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Nemzeti ünnepünkön új teret avattunk
Augusztus 20-án különleges helyszíne volt nemzeti ünnepünknek. A Jókai
lakópark területén a Szent
Korona téren gyűlt össze
az ünneplő közönség.
A tér hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt félévben. Közösségi
tervezéssel, a Jókai lakóközösség néhány kitartó
lakójának köszönhetően
nyerte el a mai formáját a
terület.
A tér funkcióját tekintve két célt hivatott szolgálni. Egyrészt, hogy
tartalmas időtöltést nyújtson a családoknak, idelátogatóknak
(kicsiknek és nagyoknak egyaránt), valamint méltó helyet adjon nemzeti ünnepünknek a településen.

Köszönet mindenkinek, aki a tér megvalósulását lehetővé
tette. Annak a 30 telektulajdonosnak, akik a Jókai lakópark létrejöttekor felajánlották földjük egy részét a tér kialakításának
céljára. Köszönet a Jókai lakópark lakóinak, akik elkezdték a teret szépíteni, akik fákat, bokrokat ültettek bele, időt és energiát
nem kímélve közösen gondolkodtak és lobbiztak a létrejöttéért. A Mandula kertészetnek a lassító virágládák növényeiért.
Rimóczi Sándor polgármester úrnak a támogatásért. A képviselő testületnek, a kulturális bizottság elnökének, Rónai Pálnénak
a szavazatokért. Köszönet Ősz Gyulának, a vagyonkezelő vezetőjének és munkatársainak a kivitelezésben végzett eddigi és
jövőbeli munkájáért. Köszönet Vörös Ákos művész úrnak a faragványért a talapzatot készítő kőfaragó mesternek, aki méltó
helyet biztosított a szobornak. Köszönet Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök úrnak, hogy a Mindenható kezébe
ajánlotta a teret. A versmondó gyerekeknek a csodálatos szavalatokért, a tánccsoportnak és az asszonykórusnak a színvonalas produkciókért. A Sercli pékségnek az ünnepi kenyérért.
Köszönet a jelenlévőknek, akik ott voltak, és velünk ünnepeltek. A finomságokért, amelyeket nagy szeretettel hoztak a lakók, különösen a valódi házi kovászból sült kenyeret, amelyet
Rozner Gábor sütött erre az alkalomra. Remélem, hogy senkit
nem hagytam ki a felsorolásból, ha mégis akkor kérem, nézze
el nekem.
SIPOSNÉ VARGA EDIT
JÓKAI LAKÓPARK

Aki találkozott már közösségi tervezéssel, az tudja, hogy
nem egyszerű műfaj. Úgy létrehozni valamit, hogy abban minden érintett igényei és kívánságai megvalósuljanak, az nagyon
sok egyeztetéssel, kompromisszummal jár, beleértve az anyagi
és egyéb határokat is. A feladat nagyon szép kihívás volt, az
eredmény önmagáért beszél. A közösség jól vizsgázott!
Az ünnepség előkészületei már hetekkel korábban elkezdődtek. Lelkes kis gyerekcsapat tanulta a verseket, ideillő zeneszámokat keresgéltünk, és tekintélyes vendégeket hívtunk.
Miközben ballagtam kis családommal a helyszínre, a nap forró
sugarai egyre hosszabbra nyújtották árnyékunkat, én pedig
azon gondolkodtam milyen is volt az út, amelyen a tér átadásáig végigmentünk. Rögös, de szép. Megérte.
A műsor gördülékenyen ment. Verset mondott Csáforda-Báthori Bora, Barna Boglárka, Horváth Márton, Csáforda-Báthori
Áron és Márton Győző.
Ünnepi beszédet mondott Rimóczi Sándor Vilmos polgármester úr, fellépett a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület tánccsoportja és a Vencok asszonykórus. A teret díszítő szobrot Vörös Ákos nagytarcsai művész faragta, a talapzatot Varga József kőfaragó mester készítette. A szobrot átadta
valamint az alkotót méltatta Nick Ferenc, a magyar kultúra alapító lovagja. A szobrot leleplezték a magyar kultúra lovagjai, a
polgármester segítségével.
A teret és az ünnepi kenyeret megáldotta Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök, Nagytarcsa díszpolgára.
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Testületi határozatok
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 12-én tartott rendes ülést. Az alábbiakban a fontosabb
döntéseket ismertetjük.
Az augusztus 12-i ülésen a testület arról döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-2.1.3 azonosító számú, „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító
projektek megvalósítására” elnevezésű pályázati felhívásra.
A képviselők elfogadták az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának
első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
A testület arról is határozott, hogy a megnövekedett lakosságszám miatt létrehozza a második háziorvosi körzetet.
A testület a Helyi Választási Bizottság állandó tagjának megválasztotta
Horváth Imre Jánosnét, Baranyai Katalint, Fényesné Sárvári Erikát, póttagjává Czeruláné Bátori Csengét, Orosz Erikát és Teréki Karolinát.
Nagytarcsa Község Képviselő-testülete zárt ülésén úgy határozott,
hogy díszpolgári címet adományoz Kissné Szarka Krisztina védőnőnek. A közösség életében kiemelkedő tevékenységet kifejtők közül
2019. évben Nagytarcsa Községért Kitüntető Címet adományoz a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának. A közösség életében kiemelkedő tevékenységet kifejtők közül 2019. évben Nagytarcsa Község
közbiztonságáért elismerő oklevelet adományoz a Nagytarcsai Polgárőr Egyesületnek (FLEX).
A testület arról is döntött, hogy a Flex Polgárőr Egyesületet bruttó
1.800.000 forinttal támogatja.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy
e lapszámban a 9-18. oldalakon elolvashatják a Helyi Választási Iroda tájékoztatóját,
valamint a jelöltek bemutatkozásait!

Programajánló
Társasjáték bemutató és verseny a SZÜRET jegyében
Időpont: 2019. szeptember 21. (szombat) 10 órai kezdettel (Nevezés:
11:00-ig) Helyszín: Nagytarcsa, Táncsics Művelődési Ház, Rákóczi u. 35.
(Coop ABC mögött).
Ezen az egész napos rendezvényen lehetőség lesz megismerkedni a
Társasjáték Klub új játékaival, illetve délelőtt a SZÜRET társasjátékból
indítunk háziversenyt. Mivel a játék szabálya egyszerű, így akár a verseny előtt is megtanulható. A verseny győztesei nyereményben részesülnek.
Nyitott Templomok Éjszakája
Nagytarcsán szeptember 21-én szombaton várja az érdeklődőket az
Ars Sacra – a NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA.
15 órától látogatható a nagytarcsai evangélikus templom, itt 18 órától Pintér Béla ad koncertet. A koncert után fáklyás menet indul a
nagytarcsai Bosco Szent János katolikus templomba, ahol rövid templombemutatással és közös énekléssel záródik a program.
Falusi búcsú és II. Nagytarcsai Fúvószenekari Találkozó
Szeptember 29-én vasárnap lesz a hagyományos falusi búcsú a Győri
János téren. A II. Nagytarcsai Fúvószenekari találkozó 13 órakor a Péceli fúvószenekar felvonulásával kezdődik, majd 14 órától a HAZAI
HANGULATOK, V. nagytarcsai fotókiállítás megnyitója lesz a LÁJK cukrászdában.
14.30-tól a program a fúvós zenekarok produkcióival folytatódik, majd
17 órától Pándy Piroska ad „Örökzöldek” címmel koncertet.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata és Siposné Varga Edit.
RÓNAI PÁLNÉ KRISZTINA

Tájékoztató
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.
július 31-i ülésén – anyagi fedezet hiányában – kénytelen volt
eredménytelenné nyilvánítani a bölcsőde építésére kiírt közbeszerzési eljárást. Ennek oka, hogy a 2016-ban benyújtott pályázat
árazásához képest a kivitelezési költségek 2019-re oly mértékben
megnőttek, hogy az önkormányzatnak közel 300 millió forintot
kellett volna biztosítania a kivitelezési költségekhez, a beérkezett
ajánlatok alapján.
A polgármester Nagytarcsa érdekét szem előtt tartva, nem volt
hajlandó lemondani az új bölcsőde megépítéséről és a kapott támogatásról, elkezdte kutatni a plusz forrásbevonások lehetőségét
a bölcsőde megvalósítására.
Ennek az útkeresésnek jelentős állomása volt, hogy szeptember 3án a Pénzügyminisztériumban fogadták a település polgármesterét és projektcsapatát.
A megbeszélésen elhangzott: a Pénzügyminisztériumban tisztában vannak a megemelkedett kivitelezési költségekkel, és igyekeznek a jól előkészített, nyertes projekteket támogatni.
A Pénzügyminisztérium képviseletében a Támogatáskezelési Főosztály vezetője elmondta, hogy megismerte a nagytarcsai bölcsődeprojektet, amelyet jónak tart. Úgy nyilatkozott, hogy a
projekt megvalósulásán együtt dolgozva az önkormányzat vezetésével, támogatják a hiányzó forrás biztosítására szóló kérelem
benyújtását, amely 2-3 hónap alatt kerülhet elbírálásra.
Jelen adataink szerint ezen igény kedvező elbírálása és a plusz forrás biztosítása esetén – az önkormányzat kigazdálkodható önerejével kiegészítve – a bölcsőde megépíthető.

KÉPVISELŐ
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Nagytarcsai Liget Fesztivál – nyolcadszor

ugusztus utolsó napján rendezte meg
Nagytarcsán a Füzesligeti Lakópark FejleszA
téséért Közhasznú Egyesület a népszerű Liget
Fesztivált, immár nyolcadik alkalommal.
A nulladik napi, nagy sikerű Gesarol koncert
után, szombaton délelőtt a főzőverseny résztvevői fokozták az amúgy is nehezen elviselhető hőséget, de ennek legalább volt értelme. A
rotyogás és sistergés végeredménye számos finomság lett, de erre még visszatérünk.

A gyerekek is hamar megtalálták a játszóteret, s akinek melege volt, leülhetett a fűzfa árnyékába, egy kis kézműves foglalkozásra.
A helyszínt, az egykori katonai területet az
önkormányzat kapta meg a honvédségtől. De,
mert a Füzesliget lakópark közepén található,

az itteni lakosok kapták meg, hogy létesítsenek
rajta szabadidő-parkot, játszóteret, legyen ez a
településrész közösségi tere.
A létrejött egyesület a bevételeiből, adományokból, az adó egy százalékokból, valamint
önkormányzati támogatással parkosított, fásított, s évről évre szaporodnak a játszótéri elemek is. Így történt idén is.
A színpadon, röviddel a főzőverseny eredményhirdetése előtt Rimóczi Sándor polgármester mondott köszöntőt.
– Ezúttal játszótéri elemeket adtunk át – öszszegezte kérdésünkre a polgármester. – Most
egy fészekhintával és egy drótkötélpályával gazdagodott a szabadidőpark, ezeket a gyerekek
már nagy örömmel birtokba is vették. Számos játékelem található már itt, a helyi egyesülettel
együttműködve az önkormányzat is segít. Ez a két
új játék teljes egészében önkormányzati finanszírozásból valósult meg.
Bede Róbert mesterszakács olyan bemutatót tartott – sok minden más mellett humorral
is fűszerezve –, amitől az is kedvet kapott főzni,
aki még sosem próbálta.
A színpadon délután remek programok követték egymást. Volt operett, fittness, zumba és
fellépett a Big Ball Dance csoport is. Estére pedig megjött Raul, majd az Irigy Hónaljmirigy.
A füzesligeti egyesület sütiversenyt is hirdetett, limonádét is árult, ezek bevétele is beépül majd a következő időszak fejlesztési
költségeibe.

bográcsot, hogy megmérettessenek a versengésben. A zsűri, Bede Róbert mesterszakács,
Stift Kata, Perna Pál étteremtulajdonos és Homolya Sándor ízmester komoly kihívás elé nézhetett, mert a zsűri elnöke szerint mind a
tizenkét étel kiválóra sikerült. Többféle pörkölt,
leves rotyogott a bográcsokban, négy csapat
káposztás étellel szerette volna a zsűrit is lefőzni. Nehéz volt választani, de dönteni kellett! Az
értékelés szempontjai között a csapat megjelenése, a főzés körülményei, a stand arculata, sőt
a fogás tálalása is befolyásolta a döntést, de a
legfontosabb szempont az étel íze, zamata, az
összetevők harmóniája volt.

Főzőverseny
A Nagytarcsai Liget Fesztiválon idén sem
maradhatott el a főzőverseny. A verseny a Füzesligeti Egyesület által került megszervezésre.
A versenykiírás szerint szabadon választott
alapanyagból kellett bográcsos ételt készíteni
a csapatoknak. Tizenkét csapat izzította be a
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Különdíjat kapott a Nagytarcsai Közszolgáltató csapata, akik sertéstokányt készítettek galuskával. Standjukat igényesen díszítették, s az
ételt is látványosan tálalták. Csapatkapitányuk
Ősz Gyula, az étel megalkotója Albert Tünde
volt.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÖSSÉG
Harmadik helyezést ért el a Nyugg-Air a
Nyugállományú Honvédők Egyesületének népes csapata, akik káprázatos dekorációkkal díszített standon, formaruhában főzték az
„újragondolt” nyírségi gombóclevest. Ráadásnak még desszertet is tálaltak, „Szatmári szilvás
csokoládés titok – álmodozók kedvére” fantázianévvel. A zsűri álmodozás helyett a harmadik
helyezéssel értékelte mindezt. A fiatalos NyugAierek csapatkapitánya Sepsi Edit büszke lehet
az eredményre.
Második díjas a TOM-ZSOL Team, akik kacsahúsos töltelékkel csavartak egyet a töltött káposztán. Bátor húzás volt, de a zsűri nagyra
értékelte. Csapatkapitányuk Halla Zsolt és Fekete-Nagy Tamás volt, akik egyszerű letisztult
standdal, kiváló ízekkel nyűgözték le a zsűrit.

A főzőverseny első helyezettje a Charley Angyalai lett, akik a „Krakkói sokk – azaz mitől
nem soványak a motorosok” fantázianévvel jelzett meglepetést tálalták magos cipóban. Mint
kiderült, ez egy lengyel eredetű káposztás étel,
ami a mi székelykáposztánkhoz hasonló, de
aszalt szilvával, tárkonnyal van megbolondítva.
A különlegesen finom ételkülönlegességet a
zsűri első díjra tartotta érdemesnek. Boldog is
volt a csapat, Német Károly csapatkapitánnyal
az élen!
Híradásunkban a többi csapatnak is gratulálunk, hisz mindenki nagyon finomat főzött.
Csapatok és versenyételek:
Charley és Angyalai: Krakkói sokk- avagy mitől nem soványak a motorosok, TOM-ZSOL Team: Kacsahúsos töltött káposzta, Nyugg-Air
Csapat: Nyírségi gombócleves, Nagytarcsai
Közszolgáltató: Sertéstokány nokedlivel, 6-os
ház: Hatos bográcsos, azaz csodás csülökpörkölt, Csili Csapat: Őrségi vargányás, hajdinás
gulyás, Etil Alakulat: Pörkölt szarvas burgonyaköntösben, Felsőrét Lakópark Egyesület: Székelykáposzta, Pestkörnyéki Kárpát Egyesület:
Szatmári töltött káposzta, SMS-end S TEAM:
Áfonyás szarvaspörkölt kapros galuskával, Szalkai Family: Marhapörkölt tarhonyával, MTH
Bogrács csapat: Babgulyás.

