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Testületi döntések
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete július 31-én tartotta rendkívüli testületi ülését. Az alábbiakban a napirendi
pontok közül a közérdeklődésre számot tartó
döntéseket foglaltuk össze.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem
tudja vállalni a többlet önerő bevonását, így a
Kbt. 75.§ (2) b) pontja alapján javasolja a „Nagytarcsa Község bölcsőde építése” című eljárás
eredménytelenné nyilvánítását, és új, feltételes
közbeszerzési eljárás megindítását.
Határozat született, hogy az L.V.B. Inert Kft. által támogatásként nyújtott 50.000.000 Ft-ot az
önkormányzat az utalást követően a felhasználásig általános céltartalék keretbe helyezi.
A testület úgy döntött, hogy a Nagytarcsa Zrínyi utca járda- és útpadka-készítési és csapadékvíz-elvezetési, kátyúzási feladatait támogatja, és
az ehhez szükséges fedezetet (bruttó 12.401.169
Ft-ot) átcsoportosítással az általános céltartalék
keretről kívánja finanszírozni.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény
13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) kezelésében lévő: Nagytarcsa külterület 030/10
helyrajzi számon felvett, kivett telephely megnevezésű, 1 ha 5138 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának; Kerepes külterület 0134/4
helyrajzi számon felvett, kivett honvédelmi célra
feleslegessé nyilvántartott terület megnevezésű,
28 ha 2887 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának; valamint az ingatlan vízellátását biztosító 120 jelzésű kút 100 m2 területe; Pécel
külterület 0135/11 helyrajzi számon felvett, kivett
Állami terület I. megnevezésű, 29 ha. 2451 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának; Pécel
külterület 0138/6 helyrajzi számon felvett, kivett
Állami terület I. megnevezésű, 100 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának; Pécel külterület
0138/7 helyrajzi számon felvett, kivett Állami terület I. megnevezésű, 100 m2 területű ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának; Pécel külterület 0135/9
helyrajzi számon felvett, kivett Állami terület I.
megnevezésű, 173 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingatlanokatt az önkormányzat a meghatározott településfejlesztés, településrendezés; és
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és kizárólag közfeladatok
ellátásának céljára kívánja felhasználni. Az önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
30 m3 szociális célú tűzifát igényeljen. Nagytarcsa
Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
pályázathoz szükséges önerőt, valamint a rászorulóknak történő kiszállítás költségét biztosítja.
(-zs.i.-)

Programajánló
AUGUSZTUS 20.
Idén új, különleges helyszíne lesz az augusztus 20-i ünnepségnek. Az Önkormányzat támogatása által a Jókai lakóparkban
található Szent Korona tér megújul, új játszó
és közösségi térré válik, sőt Vörös Ákos
szobrászművész jóvoltából egy Szent István
szobor is felállításra kerül. Nagytarcsa Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját AUGUSZTUS 20. alkalmából tartandó rendezvényre, mely
2019. augusztus 20-án 18 órakor lesz megtartva. Helyszín: Nagytarcsa Jókai Lakópark,
Szent Korona tér
A szervezők Szent István napi ünnepi műsorral készülnek. Az ünnepi kenyeret megszenteli Gáncs Péter nyugalmazott
evangélikus püspök, Nagytarcsa díszpolgára, ünnepi beszédet mond Rimóczi Sándor
Vilmos polgármester. Az ünnepség keretében történik a Szent István szobor leleplezése, a Szent Korona játszótér átadása.
A rendezvény koszorúzással zárul.
NAGYTARCSAI LIGET FESZTIVÁL
augusztus 30-31.
Nagytarcsa egyik legnagyobb volumenű
rendezvénye a nulladik nappal indul. Augusztus 30-án pénteken este 21 órakor a
GESAROL együttes ad koncertet.
Augusztus 31-én szombaton sztárfellépőkkel, főző és sütisütő versennyel egész napos
programokkal várják a szervezők az érdeklődőket.
A főzőverseny reggel 08.30- órakor a regisztrációval kezdődik, 09.00. óra a főzés
kezdete. A csapatoknak bográcsos ételt kell
készíteniük szabadon választott alapanyagból. A versenyételeket 13 órakor kell leadni
a zsűrinek.
A jótékonysági céllal meghirdetett sütiverseny is 09.00. órakor kezdődik, a Füzesligeti
Egyesület sátránál kell leadni a névvel ellátott süteményeket. A sütemények a nagyközönség által megkóstolhatók. A befolyt
adományokat teljes egészében a játszótér
fejlesztésére fordítják, idén a játszótéri vár
elem fölé napvitorlát szeretnének a szervezők beszerezni és telepíteni.
Mind a versenyételeket, mind a süteményeket háromtagú zsűri bírálja el, az első három
helyezett díjazásban részesül. A zsűri elnöke
Bede Róbert, a TV Paprika mesterszakácsa.
15:00 ünnepélyes eredményhirdetés.
A Nagyszínpadon többek közt Kalocsai Zsuzsa és Csere László operett, Bede Róbert főzőshow, Princess Fitness, Big Ball Dance,
Zumba, Raul produkciója is megtekinthető.
Az este sztárja az Irigy Hónaljmirigy Live
Show, mely 21 órakor kezdődik.
Egész napos programok várják a kilátogatókat: ugrálóvárak, dodzsem, körhinta, kézműves foglalkozások, íjászat, pingpong
bemutató és verseny.
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FALUNAP A FOLKLÓR JEGYÉBEN
szeptember 7 szombat
Az egész napos program a folklór, a hagyományőrzés jegyében telik. A rendezvényen
fellép a Nagytarcsai Hagyományőrző Egyesület óvodás és felnőtt néptánc csoportja, a
VENCSOk Asszonykórus, a Rozmaring Nagytarcsai Néptánc Csoport is. A rendezvény
díszvendége és sztárfellépője a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes, mely önálló műsorral kedveskedik a nagytarcsaiaknak. Az este
a Forever Duó zenés műsorával zárul.
ABIGÉL – Színházi előadás
a Táncsics Művelődési Házban
szeptember 13.péntek, 19.00.óra
Szabó Magda Abigél című művéből készült
színdarabot vitte színpadra a Sárospataki
Református Kollégium Gimnáziumában működő SOHA Színjátszókör. A kultikus mű
most Nagytarcsán is bemutatásra kerül. A
színdarab megtekintése a ingyenes, adományozásra lesz lehetőség. A darabról lapunkban külön is tudósítunk
KÖN- Kulturális Örökség Napok
szeptember 21-22
Idén is meg szeretnénk szervezni ezt a hétvégét, mely során kinyitják kapuikat a templomok, a Falumúzeum és meg lehet
tekinteni Nagytarcsa nevezetességeit.
A kétnapos rendezvénysorozat egyik csúcspontja szeptember 21-én Pintér Béla koncertje lesz, amely 18 órakor kezdődik.
A rendezvények ingyenesek, mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
Ezen a hétvégén a Társasjáték Klub is rendezvénnyel készül:
Társasjáték bemutató és verseny a SZÜRET
jegyében
Időpont: 2019. szeptember 21. (szombat) 10
órai kezdettel (Nevezés: 11:00-ig) Helyszín:
Nagytarcsa, Táncsics Művelődési Ház, Rákóczi u. 35. (Coop ABC mögött).
Ezen az egész napos rendezvényen lehetőség lesz megismerkedni a Társasjáték Klub
új játékaival, illetve délelőtt a SZÜRET társasjátékból indítunk háziversenyt. Mivel a
játék szabálya egyszerű, így akár a verseny
előtt is megtanulható. Egyéb alkalom a tanításra: szeptember 6-i társasjáték délután. A
verseny győztesei nyereményben részesülnek.
Bővebb információ- FB: Nagytarcsai Társasjáték Klub, email: domi0007@hotmail.com
A rendezvényekre mindenkit szeretettel
várnak a szervezők!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ
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A polgármesteré a szó: visszatekintés öt évre
OKTÓBERBEN LEZÁRUL EGY ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS. KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBAN BEMUTATJUK AZOKAT,
AKIK AZ OKTÓBER 13-ÁRA KITŰZÖTT
VÁLASZTÁSON POLGÁRMESTER- VAGY
KÉPVISELŐ-JELÖLTKÉNT KÍVÁNNAK INDULNI. A LEZÁRULÓ CIKLUS VÉGÉN RIMÓCZI SÁNDOR POLGÁRMESTERT
KÉRTÜK, ÖSSZEGEZZE AZ ELMÚLT ÖT
ÉV EREDMÉNYEIT.
Az elmúlt öt év munkáját mutatnám
be egy csokorba összeszedve, a teljesség
igénye nélkül. A legtöbb problémánk a
vízzel, szennyvízzel volt, így ennek bemutatására nagyobb teret biztosítok.
Pest megyében Nagytarcsa település a
legdinamikusabban fejlődő község, tekintve akár az itt lakóhelyet választó családokat, akár az egyre nagyobb számban
betelepülő vállalkozásokat.
Természetesen, mint ahogy az éremnek is két oldala van, a fejlődésnek is vannak pozitív és negatív hozadékai.
A község egyik legmeghatározóbb
növekedési adata a létszámnövekedés.
Minden más tervezés e kérdéskörhöz
igazodik. Az építkezések területén 2016tól robbanásszerű hullám indult el. A
megfelelő gazdasági környezet és a
CSOK hatására olyan tempóban növekedett a település lakosságszáma az elmúlt
pár esztendőben, amelyet mintegy 10-15
éves időszakra terveztünk előzetesen. Ez
az építési hullám rövid idő alatt a lakosság létszámát 5500 főre emelte, és az
emelkedés most is folyamatos.
Próbáltunk úrrá lenni a nehézségeken,
lehetőségeinkhez mérten minél előbb
megoldást találni a problémákra úgy,
hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzuk az itt élő lakosságnak, ami
valljuk be őszintén, nem mindig sikerült.
A lakosságlétszám robbanásszerű növekedése azonnali beavatkozást várt az
önkormányzattól, például az ivóvíz- és
szennyvízhálózat, az iskola, az óvoda, a
bölcsőde, a közlekedés, az úthálózat stb.
területén.
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel (DPMV) közösen jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg. Így
megtörtént az összes kút felülvizsgálata.
Kiépült a vízellátó rendszer távvezérlését
biztosító automatika (kutak, tározó, átadási pont), amely jelentősen emelte az
üzembiztonságot. Megvalósult a 8/a. jelű kút, amely hamarosan beüzemelésre
kerülhet. Úgyszintén megvalósult a meglévő ivóvíz átadási pont rekonstrukciója,
amelynek következtében az, igény esetén újra teljes kapacitáson üzemelhet. El-
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készült az Öregszőlő-Öreghegy lakóterület ivóvízellátását biztosító új vízátadási
pont. Engedélyezés alatt van az Iskola utcai 1. számú kút felújítása és a Bíborka utcai új 10. számú kút.
Eközben kivitelezés alatt van a Füzesliget lakópark második ivóvíz betáplálási
pontja a Vadrózsa utcában, az új Petőfi lakótelepen a két nyomásfokozó szivattyú
cseréje, a Zrínyi utcai szennyvízátemelő
kapacitásbővítése. Folyik a Zrínyi utcai
szennyvízátemelő nyomócsövének kiváltása, tervezés alatt van a Munkácsy utcai,
a Bíborka utcai és az Iskola utcai szennyvízátemelők kiváltása.
Megvalósult a települési szennyvizeket fogadó és továbbító Kistarcsa A2 jelű
szennyvíz-végátemelő rekonstrukciójának I. üteme, és előkészítés alatt áll a II.
ütem kivitelezése. Rendezésre került a település szennyvízkvótája (Kistarcsa és Kerepes felé, az aktuális nagytarcsai kvóta:
864 m3/nap).
Feltárásra került 34 db illegális csapadékvíz-bekötés, az ellenőrzések fokozatosan zajlanak, és a település összes
utcáját érintik.
Elkészült a település hosszú távú vízellátását biztosító Koncepció Terv, amelynek felülvizsgálata zajlik. A felülvizsgálat
egyben a pályázati dokumentáció is. A
pályázat elnyerése és megvalósítása egy
új központi víztisztítót és így stabil menynyiségű és minőségű ivóvíz-szolgáltatást
biztosítana a település számára.
Településünk intézményei (iskola, óvoda, HEMO, családsegítő, gyógyszertár, fogászat) megújultak, bővültek. Az
általános iskola 7 tanteremmel bővült, illetve kialakításra került egy nagyobb étkező és egy belső udvar is. Ennek a
bővítésnek köszönhető, hogy a Művészeti Iskola is az épületen belül tudja folytatni munkáját.
A bölcsődei elhelyezés biztosítása érdekében 2017 év decemberében pályázati úton 64 férőhelyes bölcsődeépület
kivitelezésére kaptunk támogatást. A kapott összeg önmagában kevés, így azt a
képviselő-testület kiegészítette, de a vonatkozó jogszabályok alapján a közbeszerzést és a pályázati feltételeket is
módosítani szükséges. A közbeszerzési
eljárás már lezajlott, amelynek eredményhirdetése a KFF ellenőrzés után történik meg.
Jelenleg a településen két óvoda van,
az egyik az önkormányzat kötelező feladatát látja el. 2019-ben az elhelyezést
70 fővel meghaladó gyermeklétszám jelentkezett. A szeptemberi elhelyezést
biztosítandó az épület belső helyiségeinek átalakításával plusz egy foglalkozta-

