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Testületi döntések
NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT
RENDES ÜLÉST. A TOVÁBBIAKBAN A KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ HATÁROZATOKRÓL SZÁMOLUNK BE.

A testület úgy határozott, hogy a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi
és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a
Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kezelésében lévő, különböző
helyrajzi számokon nyilvántartott Szilas-patak
nyílt árok megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. A jelzett ingatlant az
önkormányzat a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott településfejlesztés, településrendezés; és honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem
feladatainak
ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni, és felszíni
csapadékvizek elvezetésének céljára kívánja felhasználni.
Úgy döntött a testület, hogy az alábbi kormányzati funkcióknak a Nagytarcsa Község Önkormányzatának törzskönyvi kivonatára
történő bejegyzését kéri a Magyar Államkincstártól:
• Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
• Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

• Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
• Piac üzemeltetése
• Zöldterület-kezelés
• Vízellátással kapcsolatos közmű építése,
fenntartása, üzemeltetése
• Háziorvosi alapellátás
• Fogorvosi alapellátás
• Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
• Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
• Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
• Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
• Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások
Döntés született, hogy a VI. Zeneiskolai Tehetséggondozó tábort és a zenei világnap
Nagytarcsán elnevezésű rendezvényt az önkormányzat finanszírozza a már korábban megítélt
támogatás terhére, a Sport és Kultúra keretből.
Ezzel párhuzamosan az 52/2019. (II.25) számú
KT határozatban a Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola számára támogatásként megítélt
696.000 Ft összeg visszavonásra kerül.
A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
bruttó 2.000.000 Ft-ot elkülönít a múzeumi

színpad fedésére tervezett bruttó 3.000.000 Ft
terhére a II. védőnői körzet eszközbeszerzésére
A testület elfogadta a Nagytarcsai Szociális
Segítő Szolgálat vezetője által készített 2018.
évi szakmai beszámolót, az új szakmai programot, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről
szóló beszámolót.
Ugyancsak elfogadta a testület a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolai és Községi Könyvtár vezetője által a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerben végzett 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót,
A képviselők úgy határoztak, hogy az önkormányzat a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület
számára az idei, 2019. évi költségvetésből megállapított 8.000.000 Ft-os támogatást – a szerződés aláírását, valamint a szükséges
dokumentumok hiánytalan benyújtását követően – úgy fizeti ki, hogy 6.039.290 Ft-ot átutalással rendez, 1.960.710 Ft-ot pedig a tavalyi
támogatás számlákkal alá nem támasztott részébe beszámítja.
Határozat született, hogy az önkormányzat
a Jókai lakóparkban játszóteret kíván létesíteni,
bruttó 2.000.000 Ft értékben. Ennek fedezete a
Sport-kultúra keretből az általános céltartalék
keretbe „létesítmények fenntartása, teniszpályák fedése, kazán beszerzése, stb.” céljára átcsoportosított 7.000.000 Ft összeg, amelyből
2.000.000 Ft a játszótér kialakítására átcsoportosításra kerül.
(zs)

IV. NAGYTARCSAI
SZLOVÁK NYELVI TÁBOR
Július 22-től augusztus 2-ig kerül megrendezésre a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata szervezésében, Nagytarcsa Község Önkormányzata támogatásával az óvodáskorú és általános iskolai alsó
tagozatos nagytarcsai gyermekek részére szervezett IV. Szlovák nyelvi
tábor.
A táborban játékos keretek között ismerkedhetnek meg a gyerekek a
szlovák nyelvvel, az alábbi programok keretében: kézműves foglalkozások, nagytarcsai hagyományok, hímzések, ételek, népviseletek, daltanulás, társasjáték, labdajátékok, néptánc tanítás stb.
A tábor helyszíne: Nagytarcsai Csillagszem Óvoda, valamint a Grund,
Sport u.
A foglalkozásokat pedagógusok, önkéntes segítők bevonásával tartjuk.
Érdeklődni, jelentkezni: június 03-16-ig
Szlaukó Istvánné: 06-70/387-4576
szlaukone.kati@gmail.com

KERÉKPÁRSZERVIZ
Faludi Gábor Nagytarcsa, Iskola u.6.
Nyitvatartás:
szerda: 13-18, csütörtök: 10-12, 13-18,
péntek: 10-12, 13-18, szombat: 9-12.
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Megkérdeztük a polgármestert
NAGYTARCSA POLGÁRMESTERE RENDSZERESEN ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZT AD
A TELEPÜLÉS HONLAPJÁN A KÜLÖNBÖZŐ
CSATORNÁKON HOZZÁ ÉRKEZETT, VAGY
NEKI CÍMZETT KÉRDÉSEKRE. MOST EZEK
KÖZÜL NÉHÁNYRA, A VELE KÉSZÍTETT
INTERJÚ SORÁN LAPUNKBAN IS KITÉRÜNK.
– Úgy tűnik, Nagytarcsán mindig a víz menynyisége és tisztasága a legfőbb kérdés…
– A március 29-én, a nagytarcsa.hu honlapon megjelent tájékoztatás részletesen kitér
minden fejlesztésre, de kiemelnék néhány
fontosabb részletet, illetve a már azóta történt
előrelépések pozitív hatásáról is szólnék.
Tavasszal több esetben előfordult, hogy estefelé időszakosan nem volt víz. Ennek oka,
hogy a glóbuszt tápláló szivattyúk nem képesek a felhasználási igénynek megfelelő menynyiségű vizet juttatni a rendszerbe. A DPMV
Zrt. április 30-ig két nagyobb teljesítményű
szivattyú telepítésével biztosítja a szükséges
víz feltöltését, és oldja meg ezt az időszakos
problémát.
A vízmennyiség növelése érdekében az Iskola utcai 1. számú kút felújítását a DPMV Zrt.
elvégezte, és ezzel a felújított kút vízhozama
jelentősen magasabb lett.
Folyamatban van egy második vízátadás
pont engedélyezése és kiépítése Kistarcsa irányából. A kiépített vízátadási pontról lehet ellátni az Öregszőlő és Öreghegy lakóparkokat,
így biztosítva a megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású vizet. Az itt átadott vízmenynyiség csökkenti a település vízfelhasználását,
ezzel biztosítva jelentős napi víztöbblet-menynyiséget a település egyéb területei számára.
A második új kút engedélyezése a Bíborka
utcai mellett folyamatban van. Jelenleg a
Nemzeti Földalapkezelő tulajdonosi hozzájárulását várjuk. Természetesen sürgetjük az eljárás minden hatósági résztvevőjét, hogy a kút
létesítése mielőbb megtörténhessen. Az új
kút rendszerbeállítását 2019. év őszére prognosztizálom.
A Nagytarcsa Petőfi lakótelep mellett fúrt a
8/A jelű új kút üzembe helyezési eljárása folyamatban van. A kút vízkitermelése folyamatos, és az akkreditált labor megfelelő
vízminőség-eredményének figyelembe vételével az új kút hálózatra kötése azonnal megtörténik.
Az elmúlt időszakban számos hatósági
egyeztetést követően a lakosságot érintő vízellátási problémákat soron kívül kezeltem. Így
a szolgáltató DPMV számos technikai változtatást hajtott és hajt végre, új vízátadási pont
tervezése és kivitelezése van folyamatban, illetve két új kút kerül rendszerbe állításra. Természetesen ez a folyamat addig tart, amíg el
nem érjük, hogy megfelelő tárolt vízmennyiséggel rendelkezzék a település, és a lakosság
jó minőségű ivóvízzel való ellátása biztosított
nem lesz. Amíg ez a cél megvalósul, addig kérem megértő türelmüket és szükség szerint
együttműködő segítségüket.
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– Számos reklamáció érkezik a bányatevékenységgel, hulladéklerakással kapcsolatban is…
– Az észrevételek a benzinkút környezetében lévő területre és az ott folyó tevékenységekre vonatkoznak. Nagytarcsa ezen területén
kavics, homok és agyagos törmelék kitermelése folyik. A kitermelt anyagok helyére inert
hulladék kerül – szigorú hatósági ellenőrzés
mellett – visszatöltésre. A rekultivált területek
később hasznosításra kerülnek. A hasznosított
területen például nem veszélyes hulladék
gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása történhet, telephelyengedély kiadását követően.
Az engedélyt a szakhatóságok, így a Járási Hivatal Környezetvédelmi- és Természetvédelmi
Főosztálya, a Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a
Budapesti Bányakapitányság által meghatározott kikötésekkel lehet kiadni.
A telephely-engedélyezési eljárás hatósági
és illetékességi jogkörét a törvény a jegyzőhöz
telepítette. Ennek értelmében a jegyző államigazgatási hatósági jogkörben jár el, amely eljáráshoz más testületi szerv döntése nem
szükséges. Ezért a képviselő-testület ilyen típusú eljárási rendben sem döntést, sem véleményt nem alkothat.
Ha a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- és hatáskörben jár el, a képviselő-testület nem
utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.
A hivatal vezetése bármennyire is egyetért
a képviselő-testület határozatával, nem mehet
szembe a törvénnyel, kormányrendelettel. Ha
a jogszabály engedi például a hulladék lerakását, tárolását, akkor a jegyző nem hozhat ezzel
ellentétes döntést.
Egyébként a területen folyó kitermelő és
visszatöltő tevékenységet a vállalkozó legfeljebb két évre tervezi.
– Sokan hiányolják a megfelelő mennyiségű
zöldterületet, miközben a minap is fásítás folyt
Füzesligeten.
– Az élhető település kialakítása érdekében elkötelezettje vagyok a fásítás és az erdőtelepítés megvalósításának. Ennek érdekében
a fejlesztéssel érintett területek fejlesztőivel
olyan szerződéseket kötünk, amelyek rögzítik
a fejlesztéssel arányos erdőterületek létesítését, amelyet számon is kérünk.
A településen a fásított területek növelése
érdekében 100-100 db kocsányos tölgy és
100-100 db fekete nyár csemetét ajánlottam
fel. A felajánlott facsemeték elhelyezését a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata és a
Füzesligeti Egyesület vállalta magára.
A képviselő-testület határozata alapján a
falu közterületeinek, parkjainak karbantartására pályázatot írtunk ki, melynek elbírálása
folyamatban van.
A Mező utca benzinkút felé eső oldalán lakóépületek beépítésére alkalmas lakóövezeti
sáv került kijelölésre. A lakóövezet-kialakítás

ellentételezése érdekében a tulajdonosok vállalták, hogy a Mező utcai ingatlanok mögötti
tíz hektár területet a benzinkútnál lévő kerítésig fásítják, amelyhez 30.000 db facsemetét ültetnek el.
– Örök probléma az utak, járdák, kerékpárutak kérdése is…
A Magyar Közút tájékoztatása alapján az
idén tervezik a Zrínyi utca aszfaltfelújítását.
Felajánlottam közreműködésünket annak érdekében, hogy a Kossuth utca aszfaltfelújítása
is történjen meg, valamint a felújítás során a
főút fél-fél méterrel legyen szélesebb, és így 11 kerékpársáv felfesthetővé válik. A Magyar
Közút Zrt. nem zárkózott el.
A Cinkota irányában korábban megépült
járda-kerékpárút továbbépítése megkezdődött a körforgalomig. Kiépítésével lehetővé
válik az ipari park gyalogos és kerékpáros
megközelítése. Rákoscsaba irányában a Petőfi
utcai járda folytatásaként megterveztettük a
járda nyomvonalát. A megvalósításnak jelenleg pénzügyi akadálya van, de szeretném fejlesztői felajánlásokból mielőbb kiviteleztetni.
A Felsőrét lakóparkból számos panasz érkezett a sáros útszakaszok miatt. Sikerült a fejlesztővel megegyezni, hogy a nem aszfaltos
utcákban olyan rétegrendet alakít ki, amely lehetővé teszi a sármentes gépjármű- és gyalogos közlekedést. Martaszfaltos réteget
terítettek, és bitumenes emulzióval rögzítették a felső réteget. Az utca gázellátásának kiépítését követően készül majd el a végleges
aszfaltburkolat.
Számomra nagy öröm, hogy polgármesterként sikerült elérni a település összes utcájában az aszfaltburkolat kiépítését. A múltból
számos poros utcát vettem át, melyek felújítása folyamatosan megtörtént. Ennek keretében
35.000 négyzetméter aszfaltburkolat épült. Kivételt képeznek azon utcák, amelyek nem az
önkormányzat, hanem az érintett fejlesztők
tulajdonában vannak. Itt a fejlesztők kötelezettsége a szilárd, pormentes út, a csapadékvíz-elvezetés, a járda és a térvilágítás
kiépítése.
(Kedves Olvasóink, következő lapszámunkban egyéb témákról is kérdezzük majd a polgármestert. A szerk.)
Zs. I.