Sütiből – segítség
A Füzesligeti egyesület által szervezett jótékonysági sütiversenyen idén huszonöt sütemény mérette meg magát. A szakmai zsűri,

melynek tagjai a főzőverseny bírái is voltak, nehéz feladatot kapott. A felajánlásként hozott
versenyművek között édes és sós, habos vagy
éppen ropogós csemegék, torták, piték, sőt pohárkrémek is akadtak. Egy volt a lényeg: szeretettel készültek, jó szívvel küldték alkotóik, a
Szabadidőpark játszóterének fejlesztése érdekében. Mindenki nyert, hisz minden elfogyott.
A zsűrinek mégis döntenie kellett!
Az eredmények: III. helyezett Fényes Katalin
lett, aki a lakodalmak süti sztárját, a barackot
készítette el, bravúrral. II. helyezést kapott Újvári Kovács Edina pisztáciás mini kuglófja, míg
a verseny első helyezettje Bulcsu Hollai Judit
szilvás papucsa lett. A közönség által leadott
szavazatok alapján a közönségdíjat Walter Mária snidlinges, sajtos, spenótos csigája kapta. A
díjazottak emléklapot, ajándéktárgyat és vásárlási utalványt kaptak.
A süti-limonádé standnál reggeltől késő délutánig nagy volt a forgalom. Az adományozók
nagylelkűsége által idén 136 540 Ft támogatás
gyűlt össze, melyet teljes egészében a Szabadidőpark fejlesztésére szán az egyesület. A tervek szerint a játszótéri Vár elem fölé szeretnénk
napvitorlát vásárolni.

pohárkrémek, Bruzsik család kókusz tekercs,
Harmat Krisztina fahéjas csiga, Lovas Kati
szilvás, pudingos süti, Újvári-Kovács Edina pisztáciás mini kuglóf, Fodor család puncs pudingos, Fodor család
mézes krémes, Bulcsu
Hollai Judit szilvás leveles papucs, Sárdi Lászlóné pizzás tekercs, sós rúd, Zvara Szilvia habos
álom, Pörge Györgyi szilvás-mákos lepény.
Köszönjük a sütis, limonádés standnál szolgáló önkéntesek segítségét. A kicsik is nagyon
ügyesek voltak, élvezték a süti-limonádé kínálást.
Segítőink voltak:

Köszönetet szeretnénk mondani a sütemények felajánlóinak:
Nagy Sándorné Klári Magvas sós aprósüti,
Pócsa Annamária parasztos szilváslepény, sajtos pogácsa, Rónainé Krisztina kókuszos csokis
keksz, Fási Csenge csokis vaníliás muffin, Tagai
Györgyné Erzsike házi krémes, Fényes Katalin
barack, Sebők Zsuzsanna
almáspite, Kalóczkai Heni
gesztenyés, vaníliás krémes, Walter Mária snidlinges, sajtos, spenótos
csiga, Téglás Dóra Zacher torta, Gerencsér Luca
holland kakaós banános süti, Mocsáry család
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Hajdú Nikolett, Drenyovszki Jánosné Ilona,
Pócsa Annamária, Gáspár Vanda, Kistamás Kornél, Váradiné Edit, Király Ágnes, Király Mira, Király Szabolcs, Váradi Patrik, Váradi Norina,
Popovics Kati, Fodor Rebeka, Mocsáry Boti, Mocsáry Beni, Fodor Alex, Szilágyi Steffi, Szilágyi
Myrtill és Mirkó, Rónai Bernadett, Jánoki Imre,
Szilágyi Martin, Tóth Veronika, Molnár Csenge,
Szalai Liliána, Végh Nóri, Végh Zsombi, Kiss Melinda, Fábiánné Kizur Anikó, Király Zora.
A FÜZESLIGET LAKÓPARK FEJLESZTÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
ELNÖKSÉGE
FOTÓK: RÓNAINÉ KRISZTINA, SZILASTV
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ÜNNEP

Nagytarcsai Falunap

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A NAGYTARCSAI HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZÖS RENDEZÉSÉBEN TARTOTTÁK MEG AZ IDEI
FALUNAPOT NAGYTARCSÁN. A KIEGÉSZÍTŐ ALCÍMRE, AZAZ, HOGY „A
FOLKLÓR JEGYÉBEN”, TALÁN NEM IS LETT VOLNA SZÜKSÉG, HISZEN MI
MÁS JEGYÉBEN IS TARTHATTÁK VOLNA EZT A RENDEZVÉNYT OTT,
AHOL A FALU SZÓHOZ SZOROSAN KÖTŐDIK A NÉPVISELET, A NÉPTÁNC ÉS A DAL.
A rendezvényt Rimóczi Sándor polgármester nyitotta meg.
– Manapság a településeken
megnövekedett a civil társadalom szerepe. Ezt tapasztalhatjuk
szeretett falunkban, Nagytarcsán
is – mondta bevezetőjében a
polgármester. – Évente mintegy
száz programmal várjuk a szabad
idejüket igényesen eltölteni kívánó lakosokat. Ez a mai nap is az
egyik közülük. A szervezők részéről nagyon sok munkát igényelt a
mai nap megrendezése, amelyet
ezúton is köszönök. Fel kell ismernünk, hogy a közösség építésében csak egymásra számíthatunk!
Fel kell nőnünk, alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez,
be kell látnunk, hogy egymásra vagyunk utalva. Ha passzívak vagyunk, és
nem teszünk semmit a közösségért és a közösségen keresztül saját magunkért, a közösség sorsát pecsételjük meg, olyanok leszünk, mint az oldott kéve: szálait szétfújja a szél.
Rimóczi Sándor szerint hinnünk kell abban, hogy van jövőnk, van jövője a közösségünknek, amit alkotunk. A jövőbe tekintve viszont nem
szabad megfeledkeznünk a múltunkról, a hagyományainkról.
– Mindig örömmel tölt el, amikor látom, hogy a hagyományőrzés milyen
fontos lett szeretett falunkban.

Az óvodástól a nyugdíjasig minden korosztály megtalálható benne,
akik az országban és külföldön is öregbítik Nagytarcsa hírnevét színvonalas fellépéseikkel. Hiszem, hogy a falunap lehetőséget ad nekünk,
hogy átérezzük, milyen a közösség részének lenni. Erősíti az összetartozásunkat, megmutatja, hogy van múltunk, amire büszkék lehetünk – és
van jövőnk, amiért érdemes dolgozni és együttműködni.
A következőkben a szokások szerint elismerések átadására került sor.
Elsőként a szlovák táborban önkéntes munkát végzettek vehették át okleveleiket. Ezt követte a Tiszta udvar, rendes ház verseny két kategóriájában első díjat nyertek elismerése. A pályázat modern kategóriájának
díjazottja Kovács Gergely és családja lett. Hagyományos kategóriában
Kovalcsik István és Kovalcsikné Bartha Mária kapta a díjat. Róluk és környezetükről a következő hasábokon olvashatnak.

A nagytarcsai képviselő-testület a közösség életében kiemelkedő tevékenységet végzettek közül a Nagytarcsa Községért Kitüntető Címet a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának ítélte oda.
Végül, az elismerések átadásának fénypontjaként a díszpolgári cím átadása következett. Nagytarcsa díszpolgára idén a hivatását éppen negyvenöt esztendeje betöltő Kissné Szarka Krisztina védőnő lett.

A díjátadót követő kulturális műsorban felléptek a hagyományőrző
kulturális egyesület tánccsoportjai és az egyesület keretei között tevékenykedő Vencsok asszonykórus.
Az est díszvendége a Magyar Nemzeti Táncegyüttes volt. De hogyan
is került a nemzeti táncegyüttes Nagytarcsára? Amint azt Aradvári László,
az együttes menedzsere elmondta, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes fontos küldetése, hogy minél több helyen lépjen fel az országban. Amikor a
Hagyományőrző Kulturális Egyesület felkérését megkapták, nem is volt
kérdéses, hogy ezt elvállalják, annál is inkább, mert egyik táncosuk itt tanít néptáncot.
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– a folklór jegyében Tiszta udvar, rendes ház

Amint az előző oldalon már olvashatták, a falunap i rendezvény keretében vehették át díjaikat a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat
nyertesei. Most őket, illetve otthonaikat mutatjuk be.

Modern kategória: Kovács Gergely és családja

Az idén fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Honvéd Együttes
egyik karaként működő Magyar Nemzeti Táncegyüttes egyórás táncrapszódiájának koreográfusa Zsuráfszky Zoltán és Vincze Zsuzsa volt, s
mondhatjuk, az előadás méltó koronája volt a falunapnak.
Összegzésként a Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnöke, Bátori
László így vélekedett:
– Ez a nap valamennyiünk sikere, hiszen az önkormányzat és az
intézmények segítettek, s mint látjuk, egységben sok mindent el lehet
érni.
FOTÓ: TAGAI PÉTER

„2016-ban vásároltuk meg Nagytarcsán a telket, amire 2017-ben építkezni kezdtünk, és felépítettük önálló családi házunkat. Négyen élünk itt,
feleségemmel, kislányommal és anyósommal. Szempont volt már a tervezésnél, hogy a környezetéből nem kirívó, azonban mégis modern ház
legyen, és ezt az irányt próbáltuk a kertben is megvalósítani. Különös
hangsúlyt fektetünk a letisztult, harmonikus megjelenésre és az ápolt
növényzetre. Fontos volt a lehető legkisebb beépítés a kertben, hogy
megőrizzük a zöld területet, és az egyszerű letisztult kialakítás. Már tavasszal elkezdjük színes virágokkal teleültetni a kertet, kerülnek az ablakokba is természetesen, és odafigyelünk az utcafronti területre is.
Szeretnénk jó példával elől járni, hogy mindenki gondozza és ápolja a
környezetét egy szép összkép eléréséhez. Kialakításra került egy kis
konyhakert is, ahol a nyári alapvető zöldségeket megtermeljük magunknak. A legfontosabb a kertünkben talán az, hogy bár rengeteg
energiát fektetünk bele, munka mellett, illetve feleségem a kislányunk
nevelése mellett, de mindezt szeretettel tesszük, és azt gondoljuk, ez látszik rajta.”

Hagyományőrző kategória
Kovalcsik István és Kovalcsikné Bartha Mária

István és Marcsi egy szépen karbantartott, régi lakóházban él. A házaspár nagy figyelmet fordít lakókörnyezetük szépítésére. Házuk Nagytarcsa egyik főútján helyezkedik el, kertjük szépségével rögtön felhívja
az erre járók figyelmét. A kert színvilága a piros és a rózsaszín. A ház aszszonyának kedvence a muskátli és a leander. Nyár közepére már dúsan
virágoznak ezek a növények, melyek őszig ékesítik a kertet. A kertben
örökzöldek, egynyári növények is találhatók. A kert és az udvar tervszerűen, okosan kihasznált, van fedett pihenőrész, van haszonkert és pancsoló az unokáknak. Minden apró részleten látszik, hogy a tulajdonosok
gondos szeretettel ápolják, csinosítják.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Könyvtári hírek
A nyár elmúltával ismét a megszokott nyitvatartással várunk mindenkit az új könyvtárban. Biztatunk mindenkit, hogy aki még nem
látta, nézze meg intézményünket!
A könyvtárban már meglévő helyismereti
gyűjteményt bővíteni és frissíteni szeretnénk. A
jelenlegi gyűjtemény alapját képezik azok a
könyvek és kiadványok, melyeket Molnár Lajos
és Molnár Lajosné tanítók és helytörténészek írtak. Nagytarcsáról szóló köteteikben a település történetét dolgozták fel a legrégibb időktől
a huszadik századig. A paraszti élet minden területét dokumentálták, gyűjtéseik kiterjedtek a
népszokásokra, viseletre, díszítőművészetre.
Nagyon alapos, pótolhatatlan munkát végeztek. Ezeken kívül van egy két kötetes fényképgyűjtemény, amelyek a Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzata gondozásában jelentek meg.
Az évek során többen is foglalkoztak a település régi, illetve mai történéseivel, életével
szakdolgozat vagy egyéb tanulmány formájában. A könyvtár Helyismereti gyűjteményébe
ezeket össze szeretnénk gyűjteni, ezért kérjük,
hogy aki bármilyen témában és formában
Nagytarcsával kapcsolatban az eltelt évek során írt, azt a könyvtár számára bocsássa rendelkezésre. Az eredeti dokumentumokat másolás
után visszaadjuk. Fényképeket és egyéb dokumentumokat is szívesen fogadunk, természetesen másolás után ezeket is visszajuttatjuk. Előre
is nagyon köszönjük a segítséget!
A falu élete és arculata az utóbbi három évtizedben gyökeresen megváltozott, ezért fontos lenne ennek dokumentálása, hogy honnan
hová jutottunk. Ebben kérnénk mindenkinek a
segítségét. Ez nem csak erkölcsi kötelességünk,
de a könyvtár részére törvényi előírás is a helyismereti anyag gyűjtése, és az erről szóló információk közvetítése.
Mindenkinek szeretettel ajánljuk a helyismereti gyűjtemény köteteit: az újonnan érkezőknek a megismerés céljával, a már régóta itt
élőknek pedig azért, hogy felelevenítsék emlékeiket. A cél, hogy mindenki megszeresse településünket, és érezze azt, hogy jó itt élni.
Az alábbiakban a könyvtár új könyveiből
válogattunk néhányat:
Felnőtteknek:
Agnés Martin Lugand:
A boldog emberek olvasnak és kávéznak
Diane két embert szeretett a világon. A férjét, és a
kislányukat. Amikor a sors
egy nap mindkettőjüket
örökre elveszi tőle, úgy érzi,
minden megfagyott körülötte. Az emlékek között tévelyegve sehogy sem találja a visszautat az
életébe…Legjobb barátja unszolására egy kis
írországi faluba menekül, ahol ismeretlenek között kezd új életet. Nem a boldogságot keresi,
és nem is a szerelmet, csak megnyugvást és
megerősítést, hogy érdemes küzdenie, hogy
van folytatás…
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Almási Kitti: Irigység,
kibeszélés, rosszindulat
A pszichológus szerző
így ír művéről: "Könyvem
célja kettős.
Egyrészt szeretném, ha
felismernénk és elfogadnánk, hogy időnként bennünk is van irigység, és ha
jól gazdálkodnánk ezzel az
érzéssel. Vagyis ahelyett, hogy önmagunkat
emésztenénk, gyengítenénk és másoknak próbálnánk ártani, saját irigységünket arra használnánk, hogy a vágyott célok felé segítsen
minket. (Mert igen, erre is használható!) Másrészt pedig azt is fontos megtanulnunk, hogy
miként óvhatjuk meg magunkat mások irigységének, rosszindulatának, gonosz pletykájának
ártó hatásaitól, hogy ezek ne téríthessenek le
minket a választott utunkról."
Kamaszoknak:
Kristine Asselin:
Kulcs a múltba
Az időutazásba ágyazott
gyerekkrimi a sodró kaland
mellett fontos társadalmi
kérdéseket feszeget.
A Pagony Abszolút
Könyvek sorozatába olyan
9-12 éveseknek szóló, olvasmányos és izgalmas
könyveket válogatott a kiadó, amelyek abszolút lendületesek, abszolút színvonalasak, abszolút maiak. Abszolút könnyű őket olvasni, de
mégsem felszínesek, abszolút nem megterhelőek, de mégis elgondolkodtatók.
Kalapos Éva: Massza
Ráber Patrik tök átlagos.
Tizennégy múlt, egy hatosztályos gimibe jár, normális családja van és
néhány (kevésbé) normális
barátja. A haja szőke, a szeme sötétkék, a testalkata
átlagos. A lányok alig veszik észre. Legalábbis a legtöbb. Ráber Patrik mégis elüt az átlagtól.
Színésznek készül, szabadidejében verseket és
monológokat tanul. A családja nem igazán érti
meg, ahogy az osztálytársai sem. Ráber Patrik
kretén. Ráber Patrik nyomorék. Ráber Patrikra
nincs szüksége a világnak. Legalábbis azok szerint, akik zaklatják őt. Egy regény az online és
offline megfélemlítésről, egy kamasz legádázabb félelmeiről és arról, hová vezet, ha a
cybertérben teljesen elvész a kontroll. Olvasd
el! És nem csak akkor, ha érintett vagy.

