem sokban különböz-
nek a nagytarcsaitól, amik egybe fonódnak, és ez
az ötvözet minden itt lakót boldogsággal kell,
hogy eltöltsön, mert ezáltal az itteni hagyomány
valamennyiünk hagyománya.

Miért van szükségünk a hagyományok fenn-
tartására? Azért, mert a múlt ismerete nélkül ne-
héz jövőt építeni. Nos, ezt a tényt ismerte fel
hatvan évvel ezelőtt néhány ember, akik azután
hagyományt teremtettek. Ők a hagyomány úttö-
rői Nagytarcsán. Sajnos már sokan nincsenek
köztünk, de emlékük, alkotásuk itt van velünk. De
hála Istennek, vannak olyan alapítók, akik még itt
vannak, és biztatnak bennünket arra, hogy igenis,
tessék, építsétek, csináljátok, csináljatok új ha-
gyományokat, de a régit soha ne feledjétek, soha
ne hagyjátok kitörölni emlékeitekből! Egy ilyen
alapítót köszönthetek ma itt ezen az évfordulón
Molnárné Hajdú Margit tanítónéni személyében,
aki fiatal pedagógusként költözött Nagytarcsára,
és felfedezte ennek a településnek szépségeit,
majd férjével Molnár Lajos tanító úrral gyűjtötték,
közreadták, a helyi tárgyi, szellemi kulturális és
vallási értékeket…”

(A nagytarcsai néptánc hatvanéves történe-
tét lapunk előző számaiban folytatásokban ad-
tuk közre, Galántai Györgyné tollából. A szerk.)

Bátori László köszönetet mondott minden-
kinek, aki segítette, támogatta a csoport majd
az egyesület hagyományőrző munkáját.

A résztvevők egyperces néma felállással tisz-
telegtek azok emléke előtt, akik ezt az ünnepet
nem élhették meg, de ennek a hagyománytisz-
telő, hagyományőrző csoportnak szereplői,
fenntartói és követői voltak, majd a egy szál vi-
rággal is megemlékeztek róluk.

A következőkben a Nagytarcsai Hagyomá-
nyőrző Kulturális Egyesület elnöksége emlékp-
lakettel köszönte meg azoknak a jelenlegi, és
volt tagoknak a munkáját, akik résztvevői, tá-
mogatói, előre mozdítói voltak ennek az örök-
ségmegtartó és örökségfenntartó munkának.

(Itt jegyezzük meg, hogy nem mindenki le-
hetett jelen a rendezvényen, a távol lévők ter-
mészetesen később megkapják az elismerést.)

Bátori László elsőként Molnárné Hajdú Mar-
gitnak, a falu tanító nénijének adta át a plaket-
tet, aki férjével, Molnár Lajos tanító bácsival
együtt a megálmodója és kezdeményezője volt
hat évtizeddel ezelőtt a hagyományőrzésnek.

Természetesen a tanító néni is mondott
kedves szavakat. Megköszönte az elismerést, és
hozzátette:

„…Még nagyobb köszönet illet titeket, akik
ilyen hosszú időn át kitartottatok, és utódokat is
neveltek, ez nagyon fontos. Isten áldását kérem
rátok, erőben, egészségben, hogy még sokáig dol-
gozhassatok a falu érdekében.” 

Plakettet adományozott az egyesület Tímár
Sándor művészeti vezető, koreográfus, táncta-
nárnak, Ákoncz Ildikónak, aki a fiatalok énekta-
nulását segítette, valamint Pirisi Évának, aki a
zenekar munkájában vett részt. Papp Jánosnak,
a Nyugállományú Honvédők Egyesülete elnö-
kének, aki több fellépési lehetőséget biztosí-
tott, és számtalan rendezvényen csapatával
önzetlenül segített. A Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzatának, Szlaukó Istvánné elnöknek
és Képviselőtársainak.

Következtek a falu első számú jelenlegi és
volt vezetői, tanácselnökök és polgármesterek,
közülük Vassné Nyéki Ilona és Rimóczi Sándor
volt jelen. Plakettet kaptak azok a vezetők, akik
szervezték, vezették az évtizedeken átnyúló
munkát: Balogh János, Galántai Györgyné, Ró-
nai Árpád, Nitkulinetz Zsanett. 