tó kialakítását végeztük el, a hozzá tartozó iroda, vizesblokk és az épület balesetveszélyes bejáratainak átalakításával,
felújításával és a csapadékvíz elvezetésével.
Kialakításra kerültek az új védőnői körzetek, folyamatban van a II. háziorvosi
körzet létrehozása. Folytatódott az önerős járda- és útépítési program. 20102019 között 41 utat építettünk lakossági
összefogással. A község útjain minden
évben megtörtént a kátyúzás. Hosszas
tárgyalások után a Magyar Közút Megyei
Igazgatósága a 3101-es főúton nagyfelületű útjavítást végzett két szakaszon is
(Rákoscsaba irányába, illetve a Zrínyi utcában). A Zrínyi utca utómunkálatai, garanciális javításai még folynak. Sajnos a
Kossuth utcai részt csak a jövő évi költségvetésükbe tudták beilleszteni.
Testületi határozat alapján tervezés
alatt van a Kossuth-Zrínyi utcában bevezetésre kerülő súlykorlátozás. Engedélyeztetés alatt van a Petőfi utca –
Millennium utca kereszteződésében,
illetve a Zrínyi utca – Rákóczi utca kereszteződésében megvalósítandó gyalogátkelőhely.
A településen élők biztonsága, vagyonának megóvása érdekében zajlik az
övárkok, medrek folyamatos tisztítása, illetve a Füzesligetben az elmaradt csapadékvíz-elvezetés tervezése.
Folyamatban van a művelődési ház
kérdésének végleges megoldása. Végre
méltó helyére került a könyvtár, illetve a
Rákóczi utcai buszmegállóban elhelyezésre került a könyvmegálló.
A Falumúzeum is Nagytarcsa község
önkormányzatának vagyonkezelésébe
került.
Rengeteg kulturális és sportprogram
áll a falu lakóinak rendelkezésére szabadidejük színvonalas eltöltésére. Ehhez az
önkormányzat 15-15 millió Ft-ot különít
el minden évben, és a helyi civil szervezetek pályázhatnak rendezvényeik megvalósítására ebből az alapból.
Minden évben csatlakozunk az országos programokhoz (Múzeumok éjszakája, Autómentes nap stb.). Színházi
előadásokat is szervezünk évente több
alkalommal.
A termelői piac is folyamatosan bővül,
amelynek költségeit szintén az önkormányzat finanszírozza.
A Volánbusszal folytatott hosszú tárgyalások során sikerült megvalósítani a
haránt-irányú közlekedést Rákoscsaba
irányába. A Weekendbus üzemeltetőjénél is sikerült elérni, hogy megálljon a
Lájk cukrászdánál. Áthelyezésre került a
buszmegálló.
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A közbiztonság érdekében kamerarendszer került telepítésre, amelynek a
bővítése folyamatos. Településünkön
körzeti megbízott is végzi feladatát a
FLEX polgárőrség segítségével, melynek
munkáját támogatja önkormányzatunk.
Ezúton is köszönjük munkájukat! Közterület-felügyelő státuszáról a képviselő
testület döntött, kiválasztása folyamatban van.
A Grundon is minden igényt kielégítő
fejlesztések történtek (utcai edzőpálya,
kosárlabdapálya, BMX- és gördeszka pálya kialakítása). Új játszóterek kialakítása
és a régiek felújítása is folyamatban van.
Új kerítést kapott a temető, felújításra
kerültek a régi katonasírok, emlékművek,
ravatalozó.
A pályázatokkal kapcsolatos teendőket 2014 végétől a hivatal munkatársa intézi, aki természetesen a pályázatok
figyelése, beadása, régi pályázatok fenntartási jelentéseinek intézése, hiánypótlásának kezelése mellett egyéb
feladatokat is végez a hivatalban. Ezen
időszak alatt (2014-2019), ugye nem egészen 5 évről beszélünk, pályázatírónk révén több mint 750 millió forint pályázati
pénz érkezett a településre, amelyből minimális összeg került kifizetésre a pályázatírónak
és
az
elszámolások
benyújtásában részt vevő pénzügyi munkatársaknak.
A településen kialakított ipari parkokban lévő cégek befolyt adóiból sikerült
stabilizálni a költségvetést. Természetesen az ipari parkoknak vannak pozitív és
negatív hatásai is. Szeretném kiemelni,
hogy az iparűzési adó (IPA) bevételek nélkül a település költségvetése nem lenne
elég a kötelező feladatok ellátására sem.
Községünk kiegyensúlyozott, kiszámítható adópolitikát folytat. Ennek eredménye, hogy csökkenteni tudtuk a
kommunális adót. Üröm az örömben,
hogy ezáltal magas az adóerő-képességünk, így az IPA-ból származó bevételből
105.000.000 Ft-ot szolidaritási hozzájárulásként be kell fizetnünk az állami költségvetésbe, illetve ezen kívül még
havonta 12 millió Ft kerül befizetésre az
állami költségvetésbe járulékok címén.
Ez összességében 249 millió Ft/év. Jó néhány pályázati lehetőségtől is elesik az
önkormányzat emiatt, mivel egyes pályázatok tekintetében a pályázati kiírás alapfeltételként meghatározza az adóerőképesség összeghatárát. Szintén emiatt
az állami költségvetésből önkormányzatunk nem kap semmilyen támogatást a
hivatal működésére, utakra, zöld területek karbantartására, temető fenntartására stb.
A térítésmentesen átvett honvédségi
területekkel kapcsolatban is nagyon sok
teendőnk akadt. Biztosítani kellett a fű-

tést az új Petőfi lakótelepen, amelyhez a
kazánokat is ki kellett cserélni. Jelenleg a
Főtáv végzi a szolgáltatást a Nagytarcsai
Vagyonkezelő Kft-vel. A Füzesligeti Szabadidőpark is az átadott vagyon részét
képezi, melynek karbantartása, fejlesztése is az önkormányzatunk feladata, melyet a Füzesliget Egyesülettel közösen
végez.
A bölcsőde épülete is az egyik ilyen
HM-től átvett ingatlanon fog felépülni,
ha sikeresnek nyilvánítják a közbeszerzést. A HEMO energetikai felújítása már
megtörtént, jelenleg belső felújítása zajlik.
Községünkben szlovák önkormányzat
is működik, melynek vezetője Szlaukó Istvánné. A két önkormányzat között kiváló
a kapcsolat. Kati és csapata nagyon sokat
dolgoznak, nagyon nagy segítséget nyújtanak a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, önkéntes munkákkal. Az

idén negyedik alkalommal szervezték
meg a szlovák tábort, amely nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében.
Ezúton is köszönöm munkájukat!
Köszönetemet fejezném ki azoknak a
lakótársaimnak is, akik javaslataikkal, ötleteikkel, munkájukkal járultak hozzá a
település fejlődéséhez!
Rengeteg feladat áll még előttünk,
amelynek megvalósításában továbbra is
szeretnék részt venni. Elképzeléseimet
tartalmazni fogja hamarosan megjelenő
választási programom.
Köszönöm eddigi bizalmukat!
Tisztelettel:
RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatos tudnivalókról
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja:
2019. október 13.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatja
2019. augusztus 23-ig.
A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a
választópolgárnak, aki 2019. augusztus
7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
Választójog
Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati
képviselők
és
polgármesterek választásán választó és
választható legyen.
Az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező
nagykorú állampolgárának joga van,
hogy a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán választó
és választható legyen.
Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek
joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
Nem rendelkezik választójoggal az,
akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem
választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező
állampolgára,
ha
az
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog
gyakorlásából.
A választópolgár lakóhelyén vagy – ha
legkésőbb 2019. június 26-ig tartózkodá-

si helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.
Kik szavazhatnak átjelentkezéssel:
(szavazóköri névjegyzéket érintő
kérelem)
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a
választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább
harminc nappal (legkésőbb 2019. június
26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig
tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához.
Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket
érintő kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár
a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon
alkalmazása a szavazóhelyiségben és a
mozgóurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A helyi választási iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike akadálymentes.
Jelöltállítás feltételei
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a
polgármesterjelölt állításához szükséges
ajánlások száma Nagytarcsa településen:
114 aláírás.
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az

egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma
Nagytarcsa településen: 38 aláírás.
Az egyéni listás jelöltet és polgármester jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz
2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni.
Nemzetiségi jelölés
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár és valamely,
Magyarországon honos nemzetiséghez
(bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti,
hogy a központi névjegyzékben kerüljön
feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása,
így részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán.
A kérelemben nyilatkoznia kell arról,
hogy melyik nemzetiséghez tartozik.
Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs
lehetőség.
Bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését, és az országgyűlési
választásra vonatkozó nyilatkozatát is
bármikor módosíthatja.
Azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozást törlik a központi
névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti
másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.
A kérelem választásoktól függetlenül,
folyamatosan benyújtható. Ha Ön már
regisztrált nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes.
A Helyi Választási Iroda postacíme:
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
E-mail cím: valasztas@nagytarcsa.hu,
Tel. sz.: +36/28/450-204