kisbaba, és segíthetsz anyának és apának, mert
nélküled úgyse győznék a sok tennivalót.
A könyv a testvérré válás örömeiről szól, a
nagytestvér fontosságát hangsúlyozva. A közös
olvasás és Pásztohy Panka gyönyörű illusztrációinak nézegetése közben könnyebben indul
el a dialógus szülő és gyermeke között arról,
hogy miért is jó tesónak lenni.
Varró Dániel: A szomjas troll
A szerzőtől rég várunk egy
olyan mesevilágra, mint amilyet a Túl a Maszat-hegyenben
teremtett. Ebben a skandinávoskodó mesefüzérben a
szörnyű zord fjordok világába kalauzolja olvasóit. Megidézi és „varródanisítja” az északi és a
kelta folklór néhány jellegzetes alakját: trollokat, mocsári goblinokat, orkokat, leprikónokat,
hableányokat és hablegényeket. Van itt troll-legenda, finn minieposz, Andersen-paródia, sőt,
tetszés szerint lehetünk főhősei egy vikinges
gyerekfantasynek. A lapokon megelevenedő izgalmas, eseményekben és szójátékokban gazdag világban mindenki ráismerhet saját családi
történeteire, ismerőseire és legfőképpen önmagára, amiben sokat segítenek Maros Krisztina pompás képei.
Szeretettel várunk minden régi és új lakót és
olvasót. A beiratkozás és a kölcsönzés egyaránt
ingyenes, ahogy a könyvtárközi kölcsönzés is,
amire szeptembertől ismét van lehetőség.
Folyóirat kölcsönzésre is van lehetőség ízelítőül belőlük csak felsorolás-szinten: AutoBild,
Praktika, Ötletmozaik, Nők Lapja, Family, Képmás, Turista Magazin, Éva Magazin, Képes
Sport, Bravo, Dörmögő Dörmötör, Múlt-kor,
Kertbarát, Csodakert, Lakáskultúra, Otthon,
Wellness, Vidék íze, Burda, Blikk Nők Otthon és
Kert, National Geographic, Szabad Föld, HVG.
A könyvtár címe:
Nagytarcsa, Tompa M. utca 19.
Bejárat a Kossuth Lajos utca felől,
parkoló a Tompa M. u. felől.
Nyitvatartás:
HÉTFŐ: 9-15.00
KEDD: 11.00-18.00
SZERDA: ZÁRVA
CSÜTÖRTÖK: 11-18.00
PÉNTEK: 9-15.00
SZOMBAT: MINDEN HÓNAP 1.
ÉS 3. SZOMBATJÁN 9-12.00
A mobiltelefonszám változatlan, és hamarosan
vezetékes telefonunk is lesz:

Gyerekeknek:
06-70-337-87-52
Csapody Kinga: Tesó lettem!
Tesó lettél, és ez nagyon
jó dolog! Ezentúl mindig
lesz kivel játszanod, és
megtanítanod a kistesódat
mindenre, amit te már
tudsz. Közben megfigyelheted, hogyan növekszik a

Új e-mail címünk:
konyvtar@nagytarcsa.hu

FARKAS ISTVÁNNÉ
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VÁLASZTÁS 2019
Tisztelt
Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2019.
október 13. napjára tűzte ki a
helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választását.
A választás kampányidőszak
2019. augusztus 24-én kezdődött és 2019. október 13. napjáig tart.
Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár
értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2019. augusztus 23-ig
küldte meg. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja
a
szavazóköri névjegyzékbe történt
felvételéről azt a választópolgárt,
aki 2019. augusztus 7-ét követően
kerül a település szavazóköri névjegyzékébe A nemzetiségi névjegyzékbe való felvételi kérelem
2019. szeptember 27-ig kérelmezhető. Egy választópolgár csak egy
nemzetiségi névjegyzékben szerepelhet.
Átjelentkezés
A lakóhellyel és érvényes tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati
választásokon eldöntheti, hogy a
lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván
részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az
átjelentkezhet.
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett
magyarországi tartózkodási hellyel
is rendelkezik, feltéve, hogy
- tartózkodási helyét legkésőbb
2019. június 26-án létesítette,
- az elbíráláskor is érvényes, és
- érvényessége legalább október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019.

október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást
követő
(ügyfélkapu)
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16
óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A fentiek értelmében
tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási
helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembevételével. Szavazni csak a tartózkodási helye
szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül
az
országgyűlési
választásokon alkalmazott szabály,
miszerint az átjelentkező polgár a
bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre
szavaz.
Mozgóurna
Csak az a választópolgár kérhet
mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt
gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs
lehetőség mozgóurna igénylésére.
Kérelem benyújtására nyitva álló
határidők:
- www.valasztas.hu honlapon
ügyfékapus azonosítás nélkül:
2019. október 9. 16 óráig nyújtható be, ügyfélkapus azonosítással:
2019. október 13. 12 óráig nyújtható be.
- személyesen 2019. október
11. 16 óráig nyújtható be a Helyi
Választási Irodához.
- postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL 2019. október 9. 16
óráig kell megérkeznie.
- írásbeli meghatalmazással
rendelkező MEGHATALMAZOTT
útján történő igénylés 2019. október 13. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
- írásbeli meghatalmazással
nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL
2019. október 13. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Szavazás
A szavazás 2019. október 13-án
6:00 órától 19:00 óráig tart, az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben. Szavazni csak érvényes
okmányokkal lehet. A Helyi Választási Bizottság 2019. 09. 09. napján
tartott ülésén kisorsolta a jelöltek
szavazólapon megjelölt sorrendjét.

Polgármesterjelöltek
Érvényesen csak 1 jelöltre lehet
szavazni! Az a jelölt lesz a polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség
esetén időközi választást kell tartani.
Kmeczik Gábor Vilmos
Kiss Attila
Rimóczi Sándor Vilmos
Holló Krisztián Zoltán
Képviselőjelöltek
Akkor érvényes a választópolgár szavazata, amennyiben a szavazólapon legalább 1, de
maximum 6 jelöltre szavazott.
Amennyiben egy jelöltre sem,
esetleg 7 vagy annál több jelöltre
adott szavazatot, a választópolgár
azon szavazólapja érvénytelen, így
egy jelölt sem kap szavazatot.
Szulágyi Tibor
Tóth Imre
Fényes Mihály
Kmeczik Gábor Vilmos
Szlaukó Istvánné
Nagy Márton
Koszták Rudolf
Dr. Kazinczi Erzsébet
Szabó Norbert
Szalkai Gábor
Rónai Pálné
Kovács Tibor Ferenc
Záborszky Judit Katalin
Bardócz Gábor
Morva István
Papp Gabriella Diána
Kovács Endre József
Oravecz Tibor Vince
Soós Csaba
Gál Izabella
Tokaji Attila
Palaszkó Róbert
Dr. Mészáros Sándor
Ecsenszki János Zoltán
Kapitány Mónika
Barna Ervin Árpád
Szlovák nemzetiségi
képviselő jelöltek
Fontos változás, hogy megszűnt a településenként kijelölt
nemzetiségi szavazókör, minden
választópolgár ott adhatja le szavazatát a települési nemzetiségi
választás jelöltjeire, ahol egyébként a helyi önkormányzati képviselők
és
polgármesterek
választásán is szavaz!
A nemzetiségiek a fehér mellett
zöld nemzetiségi szavazólapokat
és zöld borítékot kapnak. A zöld
borítékba kell tenni a zöld szavazólapokat. A fehér borítékba a fe-
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hér szavazólapokat kell tenni. Nem
szabad összekeverni. A zöld borítékot le kell zárni! Ha nem zárja le,
érvénytelen lesz a szavazat!
A szavazatszámláló bizottság a
borítékokat - azok felbontása nélkül - nemzetiségenként külön szállítóborítékba zárja, és a
szállítóborítékokat a helyi választási irodához szállítja, ahonnan a területi választási irodához szállítják.
Azon választópolgárok szavazhatnak a kisebbségi jelöltekre, akik
a szlovák nemzetiségi névjegyzékben szerepelnek. Érvényesen legalább 1, maximum 5 jelöltre lehet
szavazni. Amennyiben egy jelöltre
sem, esetleg mind a 6 jelöltre
adott szavazatot, a választópolgár
azon szavazólapja érvénytelen, így
egy jelölt sem kap szavazatot.
Fényes Mihály
Békésiné Sipiczki Mária
Varga Gábor
Szalkai Gáborné
Pataki Tiborné
Szlaukó Istvánné

Bemutatkoznak
Tisztelt Olvasóink!
A következő oldalakon bemutatkoznak az idei önkormányzati választás nagytarcsai
polgármester- és képviselőjelöltjei.
A bemutatkozásokat mindkét
esetben a jelöltek családneveinek betűrendes sorrendjében
terveztük.
Némiképp bonyolítja ezt a
helyzetet, hogy a „versenyben
maradt” négy polgármesterjelölt közül kettő saját „csapatával”, azaz vele induló
képviselőjelöltekkel mutatkozik be, míg a másik kettő önállóan. Mindemellett pedig
szép számmal vannak polgármesterjelölthöz nem kötődő,
külön vagy közösen induló
képviselőjelöltek is.
A következő oldalakon tehát
nevük betűrendes sorrendjében olvashatják először a „csapatban” induló polgármesterés képviselőjelöltek bemutatkozásait, majd szintén a betűrendes sorrendet betartva
következnek a közösen és az
önállóan indulók.
Végül a nemzetiségi önkormányzat jelöltjeiről is olvashatnak.
TISZTELETTEL: A SZERK.
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Kiss Attila
polgármesterjelölt
53 éves, független polgármesterjelölt
vagyok. 2004 óta élek Nagytarcsán feleségemmel, Kissné Fuglinszky Judittal és
fiammal, Kiss Dániellel.
2007 óta egy pályázatírással és projektmenedzseléssel foglalkozó gazdasági társaság tulajdonosa és ügyvezetője vagyok.
Nagytarcsára költözésem után Győri Péter polgármesterrel
együttműködve több mint egymilliárd forint értékű uniós támogatás elnyerésében segédkeztem.
A pénzügyi források felhasználásával új óvodát, utakat, csatornát építettünk, felújítottuk az iskolát, valamint a természet
okozta károkat enyhítő vis maior keretből kármentesítéseket
oldottunk meg. Az új önkormányzati épület rendbe tételére is
mi nyertünk jelentős összegeket, és szerveztük meg az építkezést. Érzékelem és látom az emberek gondjait, erőmhöz mérten segítek azok megoldásában. Évek óta tagja és alelnöke
vagyok a Nagytarcsai Hagyományőrző Egyesületnek. Hosszú
ideje támogatom a település rendezvényeit, az iskolánk, óvodánk pedagógusait, saját forrásaimból is.
Véleményem szerint településünk nem fejlődik olyan mértékben és ütemben, mint amire költségvetése lehetőséget biztosítana, meglévő adottságainkat nem használjuk ki, és
tulajdonunkat sem kezeljük jó gazda módjára.
Ezen változtatni kell!
Budapest közvetlen közelében egy folyamatosan fejlődő, élhető településre kellene minden nap hazaérkeznünk, és nem

azt érezni, hogy gyártelep közepén élünk, egy ipari park valamely mellékutcájában, amely nagyon messze van attól a csendes zöldövezettől, ami miatt megannyi család választotta és
választja Nagytarcsát otthonának.
Alapvető elvárás az egészséges ivóvíz. A vízrendszerünk a
miénk. A település vagyona, melynek kezelése, rendben tartása az önkormányzat feladata. A hosszú évek óta tartó halogató
hozzáállás helyett, az őszintébb kommunikáció és az átgondolt felújítási-fejlesztési terv lehet az egyetlen megoldás ebben a létfontosságú kérdésben.
Legyenek a településrészek utcái, járdái, bicikliútjai jobb állapotúak! Környezetünk tisztántartása, ápolása, virágokkal, zöldekkel való ékesítése révén, egy békés, nyugodt környezetben
tölthetnénk el mindennapjainkat.
Olyan helyi építési szabályozás kell, amelynek betartásával
egy rendezettebb, szebb utca-, falukép létrehozása sem elérhetetlen. Szabályozni kell az átmenő forgalmat, csökkenteni
kell a terhelést.
Hatékonyabbá kell tenni a Közszolgáltató gazdálkodását, az
ipari park nyújtotta lehetőségek számbavételével.
Az igazi önkormányzatiság megvalósítása érdekében át kell
alakítani az önkormányzat belső működését, és egy ügyfélcentrikus, ügyfélbarát rendszert kell létrehozni.
Nincs más út, mint gondos körültekintés és pontos helyzetfelmérést követően, egy átgondolt, új településfejlesztési és
működtetési koncepció kidolgozása.
Meggyőződésem, hogy egy új kihívás új gondolatokat, új
csapatot igényel!
Kérem Önöket, szavazzanak a változásra, szavazzanak rám
és nagyszerű csapatomra!
Tegyünk együtt a változásért, tegyünk együtt Nagytarcsáért!