Akik évtizedek óta, kisebb kihagyásokkal
tagjai ennek a kulturális szerveződésnek és je-
lenleg is tagjai és szereplői a csoportnak:  Báto-
ri Lászlóné, Fényes Mihály, Fényes Pálné, Fényes
Piroska, Galántai Györgyné, Kabány Gábor, Kri-
zsán Béláné, Molnár László, Morvai Jánosné,
posztumusz Tagai István, Pupek Mihályné, Si-
piczki Györgyné, Németh Katalin.

A támogatás természetesen kívülről is ér-
kezhet, akár anyagi, akár erkölcsi formában. En-
nek bizonyítéka, hogy működése az
egyesületnek széleskörű, baráti, és egyben or-
szágos is.

Így érmet és oklevelet kapott Hollerné Racs-
kó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormány-
zat elnöke, valamint az alelnök, Aszódi Csaba.
Bánszkiné Varga Judit isaszegi művészeti veze-
tő, dr. Szabó Zsuzsanna, a Dolina Pest-vidéki
Szlovákok elnöke, Győriné Kováts Andrea, a Fa-
lumúzeum vezetője, Kiss Károly, a Kerepesi
Szlovák Önkormányzat Elnöke, Nobik Erzsébet,
szarvasi nyugalmazott evangélikus lelkész, Ősz
Gyula, a magyar kultúra lovagja, Papp János, a
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egye-
sületének elnöke, Szabó Erzsébet, a Csömöri
Szlovák Önkormányzat elnöke, Szabóné Tóth
Katalin, a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat el-
nöke, valamint Szlaukó Istvánné, a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzatának elnöke. 

A következőkben azok a személyek kaptak
emlékérmet, akik jelenleg is részt vesznek az
egyesület életének, fejlődésének elősegítésé-
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ben: Simon Luca, Vass Virág és Rideg Tibor, Szi-
lágyiné Suba Éva koreográfusok, és a mini cso-
port segítői: Szalkai Gáborné, és Fényes Gábor
szülők.

Végül, de nem utolsósorban azok következ-
tek, akik jelenleg alkotják a tagságot, a szerep-
lők és a segítők. A táncos lányok: Bátori Csenge,
Csókai Renáta, Fényesné Hunti Magdolna,
Gottfried Marianna, Harangozó Lili, Hegyi Vik-
tória, Hervoly Petra, Somogyi Kira. A táncos fi-
úk: Baranyi Gábor, Ferencz Gergely, Fényes
Gábor, Kenyeres Máté, Vágó Richárd, Wittinger
Balázs. A Vencsok asszonykórus tagjai: Fábián
Pálné, Balázsné Tóth Anna, Békésiné Sipiczki
Mária. A nem szereplő tagok: Ádányné Végh Tí-
mea, Fábián István, ifj. Fábián István, Fábián Ist-
vánné, Fábián Máté, Fényes Pál, Hajdú Enikő,
Hornyák Lajosné, Kiss Attila, Pál Norbert, Szabó
Viktória, Tarcsai Tünde, Ványi Istvánné, Wittin-
ger Bálint, Wittinger Zoltán. A kis tánccsoport
tagjai: Fényes-Bali Márk, Kövér Kitti, Mayer Mar-
tin, Mészáros Benedek, Nagy Erik, Németh-Zá-
borszky Emese, Németh-Záborszky Virág, Pajor
Márton, Pajor Nóra, Romász Kitti, Szakmári Di-
ána, Szalkai Annamária, Szlaukó Csanád, Szlau-
kó Lujza, Vágó Lili, Varga Sára, Varga Virág,
Zsoldos Luca. 

A gálaműsor előtt Kiss Attila alelnök vette át
a szót, aki rövid méltatás után Bátori Lászlónak,
az egyesület elnökének is átadta az emlékpla-
kettet. 

Itt jelezzük, hogy a felsorolt, elismerésben
részesültek közül többen maguk is hoztak aján-
dékot,  jó szavakat vagy mindkettőt. Vassné
Nyéki Ilona egykori tanácselnök további sikere-
ket kívánt az egyesületnek, és átadta azokat a
népviseleti kendőket, amelyeket korábban
Agárdi Máriától kapott. Egyúttal Papp János
nyugállományú ezredes felkérése alapján em-
léktárgy kíséretében elhozta a nyugállományú
nagytarcsai honvédők üdvözletét is.

Köszönetet mondott Rimóczi Sándor pol-
gármester is, megígérve: továbbra is azon fára-
dozik majd, hogy ennek a falunak jó legyen.