Tájékoztatás a polgármester- és a képviselőjelöltek bemutatkozásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, köztük mindazokat, akik indulni szeretnének a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, hogy a Nagytarcsai Tükör lehetőséget biztosít a jelöltek bemutatkozására.
A már bevált gyakorlat szerint a lap szeptemberi számában a polgármesterjelöltek számára fél-fél oldal, a képviselőjelöltek számára egységesen negyed oldal felületet biztosítunk arra, hogy bemutatkozzanak a választópolgároknak, s kifejtsék, milyen tervekkel, programokkal készülnek.
Ugyanilyen lehetőséget biztosítunk a nemzetiségi önkormányzatok választásán indulók számára is.
Amint a jelöltek neveit megismerjük, őket személyesen is megszólítjuk, s felkérjük majd a bemutatkozásra.
Egyúttal jelezzük, hogy a térség településeinek polgármester-jelöltjei számára a SzilasTV is bemutatkozási lehetőséget biztosít,
stúdióbeszélgetés keretében.
Fizetett választási hirdetést, reklámot sem a lap, sem a televízió nem tesz közzé.
Tisztelettel: a szerkesztőség
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Európai Folklórnapok Prágában
EZZEL A CÍMMEL RENDEZTÉK MEG IMMÁR 14. ALKALOMMAL, TÖBB TÍZEZER
LÁTOGATÓ ELŐTT EURÓPA LEGNAGYOBB FOLKLÓRFESZTIVÁLJÁT PRÁGÁBAN,
AHOL BEMUTATKOZOTT 25
ORSZÁG 48 CSAPATA, MINTEGY 2000 FŐ
RÉSZVÉTELÉVEL.
A résztvevő országok csapatainak vezetői részére fogadást adott Prága város
polgármestere.
Mindamellett, hogy köszöntötte a csapatok vezetőit, és átadta számukra az Európa találkozó emléklapját, bemutatta a
gyönyörű városházát is.
Polgármester úr köszöntését és az
ajándékot együttesünk vezetője, Bátori
László vette át és pár szóval bemutattuk
településünk, kultúránk és népművészetünk nemzeti, és szlovák nemzetiségi
emlékeit, valamint hagyományainkat.
Majd Prága város polgármestere közös fotó készítésére invitált bennünket.
A pénteki első fesztiválnap keretében
együttesünk is bemutatkozott Prága
egyik legszebb terén, a folyóparton lévő
Rudolfinum Concert Hall színpadán.
A csapat sikere hihetetlen volt. Sok
ezer ember tekintette meg előadásunkat,
hatalmas örömujjongás kíséretében, néha együtt énekelve, ugrálva, táncolva a
színpadon lévőkkel.
Leírhatatlan élmény volt látni, megtapasztalni azt a szeretet, amivel körülvették az együttes tagjait olyannyira, hogy
még az előadás után fél órával is képtelenek voltunk eleget tenni a közös fotó készítését követelő, számtalan nézői
kérésnek. A nézők egyébként a világ
minden tájáról érkeztek erre a nívós rendezvényre.
A felfrissülés után részt vettünk egy
csodálatos vacsorával egybekötött sétahajózáson, amely mindannyiunk számára örök, szép emlék marad.

A szombati fellépésünket egy csodálatos felvonulás előzte meg Prága Óvárosában.
A
jelenlévő
48
csapat,
díszöltözetben sétált végig az őket tapsviharral váró, fogadó hatalmas tömeg
előtt.
Az élmény leírhatatlan volt. Az emberek zenéltek, táncoltak, énekeltek a csapatok résztvevőivel együtt, vegyülve velük
a tömegben.
Igazi népünnepély volt.
A második fellépésünk előtt, a helyi
műsorvezető, egy kicsit visszautalva az
előző napi sikerünkre is, úgy konferálta
fel az együttest, mint a rendezvény talán
legszínesebb és legérdekesebb társulatát. Nem fukarkodott a nagyobbnál nagyobb jelzők használatával. Mint később
megtudtuk, például azért, mert lenyűgözte őket és az előző napi közönséget
is, hogy milyen szívvel, lélekkel őrizzük és
mutatjuk be magyarként, a szlovák kultúra szépségeit, hagyományait!

Ilyet más együttestől nem láttak, hogy
más ország értékeit ilyen szeretettel őrizzék.
Az előadásunk ismét sokakat lenyűgözött. Tényleg büszkén mondom, hogy felemelő érzés volt ott, abban a pillanatban
magyarnak, nagytarcsainak lenni!
Érdekes színfoltja volt még a rendezvénysorozatnak Marokkó, mint díszvendég jelenléte.
Nagyszerű lehetőségként éltük meg
Bátori Lászlóval, hogy egy marokkói hercegnővel is találkozhattunk, aki szeretettel fogadta el felkérésünket egy közös
fotó készítésére, ami hatalmas dolognak
számít, ha ismerjük a kultúrájukat, és szigorú szabályaikat.
A helyszínen történt egyeztetések és
további megbeszélések után nagy az
esélye, hogy a következő marokkói világtalálkozóra meghívást kapunk.
Kedves Nagytarcsaiak!
Az ilyen és ehhez hasonló nagyszerű
események, csapa-t és kapcsolatformáló
lehetőségek, remélem, utat nyitnak egymás megismerése és tisztelete irányába
mind külföldön, mind itthon, szűkebb
hazánkban.
Csodálatos volt átélni azt, hogy az élet
minden területéről érkező emberek milyen nyitottsággal fogadták egymás kultúráját, hagyományait.
Nagyon tanulságos volt ez a négy nap
ebből a szempontból is.
Remélem napjaink vitáin, veszekedésein, ármánykodásain felül tudunk mindannyian emelkedni, mert ezek a nemes
pillanatok arra tanítottak, hogy ízleljük az
életet, éljük meg a pillanatot, és tiszteljük
egymást, így ezáltal minden más szebb
lehet általa.

KISS ATTILA
A KÜLDÖTTSÉG VEZETŐJE
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Augusztusi vasárnapok
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Nővéreim a magasfényű „EGGÜ”-vel vixelték ki
fehér topánkájukat. Én beértem a jószagú „BAGAROL”-lal. Vastagon kentem be ünneplő lábbelimet a barna kenőccsel, és fényesítettem a
lószőrkefével, mert vasárnap reggel volt, és
nyár ide vagy oda, a gyermek istentiszteletre
mégse mehettem meztilláb! Apám katekizáló
prédikációja alatt szép nagy halat karcoltam a
pad énekeskönyv tartójára a perselypénznek
szánt forintossal, melyet azután Bedenek Feri
aznapi kurátor perselyébe dobtam az istentisztelet végén. Haza rohanva lerúgtam ünneplő
„mikrótalpú” cipőimet, és a kitaposott járdán
fürgén szedtem a lábaimat Tóth Miska barátomhoz. Együtt indultunk Srankó Palival, Fényes Jancsival, és Unkasszal ki a „pazsitra”.
Tarcsai Pisti valamely indián regényből kapta
ezt az Unkasz nevet, de rá is szolgált, mivel ő
volt a csapatkapitány. A csabai út égig érő sudár jegenyéi mellett eltrappolva elérkeztünk a
csárdaföldek szélén levő villám sújtotta szomorúfűzhöz. Itt a selymes füvű árokparton hancúroztunk. Az augusztusi rekkenő hőségben a
szántóföld szélén virágzó murkok tenyérnyi virágai egykedvűen szemlélték a Péter-Pálkor learatott búzatábla beszántott tarlóját. Egy-egy
szalmaszál még kikukucskált meghallgatni a
déli harangszót, mely bennünket az ebédre hívogatott. A harang mai napig ugyanúgy zeng
delente, de a szántóföld mára ipari terület és a
pipacsok és katángok sem emlékeznek az egykori vidám nyári napokra, és pacsirták sem dalolnak a néhai mező felett.
A hatvanas évek elején a Hangya Szövetkezet megvásárolt egy ORION típusú TV készüléket. A vasárnap délutáni meccseket ezen
nézegették a kocsmába járó férfiak, majd verték a blattot – azaz ultiztak. Szedő János, a
kocsmáros átvitette a TV-t a Hangya udvar másik oldalán lévő szövetkezeti tanácsterembe,
hogy a vasárnap délelőtti matinét a gyerekek is
megnézhessék. Jani bácsi az apjától örökölte
meg a csaplári állást, és most fia, ifjabb Szedő
Jancsi árulta a sárga hullámos csíkokkal, barna
sorszámmal ellátott tombolajegyeket a matiné
megtekintésére. Ettől kezdve vasárnap délelőtt
én is ott tolongtam a templom után, hogy
megváltott jegyemet szorongatva a Cicavízió
műsorában megnézhessem Foxi Maxit, Kandúr
Bandit, Maci Lacit Szuhai Balázs, Várhelyi Endre
és Csákányi László szinkronhangjával. A hatalmas faládába telepített készülék kis képernyője liláskéken vibrált, de mindnyájunkat
elvarázsolt az élmény ugyanúgy, mint korábban a kocsma mögötti kultúrház mozifilm-vetítésein a Csengő-bongó fácska című némafilm.
A nyári vasárnap délutánok is itt teltek, a poros Hangya udvaron. A Szövetkezeti terem előtt
egy alacsony lapos tetejű kuglipályát alakítottak ki. A bowlingozók korsó söreiket a lapos betontetőre rakták, melyből két gurítás között
egyet-egyet kortyoltak. A pályán dobogva guruló fagolyók nagy robajjal döntötték le a fababákat, és hosszan görögtek vissza a vályúban a
következő dobásra várva. A ledőlt bábukat mi
gyerekek állítottuk vissza a helyükre. Negyedóra kuglibaba-állítgatás után kaptuk meg tízfilléres jussunkat, melyeket összegyűjtve
megvehettük a következő vasárnapi matinéjegyünket, vagy eltettük fagyira. Sanyi bácsi Kistarcsáról kerekezett át triciklijével, hogy az
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akkor még ezer lelket sem számláló falut ellássa
citrom és csoki ízesítésű fagylalttal. A jeges
gombócokat ötven fillérért mérte ki, először a
„Szentvég”-ben, majd a Legéndiék háza előtt, a
templom melletti útelágazásnál. Pupi – azaz
Pupek Pista – háromszor is ismételt, mert a délutáni snúrozást ő nyerte meg. Ez a játék szintén
a Hangya udvarán zajlott a DDT-t és más vegyi
árukat rejtő raktár ajtaja előtt. A pénzdobálók a
két méterre lévő, porba húzott vonalra hajigálták a fillérjeiket. Akinek legközelebb esett le az
érméje, az győzött. Ám a teli találatos pénzt
egy másikkal ki lehetett ütni, így a játszma órákig eltartott, és a filléreket beszedve forintokra
váltották a versenyzők. A nagy kapu egyik sarkába gyűltek a fillérek, a másikba a forintok. A
népes kibic sereg pedig lelkesen szurkolt. Köztük volt László Imre is, akit amúgy Csecsi becenévvel illettünk. Az ő feladata volt, hogyha
rendőri járőr jönne, akkor a forintos pénzku-