Gál Izabella

Kapitány Mónika

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (független)

Gál Izabella vagyok, pártfüggetlen képviselőjelölt. Nagytarcsa Füzesliget részén élek a
családommal, több mint 6 éve vagyunk a
közösség tagjai. Az itt töltött idő megerősített abban, hogy a Nagytarcsán való letelepedésünk életünk egyik legjobb döntése volt. Nagyon szeretünk
itt élni, de érzékelem az egyes településrészek nehézségeit, és
ezen változtatni szeretnék.
A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem közgazdászként,
emellett EU-s pályázatíró és projektmenedzser képesítést is szereztem.
Kiss Attila polgármester mellett indulok képviselőjelöltként, azzal a határozott elszántsággal, hogy egy közös értékek mentén
szerveződő csapat tagjaként tegyek az itt lakókért, mert ebben a
csapatban látom azt az elszántságot és szakszerűséget, amellyel
megvalósulhat, hogy az eddigi, problémákkal teli időszak lezáruljon.
Amennyiben elnyerem megtisztelő bizalmukat, kiemelten fogok dolgozni azon, hogy
• javuljon a közlekedési morál, épüljön használható kerékpárút,
a „sehonnan nem érkezik és sehová nem vezet” állapot megszüntetése, legyen ésszerű a közösségi közlekedés,
• tegyünk a környezetünkért, legyünk környezettudatosak:
építsünk parkokat, kicsiknek és nagyoknak tartalmas szórakozást
és hasznos időtöltést biztosító játszótereket, bővítsük a virágos és
fás területeket, számoljuk fel az illegális hulladéklerakást!
Tegyünk együtt a változásért, tegyünk együtt Nagytarcsáért!
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2006-ban költöztem Nagytarcsára többek
között azzal a céllal, hogy egy nyugodt,
csendes, békés és összetartó faluba mehessek haza minden nap. A falu történelme és kulturális hagyományai alapvető
szerepet játszanak a mindennapok formálásában.
Fontos számomra, hogy egy olyan helyen éljek, amely biztonságos, pozitív irányba fejlődik, ahol a közösség segíti egymást és
minden polgár számíthat az önkormányzat és a hivatal támogatására a különböző ügyekkel, problémákkal kapcsolatban.
Mivel ezt a támogatást és segítséget jelenleg nem érzem kiteljesedni Nagytarcsán, ezért úgy határoztam, hogy Kiss Attila polgármesterjelölt mellett indulok képviselőjelöltként, mert
programjával teljes mértékben azonosulni tudok. Célom, hogy
minél többet tegyek a közösségünkért és közreműködjek abban, hogy falunk megfelelő irányba és hatékonyan fejlődjön.
Kiemelten fogok dolgozni azon, hogy Nagytarcsán tiszta víz
folyjon a csapokból, mert elemi jog sérül akkor, amikor vitatható minőségű víz jut el a háztartásokba.
Tenni szeretnék azért, hogy színvonalas és a közösségünknek megfelelő bölcsőde épüljön, továbbá olyan művelődési
ház, amelyben különböző kulturális és sportprogramokat szervezhetünk.
Amennyiben egyetért velem, kérem támogasson szavazatával! Tegyünk együtt a változásért, tegyünk együtt Nagytarcsáért!

Nagytarcsai TÜKÖR

EGYÜTT INDULÓ KÉPVISELŐJELÖLTEK

VÁLASZTÁS 2019

Kovács Endre

Nagy Márton

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (független)

Hét évvel ezelőtt költöztem családommal
Nagytarcsára. Háromgyermekes családként
fontos volt számunkra, hogy egy tiszta levegőjű, szép, családias környéken telepedjünk
le. Nagytarcsát könnyű volt megszeretni, nagyon sok hasonló értékrendű ember lakik itt, akiknek fontos a lakókörnyezete.
Emellett mind saját tapasztalatból, mind helyi ismerősökkel,
barátokkal való beszélgetésből arra a következtetésre jutottam,
hogy Nagytarcsa sokkal többre hivatott egy tudatos, megfontolt
vezetéssel, mint ahol jelenleg tart. Meggyőződésem, hogy Kiss Attila polgármesterjelölt vezetésével településünk elindulhat a
megérdemelt fejlődés útján.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy az évek óta fennálló víztisztasági, valamint csatorna-túlterheltségi problémát mielőbb megoldjuk. A tiszta víz iránti igény olyan alapvető szükséglet,
amelynek biztosítását nem lett volna szabad ennyi ideig halogatnia a településvezetésnek.
Egyetértek azokkal, akik elfogadhatatlannak tartják, hogy egy
betonfal „köszönti” a Nagytarcsára érkezőket ahelyett, hogy egy
esztétikus, természetbarát zöldfal választaná el az ipari területet
a lakott részektől.
Kezünkben a lehetőség, hogy Nagytarcsát egy virágzó, zöldövezeti ékszerdobozzá tegyük, ahol még jobb élni!
Tegyünk együtt a változásért, tegyünk együtt Nagytarcsáért!

41 éves vagyok, független képviselőjelölt.
Tizenhárom éve dolgozom egy sikeres
magyar cégcsoportnál, és értékesítek prémium kategóriás gépjárműveket.
Mikor sok évvel ezelőtt először jártam
Nagytarcsán, beleszerettem a természet közelségébe, a friss
levegőbe, a nyugodt légkörbe. Akkor döntöttük el az ikrekkel
várandós feleségemmel, és már óvodás korú kislányommal,
hogy Öregszőlőn szeretnénk élni.
Az itt eltöltött idő azonban rávilágított, hogy sajnos a falu
ezen és más részein is megoldatlan problémákkal találkoznak
és küszködnek a lakosok, és mi magunk is. Ezért feltettem magamnak a kérdést, hogyan tehetnék legtöbbet a lakókért, a
változásért?
Kiss Attila polgármesterjelölt programja számomra megfelelő biztosítékot jelent a jövőre nézve, hisz nem csak az én és
gyerekeim, de az Önök életminősége is múlik rajta. Ezért eldöntöttem, hogy csatlakozva csapatához, képviselőnek jelöltetem magam.Szeretném, ha a falu jó irányba fejlődne, és a
meglévő forrásait a szükséges beruházásokra költené. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk új óvoda és bölcsőde, nagyobb
közösségi ház tekintetében.
Jó minőségű utakra és közvilágításra van szükség minden
településrészen. Egészséges ivóvízhez mindenkinek joga van,
viszont ez a jog jelenleg sérül Nagytarcsán!
Hiszem, hogy közös erővel többet el lehet érni, ezért kérem,
hogy támogasson szavazatával!
Tegyünk együtt a változásért, tegyünk együtt Nagytarcsáért!

Soós Csaba

Tóth Imre

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (független)

Tisztán emlékszem a napra, amikor 2011
októberében úgy döntöttünk feleségemmel, hogy Nagytarcsát választjuk otthonunknak. Tökéletes döntésnek bizonyult
négy gyermekkel, hiszen csendesek és biztonságosak az utcák, kedves a lakóközösség, ideális közelségben van a fővároshoz. Minden család számára kitűnő választás.
Az évek múltával, ahogyan Önök, úgy én is tapasztaltam a
problémákat, nehézségeket, amelyek megoldásért kiáltanak.
Nagy esélyt látok a pozitív változásra, és minden erőmmel
tenni szeretnék azért, hogy olyan községben élhessünk, amelyet mindannyian megálmodtunk.
Ennek lehetőségét Kiss Attila polgármesterjelölt és képviselőcsapata programjában találtam meg, mellyel teljes mértékben azonosulni tudok.
A programpontokon belül kiemelten segítem egy új településfejlesztési koncepció kidolgozását, a Közszolgáltató működésének felülvizsgálatát, hiszen mindannyiunk érdeke,
hogy végre gazdaságos és fenntartható megoldásokat találjunk a több évnyi halogatás után.
Nagy megtiszteltetés lenne Önöket és a közös értékeinket
képviselni! Kérem, támogassa Kiss Attila polgármesterjelöltet
és csapatát!
Tegyünk együtt a változásért, tegyünk együtt Nagytarcsáért!

Hivatalos mentőszakápoló végzettséget
szereztem, majd az Országos Mentőszolgálatnál dolgoztam 4 évig.
Jelenleg hivatásos gépkocsivezetőként tevékenykedem. Két kislányom van.
Családommal 2017-ben költöztem Nagytarcsára, az Öregszőlő lakóparkba. Azért választottuk lakóhelyünknek ezt a csodálatos falut, mert fontos számunkra a természet közelsége, a
nyugodt élet. Ugyanakkor a világ folyamatosan változik körülöttünk, és elengedhetetlen a fejlődés. Mióta Nagytarcsán élünk, úgy tapasztalom, hogy ez nem minden esetben valósul
meg.
Kiss Attila polgármesterjelölt mellett indulok képviselőjelöltként, mert az ő programjában látom azt a lehetőséget,
amellyel megvalósulhat, hogy a falu elinduljon a tényleges,
ésszerű fejlődés útján. Kiemelt célom, hogy a falu azon lakóparkjai is kapjanak önkormányzati támogatást, melyek most
fejlődnek: épüljenek jó minőségű utak, legyen közvilágítás és
játszótér.
Kisgyermekes szülőként célom, hogy megoldódjon a gyermekek biztonságos közlekedése, épüljön egy használható kerékpárút, amely összeköttetésben van Budapesttel, legyenek
sűrűbb buszjáratok.
A kitűzött célok eléréséhez szükség van az Önök támogatására is!
Tegyünk együtt a változásért, tegyünk együtt Nagytarcsáért!
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Rimóczi Sándor Vilmos
polgármesterjelölt
A FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje vagyok. Harmadik alkalommal is szeretném
megmérettetni magam, mint polgármesterjelölt.
1962-ben születtem Budapesten. Iskoláimat Budapesten végeztem. A Fáy András Közlekedésgépészeti
Technikumban érettségiztem 1980-ban. Ezt követően mestervizsgát tettem autóvillamossági, majd lakatos és esztergályos szakmában. 1981-től önálló kisiparosként tevékenykedtem, majd
1989-ben édesapámmal közösen megalapítottuk a RIMO Rimóczi
és Fia alkatrészüzemet.
Nagytarcsára 1995-ben költöztem. Nős vagyok, feleségemmel,
Évával négy gyermeket nevelünk katolikus hitben, közülük már
csak a két kisebb fiú lakik velünk, ők még iskolába járnak
Nagytarcsán 2002-ben alapító tagja voltam a FIDESZ helyi szervezetének, melyben azóta is alelnöki pozíciót töltök be. 2002-től
képviselő, 2006-tól mint alpolgármester, 2010-től pedig mint a település polgármestere veszek részt az önkormányzat munkájában.
Tevékenységem során mindig településünk Nagytarcsa és lakói
boldogulását tartottam szem előtt.
A mi falunkban soha nem az a fontos, hogy a polgármester és
a képviselők milyen pártnak a tagjai, hanem az, hogy a falu fejlődése töretlenül haladjon előre. Erre minden esélyünk megvan!
Amint azt folyamatosan hangoztatom – véleményem szerint –
Nagytarcsa egy és oszthatatlan.
Aki megnézi 2014-ben közzétett választási programomat, láthatja, hogy az 80-85%-ban megvalósult! Sőt olyan beruházások is

történtek, amelyek a programban nem szerepeltek, de a lakosságszám robbanásszerű növekedése miatt szinte azonnali intézkedést
igényeltek.
Nehéz önkormányzati cikluson vagyunk túl, hiszen a megfelelő
gazdasági környezet és a CSOK hatására olyan tempóban növekedett a település lakosságszáma az elmúlt pár esztendőben, melyet
kb. 10-15 éves időszakra terveztünk előzetesen.
Próbáltunk úrrá lenni a nehézségeken, lehetőségeinkhez mérten minél előbb megoldást találni a problémákra úgy, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzuk az itt élő lakosságnak,
ami valljuk be őszintén, nem mindig sikerült. Lehet, hogy Önöknek
sokszor úgy tűnt, hogy nem történik semmi, hiába hozott róla a
testület határozatot, attól még jómagam és a hivatal dolgozói, a
Vagyonkezelő munkatársai végezték a munkájukat! A munka a hivatalban is prioritások mentén halad, mint egy háztartásban. A következő időszak részletes programját egy saját kiadványban adjuk
közzé, illetve Facebook oldalamon (https://www.facebook.com/rimoczisandorvilmos) is megjelentetjük. Szintén Facebook oldalamon lehet megtekinteni az elmúlt időszak beruházásait,
történéseit témakörökre bontva.
Bemutatásra kerül megújult csapatunk, amely olyan emberekből áll, akik tettek és tenni akarnak, hogy Nagytarcsa töretlenül fejlődjön!
Továbbra is várom észrevételeiket, javaslataikat személyesen,
emailben vagy privát üzenetben!
Kérem Önöket, hogy a falu töretlen fejlődése érdekében a továbbiakban is tiszteljenek meg bizalmukkal!
A folytonosság a jövő záloga! Kérem Önöket, hogy szavazzanak
a FIDESZ-KDNP támogatásával induló polgármester- és képviselőjelöltekre!
Egy Jókai idézettel zárnám soraimat: „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.”

Fényes Mihály

Dr. Mészáros Sándor

képviselőjelölt

képviselőjelölt

1961-ben születtem, Nagytarcsán élek feleségemmel. Három gyermekem van és
egy unokám.
1979-ben érettségiztem híradásipari műszerészként, majd
tíz évet dolgoztam ebben a szakmában. Jelenleg őstermelőként gazdálkodom.
Elsőként 2002-ben választottak meg képviselőnek, majd
2006-ban is, ekkor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (TFB) elnökének választott meg a képviselő-testület.
2014-ben ismét bizalmat kaptam a lakosságtól, a testülettől pedig újra TFB-elnöki megbízást. Az eltelt öt év alatt mintegy 70 bizottsági ülést vezettem.
Tisztelt Nagytarcsai Lakosok! Ha megkapom a szükséges
támogatói szavazatokat, úgy továbbra is szeretném képviselni Önöket a képviselő-testületben, szem előtt tartva a többség akaratát, és meghallgatva javaslatait.
A folytonosság a jövő záloga!
Kérem Önöket, hogy szavazzanak a FIDESZ-KDNP támogatásával induló polgármester- és képviselőjelöltekre!
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Ötvennyolc éves vagyok és 1983 óta élek a településen. Családi állapotom nős, két gyermekem
és egy unokám van.
Diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen
szereztem. Végzettségem okleveles közgazda.
Egyetemi doktori címet logisztikai témakörben írt disszertációval szereztem. Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem.
Nagytarcsa közösségi életében aktívan részt vettem az elmúlt időszakban is, mivel két ciklusban képviselőként, míg több ciklusban a pénzügyi bizottság külsős tagjaként aktívan közreműködtem a települést
érintő döntések meghozatalában, illetve a döntések előkészítésében.
Meggyőződésem, hogy a településünk előtt komoly fejlődési lehetőségek vannak, amelyeket a jövőben tudni kell kezelni és a település érdekeit figyelembe véve maximálisan kihasználni.
Amennyiben megtisztelnek szavazatukkal és képviselőnek választanak, úgy képviselői munkámban a legnagyobb figyelmet az alábbi területekre kívánom fordítani: a testület és a lakosság közötti kommunikáció
fejlesztése, átláthatóbb és ellenőrizhető gazdálkodás feltételeinek a megteremtése, a költségvetési források hatékony felhasználásának elősegítése, a kisebb közösségi célok beillesztése a település fejlesztéseibe, a
település fejlesztése úgy, hogy az a többségi érdeknek megfeleljen, a
meglévő közösségi értékek megőrzése, a település gazdasági érdekeinek
és a lakosság érdekeknek az összehangolása.
Mint olvashatják konkrét célokat nem fogalmaztam meg, mert az minden esetben az aktuális pénzügyi lehetőségek függvénye. Célom a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásának támogatása a fent
említett főbb irányok szem előtt tartásával.
Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal, mert a fejlődést településünkön már nem lenne ésszerű megállítani.