„Szívem, szeretetem mindig visszahoz Nagy-
tarcsára – mondta Nobik Erzsébet szarvasi nyu-
galmazott evangélikus lelkész. – Kívánom, hogy
azok az értékek, amelyek Nagytarcsát naggyá
tették, megmaradjanak. …”

Dr. Szabó Zsuzsanna, a Dolina Pest-vidéki
Szlovákok elnöke az Országos Szlovák Önkor-
mányzat nevében kívánt további sikereket, Sza-
bó Erzsébet a csömöri és pest megyei elnökség
nevében fejezte ki jókívánságait, de az össze-
tartozásról nem tisztségviselőként, hanem egy-
szerűen csömöri hagyományőrzőként tett
tanúbizonyságot.

Ünnepi gálaműsor következett, amelyben
több műsorszámmal lépett fel a néptánccso-
port, a kiscsoport és a Vencsok Asszonykórus. 

A gálaműsort követő közös vacsora után
retró koncert zárta a falunapi rendezvényt. 

ZS. I. FOTÓ: SZILASTV  
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Főzőverseny, sütiverseny, körhinta, íjászat,
kézműves foglalkozások, édességek és

üdítőitalok, remek színpadi programok. Rövi-
den ezek jellemezték az idei nagytarcsai Liget
fesztivált, amelynek, mint a neve is mutatja, a
Füzesligeti szabadidőpark adott otthont au-
gusztus utolsó hétvégéjén.

A program szervezői ezeken a ren-
dezvényeken összekötik a kellemest a
hasznossal: mindenki jól érzi magát,
miközben az önkéntes felajánlásokból
származó sütik, s az önkéntesek által
árusított üdítők szép kis bevételt hoz-
nak, ebből pedig a füzesliget fejleszté-
sét célul tűző alapítvány évről évre
gazdagítja a lakópark által körülölelt
parkot. 

Az események összefoglalására Wit-
tinger Zoltánt, a program egyik fő
szervezőjét kértük, aki elmondta: im-

már hetedik alkalommal rendezték meg a
fesztivált. Látogatottságát tekintve talán ez
Nagytarcsa legjelentősebb családi eseménye.
Köszönhető ez például annak is, hogy ez a
nyár utolsó nagy rendezvénye, már véget ér-
tek a szabadságok, de még az iskolakezdés

előtt vagyunk. Természetesen az is nagyon
fontos, hogy legyenek jó programok. A ta-
pasztalatok alapján a legvonzóbbak a színpa-
di programok. Így volt ez már a pénteki,
úgynevezett nulladik napon, amikor is a Mo-
bilmánia zenekar lépett fel Vikidál Gyulával
együtt, hatalmas sikert aratva. Szombaton
pedig délután a vérpezsdítő Copacabana
show szórakoztatta a látogatókat, míg este a
Unique együttes jubileumi koncertje hozta
lázba a közönséget.

A szervezők a színpadi produkciók mellett
nagy hangsúlyt fektettek a szabadtéri sza-
badidős programokra is. Nagy volt a készülő-
dés a szombati főzőversenyre. A résztvevők
kellemes nyárvégi napot tölthettek együtt. 12
csapat mérkőzött meg egymással, persze bé-
késen, hisz a nap a közös főzőcskézésről, re-
mek zamatokról, bulizásról, jó hangulatról
szólt. A verseny kritériuma csak a bográcsban
való főzést jelentette, az alapanyagok már
szabadon választhatók voltak. Békésen rotyo-
gott egymás mellett a kakas, a hal, a marha

fehérpecsenye, az őz- és sertés. Volt, aki hús-
hoz sem nyúlt, nemes egyszerűséggel egy
bográcsos túrós csuszát rittyentett. Nehéz
dolga volt a zsűrinek. Elnöke Bede Róbert
mesterszakács és kollégája, Perna Pál úr, 30
éves vendéglátós szakértelemmel értékeltek.
Somolya Sándor és Rimóczi Éva a főzni tudó
és szerető amatőrök szempontjából tudott
véleményezni. A zsűri különdíját a KÖZÖS LÓ-
NAK TÚRÓS A CSUSZÁJA csapata kapta, ter-
mészetesen a remek túrós csuszáért.
Harmadik helyezett a GYUFATÉSZTÁS HALFŐ-
ZŐK csapata lett, a jó bajai halászléért. A má-
sodik helyezést a régi Petőfi lakótelep 6-os
házának csapata nyerte, csodás babos-csül-
kös káposztájukért. Az első díjat CHARLEY ÉS
ANGYALAI népes csapata nyerte el, tárkony-
nyal megbolondított csángó
gulyásukért.Vannak hagyományos progra-
mok a Liget Fesztiválon, ezeket idén is meg-
tartották. Ilyen volt a kézműves sátor, az
íjászat, a körhinta és a légvár, valamint a vá-
sári forgatag, kürtőskaláccsal, édességet és já-
tékot kínáló árusokkal.