Falumúzeum

pacra az épület faláról lepergett vakolattal a hazárdjáték vastagját lábával beterítse, így az
esetleges razzia csak a filléreket kobozhassa el.
Ám erre hála Istennek nem került sor, így az
aprókat és a forintokat a játszma végeztével
Pupi rázhatta markában, és a földre hullott érmék fejei őt illették, majd az írásos pénzeken a
továbbiak osztozhattak hasonlatos módon. S
mint fentebb említettem, Pupi nagy nyereségéből Sanyi bá is gazdagodhatott, és vidáman
tekert vissza kiürült fagyis triciklijével Kistarcsára. Ezt a házak előtt kiülő „vizeráló” falubeliek kísérhették figyelemmel. A délutáni vecsernyét
leginkább az ebédet főző nagymamák látogat-

ták. János bácsi, a harangozó a karzaton elszundított a nagy melegben, de a szertartás
után ő is részt vett a falu apraját-nagyját megmozgató, vasárnap délutáni kellemes szórakozásban, a vizerálásban. A szomszédok egy-egy
ház előtt kiültek és elcsevegtek, meghánytákvetették a világ folyását. A Csielkáék előtt üldögélő csapatban Pupek Pali bácsi nem is
gondolta, hogy az unokaöccse forintjaitól duzzadó mistárcájával húz el mellettük a fagyis Sanyi bácsi. A délután kiemelkedő eseménye volt
a megyei rangadó, a nagy meccs. A futball-rajongók között a focipálya szélén Sebők Gyuri
bácsi tökmagot „hruszkálva” szurkolt a nagytarcsai Malinovszki SE győzelméért. Egy-egy melegebb helyzetet „Bazargán!” felkiáltással
nyugtázott. Rá is ragadt ez a becenév.
Augusztusi estéken, amikor a lemenő nap
sugarai megpengetik a hársfák közül kimagasodó templomunk tornyát, és a kiteljesedő nyár
vakáció végét éneklő tücsök ciripeléseibe vegyül az estharang kondulása, emlékezetemben
felvillannak a régi, már elköltözött falumbéliek
arcai. Unkasz, Bedenek Feri, Szedő bácsi, a kocsmáros, a harangozó Gulyásik János, és mindazok, akikkel együtt éltem át azokat a boldog
hatvanas éveket.

NYÁRI NYITVATARTÁS
(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.
Tel: 06703798262
Email:
muzeum.andi@gmail.com
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert utca 21.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS
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SZABADIDŐ

Táboroztak a Rozmaringok

ka, Fábián István és Fábián Máté – mindent
megtett azért, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat a táborban. Ha nem táncóra volt
és éppen nem kézműveskedtek, akkor is
mindig történt valami érdekes, amivel elfoglalták a gyerekeket.
Június 20-án, csütörtökön a kora esti
órákban gördült be a két kisbusz a Községháza elé, ahol a szülők hullámozva várták
elfáradt, de élményekkel telve hazatért
gyermekeiket. Otthon azután mindenütt
kezdetét vette a tábori élménybeszámoló,
a szülők pedig egymás után írták a köszönő üzeneteket a közös rozmaringos csoportba.
A Rozmaring Néptánccsoport nem minden tagja tudott részt venni a négynapos
táborozáson, de társaik közös élményei,
történetei, a sok mókás kaland hallatán a
jövő évi néptáncos tábori létszám egészen
bizonyosan magasabb lesz.
P. SZ. V.

hogy véget ért a tanítás az iskolában és
A
kezdetét vette a jól megérdemelt nyári
vakáció, a kis Rozmaringok lázas készülődésbe kezdtek. Pakolták a bőröndjeiket, hiszen táborozni indultak. Sokaknak ez volt
az első ottalvós tábora, így izgalommal és
izgatottsággal teli várakozással néztek a
négy napos néptánc tábor elé.
Június 17-én, hétfőn a kora reggeli órákban
két kisbusz gördült ki a Községháza elől.
Vitték a kis Rozmaringokat a Pillangó utcáig, akik onnan metróval utaztak tovább a
Déli pályaudvarig. A cél Fonyód-Bélatelep
volt, ahol a háromórás vonatozás után a
gyerekek birtokba vehették szállásukat.
Az elkövetkezendő napokban annyi
minden történt a gyerekekkel, hogy idő és
hely hiányában marad a felsorolásszerű
mazsolázás a történtek között. A néptáncórákon kívül ugyanis a gyerekek kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, ahol többek között elkészítették saját, rozmaringos
vászontáskájukat, valamint egyedi, névre
szóló, fűzött lapokból álló énekkönyvüket.
Szögekkel teli fatáblára saját elgondolásuk
alapján fonalból képet készítettek; számháborúztak, körjátékoztak, csapatépítő játékokban mérték össze leleményességüket.
Több alkalommal is fürödtek a Balatonban,
jókat ettek, kirándultak, kilátóban jártak,
ajándékot vettek a családjuknak (volt olyan
lány is, aki a család minden egyes tagjának,
nem kihagyva a kutyusokat sem). Ráadásként még egy szülinapi köszöntésre is sor
került, már az első napon. A gyerekek min-
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den reggel és este felhívhatták szüleiket, amikor is
vidáman újságolták az aznapi történéseket, dicsérték a szállást, az ételeket, a
programokat. A szállásadók pedig dicsérték a gyerekeket, még a szájuk is
tátva maradt, hogy milyen
rendesek és fegyelmezettek ezek a nagytarcsai lányok és fiúk.
Az aggódó szülők is
egyre nyugodtabbak lettek, hallván gyermekeiket,
valamint látván azt a temérdek képet, amit folyamatosan küldött Bogi, a
csapat egyik kísérője. Szinte a szülők is részesei voltak így egy kicsit a
táborozás legjelentősebb
pillanatainak. a képeket és
videókat látva.
Vass Virág és három fiatal segítője – Bocz Boglár-

Nagytarcsai TÜKÖR

NEMZETISÉG

Szlovák tábor – negyedszer

ázas izgalommal készültünk a negyedik szlovák táborunkra. Sok szervezés,
Ltervezés
után felállítottuk a sátrakat, az
árnyékolókat, mivel vegyes időjárásra
kellett felkészülnünk az időjóslás szerint.
Eljött a gyerekek részéről is a várva várt
hétfő reggel, folyamatosan érkeztek a táborozók, voltak, akik már kezdettől táborosaink, és voltak új arcok is.
Volt szlovák mondóka, ének, játék, tanulás, társasjáték, kézműveskedés,
szebbnél szebb tárgyak, játékok, karkötők, készültek. Az érdeklődők a hímzést is
kipróbálhatták, valamint a szoknyaráncolást is gyakorolhatták. Szorgos kezecskék
morzsolták a kukoricát, ami mindig népszerű elfoglaltság.

Nagy sikere volt a papírszínháznak, és
a meséhez tartozó kézműveskedésnek.
Volt sport, foci, ügyességi játékok, kötélhúzás, lovaglás, sőt még a rendőrség is
kivonult, kipróbálták a szirénát reggeli
ébresztőt tartva a környékbelieknek.
A foglalkozások alatt felmelegedett a
víz, és jöhetett a hűsítő vízi csata, párakapu, szökőkút, valamint az édes hűsítő, a
fagyi, valamint a délutáni melegben az
ovi árnyas fái alatti homokozás.
Igyekeztünk hasznos elfoglaltságokkal
lekötni a gyermekeket, reméljük, hogy az
idei táborunkból is élményekkel, új barátokkal tértek haza. Többen a búcsúzáskor
már a jövő évi tábor felől érdeklődtek,
már előre jelezték részvételüket. Mi is,
akik szerveztük, végig köztük voltunk, figyeltünk rájuk, nehéz szívvel búcsúztunk
tőlük, nekünk is hiányozni fognak! Végül,
de nem utolsó sorban szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában részt vett a tábor sikeres
lebonyolításában. Külön köszönet önkéntes fiataljainknak, akik becsületesen
helytálltak, példát mutatva. Olyan sokan
voltunk, és nem szeretnék kihagyni senkit ezért nem írok neveket. KÖSZÖNET
MINDENKINEK! Nélkületek nem jött volna létre a tábor!