Nagytarcsai TÜKÖR

VÁLASZTÁS

Nagytarcsa Helyi Választási Iroda tájékoztatója
Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket a 2019. május 26. napjára (vasárnap) kitűzött európai parlamenti képviselők választásával
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
A szavazás során a választópolgár egy országos lista megválasztására szolgáló szavazólapot kap.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2019. május 22. napján 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2019. május 17. napján 16
óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodától. (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. tel: 06/28-450-204).
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát.
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:
1. ONLINE:
- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. május 22. napján 16 óráig,
- ügyfélkapus azonosítással: 2019. május 26. napján 12 óráig.
2. Postai úton történő igénylésnek 2019. május 22. napján 16 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.
3. Személyesen történő igénylés 2019. május 24. napján 16 óráig nyújtható be a HVI-hez.
4. Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
- 2019. május 24. napján 16 óráig a HVI-hez, vagy
- 2019. május 26. napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
5. Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján történő igénylés
- 2019. május 22. napján 16 óráig a HVI-hez, vagy
- 2019. május 26. napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy a választási értesítőt figyelmesen olvassák el, mivel az tartalmazza, hogy a választópolgár lakcíme melyik szavazókörhöz tartozik, továbbá, hogy az a szavazókör melyik önkormányzati intézményben (szavazóhelyiség) található!
A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím vagy személyi azonosító igazolására a következő, érvényes igazolványok
alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, papíralapú, könyvecske formátumú) vagy
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik
felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelkezik a szavazás napján, vagy azok érvényessége lejárt, nem szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét nézze meg, és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy okmánya a
szavazás napján érvényes legyen.!

Ancsin László Zoltán
a Helyi Választási Iroda vezetője
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Majális és táncforgatag

ájus elsején benépesült a
Grund. Majálist hirdetett a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, jöttek is százával a felnőttek
és a gyerekek. Játékokkal, műsorokkal,
sporttal, vidámsággal telt a nap.
Folyt a kosárfonás, az ősi népi mesterséggel sok fiatal is megismerkedett.
Vonzónak bizonyultak az egyéb kézműves lehetőségek is.
A pályán folyt a foci, a másikon a kosárlabda, és számos más ügyességi játék is várta a látogatókat. Ezúttal is
nagy sikert aratott a finn dobójáték, a
Mölkky.
A Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai egyesülete jóvoltából az utóbbi
évszázad lőfegyvereivel is megismerkedhettek a résztvevők, sőt, hatásbemutató tanúi is lehettek.

sával zajlik az esemény, hiszen a forrást
a sport- és kulturális eseményekre
meghirdetett önkormányzati pályázaton nyerték el.
– Idén kibővítettük a programot –
mondta az elnök. – A sok játék, műsor és
ajándék mellett megrendeztük az I.
Nagytarcsai Táncforgatagot is. Ennek keretében a Rozmaring Néptánc Egyesület
ifjú táncosai mellett a környező települések csoportjai is képviseltették magukat.
A táncforgatag színes felvonulással
kezdődött, a kis táncosok népviseletben vonultak a Csillagszem óvodától a
Grundon felállított színpadig, ahol a közönség nagy lelkesedéssel fogadta
őket.

M
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Természetesen ebéd is volt. A hagyományos virsli és sör mellett más finomságok is, így senki nem maradt
éhes.
Benépesült a színpad előtti tér, sokan tapsoltak a Kid-Ball bemutatónak,
majd a kis néptáncosoknak.
A helyszínen a rendező szlovák önkormányzat elnöke, Szlaukó Istvánné
elmondta, az önkormányzat támogatá-

A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata ezúton is köszönetet mond a
rendezvény létrejöttéhez nyújtott segítségért minden szervezetnek és magánszemélynek, s nem utolsósorban az
érdeklődő közönségnek, hiszen nélkülük nem lett volna igazi a majális…
ZS. I.
FOTÓ: SEBŐK ZSUZSA, TAGAI PÉTER

Nagytarcsai TÜKÖR

ön
HAGYOMÁNY

Nagytarcsaiak a Tavaszi Emlékhadjáraton
prilis elején tizenharmadik alkalommal vettünk részt az 1849-es tavaszi
Á
hadjárat tiszteletére megrendezett Tava-

„..oldalamon kard lóg,
tajték a pipám…”

szi Emlékhadjáraton, a főcsapat részeként. Ez az esemény Közép-Európa
legnagyobb katonai hagyományőrző
rendezvénye.
Nyolc napig nyeregben, valamint a
szekéren jártuk be azt az útvonalat, amit
elődeink 170 évvel ezelőtt, nemzeti függetlenségünk érdekében végigharcoltak.
Hatvan-Boldog-Jászfényszaru-Jászberény-Nagykáta-Tápióbicske-TápiószecsőSűlysáp-Isaszeg bejárásával érkeztünk
vissza Nagytarcsára.
Lovon ülve, földutakon járva nehéz
meghatározni a távolságokat, de majdnem 300 kilométer tettünk meg. Települések ünnepi megemlékezésein és négy
csatabemutatóban vettünk részt. Ezek
közül a Tápióbicskei és az Isaszegi volt a
leglátványosabb, rengeteg pirotechnikával, ágyúval, több mint száz lovassal, kétszáz gyalogossal és több ezres
közönséggel.
Nekünk mégis a Boldogon és Tápióbicskén megrendezett csatabemutató
maradt meg a legkedvesebbnek, itt a virtus valahogy jobban jelen volt. A kitartó
olvasónak kulisszatitokként, ugyan szemlesütve, de el kell, mondjam, hogy ekkor
osztrák katonának kellett felcsapnunk
(nem szeretjük, de néha szükséges ezt is
csinálni), egyetlen nagy előnye, hogy itt
igazán kemény a játék. Az ütközetben
egy „labancra” jut két három huszár, így
bele kell adni apait-anyait lónak, embernek egyaránt. A fiatalok ezt különösen élvezik, ilyenkor a legvadabb paripákon
ülők is csak azt kiáltják: „a sárkányt adjátok alám, és lehozom a csillagokat is!”
A bemutatók végére azért a fehér lepel lekerül és újra huszárként, betyárként
vesszük az áldást a közönségtől, mely a
szűnni nem akaró tapsukban mutatkozik
meg. Nagytarcsai csapatunk magját nyolcan alkottuk, hat lóval és egy szekérrel.
Estére a táborunk felépítését és a műszaki biztosítást Kutasi Imre (Répa) vállalta
magára, aki az esemény végére maga is
bezupálódott. Az isaszegi ütközetben
népfelkelőként, támadó dragonyosoktól
mentette meg markotányos asszonyainkat, amely tettéért egy gyönyörű paripát
kapott ajándékba egy Maki nevű betyártól.
Így volt, igaz volt, aki nem hiszi, járjon
utána! „..selyem szőrű lovam száz aranyat
ér, ha rövid a vágta bőrében nem fél…”

SZULÁGYI TIBOR
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EMLÉKEZET

Magyar Örökség-díj Sztehlo Gábornak
berekre terjedt ki. A gyülekezeti munka, népfőiskola, a zsidómentés és a Gaudiopolis gyermekköztársaság után az evangélikus diakónia
megalapítása, a fogyatékkal élő gyermekek
megsegítése volt Sztehlo Gábor lelkész munkája – emlékeztetett az életműre Fabiny Tamás.
A Magyar Örökség-díjat Novotny Zoltán a
Magyar Örökség Bizottság tagja, a Protestáns
Újságírók Szövetségének elnöke adta át. A
posztumusz elismerést Sztehlo Gábor Magyarországon élő unokahúga, a Sztehlo Gábor Alapítvány kuratóriumának tagja, Weissmahr
Zsuzsanna, Andrási Andor Sztehlo-gyermek, a
Sztehlo Gábor Alapítvány elnöke, a Sztehlogyerekek voltunk című kötet egyik szerkesztője és Keveházi László nyugalmazott
evangélikus esperes, a Gaudiopolis első miniszterelnöke vette át.
nemzeti örökség része lett Sztehlo Gábor
egykori nagytarcsai evangélikus lelkész
élete és szolgálata. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében került sor a Magyar Örökség-díj átadóünnepségére.
Sztehlo Gábor (1909–1974) evangélikus lelkész posztumusz Magyar Örökség-díjban ré-

A

szesült, és neve bekerült a magyarság aranykönyvébe.
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész életét videóbejátszásban Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök méltatta. Kiemelte, hogy Sztehlo
elsősorban lelkész volt, mely szolgálat a nehéz
időkben a legkülönbözőbb nehéz sorsú em-

Jubileumra készülünk
Nemrég ünnepelhettük a Nagytarcsai Hagyományőrző Néptáncegyüttes fennállásának hatvanadik évfordulóját.
A hagyományőrzés és bemutatás másik
fő pillére Nagytarcsán az 1960-ban, az országban az első múzeumalapítók között szereplő Molnár tanító házaspár által
megalapított Falumúzeum, amely jövőre,
2020-ban ünnepelheti fennállásának hatvanadik évfordulóját.
Hatvan év az emberéletben is komoly
mérföldkő. Ilyen magas kort megérő gyűjteménynél, a műtárgyak esetében már renoválásokra van szükség. Bizony, az itt őrzött
több mint 3000 kiállítási tárgy között nem
egy száz esztendősnél is idősebb. Hosszú
időkre szóló bemutatásukhoz elengedhetetlen az állagukat megóvó, megőrző védelmük, restaurálásuk. No de hogyan is fogjunk
hozzá?
Első lépésként el kellett készíttetni a
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhelyre szóló állományvédelmi tervet, amelyben múzeumi
szakemberek a gyűjteményt és kiállítást bejárva megtekintették, felmérték és dokumentálták, majd megtették javaslataikat a
szükséges lépések elvégzésére. Tavaly márciusban elkészült a terv.
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársainak állományvédelmi tervében összefoglaltak alapján most végre sok
évtizede fennálló problémák orvoslására kerülhet sor, de persze, csak lépésről-lépésre.
A legsürgetőbb javaslat a textilraktár páratartalmának csökkentéséről szólt, az itt őrzött felbecsülhetetlen értékű népviseleti
darabok védelmére, speciális állományvédelmi eszközök beszerzésével és beüzemelé-
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sével. Így pályázati forrásból ebben a hónapban három páramérő és két páraelszívó eszköz beszerzése és beüzemelése történt meg.
A textil és fa restaurátorok segítségével
kiválasztásra kerültek azok a textíliák, amelyek esetleg rovarfertőzöttek lehetnek, és a
fatárgyakkal együtt gázzal történő fertőtlenítésre szorulnak.
A gázzal történt kezelés ez év februárjában meg is történt. A kiállítási tárgyak egy
konzerváló utókezelést követően kerülhetnek majd vissza az immár optimális páratartalmú textilraktárba, illetve kiállítási
helyükre.
Az értékes textíliák védelmére tett javaslat szerint a népművészeti textileket az eddig
használt nylonzsákok helyett agrofóliában
javasolt tárolni a jó szellőzés érdekében, a
befülledés elkerülése végett. Mivel az állományvédelmi eszközök által, a páraelszívók
beüzemelésével optimalizálhatóvá vált a textilraktár légtere, kevésbé kell aggódni az
épület nedvesedése miatt. Így a textilrestaurátorok javaslatára elkezdődött az átcsomagolás, és a női ingek (opleckok) és bő
szoknyák egy része már ilyen korszerű csomagolásba került. Ez a művelet folyamatosan végzendő, mire minden tárgy megfelelő
tárolásra, védelembe kerül.
Kedves Támogatóink, örömmel jelentjük,
hogy a 2016-ban a tűzoltószekér felújítására
megrendezett jótékonysági rendezvény folytatásaként kedvelt tűzoltószekerünk felújításra került. Tavaly ősszel szállították el, de a
Múzeumok Éjszakájára ismét visszatér hozzánk, szebben, mint újkorában!
A Skanzen farestaurátorai május folyamán
restaurálják tárgyainkat speciális szerekkel és