Nagyon fontos, hogy a rendezvény forrá-
sát az önkormányzat biztosítja, de emellett

Füzesligeti Fesztivál – kellemes és hasznos



AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 19 

SZABADIDŐ

kiemelkedő a közösségi összefogás. Nagyon
sokat segítenek a lelkes önkéntesek, és szá-
mos köszönet illeti a Közszolgáltató Kft-t is.

A programba illesztve került sor a Tiszta
udvar, rendes ház pályázat díjainak átadásá-
ra. Ezeket Rimóczi Sándor polgármester adta
át a színpadon, az idei nyerteseket és díjazott
portájukat a lap 20. oldalán mutatjuk be. 

Tóth Bagi Szilvia, az alapítvány vezetője el-
mondta, hogyan is működik az összefüggés a
kellemes és a hasznos között. A fesztiválon
való részvétel mindenkinek kellemes, eköz-
ben hasznos is, hiszen a park minden évben
gyarapodik valamivel. Az egyesület köszöni
az önkormányzatnak a támogatást, de nem-
csak kaptak, hanem pályázaton is nyertek
szép összegeket. Ugyanakkor köszönet a ma-
gánemberek adományainak, amelyek nem-
csak az elfogyasztott sütemények és italok
fejében szaporodnak az adományos doboz-
ban, hiszen az egyesületet a cikkben feltün-
tetett számlaszámon másként is lehet
támogatni, hogy mielőbb sikerüljön elérni a
2011-es fejlesztési tervben felvázolt célokat.

Gyűlik az adomány

A Füzesliget Egyesület a sütemény- és li-
monádépultot működtette és a főzőversenyt
szervezte. Idén is hasonlóképpen bonyoló-
dott a limonádé- és a süteményrészleg – fel-
ajánlások, adományozás, zsűrizés,
ajándékozás – mint az előző években.

Számtalan tálca finomabbnál finomabb
süteményt hoztak Nagytarcsa lakói, amit kö-
szönünk szépen, csodás volt a mézeskalács és
a barackkal, szőlővel megrakott kosár, amit
Pócsa Ancitól kaptunk, remek volta a kosár 4
ízű ropogtatnivalóval Pupek Teritől. Azoknak
is köszönjük a süteményeket, akik nem ne-
veztek a versenyre. Köszönjük a felnőtt ön-
kéntesek munkáját a süteménypultnál, és a
gyerekek szorgoskodását a limonádépultnál.

Díjazottak:
Különdíjat nyert Mocsáry Zoltán a maca-

ron golyó sütivel, az ajándéka egy gofrisütő.
III. helyezett Téglási Veronika, aki vaníliás

diós piskótát készített, mixer lett az ajándéka.
II. helyezett Pogonyi Márti, a linzerkariká-

val nyert, robotgépet kapott.
I. helyre került Fényes Katalin a Hófehérke

szelettel, aprítógépet nyert.
Köszönjük Stift Katalin cukrásznak, hogy

ellátta a sütiverseny zsűrielnöki feladatait. Kö-
szönjük a munkát a zsűritagoknak, Szlaukó
Katalinnak, a Nagytarcsai Szlovák Önkor-
mányzat elnökének, Váradi Lászlónak, a Lajos
Király étterem tulajdonosának, és a Parika TV
mesterszakácsának, Bede Róbertnek.

A nagylelkű sütemény- és a limonádéado-
mányokból 90.000 Ft gyűlt össze, amit az
egyesületünk egy kültéri pingpongasztal vá-
sárlására fog fordítani. Mivel az asztal értéke
230.000 Ft, további adományokat is szívesen
fogadunk, hogy mihamarabb játszani is le-
hessen rajta. 

A díjnyertes sütemény receptje

Hófehérke szelet:

Tészta:
• 30 dkg liszt
• 10 dkg porcukor
• 5 dkg zsír
• 1 csomag sütőpor
• 2 egész tojás

Mindezeket nagyon kevés (kb. 1 evőkanál)
tejföllel összegyúrjuk, ha nagyon ragad, egy
kicsi lisztet teszünk hozzá. A tésztát 3 egyfor-
ma részre osztjuk, majd ezeket egyforma mé-
retűre nyújtjuk, és a kinyújtott lapokat kb.
175 °C-on, kb. 8 percig, világos sárgára sütjük.