SZLAUKÓ KATALIN
A NAGYTARCSAI SZLOVÁLOK
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE
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IFJÚ TEHETSÉGEK

Focizni jó!
Július 3-7-ig került megrendezésre az I. Nagytarcsai Focitábor, a
Nagytarcsai Grund Sporttelepen,
Reisz Attila szervező, csapatvezető és Chladny Zoltán edző felügyelete mellett. A kísérőkkel
együtt mintegy huszonhárom fő
vett részt az ötnapos eseményen,
ami több kiegészítő programot is
kínált a gyermekek részére.
Azt nem lehet mondani, hogy fáztunk, hiszen 38-40 fokban zajlottak
az edzések, focis játékok, illetve volt
lovaglás a Deres Lovasudvarban,
ahol több háziállattal is megismerkedhettek az ifjú focisták. Egyik nap
pedig ellátogattunk a Csoki Múzeumba és persze nem maradhatott el
a közös fagyizás sem.
A tábor alatt edzések, házi focibajnokság, majd az utolsó napon a gyerekek-szülők mérkőzés zárta a
mindenki számára emlékezetes tábort.
A gyerekek az öt nap alatt mutatott jó teljesítményük jutalmaként
oklevélben, illetve Nagytarcsa címerével ellátott, gravírozott aranyérmekben részesültek, amiket Papp
János egyesületi elnök adott át a fiataloknak.
Elmondható, hogy mind a gyerekeknek, mind az edzőknek nagy élmény volt az öt nap, és ha minden
jól megy, ősszel már bajnokságban
is megmutathatják magukat tehetséges játékosaink.

Kedves Olvasóink! Örömmel vesszük, ha elküldik kiemelkedő sport-,
művészeti vagy tanulmányi eredményt elért gyermekük bemutatását,
hiszen az ő sikerük az egész falu büszkesége.
Cím: z.v.viktoria@gmail.com
Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

Megjelenik: havonta, 2200 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
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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!

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÖSSÉG

Hírek a Felsőrét Lakóparkból
NEMRÉGIBEN ÚJ ELNÖKE LETT A FELSŐRÉT
LAKÓPARK EGYESÜLETNEK. A SZEREPET A
KORÁBBI ALELNÖK, PAPP GABRIELLA VETTE ÁT. AZ EGYESÜLETRŐL ÉPPEN EGY ÉVE
ÍRTUNK LAPUNKBAN, MOST AZ ÚJ ELNÖKÖT ARRÓL IS KÉRDEZTÜK, MI TÖRTÉNT AZ
ELMÚLT EGY ÉV ALATT.
Az elmúlt évben az egyesület megháromszorozta a tagságát, és azóta is folyamatosan
dolgozik a kezdetben megfogalmazott célokért. Ezek közül ma is a legfontosabb projektjük a Szilas patak elhagyott medrének
mentén húzódó ökofolyosó védelme. Ez egy
olyan egybefüggő ökológiai hálózat része,
amelynek bizonyos részei már természetvédelmi területek. Például a Naplás tó, illetve a
több települést érintő patak nyílt árkai, medrei és partszakaszai szintén védettséget élveznek.
– Ezzel kapcsolatban mi a céljuk?
– Szeretnénk Nagytarcsán is elérni, hogy
ne csak az új patakmeder, hanem a Felsőrét
lakóparkot határoló régi meder és partszakasz is helyi jelentőségű természetvédelmi
terület legyen. Ne csak árvízvédelmi szempontokból tartsuk megőrzésre érdemesnek,
hanem a helyiek és környékbeliek számára
kirándulóhelyként, tanösvényként is tudja
szolgálni.
– Ezzel kapcsolatban a település önkormányzata hozott egy határozatot, amely előre
mutató.
– Így van, a június 24-i határozat szerint
lakossági bejelentésre, és az egyesületünk
kezdeményezésére az önkormányzat és a
jegyző elindítja azt az eljárást, ami elindítja a
folyamatot, hogy ez a nyílt árok helyi jelentőségű természetvédelmi terület lehet. Ennek
az első lépése történt meg, a testületi döntés
adott, illetve az eljáró hatóság, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósága elé került az ügy.
Várjuk a döntést, hogy ők országos vagy helyi védelmet javasolnak. Ezek után kezdődhet meg majd a munka, amely a meder
rehabilitációját, tisztán tartását, karbantartását jelenti.

– Mi változik akkor, ha természetvédelmi területté nyilvánítják?
– A helyi önkormányzatnak eddig nem
volt a kezében semmilyen eszköz, hogy aki
ezt károsítja, azzal szemben fellépjen. A terület a magyar állam tulajdona volt. Ezzel kapcsolatban is megtörtént egy pozitív,
előremutató lépés. Az önkormányzat kezdeményezte, hogy Nagytarcsa tulajdonába kerüljön át a terület. Ha a természetvédelmi
területté nyilvánítás is megtörténik, akkor
már minden jogi eszköz, hogy a helyi önkormányzat a természetkárosításokat megakadályozza, illetve büntetést szabjon ki a
károkozókkal szemben.
– Miféle természetkárosítás fordul elő itt?
– Egy évvel ezelőtt már szóltunk róla, a
nyílt árok Ibolya utcai szakaszánál az építkezők építési törmelékkel töltötték fel az árkot.
Akkor az önkormányzat megakadályozta ennek folytatását, de addigra már jelentős volt
a károkozás, ott komolyabb rehabilitációra
lesz szükség.
– Milyen állat- és növényvilág található itt,
amit védeni kell?
– A Szilas patak és volt mellékágai, holtágai és nyílt árkai mentén különböző sás- és
nádfélék fordulnak elő. Ezen a mederszakaszon regisztráltak tizenhat védett madárfajt
is, amelyek nemcsak itt, hanem országosan
is védettek. Regisztráltak továbbá tizennégy
olyan növényt, amelyek esetében kiemelten
fontos a védelem alá helyezés.
– Többször elhangzott, hogy ez az árokszakasz egy ököfolyosó része. Mit köt össze mivel
egy ilyen folyosó?
– Ezt sokan félreértik, összefüggő folyosóra gondolnak, amely valamit valamivel öszszeköt. Mint tudjuk, a Szilas patak két
forrásból erre, majd a két ág összefolyik, végül a Dunába torkollik. Végigkíséri ezt a partszakaszt az ökofolyosó, különböző
magterületek és ökofolyosó-foltok vannak.
Ez a nagytarcsai rész is egy ökofolyosó-folt,
ennek már nem a patak védelme, a vízvédelem a jelentősége, hanem a régi ág körül lé-

vő olyan természet-közeli állapotok megőrzése, amelyekből Nagytarcsán sajnos már
nagyon kevés van.
– A Felsőrét Lakópark Egyesületnek ez a legjelentősebb, de nem az egyetlen projektje…
– Az egyesület 2018-ban alakult lassan
egyéves múltra tekintünk vissza. Legalábbis
hivatalosan, mert természetesen az egyesületi tevékenység még bejegyzés előtt, tavasszal elkezdődött. Az ökofolyosó mellett fő
célkitűzésünk az itt élők életminőségének a
javítása, a helyi érdekek védelme, ebbe bele
tartozik az, hogy megfelelő út- és közműhálózatunk legyen. Ennek érdekében együttműködünk
a
fejlesztőkkel,
az
önkormányzattal, a lakossági igényeket öszszegyűjtjük, közvetítjük, hogy a lakosoknak
ne egyenként kelljen érdekeik védelmében
fellépniük. Ide tartozik az is, hogy a területet
gondozzuk, tisztán tartjuk, hogy a felnövekvő ifjúságot erre neveljük. Rendszeresen
szervezünk oktatásokat a körülöttünk élő
vadvilág, növényvilág ismertetésére. Rendszeresek a jótékonysági rendezvényeink, például az „Öltözz ingyen Felsőréten”
programunk, ahol gyerekruhákat ingyen
tudnak cserélni a lakóparkban élő szülők. De
vannak sikeres gulyáspartik, piknikek, hogy
ne kelljen elhagyniuk a települést, akik értelmes hétvégi programokra vágynak.
Terveink között szerepel már a kezdetektől fogva egy helyi játszótér kialakítása. Mivel
ebben a lakóparkban önkormányzati terület
ilyen célra nincs, eddig ez keménydiónak bizonyult. Most ebben is előrelépés történt. A
partnak a lakópark felőli része a HÉSZ-ben átsorolásra került, és a testület kezdeményezte az államtól való átvételét. Egyik szakaszán
új kutat fúrnak, a maradék területen viszont
egyesületünk kezdeményezi, hogy az önkormányzattal közösen egy új játszóteret alakítsunk ki.

Zs. I.
Fotó: SzilasTV
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KULTÚRA

Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
Immáron két hónapja nyitva vagyunk
az új helyen, és legnagyobb örömünkre
naponta átlagosan 20-25 látogatónk van,
köztük sok-sok új ember, akik a régi helyre egyáltalán nem jártak. Köszönjük nekik is, és régi olvasóink hűségét is! Ősszel,
amikor újra beindul az iskola és munka
körforgása, még több olvasót várunk.
Ősszel kapunk két számítógépet a
Pest Megyei Könyvtártól, így olvasóink a
gépek megérkezése után már internetezni is tudnak hozzánk jönni. Szeptember
2-től újraindul a könyvtárközi kölcsönzés
is, így ami nekünk nincs meg (főleg szakirodalom és szépirodalom), be tudjuk
szerezni a megyei könyvtárból, beiratkozott olvasóink számára ingyenesen.
És jöjjön egy kis ízelítő az új könyvekből, hiszen nyáron is sok érkezett:
Kari Hotakainen: Az ismeretlen
Kimi Räikkönen
„Csodálatos lenne inkognitóban vezetni a
Forma-1-ben” – mondja
Kimi. De persze ő is tudja, hogy ilyen világ nem
létezik, és nem létezhet.
Lehet fűnyírót vezetni
inkognitóban, de nem
egy hétmillió eurós versenyautót. Kimi Räikkönen, a Jégember a
Forma-1 világának egyik legismertebb és
legnépszerűbb alakja, és mégis jórészt ismeretlen: szűkszavú megnyilatkozásait
imádják a rajongói, akik nyilván szeretnének többet is megtudni erről a fantasztikus sportolóról.
Grecsó Krisztián: Vera
Szeged, 1980. Vera az
általános iskola negyedik osztályába jár, jó tanuló, jó sportoló. A
papa a honvédségnél
szolgál, a mama meg
minden nap várja őt tanítás után. De Vera biztonságosnak hitt élete pár hét leforgása
alatt megváltozik. Grecsó Krisztián új regénye arról szól, hogy a családi titkokat
felfedni nemcsak tudás, de bátorság kérdése is. Vera felismeri: vannak helyzetek,
amikor idő előtt kell felnőttként viselkednünk. És hogy fel lehet nőni a feladathoz.
Varró Dániel:
Aki szépen butáskodik
Ez egy különleges apanapló. Varró Dániel költő,
műfordító feljegyzéseinek füzére. Egy fiatalember apává válásának
pillanatképei. A Nők Lap-
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ja olvasói 2011 óta követhetik nyomon a
költő apuka tolmácsolásában a három fiú
– Misi, Jancsi és Béni – kalandos mindennapjait, a gyerekek sziporkázó aranyköpéseit, csibészségeit, csatározásait és
megbékéléseit. Varró Dániel humoros és
szeretetteli írásaiból kiderül, hogyan váltak egy családdá, és azt is végig kísérhetjük, ahogy egymás megismerése mellett
felfedezték a mindannyiunkat összekötő
anyanyelvet, annak minden furcsaságával. A hét év alatt született feljegyzésekből készült ez a válogatáskötet.
Peter Wohlleben:
A fák titkos élete
Az erdő a csönd, az
érintetlen természet, a
mese és a titkok birodalma. Egy hely, ahol
bármi megtörténhet.
Peter Wohlleben, a neves német erdész a fák
titkos életébe enged betekintést, és
meglepő dolgokat tár fel. Mert az erdőben ámulatba ejtő dolgok történnek: a
fák beszélgetnek egymással. Nemcsak
utódaikról gondoskodnak odaadóan, de
idős és beteg szomszédaikat is ápolják. A
fák éreznek és emlékeznek. Hihetetlen?
Pedig igaz!
J. K. Rowling • John Tiffany • Jack Thorne:
Harry Potter és az elátkozott gyermek
Tizenkilenc évvel a
roxforti csata után…
Harry Potter élete
sosem volt könnyű – és
most sem az, amikor a
Mágiaügyi Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként, férjként és
három
iskoláskorú
gyermek apjaként kell
helytállnia. Miközben Harry a múlttal viaskodik, kisebbik fiának, Albusnak is meg

