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ÖNKORMÁNYZAT
A polgármesteré a szó

Tisztelt Lakótársaim!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.
(XII.14.) számú önkormányzati rendelet 3.§ valamint 13.§ az
alábbiak szerint rendelkezik az ingatlanok tisztán tartásáról.
A rendelet 3.§- a (1) bekezdése szerint:
„ Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról és karbantartásáról
az ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező társaság esetében annak vezetője köteles gondoskodni. a nem használt, nem lakott ingatlanok tisztán tartásáról pedig a tulajdonos vagy a használatra más címen jogosult
szerv vagy személy (továbbiakban együtt használó) köteles
gondoskodni.”
A rendelet 3.§- a (3) bekezdés szerint:
„Az ingatlan használója köteles elvégezni az ingatlanán az aktuális növényápolási feladatokat pl. fű folyamatos kaszálása, kórokozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló kilátást
és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése. ”
13.§- a szerint (2) bekezdés szerint:
A rendeletben meghatározott kötelezettségek elmulasztása,
vagy a tilalmak megszegőjével szemben 5.000,- Ft-tól 100.000, –
Ft – ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Kérem a Tisztelet Lakosokat, hogy az alábbi rendelettel megfelelően gondoskodjanak az ingatlanok gyommentesítéséről és
tisztán tartásról.
Tisztelettel:
Ancsin László Zoltán jegyző
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Szeretnék tájékoztatást adni néhány folyamatban lévő,
közérdeklődésre számot tartó dologról.
Beszéljünk a bölcsődéről! Mint sokak – leginkább a kisgyermekesek – előtt ismert, nyertünk 300 millió forintot a
helyi bölcsi megvalósítására. Tudjuk, országos gond, a pályázaton megítélt összeg nem elegendő. Az első közbeszerzési eljárás során már világossá vált, hogy további
segítségért kell folyamodnunk a kormányzathoz, ezt teszi
minden pályázatot nyert település.
A helyzet átértékelése után május 27-én újabb „bölcsődeépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására került sor, amelynek benyújtási határideje június 18-án járt
le. Sajnos, a benyújtott három ajánlat közül még a legolcsóbb is jelentősen meghaladja a rendelkezésünkre álló
forrásokat. Jelzem, százmilliós nagyságrendű különbözetről beszélünk.
Tudjuk, az építőipar jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a projekt számára megítélt támogatási összeghatáron belül megvalósuljon. Ez olyan mértékű saját forrás
bevonását feltételezné, amely az önkormányzat részéről
nem vállalható.
Természetesen, mint a hasonló helyzetbe került önkormányzatok nagy része, a kormányhoz fordultunk további
forrásért.
Szerintem egy faluban örömteli hír, hogy megoldódott
a Községi Könyvtár elhelyezése, és új, szebb, kulturáltabb
körülmények között működhet a közösségteremtés egyik
nagyon fontos színtere.
Hasonlóképp örvendetesnek tartom, hogy immár öt
éve működik a termelői piacunk, de ezekről bővebben is
olvashatnak a lapban.
A legsúlyosabb problémánk a megfelelő mennyiségű
és minőségű ivóvíz biztosítása. Tudomásul kell vennünk,
hogy a meglévő víznyerő helyek elavultak, a vízszint mélyebben érhető el. Új kutak létesítése vált szükségessé. A
kialakult helyzetben a DPMV ZRT-vel közösen fejlesztési
koncepciót dolgoztunk ki, megjelölve a középtávon elérendő célokat. Ehhez melléfúrásokkal mélyebb szinteket
kell elérnünk. Új szivattyúkat kell beépítenünk, engedélyeztetési eljárás folyik a 8/a számú kútra, és új kút létesítésre van szükség. Kistarcsa irányából már megvalósult két
ivóvízvezeték-nyomvonal kiépítése, és megkezdődött a
harmadik összekötés kiépítése.
Egyeztetést kezdeményeztünk az egykori honvédségi
kutak átvételére a Honvédelmi Minisztériummal.
Ami pedig a szennyvízproblémákat illeti, továbbra is
gondot okoznak a lakossági illegális csapadékvíz-rákötések.
A magam részéről jó hírnek tartom, hogy a Magyar Közút Zrt. megkezdte a 3101-es számú közút nagytarcsai átkelési szakaszán az aszfaltszőnyegezést. A cég a
Polgármesteri Hivataltól a Kossuth Lajos utcáig terjedő
szakaszon útburkolat javítást végez. A jelzett útszakaszon
fokozott figyelemmel közlekedjenek, a munka befejeztéig kérjük szíves türelmüket.

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER
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Testületi döntések
Nagytarcsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete június 24-én tartotta soron következő testületi ülését.
Az alábbiakban a napirendi pontok
közül a közérdeklődésre számot tartó
döntéseket foglaltuk össze.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját Nagytarcsa település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről elfogadja.
Ugyancsak elfogadta a testület a háziorvos, a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda, a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata,
valamint a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat
2018. évi beszámolóját.
A testület elé került a Nagytarcsai Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet a képviselők elfogadtak.
A testület úgy döntött, hogy a „Tiszta
udvar rendes ház” pályázat modern kategóriájának díjazottja a Kökény u. 22. szám
ingatlan tulajdonosa, hagyományőrző kategóriájának díjazottjai pedig a Zrínyi utca
44. szám alatti ingatlanok tulajdonosai. A
nyertesek a rendelet alapján a díjazást követő évben mentesülnek a kommunális
hulladék elszállítási díj fizetése alól.
Döntés született, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata csatlakozni kíván az
Európai Mobilitási Hét 2019. évi rendezvényéhez az alábbi választható feltétellel:
„Autómentes napot szervezünk, amelynek keretében legalább egy teljes napra (a
szokásos munkaidő előtt egy órával kezdődően a munkaidő vége után egy óráig)
a Múzuemkert és a Sport utcában a közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros, illetve közösségi közlekedés számára
alakítjuk ki. Az autómentes nap 2019.
szeptember 22-én kerül megrendezésre.
Felkérjük településünk oktatási-nevelési
intézményeit, hogy az eddigi gyakorlat
szerint szervezzék meg a Mobilitási Hét
jelmondatának megfelelően intézményeikben a gyermekeknek szóló programokat.”
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötött – a
480-as, valamint a 482-es buszjárat üzemeltetéséről szóló – szerződést nem kívánja meghosszabbítani. Felkéri a
polgármestert, hogy a kedvezőbb üzemeltetési hozzájárulás tárgyában, a Volánbusz
Közlekedési Zrt.-vel szerződéskötést kezdeményezzen. 2019. december 31-ig, öszszesen 4.800.000 Ft hozzájárulás költségét
átcsoportosítással, az általános céltartalék
kereten telekvásárlásra elkülönített
7.500.000 Ft-ból kívánja finanszírozni.
A testület úgy határozott, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt
megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet az ÁSZ észrevételei szerint határozza meg.

Az első megállapítás: Az Önkormányzat
Képviselő-testülete a társaság legfőbb
szerveként a Taktv. 5.§ (3.) előírása ellenére
nem alkotta meg a vezető tisztségviselők,
felügyeli bizottsági tagok, az Mt. 208.§ hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése
esetén biztosított juttatások módjának,
mértékének elveiről, annak rendszeréről
szóló szabályzatot. A Képviselő-testület a
2019. március 27.-én 87/2019. (III.27) elfogadott szabályzatot jelen határozattal
megerősíti.
Második megállapítás: Az Önkormányzat Képviselő- testülete a Társaság ellenőrzése céljából a Ptk. és a Taktv. előírásainak
megfelelően három tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre, de a Felügyelő Bizottság a Ptk. előírásai szerinti feladatait nem
látta el. a Ptk. 3:120 § (2.) bekezdésében
előírtak ellenére a Felügyelő Bizottság
nem készítette el írásbeli jelentését a Társaság éves beszámolóiról.
A Társaság legfőbb szerve – a Képviselő-testület – a 2015-2017. évi éves beszámolókat nem tárgyalta és a Ptk. 3:109§ (2.)
előírása ellenére nem hagyta jóvá a társaság éves beszámolóit.
A Képviselő-testület a 2019. március 27én elfogadott 86/2019. (III.27) szabályzatot
jelen határozattal megerősíti.
A testület úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2019. I. negyedéves elszámolását a mellékletben
található tartalommal elfogadja.
A képviselők döntöttek, hogy a Nagytarcsa 0118/6 hrsz.-ú, jelenleg kivett árok
megnevezésű ingatlan határozatban megjelölt szakaszát és annak közvetlen környezetét helyi jelentőségű védett
természeti területté kívánja nyilvánítani.
Egyúttal felkéri a jegyzőt a védetté nyilvánítási eljárás első lépéseként a szakmai
előkészítés elkészítésére, a DINPI tárgyi
megkeresésére, a védetté nyilvánítás szakmai indokoltságát megalapozó iratok
megküldésére, és hogy kérje fel az igazgatóságot a nyilatkozattételre a tárgyban,
hogy a terület országos jelentőségű védettsége indokolt e.
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zrínyi
és Kossuth utcára vonatkozóan 7,5 tonnás
súlykorlátozást kíván bevezetni. Ennek kivitelezésére megbíz egy tervezőt a súlykorlátozás kidolgozására.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Seres Norbert László ügyvezető, az L.V.B.
INERT Kft. fejlesztési igényét támogatja és
elvi támogatását adja ahhoz, hogy a csatolt rajzon lehatárolt összesen 58,5 ha
nagyságú ezen területek olyan beépítésre
nem szánt különleges komplex (inerthulladék feldolgozó, hasznosító, ásványi
nyersanyag kitermelő és megújuló energiaforrás hasznosító) területfelhasználásba
kerülhessenek átsorolásba. Továbbá, hogy
a szükséges előkészítő és egyéb tervezési
munkák is mielőbb elkezdődhessenek és
a tervezési munkák köre a településrende-
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zési feladatokon túlmenően terjedhessen
ki az új BATrT-be való regionális tervi beillesztési eljárásra is, mely lehetővé teszik a
tervezett napelempark, mint „kiserőmű”,
valamint az érintett területek a „sajátos területfelhasználású térségbe” történő sorolását.
A képviselők eldöntötték, hogy az önkormányzat az óvoda épületének belső átalakítását támogatja, és az ehhez
szükséges fedezetet nettó 8.100.000 Ft átcsoportosítással, az iparűzési adó várható
bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni.
A döntés alapján az önkormányzat a
Csillagszem Óvoda létszámát 3 fővel (2 fő
óvodapedagógus és 1 fő dajka) növeli, és
az ehhez szükséges fedezetet (Bruttó
6.000.000 Ft) átcsoportosítással, az iparűzési adó várható bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni.
A testület úgy határozott, hogy a település útjainak kátyúzási programját támogatja, és az ehhez szükséges fedezetet
(bruttó 1.818.894.-Ft) átcsoportosítással,
az iparűzési adó várható bevételeinek
megemelésével kívánja finanszírozni.
A testület a Községi Könyvtár létszámát
2 főben állapította meg, és az ehhez szükséges fedezetet (5.000.000 Ft) átcsoportosítással, az iparűzési adó várható
bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni.
A testület a június 24-i ülésen megtárgyalta és elfogadta a 2018. évre vonatkozó jegyzői beszámolót.
Egyetértés volt abban is, hogy az önkormányzat létrehozza egy fővel a közterület-felügyelői státuszt, és az ehhez
szükséges fedezetet átcsoportosítással, az
iparűzési adó várható bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni.