Nagytarcsai TÜKÖR

EGYÜTT INDULÓ KÉPVISELŐJELÖLTEK

VÁLASZTÁS 2019

Szabó Norbert

Szlaukó Istvánné

képviselőjelölt

képviselőjelölt

1981-ben születtem Keszthelyen. Hévízen érettségiztem a Bibó István Alternatív Közgazdasági
Gimnáziumban és Szakközépiskolában. Diplomamunkámat „A magyar külpolitika hangsúlyai a
környező országokkal kapcsolatban” címmel írtam a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola gazdálkodási és menedzsment nemzetközi menedzsment specializáció
alapszakán. Angol szakmai közép- és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Mindkét nyelvet napi szinten gyakorlom a munkámban. Jelenleg egy közúti fuvarozó és szállítmányozó nagyvállalat értékesítési- és
szállítmányozási vezetője vagyok.
Számos külföldön eltöltött év után 2016-ban költöztem feleségemmel
Nagytarcsára. Fiúnk is itt született 2017-ben. Célom, hogy a csapat legfiatalabb tagjaként kapocs legyek a fiatal családok és az önkormányzat között. Célom, hogy modern eszközökkel, ugyanakkor közérthető
kommunikációval a közösség és község érdekeit képviseljem.
Kisgyermekes apukaként pontosan látom, hogy melyek azok a területek, ahol imádott településünknek változtatásra van szüksége. Melyek
azok a rövid és hosszú távú fejlesztési feladatok, amelyeket a hirtelen
megnövekedett lakosságszám generál. Gondolok itt az infrastruktúrára
(bölcsőde, óvoda, csatlakozó kerékpárutak stb.) Pontosan tudom, hogy
milyen az az egészséges, tiszta és zöld környezet, ahol szeretném, ha a
gyermekem felnőne! Hiszek benne, hogy az évek alatt megszerzett tapasztalat, a nemzetközi szférának köszönhető széles látókör segítségemre lesz a közös munkánkban.
Mottóm: Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István) Tudom, hogy céljaimat elérni csak egy erős csapattal sikerül. Ezt az erős csapatot pedig Rimóczi Sándor csapatában találtam meg.
A folytonosság a jövő záloga!
Kérem Önöket, hogy szavazzanak a FIDESZ-KDNP támogatásával induló polgármester- és képviselőjelöltekre!

Szlaukó Istvánné, Varga Katalin vagyok.
1957-ben születtem, azóta élek Nagytarcsán. Özvegy vagyok, két gyermekem és
hét unokám van.
Középfokú kereskedelmi végzettségem mellett több szakmai képesítésem van kereskedelmi és banki területen. 2015ben 25 év kereskedelmi, majd 15 év banki ügyintézői munka
után mentem nyugdíjba.
2010 óta vagyok Nagytarcsán szlovák nemzetiségi képviselő, 2014 óta töltöm be az elnöki tisztet a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata élén. Képviselőtársaimmal aktívan részt
veszünk a község kulturális programjainak szervezésében, lebonyolításában, emellett rendszeres szervezői, résztvevői vagyunk a faluszépítési önkéntes megmozdulásoknak. Fontos
feladatomnak tartom a szlovák nyelv és a nagytarcsai hagyományok megismertetését, népszerűsítését, ezért is szervezzük
évente a szlovák táborokat a gyerekeknek, a falusi búcsút, és
egyéb programokat. Szeretek csapatban dolgozni, hiszem,
hogy széleskörű összefogással közelebb kerülhetnek egymáshoz a falu különböző részein lakók. Az emberek eredendően
szeretnek valami jót létrehozni, arra büszkének lenni, az örömét átélni. Megválasztásom esetén továbbra is ezen a téren
szeretnék tevékenykedni, mottóm továbbra is: „a munkáról
nem beszélni, hanem csinálni kell”.
A folytonosság a jövő záloga!
Kérem Önöket, hogy szavazzanak a FIDESZ-KDNP támogatásával induló polgármester- és képviselőjelöltekre!

Szulágyi Tibor

Záborszky Judit

képviselőjelölt

képviselőjelölt

Több mint húsz éve költöztem Nagytarcsára feleségemmel és négy gyermekemmel. A Szent István Egyetemen és a
Pécsi Tudományegyetemen szereztem
diplomáimat. A vállalkozói szférában dolgozom, ahol cégeknek nyújtunk különböző szakterületeken
szolgáltatásokat.
A köz érdekében tett munka mindig fontos volt számomra, fiatal felnőtt korom óta a karitatív tevékenység a mai napig szerves része életemnek. Társadalmi munkában, több
egyesület és alapítvány működésében is részt vállalok. Hiszek
az emberekben, a közösség erejében, a munkában, és annak
megérdemelt gyümölcsében.
Szeretném, ha Nagytarcsa falusias jellege hangsúlyosabb
lenne. Szeretném, ha környezetünk zöldebb lenne. Szeretném, ha gyermekeinknek ez a falu nem egyszerű élőhelyként, hanem a kikapcsolódás, pihenés színhelyéül is
szolgálna. Fontos számomra a falukép iparosodás utáni kialakítása, az iparterület településtől való elszeparálása. Ezért én
küzdeni fogok a véderdők telepítéséért.
El fogjuk érni, hogy Nagytarcsa becsatlakozzon az országos kerékpárhálózatba, befejezzük a Hemo művelődési ház
felújítását, valamint a „Grund” is elérheti végleges formáját.
Választási programunkban mindezekre részletesen kitérünk.
Azonban ha három szóban kellene összefoglalnom mit is
szeretnék, az a következő lenne. Levegőt, zöldet, fát!

1974-ben születtem Nagyváradon. Gyermekés fiatalkorom nagy részét Budapesten, főleg a
XVI. kerületben töltöttem, iskoláimat itt végeztem, közgazdász végzettségem van. Szüleim
mindketten egészségügyi dolgozók, édesanyám
védőnő volt, édesapám orvos, mind a mai napig
sokat dolgozik a XVI. kerületi háziorvosi ügyeletben. Tőlük örököltem
segítőkészségemet, tettrekészségemet, mely miatt felmerült annak
gondolata, hogy még többet tegyek településünkért.
12 éve élek Nagytarcsán a családommal, két lányunk már ide született, ide jártak óvodába, jelenleg mindketten általános iskolások. Nagy
örömömre egy ideje munkavégzésem helye is szeretett községünk lett,
szerencsésnek mondhatom magam, mert álláskeresésem során sikerült
közeli munkahelyet találnom, mely édesanyaként nagyon fontos volt
számomra. Nagytarcsa sport- és kulturális lehetőségeit mind kipróbálva,
kiaknázva lelkes résztvevői vagyunk a helyi programoknak, legyen az
tánc, koncert, kirándulás, tenisz, közös szemétszedés és így tovább. Szívügyem lenne Nagytarcsán egy új, megfelelő méretű művelődési ház, és
a gyermekek biztonsága érdekében még szeretnék néhány olyan helyre
gyalogátkelőt és járdát, ahol ez hiánypótló lenne. Örömmel hallgatnám
meg az általam kevésbé ismert településrészek lakóinak javaslatait is.
Mottóm: „Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen
olyan igazság a maguk szempontjából akár az enyém. Az élet sok apró
igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség,
mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött” (Wass Albert).
Amennyiben ez a békesség is fontos csodás településünk életében,
szavazzanak rám bizalommal!
A folytonosság a jövő záloga!
Kérem Önöket, hogy szavazzanak a FIDESZ-KDNP támogatásával induló polgármester- és képviselőjelöltekre!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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ÖNÁLLÓAN INDULÓ POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Holló Krisztián Zoltán
polgármesterjelölt
Egy rövid bemutatkozás keretében
csak felelőtlen és kellően alá nem támasztható ígéreteket tudnék tenni
Nagytarcsa polgármester-jelöltjeként.
Mivel nem kívánok felelőtlenséggel indítani és többre tartom
a szavazópolgárokat is annál, hogy így kérjem a bizalmukat,
ezért ezt itt mellőzöm. Ehelyett október 13-ig minél több
nagytarcsaival fogok beszélni arról, hogy mit és hogyan látok
a településen, illetve milyen jövőbeni lehetőséget tudnék a
helyiek egyetértésében, a lehetőségek jelenlegi ismeretében
a községnek ajánlani, ha engem és egy hozzám hasonlóan
gondolkodó többségű testületet választanak meg.
Holló Krisztián Zoltánnak hívnak, 1979-ben születtem Kerepestarcsán, egy anyai ágon tősgyökeres nagytarcsai családba. Pár évig itt éltünk, majd a szüleim Pestre költöztek, ott
végeztem egyetemi tanulmányaimat az ELTE jogi karán, politikatudomány szakon. Miután megnősültem és elkezdtem
dolgozni – előbb az egyetemen, majd pedig 13 éve az államigazgatásban – szüleim és nagytarcsai nagyszüleim között
félúton, Mátyásföldön vettünk egy lakást. Gyerekkorom óta
nagyon sokat vagyok Nagytarcsán, megszerettem nagyapámék között az erkölcsi tartást is adó fizikai munkát a kertben
és a méhek között. Amikor a nagymamám is elment, két éve

Kmeczik Gábor
polgármesterjelölt
Kmeczik Gábor vagyok, 53 éves, özvegy, két gyermekem van. A családunk
2000 óta él Nagytarcsán, amely ez idő
alatt az otthonunk lett.
Három diplomás, idegen nyelveket
beszélő villamosmérnök-közgazdász vagyok. Különböző vezetői megbízatásaim során alapos gyakorlatot szereztem
vállalatvezetési, pénzügyi vagy éppen beruházási területeken. Mindegyik tapasztalat nagyon jól kamatoztatható az
önkormányzati munkában. Ugyanakkor az utóbbi két ciklusban önkormányzati képviselőként alapos tapasztalatokat szereztem az önkormányzatunk működését illetően is.
Ez idő alatt számos előremutató programot valósítottunk
meg, de ennél jóval több felemás vagy éppen negatív hatású, vagy nem kellően átgondolt és ellenőrzött döntést
hoztunk. Azok, akik figyelemmel követték a testület munkáját tudják rólam, hogy mindig igyekeztem az egyes döntéseket alaposan, sok oldalról, szakmai és pénzügyi
szempontok alapján megvizsgálni, és éppen ezért számos
konfliktust is felvállaltam, hogy csakis alaposan átgondolt
döntéseket hozzunk, emellett saját érdememnek tekintem
a korábbi jegyző menesztését, noha úgy tűnik ez nem volt
elegendő.
Az elmúlt időszakban természetesen voltak eredmények,
amelyekre büszkék lehetünk, de a falu fejlődése, állapota
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úgy döntöttünk, hogy kijövünk ide és felújítjuk a nagyszülői
házat, mert mindig is szerettünk Nagytarcsán lenni. Amikor
itt laktunk, a régi falun túl a teljes községet sújtó nehézségek
megoldása kapcsán barátsággal fordultam az önkormányzathoz, amely elzárkózott tőlem, lekezelő és arrogáns volt. A
közösség részéről ugyanakkor – úgy a rokonok, a régi tarcsaiak, mint az új lakóparkokban vagy a Petőfi lakótelepen az elmúlt években szerzett ismerősök és barátok részéről – máig
bizalmat érzek.
Ezért döntöttem úgy, hogy én is megpróbálom civilként
Nagytarcsát jobbá, élhetőbbé és szebbé tenni. Minden nagytarcsai előtt ismertek a község infrastrukturális és településszervezési problémái, amelyek fő okát én abban látom, hogy
a község vezetéséből hiányzik mindmáig bármiféle átgondolt
jövőkép. Az emberek, illetve az épített és természeti környezet helyett a magánérdekek kerültek az első helyre a rögtönzött, olykor kaotikus döntések során. Mindez sokba került
Nagytarcsának, és számos dolog helyrehozhatatlanul megváltozott itt. Ami korrigálható, az pedig sok türelmet fog igényelni a helyiektől. Látok lehetőséget a változtatásra, de csak
abban az esetben, ha az évek óta a közösség és a falu érdekeit hátrébb soroló érdekviszonyokban nem érintett, nem
kompromittálódott, nem befolyásolható emberek láthatnának munkához az önkormányzatban ősztől.
Egy Nagytarcsát egyesítő, csak a közösség érdekeit szolgáló új vezetés megalakításához kérem támogatásukat a választáson!
messze elmarad attól, amit joggal várhatnánk el adottságaink alapján. Bőven volt alkalmam megtapasztalni, milyen az,
amikor a képviselő-testületnek nem megfelelően előkészített, gyakran késve érkező, hiányos előterjesztések vagy éppen időkényszerbe kerülve lényegében „utólagos
jóváhagyásra” benyújtott anyagokról kellett döntéseket
hoznia. Ezen a gyakorlaton alapvetően változtatni KELL!
Polgármesterként két fő célt szeretnék követni. Az egyik,
hogy a Nagytarcsa életét, jövőjét meghatározó kérdésekben csakis alaposan előkészített, átgondolt döntések születhessenek, szemben az eddigi gyakorlattal. Ne
fordulhasson elő pl., hogy a szokásos költségszinteknél jóval drágábban, úgy is mondhatjuk – pazarlóan – valósuljanak meg nagyértékű beruházások Nagytarcsán.
Másik fő feladat a lakosság és a hivatal kapcsolatának javítása, egymáshoz közelebb hozása. A Hivatal nem lehet
idegen test a falun belül. Ehhez új, ügyfél- és emberközpontú rendszert kell felépíteni. A Hivatal épülete külsőségeiben már megújult. Itt az ideje, hogy a belseje, a
működése is megújuljon. Mint tudjuk „Új műsorhoz új férfi” kell.
Jelen keretek között nincs mód a polgármesteri programom részletes bemutatására. Sok mindenről kellene még
beszélni (közösségi terekről, a falu és az ipari területek viszonyáról, az erdősítésről stb.) A programot minden nagytarcsai háztartásba eljuttatom nyomtatott formában, illetve
az internet segítségével is elérhetővé teszem, és lehetőséget nyújtok a program részletes megbeszélésére is személyes találkozók formájában.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÖSEN INDULÓ KÉPVISELŐJELÖLTEK
Bardócz Gábor

Barna Ervin

képviselőjelölt

képviselőjelölt

46 éves vagyok, házas és két gyermek
édesapja. Mezőgazdasági gépészmérnökként végeztem Gödöllőn. Közigazgatási,
önkormányzati, multi cég felsővezetői,
projektvezetői és saját céges munkatapasztalatom is van. A munkáim során több nagy projektet vezettem, illetve voltam műszaki vezetője több önkormányzati
intézménynek (iskolák, óvodák, művelődési házak) is.
Tizenhárom éve költöztünk Nagytarcsára, mert mindig is arra vágytunk a feleségemmel, hogy egy faluban nőjenek fel a
gyerekeink. Több önkéntes feladatot vállaltam a közösségben
(füzesligeti napok, faültetés), majd a sorozatos betörésekkor
alapító tagja és első elnöke voltam a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesületnek.
Helyi ügyekkel akkor kezdtem el foglalkozni, amikor az iskola érdekeit képviseltem másodmagammal az önkormányzat
és a közszolgáltató felé. Amikor az otthonunkban sárga lé folyt
a csapból és érdemi megoldásokat nem kaptam, sem az önkormányzattól, sem a szolgáltatótól tudtam, hogy változás kell
Nagytarcsán. Azóta több bizottsági és testületi ülésen voltam,
próbáltam érdemben hozzászólni, amennyiben azt engedték.
Az elmúlt években több témában is kiderült, hogy a falu vezetése nem akarja meghallani, amit a falu lakói szeretnének.
Célom ezt a tendenciát megtörve, valódi önkormányzatot létrehozni, amelyben a közösség a vezetéssel együtt oldja meg a
problémákat és fejlesztik a falut mindenki megelégedésére.
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2010 óta élek Nagytarcsán. Itt születtek a
gyermekeim, teljes mértékben családunk
otthonává, hazájává vált.
A nyilvános ülések, közmeghallgatások
és a falu képének megváltozása rávilágítottak arra, hogy tennem kell otthonunk, Nagytarcsa jövőjéért.
Az elmúlt években több téma kapcsán is felmerült, hogy a
falu vezetése nem akarja meghallani, amit a falu lakói szeretnének. Célom ezt a tendenciát megtörni és valódi önkormányzatot létrehozni, amelyben a vezetés a közösséggel
egyeztetve oldja meg a problémákat, és az Önök érdekeit figyelembe véve fejleszti a falut. A gyermekeim és az Önök
gyermekeinek otthonáról van szó. Nekik is szeretnék jobbat,
mert ők Nagytarcsa jövője.
Jobbat, ahol marad az ipari parkok és a falu között élettér.
Ahol ideköltözésem óta megduplázódott lakosság kisgyermekeinek is marad erdő, mező, játszótér, ivóvíz. Ahonnan a felnővő gyermekek bejutnak a városba továbbtanulni.
Egy falu, ahol a hagyományok és régi értékek is hatnak az
új generációra, hogy tovább vigyék annak minden értékét.
1965-ben születtem Budapesten
30 éve vezetőként dolgozom. Jelenleg egy hardver- és
szoftverfejlesztő cég résztulajdonosa és ügyvezetője vagyok.
Egy 8 és egy 6 éves gyermekem van.
Legyen olyan önkormányzatunk, ahol valóban függetlenül,
csak az Önök érdekeit képviselhetem!
Amennyiben egyetért a céljaimmal kérem, szavazzon rám!