kell küzdenie a reá nehezedő családi
örökséggel. A múlt és a jelen vészjósló
összeolvadása azzal a ténnyel szembesíti
apát és fiát, hogy a sötétség néha egészen váratlan helyekről támad.
Ez a nyolcadik Harry Potter-történet,
egyszersmind az első, amit színpadon hivatalosan bemutattak. Figyelem, dráma,
és nem regény-formátum!
Nógrádi Gábor:
Segítség, állat!
Amire több évtizede
vártak a lelkes olvasók,
most végre megtörtént: a
szerző folytatta a legendás Segítség, ember! című kötetét. Az új
kiadványban harminc állat kapott helyet,
akik ezúttal is fergetegesen szórakoztató
állatmonológokban mesélnek magukról
és fő ellenségükről, az emberről. A szórakoztatás, akárcsak az előző kötetben,
most is ismeretterjesztéssel párosul – mire a kiadvány végére érünk, a sok nevetés mellett szinte észrevétlenül
megtanuljuk a szereplő állatok valamennyi jellegzetes szokását, megismerjük étrendjét és lakhelyét.
Catherine Leblanc:
Akkor is szeretnél?
Kismackót nyugtalanítja valami. Vajon
mennyire szereti őt az
édesanyja? Akkor is szereti, ha Kismackó roszszalkodik? Akkor is, ha
valami nagy baj lesz?
Igen. Az anyai szeretet mindennél erősebb, és Kismackó megtanulja, hogy ez
nem fog megváltozni soha.
Megható történet az anyai szeretetről
és a gyermeki kíváncsiságról Szabó T. Anna és Dragomán Pali – anya és fia – közös
fordításában.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
A könyvtár új címe:
Nagytarcsa, Tompa M. utca 19.
Bejárat a Kossuth Lajos utca felől, parkoló a Tompa M. u. felől.
Nyitvatartás:
HÉTFŐ: 9-15.00
KEDD: 11.00-18.00
SZERDA: ZÁRVA
CSÜTÖRTÖK: 11-18.00
PÉNTEK: 9-15.00
SZOMBAT: MINDEN HÓNAP 1. ÉS 3.
SZOMBATJÁN 9-12.00

Augusztusban a nyári szabadságok miatt a következőképpen vagyunk csak
nyitva: augusztus 12-17. hétfőtől szombatig és augusztus 29-30, csütörtökpéntek. Szeptember 2-től minden
visszaáll a normál nyitvatartási rendbe.
Mobiltelefonszám:
06-70-337-87-52
FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Új lakóink
Szeretettel köszöntjük Nagytarcsa új lakóit, és kívánunk nekik a falu minden lakója nevében boldog, egészséges, hosszú
életet!
Várjuk szeretettel minden, jelenleg Nagytarcsán élő, 2016-2019 között született
kisgyermek fotóját és írásos bemutatását
pár sorban, Zavicsa-Varga Viktóriának a
következő e-mail címre:
nagytarcsaigolyahir@gmail.com
A gyermekek leírása és fotója a szülők írásos beleegyezésével jelenhet meg.
(A rovatban való megjelenés a babacsomaggal nincs összefüggésben!)

Szalontai Levi első kisbabánk, 2019. július 5-én született. Tavaly költözünk Nagytarcsára és idén már hárman élünk itt
boldogságban. Nyugis, érdeklődő baba,
szeret nagyokat aludni. Alig várjuk már,
hogy a kis kertünkben szaladgáljon.

Horváth Flóra
2019. április 9én
született
harmadik gyermekként, egyben
első
kislányként a
családba. Van
két szuper bátyja, a 9 éves Marci és a 6 éves
Andris. Nagy
szeretettel várt és vágyott baba ő. Mosolygós, érdeklődő, huncut és olykor igazán
zajos-hangos pici lány, akit szülei és testvérei rajongással és odafigyeléssel vesznek
körül.

Az önkormányzat minden nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal köszönt. A csomag 15 ezer forintot, kapucnis
babatörölközőt nagytarcsai címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A babacsomag átadásának feltétele,
hogy a gyermek születésétől számított 3
hónapon belül a szülő bemutassa a gyermek nagytarcsai lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát és a szülők
jövedelemigazolását az anyakönyvvezetőnél. Bővebb információ a babacsoPolgármesteri
Hivatal,
magról:
06-28-450-204/107-es mellék.
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HAGYOMÁNY

Így öltöztek hajdanán a nagytarcsai férfiak
A férfiak öltözetét a kalap tetőzte be.
Száz évvel ezelőtt még domború tetejű,
pörge szélű kalap volt a módi. Ezen, ugye
természetes, hogy szalag van. De ez csak
körül öleli a kalapot, nincs nagy jelentősége. De, ha a legények katonának vonultak október elsején, a lányoktól kapott
kivarrott szalaggal vették körül a kalapot.
Ez több méter hosszú is lehetett. Sok legénynek úszott a kocsi után a kedvesétől
kapott szalag. Lovas kocsin, hangosan
dalolva hagyták el a falut a bevonulók,
itthon hagyva síró anyjukat és lányokat.
Álljon itt ezen idők hangulatából egy kis
dal:
„Édesanyám vett nekem kalapot.
Fújja a szél rajta a szalagot.
Ha nem fújja, magam is lobogtatom,
Ezt a kislányt odacsalogatom
A sötétbe.“

zámos, már korábban publikált tanulSgyaltuk
mányban és hat kiadott könyvben tárNagytarcsa díszítőművészetét. A
férfiak öltözetén megjelenített ékítésről
azonban kevés szó esett. Pedig az ő ruháikat sem hagyták kivarrás nélkül asszonyaik, akiknek sokat jelentett a szeretett
férfi megjelenése. A gyerekek majd a legények ingeit, kötényeit édesanyjuk díszítette. Ha a fiúnak volt már választottja,
nősülni készült, a menyasszonya varrta
például a vőlegényi ingét, jegykendőjét,
majd a köténye virágait is ő varázsolta a
kékfestő anyagra.
A virágmotívumok ugyanolyan típusúak voltak, mint a lányok holmiján megjelenítettek, csak a nagyságuk változott. A
férfiak ingének kézelőjén, álló gallérján
és a gombolás mellett apró virágok sora
állt.
Nem hagyhatjuk ki a lábbelit sem. Ünnepen ráncos sarkú, lakkos szárú csizmát
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húztak a lábukra. Szépen illett a posztóból varrt zsinóros, magyaros nadrághoz.
Ingükre mellény, „kabátyik” illett. Ehhez
az ujjatlan ruhadarabhoz kabát is kellett.
A kabátyik zsebét piros posztóból való
tulipán díszítette, de lehet, hogy csak varrógéppel steppelték rá. A kabát zsebéből
ki kellett látszódnia a zsebkendő legszebb sarkának.

Azt már említettük, hogy a népviseletek gyermekekre is vonatkoznak annyira,
hogy ruhái nagyjából olyanok, mint a
hozzájuk tartozó felnőttekéi. Ezt most
nem is részletezem. De, hogy az újszülöttek, vagyis a bölcsőbeli babák holmija
milyen díszes, arról érdemes szót ejteni.
A várandós anyák nagyon nagy gondot
fordítottak a leendő kicsinyeik öltözetére.
Várandósságuk alatt hímzett inget, főkötőt varrtak. Megcsodálni való pólyahuzatot és keresztelői takarót hímeztek. A
gyerekek kihordásának minden szabad
percét arra használták, hogy gyermeküket a legszebben öltöztessék, gyönyörű
lyukhímzéssel díszített pólyába tehessék.
Napjainkban ez már csak a Falumúzeumban kiállított bölcsőben látható.
A bölcsőnek igen nagy becsülete volt.
Minden háznál megtalálhattuk. Benne
generációkat ringattak, altattak a szülők.
Formájáról, díszítéséről a következő hónapban mesélek, amikor a nagytarcsai
bútorokat szeretném ismertetni.
Szeretettel:
MOLNÁR LAJOSNÉ
TANÍTÓ NÉNI

Nagytarcsai TÜKÖR

HITÉLET

Angolos hittantábor

A nyári táborban tevékenyen vette ki részét a gyülekezet
nagy része: a vendéglátó családok, presbiterek, tizennyolc segítő az ifjúság tagjai közül, és a hetvenkét résztvevő gyermek.
Így a táborban aktívan részt vevők száma száz fő volt.
Nagyon hálásak vagyunk a gyülekezet tagjainak, hogy miután az előző napközis táborban tizenöt halmágyi (Erdély)
gyermeknek és felnőttnek adtak szállást otthonaikban, s tették
lehetővé ittlétüket adományaikkal és szeretetükkel, idén már a
harmadik gyermektábor munkájából is aktívan kivették részüket. Az amerikai testvérek pedig jövőre nagy szeretettel hívják
és várják gyülekezetünk huszonöt tagját, azokat a fiatal felnőtteket, akik szolgáltak velük a gyermekek között, hogy Dentonban majd ők segítsenek az ottani gyermekek és fiatalok közötti
munkában.
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

egyedik alkalommal tartottak angolos hittantábort a nagyN
tarcsai evangélikus gyülekezetben a Texas állambeli Dentonban található St. Paul evangélikus gyülekezet tízfős
küldöttségével. A négyéves amerikai testvérgyülekezeti kapcsolat 2016-ban kezdődött az Ökumenikus és Külügyi Osztály,
valamint Berta-Somogyi Sarah közbenjárásának köszönhetően.
A kapcsolat megvalósulásáért sokat tett Anna Peterson, aki a
dentoni gyülekezet magyar származású tagja. A szolgáló csoport tagjai között volt korábban két alkalommal is Russel Thieken lelkész, aki akkor igehirdetési szolgálatot is vállalt. Idén a
vezető Ivan Rusch volt, aki korábban Nigériában volt misszionárius, s idén ő vállalta a vasárnapi prédikációt Nagytarcsán és
a péceli leánygyülekezetben. Felesége, Jennifer és Tracy Gfeller
Lindsay is itt volt, mindketten a gyülekezet zenei életében tevékenykednek.