Igazgatási szünet
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Nagytarcsa Polgármesteri Hivatalban a
nyár folyamán igazgatási szünet lesz, az
alábbi időpontokban:
- július 15 – július 26.
- augusztus 10.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a
hivatal zárva tart. Anyakönyvi ügyekben
ügyeletet biztosítunk.
Egyúttal értesítjük mindazokat, akik Gödöllőn kívánják ügyeiket intézni, hogy a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal 2018. július 23 – 2018. augusztus 3. közötti időszakban igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyelet biztosított.
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Új, méltó helyre költözött a Községi Könyvtár

saknem két évtizednyi, hányatott körülmények között végzett munka
C
után új helyen, megújult, szépen berendezett épületben, tágas, jól átlátható terekben fogadhatják a látogatókat
Nagytarcsa könyvtárosai. Az átadó ünnepséget színes műsor kíséretében rendezték meg, ahol Farkas Istvánné
intézményvezető köszöntötte a megjelenteket.
Köszöntőt mondott Rimóczi Sándor
polgármester, hangsúlyozva, hogy egy
település fejlődésének mérőfoka nem
csak abban fejezhető ki, hogy mennyi
utat járdát adunk át, hanem az is fontos
dolog, milyen közösséget építünk.
– A mai korban egyre többen fedezik
fel a könyvek által nyújtott világ sokszínűségét dacára annak, hogy a digitális
tér egyre nagyobb helyet foglal el életünkben. Mint tudjuk, „a szó elszáll, az írás
megmarad”. Adjunk minél több gyerek és
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felnőtt kezébe könyvet, olyanoknak is,
akik még nem ízlelték a könyvek lapjainak vagy az illusztrációk színeinek varázsát.
Korábban az iskola után egy könyvtárban szerezhette meg a tudásvágyó gyermek vagy felnőtt az ismereteit. Mára ez
megváltozott, de a könyvtár fontossága,
helye életünkben megmaradt.
A Községi Könyvtár a legfontosabb közösségi terek közé tartozik, ahova még
beszélgetni is bejárhat az ember.
„A könyvtár, mint olyan, az épületen és
a kötetek sokaságán túl jelenti mindazt a
tartalmat, amelyet írók, költők, tudósok,
tanárok, újságírók és mások papírra vetettek. Amikor könyvtárról beszélünk, akkor a
lexikonok szócikkeire és Radnóti verseire
gondolunk, az Odüsszeiára és a Pöttyös
Panni meséire, Shakespeare-re és Kertész
Imrére. Sorokra. szavakra, dallamokra,
bölcs és szép mondatokra, valamire, ami
sokat ad nekünk, a gyerekeinknek és az
unokáinknak, valamire, ami maradandóbb, mint a papír, amire nyomtatták, és a
tinta, amivel leírták. „
Megtudhattuk azt is, hogy az új Községi Könyvtár épületét az önkormányzat
vásárolta meg, 17 millió forintért, míg az
átalakításra, felújításra 16.400.000 Ft-ot
biztosított. A berendezés beszerzésére a
Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt
pályázaton 3.150.000 Ft támogatást
nyert a település, melyhez az önerőt szintén az önkormányzat biztosította.
Felszólalt a rendezvényen Werner
Ákos, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója.
Szerinte igazán esztétikus, szép lett ez
a hely, így válhat igazán közösségi térré.
– A könyvtárak szerepe kibővült. Már
nemcsak a polcokon sorakozó könyvek miatt jövünk ide, hanem azért is, hogy egy-
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mással találkozzunk – fogalmazott az
igazgató. – Legyen ez minden családnak a
kicsit meghosszabbított nappalija. Javaslom, használják minél többen ezt a közösségi teret!
De mi is a Pest Megyei Könyvtár szerepe? Werner Ákos elmondta, 2015-ben
csatlakozott Nagytarcsa ahhoz, a minisztérium által felkínált lehetőséghez, hogy
a megyei könyvtár segítségét is igénybe
vegye a könyvtári szolgáltatások biztosítására.

– Immár négy éve, hogy a munkatársaimmal ezen dolgozunk, hogy e megállapodás keretében évről évre új könyvekkel,
folyóiratokkal gazdagítjuk ezt a gyűjteményt. Vállaltuk, hogy karbantartjuk a számítógépes hálózatot, biztosítjuk azt a
programot, amelynek segítségével működhet a könyvtár. Biztosítjuk a szakmai segítséget. Talán eddig nem sikerült kellőképpen
hangsúlyozni, önöknek rendelkezésére áll
a Pest Megyei Könyvtár teljes gyűjteménye.
Tehát nemcsak azok a könyvek érhetők el,
amelyeket itt a polcokon látnak, hanem
több százezer kötet és dokumentum is rendelkezésre áll. A megállapodás keretében
lehetővé vált a könyvtárközi kölcsönzés lehetősége: amire szükségük van, s itt nem
érhető el, azt egy-két napon belül ingyenesen biztosítjuk önöknek.
Az igazgató hozzátette, most, hogy
már az elhelyezési körülmények is lehetővé teszik, gyerek- és felnőtt-rendezvé-
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nyeket is tudnak biztosítani, például gyerekfoglalkozásokat, író-olvasó találkozókat.
A következő műsorban fellépett a Vencok Asszonykórus, majd Szlaukó Lujza
mondott verset. Műsort hozott a Rozmaring Gyermek Néptáncegyüttes is. Tóth
Inez előadóművész Babits Mihály versével köszöntötte a könyvtárat.
Áldást kért az új létesítményre Baranka György evangélikus lekész, az ünnepségen elmondott gondolatairól is
olvashatnak lapunk 17. oldalán.
Végezetül a polgármester és a Pest
Megyei Könyvtárvezetője a szalag ünnepélyes átvágásával felavatta a Községi
Könyvtár új épületét.
Zs. I.
Fotó: SzilasTV
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
Június 17-én megnyitottunk, majd 25én kedden délután lezajlott a hivatalos megnyitóünnepség is, melyre sok
olvasónk eljött, köszönjük nekik! A
megnyitóról az előző oldalakon külön
olvashatnak beszámolót.
Még egyszer mindenkinek köszönjük,
aki bármilyen formában hozzátett az új
könyvtár megvalósításához. Köszönjük
Tóthné Seres Katalinnak, az iskola igazgatójának, hogy a rohamosan növekvő
gyermeklétszám ellenére is helyet biztosított kilenc éven át a községi könyvtárnak.
Köszönjük Nagytarcsa Önkormányzatának, hogy rendezte a könyvtár sorsát,
nem kevés anyagi befektetéssel, megvásárolva és felújítva a Takarékszövetkezet
egykori épületét. Köszönjük a Pest Megyei Könyvtárnak, hogy folyamatosan ellátnak minket könyvekkel, eszközökkel.
Köszönjük a Nemzeti Közművelődési
Alapnak a berendezésre kapott 3,15 millió forintot, amelyet az Önkormányzat
még kiegészített, és így egy korszerű, a
mai kor igényeinek megfelelő könyvtári
teret tudtunk kialakítani. Köszönjük Péter-Varga Ildikónak, aki elkészítette a
könyvtár logójának és tájékoztató tábláinak grafikáját.
Az eltelt évek folyamán nagyon sok
embertől kaptunk könyvadományokat.
Közülük, saját kérésére Tóth István
György nevét szeretnénk megemlíteni.
Könyvadományokat továbbra is szívesen
fogadunk úgy, ha átválogathatjuk, hogy
mit veszünk be a könyvtárba, és amit
nem tudunk bevenni, a könyvmegállóba
és a könyvtári előtérben elhelyezett ingyenes polcra tudjuk kitenni.
Ha szeretnék a könyvadományozók
nevüket viszontlátni itt, az újság hasábjain, jelezzék felénk!
Kezdődhetnek a dolgos hétköznapok!
Szeretettel várunk minden régi és új lakót és olvasót. A beiratkozás és a kölcsönzés egyaránt ingyenes, ahogy a
könyvtárközi kölcsönzés is, ám ez utóbbi
csak szeptembertől él újra. Ősztől lesznek majd a látogatók számára is hozzáférhető számítógépeink is, így a felnőttek
részére az internetezés is lehetővé válik.
Vannak új folyóirataink, melyek kölcsönözhetőek, ízelítőül: AutoBild, Praktika, Ötletmozaik, Nők Lapja, Family,
Képmás, Turista Magazin, Éva Magazin,
Képes Sport, Bravo, Dörmögő Dömötör,
Múlt-kor, Kertbarát, Csodakert, Lakáskultúra, Otthon, Wellness, Vidék íze, Burda,
Blikk, Nők, Otthon és Kert, National Geographic, Szabad Föld, HVG.
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Új könyveink is folyamatosan érkeznek, érdemes eljönni, szétnézni! Szintén
csak néhány cím, ízelítőül: Így lettem –
Michelle Obama; Anyasors – Hadas Krisztina; Bohém rapszódia – Freddie Mercury; Irigység, kibeszélés, rosszindulat –
Almási Kitti; Massza – Kalapos Éva; Minecraft, a sziget – Max Brooks; Az FC Barcelona 21. századi sztárjai – Hetyei László;
Sírni csak a győztesnek szabad – Székely
Éva; Esti mesék lázadó lányoknak; Dühös
vagyok – Gaston érzelmei; A francia nők
nem számolnak kalóriát; Star Wars – Fajok enciklopédiája – kevés lenne az újságban a hely felsorolni, mennyi új
könyvet szereztünk be mostanában.
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
A mobiltelefonszám változatlan:
06-70-337-87-52
Új e-mail címünk:
konyvtar@nagytarcsa.hu

Kövesse nyomon
Nagytarcsa és a térség
eseményeit
a SzilasTV műsorában!
A DIGI csatornáján
adás minden hétfőn
18-tól, ismétlés a hét
többi napján.

FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Nyári szünet
és szabadság miatt
zárva:
Augusztus 1-2., csütörtök és péntek
(augusztus 3-án, szombaton nyitva!)
Augusztus 5-10., hétfőtől péntekig
Augusztus 21-28., szerdától szerdáig

Műsorainkat
megtekintheti
a SzilasTV
YouTube csatornáján,
illetve honlapunkon:
www.szilastv.hu

Tehát az augusztusi
nyitvatartás:
Augusztus 3., szombat
Augusztus 12-17., hétfőtől szombatig
Augusztus 29-30., csütörtök-péntek.

Nagytarcsai TÜKÖR

ön
KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsa új lakói
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!)