Töltelék:
Krém 1: 12 dkg vajat vagy margarint 15

dkg porcukorral habosra keverünk.
Krém 2: 4 evőkanál lisztet, 4 evőkanál cuk-

rot és 5 dl tejet jól elkeverünk (a tejet aprán-
ként adjuk hozzá!), majd folyamatos keverés
mellett sűrű péppé főzzük, mint egy pudin-
got. Ha teljesen kihűlt, összekeverjük a két
krémet, majd belekeverjük 1 citrom reszelt
héját és levét. A krémet 2 részre osztva be-
töltjük a lapok közé.

Tetejére porcukrot szórunk.

Köszönettel:
Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért 
Közhasznú Egyesület, számlaszám 
CIB Bank: 10702136-66726526-51100005
Tóth Bagi Szilvia elnök
06 30 366 8928

SZÖVEG ÉS KÉP: RÓNAINÉ KRISZTINA, ZSALAKÓ ISTVÁN
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Békésiné Sipiczki Mária, Zrínyi u. 42.

Az ingatlan Nagytarcsa ófalui területén található.
Az épület egy jellegzetes kockaház, ami a régi falu
korábbi építkezését jellemezte, viszont a külleme
korántsem átlagos. Nagyon szépen fel van újítva,
karban van tartva. Az épülethez kis kert tartozik.
Az udvar a házzal párhuzamos. Különlegessége,

hogy egy hatalmas szőlőlugas található felette. Az
előkertben és az utcán van a virágos, parkosított
rész. A tulajdonos igényességét dicséri, hogy a ház
másik oldalán is növények díszítik a kertet, pedig
ez úgymond már nem látszik. A kert hátsó részé-
ben, a ház mögött van a haszonkert. Itt többféle
zöldség található. Az egész kert és a ház nagyon
gondozott, rendezett. Bármilyen évszakról is le-
gyen szó, mindig rendezett, harmonikus kép fogad
minket.

Rajna Gyuláné Nagytarcsa Ady E. u. 6.

Az ingatlan Nagytarcsa ófalui területén található.
A kis családi házhoz nagy kert tartozik. Az előkert-
ben és az utcán van a virágos, parkosított rész. A
kert különlegessége, hogy minden évszakban nyí-

lik valamilyen virág. Az ágyásokat gondozott, gyö-
nyörű pázsit öleli körül. A kert hátsó részében, a
ház mögött van a haszonkert. Itt többféle zöldség
található jelenleg is. A talaj termőerejét szakszerű-
en előállított komposzttal erősíti a tulajdonos. Az
egész kert, és a ház nagyon gondozott, rendezett.
A tulajdonosról sugárzik a természet szeretete és
örömmel mesélt a kerttel kapcsolatos teendőiről.

Radu Florin Vasile, Kozma Tünde, Kökény u. 16.

Flórián és Tündi egy nagyon szép, modern ingat-
lanban élnek a Felsőréten. A kert és a ház harmo-
nikusan simul össze. Portájukon megtalálható az

igényes pihenőkert, gyönyörű előkert sok virággal,
és egy nagyon ápolt haszonkert is. Nagyon sokféle
különleges zöldséget is termesztenek, sőt fűszer-
kertet is létesítettek. Amit lehet, sajátkezűleg al-
kotnak meg, Flórián készítette a kerti járólapokat.
Komposztálnak, a kertet csak természetes táp-
anyaggal dúsítják. Számukra a kertben végzett
munka kikapcsolódás, feltöltődés.

Wienerné Bujdosó Etelka és Wiener György,
Nyárfa u. 11.