(FORRÁS: LUTHERAN.HU)
A Falumúzeum helytörténeti és néprajzi témájú állandó kiállításainak helyet adó alföldi stílusú
parasztház a posztumusz Örökség Díjjal kitüntetett Sztehlo Gábor nevéhez fűződik. A ház ugyanis az általa 1938-ban alapított Tessedik Sámuel
Népfőiskola céljaira épült.
svédolajjal. Aki kíváncsi, az a Nagytarcsai Múzeumok Éjszakáján, június 15-én élőben is
megtekintheti a fa- és fémtárgyak restaurálásának folyamatait.
GY. K. A.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
a vakáció első napján, június 15-én,
szombaton a Falumúzeumban!
15 órától - 23 óráig
• népi és ügyességi játékok Fábiánné
Kizur Anikóval
• Társasjáték klub - Krantz Ágival és Domival
• bőrkarkötő készítése - Sollawa Évával;
• kukoricamorzsolás
• restaurálási bemutató a Szentendrei
Skanzen munkatársaival
16.00 A SZÍNPADON:
„Kitt ball” labdás táncbemutató
A iskola tanulóinak műsora
A Rozmaring néptánccsoport fellépése
Tánctanítás, táncház
18.00 MEGLEPETÉS! Családi fotózás
a felújított tűzoltószekéren
Retro lángos, bodzalimonádé
21.00 Szalonnasütés
szúnyogdöngicséléssel
A rendezvény támogatója Nagytarcsa
Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Sercli Házi Pékség
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

Komatál alkotópályázat
A „Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely Kézműves Alkotó Közössége” 11 db-os tárgy
együttest nyújtott be a Nemzeti Művelődési Intézet, a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége, a Népfőiskola Alapítvány és a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete által
meghirdetett Komatál Program Kárpát-Medencei Alkotópályázatra, amelyre az egész
országból és határon túlról 1200 pályamunka érkezett, amit szakértő zsűri értékelt. A pályázatra legfőképpen a népi
iparművészek által újragondolt alkotásokat
vártak. A legszebbnek ítélt munkákból kiállítást rendeztek.
A nívós kiállításra a zsűri által beválasztásra került a hímzett nagytarcsai komakendő és a galgamenti karkosár.
Ezúton szeretném megköszönni a résztvevő alkotók munkáját:
Apostol Ágnes keramikusművész – háromrészes ételhordó fazék (komatál), Fényes Istvánné Erzsébet – hímzett
nagytarcsai szalvéta (komakendő), Horváth
Erzsébet – befont üveg, Győriné Kováts
Andrea – karkosár (komakosár), Pócsa Anna Mária – nagytarcsai mintázott mézeskalács, Necné Zsuzsi népi iparművész –
gyöngyös tojás.
No, de hogy milyen is volt az igazi nagytarcsai komálás és a komatál?
Köszönet Varga Annuskának hogy előkereste, összeállította, és elbeszélte a számunkra.
Elő is került a szekrény tetejéről a valódi,
régi, 1950-es évek-beli háromliteres kétfülű porcelán leveses fazék a tyúklevesnek.
Alatta „gránit” kőtányérral, a tetejére téve

két összeborított „gránit” kőtányér, melyekbe a húslevesbe való leveshús és zöldség
került. Mindez egy (az édesanyja által nyolc
helyen is monogrammal és virággal, kézzel
hímzett) keményített szalvétába kötve.
Emellé egy hímzett damasztszalvétával
letakart kosárban még egyéb sütemény,
rendszerint pampuska (fánk) is került, a falról leakasztott féltett nagy festett tálba bekötve, no meg egy palack bor is. Így
segítették a gyermekágyas édesanyát legalább hat héten át a felépüléséig.
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA

NYÁRI NYITVA TARTÁS
(április 1. – október 31.)
Kedd : 10.00 – 15.00
Szerda : 10.00 – 15.00
Csütörtök: 10.00 –14.00
Szombat: 14.00 – 18.00
A gyűjtemény egyéb
időpontokban
bejelentkezéssel
látogatható.
Tel: 06703798262
Email: muzeum.andi@gmail.com
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert utca 21.

Szelíd vadak
Az utak szélén elvirágzott koshomlokok
tört fehér foltjai immár bágyadtan olvadnak a perjék acélos zöldjébe. A tavaszt hozó gólyahír, boglárka és a Jakab napi
aggófű sem virít már oly harsányan, mint a
folyamatosan nyíló bakszakáll, melynek a
sárga tavasziak között különleges helye és
üzenete van. Vidám, széttárt kezet formázó,
hívogató nagy virága csupa biztatás: mindjárt itt a nyár! Nézd! Már lengenek is csomós ebírek dús bugái lakodalmas kutyák
nagy örömére.
Mikor már élénk pipacsok vérvöröse izzik a fehér mécsvirágok között, a pázsitfüvek zöldjével szívemben hazafias
érzelmeket hevít. Nem is maradhat el a magyar mező és érzület nélkülük, úgy, ahogyan a köztük csoportosan, vagy itt-ott
magányosan nézelődő szarkalábak kékeslila csillagszemei sem. Itt vannak már a bársonyos tüdőfű meleg, kék-békét,
nyugodalmat sugárzó apró szirmai.
Ezek minden szomorúságon felülkerekedni tudó szelíd jelek úton-útfélen. Őket
már csak a júniusi katángok mosolygó virágorcái fogják felülmúlni. Most még a termetes
és
harsány
ökörfarkkórók

Falumúzeum

vidámítanak reggelente, de már nemsokára szöszös, és lila társaik is nyílni fognak.
Tárt karokkal öleli majd autópályák szalagkorlátait apró sárga fürtjeivel az orvosi
somkóró, de ekkorra már elvirágzott csenkeszek és perjék fakóra szőkült szálai hul-

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

lámzanak útpadkák felé a langyos nyári
szellőben. Mögöttük kivillannak mély bordó-rózsaszínnel vastövű dús imolák, és molett bókoló bogáncsok. Noha száraik,
bimbóik tele vannak szúrós tüskékkel,
mégis túláradó anyai szeretettel tekintenek
körbe, és kinyílva alázattal hajtják meg fejüket, így szemlélik a rájuk felnéző cickafarkokat.
Vigyázz! Mert hamar elmúlik a nyár, és te
csak elrohansz a patkócimtól, hölgymáltól
és oroszlánfogaktól sárgálló mezők mellett.
S mire észbe kapsz, csak őszi vérfüvek bordó cseppjei, fekete nadálytövek elvirágzott
csapzott bokrai és szerény útszéli imolák kísérnek az augusztus végi ökörnyálas hajnal
ködében. Akkorra már csak a szürke aszat
fog emlékeztetni a harsány nyári színpompára.
Ám, ha nyitott szemmel jártál, s közelről
szemlélted Isten gyönyörű teremtett virágvilágát, borongós szomorú őszi-téli napokon feléd hajol majd egy-egy iglice,
gólyaorr, vagy néhány útszéli zsálya. Így kitart benned a szusz, míg tavasszal újra nyílnak majd kankalinok, kosborok és illatos
földi orgonák.
GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

9

KÖZÉRDEKŰ

A könyvtárról

Hely szűkében

Kedves Olvasóink! A könyvtár
költözése folyamatban van, de az
igért májusi nyitást technikai
okok miatt nem tudjuk tartani.
Amint befejeződnek a munkálatok kinyitjuk a könyvtárat, és
erről értesítjük Önöket!
Addig is bármennyi könyvet
lehet vinni a könyvmegállóból,
nem kell hozni, folyamatosan tele van, és amint van egy kis hely,
azonnal feltöltjük.

Tisztelt Olvasóink, Kedves Külső
Munkatársaink! Amint azt bizonyára
észrevették, az újság terjedelme az
elmúlt években 20-ról 24, majd 28
oldalra növekedett. Köszönhető ez
a számos rangos eseménynek, a közösségek aktivitásának.
Ami sajnálatos: gyakran már ez a
megnövekedett terjedelem sem
elégséges, így például májusi lapszámunkból több írás, olvasói levél
is kimaradt, ezeket természetesen
átcsoportosítjuk a következő megjelenésre. Kérjük szíves elnézésüket
és megértésüket, tisztelettel:

FARKAS ISTVÁNNÉ
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

ZSALAKÓ ISTVÁN
FELELŐS SZERKESZTŐ

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, amelyre 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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KÖZÉRDEKŰ

Venčok Hagyományőrző
Népdalkör
A NAGYTARCSAI HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS EGYESÜLET RÉSZEKÉNT MŰKÖDIK A
VENČOK, AZAZ KOSZORÚ HAGYOMÁNYŐRZŐ
NÉPDALKÖR, AMELY HÍVJA ÉS VÁRJA AZOKAT
AZ ÉNEKELNI VÁGYÓ SZEMÉLYEKET, AKIK SZÍVESEN MŰVELIK ÉS KÖVETIK NAGYTARCSA HAGYOMÁNYAIT, VALAMINT KEDVET ÉREZNEK A
NAGYTARCSA TÉRSÉGÉBEN FELLELHETŐ HAGYOMÁNYOS MAGYAR ÉS SZLOVÁK NEMZETISÉGI DALOK ÉNEKLÉSÉHEZ.

Szeretettel köszöntjük Nagytarcsa új lakóit, és
kívánunk nekik a falu minden lakója nevében
boldog, egészséges, hosszú életet!
Várjuk szeretettel minden, jelenleg Nagytarcsán lakó, 2016-2019 között született kisgyermek fotóját és írásos bemutatását 1-2 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!)

A Nagytarcsa Tükör több számában bemutatkoztak már, Simon Luca, Rideg Tibor és Wallinger
Ágnes táncoktatók, most bemutatkozik Galántai Györgyné a Venčok Asszonykórus vezetője,
aki egyben az egyesület egyik alelnöke is.
A Venčok asszonykórus 1996 októberében
nyolc fővel alakult meg, a Szlovák Önkormányzat tagjainak kezdeményezésére. Örülök, hogy
alapító tagja és vezetője lehetek ennek a lelkes
csapatnak, amely legfontosabb feladatának
Nagytarcsa magyar és szlovák népdalkincseinek,
néphagyományainak felkutatását és színpadra
állítását tekinti. Fontosnak tartjuk a magyar és a
szlovák hagyományok megőrzését és továbbadását, valamint gyönyörű népviseletünk megismertetését hazánkban és külföldön egyaránt. Az
asszonykórus műsorszámait eredeti nagytarcsai
népviseletben adja elő. Igyekszünk minden
meghívásnak eleget tenni, és Nagytarcsa jó hírnevét öregbíteni. Jelenleg 8-10 fő az állandó létszámunk. Várjuk az énekelni szerető tagok

Nagytarcsa
új lakói

jelentkezését. A kórust szükség szerint, valamint
a minősítőkre való felkészítésben Nitkulinetz
Zsanett segíti.
Minősítéseink: 2007 Eger, Dicséretes; 2011
Szarvas, tánccsoporttal együtt, Ezüst; 2015 Pilisszentkereszt, Arany; 2018 Gyula, tánccsoporttal együtt, kiemelt arany.
Továbbra is nagy szeretettel várunk minden
kedves énekelni vágyó érdeklődőt, kortól függetlenül.
Jelentkezni lehet a 06-20-770-0432-as vagy
a 06-70-934-9062-es mobiltelefonszámokon,
illetve a batori07@gmail.com e-mail címen.

Vízszerelés
Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok, kádak,
zuhanytálcák stb. cseréje.
Új vezetékek kiépítése, régiek cseréje.
Telefon: 06204120524.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Szarka Benedek vagyok, 2019. április 3-án
születtem harmadik
gyerekként a családba. Van egy 3,5
éves bátyám és egy
13 hónapos nővérem, akik szüleimmel együtt már
nagyon
vártak.
Egyelőre még sokat
alszom és eszem, de
most már elkezdtem a világ felől is
érdeklődni.
Schützenhoffer Fanni vagyok. Lakásbérleti
szerződésemet 2019. március 25-i hatállyal
felmondták és 8 óra 5 perckor, az általam bérelt helyiség elhagyására köteleztek. Eddigi
helyem 52 cm-es hosszúságom és 2530
gramm súlyom miatt, a csintalanságok elkövetéséhez egyre szűkebbnek bizonyult. Kilakoltatásom ellenére szívesen költöztem ki,
hiszen nagyon vártak már rám idekint.