Nyíri Dóra 2019. január 17-én született első gyermekként
a családba. Dóri örökmozgó, vidám baba, szereti az embereket. Mindenkire mosolyog, aki beszélget vele.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda a
megnövekedett gyermeklétszám miatt 1 fő óvodapedagógust keres határozatlan időre, teljes munkaidőben
a következő feltételekkel:
- Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
- Legalább 3-5 év óvodapedagógusi
tapasztalat

Amit kínálunk:
ML PB NET KFT.
Lakossági
PBköszöntök
gáz
Takács Mátyás vagyok,
szeretettel
minden Kedves Lakótársat itt, Nagytarcsán.
Ugyan még
Targonca
gázcsak Pünkösdhétfő óta vagyunk itthon, de már
most nagyon
élvezem a kintlétem, hála Rozi
házhoz
rendelésre.
nővéremnek
s kis családomnak.
eszem,
alszom,de edzem a
Próbáljon
ki minket,Jókat
nem
csalódik!
hangszalagjaimat is kellőképpen!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
E-mail:

Jencski Zente nevű gyermekünk 2017. január 12-én
született, már nagyon vártuk az érkezését apukájával.
Igazi belevaló kisfiú, imád futóbicajozni, motorozni, és
mindenei az autók. Nem okoz neki problémát az ismerkedés, már most sok kis barátot szerzett itt a környéken.
Jencski Zora Villő 2018.12.02-án bátyjához hasonlóan
Budapesten született, bár akkor már reménykedtünk,
hogy elkészül a házunk, és Nagytarcsára hozhatjuk őt
haza. Végül 2 hónapos volt, amikor ide költöztünk. Zora
nagyon mosolygós baba, imádja a bátyust, ha meglátja,
hatalmas kacajjal jelzi neki, hogy ő is itt van, foglalkozzon vele. Szereti a nagy sétákat
az utcákban, bár az alvással hadilábon áll, viszont legalább nyugodtan figyelget a babakocsiban.
Egyik gyerkőc sem az evés bajnoka, de reméljük, a jó levegő majd változtat ezen.

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 babacsomagról:
Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-204/107-es mellék.

- Gyerekszerető, családias,
tevékenységközpontú óvoda
- Utazási támogatás
- Cafeteria
Óvodabővítés miatt már csak egy
óvodapedagógus hiányzik
óvodánkból.

Jelentkezési mód:
E-mailen:
ovodacsillagszem@freemail.hu vagy
személyesen.
Fényképes önéletrajzzal,
motivációs levéllel.
Tel: 06-28-450-186
Hauptmanné Baraksó Katalin
óvodavezető
Gyermekorvosi rendelés
nyáron
A gyermekorvosi rendelés június 17. és augusztus 23. között :
Hétfő: 14-17, Kedd: 9-12, Szerda: 8-10,
Csütörtök: 15-18, Péntek: 11-13.
A fenti változtatásokra a Ronhild R Bt. ellátási területéhez tartozó nagytarcsai és
mogyoródi gyermekgyógyászati praxisok
között a nyári időszakban történő helyettesítések, szabadságolások miatt kerül sor.
Szabadságolásom alatt a helyettesítést, az
esetek zömében dr. Mikó-Onyestyák Zsófia
látja el.
Dr. Kovács Viktória

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Ficsergés és kamuflázs Események an
Múzeumok éjszakája Nagytarcsán
évek óta a vakáció első napja. Így
már hagyományosan vakációnyitó gyermekdélutánnal kezdődött a
program, ahol népi és ügyességi játékokat, agyagozást és gyöngyfűzést lehetett kipróbálni, de szabadott
kukoricát morzsolni is. Jelen volt a
Nagytarcsai Társasjáték Klub, és a finn
Möllky dobójáték.

A

A verőfényes reggeleken határba
igyekvő asszonyok kapával és batyuval
érkeztek az imaházba. Nyáron ugyanis
édesapám itt tartotta reggeli liturgiás istentiszteletet. Az épület fala mellett leparkolt kapák mellé tett, fakókék
„hamvaskába” bugyolált fűzfavesszőkosarak szép rendben sorakoztak. A bennük lapuló szerény elemózsiák áhítattal
várakoztak. Nem is hiába, mert hamarosan felcsendült a szarvasi énekeskönyv
636-os éneke: „Atyám az égbe’ fönn lakik, Ott kormányozza angyalit, S itt van
mégis, olyan közel, Minden léptemre Ő
ügyel.”
Ezt az éneket gyakran énekeltük ezeken
a reggeli alkalmakon. Sihederként – amikor
meztillábammal rúgtam földutak porát a
madárdalos határban, akkor kezdtem kapizsgálni ennek az éneknek a második strófája által az elsőt is:
„Ő kelti fel a kis madárt, Ételt minden verébnek ád, Fölékesít erdőt, mezőt, Minden
bokor dicséri Őt.”
Manapság új, modern énekeket éneklünk, ezeket az „ósdi” szövegeket már nem
venné be egy mai fiatal. De én akkor ezeken a szavakon keresztül értettem meg,
hogy madarakban, fákban, virágokban Isten hogyan nyilvánítja ki azt, hogy gondja
van rám is.
Már-már el is feledtem ezt az éneket,
amikor egy augusztus végi késő délutánon
árnyékba borult utcánkban a lemenő nap
arany fénynyalábjai szűrődtek ki a házak
közül. A szomszéd ház internetes kábelének ebben a sávjában egy füstifecske ült és
vehemensen ficsergett. Megdöbbentem.
Mi indokolja ezt a jelenséget? Nincsen párzási időszak, nem kell udvarolni, nem kell
védenie a revírt. Ez a fecske mégis túláradó
örömmel énekelt ebben a rivaldafényben.
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Esti hálaadó, dicsőítő ima volt ez, mert felnevelte csemetéit, és készült a nagy útra,
amely nem lesz veszélytelen.
Isten oltalma sokféleképpen nyilvánul
meg a madarak életében is. Itt van például
a mimikrinek az a fajtája, amit kamuflázsnak (azaz a környezetbe való védelmet
nyújtó beolvadásnak) neveznek. Teremtettsége által ezt a tulajdonságot a pacsirta is
birtokolja.
Tóth Miska barátom ugyan batyu nélkül,
de kapával ment a határba. Mesélte, hogy
a lucsni földeken lévő szántóján munka
közben rátalált egy pacsirtafészekre. Igyekeztem, hogy mihamarabb lencsevégre kerüljenek, még mielőtt elhagynák fészküket.
Pontosan elmondta, hogy az út szélétől
hány méterre, és melyik sorban találom
őket. A kis pacsirták annyira belesimultak
környezetükbe, hogy fél óra keresgélés
után feladtam, és mobilomon felhívtam
Miska barátomat. Kértem jöjjön ki, mert
nem találom a fészket. Amikor megmutatta, akkor jöttem rá, hogy már többször is elmentem mellettük. Elkezdtem ciccegni,
hogy azt higgyék, szüleik jöttek meg az eleséggel. Ekkor újra szem elől tévesztettem
őket, mert nyitott csőrükkel beleolvadtak a
sárga virágok közé.
1902-ben az európai államok szervezték
meg először a madarak és fák napját, annak
érdekében, hogy a mezőgazdaságban
hasznos madarakat közös erővel megvédjék. Tegyünk is meg mindent, ami tőlünk
telik, de ne csak a „hasznos” madarakért,
hanem az egész teremtett világért. Nekem
nagy segítség ebben, ha az említett énekre
gondolok: „….Minden léptemre Ő ügyel. Ő
kelti fel a kis madárt, Ételt minden verébnek ád….”

Enapi rendezvényünk díszvendége:
Béres Ferenc tűzoltóparancsnok volt, ő
pár szóban bemutatta a két éve tartott Jótékonysági nap felajánlásaiból és pályázati forrásból felújított tűzoltószekeret, mely
díszhelyen, a szabadtéri színpad mellett
pompázott, szebben, mint valahai újkorában. A tűzoltóparancsnok ünnepélyesen
átadta a hagyományőrző tűzoltócsapata
által a felújításról készített dokumentációt a Falumúzeum számára.
És ezen az örömnapon és a szünidő első napján, mivel ünnepelhettünk volna
méltóbban, mint zenével és tánccal?
A forró júniusi délután a színpadon remek fellépések sora követte egymást, először a Nagytarcsai Művészeti iskola
növendékeit hallhattuk, akik különféle

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Nagytarcsai TÜKÖR
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agytarcsai Falumúzeumban
hangszereken, fuvolán, klarinéton, kürtön
és hegedűn zeneszámokat adtak elő, majd
a XVI. kerületből Budai Ilona oktató vezetésével szenior örömtánc „örömtánc” bemutató következett. Ezt követte a Blaskovits
Oszkár Általános iskola 3. a osztályosainak
vidám műsora, Harminc Mihályné betanításában. A színpadon sikert aratott a „Kittball” labdás tornászlányok művészi
produkciója Schewe Eszter oktató vezetésével.
És végül, de nem utolsósorban a Rozmaring néptáncegyüttes műsora és a közönséget is megmozgató jó hangulatú táncház
a Pannonia néptáncegyüttes fiatal oktatójának vezetésével. A vidám műsor mellé a
nézők fokhagymás lángost és bodzás-mentás limonádét fogyaszthattak. Szaporán járt
körbe a szúnyogűző szer, mivel e hívatlan
vérszívó résztvevők bizony nem kímélték a
vendégsereget. Így a műsor végeztével az
esti szalonnasütögetésre csak a legelszántabbak maradtak.
Ezúton szeretnék hálás köszönetet mondani minden kedves fellépőnknek, betanítóiknak és a rendezvényben segítőinknek
és az önkénteseknek.

Még épp hogy csak lezajlott a Múzeumok Éjszakája, másnap már a „NAPLÁS TE”
Teljesítménytúra követte, ahol a forróság
ellenére számtalan túrázni vágyó látogatta
meg a hűvösével és látnivalóival csalogató
Falumúzeumot.
A túrázók között volt a nagytarcsai születésű Gulyásik Attila operaénekesünk
egyik kollégája, Tátrai Dávid operaénekes,
aki kérésünkre a tisztaszoba enteriőrjében
rögtönzött előadást.
A hosszúra nyúlt forró nap délutánján fiatal önkénteseink segítettek informácíóval,
pecsételéssel, no meg kedves szóval, és ásványvízzel frissítve a fáradt látogatókat,
melyet ezúton is köszönünk.
A következő hetekben a gyöngyszövő
felnőtt tanfolyam hallgatói vették birtokba
a Falumúzeum hátsó foglalkoztatóját.
A nyár további részében felújítások lesznek a Falumúzeum épületében, melyek segítségével a Falumúzeum jövő évi
jubileumára, fennállásának 60. évfordulójára készülünk.

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.