Kovács Tibor Ferenc

Papp Gabriella Diána

képviselőjelölt

képviselőjelölt

1989 szeptemberben kerültem Nagytarcsára, mivel honvédtisztként itt kaptam
beosztást az egyik alakulatnál, egyúttal
szolgálati bérlakást az új lakótelepen. Három felnőtt gyermekkel és két unokával büszkélkedhetek. Három felsőfokú végzettséget (két katonait és egy
államigazgatásit) szereztem. Leszerelésemet követően hoszszabb ideig dolgoztam a Vám- és Pénzügyőrségnél is különböző beosztásokban. 2005-ben kerültem szolgálati
nyugállományba. Jelenleg nyugdíj jellegű ellátásban részesülök. Csak a könnyebb beazonosíthatóság végett jegyzem meg,
hogy 2017-ben betanított postai kézbesítő voltam.
Az önkormányzat munkáját hallgatóság minőségben követtem eleinte egyedül, most azonban már van társaságom.
Úgy látom, hogy a problémákat éppen a jelenlegi vezetés rövidlátása, ötletszerű működése, beleszólást nem tűrő, de nem
is igénylő módszere okozza. Nem gondolom, hogy képviselőként, feltétlenül nekem kellene „programokat” kitalálni másoknak. Éppen ellenkezőleg: a lakossági kezdeményezéseket
kell támogatni és, az önkormányzatiság legfontosabb alapelvének megfelelően, minél szélesebb körű nyilvánosságot teremtve kifejezni és megvalósítani a közakaratot. Csak valódi
emberi kapcsolatok, és az emberek közötti eleven személyes
párbeszéd alakíthat ki eredményesen működő közösséget.
Ennek a megvalósítására törekszem, ha bizalmukkal megtisztelnek.

44 éves, közgazdász vagyok.
Tiszta ivóvíz, bölcsőde, „kékbusz”,
egészségügy-fejlesztés, utak, a falu fejlődése… ezek mind sokszor hallott
szavak Nagytarcsán. Ugyanazok a gondok, problémák foglalkoztatnak engem is, mint Önt, hisz
közel két évtizede élünk itt.
Nagytarcsán alapítottunk családot, épült fel otthonunk,
itt kérte meg a férjem a kezem, és itt boldog a ma már 13
éves imádott lányunk. Nagytarcsán otthonra, igaz barátokra, sok örömre leltem, köszönöm, hogy befogadott a
falu.
Láttam kinőni a lakóparkokat, felépülni az ipari parkokat. Negyed évszázados felsővezetői, vezérigazgatói és
cégvezetési tapasztalatommal tisztán látom a legfontosabb teendőket, és azt is, hogy bőven van mit tenni, ám
alázattal, kitartó és kemény munkával garantáltan az itt
élő emberek életminősége is javítható. Falusi gyerekként
tanultam meg a természet és a mezőgazdasági munka
erejét, tiszteletét.
Jelenleg civil önkéntesként barátokkal és szomszédokkal együtt szolgáljuk a falut, közösséget építünk, szebbé
tesszük, segítünk a családoknak, gyermekeket nevelőknek, időseknek.
A régi jó hírét építjük vissza Nagytarcsának. Tesszük
azért, hogy még jobb legyen itt élni.
Kérem, segítse munkámat a szavazatával!
Hálásan köszönöm!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Ecsenszki János

Dr. Kazinczy Erzsébet

képviselőjelölt

képviselőjelölt

Ecsenszki Jánosnak hívnak, két fiammal a nagytacsai gazdaboltot üzemeltetjük családi vállalkozásban.
1962-ben születtem Budapesten, közlekedésgépészeti szakközépiskolát végeztem.
1985 óta élek Nagytarcsán, és megszerettem ezt a települést, az itt élő emberekkel együtt.
A gazdaboltban sokan megosztják örömeiket, gondjaikat
és ezeknek a gondoknak a megoldása ösztönzött az indulásomban.
Néhányan megkérdezték, hogy mi a programom. A programom borzasztó egyszerű: képviselni az önkormányzat testületében minden nagytarcsai embert, legjobb tudásom
szerint, független jelöltként.
Úgy gondolom eljött az idő, hogy a meglévő iparterületeknek ne csak a rossz oldalát szenvedjük el, hanem a pénzügyi lehetőségekhez mérten az előnyeit is élvezzük.
Amennyiben rám szavaznak, amit ezúton is kérek, minden
erőmmel azért fogok dolgozni, hogy az önkormányzat legyen az emberekért, ne az emberek az önkormányzatért!

1976 óta élek és dolgozom Nagytarcsán.
1976-tól 2017 márciusáig voltam a falu háziorvosa.
Négy cikluson keresztül voltam képviselő a
választók bizalmából.
Be kell vallanom, hogy amit terveztem, és
szerettem volna megvalósítani minden ciklus elején, annak csak a töredéke sikerült, részeredmények lettek. (Például gyerekorvosi körzet létrehozása, a bébi-támogatás legyen 200 000 Ft, bölcsődeépítés, a HPV
oltás bevezetése stb.)
Most még az ötödik ciklusban is szeretnék tenni a falu lakosságáért.
A lakosság száma oly mértékben emelkedett, hogy gyorsan dolgoznunk kell egy második felnőtt körzet létrehozásán. Remélve, hogy így a
betegek ellátása időben – napi 2x 4 óra rendelés – és színvonalban is
emelkedik.
A védőnői bővítésben is sokat segítettem, és remélem, a sok éves tapasztalatommal a két felnőtt körzet kialakításában is hasznát veszik a
munkámnak.
Az önkormányzat nagyon sok támogatást nyújt a felnőtt körzetnek.
Ezt a támogatást szeretném – ha a lakosság is úgy látja – kicsit átszervezni. Javaslatom, hogy a lakosságnak a laborszolgáltatásért ne kelljen
fizetnie. Ennek a munkának a díját (két ápolónő munkájának a díjazását) az önkormányzat átvállalná, cserébe a két praxis rezsidíjáért. Az OEP
mind a két praxis rezsidíját kifizeti, így azt az összeget a vérvétel munkájára lehet fordítani.
A másik nagy problémám: az iskola előtti utcát a szennyvíz havi
rendszerességgel elönti! Több mint 20 éve így történik és a durva leveleim és fenyegetésem ellenére is csak a hitegetést kaptam. De megoldom!
Tehát van munka bőven! Kérem támogatásukat, ha tervezett munkámat hasznosnak ítélik meg!

Koszták Rudolf

Morva István

képviselőjelölt

képviselőjelölt

1978-ban születtem Kárpátalján, Beregszászon. 35 éve, gyermekkorom óta
élek Nagytarcsán. Végzettségem gazdasági informatikus. Hobbim a túra, vízi sportok, zenélés, fotózás, filozófia.
Pár szóban munkásságomról: létrehoztam egy közösségi
weboldalt, amely bemutatja Nagytarcsát, környezetét:
2142.hu (Tarcsavilág). Több mint 30 alkalommal szerveztük
meg a Tarcsa Túrát, melyben túravezető vagyok. 7 éve elindítottam egy élőzenés koncertsorozatot, a Rocktarcsát. Közösségépítő fejlesztésekkel, programokkal próbálom közelebb
hozni egymáshoz a lakosságot.
5 éve vagyok Nagytarcsán önkormányzati képviselő, bizottsági tag. Fő célom volt a sport- és szabadidős terek bővítése,
a közösségi élet erősítése, a kornak megfelelő minőségi kikapcsolódás megteremtése. Terveimből elkészült fejlesztések lettek, melyek hosszú ideig értéket fognak képviselni
községünkben. Ennek egyik eredménye a Nagytarcsai Sportés Szabadidőpark (Grund), melyben megvalósult: skate park
(roller, bringapálya), kosárlabdapályák, pumpa bringapálya, saját testsúlyos edzőpark, erdei sétány, és épül a zöld park is, egy
nagy játszótérrel, pihenő- és sütőhellyel, a kicsik erőnléti képességeit fejlesztő kalandparkkal.
További céljaim egyike a vizuális egyensúly megteremtése a
lakó és ipari övezetek között, községünk falusi megjelenésének erősítése, az ipar körüli zöld területek bővítése, fásítása.
Célom az egészséges életmód, a nyugodt lakóhely, a boldog
közösség megteremtése. Bővebben munkásságomról, további
fontos terveimről: facebook.com/rudolfkosztak.
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43 éves okleveles közgazdász, mérlegképes könyvelő és adótanácsadó vagyok.
Diplomáimat 1998-ban a PSZF-en, majd
2003-ban a Corvinus Egyetemen szereztem.
Születésem óta Nagytarcsán élek, két gyermekem van.
Szakmai és önkormányzati tapasztalatommal szeretném segíteni szülőfalum fejlődését. Az elmúlt 9 év, melyből 4 évet képviselőként, az azt követő időszakot a pénzügyi bizottsági
tagként töltöttem, rávilágított arra, hogy van mit tennünk Nagytarcsáért.
Egyik konkrét célom a telekadó és a kommunális adó megfelezése. Ugyanis a többi adónem biztosíthatja a kiadások fedezetét, igaz, csak felelős gazdálkodás mellett!
Másik célom a falu távoli pontjairól iskolabusz indítása,
amelynek segítségével mind a balesetveszélyt, mind a reggeli
feszült dugók kialakulását jelentősen csökkenthetjük.
Mindenekelőtt azonban a legfontosabb lépés az új önkormányzat hozzáállásának, gondolkodásmódjának, és alkalmazott
módszereinek megváltoztatása. Mindannyiunk örömére szolgált
a Községháza rekonstrukciója 2014-ben. A külcsín megszépült,
de a belső struktúra a régi maradt.
Ha Ön is azt gondolja, hogy ideje a hivatal hatékonyságát növelni, tegyünk közösen érte! Lehet, hogy ehhez le kell vonni a
személyi konzekvenciákat is! Szakítsunk a „következmények nélküli falu” megítéléssel!
Megválasztásom esetén azon fogok dolgozni, hogy a Menynyiségi Nagytarcsa helyét átvegye a Minőségi Nagytarcsa.

Nagytarcsai TÜKÖR
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Oravecz Tibor

Palaszkó Róbert

képviselőjelölt

képviselőjelölt

Nyugállományú katona vagyok, költő. 33 éve
vándoroltam be az akkor még csendes Nagytarcsára. A politikában a rendszerváltás óta veszek
rész, korábban a településfejlesztési bizottság
tagjaként segítettem a képviselő-testület munkáját
A Cselekvő Fejlődés Programja 10 éve készült, amit a http://oravecz.hupont.hu/ oldalon mindenki elolvashat. Sok minden megvalósult
belőle (szándékosan nem töröltem), de egészében megvalósításra vár.
Itt követhetik nyomon egy-egy témához írt bejegyzéseimet is.
Független képviselőként indulok, megtartva azt a szabadságot, hogy
sorsdöntő kérdésekben KDNP-szavazó maradok.
Jól ismerem az itt élő emberek gondjait, problémáit. A falut nem a
házak tömege, nem az utak minősége, hanem a benne élők személyisége teheti csak naggyá.
Az elmúlt 10 év sok eredményt hozott. A sikerek mellett viszont nem
szabad elmenni amellett, hogy a lakosoknak nem sok beleszólása van
saját életkörülményeibe.
A falu részeire szakad, és ezek a kis lakóközösségek lobbiznak érdekükért, amit egy-egy aktívabb képviselő próbál felkarolni több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel.
Átlátható tervezés, többoldalú kommunikáció esetén ez nincs így,
mindenki meg tudja várni, amíg egy-egy fejlesztés megvalósul lakókörnyezetében.
A Cselekvő fejlődés programja választ ad egy összetett kihívásra, a
„Nyugodt mindennapokra”.
Ez a falu az itt élőké, nem pártoké. Nem a polgármesteré, nem a képviselőké. Ez a falu az enyém, a tiéd, Nagytarcsa a miénk!
Adjuk vissza a falut a lakosoknak!

Hogy miért vágtam ebbe bele? Hogy
miért érdekelnek a közügyek és, hogy
mire jöttem rá?
Palaszkó Róbert vagyok, 43 éves gépészmérnök, 5 gyermek boldog édesapja. Nagyszerű feleségemmel próbálunk
értékes embereket nevelni ennek a Hazának. És, mint Önök
mind tudják, ez sokszor emberpróbáló feladat. Napi szinten
ingázni be Pestre, fenntartva a kellő számú járműveket, aggódni, hogy vajon a víz elég jó-e ma, és ami a kedvencem,
hogy úgy biciklizzek, vagy sétáljak a gyerekeimmel vagy a kutyámmal, hogy ne üssenek el az utcánkban.
Nem várhatom el mástól, hogy értem aggódjon, rám figyeljen. Azon látszatidők már elmúltak.
Abban hiszek, hogy ha másokra és értőn figyelek, akkor a
megoldást közösen megtaláljuk a problémára. Együtt, akarattal meg is oldjuk és igen, sikerülni fog.
Sikerülni fog még élhetőbb Nagytarcsát álmodni és tenni
amikor eljön az ideje.
Most az idő eljött. Tenni vágyom.