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
jövedelemigazolásátaz anyakönyvvezetőnél. Bővebb információ a babacsomagról:
Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-204/107-es
mellék.
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Új gyermekorvosunk van!
Kedves Nagytarcsai Szülők és Gyermekek!
Dr. Vereszki Xénia utódaként, április 1-től
kezdtem meg gyermekháziorvosi munkámat
Nagytarcsán.
Röviden, magamról:
1975-ben születtem. 2000-ben végeztem
általános orvosként a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán. Rezidensi éveimet a Baranya Megyei Gyermekkórházban
töltöttem, majd az Országos Svábhegyi
Gyermekgyógyintézetben vállaltam állást,
ahol 2002-2008-ig, az intézmény megszűnéséig dolgoztam.
Csecsemő-és gyermekgyógyászati szakvizsgámat 2007-ben, gyermekpulmonológiai
szakvizsgámat 2012-ben szereztem meg.
Szakvizsgáim mellett 2 éves homeopathiás
orvosképzésben is minősítést szereztem.
2009-2019 márciusáig a Pest Megyei Flór
Ferenc Kórház csecsemő-és gyermekgyó-

gyász szakorvosaként, gyermekpulmonológusként, osztályos főorvosként dolgoztam.
A klinikumban megszerzett tapasztalataimat a továbbiakban a területi gyermekellátásban szeretném kamatoztatni. A praxis
ellátását, a Ronhild R. BT alkalmazásában
végzem.
Emellett a kórházi szakrendelésen ellátott
feladataimat is végzem; heti egy alkalommal
történő gyermekpulmonológiai rendelés formájában, illetve havi néhány alkalommal a
Csecsemő- és gyermekosztály ügyeleti feladatainak ellátásában.
Férjem, Csáki Béla közgazdász. Három
gyermekünk van. Családommal Budapest
XV. kerületében élek.
Sok szeretettel várom Önöket és gyermekeiket a „szokott helyen”, Nagyné Kiss Erzsébet kolléganőmmel, a korábbiaknak
megfelelő rendelési időben.
Üdvözlettel:
DR. KOVÁCS VIKTÓRIA

elepülésünkön a megnövekedett gyermekvaló tekintettel új védőnői körzet keTrültszámra
kialakításra. Az eddigi védőnő, Kissné

Így alakulnak a védőnői körzetek

Szarka Krisztina továbbra is másfél körzetet fog
ellátni teljes állásban, a megszokott helyen,
míg a két új, Pécelről érkező kolléganője két félállásban lát el egy körzetet a Sport utcában (a
Grundon) található konténer-épületekben.
Az új védőnői körzetek, elérhetőségek:

kai u., Liszt Ferenc u., Mátyás Király u., Mező u.,
Millennium u., Munkácsy u., Múzeumkert u.,
Nyárfa u., Nyírfa u., Paál László u., Petőfi ltp., Petőfi Sándor u., Rákóczi u., Somfa u., Szent Imre
herceg u., Szent István krt., Szent László u., Szilfa u., Sztehlo Gábor u., Tessedik u., Tölgyfa u.,
Vadrózsa u.

Nagytarcsa 1-es körzet védőnői szolgálat:
Védőnő: Kissné Szarka Krisztina
2142 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.
Az 1-es védőnői körzet utcajegyzéke:
Akácfa u., Árpád fejedelem útja, Bartók Béla u.,
Báthory u., Cserfa u., Csontváry u., Dózsa
György u., Fasor u., Füzesligeti u., Fűzfa u., Gesztenye sor, Hársfa u., Honfoglalás u., Iskola u., Jó-
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Nagytarcsa 2-es körzet védőnői szolgálat:
Védőnők:
Csépe Katalin, Simonné Szatmári Tünde
2142 Nagytarcsa, Sport utca 8.
Védőnői tanácsadás csecsemők, kisgyermekek
és várandós anyák részére:
előzetes időpont-egyeztetés szerint!
Csépe Katalin
(ANTSZ azonosító: 001064427)
Tel.: 06-30-381-1332
Tanácsadás:
Kedd: 14.00-16.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com

A 2-es védőnői körzet utcajegyzéke
Csépe Katalin:
Ady E. u. , Arany J. u., Bánki D. u., Bocskai u.,
Ezerjó u., Hárslevelű u., Hegybíró u., Honvéd u. ,
Hordó u., Jedlik u., Kossuth u., Laktanya u., Leányka u., Nektár u., Puskás u., Rózsa u., Somló
u., Sport u., Szarvaspusztai u., Széchenyi u., Szőlő u., Teller E. u., Vincellér u.
Simonné Szatmári Tünde
(ANTSZ azonosító: 001064437)
Tel.: 06-30-568-5668
Tanácsadás
Csütörtök: 8.00-10.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com
A 2-es védőnői körzet utcajegyzéke
Simonné Szatmári Tünde:
Bíborka u., Bodza u., Boglárka u., Gyöngyvirág
u., Ibolya u., Iglic u., Kökény u., Naplás u., Orchidea u., Tompa u., Zöldmező u., Vadvirág u., Zrinyi u., Zsurló u.

Nagytarcsai TÜKÖR

MINKET VÁLASZTOTTAK

A nyomdaipari kötészet specialistája
A cég két ügyvezetője:
Nagy Zoltán és Csősz Gábor

A LAMITRADE NYOMDAIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2008-BAN
ALAKULT. IMMÁR HARMADIK ESZTENDEJE, HOGY A FŐVÁROSBÓL NAGYTARCSÁRA TELEPÍTETTÉK A SZÉKHELYÜKET
ÉS RAKTÁRUKAT. A RÉSZLETEKRŐL
CSŐSZ GÁBORT, A CÉG ÜGYVEZETŐJÉT
KÉRDEZTÜK.
– Mivel foglalkoznak, mi a társaság profilja?
– Cégünk a nyomdaiparban dolgozik,
annak is egy speciális területén a nyomdaipari kötészetben. Új és használt nyomdaipari kötészeti gépeket forgalmazunk,
valamint az ezekhez tartozó fogyóanyagokat értékesítjük, illetve szerviz hátteret
biztosítunk a gépekhez. Célunk, hogy a
nyomdaipari kötészet területén az általunk forgalmazott gépek és fogyóanyagok segítségével megoldjuk és
egyszerűbbé tegyük a digitális stúdiók,
nyomdák mindennapi életét. Kollegáink
több éves tapasztalattal rendelkeznek a
nyomdaipar területén, ezért szakmai tanácsokkal is szívesen állunk rendelkezésükre. Szolgáltatásunk középpontjában
ügyfeleink elégedettsége áll, melyet magas minőségű, színvonalas termékekkel,
szolgáltatásokkal, precizitással és megbízhatósággal szeretnénk elérni.
– Kötészeti megoldások szállítójaként
próbálunk testreszabott, egyedi megoldásokat kínálni az ügyfeleknek, akár egy
teljes körű kötészet kialakítására, a tervezéstől kezdve, a megvalósításon át egészen az üzemeltetésig, karbantartásig és
szervizig.
Nagytarcsai telephelyünkön állandóan
megújuló raktárkészlettel várjuk kedves
vásárlóinkat, ahol a kívánt berendezés kipróbálható valamint a felmerülő kérdésekre kollegáink szakszerű válaszokkal
igyekeznek segíteni a megfelelő termék
kiválasztásának érdekében.

– Honnan érkeztek ide?
– A cég székhelye és telephelye 2016ban települt Nagytarcsára, a Szilas Kereskedelmi Parkba, előtte Budapesten a IV.
és a XV. kerületben működtünk.
– Hol találkozhatunk az önök által forgalmazott termékekkel?
– Az érdeklődők a honlapunkon és
webshopunkon, valamint a telephelyünkön lévő üzletünkben találhatják meg termékeinket.
– Kiknek és hova értékesítszolgáltat a vállalatuk?
– Nyomdaipari vállalkozásoknak, ofszet és digitális stúdióknak,
nyomdáknak,
közintézményeknek, valamint
magánszemélyeknek is.
– Hány alkalmazottal dolgoznak?
– A jelenlegi állandó létszám kilenc fő. Munkatársaink
Nagytarcsán, Kistarcsán, a XVI.
és a XVII. kerületben laknak.
– Mint helyi vállalkozó, milyen segítséget várna Nagytarcsától?
– Véleményünk szerint pozitív hatása lenne a tömegközlekedés javításának és az
infrastruktúra fejlesztésének.
– Milyen programokkal, ötletekkel, tevékenységgel segítették már vagy segíthetnék önök
Nagytarcsa és környéke fejlődését?
– Mi elsősorban álláslehetőség biztosításával tudunk
segíteni. Részt vettünk a közelmúltban a nagytarcsai állásbörzén is, örülnénk, ha
dolgozóink többsége a faluból kerülne ki.
– Az elmúlt évben mi a cégük legnagyobb sikere?

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

– Kötészeti megoldások szállítójaként
számos cégnek tudtunk segítséget nyújtani testreszabott, egyedi megoldásokkal,
sok esetben akár teljes körű kötészet kialakításával, a tervezéstől kezdve, a megvalósításon át, egészen az üzemeltetésig,
bele értve a karbantartást és a szervizt is.
Emellett számos külföldi cég termékeinek
magyarországi forgalmazási jogát is megkaptuk. 2015-ben az egyik Magyarországon gyártott és általunk forgalmazott
gép Magyar Termék Nagydíjas lett.
– Milyen fejlesztéseket terveznek vállalatuknál a következő időszakra?
– A fejlesztés folyamatos. Jelenleg a
munkavállalóink létszámát szeretnénk
bővíteni több területen is, illetve tervben
van még saját beruházásban csarnok, telephely bővítése.
– Hogyan képzeli el a cégét tíz év múlva?
– Mintegy 10-12 főt foglalkoztató, erős
hátterű középvállalkozásként.
– És hogyan képzeli el Nagytarcsát tíz év
múlva?
– Jó infrastruktúrájú, kisvárosias jellegű településként.
M. J.
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Hármasikrekkel az élet...

A NAGYTARCSÁN, FELSŐRÉTEN 2018 KARÁCSONYA ÓTA ÉLŐ ZAVODNYIKNÉ
LACZKÓ ANITA ÉS ZAVODNYIK LÁSZLÓ
HÁRMASIKREI E HÓNAP VÉGÉN ÜNNEPLIK 1. SZÜLETÉSNAPJUKAT – EZEN ALKALOMBÓL KERESTEM MEG ŐKET EGY
INTERJÚRA: HOGYAN ÉLNEK, HOGYAN
BOLDOGULNAK, HOGY ÉRZIK MAGUKAT?
A kislányok – Ajsa, Linett és Natasa 29.
hétre és 6. napra születtek 2018. május
30-án. Különlegesség bennük, hogy Linett
és Natasa egypetéjű ikrek, míg Ajsa külön
burokban volt tőlük. Ajsa volt a legnagyobb közülük születéskor, 1490 gramm,
míg Linett 1170, Natasa csupán 790
gramm. Az édesanya a 23. héttől az I-es
Női Klinikán feküdt, de végül az utolsó pillanatban a II-es Klinikán mentették meg a
gyerekeket, amiért a mai napig nagyon
hálásak a szülők. Lélegeztető gépre sosem
szorultak a babák. Ajsa 6 hetet töltött kórházban, és apukája születésnapján térhetett haza; Linett 5 nappal később, utoljára
pedig a legkisebb, Natasa jött haza, 9 hetesen, Nagypapája születésnapján.
A szülők Borsod megyéből, két kis faluból származnak, így nem volt számukra
gond egy faluba kiköltözni, igaz, Nagytarcsa előtt Zuglóban éltek 5 évig albérletben. Nagytarcsára azért esett a
választásuk, mert a hármas gyermekáldás
hírére nagyon gyorsan kellett saját, az albérlet 45 négyzetméterénél nagyobb lakást találniuk, és Nagytarcsa ár-érték
arányban megfelelő volt, arról nem is beszélve, hogy itt tudtak villámgyors átadással egyszintes lakást vásárolni. Laci
egyébként minősített hegesztő, erőműtechnikával foglalkozik; Anita pedig
gyógyszertári szakasszisztensként vég-
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zett, várandóssága előtt egy gyógyszernagykereskedésnél dolgozott.
A három kislány életét nagyszerű időzsonglőrként vezénylik, mert segítségük
nem sok van: Anita édesanyja heti egyszer
tud jönni segíteni, ezen kívül egy nagybácsira és néhány barátra számíthatnak alkalmanként. Számukra nagy segítség
lenne, ha lenne egy fix segítőjük, aki heti
egy-két alkalommal megkérhető lenne,
hogy akár kísérje Anitát gyógyszertárba,
postára, boltba, és maradjon kint a babakocsival – ugyanis a hármas ikerkocsi sehová nem fér be – (de nem csak itt a
faluban, hanem általában sehol az országban, sem kórházajtókon nem lehet bemenni, sem liftekbe nem tudnak beszállni
együtt) – vagy csak megkérni, hogy vigyázzon a lányokra néha.