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
INTÉZMÉNYVEZETŐ

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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A Nagytarcsai Települési Értéktár felhívása
Remélem Önök is fontosnak tartják, hogy
az egykori és mai Nagytarcsa szellemi,
anyagi, természeti és közösségi értékeit a
következő generációknak is megőrizzük.
Ebben az Önök segítségére is számítunk!
2012-től törvények teszik lehetővé a
helyi értékek összegyűjtését és megőrzését.
Az értéktárak létrehozása azt a célt szolgálja, hogy nemzeti értékeinkről országos
adatbázis készüljön, a gyűjteményben
szereplő értékek közkinccsé, itthon és külföldön is ismertté váljanak.
2015-ben Nagytarcsán is megalakult a
Települési Értéktár Bizottság, amelynek feladata, hogy összegyűjtse a községben fellelhető értékeket.
Azóta hét nagytarcsai érték került a település értéktárába felvételre.
2015-ben a szkíta kori sámáncsörgők és
csengők, illetve Győri János hangjátékai
kerültek nyilvántartásba.
2016-ban a nagytarcsai népfőiskola –
(Farkas Istvánné kezdeményezése) és a
nagytarcsai evangélikus templom szárnyas oltára – (Győri András Timótheus beadványa) került a helyi értékek körébe.
2017-ben három beadvány érkezett, az
NSZÖ és Szlaukó Istvánné Katalin felterjesztése által a „Nagytarcsai sütemények és
hagyományos ételek a Varečka klub receptjei alapján” című beadvány látványos videókkal és receptkönyvvel bekerült a helyi
értékek tárházába.
A hatodik rögzített érték „Az evangélikus liturgia és népviselet kölcsönhatása
Nagytarcsán” – amely Győriné Kováts Andrea múzeumvezető beadványaként került
felterjesztésre.
„A Nagytarcsai Evangélikus Templom
Harangjainak története és harangozási
szokások” lett a hetedik rögzített érték a
települési értéktárban.
Az elmúlt időszakban azonban nem érkeztek beadványok!
Egy helyi érték felvételét bárki írásban
kezdeményezheti az alábbi kategóriákban:
Agrár- és élelmiszergazdaság, egészség
és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség,
sport, természeti környezet, turizmus és
vendéglátás.
Javaslatot a Javaslattételi lapon tehet,
melyet a http://nagytarcsa.hu/telepulesiertektar/ elérhetőségen le lehet tölteni, de
Nagytarcsa önkormányzatánál, Németh
Katalin értéktár referensnél személyesen is
lehet kérni.
A kitöltött és megfelelő mellékletekkel
ellátott dokumentumot juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:
Elektronikusan: polgarmester@nagytarcsa.hu és a ronainekrisztina67@gmail.com
elérhetőségre, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A borítékra írják rá: „Települési Értéktár Bizottság”
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A javaslatokban megjelölt értékeknek a
Települési Értéktárba történő felvételéről a
Nagytarcsai Települési Értéktár Bizottság
dönt. Az értéktárba felvételre került értékek leírással és fotóval együtt felkerülnek
a település honlapjára, ahol mindenki
megismerheti azokat. Ha a javaslat helyi
jelentőséget meghaladó értéket tartalmaz, a bizottság továbbítja a Pest Megyei
Értéktárba, ahonnan az a Magyar Értéktárba vagy akár a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerülhet.
Örömmel várunk minden ötletet, javaslatot.
RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ
A NAGYTARCSAI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
ELNÖKE

Nagytarcsai TÜKÖR

NEMZETISÉG

Szlovákok tanulmányútja Luther nyomában

z Országos Szlovák Önkormányzat
meghívására képviselőink ebben az
A
esztendőben ismét útra keltek. A késő
délutáni órákban érkeztünk Prágába,
ahol gyönyörködhettünk az esti, kivilágított város fényeiben. Másnap megkoszorúztuk Ján Kollár (Kollár János) cseh
nyelven író, szlovák származású evangélikus lelkész sírját, majd meglátogattunk
egy Prágai Szlovák Evangélikus templomot.
Innen índultunk Wittenbergbe, Luther
Márton nyomában. A Vártemplom (kapujára kitűzte 95 tételét, ezzel kezdődött a
reformáció) falai között Szpisák Attila,
tótkomlósi lelkész, idegenvezetőnk lelki
útravalója után elénekeltük az evangélikus himnuszunkat, „Erős vár a mi Istenünk” – szlovákul, majd magyarul is.
Wittenbergi sétánk során a Luther ház,
megtekintése után, idén is megcsodál-

hattuk, az Yadegar Asisi Panoráma kiállítást. Innen következő állomásunk Bautzen volt, ahol jelentős számú nyugati
szláv nép, a szorb nemzetiség él. A felső
szorb fonetikusan a cseh nyelvhez, míg
az alsó szorb a lengyel nyelvhez áll közel.
A szorb múzeumban megismerhettük a
szorbok népviseletét és használati tárgyaikat.

Végül a Pozsonyi Evangélikus templomban tettünk látogatást, amely 1774
és 1776 között épült a németek számára,
s ahol napjainkban heti rendszerességgel
tartanak magyar nyelvű igehirdetést.
Köszönjük szépen a lehetőséget az Országos Szlovák Önkormányzatnak, hogy
ismét részesei lehettünk a tanulmányútnak.
SZLAUKÓ KATALIN
A NAGYTARCSAI SZLOVÁLOK
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

A bautzeni Szent Péter székesegyház
(evangélikus-katolikus katedrális), amelynek egyik fele katolikus, a másik fele
evangélikus, itt is elénekeltük evangélikus himnuszunkat.
Innen utolsó állomásunkra, Pozsonyba
érkeztünk, ahol az evangélikus diakónia
által működtetett idősek otthonában tett
látogatásunk után a Püspöki Hivatalba siettünk. Ott várt ránk az újonnan megválasztott új elnök-püspök, Ivan Eľko. A
kötetlen beszélgetés keretében, az elnök-püspök rövid bemutatkozása után,
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke mutatta
be csoportunkat, beszélt a magyarországi szlovákság munkájáról, terveiről, Szpisák Attila lelkész pedig egyházi részről,
valamint a jövőbeni együttműködési lehetőségekről.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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IFJÚ TEHETSÉGEK

Myrtill a dobogón
Juhász Myrtill Napsugár 11 éves lesz ősszel, és az 5. osztályt
kezdi meg a cinkotai Batthyány Ilona Általános Iskolában. Két
fiú testvére között ő az egy szem lány. Egyik bátyját, a taekwondo-s Martint már korábbi számunkban bemutattuk, így
elmondhatjuk, hogy a nagytarcsai Juhász család igen sportos
família.
Myrtill 2015 óta jár táncolni a 4M Dance Company tánctársulatba, edzője Dudás Nikolett. Az eltelt 4 év alatt komoly fejlődést értek el együtt, melyet számtalan arany bizonyít: a
tavalyi Országos Bajnokság (Freestyle Fashion Dance kategória) első helye például, idén pedig ezüstérmesek lettek.
Myrtill felnőttként divattervező vagy sminkes szeretne lenni, szabadidejében a tánc mellett a kreatív dolgok érdeklik,
szeret kézműveskedni, rajzolni.
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

Balatonőszödön jártak a Rozmaringok
Június 22-én, szombaton Falunapot rendeztek Balatonőszödön. A Faluház közösségi tér már reggeltől várta a
résztvevőket kispályás labdarúgó tornával, szimultán sakkal, veterán tűzoltóautó-bemutatóval, borversennyel. A
főzőversenyre a helyszínen lehetett nevezni, ahol Mészáros Sándor neve is felkerült a jelentkezők közé. A mi Sanyink
(Mészáros Benedek, a Rozmaring Néptánccsoport lelkes tagjának édesapja)
szarvaspörköltet készített a Rimóczi Sándor által felajánlott hús felhasználásával.
A pörkölt annyira jól sikerült, hogy Mészáros Sándor a délutáni eredményhirdetéskor méltán vehette át az első
helyezettnek járó kupát.
A nap fénypontját a Rozmaring Néptánccsoport tagjainak fellépése jelentette, akik az őszödi polgármester
meghívására vettek részt a rendezvényen. Az esős időjárás következtében a
fellépésre a tervezett programtól eltérően, a kinti nagyszínpad helyett a benti,
jóval kisebb színpadon került sor. A gyerekek rendkívüli fegyelemről és türelemről tettek ezúttal is tanúbizonyságot,
hiszen a benti színpad berendezése is
jelentős időt vett igénybe, emellett a
megszokotthoz képest jóval kisebb,
rendkívül fülledt helyen kellett előadniuk produkcióikat. Ráadásul ez alkalommal négy táncot is bemutattak a
gyerekek. Elsőként mezőföldi, majd rábaközi táncokat adtak elő, egy rövid szünet
után
galgamenti
táncok
következtek, végezetül pedig a március
15-ére készült koreográfiát adták elő, ez-
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zel aratva legnagyobb sikerüket. A közönség visszatapsolta a gyerekeket, akik
fáradtan, felhevült, de örömtől csillogó
arccal hajoltak meg ismételten a színpadon.
A fellépés egyben egy balatoni hétvégére is lehetőséget adott a táncos lábú gyerekek és az őket kísérő szülők
számára. Sokan már a kora reggeli órákban útnak indultak, és a délelőtt folyamán már vidáman lubickoltak a tó
vizében. A főzőverseny díjnyertes pörköltje kitűnő ebéd volt a délig révbe
érők számára is, a sereghajtók pedig a
helyszínen kapható lángossal és palacsintával vigasztalódtak.

A fellépést követően ugyan többen
útnak indultak vissza Nagytarcsára, ám
sokan Balatonőszödön töltötték az éjszakát, és csak másnap indultak haza.
Rendkívül jó hangulatban telt a hétvége, a főzőverseny és a gyerekek fellépésének sikere bearanyozta a napot, az este
folyamán pedig még egy szülinapi köszöntésre is sor került. A Rozmaringos
gyerekek és szüleik ismételten élményekkel gazdagodva tértek haza. A gyerekekre idehaza várt a vakáció, sok
pihenéssel és néhány fellépéssel tarkítva.
P. SZ. V.

Nagytarcsai TÜKÖR

HAGYOMÁNY

Szoknyák, ingek, kötények...