Etelkáék így írtak nekünk a díjazás kapcsán: „3 éve
költöztünk a férjemmel Nagytarcsára, a Füzesliget-
be. A választás mellett döntött a főváros közelsége

és főleg az a tény, hogy a gyerekeink és az uno-
kánk közelében maradhattunk, akik Kistarcsán lak-
nak. Tettszett a ház és a kert is. Mind a kettőben
megláttuk azt a lehetőséget, hogy a saját ízlésünk-
re átformáljuk. Szeretjük a házunk kényelmét, a
kertünk intimitását. A kert intim világát csodálatos
leilandi fenyősövény-sor biztosítja. Egyben kellő
árnyat nyújt a rododendronoknak és azáleáinknak.
De a kínai hamufű virágunk és a japán juharjaink
is meghálálják gondoskodásunkat. Kedvesek a
szomszédaink, és ügyes-bajos dolgainkat eddig
mindig sikerült megoldani. Szeretünk itt lakni.
Nagy elismerés, hogy elnyerhettük a Tiszta udvar
rendes ház díjat. „

SZÖVEG ÉS KÉPEK: 
RÓNAINÉ KRISZTINA, FARKAS ISTVÁNNÉ

A „Tiszta udvar, rendes ház” cím nyertesei
A képviselőtestület döntése
értelmében a „Tiszta udvar,
rendes ház” felhívás idén is
meghirdetésre került. A ne-
mes versengés célja a község
szépítése, az ápolt, virágos,
kulturált környezet kialakítá-
sára való ösztönzés volt. 

A „Tiszta udvar, rendes ház”
cím HAGYOMÁNYŐRZŐ és
MODERN ingatlan kategóriá-
ban került meghirdetésre. A
díjat kategóriánként legfel-
jebb 2-2 ingatlantulajdonos
nyerhette el. 

A beérkező pályázatokat az
Oktatási, Kulturális, Sport- és
Egészségügyi Bizottság bírál-
ta el, és javaslatuk alapján a
képviselőtestület döntött a
cím adományozásáról. A pá-
lyázatok értékelésénél szem-
pont volt az ingatlan, a
lakóépület és a kert, az udvar
és az előkert gondozottsága,
harmonikus, esztétikus meg-
jelenése. 

A képviselőtestület döntése
értelmében 2018-ban a „Tiszta
udvar rendes ház” pályázat
hagyományőrző kategóriájá-
nak díjazottja a Zrínyi u. 42.
szám alatti ingatlan tulajdo-
nososa, Békésiné Sipiczki Má-
ria Katalin és az Ady Endre u.
6. szám alatti ingatlan tulajdo-
nososa, Rajna Gyuláné Zsuzsa
lett. 

A modern ingatlan kategóriá-
ban a Kökény u. 16. szám alat-
ti ingatlan tulajdonosai, Radu
Florin Vasile és Kozma Tünde,
illetve a Nyárfa utca 11. szám
alatti ingatlan tulajdonosai,
Wienerné Bujdosó Etelka és
Wiener György kaptak elisme-
rést. 

A díjak a LIGET FESZTIVÁL ke-
retében kerültek átadásra. A
nyertesek emléklapot és dí-
szes plakettet kaptak, illetve a
díjazást követő évben mente-
sülnek a kommunális hulla-
dék elszállításának díjfizetése
alól. A boldog nyerteseket
szeretnénk bemutatni.
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Idén 82 esztendeje, hogy a nagytarcsai katolikus híveknek saját
templomot benedikáltak Bosco Szent János tiszteletére. Dr. Hana-
uer Á. István megyésfőpásztor megbízásából a korábbi kistarcsai-
nagytarcsai plébános, dr. Pesthy Frigyes címzetes apát és
templomépítő, Kis Pál egyházgondnoksága idején. Hogy milyen
rendszerességgel tartottak miséket ekkoriban, arról nincs tudo-
másunk. A ’90-es évektől havi 2-3 szentmise van rendszeresen. A
kétezres években, egy időben református testvéreink is használták
istentiszteletük megtartására kicsiny templomunkat. 

Aki valaha is építkezett, az jól tudja, minden épít-
kezéshez nagyon nagy elszántság és akarat szüksé-
ges. Akkoriban ráadásul még az evangélikus hívek
voltak többségben Nagytarcsán, akik 1931-ben épí-
tették jelenlegi templomukat. A 2011-es népszámlá-
lási adatok szerint viszont már Nagytarcsán 761
személy vallotta magát katolikusnak és 752 evangé-
likusnak. (Forrás: KSH.) Ezért is egyre nagyobb az
igény a Nagytarcsára betelepülő katolikus családok
között, hogy helyben tudjanak istentiszteletre járni
a katolikus templomba. 

Az idő múlásával többször is kellett felújításokat
végezni a kis templomon. A nagytarcsai hívek min-
dig készséggel adakoztak Isten házának rendbetéte-
lére. A sekrestyés házaspár, Gerzsai János és felesége
minden szentmisére csodálatosan feldíszíti a szen-
télyt Isten dicsőségére és a hívek örömére, és a
templomkertet is gondozza családja és a hívek se-
gítségével. 