Rónai Pálné Krisztina

Szalkai Gábor

képviselőjelölt

képviselőjelölt

1967-ban születtem. Családommal 15 éve élünk Nagytarcsán, gyermekeink itt nőttek fel. A
helyi közéletbe már egy évtizede bekapcsolódtam. Először civil aktivistaként, majd az önkormányzat bizottságában, 2014-től képviselőként
szolgálom a település közösségét. Önként vállalt feladatként végeztem a
sajtószolgálatot, a kulturális és közösségi szervezést, igyekeztem a nyílt,
őszinte lakossági kommunikációt erősíteni, környezetvédelmi és karitatív
akciókban vettem részt. Elindítottam és szervezem a helyi piacot. Amit az
itt élők érdekében fontosnak tartottam, annak ügyét felvállaltam és legjobb tudásom szerint igyekeztem képviselni. A képviselőtestületben, az
Oktatási-Kulturális-Sport és Egészségügyi bizottságban, melynek elnöke
lehettem, az Értéktár Bizottságban számos eredményt mondhatunk magunknak. Többes számot azért jelzek, mert az igazi érdekképviselet csak
csapatmunka, összefogás, az erők egyesítése által lehetséges. Köszönet
mindenkinek, aki ezekben mellém állt és segített! Köszönöm a bizalmat,
mely számomra óriási erőforrás és érték, mellyel soha nem szabad visszaélni!
Településünk az elmúlt években óriási változásokon ment keresztül. A
következő időszak sorsdöntő lesz. A helyi döntéshozók vállán hatalmas
felelősség nyugszik, hogy meg tudják-e majd tartani Nagytarcsa élhetőségét. Nagytarcsa most a lehetőségek hazája. Megvannak az adottságok,
hogy virágzó, dinamikusan fejlődő község legyünk, de az a veszély is
fennáll, hogy gátlástalan érdekcsoportok harcának az áldozatává válunk.
Nagy a tét! A jelen és a következő generációk jövője van a település vezetőinek kezében!
Hangzatos ígéretek helyett a közösségért végzett munkámat, felelősségteljes döntéshozói szolgálatomat ajánlom fel. Ha megtisztelnek bizalmukkal, szeretném folytatni képviselői munkámat. Számíthatnak rám.
Kérem és köszönöm támogatásunkat!

Születésem óta Nagytarcsán élek, 49
éves vagyok, nős, és van két gyönyörű
kislányom.
Végzetségem gimnáziumi érettségi,
gépjármű-technikai szerelő, valamint egyéb OKJ-s képzésen vettem részt (rendszerprogramozó, aranykalászos gazda, gyógymasszőr).
Mintegy 20 éve főállásban a mezőgazdasággal foglakozom, mint őstermelő, családi gazdálkodó.
6 éve töltöm be a TAB elnöki posztját (Települési Agrárgazdasági Bizottság).
A termelői piac beindulásában aktív szerepet vállaltam,
továbbá a kulturális életben is részt veszek.
A település közösségi munkáin (szemétszedés, gazolás,
táblafestés…) rendszerint családilag jelen vagyunk.
Feleségem Szalkai Gáborné Anikó a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület elnöke, így őt teljes vállszélességgel támogatom, és mindenben segítem.
6 hónapja az önkormányzat pénzügyi bizottságának külsős tagjaként segítem a munkát.
Ezután is szeretném a segítségemet felajánlani, mint
képviselő.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Tokaji Attila
képviselőjelölt
1984-ben születtem Miskolcon. Végzettségemet tekintve informatikus vagyok.
Jelenleg a Nemzeti Infokommunikációs
Zrt-nél dolgozom. Feleségemmel és két
gyermekemmel 2016 óta élünk Nagytarcsán.
Sokat gondolkodtam rajta, hogy mit is ígérhetnék a választópolgároknak. Ígérhetném, hogy lesz tiszta ivóvizünk, kerékpárutunk a Szilas-patak mentén. Vagy azt, hogy a Volán busz
15 percenként indul majd az Örs vezér teréig.
Célravezetőbbnek tartom, ha a jelölt inkább vállalásokat tesz.
Olyat, amit be is tud tartani és nem kell a ciklus végén magyarázkodnia.
Fontos számomra a környezetünk védelme. Úgy döntöttem,
hogy megválasztásom esetén, képviselői tiszteletdíjam felét
Nagytarcsa fásítására fordítom. Célom, hogy minden rám leadott szavazat után sikerüljön egy-egy facsemetét ültetni.
Azon fogok munkálkodni, hogy létrejöjjön Nagytarcsán a
részönkormányzat rendszere. Ezzel az egyes településrészek
érdekvédelme is erősödhet. Ez az egység az önkormányzat
bizottságaként működik, annak részeként. Javaslatokat tehet
a testületnek, előterjesztéseket készíthet. Fontos, hogy javuljon a kommunikáció a lakossággal.
Kérem szíves támogatásukat, megtisztelő szavazatukat. Jelöljük ki együtt Nagytarcsa jövőjét!
Facebook: https://fb.me/tokaji.attila.nagytarcsa
E-mail: tokaji.attila@gmail.com

A SzilasTV tájékoztatja
a Tisztelt Olvasókat és Nézőket,
hogy az adáskörzet településeinek
polgármesterjelöltjei
a televízió műsorában is
bemutatkoznak.
A nagytarcsai jelöltek várhatóan a
szeptember 23-i vagy 30-i adásban
láthatók-hallhatók.
A beszélgetések nyomon követketők lesznek a szilastv.hu
weboldalon is!

NEMZETISÉGI KÉPVISELŐJELÖLTEK

Szlovák önkormányzat
Közelednek az önkormányzati választások, így a nemzetiségi képviselők választása is. Rövid tájékoztatót szeretnék adni
az elmúlt öt év munkájáról. A nehéz kezdet után sikerült egy aktív, tettre kész
képviselő-testületet összehozni. Az első
bemutatkozó nagy rendezvényünk a
2015-ben megrendezett Pest környéki
szlovák evangélikusok találkozója volt,
ahol Miloš Klátik szlovák püspök, és
Gáncs Péter elnök püspök szolgált.
Ezzel a rendezvénnyel beindult a „gépezet”. Rövid felsorolás, a teljesség igénye
nélkül: szlovák sírkövek, kőpark, betlehemes felállítása, adventi készülődés, gyertyagyújtás,
fenyőállítás,
húsvéti
készülődés, tojásfa, községi ünnepségek,
szlovák tábor, szlovák színházi előadás,
varecska klubfoglalkozások, hagyományos nagytarcsai sütemények és ételek
készítésének bemutatása, felvéve a nagytarcsai értéktárba, kenyérsütés, falusi búcsú, majális, táncforgatag, fúvószenekari
találkozó, KÖN napok, fáklyás felvonulás,
fotókiállítás, nemzetiségi nap, kiállítások,
idősek karácsonya, nagytarcsai népvise-
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letbe öltözött jegyespár bemutatása Bánkon, és Szlovákiában, Gyetván, élő népviselet, ma is viselő asszonyok fotózása,
Országos Szlovák Napokon részvétel, faluszépítés, festés, virágosítás, környékbeli települések nemzetiségi napjain
részvétel, Nemzeti Színház, szlovák nyelvű darabok, kirándulások. Igyekeztünk
mindenhol képviselni községünket, bemutatva népviseletünket, szlovák nyelvünket, hagyományinkat, fényképes
katalógusokkal, valamint a Nagytarcsai
Kalendár kiadványunkkal. Köszönjük szépen a bizalmat, a támogatást és a sok segítséget!
Köszönöm
képviselő
társaimnak a sok munkát, kitartást, bízva
jövőbeni támogatásukban!
Folytatás
Az októberi választáson szlovák nemzetiségi képviselőként indulók: a jelenlegi
képviselők közül Szlaukó Istvánné, Pataki
Tiborné, Varga Gábor. Új képviselőjelöltek: Békésiné Sipiczki Mária, Szalkai Gáborné, Fényes Mihály. Öt képviselőt kell
választani.

Tájékoztató a választás menetéről
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő
választópolgároknak nem lesz külön szavazókörük, az önkormányzati választásra
kijelölt szavazókörben fognak szavazni,
de külön névjegyzékük lesz.
A szavazás menete: igazolja személyazonosságát érvényes személyi igazolványnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal, és
mutassa be lakcímkártyáját! Írja alá a választói névjegyzéket! Amennyiben Ön
nemzetiségi választópolgár, írja alá a
nemzetiségi névjegyzéket is! Vegye át a
szavazólapokat és borítékokat. A kitöltött fehér szavazólapokat a fehér borítékba, a kitöltött zöld szavazólapokat a zöld
borítékba helyezze! A zöld borítékot mindenképpen zárja le! A fehér és a zöld borítékot dobja a szavazatgyűjtő urnába!
Nemzetiségi névjegyzékbe regisztrálni
szeptember 27-ig lehet, online, személyesen vagy levélben is a magyarországi
lakcíme szerinti helyi választási irodában.
Szlaukó Istvánné

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

„Hív a vasút, vár a MÁV!”

em munkaerő toborzásról van szó,
N
nem az államvasútakhoz akarjuk
meginvitálni ezzel a régi szlogennel a
kedves nagytarcsaiakat, hanem egy kis
hangulatjelentést szeretnénk küldeni a
482-es Volán buszról, illetve annak
folytatásáról, a Hatvan-Budapest vonatról. Sőt, lelkesíteni akarjuk a jelenleg még a 480-as busszal utazókat, ha
módjukban áll, akkor csatlakozzanak a
maroknyi csapatunkhoz, és bátran
próbálják ki ezt az útvonalat is.
Már hallom az ellenérveket, amelyekkel mi, a XVI. kerületet a XVII. kerületre felcserélők is tisztában vagyunk.
A számomra is érthetetlen fél falura
eső szolgáltatás, a gépi bérlet csak egy
célt hajlandó feltüntetni, a még nekem
is bizonytalan menetrend, ami szombaton nem csatlakozik a vonathoz, és
a hazautazást kínáló délutáni járatokhoz, imádkozzunk, hogy ne késsen a

vonat, mert akkor valaki autós családtagot kell alkalmazni (már, ha van).
Két hónappal ezelőtt még a gondolatot is elhessegettem magamtól, hogy
én, aki a Nyugati pályaudvar közelében dolgozom, miért kössek ki a Keleti
pályaudvaron hajnalok hajnalán? Aztán egy szép nyári napon a 6:20-kor induló 482-es „keménymag” konkrétan
eltérített Rákoscsaba irányába, és azó-

ta is azzal járunk. Az előnyök: nem kerül többletköltségbe, gyors az odajutás
autós konvoj nélkül, nincs sorompó,
nem kell felmászni az alacsony platós
vonatra, ami légkondicionált, és újabb
gyártmány, nincs utunkban egy aluljáró sem, az ipari parkok dolgozói is ki
tudják használni. A XVII. kerületben és
a X. kerületben dolgozóknak szintén
könnyebb a munkába járás. A keresztúri piac és fél óra alatt elérhető, ha a
Rákoscsaba felé menő buszt választjuk.
Én személy szerint örülök, hogy
Nagytarcsa Község Önkormányzata kinyitott egy másik lehetőséget Budapest elérésére. Persze, azért a
tapasztalatokat összegyűjtve lehetne
még jobban, az életre szabva kidolgozni a menetrendet, vagy akár egy kisebb busz is megoldás lehetne. Úgy
gondolom, ha ez az új járat bármely
okból megszűnne, az mindenképpen
visszalépést jelentene.

A 482-ES VOLÁN BUSZJÁRAT
UTASAINAK NEVÉBEN
SEBŐK ZSUZSANNA

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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KÖZÉRDEKŰ
HIVATALI ÜGYINTÉZÉS
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Ancsin László Zoltán jegyző:
előzetes egyeztetés szükséges telefonon
vagy személyesen a titkárságon
A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Tel.: 06-28-450-204

Gödöllői Járási Hivatal
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.
Telefon: 06 28 512-440, 529 100
E-mail: pmh@godollo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 (28) 529-187, 06 (28) 529-200
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
H: 8:00 – 20:00, K: 8:00 – 20:00, Sz: 8:00 – 20:00
Cs: 8:00 – 20:00, P: 8:00 – 20:00

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

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

SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

Mezőőr:

Nagytarcsai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Székely László, telefon: 06 70 3305604

Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Ügyfélszolgálat telefon: 0670/633-8056
Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com
Igazgató: Ősz Gyula, Telefon: 06-20/479-5156
Ügyfélfogadás: Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 12.00 – 19.00
Weboldal: www.nagytarcsaikozszolgaltato.hu
Táncsics Művelődési ház bérlése: Kovalcsikné Bartha Mária
Telefon: 0670/321-6042
Közvagyont érintő meghibásodás, rongálódás esetén:
Balik Levente, 06-70-934-9091.
Grund bérlése: Albert Tünde, telefon: 06-70-633-8056.

EGÉSZSÉGÜGY

20

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 szeptember-október

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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Szeptember a piacon

Szeptembertől nagyobb forgalom várható a piacon. Tudják ezt az árusok is, ezért bővebb választékkal, több áruval várják a kedves vásárlókat. Érik már a szőlő, itt az igazi lecsószezon és az eltevések ideje.
Lehet még uborkát kovászolni, csalamádét készíteni. Akinek nincs erre ideje, az készen is vásárolhat piacunkon savanyúságot. A Vecsésről
érkező Pálinkás Savanyúság csapata most már rendszeresen jelen lesz
piacunkon. A barackvásár sikeresen lezajlott, de még kapható fehér
és sárga húsú, kései finom őszi is, több standon megtalálható.
A mobil húsoskocsi érkezése szeptember 20-tól várható. Sokan keresték nyáron a friss tőkehúst, reméljük most újra beindul a húsbolt
forgalma. A retró lángos, hamburger és a kürtőskalács továbbra is
népszerű a vásárlók körében. Érdemes megkóstolni a piacon kapható
sajtokat is, nem fognak csalódni. Több standunkon is kapható saját
gazdaságban nevelt állat húsából készült felvágott, kenőmájas és
többféle szalámi. Érdemes az uzsonnákba ilyet pakolni a gyerekeknek. Aki pedig mellőzné a húsféléket, padlizsánkrémet, zakuszkát,
vagy többféle finom lekvárt is beszerezhet a piacon.
Szeretettel várunk mindenkit a Nagytarcsai Piacra!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