A hírközlési eszközöknek köszönhetően
rálátásunk van a világ népeinek öltözetére, viseletére, a népviseletekre. Biztosan eszébe jutott sok kedves
olvasónknak, hogy mi lehet az oka,
hogy egyes tájakon tetőtől talpig beburkolják az emberek a testüket különféle
textíliákba, másutt pedig alig vesznek
valamit magukra.
Valószínű, hogy az iskolában esett erről szó, de én most összefoglalom, hogy
a különbözőségeknek mik az indítékai.
Fontos a test megvédése az időjárás
viszontagságaitól, a hidegtől, melegtől,

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

széltől, csapadéktól. Nem elhanyagolható a megélhetésért végzett munkához
szükséges praktikum sem.
A mi földrajzi környezetünkben tekintettel kell lennünk a réteges öltözködésre. A munkához megfelelően rögzített
ruhadarabok kellenek. Így Nagytarcsán
a bőszoknyás viselet alakult ki. Fölötte
fehér gyolcsból varrt, hímzéssel viselt inget hordtak. Ha szükséges volt, hosszú
ujjú blúzt vettek fel rá. Ezt is hímzéssel
díszítették.
Fontos volt, hogy ezek a holmik könynyen elkészíthetők legyenek, ne kelljen
hozzá külön képzettség.
A bő szoknyát szabni nem kell, az inget és a blúzt is alig.
A legfontosabb szoknyafajta a kockás
anyagból való, amely több színben
megtalálható volt minden
nagytarcsai nő ruhatárában. A leggyakoribb szín
a piros volt. Ezeket bármely napon felvehették.
Egyetlen dísze a piros „bécsivel” való felszegés volt.
A másik gyakori szoknyafajta a kék festőből
varrt. Ezt kékkel szegték fel,
mintegy két centiméter
szélesen. Ezeket ünnepen
addig vették fel, amíg újak
voltak.
Igazi ünnepre való ruhadarabok a brokátszoknyák.
A legfontosabb szín a fehér
volt, de kékből is készítették. Ilyet a konfirmációra
kapott először a lány, amit
jó volt megőrizni az esküvőjére is.
Az öltözködést a kötény
felkötésével fejezték be.
Kétféle kötényt hordtak. A
kék festőből valót bármelyik szoknyához felvehették, amíg az új volt. Ennek

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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a szélén és a kötők alatti sarkokban, a füleken van kivarrás. A másik kötény a fehér sata. Ezt csak brokátszoknyák elé
használták. Nagyon díszes, lyukas hímzéses. Használata a nő életkorától is függött. A lánykortól a menyecskekor első
gyerekéig hordták. Ezután a szoba ajtajának üvegablakán folytatta pályafutását, ott is jól mutatott.
Nem maradhat említés nélkül a
pruszlik. Minden öltözethez kell. A díszítőművészet elhalása előtt a legdúsabban díszített volt. Az ing fölé vették fel.
Ha blúzt, azaz monyaskát is fel kellett
venni, azzal eltakarták ezt a gazdagon
kivarrt, hónapokon át készített gyönyörű ruhadarabot.
Szeretettel:
MOLNÁR TANÍTÓ NÉNI

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!
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OLVASÓI VÉLEMÉNYEK
Tisztelt Olvasóink!
Nem túl gyakran, de olykor megkeresnek
minket olyan kérdésekkel, javaslatokkal, sérelmekkel, amelyekre alapvetően az önkormányzat vagy a hivatal hivatott válaszolni.
Megértjük, ha esetleg válasz hiányában a
szerkesztőséghez fordulnak, de kérjük megértésüket, hogy a kérdést mi is csak az illetékeseknek tehetjük fel, amelyre ők
válaszolnak, így a felvetést és a választ is
közreadjuk. Ezúttal két megkeresés érkezett
hozzánk, ezek egyike a 14. a másik a 15. oldalon szerepel.
Kedves Szerkesztő Úr!
A mai nap a 366. az után, hogy Nagytarcsa
község Önkormányzatának Képviselő-testülete
igazolhatóan megkapta a nagytarcsai Zrínyi és
Kossuth utcában élő 135 lakos támogatását élvező közérdekű bejelentésemet a 3101. j. öszszekötő mellékút nagytarcsai belterületi
szakaszának jelzett két utcát érintő súlykorlátozás kezdeményezése miatt.
Az ügyben eljárásra és annak elbírálására jogosult testület a Panasz tv. előírásait tartósan
megsértve máig nem hozott döntést az
ügyben, mivel az arra nem jogosult (ld. a Közúti közlekedésről szóló törvény szabályai a közút kezelőjére vonatkozóan /ti. ki, illetve kit kell
tekinteni a közút kezelőjének a tv. szerint? Válasz: a képviselő-testületet és nem a polgármestert/) polgármester nem hajlandó
napirendre tűzni a kérdést a testület előtti döntésre. Helyette még múlt év végén hozatott a
testülettel egy határozatot arra, amit én már civilként végrehajtottam azt megelőzően egy kivétellel (ti. a polgármester tárgyaljon a
szomszéd települések vezetésével, a Magyar
Közúttal és egy közlekedésbiztonsági szakértővel - a kivétel a szakértő, de - tudomáson szerint - azzal a polgármester sem tárgyalt), majd
többszöri érdeklődésemre, a határozatban foglalt határidő eredménytelen eltelte után közel
4 hónappal később küldött nekem egy irományt (aminek még iktatószáma sincs), amelyben az önkormányzat nevében - jogsértő
módon - arról tájékoztat, hogy nem helyeznek
ki súlykorlátozó táblákat, mert azzal sértenék a
kistarcsai (!!!) ipartelepen működő cégek érdekeit és a vállalkozáshoz fűződő jogaikat. A
nagytarcsai lakosok jogairól a nagytarcsai polgármester egy szót sem szólt. Ehelyett valótlanságokat sorolt fel az irományában; ezeket
könnyedén meg lehet cáfolni jogszabályokkal,
a Magyar Közút közútkezelői állásfoglalásaival,
illetve egy ép és értelmes ember (még csak felnőttnek sem kell hozzá lenni) érzékszervek útján szerezhető tapasztalataival. Megjelent a
levélben a Nagytarcsa és környékén egyre népszerűbb jogi eljárásokkal való fenyegetés kilátásba helyezése is; ez is gyakorlatilag
megalapozatlan, téves vagy rosszindulatú nyomásgyakorlás, nem több. Sajnos a testület hallgat és egyelőre nem tett semmit az ellen, hogy
nevében és helyette az arra nem jogosult polgármester ad ki tájékoztatást az ő személyes
véleményéről.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy a szóban
forgó fontos közügyben való autentikus lakos-
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sági tájékozódás céljából közölje le a júliusi lapban (nyilván a júniusiba már nem tud bekerülni) a polgármester nekem küldött levelét!
(Az olvasó kérésének megfelelően idézem a
polgármester 2019. április 25-én küldött válaszlevelének kivonatát:
Tisztelt Holló Krisztián!
A 3101-es közút közérdekű bejelentésének
ügyében tájékoztatom, hogy tárgyalásokat folytattam Kistarcsa polgármesterével és a Magyar
Közút Zrt. munkatársaival. Jelenleg nem teszi lehetővé a már kialakult vállalkozási övezet, hogy
súlykorlátozó táblák kerüljenek kihelyezésre, mivel az sérti a vállalkozáshoz fűződő jogokat. Ezeket a cégeket teljes mértékben ellehetetlenítené,
és joggal perelhetnék az önkormányzatot kártérítésre.
Ezért a válaszom, hogy súlykorlátozó táblákat
az önkormányzat jelenleg nem tervez elhelyezni
a 3101-es számú főúton.
Tájokoztatom továbbá, hogy tárgyalásaim
eredményeképpen a Magyar Közút Zrt. a 3101-es
közutat s zrínyi utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésétől a Széchenyi utcáig még ebben az
évben felújítja, ezzel csökkentve a teherautók
okozta zajt.
Aláírás: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester)
Olvasónk levele így folytatódik:
Kérem továbbá az alábbi reagálásomat is lehozni a levélre:
„Rimóczi Sándor nagytarcsai polgármester
fenti közleményében írásba adta, hogy a nagytarcsai lakókkal és Nagytarcsával szemben a
kistarcsai vállalkozások érdekét képviseli a
3101. j. összekötő mellékút súlykorlátozása kérdésében. Ezzel nem csak a nagytarcsaiaknak
okoz kárt a lakóházaikban és otthoni életminőségükben, hanem a magyar állam kezelésében
lévő mellékút és az alatta, illetve a közelében
futó, a község tulajdonát képező közmű-vezetékek folyamatos károsításával is egyetért. Ha
nem így lenne, akkor a testület és a nagytarcsai
közösség erejével mindent megtenne azért,
hogy Nagytarcsa belterületi útjai helyett az M0áson és az M31-esen haladjon minden olyan
nehéz teherkocsi, ami Nagytarcsán nem célforgalom.
A polgármester érvei pedig valótlanságok,
amelyeket az alábbi tények cáfolnak:
1. a kistarcsai cégeket nem lehetetlenítené
el a nagytarcsai súlykorlátozás, mivel a 3101. j.
összekötő mellékút nem zsákutca; a cégek kamionokkal Kistarcsán át megközelíthetik a telephelyüket, elvégre adót is Kistarcsára
fizetnek;
2. a kistarcsai cégeknek Kistarcsa jelölte ki a
telephelyük létesítésére alkalmas területet,
ezért amennyiben Kistarcsa akadályozná számukra azt, hogy a kistarcsai telephelyüket nehéz tehergékocsikkal megközelítsék, akkor
Kistarcsát perelhetnék joggal; ehhez Nagytarcsának semmi köze nincs (megjegyzem, hogy a
2015-ben, amikor a szóban forgó kistarcsai
ipartelep bővítésekor a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t bevonták a Szabályozási Tervek módosítási fázisának véleményezési eljárásába, a
Közút PES-1539/2/2015. számú állásfoglalásában jelezte Kistarcsának, hogy a környező térség a területek átminősítése következtében

megváltozhat, különös tekintettel a gazdasági
övezetben megjelenő teherforgalomra;
3. a nem zsákutca 3101. jelű összekötő út
nem főút, hanem mellékút, hiába ismételgeti
Kistarcsa vezetése és Rimóczi Sándor ezt a valótlanságot (vö.: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 2. § (1) bek. c)
pontja, ca) alpontja, ahol a mellékutak felsorolása az összekötő utakkal kezdődik a jogszabályban);
4. Rimóczi Sándor - bár azt írja, hogy tárgyalt
a Magyar Közúttal - nem tájékoztatott arról,
hogy a Közútnak mi az álláspontja a kérdésben.
Amit én tudok a Közút álláspontjáról az ez:
• a Magyar Közút a 2015. március 30-án kelt,
PES-846/2/2015. számú levelében azt válaszolta Nagytarcsa Önkormányzatának, hogy a súlykorlátozás bevezetésével kapcsolatban elvi
kifogást nem emel;
• a Magyar Közút a PES-2883/4/2018-as számú iratában az szerepel (amit Nagytarcsa és
Kistarcsa vezetése is megkapott), hogy
"Amennyiben a súlykorlátozást Kistarcsa település nem támogatja, abban az esetben Nagytarcsa település önállóan is eljárhat és
kezdeményezheti az érintett útjainak korlátozását." Tárgyalni és valamekkora, ésszerű átállási időt nyilván kell adni Kistarcsának, mert ezt
diktálja a kulturáltság és a jó modor, de ennél
több beleszólása az ügybe egyik szomszéd településnek sincs.
Ezek a tények! Követelem tehát a két nagytarcsai utca lakói és a magam nevében, hogy a
döntésre jogosult és a Panaszt tv. előírásai szerint köteles nagytarcsai Képviselő-testület tűzze napirendre az ügy megtárgyalását és
miharább döntsön arról, hogy a nagytarcsaiak
vagy a kistarcsai vállalkozók érdekeit képviselie Nagytarcsán.
HOLLÓ KRISZTIÁN ZOLTÁN
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTŐ, NAGYTARCSAI ADÓFIZETŐ
Az olvasói levéllel kapcsolatban lapzárta
előtt megkérdeztük a polgármestert, hol tartanak ma a 3101-es közúttal kapcsolatos ügyek.
Rimóczi Sándor arról tájékoztatott, hogy a
súlykorátozó táblák kihelyezése ügyében több
tárgyalást is folytatott illetékes szakhatóságokkal, amelyeket követően a 2019. június 24-i
képviselő-testületi ülésen döntés is született,
amely így hangzik:
140/2019. (VI.24) Képviselő-testület
határozat:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Zrínyi és Kossuth
utcára vonatkozóan 7,5 Tonnás súlykorlátozást
kíván bevezetni. Ennek kivitelezésére megbíz
egy tervezőt a súlykorlátozás kidolgozására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2019. szeptember 1.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA.
Emellett a 3101-es közút burkolatjavítása lapzártakor már folyt, a Községháza és a Széchelyi
utca közötti szakaszon.
ZSALAKÓ ISTVÁN
FELELŐS SZERKESZTŐ
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OLVASÓI VÉLEMÉNYEK
Az elmúlt napokban egy másik megkeresés is érkezett szerkesztőségünkhöz. Az
önkormányzat ügyvédjétől kaptak többen is levelet, alapvetően olyanok, akik
közösségi megosztón szokták kifejteni
véleményüket. Egyikük ezt írta: „Várom
válaszát, hajlandó- e körbejárni ezt az