A lányok egészségesek, most egyedül
Linettnél derült ki, hogy nagyon feszesek
az izmai, emiatt a mozgásfejlődése nehezített. Heti háromszor speciális és igen
költséges tornára szorul, ami nemcsak sok
pénzbe kerül, de a logisztikát is nehéz
megoldani, hogy mindannyiszor eljuttassák időben őt a tornára, és valakit szerezzenek, aki a másik két otthon maradó
kislányra vigyáz.
Nagyon szigorú napirend szerint élnek,
amit muszáj tartaniuk, mert ha valami
közbejön, akkor már három kicsi nyűgösködik egész nap, illetve sosem érnének
egy feladat végére sem idejében.
A lányok szerencsére 4 hónapos koruktól végigalusszák az éjszakát – ezzel nagyon nagy segítséget nyújtanak
szüleiknek, akik az életmentő alvás nélkül
nem is tudnának ilyen energiával helytállni. A szülők tudatosan szoktatták arra kisbabáikat, hogy ne karban aludjanak el,
hanem a saját kiságyukban, ahogy az is
tudatos volt, hogy ne kapják fel őket minden kicsi sírásra, még akkor sem, ha jelen
van segítő, mert különben Anita, amikor
egyedül van velük, és nincs segítség, nem
tudna helytállni. Vallják, hogy mindig mindenben előre kell tervezni és gondolkodni, előrelátónak kell lenniük.
A szülők szeretnek Nagytarcsán élni,
örülnek, hogy van sokféle program, bár
egyelőre még csak vágyakoznak arra,
hogy majd eljutnak rájuk. A piacot különösen szeretik, az árusok kedvesek velük,
és gyakran megajándékozzák őket egyegy friss csemegével, ami nagyon jólesik
nekik. Egyéb segítséget nem kaptak eddig. Ettől függetlenül boldogok, elégedettek
és
természetesen
mindent
megtesznek gyermekeikért, ami csak tőlük telik.
Kívánunk a családnak további jó egészséget, kitartást, erőt!
Z. V. V.

Nagytarcsai TÜKÖR

HAGYOMÁNY

Tanító Néni írása a nagytarcsai népviseletről
Miután Nagytarcsa történetét dióhéjban elmondva felelevenítettük a kedves lakosság
előtt, ahogyan ígértem, a helyi díszítőművészet rövid áttekintésére térek át. Nem a lokálpatrióta beszél belőlem. Sok tanult,
néprajzos ismerősöm úgy látta, hogy a nagytarcsaiak között, létszámukhoz viszonyítva
sok a tehetséges, a díszítést művészi fokon
végző ember. Nevüket a teljességre törekvés
nélkül majd később felsorolom.
Előbb nézzük, hogyan határozzák meg a
tudományban a népművészetet: „a díszítő
művészkedés a népnek éppen olyan régi
öröksége, hagyományos gyakorlata, mint a
fonás, szövés, a házépítés, a zene vagy a
tánc. Népművészetről beszélünk, de nem
azért, mintha a nép ezt valamilyen közösségben, gyülekezetben közös megállapodás
alapján alkotta volna. Az alkotók mindig
egyének, ha nevük nem is öröklődik a maradékra.” (I. m 278. 2. bekezdés)
Művészet, mert az átlagnál sokkal szebben gyakorolják és nem is tudja mindenki
csinálni. Pl. rajzolni, kiírni nem tudott itt sem
mindenki, de a ruhájára kiírt mintákat kivarrni, azaz hímezni igen. Volt, aki szebben, volt
aki szerényebb képességekkel. A kivarrást
igyekezett minden lány elsajátítani, mert az
öregek azt mondták: „Ha cifrán akarsz járni, a
sajátodat varrd ki te!” Varrtak is a lányok, aszszonyok egész télen, és nyáron is, a pihenőidejükben. A férfiak a bicskájukkal szintén
megtették, amit lehetett. Ha a nők munkájánál szerényebb eredmény került is ki a kezük
alól, de a mosófák = piecek, a guzsalyok =
praszlicák talpa említésre, sőt dicséretre méltó darabok.

A nagytarcsaiak díszítőművészete az öltözetükön, használati tárgyaikon, bútoraikon,
lakástextíliáikon, úgyszólván mindenen
meglátszott, ami az életükhöz kellett. A legtöbb díszítést a viseleti darabjaikon tarthatjuk számon. A lányok, asszonyok csak
nagyon ápoltan, csinosan léptek ki a házukból. Fésületlen, nem kifogástalan ruhában
soha egy nőt sem láttam, ez is a régiek öröksége volt, hogy igyekezzen mindenki csinos
lenni.
Kezdjük a fejüknél a bizonyítást. A hajukat
simára hátrafésülték, hátul varkocsba, copf-

ba fonták. A lányok színes
pántlikát, szalagot kötöttek csokorra, a végére. A
menyecskéket a lakodalmuk éjjelén felkontyolták,
patkó alakú fémből készült fésűt tűztek a hajfonat kezdeténél a fejükre.
Ehhez erősítették a fentebb említett fésűt, hozzá
tekerték a fonatot, majd
ráhelyezték a főkötőt = a
csepjecot, és kész is volt a
fej egész napi rendje. A főkötő elején körülbelül két
ujjnyi széles finoman horgolt csipke volt, különlegesen
keményre,
homlokra borulva vasalva.
Fölötte szintén kétujjnyi
szélesen színes fonallal kivarrt mintasor állt a virágok között elrejtett „Katóka,
Erka, Zsuzsi” stb. névvel,
ahogy éppen hívták a viselőjét. Ennek a díszítésnek a szélessége utalt az asszony éveinek múlására. A menyecske főkötőjéből, ha
szélesen kilátszott a csipke és a hímzés, fiatalt láttunk. Ahogy idősödött az asszony,
mind keskenyebb díszt hagyott látszódni. A
hímzéshez használt fonal színe is utalt az
asszony életkorára, ugyanúgy, mint a horgolt
csipke szélessége. A csipkét rendszerint valakivel horgoltatták. Szerették Tóth Erzsike
néni és idős Molnár Lajosné munkáit. Ezt a főkötőt
gyakran cserélték, mert az
íratlan törvény volt, hogy
mindig friss, tiszta legyen.
De enélkül még a saját
udvarukra sem léptek ki.
Erre kötötték fel a különböző alkalmakra való fejkendőket, és hagyták
kilátszódni a homlokon –
az illendőség szerint – a
főkötő díszét.
A fejkendők fajtáiról illusztrációkkal együtt külön fogok beszélni, mert
egyik szebb, mint a másik,
viselésük pedig alkalomhoz kötött. Most itt a „vasalt”
kendőt,
a
legünnepélyesebbet mutatom.
Mivel a gyerekeiket is a
sajátjukéhoz hasonló ruhában járatták, még egy
féle főkötőről kell említést
tennünk, a gyermekek főkötőjéről. Ennek formája
természetesen egészen
más volt, mint az anyjuké.
Az egész fejet befedte, a
válláig leért a széle, és az
egész anyag virágos motívumokkal volt telehímez-
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ve. A szélén bolti csipke volt, elől szalaggal
kötötték meg. Azt, hogy fiú vagy lány hordta, a hímzés színével jelezték. A fiúké kékzöld színnel, a lányoké főként rózsaszínnel
díszlett.

Szeretettel írta:
MOLNÁR TANÍTÓ NÉNI
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Pilóta, festő, szobrász, lovag: Vörös Ákos

ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN TUDÓSÍTOTTUNK A MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGRŐL, AMELYNEK ZÁRÓ ESEMÉNYE VÖRÖS ÁKOS HELYI
SZOBRÁSZ-FESTŐ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA VOLT. MOST LÁTHATNAK KÉPET A KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓRÓL, MIKÖZBEN IGYEKSZÜNK BEMUTATNI MAGÁT AZ ALKOTÓT IS.
Hogyan lesz valaki Nagytarcsán megbecsülésnek örvendő művészember? Lehetne ez egyszerű folyamat is, de Vörös Ákos életútja
nem ilyen. Borsodban született, Gemencen nevelkedett, Sárospatakon járt gimnáziumba. Hivatásos katona lett, volt vadászpilóta és
helikoptervezető, a honvédségnél az amatőr művészeti tevékenység szervezője. Elsőként lett a nagytarcsaiak közül a magyar kultúra
lovagja. Ma nyugállományú alezredesként a maga csendes módján
részt vesz a közösségi munkában, de leginkább alkot. Fest, szobrot
farag, s ha éppen nem ezt teszi, a következő munkájáról álmodik.
– Gimnazista voltam, amikor megismerkedtem a miskolci repülőklubbal, s rövidesen köztük találtam magam. Természetesen elsőként
vitorlázógépen repültem, majd motoroson, s megnéztem magamnak
Sárospatakot felülről – emlékszik vissza a kezdetekre. – Akkor már
tudtam, hogy a repülés meghatározó lesz az életemben.
Úgy is történt. Pilótának jelentkezett a honvédségnél, először
JAK-18-as kiképző és gyakorló gépen repült, majd 1962-65 között a
Szovjetunióban vett részt kiképzésen, így hazatérve Taszáron már a
szubszonikus MiG-17-es vadászgépet repülhette.
Pár év múlva már a szuperszonikus MiG-21-es volt a cél, ekkor
azonban a repülőorvosi vizsgálaton megállapították, hogy az EKGja alapján nagy magasságokban nem repülhet. Négyezer méternél
húzták meg a határt. Így lett Vörös Ákos helikopter-vezető.
– Mindent újra kellett kezdenem, de megszerettem a helikoptert is.
A MI-1-es után hat évig repültem MI-8-as helikopterrel, igazán szép
évek voltak…
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Ekkor azonban már rajzolgatott. Megismerkedett művészekkel,
és beiratkozott rajzszakkörbe is, ahol végigjárhatta a festők iskoláját. Pilótaként azonban alig maradt ideje a művészetre, így földi szolgálatra kérte magát, harcálláspontra, ahol egy 24 órás szolgálat után
három szabadnap következett. Így már volt idő festeni, amit nagy
kedvvel tett, hiszen egy képét már beválogatták a balatonfüredi
nyári tárlatra, Sümegen pedig másodmagával kiállításon is bemutatkozhatott.
A veszprémi harcálláspont után Lillafüredre, majd Nagytarcsára
sodorta a sors, avagy vezényelte a hadsereg. Így lett Nagytarcsának
Vörös Ákosa.
Később lehetősége nyílt, hogy a honvédség Művészeti Főigazgatóságán folytassa a munkát, ehhez azonban el kellett végeznie a
népművelő tanfolyamot.
– Így lettem a honvédség első számú
amatőr festője – mondja némi öniróniával. –
Ez azt jelentette, hogy
kiállítások, alkotótáborok szervezésében vehettem részt.
Fadd-Domboriban
például fafaragó tábort vezetett, ahol
megtetszett neki a
szobrászkodás. Így első
munkájaként megfaragta a nagytarcsai címerben
szereplő
sámáncsörgőt. Attól
kezdve felváltva kezeli
az ecsetet és a favésőt.
Nick Ferenccel való
megismerkedése
újabb lendületet, s
több új fordulatot hozott az életébe. A vezérkar kulturális és
tudományszer vező
osztályának osztályvezető-helyettese inspirálására számos, a
hadsereg által kezdeményezett rendezvény
szervezésében vett
részt. Együtt Európában, Béke-Barátság
Napok, a NATO és a
békepartnerségi orszá-
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gok katonaművészeinek találkozója – csak néhány azok közül a programok közül, amelyeket az egykori helyőrségparancsnok, Papp János
ezredes segítségével sikerült Nagytarcsára hozni.
– Nagyon sok értékes ember van körülöttünk, akik sokat tesznek a kultúráért, de nem részesülnek magas állami kitüntetésekben. Nick Feri vetette fel, hogy létre kéne hozni egy szervezetet, s a Magyar Kultúra lovagja
címet, hogy őket is el lehessen ismerni – emlékszik vissza Vörös Ákos az
alapításra.
Így jött létre a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, s így került ő is a tíz
alapító lovag közé. Nagytarcsán viszont ő volt az első lovag, aki magára ölthette a zöld talárt. Azóta minden évben megrendezik a Magyar
Kultúra Napja Gálát, amelynek előestéjén rendszeresen Nagytarcsa a
házigazda.
Végül, jöjjön egy kis mérleg: a számos festmény mellett Vörös Ákos
az alkotója a Petőfi szobornak, megfaragta Szent Lászlót és Babits Mihályt, éveken át láthattuk a Falumúzeum kertjében Sztehlo Gábor
szobrát, a Községháza előtt pedig a hatalmas sakktáblán harminckét
figura áll.
Mi jöhet még?
Reméljük, mire ezek a sorok a Tisztelt Olvasó kezébe kerülnek, Vörös Ákos túl lesz egy műtéten, s megvalósíthatja azt, amiről egy ideje
álmodik: az olajfesték és a fa után jöjjön egy keményebb anyag! Szent
István szobrát szeretné kőbe vésni.

ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: RÓNAINÉ KRISZTINA ÉS ARCHÍV

Hagyományteremtők

prilis 7-én került megrendezésre a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület támogatásával a Blaskovits Oszkár
Á
Általános Iskolában az éves BlinkyBall Táncverseny.
A versenynek immáron 3. alkalommal adott otthont Nagytarcsa, százhuszonnyolc hat és tizennyolc év közötti fiatal
részvételével. A nagytarcsai versenyzők mellett Budapest öt
kerületéből érkeztek különböző korosztályú táncosok, hogy
megmérettessék magukat egyéni, páros, illetve kiscsoportos
versenykategóriákban.
A kötelező kategóriákban a táncosok szakmai tudásukról
tehettek tanúbizonyságot, míg a szabad versenyszámokban a
kreativitás játszotta a főszerepet, ugyanis ezekben a versenyszámokban a versenyzők saját maguk által választott zenére,
önállóan készített koreográfiákkal nyűgözték le mind a szakmai képviselőket, mind a kedves közönséget.
A versenyt Papp János, a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület vezetője nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy idéntől
a Kid-Ball/BigBallDance csapatot az egyesület kilencedik szakosztályaként üdvözölheti. A csoport hét éve működik Nagytarcsán Kertészné Schewe Eszter és Szeitl Brigitta vezetésével,
akik ezen időszak alatt több mint százötven nagytarcsai gyermek mozgásfejlődését tették lehetővé a jó hangulatú, különleges eszközön végzett táncos mozgásforma segítségével.
A sportág az évek folyamán folyamatos fejlődésen ment
keresztül, amelynek köszönhetően 2017-től lehetővé vált,
hogy a táncosok mind rendezvényeken, mind versenyeken
színvonalas produkciókkal mutathassák meg magukat.
Az idei éves BlinkyBall versenyre huszonkilenc nagytarcsai
táncos nevezett egy vagy több kategóriában, és a 9 kategória
27 érmes helye közül tizennyolcat, valamint 3 különdíjat sikerült megszerezniük. A szakmai zsűrizés feladatát Horváthné
Krizsa Mária, a latin-amerikai táncok profi magyar bajnoka, hivatásos pontozóbíró, Mihály Magdolna testnevelő, aerobic
edző, Szántóné Tóth Eszter, Kid-Ball edző és Tóth Máté, aerobic és személyi edző látták el. Számlálóbíróként Deméné
Papp Ildikó és Szeitl Dorothy, a technikusi feladatok ellátásával pedig Kovalcsik István támogatta a rendezvényt.
A zsűri tagjai külön kiemelték a verseny kiváló hangulatát
és gratulációjukat fejezték ki a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület elnökének, valamint a verseny szervezőinek a rendezvény színvonalas megszervezéséért. A verseny szervezői
köszönetet nyilvánítottak az egyesületnek a támogatásért és
az esemény a „Jövőre Veletek, ugyanígy, ugyanitt” jelmondattal zárult.
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Májusi piac
tavaszi idényt sikerrel zártuk, a húsvéti sonka- és tojásvásár jelentős forA
galmat hozott, sőt a nagyhétre a házi
tojás már hiánycikknek is számított.
Megjelentek a palántaárusok is, lehet
válogatni sokféle zöldség- és virágpalánta között. A Retro Lángos Büfé is közkedvelt, lehet lángost, hamburgert,
üdítőt vagy akár kávét is venni nálunk.
A kürtőskalács mindenki kedvence. A
diétázók örömére laktóz- és cukormentes változatban is kapható. A grilles kocsi viszont elpártolt tőlünk. Meglátásuk
szerint nem érte meg kint lenni, szerény
volt a forgalom. A görög származású
Pszathasz család különleges csemegéi
szerencsére egyre jobban fogynak, finom a sokféle olajbogyó, az extra szűz
olívaolaj, fetasajt, és a rágcsálni valókat
is keresik. A fazekas termékek is újra a

kínálat részei, minden hónap 3. péntekén jön Miklós, az árus. Tóni úr, az ezermester is visszatért a piacra, kés-, olló-,

Macskavédők

agytarcsán él egy házaspár, akik sok időt
igénylő munkájuk mellett szívügyüknek
N
érzik a gazdátlan macskakolóniák, kóbor
macskák ivartalanítását, és gondozását, gazdára találását, ezért szabadidejükben, önkéntesként, pénzt, időt áldozva fáradoznak ezen.
Csatlakoztak a Magyar Macskavédő Alapítványhoz, amelynek elsődleges tevékenysége
a kóbor macskák ivartalanítása, mert abban
hisznek, hogy a kóbor állatok létszámának
csökkentését a befogás – ivartalanítás – visz-
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fűnyíró- stb. élezést, kulcsmásolást, kerékpárjavítást is vállal.
Az előző cikkben írtunk a pavilonsor
bővítésről, ami reméljük nem marad el,
de a vízhiány kapcsán a Közszolgáltató
munkatársai nagyon leterheltek voltak.
Bízunk benne, hogy a meleg nyári napokra már az új pavilonok is árnyat adnak.
Ha tavasz, akkor indul az epervásár.
Már elindítottam a szervezést. Reméljük
régi partnereink által újra meg tudjuk
szervezni. A kertek is beindultak, megjött a roppanós hónapos retek, újhagyma és saláta.
A legjobb hírt hagytam a végére. Remélem, a nagytarcsaiak régi álma válik
valóra, mert egy mobil hűtőkocsi érkezik a piacra, ahol friss sertés, marha és
baromfihúst lehet vásárolni. Jómagam
is nagy várakozással nézek e fejlemény
szaengedés módszerrel hatékonyan el lehet
érni. (Becslések szerint közel 3 millió kóbor
macska van ma Magyarország területén, és
rendkívül gyors ütemben szaporodnak!)
Az általuk alkalmazott eljárás bizonyítottan
a leghumánusabb és leghatékonyabb módszer a szabadon kóborló macskák szaporodásának kontrollálására. Ez azt jelenti, hogy a
macskakolóniákat befogják, elviszik ivartalanítani, lábadoztatják otthonukban, majd viszszaengedik eddigi élőhelyére (a gazdikeresés
azért zajlik a háttérben).
A visszaengedett ivartalanított macskakolónia védi a területét, nem engedi oda a még
nem ivartalanított állatokat, megakadályozzák a túlszaporodási folyamat újraindulását.
A befogott macskák ivartalanításáról, lábadoztatásáról, etetéséről az önkéntesek az alapítvány segítségével gondoskodnak. Az
alapítvány jelenleg semmiféle állami/önkormányzati támogatásban nem részesül. A feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi
erőforrást saját erőből, illetve civil adományokból fedezi. Az alapítvány tagjai és a segítők is az állatvédelmi feladatokat a napi
munkájuk mellett, szabadidejükben végzik.

elé. Bízom benne, hogy nagy siker lesz
és a húsboltra hosszú távon számíthatunk.
Kedves Vásárlók! A piac sikere mirajtunk, vásárlókon is múlik! Köszönjük, ha
kilátogatnak a piacra! Mindenkit szeretettel várnak az árusok!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ
Az alapítvány nem üzemeltet menhelyet,
nem foglalkozik mentéssel! Tehát kiemelten:
ez nem az elkóborolt házi kedvencek ivartalanításáról és megfogásáról szól, hanem a szabadon született, szabadon kóborló
macskakolóniák felszámolásáról, csökkentéséről.
Kérjük, ha Nagytarcsa területén gazdátlan
kolóniákat (macskacsapatokat) lát, és segítséget kér az ivartalanításukkal kapcsolatban, írjon e-mailt a kobormacska2142@gmail.com
címre Pálinkás Ildikó és Magyari István önkénteseknek.
Fontos, hogy tartalmazza az e-mail a következő fontos információkat:
1. Hol található a kolónia (településrész, utcanév).
2. Hány cica ivartalanításáról lehet szó
(esetleg milyen neműek, korúak, van-e köztük
vemhes).
3. A bejelentő neve, telefonszáma.
4. Fotók a kolóniáról.
Amennyiben szeretne csatlakozni a munkához önkéntesként (csapdázás, szállítás, lábadoztatás), akkor azt szintén a megadott
címre elküldött levélben tudja jelezni.
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Nem az az újdonság, hogy bűnös…
Egy ismert színész és humorista, amikor még drogokat használt, azt nyilatkozta: „Az én problémám
nem a kábítószer, hanem a valóság; a drogozás
számomra egy megoldási kísérlet.” Miután megismerte Jézust, rájött, hogy csak egy illúzió volt az,
amit kergetett, de a megállapítása helytálló: az
ember a valóságot akarja megtalálni, az élete értelmét akarja. S a keresztyénség sokkal több, mint
leküzdeni valamilyen függőséget, túlélni valamilyen betegséget, vagy átvészelni egy válást. A keresztyénség az élet értelmének a megtalálása,
melynek van sok velejárója, „mellékhatása”, jelen
esetben pl. szabadulás a függőségből.
A kételkedők azonban nem restek „segítségére
sietni”, s már „oktatják is”, hogy egy keresztyén embernek nem szabad ezt vagy azt tennie, így vagy
úgy beszélnie. Mindenki nagyon tudja, hogy egy
templomba járó embernek hogyan kellene élnie.
Nem szeretném menteni őket, mert megmenteni
engem is, őket is, és a templomba nem járókat is
csak Jézus tudja. Csak felhívom a figyelmet arra,
hogy nem illik az orvosi rendelőben ülő betegeket
kicikizni; hogy mit keres ott az, aki olyan csúnyán
köhög, vagy éppen elájul. A templom egy lelki
rendelő vagy váróterem. S ha valaki nem megy az
orvoshoz, nem biztos, hogy azért dönt így, mert
nincs szüksége rá. Lehet, hogy csak fél, vagy úgy
gondolja, hogy számára nincs remény… Lélektani
szempontból pedig a másik méricskélése arról
szól, hogy megnyugtatjuk a lelkiismeretünket:
„Lám, ő vallásosnak tartja magát, én nem vagyok
az, de azért jobb életet élek, mint ő.” S ezzel súlyosan becsaphatjuk önmagunkat.
Az újdonság, a nóvum nem az, hogy a másik
bűnös, vagy, hogy én bűnös vagyok. Az újdonság
az, hogy az Isten így is szeret. Amikor a nagy halfogás után az addig hőzöngő Péter vallomást tesz
Jézus előtt: „Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös

ember vagyok”, akkor a Mester nem ragad le itt, s
nem folytatja Péter viselt dolgainak felsorolásával.
Ő azt, hogy bűnös, az Őstörténet óta tudja, ezért
határozta el, hogy megszületik értünk, meghal és
feltámad. Az újdonság az, hogy így is szereti az
embert, és így is feladattal látja el, bizalmi állást
ajánl fel neki: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!”
Embereket fogsz Jézushoz vezetni! Emberek fognak rádöbbenni – veled együtt – hogy megmentettek, nem elveszettek, nem elítéltek, hanem
szeretettek. Mert Jézus értük, helyettük szenvedte el a váltsághalált.
Nem nóvum az, nem újdonság, hogy bűnös
vagy, és a másik is az. Nem kellene többet ezzel
zaklatni a másikat, vagy magunkat kilátástalanságba sodorni. Egyértelmű, hogy bűnösök vagyunk. De most már azzal kellene foglalkozni, ami
segít! Legyél emberhalász, szeresd jobban Jézust,
szeresd jobban embertársadat, és szeresd jobban
magadat!
Azzal kezdtem, hogy alapjáraton a problémánk
nem egy szenvedély, vagy egy betegség, családi
békétlenség. Ezek akut (heveny) „fertőzések”. A mi
problémánk krónikus (idült), az élet értelmének a
hiánya. Teológus nyelven: az előbbiek az aktuális
bűnök, de amiből fakadnak, az az eredendő bűn.
S ezt gyógyította Jézus a kereszten. Feltámadásával pedig az élet értelmét mutatta meg: ez pedig
nem más, mint Vele kapcsolatba kerülni, s egy szeretetteljes életet élni nála, örökké. Ezért, bár Húsvét mögöttünk van, a keresztyén egyház számára
már minden vasárnap Húsvét, Jézus feltámadásának az ünnepe, sőt saját feltámadásunk ünneplésére is felkészít.

Keresztúton

Mivel templomunkban nincsenek rögzített
stációk a falakon, ilyen alkalmakkor a modern
technikát hívjuk segítségül: vetítéssel oldjuk
meg a „hiányosságot”. Idén kevesebben voltunk, mint a korábbi években, de így is bensőséges keresztúton, majd az azt követő,
áldoztatással egybekötött igeliturgián vehettünk részt. Mivel templomunk szerény felszereltsége nem teszi lehetővé, hogy ilyen
alkalmakat rendszeresen tartsunk, így minden
nagyböjtben egyszer-egyszer van erre lehetőségünk. Ennek ellenére, akik ott voltunk, lelkileg mindenképpen gazdagodtunk.
FARKAS ISTVÁN

Április 12-én keresztutat
tartottunk a nagytarcsai
Bosco Szent János-templomunkban.
Ez a keresztút a mai
zaklatott világban élő, fáradt ember fohásza volt.
Az egymást követő stációk elimádkozásakor bizony, mi is felismertük
problémáinkat, bajainkat,
és azt is, hogy mindezek
meg/feloldásához nem elég – és nem is kell –
csak a mi erőlködésünk. Jézus Krisztus az, aki
minden gondunkkal, bajunkkal személyesen
vezet, ha kell, visz bennünket (ha hagyjuk) a
megoldás és a végcél felé. Ennek a keresztútnak az elmélkedései is bebizonyították, hogy ez
az imádságforma a mai modern élethelyzetekben ugyanúgy megállja a helyét, mint évszázadokkal korábban. Erősíti az embert embernek
lenni.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.

Június 8-án, szombaton du. 2 órától este 7-ig
várjuk a falu minden lakóját vidám gyermeknapi
programunkra !
• Foglalkozások:
Evangéliumi bohócműsor
Evangéliumi gyerekkoncert
Óriásbuborék bemutató és tanítás
• Játékok:
Felfújható rodeóbika
Felfújható professzionális ugrálóvár
Szumózás
Lebegő labda
Helyszín: Nagytarcsa, Sztehlo Gábor u. 1. Evangélikus Gyülekezeti Ház és udvara.
A részvétel ingyenes. Szervezi és támogatja a
Nagytarcsai Evangélikus Gyülekezet.

Események, információk
Május
18. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó.
26. Elsőáldozás Kistarcsán. Nagytarcsán szintén május 26-án, a fél 12-es szentmisén.
Májusi litániák az esti szentmisék előtt.
Június
9. szentmise Nagytarcsán
15. szombat évzáró a plébánián.
16. vasárnap 9 órakor Te Deum a kistarcsai
templomban
23. szentmise Nagytarcsán
29. szombat, Váci Egyházmegyei Találkozó
A plébánia címe: Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;
nagytarcsa.plebania.hu
E-mail: kistarcsa@communio.hu;
nagytarcsa.plebania@gmail.com

Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-ával! Egyházunk technikai száma: 0011.
A másik 1%-kal kérjük, támogassa egyházközségi alapítványunkat:
Kistarcsai-Nagytarcsai Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány.
Adószáma: 18270284–1–13.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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OKTATÁS-NEVELÉS

Fenntarthatósági témahét az iskolában
A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola idén is csatlakozott az országos kezdeményezésű fenntarthatósági témahéthez,
amelyet 2019. március 18-22. között bonyolítottak le az általános és középiskolák. A témahét kiemelt célja a környezet védelmével
kapcsolatos érzékenyítés és szemléletváltás.
Fontos, hogy a gyerekek érezzék a téma fontosságát, valamint lássák, hogy egy kis odafigyeléssel maguk is sokat tehetnek a Föld
védelmének érdekében.
Idén három kiemelt témája volt a projektnek: „Egészség és jóllét.” , „Fenntartható városok és közösségek.”, valamint „Fellépés az
éghajlatváltozás ellen.”
Az iskolák maguk dönthették el, hogy a
három kiemelt téma közül, melyik köré építik
fel a tanórákat.
Napjainkban egyre súlyosabb problémát
okoz a globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet és a klímaváltozás, ezért
az iskola ötödik osztályos tanulói elsősorban
a vízzel és vizek védelmével foglalkoztak.
Ezen kívül a témának jelentős aktualitása is
volt, hiszen március 22. a víz világnapja.

A témahét során a gyerekek érzékszervi
vizsgálatokat végeztek, amelyek során közösen megállapították, mennyire eltérőek lehetnek egymástól a folyóvizek, ásványvizek,
gyógyvizek vagy éppenséggel az általuk fogyasztott csapvíz. Közösen felfedezték a Föld
vízkészletének mennyiségét és azt, hogy ebből milyen csekély mértékű az ivóvíz aránya,
így felismerték a víztakarékosság, az édesvízkészlet védelmének fontosságát. Mindezt tovább segítette matematikai feladványok
megoldása, amelyek szintén a vízkészletre és
a víztakarékosságra vonatkoztak. Azt is megfigyelhették, hogyan jelenik meg a víz a különböző művészeti ágakban. Zárásként
közösen megfogalmazták gondolataikat a víz
jelentőségével kapcsolatban, valamint megállapították, hogy ők maguk milyen cselekedetekkel tehetnek a vizek védelmének és
takarékosságának érdekében.
MIHÁLY DÓRA TANÁRNŐ
A fenntarthatósági témahéthez illeszkedve, a víz világnapjához kapcsolódóan bemutatóórára is sor került iskolánkban. A tanulók
változatos és izgalmas feladatokon keresztül,
videofilm-részletekkel mélyítették el tudásukat a témában, környezettudatos nevelő-oktató munkán keresztül. A Fenntarthatósági
témahéten, a 3. a. osztályban a „Zsákban hozzák a meleget” című projektet dolgoztuk fel.
Filmek, találós kérdések, egyszerű kísérletek,
keresztrejtvények, játékos feladatok segítségével a gyerekek megismerték az időjárást,
éghajlatot befolyásoló tényezőket. Megfigyelhették a magyarországi szélsőségeket és az
időjárással kapcsolatos rekordokon is elgondolkodhattak. A téma feldolgozása lehetőséget biztosított arra, hogy felhívjuk és
ráirányítsuk tanulóink figyelmét a környezetvédelem fontosságára.

A víz világnapja alkalmából bekapcsolódtunk a HAPPY (Hungrian Aqua Promoting Program in the Young) programba,
aminek célja népszerűsíteni a gyerekek körében a vízfogyasztást.
Igyekeztünk inkább vizet inni a cukros
italok helyett. Megismerkedtünk a víz fontosságával szervezetünk szempontjából.
Például, milyen tüneteket tapasztalhatunk
magunkon, ha kevés vizet ittunk.
A sok-sok érdekes információ a Bingo és
Activity játékok során nagyon hasznos volt.
A „Keresd a helyed” játékban egy képzeletbeli átlóra álltunk fel aszerint, hogy ki milyen ital volt, vagyis mennyire egészséges.
Videót néztünk a vizek szennyezéséről
és arról, hogyan tudunk takarékoskodni a
vízzel. Plakátot rajzoltunk a vízzel kapcsolatban. A Pálvölgyi Cseppkőbarlangba kirándultunk, ahol megtudtuk, hogy a
Budai-hegyek termálvize hogyan alakította
ki a barlangrendszert és hogyan képződnek a cseppkövek, a természet e különleges alkotásai.
FÉNYESNÉ BÉRES ZSUZSANNA OSZTÁLYFŐNÖK

HARMINCZ MIHÁLYNÉ TANÍTÓ

Iskolánkban járt az Utazó Planetárium
Az iskolában tanuló gyerekek és az iskolában dolgozó pedagógusok számára így lehetőség nyílt a Naprendszer interaktív felfedezésére. A látványos bemutató során megtudtuk, hogy a csillagképek mögött valójában milyen
jelenségek húzódnak, és a szemünk láttára elevenedett meg a csillagos égbolt.
Felfedeztük, hogy a Napon kívül vannak más csillagok is, és a Naprendszeren
kívül vannak más csillagrendszerek is. Megismerhettük a Naprendszer kialakulását, majd közelebbről megvizsgáltuk a bolygók típusait és azok jellemzőit.
Láthattuk és hallhattuk, hogy az egyes bolygók között milyen különbségek vannak. Felfedeztük, hogy vannak a Földtől eltérő típusú bolygók, amelyek különböző összetételű gázokból épülnek fel. A virtuális utazás során
megdöbbenéssel láttuk, hogy vannak olyan bolygók, amelyek nem csak egyetlen holddal rendelkeznek, illetve a Föld mennyivel kisebb ezeknél a bolygóknál. Betekintést nyerhettünk a Naprendszer további jelenségeibe is, azt is megtudtuk, hogy a „hullócsillagok” valójában meteorok.
Összegezvén elmondható, hogy az égbolt nem mindennapi vizsgálatával kiváló lehetőség nyílt az érdeklődésünk fokozására és a naprendszerünkkel kapcsolatos tudás elmélyítésére.
Köszönjük a Blaskovits Alapítványnak, hogy lehetővé tette anyagi hozzájárulásával a program megvalósulását.
MIHÁLY DÓRA TANÁRNŐ
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Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

Tavasz a Csillagszem óvodában

soly Alapítványát támogatja. Köszönet érte!
Az ilyen, valamint az adók 1 százalékából befolyt összeget a gyerekek örömére az óvoda
udvarában lévő játékok bővítésére használjuk fel. A nagy udvaron egy új „kosárhinta” került elhelyezésre, ennek költsége 650.000 Ft.
Ezen hinta balesetmentes telepítéséhez szükséges nagy segítséget ezúton is köszönjük
Ősz Gyulának és munkatársainak, valamint
Gódor Lászlónak és csapatának. A gyerekek
csillogó szemmel vették birtokba. Óvodánk
emeletét is megszépítettük, mert az itt lévő
hatalmas fehér falfelületre színes képkeret„Itt a tavasz! Itt van! Itt! A barackfa kivirít! Virágcsipke minden ág, csupa virág a világ….!
Megérkeztek a fecskék és az óvodánk aulája
is kitavaszodott. Szivárvány díszíti az ablakot,
és virágos réten nyuszik játszadoznak. Húsvét
elérkeztével megrendeztük az ünnephez
kapcsolódó hagyományos kézműveskedést.
Három délután, 4-4-4 különböző „csodát” készíthettek a gyerekek az óvónénik és szüleik
segítségével. Minden nap szép számban
akadt kíváncsi, tevékenykedni vágyó gyermek, és ez örömmel tölt el mindenkit. Készültek a szebbnél szebb húsvéti ajándékok. A
szülők által készített süteményekből, a szokásos sütivásár ismét sikert aratott. Rengeteg finomság közül válogathattak a gyerekek. A
kézműveskedés és a sütieladás árából befolyt
összeg továbbra is az óvodánk Gyermekmo-

ben óvodai pillanatképek kaptak helyet, színesítve ezzel óvodánk egyébként is vidám
mivoltát.
Április 25-én, a Föld napja alkalmából, beszélgettünk a gyerekekkel a környezetünk és
a Föld megóvásának fontosságáról. Ebből az
alkalomból, szintén szép hagyományainkhoz
híven, virágba borítottuk az óvodát és annak
udvarát. A szülők egy-egy cserepes egynyári
virág megvásárlásával járultak hozzá a program sikeréhez. A megvett virágok mellé a
gyermekek jellel ellátott zászlócskája került,
melyet a közös kiültetést követően mindenki
megismert, és lelkendezve mutatták szüleiknek.
MIKLÓSSY VERONIKA
ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA DOLGOZÓI