Erdei Vándortábor a Pilisben 2019 nyarán
Iskolánk bátor diákjai egyhetes vándortáborban vettek részt a nyár folyamán. Összesen
90 kilométert gyalogoltunk. Csodálatos útvonalon haladva ismerkedtünk a természet
szépségeivel, esténként a tábortűz hangulatával, és feledhetetlen napokat töltöttünk
együtt.
Pilisi túránk a szentendrei HÉV állomásról
indult, bepillantást nyújtva a Visegrádi-hegység természeti értékeibe és a magyar történelem emlékeibe.
A túra kezdetén a Kő-hegy panorámájában gyönyörködtünk, érintettük a Holdvilágárok szurdokvölgyét, majd a Dunakanyar
legszebb látványát kínáló Prédikálószéki-kilátóból csodálhattuk meg a táj lenyűgöző
szépségét. Felfedeztük a vadregényes Spartacus-ösvényt, látogatást tettünk a Bertényi
Miklós Füvészkertben, majd Visegrádra érkeztünk. Megtekintettük a történelmi fellegvárat, végül a Mogyoróhegyi Camping
közelében egy izgalmas erdei iskolai foglalkozáson vettünk részt.
SZEGEDINÉ KRETOVICS ÉVA
VÁNDORTÁBOR-VEZETŐ
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Én vagyok TE!
Több mint 4 éve már annak, hogy iszlám szélsőségesek terrortámadást intéztek az erősen
valláskritikus Charlie Hebdo szerkesztősége ellen, mely olykor a muzulmánokat is gúnyolta.
Éppen erre faragtak rá, hiszen ők nem tűrhetik,
ha valaki gúnyt űz Mohamed prófétából. Utána
azonban futótűzként terjedt a szolidaritást kifejező mondat: „Je suis Charlei!” (ejtsd: zsö szví
sarli), azaz: „Én vagyok Charlei!” Előfordul, hogy
stresszhelyzetben a túlélés kedvéért ennél sokkal furcsább módon reagálunk. Ilyen az elfojtás,
amikor a belülről jövő indulatot kiszorítjuk a tudatunkból: „Én nem haragszom senkire”. A projekció már számol a negatív érzésekkel, de azt
a másik személyre vetíti ki: „nem én vagyok agresszív, hanem te velem.” A regresszió során az
ember egy korábbi személyiségfejlődési szakaszba zökken vissza: úgy viselkedik, mint egy
gyermek, sír, rágja a körmét, megsértődik, követel, jelenetet rendez. Még az is előfordul,
hogy az áldozat azonosul az agresszorral, például azzal, aki fogva tartja, vagy erőszakot követ el ellene, mégis védelmébe veszi, nem
jelenti fel, titkolja a fájdalmas eseményt, mert
nem lát kiutat, pedig van! Az „Én vagyok Charlei” sokkal éretteb felelet a szörnyűségre, még
ha nem is tudja megmenteni az áldozatokat.
Ugyanis az áldozatokkal azonosul, a gyengébbel. Még akkor is megérint ez a magatartás, ha
nem értek egyet a párizsi szatirikus lap vallásokat gúnyoló rajzaival.
Van még egy magatartás, amit érdemes itt
előhozni, még ha ez nem is tudományos megnevezés: ez a terelés. Ezt ügyesen és folyamato-

san műveljük. Úgy állítjuk be, hogy azért nem
lehet teljes a boldogságunk, mert mindig van
körülöttünk valami – általában nevetséges –
rendellenesség. Az ok mindig másban keresendő, olykor az aktuális kormányban, de gyakrabban a család feketebárányában, aki lehet egy
alkoholista, vagy akinek már gyerekkorában is
nehéz volt, s később valamilyen tekintetben
derékba tört az élete. De, ha egy kicsit megkapargatjuk a történetet, rájövünk, hogy akinek
sikerült pl. alkohol nélkül túlélni a családi történetet, egyáltalán nem biztos, hogy nem nyomorodott meg másképpen, kevésbé látványos
módon.
Egy biztos: élt Valaki, és él most is, és hív ma
is Valaki, aki magára vette minden ember baját.
Azokét is, akiket okolnak, azokét is, akik okolnak. S mindig az áldozattal (az EMBER) azonosult, és sohasem az agresszorral (sátán). Magára
vette mindnyájunk igazi baját, a bűnt. S azt
mondta: „Én vagyok a feketebárány! Én vagyok
az áldozat mindenkiért!” Hasonló ez ahhoz,
amikor Maximilian Kolbe plébános, az auschwitzi koncentrációs táborban azt mondta: Én
vagyok Franciszek Gajowniczek! Egy fogoly szökése utáni tizedelésnél egy kétgyermekes családapa helyébe állt. Jézus pedig, aki az Isten Fia,
mindnyájunk helyébe lépett. Az előbbi azért,
hogy felnevelhesse gyermekeit, s velük lehessen 1995-ig, Jézus pedig azért, hogy minden ellenére, vele lehessünk örökké.
A nagytarcsai Evangélikus Templom is azért
épült 1931-ben, hogy ezt hirdesse. Ezért várunk
mindenkit szeretettel az evangélikus gyülekezet ünnepére, a templom 88. születésnapjára, a
szeptember 29-én, vasárnap fél 11-kor kezdő-

dő istentiszteletre. És egyébként is bátorítunk
mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, hogy vallási meggyőződésétől és hovatartozásától függetlenül közelebb kerülhet az élet legnagyobb
ajándékához, a hithez!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
MENTÁLHIGIÉNÉS LELKIGONDOZÓ

Családcsoport
Amikor idén januárban Nagytarcsára költöztünk családommal, mindannyian úgy gondoltuk, hogy lakóhelyünk egy igazi kis
gyöngyszem. A gyerekek hamar új barátokra
találtak, mi felnőttek úgyszintén nagyszerű
társaságra leltünk.
Úgy véltük, itt igazán megtaláltuk a helyünket, egyvalami azonban mégis hiányzott:
egy olyan közösség, ahol hasonló világnézetű, életállapotú és értékrendű családokkal találkozhatunk. Korábban tapasztaltuk, milyen
jó dolog, a „valahova tartozás” érzése, az, ha
van egy olyan fórum, ahol az azonos gondolkodású emberekkel tudunk beszélgetni akár
a mindennapok, a gyermeknevelés vagy a házasélet nagy kérdéseiről, és idővel egy biztos
pont tudunk lenni egymás számára folyton
változó és rohanó világunkban.
Hamar kiderült, hogy vágyunkkal nem vagyunk egyedül, és csakhamar József atyával
álmodtuk tovább a leendő nagytarcsai családcsoportot. Időközben azok közül, akikkel
megosztottuk elképzelésünket, többen lelkesen üdvözölték a kezdeményezést, így mostanra eljutottunk odáig, hogy a tervek valóra
válhatnak.
A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő találkozókat József atya irányításával
és támogatásával, a Kistarcsán már működő
családcsoportok tapasztalataiból merítve, de
saját igényeinkre szabva szerveznénk.

Az összejövetelekre egyelőre Kistarcsán, a
plébánián fog sor kerülni. Itt a gyerekeknek
külön szabadidő terem van kialakítva, hogy
ők is jól érezzék magukat, amíg a szülők beszélgetnek. Részükre felügyelet lesz biztosítva.
Az első ismerkedős találkozót szeptember
29-én 16:00 órakor tartjuk szintén a Kistarcsai
plébánián, ahova minden érdeklődőt nagyon
sok szeretettel várunk.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Ha valaki csatlakozni szeretne, kérdése
van, további információkért az alábbi elérhetőségek valamelyikén készséggel állok rendelkezésére:
MAYERNÉ SCHULLER HAJNALKA
TEL: 30/569-4104,
EMAIL: SCHULLER.HAJNALKA@GMAIL.COM
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MÚLTIDÉZŐ

A lelkiismeret
A tanácsháza udvarvégén volt egykor
egy cipészműhely. Gyuszi bácsi, a cipész,
magánvállalkozó volt, egy alkalmazottal,
Ördög István bácsival. 1945 után a műhelyét, szerszámait és a bőrkészletét államosították. Még örülhetett, hogy a KTSZ
alkalmazottjaként tovább dolgozhatott.
Számomra pedig az volt az öröm, ha családunk valamely tagjának nagybeteg
lábbelijét velem küldték el javításra, mert
szerettem a félhomályos kuckót, benne a
bőrök, a szurkos ragasztók, és faszegek illatát. Megkapó volt számomra, ahogyan
a monoton munka szótlanul, halkan neszezve zajlott.
Amikor beléptem, a kerek arcú István
bácsi háromlábú székén ülve vidám szemekkel nézett fel rám, miközben a spárgát szurkozta. De Gyuszi bácsi hosszúkás
arca mindig szomorú volt. Talán azért,
mert nem tudta megemészteni, hogy így
kibabráltak vele. Ajkai közt sorjázva álltak
a centiméteres, gyufaszál vastagságú, kihegyezett faszegek. Kezében a kaptafán
épp egy méretes csizma volt. Intett, hogy
üljek le az asztal végében lévő székre. Kerek, domború fejű kalapácsával határozott ütésekkel verte be az előre
kilyuggatott vastag bőrtalpba a szegeket. Szemüvege felett minden egyes kalapácsütés után kipislantott a portól
homályos, pókhálókkal beszőtt alacsony
párkányú ablakon. Amikor a szegek kifogytak az ajkai közül, csak akkor szólalt
meg. Átadtam a javítandó cipőt, amit
először is nagy szakértelemmel forgatgatva szemügyre vett. Eközben ajkait az
ínyére hátra húzva kivillantak nagy lófogai, melytől még szomorúbbnak látszódott. Felkapcsolta a plafonról hosszú
vezetéken egészen közel az asztal fölé lógó zománcozott ernyőjű lámpát, és a reszelők, árak, és más cipészszerszámok
között heverő számlatömböt felütötte.
Tintaceruzája hegyét megnyalva ákombákom betűkkel töltötte ki a rublikákat.
Irónját letéve az indigós másodpéldányt
kitépve átnyújtotta.
Történt egy napon, hogy értesítést kapott, hogy a KTSZ központjából ellen-

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

őrök jönnek ki leltározásra. Gyuszi bácsi
nemrég valakinek ingyen talpalta meg a
cipőjét. Ezt volt maszek korában is gyakran megtette – akkor még megtehette –
egy-egy szegényebb kuncsafttal. Úgy
gondolta, hogy majd valahogy kigazdálkodja az immáron KTSZ tulajdonából felhasznált anyagot, de most hirtelen
ránehezedett; hogyan is fog ő elszámolni a két hiányzó bőrdarabbal? És mivel
érzékeny lelkiismerete nem bírta el a kéttenyérnyi bőr hiányát, átvirrasztott nehéz
éjszaka után nem látva maga előtt más
kiutat, másnap kora reggel bement a
műhelybe, és felakasztotta magát.
Így szűnt meg a nagytarcsai cipészet.
Ördög bácsi pedig csőszként folytatta
pályafutását. 1972-ben már több mint
egy évtizede rótta a határ poros útjait,
amikor egy nyári vasárnap délután az
Apokalipszis filmstúdiónk stábja az „urasági földeken” Tóth Mihályék szőlőjében
éppen a „Nábót szőlője” című film forgatásához készülődött. Ördög István bácsi
vasárnap lévén ünnepi öltözetben járta a
határt. Alig, hogy megérkeztük, megjelent és igazoltatott bennünket, és nem
tágított a felvételek befejezéséig. Végig

Megjelenik: havonta, 2200 példányban
Kiadó:
EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.
Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com
Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród
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szemmel tartott bennünket, nehogy elcsenjünk akár egy fürtöt is, mert lelkiismerete erre kötelezte!
GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Falumúzeum
Kedves látogatóink!
A Falumúzeumban felújítási
munkák miatt a látogatás
2019. november 30-ig
szünetel.
Megértésüket köszönjük.
Győriné Kováts Andrea
intézményvezető

HIRDETÉSI ÁRAK
Méret
Hirdetési ár:
1/16
3000 Ft
1/8
6000 Ft
1/4
12 000 Ft
1/2
24 000 Ft
1/1
48 000 Ft
Lakossági apró 20 szóig ingyenes.
Üzleti apró 20 szóig 1500 Ft.
Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÖSSÉG

Elődeink díszes bútorai
A nagytarcsai asszonyok – mert ők voltak
minden időkben a család mozgatórugói,
irányítói – a ruháikon kívül törődtek a lakás díszítettségével is.
A 20. század első negyedében már nem
felelt meg nekik a barna bútor, hangulatosabb kéket készíttettek. A kék alapszínre virágokat festettek, amelyek egyenlő
rangot élveztek a hímzett ruháikkal. Ezeken is nefelejcsek, tulipánok, zöld levelek
díszlettek, mint a textileken.
A bútorok festését viszont nem tartották
asszonyi munkának. A férjek a faragáson
kívül más díszítést nem vállaltak, így
kénytelenek voltak asztalos mesterre bízni a munkát.
A 20. század első egyedében dolgozott
Cinkotán egyy Molnár László nevű mester, akinek a munkája megfelelt a mi aszszonyainknak, így az itt fellelhető
emlékek az ő keze munkáját dícsérik.
Szívet melengető bútordarab a bölcső. A
falumúzeumben látható, 1927-ből való
darab is tele van szórva tulipánnal, nefelejccsel. Látszik rajta, hogy szívvel készítették a születendő babának. A benne
fekvő pólyás babát szalaggal lekötve
védték a ringatáskor megeshető kipotytyanástól.
A bölcsőt éjszakára a szülők ágya mellé
tették. Éjjel, ha felsírt a gyerek, az anya kidugta a lábát a dunyha alól, és azzal ringatta a bölcsőt, míg a baba el nem aludt.
A múzeumban látható kis bútordarabban a néhai Franyó János nevelődött.
Az első szobai ágyat is ékesítették Ennek
a külső végét festették tele virággal Az
ágynak nem csak ez volt a dísze, sokkal
szembetűnőbb volt a rajta elhelyezett 69 darab díszpárna. Ezeken soha nem
aludt senki. Egyetlen feladatuk az volt,
hogy a szobába belépőt ámulatba ejtsék.
Ezért is említem ezeket a berendezési

tárgyak között.
Ha 9 párna volt felrakva, szinte biztos,
hogy az anyósé volt 3, a többit hozta a
menyecske.
A sarokpad is nagyon szép darab. Sarokpad, mert az ablak felőli fal mellett áll, az
asztal két oldalát körülveszi. A pad két
szárnya sarkosan illeszkedik egymáshoz.
A díszítő virágok között az új házasok neve is olvasható, a házasságkötés évszámával együtt. A miénk 1914-ből való.
Minden családnál fontos volt a tulipános
láda. Textileket tartottak benne. Sok esetben fő műsorszám volt a lakodalom napján a láda megérkezése a menyasszony
után.
A múzeum tulajdonában lévő láda 1896ban készült, Ördög Annának. Ekkor még
nem világos, hanem sötétkék alapszínen
díszlettek az apró virágok.
A 19. században egy alacsony padhoz
hasonló bútort is használtak. A pad lapján kerek lyukat vágtak. Ez volt ugyanis
az asztalszék. Arany Jánosnál olvashatjuk:
„Kiteszik középre a nagy asztalszéket, erre tálalják fel az egyszerű étket…”.
A lyukba ugyanis beillesztették a bográcsot, mondjuk a gulyással, és a család körülülte, fakanállal ette a közös tálból a
levest.
A nagytarcsaiak ez nem így ismerték 20.
században. Pedig a fa evőkanál itt is
használatos volt. Ezt a lyukas bútort már
csak gyermek állókaként alkalmazták. Így
is nagy haszna volt, mert nem mászkálhatott el a beleállított gyerek, tehát védett helyen volt. Így is nevezték: állóka.
Örülnék, ha mindezeket a tárgyakat sokan megnéznék a múzeumban.
SzERETETTEL ÍRTA:
A TANÍTÓ NÉNI

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

Dohány Dorina 2019. június 27-én 20:10 perckor született a Flór Ferenc
Kórházban, 2750 grammal
és 54 cm-rel, apukája névnapján, László napon.
Nagyon szereti a hosszú sétákat a friss nagytarcsai levegőn, ilyenkor nagyon jókat alszik a babakocsiban.
Bikki Balázs 2019. július 4-én született negyedik gyermekként a
családba. Van két szerető bátyja, a
7 éves Máté, és a 2 éves Krisztián,
és egy aranyos nővére, a 4 éves Laura. Igazi kis mosolygós, alvós baba. A testvérei alig várják, hogy
együtt futkározzanak, játsszanak.

Sebők Ákos 2019. július 28-án
14:38-kor született 3250 grammal és 55 cm-rel. Szülei első
gyermeke, nagyon jó baba, nagyon nagy étvággyal. Nagyon
sokat mosolyog, és azt mondják,
tiszta apukája.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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KÖZÉRDEKŰ

Juka Bt.

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

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

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

ML PB NET KFT.

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

Nyitva:
minden pénteken 10-19-ig,
szombaton zárva!

KERÉKPÁRSZERVIZ
Faludi Gábor Nagytarcsa, Iskola u.6.
Nyitvatartás:
szerda: 13-18, csütörtök: 10-12, 13-18,
péntek: 10-12, 13-18, szombat: 9-12.
Kövesse nyomon
Nagytarcsa és a térség eseményeit
a SzilasTV
műsorában is!

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

MEGNYÍLT a
A BOCSKAI KÖZBEN,
A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.
SZERETETTEL VÁRJUK
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

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