ügyet, mint a sajtó egyik képviselője, akit
szintén érzékenyen érintene a szabad véleménynyilvánítás korlátozása, tények nélküli fenyegetés, megfélemlités és mindez
közpénzen...“
Fejléc és megszólítás nélkül alább olvasható az ügyvédi levél.

Tisztelt Levélíró!
Bocsánat, hogy nem írom le az Ön nevét, de
nem egyeztettünk róla, hogy ezt megtehetem-e, másrészt, miután ismereteim szerint
tizennégyen kaptak hasonló tartalmú levelet, s Ön szerint a többiek is fel vannak háborodva, a válasz mindannyiuknak szól.
Szóval, Ön ezt írta még nekem:
„...Nem léptünk túl a szabad vélemény nyilvánítás határain. Egy polgármesternek az lenne
a feladata, hogy hidat építsen a hivatal és
azok közé, akik felhatalmazást adtak a személyének, hogy érdekeiket és a község fejlődését
képviselje. A nem tetsző véleményeket pártállami, megfélemlítő módszerekkel nem lehet elhallgattatni.
Én csak azt szeretném tudni, hajlandó-e, ezt a
sztorit körbejárni. Megkérdezni a polgármestert, hogy ha a levelekben el is felejtette közölni, nyilvánosan megtehetné miben merül ki
bűnösségünk...“
Megkérdeztük Rimóczi Sándor polgármestert. Válaszát tartalmilag az alábbiakban öszszegzem:
„Mint közszereplő, tisztában vagyok vele, hogy
a személyemmel, tettem kapcsolatban sokkal
több bírálatot kell elfogadnom, mint bármely
magánszemélynek. Ebbe még az igaztalan
durva véleménnyilvánítások is beleférnek. A
rágalmazás azonban egy kicsit több ennél.
Nem lehet egy személyhez kötni, hiszen tizennégyen kaptak ügyvédi levelet, de engedtessék
meg néhány nagy nyilvánosság előtt személyemet és a testületet ért „bírálat“ közreadása:
Maffiatársaság kicsiben...
Két forint haszonért az anyjukat eladnák...
Jogalap nélkül szolgáltatjuk a fűtést a Petőfi
lakótelepen...
Elloptuk a bölcsőde 300 millió forintját...
Zárt ülésen tárgyaljuk meg, hogy ki, mennyi
pénzt kapjon...
Nem sorolom tovább. Nyilvánvalóan egyik híresztelés sem igaz, aki valamelyest tisztában
van az önkormányzati működéssel, ilyeneket
le sem ír.
Ám mindezeket nekem és a testületnek el kell
viselnünk, még ez sem lenne akkora baj.
Ám, amikor már a családomat érte inzultus,
akkor úgy gondoltam, küldjünk egy tájékoztató jellegű ügyvédi levelet.
Egy vízhiányos nap éjszakáján, éjfél körül érkezett látogatónk, s nem is nagyon értettem,
hiszen nem én zártam el a vízcsapot, és a vízhiány engem is érint. Szóval éjfélkor, felverve a
családomat. És itt azt mondtam, elég! Én
mindet elviselnék, de a családomat senki ne
keverje bele!
Egyébként javaslom mindenkinek, szíveskedjék elolvasni a fenyegetőnek titulált levelet. Az
első kétharmada csak tájékoztatás az érvényes jogszabályokról, hátha, valakinek ez új. A
végén azonban ott a lényeg: a szabad véleménnyilvánítás joga mindenkit megillet. A törvényi kereteken belül...“
Tehát ez volt a polgármester válasza.
Üdvözlettel:
ZSALAKÓ ISTVÁN FELELŐS SZERKESZTŐ
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Hazai Hangulatok fotópályázat
Szeretsz fotózni? Vannak jó képeid Magyarországról, amelyeket másokkal is szívesen megosztanál?
Most itt a lehetőség! A Nagytarcsai Kulturális Csoport ötödik alkalommal pályázatot hirdet, Te is jelentkezhetsz!

Témák útmutatásként:
életképek, sport, kultúra, szabadidő, hagyomány, pillanatképek, portrék, látképek, épületek, tájkép
Maximum 5 db – tíz évesnél nem régebbi – saját fotót és a kitöltött regisztrációs lapot várjuk Tőled
a nagytarcsafoto@gmail.com e-mail címre.
A fotókat digitális formátumban kérjük, a hosszabbik oldal minimum felbontása 2400 pixel legyen!
Kérjük, add meg a fotó címét, a teljes nevedet és a fotózás időpontját (évszám), illetve elérhetőségeidet.
A regisztrációs lap a www.nagytarcsa.hu honlapon és a „Szeretjük Nagytarcsát” facebook oldalon tölthető le.
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők a személyes adataikat kezeljék.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2019. augusztus 20.
A zsűri által kiválasztott fotókat 2019. szeptember 29-től (a búcsú napjától) az év végéig mutatjuk be kiállítás
formájában Nagytarcsán a LÁJK cukrászdában (Rákóczi u. 71.).
A helyszínen lehetőség nyílik közönségszavazásra is.
A zsűri tagjai:
Fábiánné Kizúr Anikó óvodavezető-helyettes, Szivárvány Evangélikus Óvoda, Hauptmanné Baraksó Katalin óvodavezető,
Csillagszem Óvoda, KosztákRudolf képviselő, Nagytarcsa Község Önkormányzata Németh Katalin ügyintéző,
Polgármesteri Hivatal Nagytarcsa
További információ: Sebők Zsuzsanna, sebokzsuzsika@gmail.com. Telefon: +36 20 824-3178.
A pályázat támogatói:
Nagytarcsa Község Önkormányzata, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, LÁJK Cukrászda, Nagytarcsai Tükör, SzilasTV.
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A könyvtár, a Könyvek Könyve és Halmágy

yülekezetünkben vendégeskedett júG
nius utolsó hetében 15 testvérünk a
Halmágyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségből (Erdély). Köztük volt Bandi
Márta lelkésznő, akinek a tolmácsolásában hallgattuk Isten igéjét június 30-án a
templomban itt is, és péceli leánygyülekezetünkben. Férje, Bandi Attila lelkész,
ezen a héten otthon tartotta a „frontot”. A
700 km-re fekvő erdélyi faluból érkező
gyerekeknek és felnőtteknek óriási élmény volt, hogy erősödhettek magyar
identitásukban. Sokan közülük először
láthatták az egri várat, s olyanok is voltak,
akik először jártak az anyaországban. S az
is megható volt számukra, hogy akik
vagy 30 éve már voltak Nagytarcsán, ismét találkozhattak az akkori befogadó
családokkal. Nekik is köszönöm a kedvességüket, érdeklődésüket, a találkozás le-

hetőségét, s azoknak is, akik 9 éjszakára
szállást, ellátást, gondoskodást, és egész
életre szóló testvéri szeretetet adtak nekik.
Mivel ezen a héten volt az új községi
könyvtár átadó ünnepsége, a szép alkalomra a lelkésznővel együtt négy erdélyi
testvérünkkel érkeztünk. Ezen az ünnepségen felkérést kaptam egy áldás elmondására, melynek a bevezetőjében a
Könyvek Könyvéről beszéltem, a Bibliáról,
amely néhány próbálkozás után Gutenberg első teljes kinyomtatott könyve volt.
A Szentírásról azt olvassuk a Jelenések
könyvében, hogy nem szabad belőle
sem elvenni, sem hozzátenni, hiszen aki
meghamisítja azt, csapásokat von magára, s ugyanakkor nem lesz része az örök
életben. Valamilyen szinten fontos ezt
szem előtt tartanunk minden könyvvel
kapcsolatban: olvassuk őket hűen, ne értelmezzük félre, merjük megismerni belőlük az író eredeti gondolatait. Más
szóval: aki könyvet vesz a kezébe, az azzal a bátorsággal teszi ezt, hogy mer egy
kicsit a másik fejével gondolkodni, meri
vállalni a kockázatot, hogy az formálni
fogja a gondolkodását. Különösen a Biblia olvasásának, megértésének van meg
ez a „kockázata”. Viszont fontos még egy
aspektust megvizsgálni ezzel kapcsolatban: Lackfi János költő szerint minden
ember egy könyv, melybe Isten rajzol,
méghozzá ügyesen! (Lackfi János: Isten