Folyik már a katolikus óvoda építése Kistarcsán

éhány évvel ezelőtt Görbe József plébános atya kezdeméN
nyezésére kezdtünk el beszélgetni egy katolikus óvoda felépítéséről Kistarcsán. Megkerestük a Váci Egyházmegyét a
tervünkkel és ők nem zárkóztak el a kivitelezés lehetőségétől.
Az óvoda épülete a Kistarcsai Egyházközség telkére, a Fasor
és a Pozsonyi utca között elhelyezkedő közel 4.000 m2-es telekre (a volt Klacsán-kertészet helyén) fog felépülni. Úgy terveztük, hogy 4 csoportszobában a törvényben előírt
kereteknek megfelelően 25 gyermeket tudjunk fogadni csoportonként. Ennek megfelelően, a tornateremmel, irodai részszel, vizesblokkokkal és kiszolgáló helyiségekkel kb. 1000 m2-es
épület fog megvalósulni. A bejárat a Pozsonyi utca felől lesz,
ahol a telken belül 10+5 parkolóhely is kialakításra kerül. A Fasor utca felől egyelőre nem lesz személybejárat, hiszen ezen a

részen lesz a gyerekek játszóudvara. A 2018-ban a Váci Egyházmegye – Görbe atyával és a jövőbeli óvodavezetővel, Lukács
Kéméndi Ágnessel együttműködve – elkészítette az épület terveit.
A jogerős építési engedély alapján még 2018 végén elkészültek az óvoda kiviteli tervei is. Kiírták a közbeszerzési eljárást,
aminek eredményeképpen kiválasztásra került a kivitelező cég,
és 2019 júliusában elkezdődtek az építési munkálatok.
A kivitelezőnek mintegy 12 hónap áll rendelkezésére, hogy
elkészítse az óvodát. A jövő év július 15-e után kb. 1 hónap lesz,
amíg az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) műszaki átadás-átvétel keretében – az esetlegesen felmerülő hibák kijavítása után – átveszi az épületet.
Reményeink szerint az új katolikus óvodát 2020 szeptember
elején birtokba vehetik a gyerekek.
Idén februárban Király Zoltán volt a vendégünk, aki – az EKIF
beruházási igazgatója és az óvoda projektvezetője – ismertette
az érdeklődőkkel, az óvodával kapcsolatos tudnivalókat.
Az építkezés költségeit részben kormányzati támogatásból,
részben az EKIF saját forrásából kiegészítve a Váci Egyházmegye finanszírozza. Erre a célra 500 millió forint összeget különítettek el, amiben még nincs benne a berendezés és az udvari
játékok. Az épület fenntartója szintén a Váci Egyházmegye lesz,
így a dolgozók bérét, a rezsit és a hirtelen felmerülő költségeket is ők állják. Az épületben melegítőkonyha lesz.
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KÖZÖSSÉG

Uborkaszezon
jobb választás. Minek vennénk órákat, napokat utaztatott, ismeretlen eredetű terméket,
ha sokkal jobbat választhatunk? A nyári szabadság után újra lehet füstölt termékeket vásárolni, sőt szeptembertől már a mobil
húsáruda is kint lesz piacunkon.
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

borkaszezon, szokták mondani arra, amiU
kor csendesebb időszak van. Ez a piacra is
érvényes, mert a szabadságolások miatt kevesebb árus van jelen. Pedig a nyár a bőség ideje! Érik a finom, nap érlelte paradicsom és
paprika, zsenge a kukorica, ilyenkor a legfinomabb a roppanós uborka. Tehát tényleg
uborkaszezon van. A cukkini és a patisszon is
zsenge, számtalan módon lehet ezeket az
egészséges, vitamindús zöldségeket elkészíteni. Itt a befőzés, eltevés ideje is, érdemes télire elmenteni a nyár zamatos ízeit.
Piacunk idén nyáron ünnepelte fennállásának ötödik évfordulóját. A jubileumot ünnepséggel tettük emlékezetessé. Sajnos
piacfelügyelőnk, Fehér István nem tudott az
ünnepségen részt venni, ezért egy későbbi
időpontban tudtuk munkáját megköszönni.
A vakáció végétől már nagyobb választék,
s reméljük nagyobb forgalom is várható. Szeretettel várjuk a vásárlókat a piacra! A helyben
termelt zöldség és gyümölcs vásárlása a leg-
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OKTATÁS

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019-2020. tanév
tanévnyitó ünnepélye iskolánkban
2019. szeptember 2-án, 8 órakor kezdődik.
Érkezés: ¾ 8-ra, ünneplő ruhában.
Az ünnepély után a 2-4. órában osztályfőnöki órákat tartunk.
Az ebéd kezdete: 11:45
(Étkezés csak azok számára biztosított ezen a napon,
akik júniusban leadták az étkezési igényüket.)
Az első tanítási napon délután napközis és
tanulószobai foglalkozásokat is tartunk.
A tankönyvosztásra ugyancsak 2019. szeptember 2-án kerül sor.
A gyerekek reggel üres táskával érkezzenek. Jegyzetfüzetet és íróeszközt hozzanak magukkal.
Az osztálynévsorok és az osztályfőnökök személye a honlapon
későbbi időpontban lesz megtekinthető.
A tanév fontosabb iskolai eseményeiről a tanévnyitó ünnepélyen és a szeptemberi szülői értekezleteken tájékoztatjuk Önöket.
Az első évfolyam szülői értekezletét
2019. szeptember 3-án kedden 17 órai kezdettel tartjuk.
A többi évfolyam (másodiktól nyolcadikig) szülői értekezletére
2019. szeptember 9-én hétfőn és
2019. szeptember 10-én kedden
kerül sor.
Tisztelettel:
Iskolavezetőség

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola állást hirdet:
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KÖZÉRDEKŰ
HIVATALI ÜGYINTÉZÉS
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Ancsin László Zoltán jegyző:
előzetes egyeztetés szükséges telefonon
vagy személyesen a titkárságon
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

A legközelebbi kormányablakok
Budapest, XVII. kerület Pesti út 163.
+36-1-896-3269, +36-1-896-3270
Budapest, XVI. kerület Baross Gábor u. 28-30.
+36-1-896-4137
Pécel, Kossuth tér 1. (28) 455-733

SZOLGÁLTATÁSOK

DPMV Zrt. diszpécser szolgálat
(0-24h) 06 29 340 010, 06 70 682 7546
Legközelebbi ügyfélszolgálat:
Kerepes, Szabadság út 100. Nyitvatartás:
hétfő 12-16.00, szerda: 8-18.00, péntek: 8-12.00

Gázszolgáltató (NKM Nemzeti Közművek)
06-1-474-9999
06-20-474-9999
06-30-474-9999
06-70-474-9999
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-300-300

Közvilágítás
Üzemzavar hibabejelentés:
06-30-685-9865 vagy 0628-589-020
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes

Posta
Nagytarcsa, Zrínyi u. 13. Telefon: 06-28-450-203
Nyitva tartás:
Hétfő: 08:00 – 18:30
Kedd: 08:00 – 15:30
Szerda: 08:00 – 14:30
Csütörtök: 08:00 – 14:30
Péntek: 08:00 – 15:00
Ebédszünet minden nap: 12:00 – 12:30

Temetkezési szolgáltató
Antea Kft. képviselője: 2142 Nagytarcsa Rákóczi u. 65.
Telefon: 06-30-9418-878; 06-30-515-0091

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
A körzeti megbízott telefonszáma,
amely 0-24-ig elérhető:
06 30 476 7758

FLEX Polgárőr Egyesület
E-mail: fuzesjaror@gmail.com
Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

Mezőőr:

Nagytarcsai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Székely László, telefon: 06 70 3305604

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
Közvagyont érintő meghibásodás, rongálódás esetén:
Balik Levente, 06-70-934-9091.
Grund bérlése: Albert Tünde, telefon: 06-70-633-8056.