2009 októberében – egy névtelen adakozónak
köszönhetően –, két szép szoborral is gazdagodott a
templom külső homlokzata. Szent Erzsébet és Szent

István egészalakos szobrával. Azóta nemzetünk e két meghatározó
szentje is hívogatja, várja a templom előtt elhaladókat. 

Imádkozzunk, hogy a beköltöző fiatal katolikus családok új ott-
honra leljenek Nagytarcsán és az egyházközségben, ahol jó együtt
lenni és jó összetartozni. Ehhez évek óta számos lehetőséget biz-
tosítanak a nagytarcsai lelkes egyházközségi tagok, sok-sok színes
programot hozva a templomba is. (Nyitott templomok, elsőáldo-
zás, adventi gyertyagyújtás, keresztút…) 

KÉP ÉS SZÖVEG: 
LAUER TAMÁS DIAKÓNUS

Amikor megírtam phenjani kalandjaim má-
sodik részét, azt hittem, vége van a történet-
nek, de nem így alakult. Az egyik
magyarországi misszió felhívott, mert olvas-
tak észak-koreai utamról, s ők éppen szep-
tember 1-jén adtak helyet a Europian NK
Network-nek, mely olyan keresztyénekből
áll, akik szívükön viselik Észak-Korea sorsát,
imaközösségeket vezetnek Európában, Dél-
Koreában, sőt a diktatúrával sújtott Koreá-
ban is. Ők évente összegyülekezenek valahol
Európában, beszámolnak munkájukról,
imádságban hordozzák egymást, worksho-
pokat tartanak. 

A találkozón lehetőségem volt beszámol-
ni az 1989-es utamról, az evangéliumok
phenjani osztogatásáról. Ennél azonban sok-
kal fontosabb és érdekesebb volt, amit ott
megismertem ebből a munkából. Elmond-
ták, hogy 1866-ban indult az első misszioná-
rius Koreába. Akkor Wales-ben hatalmas lelki
megújulás volt. Egy bizonyos Robert Thomas
a „General Sherman” kereskedelmi hajó fe-
délzetén próbált eljutni a félszigetre, azon-
ban hajótörést szenvedett, s bennszülöttek
fogságába esett. Őt lefejezték, a hajón szállí-
tott Bibliák jó részét elégették, de a megma-
radt könyvek hatására gyilkosai hitre
jutottak, s éppen az lett az első keresztyén
gyülekezet vezetője, aki Thomast lefejezte.
Biztosan sokunknak eszébe jut Tertullianus
(Kr. u. 160-225; egyházatya – Karthágó) mon-
data, miszerint „a mártírok vére magvetés”.
Innen indult ki az az ébredés, melynek során

az alapvetően buddhista ország lakosságá-
nak mintegy negyven százaléka keresztyén-
né lett. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt
20-30 évben a Hyundai, LG, Samsung és más
ismert dél-koreai cégek sikerei inkább a
pénz felé fordították az embereket. A sikero-
rientált gondolkodás sokakat elcsábított,
csökkent a templomba járók száma, és saj-
nos ezzel együtt nőtt a depressziósok, pá-
nikbetegek, öngyilkosok aránya.

Ezen a konferencián megismerkedtem
egy dél-koreai, de Phenjanban élő hölggyel.
Izgatottan kérdezte, hogy találkoztam-e a
barátnőjével, aki 1989-ben a Világifjúsági Ta-
lálkozóra készült, és benne volt a dél-koreai
delegációban. Kim Ir Szen először letiltotta a
részvételüket a találkozón, később enge-
délyt kaptak a beutazásra, de a máig tartó
teljes határzár miatt csak Kínán keresztül
utazhattak Észak-Koreába. Az említett hölgy
azonban tiltakozása jeléül Panmindzsonnál
akarta átlépni a határt. A mellékelt kép ezt
„határátkelő helyet” mutatja. Elfogták, s há-
rom évre börtönbe zárták. 