Vasmisés jubileum
A június általában a papszentelések hónapja, nem volt ez idén sem másként, és 1954-ben sem. Azonban különös volt a 2019. évi június 20-a,
mert ekkor ünnepelte a korábbi kistarcsai, nagytarcsai plébános, Somlai
József c. apát úr pappá szentelésének 65 éves jubileumát.
Sokan még nem is éltünk akkor, így méltán érezhetjük ennek a soksok évnek a súlyát. Mit is jelentett papként megélni ilyen hosszú időszakot?
Somlai atya Lőrinciben, Turán, Hatvanban, Kecskeméten, Újpesten és
Pesterzsébeten volt káplán. Plébánosként viszont csak két helyen szolgált. Rákoscsabán 14 évet, és végül Kistarcsán-Nagytarcsán 19 évet, majd
még nyugdíjasként 7 évig segítette a lelkipásztori munkát. Nyugdíjba vonulásakor Beer Miklós püspök atya a Boldogságos Szent Szűzről, másként Szent Györgyről nevezett Mogyoródi címzetes apát címmel
jutalmazta.
Mély lelkületét és komoly lelkipásztori munkáját egész élete tükrözi.
Soha nem állt úgy ki a hívei elé, hogy ne készült volna fel lelkiismeretesen a prédikációjára. Mindig egyszerűen és érthetően fogalmazott. Mindig volt új és jól hasznosítható mondanivalója. Hatására Kistarcsán is
több hivatás indult el és ért célba. +Bakonyi János atya (2008-ban szentelték, de sajnos 2018-ben elhunyt.) Orbán Csaba, Frigyes premontrei,
örökfogadalmas testvér és Kiss Dávid, akit 2016-ban szenteltek pappá.
A vasmisés évfordulóra egy lelki csokrot kötöttünk, melyre nemcsak
a helybeli ismerősei jelentkeztek felajánlásokkal, hanem korábbi állomáshelyeiről is bekapcsolódtak, valamint számos paptestvére is imádkozott a jubiláns atyáért.
Ebből idézünk néhányat:
„A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúnapján, mint mogyoródi apátért, érte ajánljuk fel a szentmisét.” (Tóth József Miklós plébános)
„Somlai atya Turán is volt káplán. Turai származású lévén szívesen
ajánlok föl szentmisét érte.” (Kómár István atya)

rajzol.) Illendő a másik embert is szentként (magyarul: Istenhez tartozóként) kezelni, nem félremagyarázni vagy
elferdíteni azt, amit mond, érez, vagy
amit Isten rá rajzol. Azt hiszem, hogy egy
faluközösség is jobbá válhat, ha ezt komolyan vesszük, vagyis szentként kezeljük a Könyvek Könyvét, tisztelettel
veszünk a kezünkbe bármilyen könyvet,
s ugyanezzel a tisztelettel nézünk a másik emberre.
A halmágyi asszonytestvérek örömmel
nézték, gyönyörködtek a népviseletbe öltözött asszonyok és gyermekek ruháiban
is, és tiszta szívből köszönnek minden
szeretetet és élményt. Végül álljon itt az
az áldás, amit az ő tiszteletükre is választottam a könyvár megnyitójára Dsida
Jenőtől, erdélyi költőnktől: „Legyen áldott
a bánatosan forgó, kevés jót adó világ, s
benne az emberhangyák nyüzsgő céljaikkal. A folyókban legyen sok a hal, az erdőkben a vad, s találják meg mások
helyettem az élet békességét. Legyenek
áldottak a nők, akik a szemembe kacagtak: mézes legyen minden csókjuk, legyenek szép gyermekeik. S legyenek
áldottak a szöszke fiúk, kik márciusi fényzuhogóban, valami elhagyott mezőn
csontjaimmal játszanak.”
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

„A kecskeméti Főplébánia részéről szentmisét ajánlottam fel a vasmisés atyáért.” (Dr. Finta József plébános)
„Gyermekkoromban 9 évig volt Kecskemét-főplébánián káplán, 9
szentmisét ajánlok hálaadásul, amit kaptam általa az Úrtól, megjegyzem
egy pár évvel későbbi indulás tőlem Tercsi Zoltán Kanonok úr, az Esztergom-Budapest Szent Péter és Szt. Pál templom plébánosa.” (Egykori kecskeméti ministránsa, Tóth Ferenc rétsági plébános).
A kistarcsai és nagytarcsai hívek személyesen köszöntötték a jubiláns
atyát Székesfehérváron, a papi otthonban.
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Évforduló: ötéves a Nagytarcsai Termelői Piac
a siker további lendületet adott a szervezésnek.
Egyre többen figyeltek fel a piacra és mostanra
már az elégedett vásárlók egymásnak adják tovább a Nagytarcsai Termelői Piac jó hírét. Már
el sem tudjuk képzelni, hogy milyen volt a piac
nélkül – emlékeztetett Rónai Pálné, majd így
folytatta: – árusokkal bővülünk, az önkormányzat a Nagytarcsai Közszolgáltató által gondoskodik az üzemeltetésről, piacfelügyelőt
biztosítanak, segítik a működést. A pavilonsor
idén is bővült, s a megnövekedett igények miatt
már az áramellátás is fejlesztésre szorul.
A piac szervezője a nehézségekről is szólt.
Télen a hideg, nyáron a forróság teszi próbára az árusítást. Az első helyszínen, a Hangya
udvarban még a piac sátrat is elvitte a szél.
Három éve a falu centrumába, a Községháza
előtti területre költözött a piac, már stabil pavilonsor alatt zajlik az árusítás. Az új helyszínre
költözés több szempontból is jó döntésnek
bizonyult, fellendült a forgalom, sőt a falu
ékessége és fóruma lett a piac, hiszen közöseles évfordulót ünnepelt a falu július első
Jmegpéntek
délutánján: öt évvel ezelőtt nyitotta
kapuit a Nagytarcsai Piac. Létrehozásának célja az volt, hogy helyben, illetve a környéken megtermelt friss, minőségi magyar
áruhoz jussanak a település lakói. Az évforduló alkalmából sokan gyűltek össze, nemcsak a
heti bevásárlás miatt, hanem ünnepelni is.
Részt vehettek az árusok által felajánlott kóstolón, csigatészta készítés bemutatón, s a
Nagytarcsai Közszolgáltató jóvoltából finom
gulyást is kanalazhattak.
A délután folyamán kis megemlékezésre is
sor került, ahol elsőként Rónai Pálné, Krisztina
önkormányzati képviselő, a piac ötletgazdája
és szervezője szólt az egybegyűltekhez.
– Talán vannak, akik emlékeznek arra forró
nyári napra, amikor először hirdettük meg a
Hangya udvarban a piacnapot. Kétségek közt,
izgalommal vártuk az első vásárlókat. Pár helybéli őstermelő volt olyan bátor, hogy kihozta
portékáját, mely villámgyorsan el is fogyott. Ez
ségi hely is, ahová jó kinézni, ismerősökkel találkozni, egy-egy ropogós lángos, vagy illatos
kürtőskalács kíséretében.
Rónai Pálné szólt arról is, hogy a kereslet és
a kínálat összehangolása komoly feladatot jelent. Sokan nem is hinnék, mennyire nehéz
termelőket, árusokat idevonzani, s még nehezebb itt tartani. A jó piac lelke és alapja a minőségi áru és a megfelelő forgalom. A
nagytarcsai vásárlókra az igényesség a jellemző, a magas minőséget keresik, ám nyilván az
ár sem mellékes.
De a piac népszerűsége töretlen. A szezonális vásárok népszerűek, télen fenyőfát, tavasszal friss földiepret, ősszel finom almát is
lehet kapni. Évente több rendezvénynek is
otthont ad a piac. Megrendezik a húsvéti vásárt, a tökfesztivált, az adventi vásárokat.
Persze, jó volna tovább bővülni, egy még
alkalmasabb, nagyobb helyszínen. Ez még
egyelőre csak távlati terv, de talán egyszer
megvalósul.
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Végül Rónainé Krisztina ajándékkal köszönte meg Rimóczi Sándor polgármesternek, Fehér István piacfelügyelőnek, a
Nagytarcsai Közszolgáltató vezetőjének Ősz
Gyulának és munkatársának, Balik Leventének a számos segítséget. Majd az önkormány-

zat támogatása által az árusok a piac logójával díszített táblát kaptak, melyen nevük, tevékenységi körük és alapadataik szerepelnek.
Remélhetően a kis tábla az összetartozást és
a vásárlói bizalmat is erősíti. A táblákat KacsóKovács Gabriella és Győrösi Gabriella készítette.
– Köszönjük az árusoknak a sok minőségi
terméket, a mosolyt és a jó hangulatot, és köszönetet szeretnénk mondani a kedves vásárlóknak, hogy szeretik ezt a helyet és szívesen
vásárolnak ezen a piacon – zárta köszöntőjét
Krisztina.
Az ünnepség előre nem tervezett epizódja volt, hogy Sebők Zsuzsanna jelképesen bevásárlószatyrot adott át Rónai Pálnénak, hát,
mi más is járna a piacszervezőnek?
Köszöntőt mondott Rimóczi Sándor polgármester is.
– Első gondolatom a köszöneté, főként Rónainé Krisztinának, a piac létrejöttét megalapozó, és azóta is kitartó munkájáért – mondta. –
Köszönöm a Nagytarcsai Közszolgáltató Kftnek, külön Ősz Gyulának és Balik Leventének a
piac mai arculatának megvalósulása érdekében
végzett áldozatos munkáját. És külön köszönet
dr. Trombitás Zoltánnak, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatójának, hogy térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta a piac gerincét
képező pavilonokat.
A polgármester köszönetet mondott az őstermelőknek, az árusoknak és a vásárlóknak,
hiszen nélkülük nem volna piac. Mondandóját Madách Imre idézettel zárta:
„Saját falunk történetén azt tanultuk meg,
az ember nem tehetetlen, életképtelen bábu, kitartással, szívós küzdelemmel boldogulni
tud…”
Az ünnepség koronájaként megérkezett a
szokásos születésnapi torta is, ám, mielőtt felvágták, és közösen elfogyasztották volna, Halász Judit vokáljaként együtt énekelték:
„…kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép
napod!”.
Ezt kívánjuk mi is.
(Forrás: SzilasTV)

A születésnapi rendezvény
felajánlói és támogatói
Nagytarcsai Önkormányzata
Nagytarcsai Közszolgáltató, Ősz Gyula és
csapata, Albert Tünde, Tarcsai Tünde, Kovalcsikné Bartha Mária, Balik Levente, Kévés János– gulyásfőzés, rendezvény
helyszínének kialakítása, pakolás, technika biztosítása
Kovalcsik István – hangosítás
Rónainé Krisztina – ünnepi torta, levendulacsokrok
Mozgó Pékautó – Pulainé Szabados Andrea – szeletelt kenyér
Fazenda Farm – húsos kóstoló tál
Pócsa Annamária – 50 db díszített mézeskalács
Horváth-Sinka Katalin – grafika
Sebők Zsuzsanna – dekoráció, ajándék
felajánlás
Jánokiné Rónai Bernadett - fotózás
Kacsó-Kovács Gabriella – dekoráció
Norbi Sajt – sajttál
Hajdú Enikő – sajt tál, dekoráció
Sipiczki Lilla – dekoráció
Nagytarcsai Virágbolt – Darula Tiborné
Hajni – ajándékcsomagolás
Morva István- homoktövis koncentrátum, sütemény
Morvai Jánosné – sütemény és gyümölcs
Szatykó Zsolt – friss gyümölcs, sütemény
Marosi Kürtőskalács – sütemény
Retro Lángos Büfé – Beleczki Kinga – lekváros fánk
Márta Tészta, Beregi Márta – sütemény
felajánlás, tésztakészítés bemutató
Csaja Istvánné – sütemény felajánlás,
tésztakészítés bemutató
Fényesné Tagai Judit – sütemény felajánlás, tésztakészítés bemutató
Jó Méhészet – mézkóstoló
Lovasi Andrea – dekoráció
Bajnóczi Annuska őstermelő – sütemény
Kiss Mihályné őstermelő – sós sütemény
Sebők Györgyné Zsuzsa néni őstermelő
– rántott cukkini
Kohajda Hús – kolbász felajánlás
Zahalka Dániel – torta szállítása
Papp Gabriella – dekoráció
Az átadott ajándékokat az árusok közössége finanszírozta
Az ünnepi tortát Sift Katalin készítette
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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
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
Közvagyont érintő meghibásodás, rongálódás esetén:
Balik Levente, 06-70-934-9091.
Grund bérlése: Albert Tünde, telefon: 06-70-633-8056.
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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
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