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Pándy Piroska
jótékonysági
koncertje

ándy Piroska Liszt Ferenc, Príma- és
Madách-díjas, a Magyar ÉrdemP
rend lovagkeresztjével is kitüntetett
opera- és operett énekesnő. Napjainkban a Madách Színház társulatának
tagjaként az Operaház fantomjában
Carlotta Giudicelli, a Mary Poppinsban
pedig Andrews kisasszony szerepében láthatja a közönség. Aki pedig április 23-án ellátogatott Nagytarcsán a
Táncsics Művelődési házba, részese lehetett egy nagyszerű Pándy Piroska
koncertnek.
A Nagytarcsán élő énekesnő
ugyanis jótékonysági koncertet adott
a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc
Egyesület javára. Rimóczi Sándor Vilmos polgármester köszöntő beszédében elmondta, eddig a cégek és
magánszemélyek adományából, valamint a koncertbelépők árából közel
félmillió forint gyűlt össze a néptánccsoport javára.
Az egyórás koncerten közel 60-70
lelkes zenerajongó vett részt, az előadáson mind az idősebb, mind pedig
az ifjabb korosztály is képviseltette
magát. A közönség soraiban ott ültek
a néptáncos gyermekek és szüleik is,
akik nagy lelkesedéssel hallgatták az
ismerős és fülbemászó örökzöld slágereket.
Mindenkit lenyűgözött a művésznő
kedvessége és közvetlensége.
Egy nagyon jó hangulatú, vidám
kedd estének lehettek a részesei
mindazok, akik ellátogattak Pándy Piroska jótékonysági koncertjére. A
Nagytarcsai Rozmaring Néptánc
Egyesület ezúton is szeretné kifejezni
köszönetét.
(AZ EGYESÜLET )
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ZENE

A Gitármánia koncert vendégzenekara
A SPEAKERS OF ZION EGY
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉS BUDAPESTI TAGOKBÓL ÁLLÓ REGGAE ZENEKAR. ZENÉJÉBEN
KEVEREDIK AZ AUTENTIKUS
ROOTS, A DANCEHALL, A
DUB LÜKTETÉSE, TISZTELEGVE A NAGY JAMAIKAI PÉLDAKÉPEK ELŐTT, UGYANAKKOR
MÁR A FIATALABB GENERÁCIÓRA ÉS AZ EURÓPAI ELŐADÓKRA JELLEMZŐ
LENDÜLETET KÖVETVE.

A 2011-ben Székesfehérváron alakult zenekar ex-tagjainak listájából
másik három formáció is kijönne, néhány éve azonban, ahogy a bázisuk a
főváros felé tolódott, kialakult egy olyan stabil felállás, amelyben tökéletes összhangban tudnak alkotni a zenészek. Ez a folyamat Hargitai Péter
(SkaPeti) csatlakozásával fejeződött be, aki korábban volt a PASO trombitása, több hazai reggae vagy éppen pop formációban (Sugarloaf) közreműködik jelenleg is, de talán a Kingston Cruisers-ből ismerik a legtöbben.
A nyolctagú zenekart jelenleg Kósa Mercédesz Málna (ének), Bakó Szabolcs (ének), Csecskedi László (gitár), Ditrói Benjámin (szaxofon), Hargitai
Péter SkaPeti (trombita), Lehoczki Ágoston (billentyű), Schneider Róbert
Srob (basszus) és Seres Dániel (dob) alkotja.
Ennek az együtt töltött két-három évnek az eredménye a most megjelenő We Are The Speakers lemez. A cím egyrészt arra utal, hogy a zenekar
meg akarja mutatni magát egy tágabb közönségnek, ugyanakkor azt is
hangsúlyozza, hogy milyen fontos szerepe van a társadalmi szerepvállalásnak, küldetésének tartja a szeretet, béke és egység közvetítését a befogadó fülek számára, minden elcsépelt közhelyet mellőzve.
A zenekarra jellemző ugyan a pozitív gondolkodásmód, de a dalok nem
csak a sunshine reggae jegyében íródnak. "A One Day például kicsit komorabb hangvételű dal, de van is néhány téma, aminél elkerülhetetlen a
komolyság, ez is egy ilyen. Napjainkban hatalmas a széthúzás, sokat kell
még azért harcolnunk, hogy egyenlőként tekinthessünk egymásra" - mesél
a nyitódalról Bakó Szabolcs énekes-szövegíró. A lemez egyébként nem egy
koncepcióra épül fel, inkább azt a sokféle érzelmet igyekszik megmutatni,
ami a két szövegíróban lakozik. A társadalmi problémákon át a be nem teljesülő szerelemig, de mindig jelen van egy pozitív jövőkép a szövegekben.
Kósa Mercédesz Málna hangjában és kisugárzásában pedig egy dögös díva veszett el, így teljesen kiegészíti a férfi énekszólamokat.
A We Are The Speakers nem csak témáiban próbálja bemutatni a sokszínűséget, de a tagok által képviselt többféle iránnyal is, így például került a lemezre egy ska dal is, Robbie and the Girl címmel. A hanganyag
egyedüli magyar nyelvű dala a Testvér, amiben az AfroDZAQM frontemberét, Molnár Tamás Moe-t kérték fel vendégelőadóként. Az utolsó dal szintén ütősre sikerült, hiszen a Cleaned by the Truth-ból egy elszállós dub
nótát faragott Deseő Balázs (SilverHill Studio).
A felvételek egyébként az Origo Studióban készültek, zenei producerrel
viszont nem dolgozott együtt a zenekar, így Hargitai Péter trombitás és
Schneider Róbert basszusgitáros vállalta magára a munkák koordinálását.

Peti így mesélt a tapasztalatairól: „Korábban párszor dolgoztam Cserny Kálmánnal más zenekarok vendégeként, így tudtam, hogy nála nagyon jó kezekben lesz a zenénk. Nagyszerű érzékkel nyúlt mindenhez, a
munkafolyamat egy részét úgy hajtotta végre, mint egy gondolatolvasó,
mire mondtuk volna, mi legyen a következő lépés, már készen volt.” Hoszszú hónapokon át feszült figyelemmel hallgatták különböző fázisaiban a
dalokat, hogy kialakuljon az a hangzás, ami legjobban tükrözi a zenekar
ízlésvilágát és minden apró részlet a helyére kerüljön. Úgy érzi, hogy a fárasztó munka megérte és nagyon büszke rá, hogy közreműködhetett ennek a korongnak a létrejöttében.
A We Are The Speakers lemezbemutatóját egyébként március 30-án
tartották a Dürer Kert nagytermében. Az estét CéAnne & The Magic Pineapple nyitotta, aki nem ismerné őket, annyit mondunk, hogy Szélinger Anna (Hősök) szólóprojektjének zenekaros felállása. Végül a Reggae Campről
már sokaknak ismerős Rocky Leon ugrott át hozzánk Bécsből, hogy egyszemélyes zenekarával betöltse a színpadot és megmozgassa a közönséget, ami sikerült is neki.
A felvételek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készültek.
Speakers of Zion fellép Nagytarcsán, május 25-én, a Gitármánia koncert
vendég zenekaraként, kezdés 20:30, a belépés ingyenes.

Weboldal: http://speakersofzion.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/speakersofzion/
Instagram: https://www.instagram.com/speakersofzion/
Afrodzaqm: https://www.facebook.com/Afrodzaqm/
Rocky Leon: https://www.facebook.com/rockyleonmusic/
CéAnne & The Magic Pineapple: https://www.facebook.com/ceanneandthemagicpineapple/
Az album elérhetősége: https://youtu.be/m7IqBeeL6g0
Letölthető wav formátum: http://bit.ly/2HHeO4K
Spotify: https://open.spotify.com/album/402JvDHdiU9UYnmdT9E3uR?si=_7JlLlMKRmarIjZ0I6HhgA
Premier a Lángoló Gitárokon:
https://langologitarok.blog.hu/2019/03/17/tul_a_sunshine_reggaen_hallgasd_meg_a_speakers_of_zion_debutalo_albumat
Testvér dalpremier: https://recorder.blog.hu/2019/03/12/dalpremier_speakers_of_zion_testver
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KÖZÖSSÉG

Családi faültetés
Idén szerencsénk volt az idővel, sokan kijöttek a rendezvényre, megtervezett munkákat elvégeztük, és mégis, aminek legjobban örülök,
hogy együtt lehettünk.
Szépült a park fákkal, bokrokkal, virágokkal. Rimóczi Sándor polgármestertől kaptunk száz tölgyet, száz fekete nyárt. Vásároltunk a helyi kertészet kertészmérnökének tanácsaival többek között négy
fűzfát, hat gyümölcsfát, öt borókát, sok-sok levendulát.
Elvégeztük a tavaszi metszéseket, összeszedtük a szemetet.
A hídhoz vezető utat Krantz Domonkos tette járhatóvá.
Az Egyesület megvendégelte a kilátogatókat egy tál gulyással, ami
idén tényleg nagyon finom lett,Váradi László jóvoltából.
Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól, a képviselő-testülettől a 2019. évi pályázatunk elfogadásával, ezzel támogatva a rendezvényt.
A Nagytarcsai Közszolgáltató biztosította a sátrakat, padokat, asztalokat, köszönet érte.
A Felsőrét Egyesülettől kaptunk bokrokat, üdítőket, édességet, köszönjük.
A Füzesliget Egyesület elnökségi tagjainak, tagoknak, lakóknak, a
polgármesternek, a Felsőrét Lakópark alelnökének köszönöm, hogy a
vasárnapjukat feláldozva kijöttek a parkba, és közös munkával tehettük szebbé a környezetünket.
Köszönöm szépen mindenki munkáját, remek nap volt, jövőre
megismételjük.
FÜZESLIGET EGYESÜLET
TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK
06 30 366 89 28

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

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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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
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

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 május-június

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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HIRDETÉS

Nagytarcsa Közalapítvány
Kérjük, idén is támogassa

Kérjük, támogassa személyi
jövedelmadója 1%-ával

lakhelyét!

a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
Gyermekmosoly Alapítványát!

Számlaszám: 65100259-11045421
Adószám: 18698635-1-13

Adószámunk: 18690431-1-13
Nem csak egy mosoly a gyermekekért!

adója 1%-ával

Lbub GYÓGYPEDIKŰR

Nagytarcsa, Bocskai u. 55.
(bejelentkezésre) 06/30-4721910
Hívásra házhoz is megyek!

Hétvégi
költöztetés

Megbízható, nagytarcsai vállalkozás
hétvégente költöztetést,
árufuvarozást vállal.

Nagytarcsaiaknak és Nagytarcsára költözőknek 15% kedvezmény!
Hívjon bizalommal: 30-966-3019 vagy 20-532-4662.
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HIRDETÉS
MEGNYÍLT a
A BOCSKAI KÖZBEN,
A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.
SZERETETTEL VÁRJUK
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

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.

Barbara kutyakozmetika
+3620/9355059
Nagytarcsa Tessedik Sámuel u.38
www.barbarakutyakozmetika.hu
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Nyitva:
minden pénteken 10-19-ig,
szombaton zárva!
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