EGÉSZSÉGÜGY
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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.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
Védőnői szolgálat – Egészségház

Egyéb egészségügyi ellátás

1-es körzet: védőnő Kissné Szarka Krisztina
Nagytarcsa, Múzeumkert út 2-4, Telefon: +36 70 382 8421, 28 450 251
Tanácsadás csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére:
kedd: 8.00-12.00, csütörtök: 8.00-12.00
Iskolások részére csütörtök: 12.00-14.00
A körzethez tartozik az iskola és a két óvoda.
2-es körzet: védőnők Csépe Katalin, Simonné Szatmári Tünde
Nagytarcsa, Sport utca 8.
Védőnői tanácsadás csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák
részére: előzetes időpont-egyeztetés szerint!
Csépe Katalin Tel.: 06-30-381-1332, Tanácsadás: Kedd: 14.00-16.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com
Simonné Szatmári Tünde Tel.: 06-30-568-5668
Tanácsadás: csütörtök: 8.00-10.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com

Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.
Telefon: 06/70-3703-104
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 08:00 – 08:00

Nagytarcsai gyermekorvos

SZOCIÁLIS HÁLÓ

Dr. Kovács Viktória
Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D. Telefon: 06-70-387-65-09
06-28/450-051. E-mail: vikidoki2142@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
Jún. 17- aug. 23. között: H: 14-17 K: 9-12 Sz: 8- 10 Cs: 15-18 P: 11-13

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-28-450-722.
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
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.
Nyitvatartás: Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

Kistarcsai Kórház
Telefon: 06-28-507-600, Recepció: 06-28-507-750
Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Állatorvos:
Tarcsa-Vet, Nagytarcsa, Rákóczi út 71.
H-P: 13-19.00
06-30-43-999-75, 06-28-533-727

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: helyhiány miatt szünetel
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 minden nap 16 óra után és hétvégén a következő telefon számon lehet segítséget kérni:
Krízis telefonszám: 0670/334-0134

A hulladékszállítás rendje augusztus-szeptember

Ügyfélszolgálat: Nagytarcsa, Sport utca 5.
Ügyfélszolgálati idő: minden hétfőn 08:00-18:00, valamint minden szerdán 08:00-16:00 óráig
E-mail: nagytarcsa@eth-erd.hu Kapcsolattartó: Ádány Barbara telefon: +36 20 216 32 60

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Sárospatakról hozzák el nekünk Abigélt!
Kedves Olvasók!
Egy kedves nagytarcsai lakótársunkon
keresztül különleges felajánlást kaptunk
a méltán nagyhírű Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának Színjátszó
körétől: szeptember 13-án 19 órától a
Táncsics Mihály Művelődési Házban térítésmentesen mutatják be a Szabó Magda Abigél című regényéből készült
kultikus művet.
A színjátszó kört vezető Csákiné Győri
Beáta tanárnő a gimnázium magyar szakos tanára kérdésünkre elmondta, hogy
a sárospataki fiatalok azért választották
ezt a darabot és vitték színpadra, mert
olyan értékeket vonultat fel, amelyek
örök érvényűek, másrészt a diákok nagyon könnyen átélik az iskolai szituációkat. Hozzátette, hogy a műben egyebek
mellett fontos szerepet kap a közösség
összetartó ereje, példaként említette a
konfliktusok megoldását is, valamint azt,
hogy a pataki gimnázium diákjai ugyanúgy fontosnak tartják azt, hogy ők „refisek”, mint az Abigél szereplői azt, hogy
ők matulások.
A történetet már sokan ismerjük, és
valahányszor, bármilyen feldolgozásban
látjuk, az megunhatatlan, nem lehet nem
szeretni.

Az előadásra a belépés
díjtalan, de a bejáratnál elhelyezett adomány-gyűjtő
dobozban szívesen fogadjuk adományaikat, melyet
jótékonysági célra kívánunk
felajánlani. Ennek eredményét az előadás előtt közvetlenül fogjuk közzétenni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A SZERVEZŐK

A FŐSZEREPLŐ VITAY GEORGINA, EGY
TÁBORNOK LÁNYA, AKIT A II. VILÁGHÁBORÚ UTOLSÓ ESZTENDEJÉBEN EGY VIDÉKI
EGYHÁZI LEÁNYNEVELŐ INTÉZETBEN REJTENEK EL, MERT ÉDESAPJA TEVÉKENY
RÉSZTVEVŐJE A MAGYAR ELLENÁLLÁSI
MOZGALOMNAK, ÉS LETARTÓZTATÁS FENYEGETI. GINA MINDJÁRT AZ ELSŐ NAP
MEGTUDJA, HOGY EBBEN A VILÁGTÓL TÁVOL ESŐ HELYEN SOK KÜLÖNÖS DOLOG
TÖRTÉNIK, S BÁR TÁRSAI KIKÖZÖSÍTIK,
EGYETLEN REMÉNYE MARAD A TITOKZATOS ABIGÉL, AKI VÉGSŐ KÉTSÉGBEESÉSÉBEN MINDENKIN SEGÍT.
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Juka Bt.

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa 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

Füzesligeti szerzemények és közeli tervek
A Füzesligeti Lakópark Fejlesztéséért
Egyesület folyamatosan azon munkálkodik,
hogy fejlődjön, gazdagodjon a lakópark.
Így volt ez ebben az évben is.
A tavaly előtti és a tavalyi adományokból sikerült beszereznünk az azóta közkedveltté vált pingpongasztalt, amelynek a
gyereknapon, május 25-én volt az átadása.
Az önkormányzathoz benyújtott és elnyert pályázatból elliptikus sétálót vásároltunk.
Ugyancsak az önkormányzat támogatásával, egyesület szervezésében került telepítésre július 10-én a fészekhinta, valamint
hasonló összefogással szereztük be
augusztusi telepítéssel a drótkötélpályát. Ez utóbbi elemek hivatalos átadását a
Ligetfesztiválon tartjuk majd.
A továbbiakban szeretnénk a vár fölé
napvitorlát telepíteni, erre kezdtük meg a
gyűjtést az idei gyereknapon. A tervekben
2 db 5x5 méteres vagy 2 db 6x6 méteres vitorla szerepel, 6-8 darab 4 méteres oszloppal.
Az augusztus 31-én rendezendő Ligetfesztiválon sütik felajánlásával, abból adományok gyűjtésével is hozzájárulhat bárki
az egyesület terveinek megvalósításához,
de örömmel veszünk átutalásokat is a
számlánkra, a napvitorla megvásárlására és
telepítésére.

Az egyesület CIB Banknál vezetett számlája: 10702136-66726526-51100005
Közlemény: 2019 napvitorla
Az egyesület adószáma: 18713154-1-13
Köszönettel:
FÜZESLIGET LAKÓPARK FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK
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Iskolakezdési akció!
Tisztelt Nagytarcsai Lakosok!
Ez év augusztus 5-én, 26 év után kiköltöztem az SZTK-ból, az
OTP és a szakrendelő közé, a Szent István út 17. szám alá. Itt
várom, illetve várjuk fiammal, és az ő csapatával leendő és régi vásárlóinkat, Kóbor Optika néven. Mint ismeretes Önök
előtt, a szakrendelőben az utóbbi időben már nem írták föl a
dioptriákat, így arra gondoltunk, ha kibéreljük ezt a gyönyörű
üzletet, akkor egy komplettebb szolgáltatást tudunk majd
nyújtani.
Mindettől függetlenül szeretnénk felhívni mindenkinek a
figyelmét arra, hogy rendszeresen, kétévente menjenek el
szemészeti szakrendelésre, és nézessék meg szemüket! Utána nálunk, a Kóbor Optikában tudnak látásvizsgálatra időpontot kérni, és a megfelelő dioptriát mi írjuk majd fel.
Nagyon fontos a megfelelő dioptria használata, mert ha
nincs kikorrigálva, akkor szemlencsénket folyamatosan dolgoztatjuk, amire szemünk válasza lehet pirosodás, könnyezés
esetleg fejfájás.
Tudjuk, hogy nem olcsó egy szemüveg készítése, de mi
próbálunk olyan ajánlatot adni Önöknek, amely versenyképes, és minőségben is megfelelő.
Lencsegyártónktól ehhez kapunk támogatást, aki Essilor
alapanyagból készíti a lencséket, hasonlóan hozzánk, családi
vállalkozás keretein belül.
Minden hónapban kisorsolunk üzleteinkben 2-2 pár napfényre elsötétülő lencsét.
Ezen kívül meghirdetjük iskolakezdési akciónkat, ami mármár összenőtt a Kóbor Optika nevével. Komplett szemüveg
készítése esetén minden diáknak ingyen adjuk +-0,00 +-6,00ig 2cyl-ig tartományban lévő raktári 1,5-ös lencsénket kemény és antireflex réteggel. Az 1800 Ft munkadíjat kell csak
kifizetni, ám aki verssel vagy rajzzal kedveskedik nekünk,
melyben az optikánk szerepel, annak a munkadíjat is elengedjük.
A remekművek alkotói automatikusan részt vesznek egy
facebook-os szavazáson, ahol az első hármat díjazzuk 5-1015 ezer forintos vásárlási utalvánnyal. A tavalyi nyertesek művei a képeken láthatóak, gratulálunk nekik.
Az idei iskolakezdési akció augusztus 15-től szeptember
30-ig tart.
Köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket az alábbi helyeken:
Budapest, 1173 Pesti út 146.
Tel: 256 76 28
Nyitva:
H-P.: 9-18.
Szo.: 9-12.
Facebook: Kóbor Optika
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I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett
Gyömrő, 2230 Szent István út.17., az OTP-mellett
Tel: 06 70 430 92 26
Nyitva:
H-P.: 9-18.
Szo.: Zárva
Facebook: Kóbor Optika Gyömrő

Nagytarcsai TÜKÖR

HIRDETÉS

Tanyasi Húsbolt
Kohajda Péter, Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3.
06-30-402-5961; 06-30-308-0559

Minden héten friss tőkehús!
Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hurka, sütni való kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő. Paprikás abált
szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Nyitva:
minden pénteken 10-19-ig,
szombaton zárva!
MEGNYÍLT a
A BOCSKAI KÖZBEN,
A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.
SZERETETTEL VÁRJUK
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

Barbara kutyakozmetika
+3620/9355059
Nagytarcsa Tessedik Sámuel u.38
www.barbarakutyakozmetika.hu
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Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!
CSAPAT NEVE: …………………………………………………

REGISZTRÁCIÓS LAP

TELEPÜLÉS: ……………….…………………………………...
A CSAPAT KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:……………………………

A NAGYTARCSAI BOGRÁCSOS ÉTELEK
FŐZŐVERSENYÉRE

LAKCÍME:………………………………………………………
TELEFONSZÁMA:………………………………………………

2019. AUGUSZTUS 31.
NAGYTARCSAI LIGET FESZTIVÁL

E-MAIL CÍME:…………………………………………………..
(Az összes elérhetőségi adatot kérjük kitölteni!)
CSAPAT TOVÁBBI TAGJAI: ……………………………………………………….……………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........
……..…………………………………………………………………………………………………………………………......
A VERSENYÉTEL NEVE:………………………………………………………………………..
A CSAPAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT, A FŐZŐVERSENYHEZ FELHASZNÁLT ÉLELMISZEREK ÉLELMISZERBIZTONSÁGI MEGFELELŐSÉGÉRŐL MEGGYŐZŐDTÜNK, S AZOK A KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFLELNEK.
A VERSENYKIÍRÁS FELTÉTELEIT MEGISMERTÜK, AZOKAT TUDOMÁSUL VETTÜK ÉS ELFOGADJUK.
NAGYTARCSA 2019.08...........
…………………………………………………
A CSAPAT KÉPVISELŐJÉNEK ALÁÍRÁSA