Ma Észak-Koreában továbbra sem lehet
nyilvános missziót folytatni. Egyesek vállal-
kozások segítségével jutottak be az ország-
ba, s ennek segítségével teremtenek
kapcsolatot az emberekkel. Nagy szó, hogy
a Baptista Szeretetszolgálat engedélyt ka-
pott egy gyermekotthon létrehozására, hogy
értelmi fogyatékos és mozgássérült gyer-
mekeket gondozzanak. Szakképzett gondo-
zók azonban nincsenek, lényegében csak

napközis ellátásban részesülnek. A várólistán
százan vannak, de felmérések szerint az or-
szágban mintegy 1 millióan szorulnának
ilyen segítségre. Bibliákat továbbra sem le-
het az országba vinni. A misszionáriusok kí-
vülről tanulják meg a bibliai történeteket,
hogy azon keresztül hitelesen, pontosan
tudják átadni, elmondani az örök üzenetet
Jézusról, a megváltásról, a bűnből való sza-
badulás lehetőségéről, s az örök élet vigasz-
talásáról. 

Ma a világ népességének 74 százaléka él
olyan országban, ahol súlyosan korlátozzák
a vallásszabadságot. A szabad vallásgyakor-
lás ritka kincs. S még nagyobb kincs, amit ka-
punk a Jézusban való hit által. Használjuk ki,
hogy még a 26 százalékhoz tartozunk! (A
cikkben neveket természetesen nem írtam,
hiszen az veszélyt jelenthet rájuk nézve.)

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Misszió Észak-Koreában egykor és ma

Templombúcsú ünnepén

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban: 
Szeptember 23., 30., október 14., 28-án lesz szent-
mise 11.30-tól. 

Szeptemberi programok: 
•Az idei egyházközségi évnyitó 16-án vasárnap
délelőtt 10 órától lesz a Deres Lovasudvarban, a Ko-
hajda-tanyán. A nagymisét a tanyán tartjuk meg 11
órakor. Az ebédről a szervezők gondoskodnak, de
süteményt és üdítőt szívesen fogadunk. Esetleges
rossz idő esetén az évnyitó elmarad, és a szentmisét
is a templomban tartjuk meg.
• 30. a 9 órási szentmisén fiataljainkat bérmálja a
püspök atya Kistarcsán.  
• 30. Nagytarcsa templom búcsúja a 11.30-as szent-
misén.

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; 



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter és Prof. Dr. Kásler Miklós, az em-

beri erőforrások minisztere állami kitüntetése-
ket adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti
Vigadóban. Áder János, Magyarország Köztár-
sasági Elnökének megbízásából, Prof. Dr. Kásler
Miklós miniszter úr, kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt polgári tagozatát adta át Pándy Piroska
Liszt Ferenc-díjas operaénekesnek.

Pándy Piroska 1985-ben végezte el a Kon-
zervatóriumot. 1986 és 1990 között a Fővárosi

Operettszínház tagja volt. 1990 és 1996 kö-
zött az Interoperettnél szerepelt, amelynek
alapító tagja. 1993 és 1998 között a Münche-
ner Opernbühne, 1998 és 2000 között az
Operhof, majd 2001 - 2002-ben Fürstbischof-
liches Opernhaus foglalkoztatta. 2002-ig a
Passau város által létrehozott nemzetközi Ver-
di Gála tagja volt. 2003 és 2004 folyamán
operett-turnén vett részt az USA-ban, New
Yorktól Chicagóig. Számos koncertet adott Iz-
raelben, Franciaországban, Belgiumban és
Svájcban.

Jelenlegi szerepei a Madách Színházban:
Webber: Az Operaház Fantomja - Carlotta Giu-
dicelli, Disney - Cameron Mackintosh: Mary
Poppins - Andrews kisasszony.

Pándy Piroska Nagytarcsa állandó lakosa.
Gyönyörű hangjával több falusi rendezvényen
ajándékozta meg a település lakóit. Gratulá-
lunk a művésznőnek, és további sikereket kívá-
nunk!  

Tisztelői és rajongói nevében: 

PÓCSA ANNA MÁRIA
FOTÓ: NOOL.HU
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Barbara kutyakozmetika 

+3620/9355059
Nagytarcsa Tessedik Sámuel u.38 
www.barbarakutyakozmetika.hu
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Megjelenik: havonta, 2000 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!

Pándy Piroska – Magyar Érdemrend Lovagkereszt 
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HIRDETÉS

Hangoljon ránk!

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!

NYÍLIK  
SZEPTEMBER 17-TŐL

A BOCSKAI KÖZBEN, 
A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.

SZERETETTEL VÁRJUK 
MINDEN KEDVES VASÁRLÓNKAT!

MINDEN NAP  
07-20 ÓRÁIG!