06/70-492-0754
06-28-470-801
06/70-263-4334

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

Mezőőr:
Székely László, telefon: 06 70 3305604

EGÉSZSÉGÜGY
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 július-augusztus

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
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Füzesligeti Szabadidőpark – lássunk tisztán!
A Füzesliget Szabadidőpark az önkormányzat
tulajdonában lévő terület, melynek mérete
több mint húszezer négyzetméter. A Honvédelmi Minisztérium a Nemzeti Vagyonkezelőn
keresztül 2010-ben többek között ezt a területet is térítésmentesen adta át a nagytarcsai
önkormányzatnak, olyan megkötésekkel,
hogy a területen 15 évig kizárólag közpark,
játszótér létrehozása lehetséges, addig elidegenítési tilalom van a területen. Az átadás
előtt és után is a terület nagyon elhanyagolt
volt.
A Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületet három lakó alapította a
Füzesligeti út kiépítése céljára, az út kiépítése
után tevékenységet nem folytattak. 2011-ben
az Egyesületet az alapítóktól átvettük, az önkormányzattól elkértük a fent leírt területet
park, játszótér kialakítására. Egy nagytarcsai
lakó tervet készített a terület parkká, játszótérré való kialakítására, majd a tervek alapján
készíttettünk látványterveket, azóta is ezek
szerint történnek a fejlesztések, jórészt adományokból.
Pár éve közhasznú lett az egyesület, így a
fejlesztéseket az adó 1%-ból, tagdíjakból, valamit az önkormányzat támogatásával, és az
önkormányzathoz benyújtott, elnyert pályázatokból tudjuk elvégezni, például játékot vásárolni, telepíteni, fásítani. Az adományokat
különböző rendezvényeken (süti, limonádé,
tökfesztivál stb.) gyűjtjük, de természetesen
van bankszámlánk is, amire bárki, bármikor
utalhat parkfejlesztés céljára. Az adományokat is úgy kell tekinteni, hogy az eszközökre
Nagytarcsa lakói adták össze a pénzt évek
alatt, hiszen a Nagytarcsai lakók sütötték a sütiket, amelyek kínálása során az adományokat kaptuk. Erre idén is lesz még lehetőség,
például a Ligetfesztiválon és a Tökfesztiválon.
Minden évben vásároltunk, telepítettünk
játékokat: 2018-ban három rugós játékot
(350.000 Ft) az önkormányzathoz benyújtott
és elnyert pályázatból, két nagy elem alatt elkészítettük az ütéscsillapítást (800.000 Ft), az
önkormányzathoz benyújtott és elnyert pályázatból. Az egyesület a 2017. évi adományokból vásárolta meg evezőpadot (250.000
Ft).
2019-ben megvettük a kültéri pingpongasztalt, amelyre két évig gyűjtöttük az adományokat (300.000 Ft), vásároltunk elliptikus
sétálót az önkormányzathoz benyújtott és elnyert pályázatból (200.000 Ft). Két nagy eszközre (a fészekhintára és a drótkötélpályára) a
testület megszavazta a forrást, ezek júliusban,
augusztusban kerülnek telepítésre, átadásra
(2.400.000 Ft).
Idén az egyesületünk napvitorlát szeretne
elhelyezni a vár elem fölé, hogy az arra érzékenyebb gyerekek ne kapjanak napszúrást,
most erre gyűjtünk, a bankszámlánkra lehet
erre a célra utalni, a Ligetfesztiválra sütit hozni.
A közpark nem csak játékelemekből áll, hanem hatalmas szabad területtel rendelkezik,
ahol kialakítottuk a növényzetet, amit éveken
át adományokból, idén az önkormányzathoz
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beadott majd elnyert pályázat alapján tudunk
fejleszteni. A lakók szabadidejükben, saját
munkaeszközzel dolgoznak, ásnak, ültetnek,
locsolnak. A telepítés szintén a tervek alapján
folyik, a terület határától 10 m-re befelé mérve, nagy kört alkotva, 2 m-es távolságra egymástól vannak ültetve a fák, majd befelé
mérve 2 m-es távolságra futókör található. A
bokrokat csoportokban, háromszög formában telepítettük, a játékelemek köré gyorsan
növő fákat ültettünk, hogy árnyékot adjanak.
Miket valósítottunk még meg? Kézilabdapályát, foci pályát, amelynek kapuit idén lecserélte a Nyugállományú Honvédők
Nagytarcsai Egyesülete.
A felnőtt edzési lehetőség közül van már
street workout, derékmozgató, evezőpad, elliptikus sétáló. A padokat egy lakó saját szabadidejében gyártotta és telepítette le.
Elkészült a szaletli, ivókutat vásároltunk,
amelyhez az önkormányzat biztosítja a vizet.
Útelzárókat helyeztettünk el, mivel négy utca
felől a lakók kitapostak, autós forgalomra
használtak területet, ami viszont a szabadidőpark része, ahol ugye park és játszótér lehet,
ezért kérésünkre az önkormányzat útelzáróval
lezárta ezeket a szakaszokat, azért hogy gyermekeink szabadon, biztonságban, jó levegőn
tudjanak szaladgálni, piknikezni, labdázni, homokozni, padokon ücsörögni, sétálni.
A területnek a szabadidőpark nevet az
egyesület kérésére, képviselőnk segítségével
szavazta meg a testület, és a földhivatali bejegyzésben is így szerepel.
A közvilágítást az önkormányzat 2017 végén kérésünkre kiépítette, hogy lássanak, akik
átsétálnak a parkon télen, amikor korán sötétedik.
A szabadidőpark területén lévő, az egyesület által vásárolt, telepített tárgyakat átadtuk
az önkormányzatnak, így az elemek karbantartását az önkormányzat végezteti, úgy,
ahogy a fűnyírást is. De vannak évente programok, idén is volt már, ahol a lakók is részt
vehetnek ezekben a munkálatokban.
A játékok ára, mint minden másé is, nagyon felment, főleg olyan elemeké amelyek
rendelkeznek TÜV engedéllyel, így a vár elem,
vagy a saját testsúlyos edzési elem, telepítéssel, ütéscsillapítással több mint 1-1 millióba
kerültek.
Egyesületünkben a munka önkéntes alapú, minden intézkedést a szabadidőparkkal,
illetve a Füzesligettel kapcsolatban a saját
szabadidőnkben teszünk, a főállásunk mellett. Az egyesület elnökének, elnökségi tagjainak, támogatói tagoknak, nem adunk
fizetést, sőt még a telefon-, illetve üzemanyag-költségeinket sem számoljuk el. Tehát
minden egyes forintot, ami befolyik, fejlesztésre, az egyesület fenntartására fordítunk,
ebből adódik, hogy minél több az adomány
az adó 1%-ból vagy tagdíjfizetésből, annál
gyorsabban fejlődik a park is.
Nem értem azokat a lakókat, akik kijönnek
a parkba, és a lábuknál lévő szemetet nem képesek felemelni. A homokozó ponyváját tönkreteszik, az elültetett, örökbe fogadott

facsemetéket eltörik. Szétverik a sütögetésre
kialakított helyet, amit szintén egy itt lakó saját szabadidejéből, költségéből épített meg.
Tönkreteszik a pingpongasztalt, amit szintén
nagytarcsai lakó adományozott, egy másik lakó saját költségen felújított. Felnőtt emberek
ráülnek a gyerekjátékra, ami persze eltörik.
Majd ezután követelőznek, miért nincs még
megjavítva, miért nincs itt rendes, kibetonozott, elkerített játszótér tömérdek játékkal,
mint Pesten? Ez a kéthektáros park nem olyan
kicsi mint egy pesti játszótér, itt nincs kiírva,
hogy fűre lépni tilos... Ha nem vigyázunk az
eszközökre, a parkra, akkor a következő generáció számára mindebből nem marad semmi.
Vannak olyan lakók, akik nem becsülik és
tönkreteszik azt, amit nagytarcsai lakókkal
nyolc év alatt saját szabadidőnkben fejlesztettünk, hogy ne embermagasságú gaztenger
legyen, mint 2010 előtt volt, hogy legyen egy
hely a gyerekeknek, ahol jó a levegő, ahol
nagy terület van játszásra. Persze, ezek a lakók, ha munka van, nem jönnek ki a parkba
dolgozni.
Nem értem azokat a lakókat, akik összevesznek egymással azon, hogy ki használhatja
a játszóteret, a gyerekesek vagy a kutyások!?
Ez egy park, mindenki használhatja, természetesen rendeltetésszerűen! A kutya gazdija
összeszedi a kutyája után a piszkot, a gyerekes szülő meg összerakja a gyermeke által
szétdobált játékokat!
Hol találunk a környékben olyan területet,
játszóteret, ami nincs lebetonozva? Ahol, ha a
gyerek elesik, nem súrolja le a beton a kis térdét, kezét, hanem puha fűre esik? Ahol nem
járnak az autók, és mégsincs bezártság-érzetet jelző kerítés? Ahol a település bármely
pontjáról gyalog is el lehet érni a parkot?
Amíg lehet, becsüljük meg ezt a nagy szabad területet, és az embereket, akik létrehozták ezt olyannak amilyen, azért, hogy a
gyerekek tiszta, viszonylag érintetlen környezetben játszhassanak.
Nagyon szeretném, hogy amikor lejár az
elidegenítési tilalom –15 év – 2026 után is,
megmaradjon a terület közparknak, és inkább a közösség használja, mintsem eladják,
felparcellázzák lakóházaknak, még ezt a falatnyi zöldterületet is.
Levelem célja, hogy minél több lakó segítse a park fejlődését állagmegőrzéssel, munkájával, adományával.
Az egyesület CIB Banknál vezetett számlája: 10702136-66726526-51100005
Közlemény: 2019 napvitorla
Az egyesület adószáma: 18713154-1-13
(A következő lapszámban látványtervekkel mutatjuk be a soron következő fejlesztési terveket.)

FÜZESLIGET LAKÓPARK FEJLESZTÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

KERÉKPÁRSZERVIZ
Faludi Gábor Nagytarcsa, Iskola u.6.
Nyitvatartás:
szerda: 13-18, csütörtök: 10-12, 13-18,
péntek: 10-12, 13-18, szombat: 9-12.

ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz, 11 kg propán gáz
targonca gáz
házhoz rendelésre.
Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu
Weblap:
www.gázszállítás.hu

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Juka Bt.

Tanyasi Húsbolt

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,
Július 19-én és 26-án zárva!

ISO 9001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!
ISO 14001

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

Személy- és tehergépjárművek javítása,
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása.
tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47
Műszaki vizsga:
06/30/650-03-46; 06/30/650-03-45
Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu

