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AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Meghívó Pozvánka
A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület (NHKE) 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2016. július 23-án

a Venčok Hagyományőrző Népdalkör megalakulásának 20 éves 
jubileumi évfordulójára megrendezendő gálaműsorra.

Gyülekező 13 órától a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában.
A kulturális program a Falumúzeum szabadtéri színpadán 15 órakor kezdődik.

Megnyitó: Rimóczi Sándor polgármester.
Köszöntő: Bátori László, az NHKE elnöke. 

Fellépő csoportok:
Báló Lipót Népdalkör Cinkota-Csömör összevont kórus

Isaszegi Asszonykórus
Kerepesi Pávakör

Kistarcsai Nefelejcs Asszonykórus
Rákoskeresztúri Szlovák Asszonykórus

Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület csoportjai

A belépés díjtalan.
Prajeme Vám veselú zábavu!

A Nagytarcsai Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület nevében:

Bátori László elnök
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A Csillagszem Óvoda beszámolója
A július a beszámolók ideje. A képviselő-testület el-

fogadta Antal Éva, a Csillagszem Óvoda vezetőjének be-
számolóját. Az óvodába jelentkező gyermekek létszáma
növekszik, 2016-ban 157 gyermek iratkozott be, a jövő
évre már most 165 gyermekre lehet számítani. Idén hat
csoport működik. A gyermekek ápolt, igényes környezet-
ben tölthetik óvodás idejüket. Óvodai nevelésükről, ellá-
tásukról 25 fő alkalmazott gondoskodik. Eredményes és
sikeres nevelési évet zártak. A képviselőtestület köszöne-
tet mondott minden óvodai dolgozónak. Külön köszönet
és elismerés illeti Antal Éva óvodavezető asszonyt, aki so-
kéves áldozatos munkával szolgálta és vezette ezt az in-
tézményt. Antal Éva óvodavezető nyugdíjazás miatt
búcsúzik az intézménytől.

Új óvodavezető
Az új óvodavezető magasabb vezetői megbízásra be-

érkezett pályázatok elbírálása megtörtént. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy Hauptmanné Baraksó
Katalin pályázót 2016. augusztus 22. napjától határozott
időre, 2021. augusztus 22-ig megbízza a Csillagszem
Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve
az óvodavezetői feladatok ellátásával. Hauptmanné Ba-
raskó Katalin 28 éve van az óvodapedagógusi pályán, egy
évtizede a Csillagszem Óvodában dolgozik. Pályázatát
mind a szülői munkaközösség, mind a szakmai munka-
közösség támogatta.  Véleményük szerint pályázatából is
kitűnik az elhivatottság, a biztos jövőkép, a gyermekek és
a szülők iránti elkötelezettség. Elődje nyomdokán kíván
haladni, a nevelőtestület munkáját még magasabb szint-
re emelve. Az új óvodavezető így vall az eszményi óvodá-
ról: „Jövőképünk egy olyan óvoda, ahol érzelmileg meleg,
biztonságos, egészséges környezetben otthonosan moz-
gó, eleven eszű, tevékeny emberkék élik boldog, élmé-
nyekben gazdag gyermekkorukat.„ A vele készült interjút
a következő lapszámban közöljük.

A Szlovákok Önkormányzatának beszámolója
A nemzetiségi önkormányzat aktív szereplője a köz-

ség kulturális és közösségi életének. Legfontosabb fel-
adatuknak tartják, hogy a mai Nagytarcsán élőknek
bemutassák a szlovák hagyományokat, népviseletet, szo-
kásokat. A közösségi kohézió erősítői, szeretnék közelebb
hozni egymáshoz a falu különböző részein élőket. Mun-
kájukat a nemzetiségi képviselőkön túl számos támogató
és önkéntes segíti. Szeretnék a közoktatás keretében a
szlovák nyelvoktatást megszervezni. A képviselő-testület
megköszönte Szlaukó Istvánné elnöknek az NSZÖ egész
éves munkáját és a beszámolót elfogadta.

A védőnői szolgálat beszámolója
2015-ben védőnői tanácsadáson megjelentek száma

1572 fő volt. Nagytarcsán örvendetes módon egyre több
gyermek születik, a 2015-ös évben 52 kisbaba érkezett.
Kiemelt védőnői feladat az anyatejes táplálás népszerű-
sítése. Kissné Szarka Krisztina védőnő beszámolójában ki-
tért a korai fejlesztés fontosságára. „A gyermekjogi
törvény kimondja, hogy minden gyermeknek joga van az
egészségét, fejlődését biztosító ellátásokhoz. Korai fej-
lesztésre van szükségük azoknak a gyerekeknek, akik a
fejlődésben elmaradnak kortársaiktól egy, vagy akár több
területen. Sajnos Nagytarcsán óriási esélyegyenlőtlenség
van a hozzáférést illetően.

A városokban lakó gyerekeknek sok helyen ingyene-
sen biztosított a fejlesztés.

A nagytarcsai rászoruló gyerekek szülei magas óradí-
jakat fizetve, magánúton, vagy alapítványokon keresztül

próbálják a szolgáltatásokat elérni. Az anyagiakon túl az
utazás is nagy gyötrelem egy kis csecsemővel, vagy be-
teg gyerekkel, hiszen sokszor hónapokig vagy évekig tart
a kezelés.

A védőnő a várhatóan újonnan épülő bölcsődében
egy fejlesztő szoba kialakítását, gyógytornász és fejlesztő
pedagógus alkalmazását javasolta.

A képviselő-testület Kissné Szarka Krisztina beszá-
molóját elfogadta.

Dr.Kazinczy Erzsébet háziorvos beszámolója
2013. decemberétől csak felnőtt praxisként működik,

mivel a gyermek körzet elkülönült. A felnőtt lakosság szá-
ma 3411 fő. A praxis betegkártyaszáma 2700 db. Napi
szinten 80-90 fő a betegforgalom, ami magas szám. Saj-
nálatos módon több betegségtípus egyre magasabb
számban jelentkezik. Egyre több a mozgásszervi beteg
(631 fő), a cukorbeteg (201 fő), a magas vérnyomásos és
keringéses megbetegedésben szenvedő beteg. A légző-
szervi betegek száma 471 fő, az allergiás és asztmás be-
tegek száma is emelkedik, sok az ételallergiás. A
depresszió és a pánikbetegség jelentkezése az utóbbi
évekhez képest 30%-kal nőtt. Jó hír, hogy a nagytarcsai
daganatos betegek nagy része már csak szoros ellenőr-
zést igényel, remény van a teljes tünetmentességre és
gyógyulásra.

A háziorvos kiemelte a szűrővizsgálatok fontosságát,
melyekkel számos súlyos betegség megelőzhető lenne.
A képviselőtestület megköszönte és elfogadta dr. Ka-
zinczy Erzsébet háziorvos beszámolóját.

Háziorvosi praxis pályázat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy a vonatkozó jogszabály
alapján Nagytarcsa háziorvosi praxis betöltésére pá-
lyázatot ír ki.

Gyermekorvosi beszámoló
2013. decembere óta önálló gyermekorvosi körzet

működik Nagytarcsán. Működtető a Ronhild R. Bt. (dr. Ró-
naszéki Ágoston). Alkalmazottak: dr. Vereszki Xénia cse-
csemő- és gyermekgyógyász szakorvos, jelenleg
gyermekeivel van otthon, tartós helyettese dr. Fábri Or-
solya csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, Nagyné
Kiss Erzsébet csecsemő- és gyermekápoló, újszülött-, ko-
raszülött intenzív terápiás szakápoló, epidemiológiai sza-
kápoló. Betegek száma: kb. 700 fő, ebből kb. 560 a
nagytarcsai lakos.

2015. július 1-től 2016. május 31-ig 38 gyermek szü-
letett. Napi forgalom: 25-40 beteg, Látogatások száma
minimum 2. Az iskolai szűrővizsgálatokat, kampányoltá-
sokat szerződéses gyermekorvos végzi. 

Évközben felmerült igények, problémák: 1-2 digitális
csecsemő-mérlegre lenne szükségük, illetve a tavaly előt-
ti, majd a tavalyi év során is jelezték, hogy a rendelő be-
járata elé szükség lenne egy előtetőre, mivel az eső bever,
ázik a fal a bejárat mellett. A téli időszakban gyenge a
közvilágítás a rendelő előtt és a parkolóban. 

Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely
A Falumúzeum árnyas kertje ideális helyszín lehet

családi, privát rendezvények megrendezésére. A képvise-
lő-testület döntése értelmében lehetőség nyílik a Múze-
umkert kibérlésére. A testület döntése alapján a bérleti
díjak: Állandó kiállításra a felnőtt belépő: 400 Ft, nem
nagytarcsai diák- és nyugdíjas belépő 200 Ft, a helyi 18
éven aluliaknak ingyenes.

Időszaki kiállítás esetén a felnőtt belépő 500 Ft, nem
nagytarcsai diák- és nyugdíjas belépő 250 Ft, a helyi 18
éven aluliaknak ingyenes.

A Múzeumkert bérleti díja privát rendezvények ese-
tén 1.500 Ft/óra, maximum 15.000,- Ft/nap.

A községi rendezvények részére a múzeumkert to-
vábbra is térítésmentesen áll rendelkezésre. 

Tüzivíz-tározó bővítése
Nagytarcsa területén, de kiemelten az ipari parkok tű-

zivíz-készlete és -ellátása az előírások szerinti követel-
ményeknek már nem felel meg. A tűzivíz-rendszer
nyomását és vízhozamát csak a meglévő tárolási kapaci-
tás növelésével lehet biztosítani. A képviselő-testület úgy
határozott, hogy a Bíborka utcában 150 köbméteres tá-
rozó bővítését kezdi meg. A bővítéssel kapcsolatos terve-
zéssel és engedélyezésével a bérleti díj terhére a DPMV
Zrt-t bízza meg. 

Nagytarcsai Tömegsport Egyesület támogatása
A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület pályázatot nyúj-

tott be az önkormányzathoz, amelyben 2016. II. félévi
fenntartási és működési költségeinek finanszírozásához
kért támogatást. Az egyesület idén tavasszal egy tenisz-
iskolát indított el, ezzel nagytarcsai gyermekek részére
rendívül kedvezményes sportolási lehetőséget szeretné-
nek biztosítani. A tenisz iránt fokozott az érdeklődés, je-
lenleg már több mint 30 gyermek összesen heti 10
órában edz a teniszpályákon. A pályázati támogatás ál-
tal a már elindított tenisziskola is tovább bővülhet. Te-
niszhálók és speciális tanuló labdák kerülnek beszerzésre,
valamint az edzői díj egy részének támogatásával a szü-
lők kedvezményes díjat fizethetnek az oktatásért. Az
egyesület a későbbiekben labdaadogató gép beszerzését
is tervezi. A részletek iránt érdeklődők információt a
http://nagytarcsaikozszolgaltato.hu/index_sport.php
honlapról, illetve Kovács S. Ottó vezető edzőtől kaphat-
nak tájékoztatást. 

A testület döntése értelmében a Nagytarcsai Tö-
megsport Egyesület II. félévi fenntartásához és működé-
séhez szükséges források biztosítására 1.500.000 Ft
támogatási összeget biztosít a sportkeret terhére.

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés
Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai

Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-
profit Kft. között 2016. július 4. hatállyal új hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. Ezzel egy
időben a 2015. december 15. napján létrejött szerződés
hatályát veszti. 

A hulladékszállítással kapcsolatosan a képviselőtes-
tület új rendeletet is alkotott, mely megtekinthető a köz-
ség honlapján. www.nagytarcsa.hu

Torna az egészségért pályázat 
A mozgásszegény életmód okozta panaszok sok em-

bert érintenek Nagytarcsán is. Kevés olyan sportolási,
mozgási lehetőség van, amit akár az idősebbek, közép-
korúak is szívesen igénybe vennének. Sok a mozgásszer-
vi beteg, túlsúlyos, cukorbeteg ember. A kismamák,
kisgyermekes anyák számára sincs szervezett mozgási le-
hetőség. Pedig sokan szívesen részt vennének kismama
tornán, gerinctornán, a csontritkulás megelőzésére, eny-
hítésére alkalmas osteoporosis tornán, vagy egyéb szer-
vezett gyógytorna, rekreációs torna lehetőségen. A
Füzesligeti Egyesület felvette a kapcsolatot a helyi védő-
nővel, Kissné Szarka Krisztinával és több gyógytornásszal.
Féléves, heti 2 csoport részére kb. 48 alkalomra szóló tor-
nalehetőség megvalósítására pályáztak. A TORNA AZ
EGÉSZSÉGÉRT PROGRAM által heti egy-két csoport részé-
re lehetne gyógytornász által vezetett, kedvezményes tor-
nalehetőséget biztosítani. A résztvevők állapotfelmérés
és a védőnő által biztosított táplálkozási tanácsadás mel-
lett vehetnének részt a programban. A pályázat elbírálá-
sa folyamatban van.

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ

Napirenden
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A Blaskovits Oszkár általános iskolában balla-
gással vette kezdetét a tanév zárása, a vaká-
ció köszöntése.

A nyolcadikosok végigjárták az iskola tan-
termeit, búcsúzva tanároktól, diákoktól és az
alma matertől. A végzősök vonulása a torna-
teremben ért véget, ahol az iskola többi diák-
ja már együtt várta a tanév zárását.

Az iskola diákjai és énekkarosai műsorral
köszöntötték a tanév végét. Tóthné Seres Ka-
talin iskolaigazgató beszámolt az év eredmé-
nyeiről, végül pedig köszöntésekre,
elismerések átadására került sor.

Az igazgatónő elsőként a nyolcadikosok
szüleinek köszönte meg önzetlen munkáju-
kat. Elismerést kapott Fényesné Béres Zsu-

zsanna alsó tagozatos pedagógus. Molnár
Lajos díjat vehetett át Andorkó Renáta ne-
gyedikes diák, aki eddig mindig kitűnő ered-
ményekkel zárta az évet. Jutalomkönyvet és
oklevelet kaptak a kitűnő és jeles tanulók.

Elköszöntek a nyolcadikosok is. A rendez-
vényen a végzősők képviselői átadták az is-
kola zászlaját az utánuk következőknek.

A rendezvény zárásaként a végzősök az is-
kola udvaráról a távozás jelképeként léggöm-
böket eresztettek a magasba.

ZS. I.  FOTÓ: TAGAI PÉTER

Elballagtak a Csillagszem Óvoda iskola-
érett gyerkőcei is. A Napsugár csoport min-
den tagja elköszönt az ovitól, a Süni
csoport létszámának pedig mintegy fele
kezdi az őszt az iskolapadban.

Elballagtak

Ismét eltelt egy év
Egyik szemünk sír, a másik mosolyog. Örülünk, mert egy vidám hangulatú évzárón ün-
nepeltük a mögöttünk álló évet, szomorkodtunk, mert 17 nagycsoportos repült ki szár-
nyaink alól.

Május 28-án   jó  hangulatú családi évzáróra gyűltek össze a Szivárvány Óvoda csa-
ládjai.  Az volt a célunk, hogy mindenki számára emlékezetes legyen a nap, de különösen
a gyermekek számára akartunk nagy örömet szerezni. Színes programokkal kedvesked-
tünk, amelyekből mindenki választhatott magának kedvére valót. Kézműveskedhettek,
volt agyagozás, játékkészítés, szélforgókészítés, vidám vetélkedőkön vehettek részt szü-
leikkel, körhintázhattak, hatalmas csúszdavárat vehettek birtokukba, megnézhették az
evangélikus bábcsoport előadását, traktorozhattak. Az árnyas fák alatt jókedvű társaso-
zás folyt a Társasjáték Klub vezetőivel, Ágnessel és Domival.

Ügyes szakácsaink, Fábián Tibor és Fábián Mihály, daduskáink és dr. Mészáros Sándor
segítségével finom paprikáskrumplit varázsoltak ebédre. A kedves szülők palacsintái és
süteményei pedig ünnepi desszertként örvendeztettek meg bennünket. 

Június 11-én ismét ünneplőbe öltözött óvodánk. Gyönyörű, a középsős szülők által
virágokkal feldíszített  termek várták  nagycsoportosainkat és szüleiket. 

A ballagó gyermekek mesejátékkal, Az állatok nyelvén tudó juhász dramatizált fel-
dolgozásával szereztek vidám perceket. Ballagó versikéik s dalaik segítségével azt bi-
zonygatták, hogy bár nagyon szerettek ide járni, de az iskolába is izgalommal vegyes
várakozással készülnek. Vezető óvónőnk, Fodor Zsuzsa, s lelkészeink, Baranka György és
Mária kedves szavakkal és áldással búcsúztak tőlük. Könnyes szemekkel jártuk be még
egyszer a termeket, s finom terített asztallal láttuk vendégül kedves gyermekeinket. Isten
áldja őket további útjukon.

FÁBIÁNNÉ KIZUR ANIKÓ
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AFelsőrét lakópark területi fejlesztése, jelen-
legi állapot szerinti kialakítása a kétezres

évek elején került napirendre. A belterületbe
vonás kapcsán az önkormányzat előírta a be-
fektetőknek az utak, vízelvezetőárkok, járdák,
közvilágítás stb. kiépítését, amit a beruházók
vállaltak. A befektetők – hivatkozva a jövőbeni
építkezésekre – 2006-2007-ben csak részleges
és ideiglenes útburkolattal látták el a Felsőréti
utcákat, amelyet így az önkormányzat (a nem
elfogadható technológia/minőség miatt) nem
vett át, azaz az utak maradtak a befektetők bir-
tokában. 

Az ideiglenes burkolat 2007-es elkészítése
két lépésből állt, egyrészt egy zúzott tégla ala-
pot próbáltak a puszta földre leszórni, amelyet
az arra járó autók valamelyest betömörítettek,
másrészt erre egy minimális, 2-3 centiméteres
aszfaltot öntöttek rá platós teherautóról, me-
lyet egy malacperzselővel melegítve, kézi út-
hengerrel tömörítgettek. Ennek az
úgynevezett „paraszt-aszfaltnak" az egyenle-
tességét, minőségét, tartósságát jól jellemezte
az a tény, hogy az első tavasszal az aszfalt kö-
zepén kinőtt a növényzet...

A lakópark lakóinak száma örvendetes mó-
don folyamatosan növekedett, amely mind az
építkezésre járó teherautók, mind az egyre né-

pesebb itt lakó lakosság gépjárműveivel egyre
nagyobb útterhelést eredményezett. A nem
megfelelő alapozás és hiányos útépítési tech-
nológia következtében kisebb-nagyobb ká-
tyúk keletkeztek az utakon. A válság éveiben
lelassult a telkek értékesítése, melynek követ-
keztében a befektetők vállalásaikról (és az itt
lakókról) „megfeledkezve" nem költöttek az
utak állagjavítására, melyet így az önkormány-
zat saját költségén foltozgatott, ám a sok év
alatt a legforgalmasabb lehajtó állaga oly mér-
tékben leromlott, hogy a lakóparkot 2015 év
végére már senki nem tudta megközelíteni
anélkül, hogy a tucatnyi óriás kráter valamelyi-
kébe ne huppant volna bele autójával.

Polgármester úr a befektetőkkel történt
egyeztetést követően új megállapodást kötött
a beruházókkal, amelyben vállaltatta velük a
lehajtó megfelelő technológiával történő vég-
leges burkolatának elkészítését, amelyre a la-
kosság legnagyobb örömére végül június
végén sor került. 

Abban csak reménykedni tudunk, hogy a
70%-os beépítettség elérésekor vállalt mellék-
utcák újraaszfaltozása is mielőbb, tartós formá-
ban készül majd el, lévén ehhez az állapothoz
nagyon közel jár már a terület.

EGY FELSŐRÉTI LAKOS

Útfelújítás 
a Felsőréten

Kövesse nyomon Nagytarcsa és a térség eseményeit
a SzilasTV műsorában! 

Ha Ön DIGI előfizetéssel rendelkezik, adásunkat  
a digitális csatornák között találja meg.

Ugyanakkor a UPC szolgáltatásában az analóg 
csatornán vagyunk foghatók! (Ki kell kapcsolni 
a digitális boxot!)
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Előző túránkon, május 22-én több mint 12 km-es távot teljesí-
tettünk. Pécel melletti földutakon indulva, az isaszegi laktanya
mellett, a Küdöi-hegyig mentünk, majd onnan vissza Kerepes
határa mentén, Nagytarcsáig. Kellemes, jó hangulatú kirándu-
lásban volt részünk. Mivel nem volt nagy szintkülönbség, nem
volt megterhelő a túra, kellemesen elfáradva értünk haza.

Következő túránk: éjszakai túra, amelyet augusztus 13-án,
szombaton tartunk. 

Indulás 19:00-kor, gyülekező a megszokott helyen, a Petőfi
lakótelepen a családi fodrászat előtt. 

Az idei éjszakai túra hasonlóan a tavalyihoz, nem csak egy
kellemes sétáról fog szólni. Nagyon rövid, alig 3 km-es a távot
lesétálva, egy fákkal körbevett tisztásra érkezünk, ahol hatal-
mas tábortűz és gitárzene mellett töltjük az időnket. Mindenki
hozzon sütnivalót, aki kedvet érez grillezéshez, szalonnasütés-
hez. Lehetőség lesz együttzenélésre, kisebb hangszereket, do-
rombot, sámándobot, egyéb hangszert, hozzatok magatokkal!
Világító karkötőt idén is biztosítunk mindenkinek.

KOSZTÁK RUDOLF

Június 4-én negyedik alkalom-
mal került megrendezésre a

Rocktarcsa. Első fellépőnk egy fi-
atal csapat, a Rebel Teens volt. Ezt
követte az „antidepresszáns”
punk-rock formáció, a Bellum
Enim Terra, amelyet Franyó
György, Csapó László, Sinka
György, Szabó Ferenc képviseltek
idegnyugtatóan pörgős stílusban.
Majd a péceli vendégzenekar, a
Fittness szórakoztatta a közönsé-
get ismertebb magyar és külföldi
rock zeneszámokkal. Végül a

Nagytarcsai bulik kihagyhatatlan részeként az Útonállók zene-
kar zárta az estét Szulágyi Tibor, Fábián Attila, Németh László
és Ézsiás Péter talpalávaló zenéivel. Jövőre újra felzendülnek a
gitárok, dobok a hideg sör és a kötelező libamájas-hájas kenyér
társaságában.

K. R.

Tarcsa-Túra

IV. RockTarcsa
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Avakáció a Múzeumok Éjszakája program-
mal indult. A szervező, Győriné Kováts

Andrea múzeumvezető és segítői sokféle ér-
dekes és különleges látnivalóval készültek. 

Megtekinthettünk Lőrincz Kata különleges
puzzle kiállítását, majd a hagyományőrző né-
pi kézműves foglalkozással, vidám népi játé-
kokkal és mesemondással tarkított
programot a sztárfellépő, a MISZTRÁL együt-
tes koncertje koronázta meg. Érdekesség,
hogy a Misztrál együttes aznap délután vette
át a Magyar Örökség Díjat az MTA dísztermé-
ben, amikor Nagytarcsára jött fellépni. Olyan
szerények, hogy egy szóval sem említették.
Másnap tudtuk meg a honlapjukról, gratulá-
lunk! 

A büfében házi májpástétommal és padli-
zsánkrémmel ékeskedő szendvicsek, citrom-
füves, mentás és gyömbéres italok várták a
vendégeket. A rendezvény hangulatos sza-
lonnasütéssel zárult. 

A 2016-os Múzeumok Éjszakája Nagytar-
csán nem jöhetett volna létre szponzoraink

nélkül. Köszönet a támogatásért Nagytarcsa
Önkormányzatának és az egész év folyamán
a finom friss kenyérért a Nagytarcsai Sercli
Pékségnek!

Köszönet a szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum három munkatársának a népi ját-
szóház tartásáért, Márton Katalin fazekas

Múzeumok éjszakája – program a Falumúzeumban
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oktatónak az agyagos foglalkozásért, a Miszt-
rál együttesnek a remek koncertért.

Köszönet Rudolfné Lőrincz Katalinnak és
csapatának a Puzzle kiállítás elkészítéséért.
Segítőinknek: Richter Mariannának  és Simon
Andreának a plakátkészítésben, a berende-
zésben és a büfében nyújtott munkájáért,

Vass Ildikónak és Németh Katalinnak a szóró-
lapokért és a sokszorosításért. A Nagytarcsai
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Kft. dolgozó-
inak a plakátok kitűzéséért és a berendezés
szállításáért. Köszönet Fényes Mihálynak és
Fodor Lászlónak a technika kölcsönzésért.

Külön köszönet páromnak, Győri András Ti-
mótheusnak, fiamnak, Győri Máté Andrásnak
és Pete Dánielnek a többkamerás felvételért,
a vadvirágokért és a felajánlott DVD ajándé-
kokért. Köszönet Sebők Zsuzsannának a le-
morzsolható kukoricáért, Déri Annának a
beszerzésekben és az előkészületekben nyúj-
tott segítségért, köszönet Rónai Pálné Kriszti-
nának a büfében való segítségért és a szép
fotókért.

És végül mindenkinek köszönet, aki eljött,
és megtisztelte jelenlétével rendezvényün-
ket!

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MŰZEUMVEZETŐ

MÚZEUMI RENDEZVÉNYEK

NYÁRI PROGRAMOK 
A MÚZEUMKERTBEN

„ SZÜNIDEI MESTER-KEDŐ ”
TANFOLYAMI DÉLUTÁNOK 
Meghívott  népi iparművész
mesterek közreműködésével 

július első három hetében 
csütörtökönként 17-19 ig 

a Múzeumkertben. 
Gyöngyözés, agyagozás,  

nemezelés.  
Az elkészített alkotások 

elvihetők!
Belépődíj: 600 Ft 

PÉNTEK ESTI  „MESÉLŐ ESTÉK” 
– szünidei program 
a múzeumkertben. 
20 órától diavetítés 

gyermekkorunk mesefilmjeiből
– gyermekeinknek.  
A belépés ingyenes!

A VENčOK ASSZONYKÓRUS
20. JUBILEUMA 

július 23.

II. NAGYTARCSAI 
MÖLLKY FESZTIVÁL  

Augusztus 20.

AUGUSZTUS 20. ÜNNEPSÉG

ANGOL NYELVI TÁBOR  
Augusztus 22-26.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
NAPJAI  

Szeptember 16-17. 

HAGYOMÁNYŐRZŐ 
SZÜRETI BÁL 

szeptember 24-25.

Programjainkra 
minden érdeklődőt 

sok szeretettel várunk!

Kézműves tanfolyami délutánok
Július 14-én és 21-én népi kézmű-
ves tanfolyami délutánok lesznek
a FALUMÚZEUMBAN.
Csütörtökönként 17.00-19.00 a
múzeumkertben gyöngyfűzés
Neczné Zsuzsi népi iparművésszel,
agyagozás Márton Kati fazekas ok-
tatóval, nemezelés Solawa Éva né-
pi kismesterség-oktatóval.
Belépődíj: 600 Ft. 
Az elkészített munkák elvihetők!

Kicsiket  és nagyokat egyaránt sok
szeretettel várunk!



10 Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

Június 8-án vendé-
günk volt Nyulász
Péter ifjúsági író, az
egyszervolt.hu gyer-
mek kulturális családi
portál szerkesztője,
vezetője és számos
jó gyermekkönyv író-
ja. Az író-olvasó talál-
kozót az alsó
tagozatos diákoknak

hirdettük meg. Azok a gyerekek vettek részt rajta, akik a tanév so-
rán a legtöbbször használták a könyvtárat, a legtöbb könyvet köl-
csönözték. 

A műsor első felében mondókázás volt és verstanítás. Az év-
szakokhoz kapcsolódva külön költemények kerültek elő. A dél-
utánt versfilmek vetítése tette színesebbé. Nagyon tetszett a
kisebbeknek az előadás, külön élmény volt számukra a közös
mozgásos versmondás. A rendezvény második felében a nagyob-
bak érdeklődéssel hallgatták Nyulász Pétert, aki bevezette őket
Helka történetébe, a kezdetektől, az ötlet születésétől, egészen a
megvalósulásig. 

A vetítettképes előadáson, beszélgetésen megismerhettük a
helyszíneket és az előzményeket, és az első fejezetet közösen el is
olvashattuk. Ezen kívül ízelítőt kaptunk a trilógia cselekményéből.
Többen is érdeklődtek a könyv iránt, nemcsak a gyerekek, de a fel-
nőttek is. Köszönjük a lehetőséget a Pest Megyei Könyvtárnak,
hogy elhívta közénk az írót, és így vendégünk lehetett. Sokat gaz-
dagodtunk ezzel a rendezvénnyel!

Június 24-i ren-
dezvényével a
könyvtár kapcsoló-
dott a Zrínyi emlék-
évhez. A kormány
2016-ot Zrínyi Miklós
– Szigetvár 1566 em-
lékévvé nyilvánította,
amelyben Zrínyi Mik-
lós várkapitány és se-
rege hősies
helytállásának 450.
évfordulójára emlékezünk. Ennek célja felhívni a figyelmet arra,
hogy a hősies helytállás és az önfeláldozás olyan érték, amelyre
napjainkban, a mai társadalomban is szükség van és fontos. 

Ebből az alkalomból a könyvtár vendége volt Jánokiné Dr. Új-
váry Zsuzsanna történész, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának
docense. Előadásának címe:  „...Itt együtt fogunk élni és halni.”  A
szigetvári Zrínyi Miklós törökellenes harcai.  A történésznő kuta-
tási területei közé tartozik ez a korszak is. 

A nagyon alapos és érdekes előadásból megismerhettük az
előzményeket: milyen volt Európa és Magyarország ebben a kor-
ban. Hallhattunk az Oszmán birodalom felemelkedéséről, a 150
éves török uralomról és a török elleni harcokról, kiemelve közülük
Szigetvár ostromát. A vetítettképes előadást korabeli visszaemlé-
kezések , leírások, levelek tették még érdekesebbé. A végén kér-
déseket lehetett feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban.  A
beszélgetéseket terített asztal mellett folytattuk. Köszönjük az elő-
adónak ezt az alapos ismertetést, valamint az önkormányzat tá-

mogatását és segítségét! Akit érdekel a téma, annak figyelmébe
ajánlom a Múlt-kor című történelmi folyóirat most megjelent nyá-
ri számát, melyben több cikk is foglalkozik a Szigetvár ostromával,
annak körülményeivel, Zrínyi Miklóssal, mindezek az írások gaz-
dag képanyaggal vannak illusztrálva.

Ízelítő az Ünnepi Könyvhéten vásárolt  újdonságokból:

Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956-1957, Atlantisz sorsára
jutottunk

Illyés Gyula mindeddig kiadatlan, lebilincselően érdekes '56-os
följegyzéseit, papírlapokra írt naplóját 1957 elején elrejtették, és
csak 2014 áprilisában került elő. Az író lánya, Illyés Mária készítet-
te elő kiadásra az anyagot, Horváth István történész közreműkö-
désével, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára.

Az 1956. október 23-tól 1957. január 31-ig napról napra veze-
tett eseménynapló számot ad arról, hogy a költő hogyan élte át a
forradalom és a korai megtorlások idejét.  Az olvasó, ha kézbe ve-
szi ezt a kötetet, két, egymáshoz kapcsolódó történetet talál ben-
ne. Az egyik az, amelyet Illyés Gyula le tudott jegyezni az 1956.
október 24-től 1957. január 31-ig tartó időszakban; a másik pedig
az, amivel Horváth István ennek a történetnek a részleteit föltár-
ta, magyarázatokkal kiegészítette, és belehelyezte egy nagyobb
keretbe: az 1956-os forradalom és szabadságharc történetébe.

Gróf Apponyi Albert: Emlékirataim
Nagyapponyi gróf dr. Apponyi Albert György (Bécs, 1846 –

Genf, 1933) miniszter, belső titkos tanácsos, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja, az Aranygyapjas Rend lovagja, kortársai sze-
mében a „Legnagyobb élő magyar” volt. Az 1920-as párizsi
békekonferencián ő vezette a magyar delegációt, a békeszerző-
dést viszont nem írta alá. 1911 és 1932 között ötször jelölték No-
bel-díjra. Káprázatos politikai pályafutása a kiegyezéstől a trianoni
időszakig tartott. Nemcsak a magyar belpolitika meghatározó
alakja, hanem nemzetközileg elismert közéleti személyiség volt,
ráadásul az egyetlen államférfi, aki a képviselőház felkérésére fo-
gott bele emlékiratai megírásába. 

A magyar emlékirat-irodalom remekműve először lát napvilá-
got teljes egészében.

A könyvtár számára vásárolt új könyvekből a következő lap-
számban olvashatunk újabb ismertetőket.

A könyvtár nyári nyitva tartása  (július 1 – augusztus 31.)  a kö-
vetkezőképpen alakul:

H É T F Ő –
K E D D 11 - 15
S Z E R D A 9 - 13
C S Ü T Ö R T Ö K 11 - 15
P É N T E K –

Július 18 – Augusztus 19  között  szabadság 
és belső munkák miatt Z Á R V A!

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.

A könyvtár elérhetőségei:
Telefonszám: 06-70-337-8752. 

E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com

FARKAS ISTVÁNNÉ
KÖNYVTÁROS

Júliusi könyvtári hírek
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Azene mindenkié – ezt tudjuk régóta. En-
nek szellemében rendeztük meg idén a II.

Zene Világa- Világzene fesztivált. A tavalyi
nagy sikerű Jazz Est után, mindenképpen
szerettünk volna idén egy sokoldalú zenei es-
tet szervezni, ami több nemzet stílusát vo-
nultatja fel. 

Az esős idő közbeszólt ugyan, így a Múze-
umkert helyett a Táncsics Mihály Művelődési
Házba költözött a rendezvény. Némi újrater-
vezés, és szervezést követően 14:00 órától
megkezdődtek a programok.

A gyerekek kézműves foglalkozás kereté-
ben hangszereket készítettek, népi játékokkal
játszhattak és csillámtetoválással készültek a
hamarosan kezdődő koncertekre.

A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
finom gulyással várta az érkező vendégeket. 

Az est első fellépője az El Capo - Latin gi-
tárduó volt. Gitárszólójukkal garantáltan

megalapozták a hangulatot, amit a közönség
nagy tapssal jutalmazott.

Ezt követően a Kolompos Együttes kezdte
meg műsorát a színpadon.  A nagy érdeklő-
dés nem volt véletlen, felejthetetlen előadás-
ban volt része kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. A közönség együtt énekelte az is-
mert magyar népdalokat, táncolt és játszott
a zenekarral.

Harmadik fellépő a Primavera Kamarakó-
rus volt. Nagy klasszikusok újra feldolgozása
a kórus stílusában, különleges hangulatot
keltett. Egyszerre volt ismerős, mégis új, friss
az elhangzott zenei mű. Ezúton is gratulálunk
a kórus tagjainak, előadásuk bármelyik nagy-
színpadon megállná a helyét, rendkívül szín-
vonalas, maradandó élményt nyújtott.

Az estet a Traveller’s Company zárta. Az el-
sősorban ír népzenét játszó együttes igazi
buli hangulatot teremtett, a meghívott tán-

cosok pedig csak tovább növelték a zenekar
látványos előadását. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
fellépő vendégeknek, nagyszerű előadásu-
kért és a lelkes közönségnek a hangulatért,
hiszen nélkülük ez az este sem lehetet volna
ilyen fantasztikus. 

Továbbá köszönjük a szervezésben nyúj-
tott segítséget a következő intézményeknek
és magánszemélyeknek: Nagytarcsa Község
Önkormányzata, Nagytarcsai Szlovákok Ön-
kormányzata, Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft.,
Fényes Mihály, Tagai Péter, Verbanits László,
Fábiánné Kizur Anikó, Richter Mariann, Simon
Andrea, Tóth Bagi Szilvia, Hegedűs Heléna.

Reméljük, 2017-ben a III. Zene Világa fesz-
tiválon újra bebizonyíthatjuk, hogy a zene
mindenkié.  

SIPICZKI KRISZTIÁN SZERVEZŐ,
NSZÖ ALELNÖK

A Zene Világa – Világzene Fesztivál

Marika elismerése
Idén Mátraszentimrén, szlovák nevén Alkáron
rendezték meg a Magyarországi Szlovákok
Napját. Ezt minden évben július első szombat-
ján tartják, a szláv írásbeliség megteremtőire,
Szent Cirillre és Metódra emlékezve, a július 5-
i szlovákiai állami ünnephez kapcsolódva. Jú-
lius 2-án ökumenikus istentisztelettel,
kulturális műsorral, vásárral, mesterségek be-
mutatójával és szlovák bállal várták a Szlovák
Nap vendégeit.
Örömmel tájékoztatjuk Nagytarcsa lakosságát,
különös tekintettel szlovák nemzetiségű hon-
fitársainkra, hogy a július 2-án Mátraszentim-
rén megrendezett országos szlovák napon
Galántai Györgyné Marika, az Országos Szlo-
vák Önkormányzat Nemzetiségünkért díját
kapta. Gratulálunk!



Egy barátom nemrég agyműtéten esett át.
Sokáig mérlegelt, míg rászánta magát a
műtétre egy orvos barátja biztatására, aki
szerint a gyógyszerlobby érdeke, hogy to-
vább szedje Parkinson-kórjára a drága
gyógyszereket, a műtét viszont jelentős ja-
vulással kecsegtet. Most, a beavatkozás
után a szenvedés mibenléte még közelebb
került hozzá. „Utazás a koponyám körül (6.)
című körlevele után fogalmazom meg gon-
dolataimat a hittel, élettel kapcsolatosan,
segítve ezzel magamnak, a szenvedőknek,
és azoknak, akik ezután fognak szenvedni –
azaz mindenkinek.

Az első gondolat, amit megfogalmazott,
az a kísértés, hogy hozzátegyen valamit a
megváltottságához. Üzletelni szeretnénk Is-
tennel: ha most megsegítesz, akkor ezt
vagy azt meg fogom tenni: akkor kibékülök
haragosommal, megszabadulok rossz szo-
kásomtól, templomba fogok járni. Cseleke-
deteinkkel, engedelmességünkkel
szeretnénk közelebb kerülni Istenhez, elő-
rébb jutni megszentelődésünkben. A téve-
dés abban áll, hogy jó cselekedeteinkkel
nem kiérdemeljük a megváltást, hanem
fordítva: amikor rádöbbenünk megváltott-
ságunkra, akkor indulunk el kibékülni, ak-
kor üzenünk hadat rossz szokásainknak és

fűzzük szorosabbra kapcsolatunkat meg-
váltó Istenünkkel. Ez a jövőre 500 éves re-
formációnak a legfőbb üzenete: hit által,
kegyelemből van üdvösségetek, és ez ad
erőt az új élet kezdéséhez. 

A következő gondolat az, hogy meg kell
tanulni „semmit tévő” életet élni. Meg kell
tanulni azt az isteni döntést, hogy „gyógyulj
csendben, tétlenül.” Ez nagyon nehéz, hi-
szen ott kiabál bennünk a szándék, hogy
még annyi mindent kell tennem. „De most
csak gyógyulnod kell” – jön a válasz. Nehéz,
fogalmaz a barátom, hogy nem tud olvas-
ni, telefonálni, egyedül felülni, az ágyból a
fotelbe átülni

Miért van ez? Miért engedi Isten a szen-
vedést? Egyáltalán, honnan jön a szenve-
dés? Egyesek szerint a sátántól, a gonosztól
van mindez. Mások haragszanak Istenre,
hogy miért engedi mindezt? Barátom úgy
fogalmaz, hogy neki teljesen mindegy hon-
nan jön, mert valakitől jön, az biztos, hiszen
szenvednie kell. Bár sokkal nagyobb nyu-
galommal tölti el, ha arra gondol, hogy Is-
ten adja személyesen, mert nagy az Ő
irgalmassága. Dávid király is erre a követ-
keztetésre jutott, amikor választania kellett,
hogy ellenség dúlja fel országát, vagy az Úr
pusztítson Izráel területén: „Inkább essem

az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága.
Csak ember kezébe ne essem!” (1Krónika
21,13) Számos Újszövetségi ige is arról szól,
hogy a megpróbáltatások, szenvedések Is-
tentől jönnek, azért, hogy az formáljon
minket, s „örök dicsőséget szerez nekünk.”
(2Korintus 4,17) 

E sorok írása közben felhívtam baráto-
mat. Egy hét elteltével jelentős javuláson
ment keresztül. Köszöni a sok-sok imádsá-
got. Már egyedül tud közlekedni a lakás-
ban, fel tudja venni a telefont. Lehet, hogy
tudja folytatni szolgálatát a gyülekezeté-
ben. De ez azt is jelenti, hogy még nem zá-
rult le szenvedése. Hiszen a végső
megmérettetés ott van előtte is, ahogy
mindannyiunk előtt. De egy a fontos: hogy
tudjuk, meg vagyunk váltva, és az ebből fa-
kadó öröm, Isten iránti hála felszabadítson
arra, hogy Istennel a kapcsolatunkat minél
szorosabbra fűzzük, Krisztusból táplálko-
zunk (úrvacsora!), ami egyébként a szenve-
dés elhordozását könnyebbé teszi, hiszen
ráébredünk, hogy hozzá megyünk, mert
helyet készített nekünk. S ez az öröm és há-
la olykor még a gyógyulásunkat is elősegíti!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
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„Most csak gyógyulnod kell”

Az újszövetségi szent iratok semmit sem emlí-
tenek a Boldogságos Szűz Mária szüleiről,
Szent Annáról és Szent Joachimról. Néhány ro-
konát említi a Szentírás: Erzsébet, Zakariás,
Szalóme, Zebedeus, de Szűz Mária szüleiről
nem említ semmit. 

Egy legenda (félig igaz, félig kitalálás) sze-
rint Szent Anna szüleit Stolánusnak, Emeren-
ciának hívták, és Betlehemben éltek. 

Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a
felesége. Húszévi házasságuk után nem szüle-
tett gyermekük. Vagyonukat három részre osz-
tották. Egy részt maguknak tartottak meg, a
másik részt a templomnak és a papságnak ad-
ták, a harmadik részt pedig szétosztották a
szegények között. Anna sokat imádkozott,
hogy gyermeke születhessen, fogadalmat is
tett, ha gyermeke lesz, Isten szolgálatára adja. 

Gyermektelenségük fájdalmát tovább fo-
kozta egy eset. A templomszentelés évfordu-
lóján Jeruzsálembe mentek, és Joachim
áldozatot akart bemutatni. Egy Iszakár nevű
zsidó pap visszautasította a szándékát, mond-
ván: bűnös ember kezéből nem fogad el áldo-
zatot. (Az akkori értelmetlen felfogás szerint a
gyermektelen személy bűnös volt.) Joachim a
megszégyenítés után elbujdosott az erdőbe,
majd pásztorok közé állt. Látomásában egy
angyal megvigasztalta, és jelezte, hogy sok
imádságáért és alamizsnáért gyermekük fog
születni. Valóban így is történt. Lány gyermek-
üket Máriának nevezték. Joachim ezután ha-
marosan meghalt. 

Anna másodszor is férjhez ment egy Kleo-
fás nevű emberhez, akitől lány gyermeke szü-
letett, őt is Máriának nevezték el. Kleofás
halála után, Anna harmadszor is férjhez ment
egy Salamon nevű emberhez. Harmadik lány
gyermeke is megszületett, akit szintén Máriá-
nak neveztek el. A legenda tovább részletezi
Jézus rokonságát. Anna második házasságá-
ból született Mária később Alfeus felesége lett,
és négy fiú gyermeke született: a fiatalabb Ja-
kab, Júdás Tádé, Simon, (nem Simon Péter)
akik Jézus apostolai lettek, valamint Jusztusz-
nak nevezett József, aki Jézus tanítványa volt.
A harmadik Mária Zebedeus felesége lett, két
fia született, Jakab és János, akik szintén Jézus
apostolai lettek. 

Ezek az adatok természetesen nem fedik a
történelmi valóságot, de azt a hívő és szere-
tettel teljes gondoskodást jelzik, ahogy a ha-
gyomány próbálta értelmezni az
evangéliumokban is előforduló „Úr rokonai” ki-
fejezést. A legenda arról is ír, hogy Anna még
látta a kicsi Jézust, csak utána halt meg Au-
gusztus császár idejében. 

Szent Anna ünnepének dátuma egy temp-
lom felszentelésének évfordulójából alakult ki.
Egy régi hagyomány szerint Szűz Mária Jeru-
zsálemben született. A szülői ház, Anna asz-
szony háza a Bethesda-tó közelében állt. A
szülői ház fölé az 5-6. században templomot
építettek, ennek felszentelése július 26-án volt. 

Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor nép-
rajzkutató (1904-1980, kutatási területe a val-
lásos néphagyomány, az egyházi ünnepek) a
következőket írja: a hazai Szent Anna tisztelet
gazdagságát és színes változatosságát a kul-

tusz sokrétűen magyarázza. Kiváltságos pat-
rónájaként tisztelte sok ügyben-bajban az asz-
szonynép, de tisztelték azok is, akiknek
foglalkozása valamiképpen a gazdasszonyság-
gal, asszonyi gondoskodással függ össze: a
szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők. 

A barokk korban (1600-1780 között, stílus-
történeti-művelődéstörténeti fogalom) Szent
Annát a haldoklók védőszentjeként tisztelték.
A görög-keletiek július 25-én tartották szent
Anna halálát. 550 körül Konstantinápolyban
templomot építettek, melynek szentelése júli-
us 25-én volt. A Nyugati egyházban a 12. szá-
zadtól terjedt el Szent Anna tisztelete, július
26-i dátummal. Szent Joachimot 1584-től kez-
dődően március 20-án ünnepelték. 1969-ben
egy napra tették Szent Annával. 

Illyés András (17-18. század) legendájában
ezt olvashatjuk: Ily kedves lévén azért Szent
Anna asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen
szószólónk ő Szent Fölségénél, és minékünk
nyerjen végig megmaradó szent malasztot,
hogy holtunk után mindörökké örvendezvén
dicsérhessük az Úristent a mennyei boldog-
ságban. 

SOMLAI JÓZSEF
NYUGDÍJAS PLÉBÁNOS

A nagytarcsai Bosco Szent János templom jú-
liusi és augusztusi miserendje: júliusban 24-én,
augusztusban 14-én és 28-án lesznek szentmi-
sék, minden alkalommal 1/2 12-kor.

A kistarcsai plébániatemplomban minden
vasárnap 1/2 8-kor, 9-kor és 1/2 11-kor vannak
szentmisék.

Szent Anna
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A negyedik
A kilencvenes évek végén a kistarcsai
iskolában tanítottam, akkor találkoz-
tam először Kiss Dáviddal. Hamar
megismertem, mivel a templomban
is gyakran találkoztunk, szorgalma-
san ministrált hétköznapokon is. 

Ahogy teltek az évek, elvégezte a
középiskolát, majd felvételizett a sze-
mináriumba, ahol sikeresen lediplo-
mázott, és idén júniusban Beer

Miklós püspök atya pappá szentelte
a váci székesegyházban. Ezzel Kistar-
csa újabb pásztorral ajándékozta
meg Isten egyházát. Jelenleg ő a ne-
gyedik kistarcsai származású, aki a
váci egyházmegyében szolgál aktív
papként. Elődei: Kiszel Mihály (1968);
Huszka Mihály (1977) és Bakonyi Já-
nos (2008) kistarcsai atyák. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy
Somlai József nyugalmazott plébá-
nos atya szolgálata alatt ketten is a

papi hivatást választották, és van egy
örökfogadalmas premontrei testvér
is, akit Somlai atya indított útjára: Or-
bán Csaba Frigyes O.Præm (2012).
Köszönhető ez a minden első szom-
baton és vasárnap végzett közös
szentmiséknek és szentségimádások-
nak. 

Dávid az első miséjét június 19-én
a kistarcsai plébánia udvarán mutat-
ta be, melyet zsúfolásig megtöltöttek
a kistarcsai és nagytarcsai hívek. 

Adjunk hálát, hogy Kistarcsa ennyi
hivatást adott az egyháznak és ne
szűnjünk meg újra és újra kérni az
aratás Urát, küldjön munkásokat sző-
lőjébe!

KÉP ÉS SZÖVEG: 
LAUER TAMÁS

A kistarcsai  katolikus templomban
minden első pénteken, este 6 órakor
gitáros szentmisén vehetnek részt,
utána a kitett Oltáriszentség előtt 1
órás zenés dicsőítésre, Isten imádatá-
ra van lehetőségük a jelenlévőknek!
Mindenkit szeretettel vár Jézus, bár-
milyen panasszal, kéréssel, ügyes-ba-
jos dolgával Hozzá fordulhat! 
Éljünk a csodálatos lehetőséggel!

TÜKÖR
Megjelenik: havonta, 1600 példányban

Kiadó: 
EnterArt Sajtó és Reklám 
Produkciós Iroda Bt.

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com

Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

Nagytarcsai

Az önkormányzat 
ingyenes 

közéleti magazinja

HIRDETÉSI ÁRAK
Méret          Hirdetési ár:
1/16 3000 Ft
1/8 6000 Ft
1/4 12 000 Ft
1/2 24 000 Ft
1/1 48 000 Ft

Lakossági apró 20 szóig ingyenes.
Üzleti apró 20 szóig 1500 Ft.

Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!
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SPORT

Június 18-án rendhagyó sportrendezvény zaj-
lott a Nagytarcsai Grund sportpályáin. Az Ol-
talom Sportegyesület már ötödik éve szervez
ilyen különleges bajnokságokat. A futball-
mérkőzés bírók és síp nélkül, a fair play szelle-
miségét közvetítő mediátorok bevonásával
került megrendezésre. 

Mi is a fair play? A sportszerűség, a tiszta
eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenfél-
lel szemben tanúsított sportszerű magatartás
eszméje. 

Az Oltalom Sportegyesületnek az a célja a
bajnokságsorozattal, hogy az egyes – egy-
mással vélt vagy valós érdekellentétben álló
– társadalmi csoportok az esélyegyenlőség, a
tolerancia, a párbeszéd, a biztonságos sport
népszerűsítése jegyében, egy mindenki által
kedvelt terepen, a futballpályán, a Fair Play fo-
ci különleges szabályainak segítségével kezd-
jenek párbeszédet, alakítsanak ki pozitív
emberi kapcsolatokat.

Június 18-án, szombaton a Nagytarcsai
Grundon zajlottak az események, ahol igazi
Fair Play focit játszottak. Felnőttek és gyere-
kek, fiúk és lányok rúgták a labdát a sportsze-
rűség szellemében. Nagytarcsán hamísítatlan
magyar vendégszeretet fogadta a csapatokat.
A bajnokság Polgármester úr és a Közszolgál-
tató jóvoltából közös ebéddel zárult.

TAGAI PÉTER

Júniusban a horvátországi Porečben rendez-
ték meg a Masters kézilabda Európa-bajnok-
ságot, amelyen a női csapatok a 33 feletti és a
43 feletti korosztályokban mérkőztek meg
egymással. Az Angyalok csapata mindkét kor-
osztályban megszerezte európa-bajnoki cí-
met.

A sportsiker nagytarcsai vonatkozása,
hogy a Budapesti Angyalok 43+ csapatában
játszik Rimóczi Sándorné, Évi, aki egyben a
csapat kapitánya is. A poreči megméretteté-
sen minden csoportmeccsükön győztek. Az
elődöntőben a dán FIF csapatát verték 8:1-re,

míg a döntőben a norvég Byasen kapott ki
tőlük 15:9-re. 

Képünkön az Angyalok győztes 43+ csapa-
ta, valamint kezében a bajnoki serleggel Ri-
móczi Évi.

Zs.

Fair Play Futball Roadshow Nagytarcsai bajnokság

Az Angyalok 43+
EB-győzelme



Nagytarcsa önkormányzata tavaly elhatá-
rozta, hogy teljesen átszervezi a hulladék-

gazdálkodást. A cél az volt, hogy a
hulladékból minél több kerüljön hasznosítás-
ra. Ősz Gyula ügyvezető igazgató tájékoztatá-
sa szerint a laktanya melletti két
önkormányzati tulajdonú telket az önkor-
mányzat átadta a Közszolgáltató Kft-nek,
hogy ezen telephelyet alakíthasson ki. Itt
épült meg rekordgyorsasággal a szelektív hul-
ladékválogató csarnok. Ehhez az önkormány-
zat engedélyezte 20 millió forintos hitel
felvételét. A 40-szer 20 méteres, azaz 800
négyzetméter alapterületű csarnok építése
előtt a terület feltöltésére és komoly beton-
alapokra volt szükség, hogy fogadni tudja a
hulladékot szállító tehergépjárműveket. Az
áramot az Öreghegyről ideiglenesen vezették
be, a végleges földkábel elhelyezése is rövi-
desen megtörténik. 

Időközben a vagyonkezelő bevezette a te-
lepülésen a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtést. 

– Minden háztartás kapott egy kék kukát,
amelybe a papírt gyűjtheti, valamint különbö-
ző színű zsákokat műanyagoknak, mosószeres
flakonoknak, fémdobozoknak és PET-palackok-
nak – mondja Ősz Gyula. – Ezeket rendszeresen
begyűjtjük és elszállítjuk. Ez mind plusz bevételt
eredményezhet a településnek.

A kormány április 1-jétől létrehozta a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt-t, amely a lakosságtól
beszedett összegekből fizeti az önkormány-
zatoknak, illetve a közszolgáltatást ellátó cé-
geknek a szolgáltatási díjat. Az átmeneti
időszak nehezen vészelhető át, április óta
ugyanis még nem került sor a díj kifizetésére.
De jó hír, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató
azon 142 ilyen típusú vállalkozás közé tarto-
zik, amely rendelkezik a szükséges minősíté-
sekkel, így kereskedhet is a hulladékkal.

A társaság több lábon áll, például az ipari
parkok takarítási feladatait is felvállalta, így az
ilyen bevételekből tudta megvásárolni a szük-
séges számos eszközt, köztük a válogatógé-
pet, amelyek szükségesek a munka
elvégzéséhez.

Számításaik szerint augusztus elején tud-
ják megnyitni a hulladékudvart, ahova a la-
kosság a zöldhulladékot és veszélyes
hulladékot is beviheti. 

A beruházásnak köszönhetően összessé-
gében akár 30 százalékkal is csökkenhet a
hulladéklerakóba beszállított szemét mennyi-
sége, így ennyivel kevesebbe is kerül majd a
lerakás díja. Remélhető, hogy az ipari parkok
cégei is mind nagyobb arányban helyezik itt
el újra hasznosítható hulladékaikat, így a be-
ruházás 5-7 éven belül megtérülhet.

(SZILASTV)
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Hasznot hoz a hulladékválogató

Bizonyára közismert, hogy azért jött létre
egyesületünk, mert sajnálatos módon
2014-ben történt egy betöréssorozat Nagy-
tarcsán. Többek között Füzesligeten, ahol
mintegy tíz háznál követtek el besurranásos
lopást. Nagyjából egy tucat ember elhatá-
rozta, hogy valamit tenni akar a Füzesliget-
ben élők biztonságáért, ezért 2014
szeptemberében közös döntés alapján
megbeszéltük, hogy alapítunk egy polgárőr
egyesületet. Tagjaink azonnali lépéseket
tett a biztonság növelésért: szerveztünk já-
rőrszolgálatot segélyvonallal az éjszakai
órákra, mobil alkalmazást fejlesztettünk,
mellyel a rendszámokat és az autóforgal-
mat tudjuk ellenőrizni, saját viselkedési kó-
dexet állítottunk fel a lehetséges
helyzetekre, közvetlen kapcsolatot építet-
tünk ki a Kistarcsai rendőrséggel és Nagy-
tarcsa körzeti megbízottjával, Téglás László
főtörzsőrmesterrel. Közelítve 2016 szep-

temberéhez így lassan két év után elmond-
hatjuk, sok közös programon, akción vet-
tünk részt mind a Kistarcsai Rendőrőrssel,
Nagytarcsa Önkormányzatával, a Nagytar-
csai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lattal, A Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzatával.

Nagytarcsa Önkormányzatának 2016-os
költségvetésében már szerepel egyesüle-
tünk, amely így támogatást kap a működé-
séhez.

Igyekszünk a továbbiakban is folyamatos
járőrözéssel növelni Nagytarcsa közbizton-
ságát és növelni a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét.

Kérjük akinek módjában áll támogas-
son minket!

Bank számlaszámunk:
65100259-11406091

Akik a falu biztonságát őrzik



Két éve, egy forró júliusi napon nyitotta
meg kapuit először a Nagytarcsai Termelői

Piac. Az első hetek, hónapok bizonytalansága
után szép lassan kialakult a rend, áru is egyre
több érkezik a vásárlók megelégedésére. A pi-
ac létjogosultságát sem kérdőjelezik már az
egykor kétkedők, igény van erre a piacra. Pia-
cunk működésében fordulópontot jelentett
az önkormányzat által biztosított sátor, amely
alatt évszaktól függetlenül lehet árusítani.
Azóta a forgalom is erősödik. A gyümölcs és
zöldség kínálat mellett füstölt húsáru, sajt és
tejtermékek, friss tojás, termelői méz, szörp és
lekvár, primőrök, és termesztett gomba is ál-
landóan kapható. Itt minden friss, a legtöbb
zöldséget és gyümölcsök a piac napján szedik
le. Boltban ritkán kapni ilyen friss árut. A kéz-
műves szappanok nemcsak kedves ajándék-
nak, hanem testápolásra is kiválóak. A
folyamatos fejlődés időszakában vagyunk.
Házi savanyúságokra, száraztésztákra is volna
igény, egyelőre kistermelő partnert keresek.
Egy mozgó húsboltra is szükség lenne.  

A szezonális akciók pedig reményeim sze-
rint még többeket idevonzanak. A tavaszi
eperből fogyott bőven, június közepétől pe-

dig elindult a málnavásár. A gyümölcsök ki-
rálynőjeként is emlegetett málna frissen szed-
ve valódi ínyencség. Szörpként, lekvárként is
csodás, télire lefagyasztva pedig akár egy kis
mennyiség is megbolondít egy desszertet
vagy gyümölcslevest. A málna mellett na-
gyobb mennyiségben sárgabarackra is lehet
számítani, indulhat a befőzés! A házi készíté-
sű lekvárhoz nem fogható semmilyen bolti
termék. A nagytarcsai kertekben már bősége-
sen akad betakarítani való, a zöldborsó után
már megindult a zöldbab, dundibbak a sárga-
répák, gömbölyödnek a cukkinik, piroslik a

meggy a fákon. Mire az olvasók e sorokat ol-
vassák, már a paradicsom is piroslik. 

Talán még mindig kevesen tudják, hogy a
piacon egyre gyakrabban kapni friss fűszer-
növényeket, a sokoldalú petrezselyem, zeller
és kapor mellett borsikát, lestyánt és tárkonyt
is fel lehet fedezni. Érdemes kipróbálni! A házi
tojás előnyeit nem is kell sorolnom, a füstölt
áruk és a kézműves tejtermékek már meghó-
dították a nagytarcsai vásárlókat.

Két éve kezdtük, reméljük ezután is folya-
matosan fejlődik, bővül ez a kis piac. Köszö-
nöm az önkormányzat és a Nagytarcsai
Közszolgáltató támogatását! Köszönet min-
den segítőnek és közreműködőnek! Köszönet
a vevőknek, érdeklődőknek, akik kilátogattak
a piacra! Észrevételeiket, javaslataikat öröm-
mel veszem a ronainekrisztina67@gmail.com
elérhetőségen. Szervezőmunkámat önkénte-
sen, a település lakosainak érdekében vég-
zem. Segítsenek, hogyan lehetne a piac még
jobb és jobb!

Kedves Vásárlók! Jöjjenek, nézzenek ki a
Nagytarcsai Termelői Piacra! Mindenkit szere-
tettel várunk péntekenként, 15-18 óra között
a Rákóczi u. 35. szám mögötti udvarban! 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsai TÜKÖR16

Kétéves lett a termelői piacunk

Óvónőket  keresünk!
Nagytarcsán 

a Csillagszem Óvodába
1 főt határozatlan időre,

1 főt határozott időre.

Az állás elfoglalásának ideje: 
2016. augusztus 22.

Jelentkezni lehet:
E-mail: 

ovodacsillagszem@freemail.hu
Telefon: 06/70-9354349
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Az önkormányzat és a településen működő termelő, szolgáltató cégek,
vállalkozások anyagi támogatásával elkészültek a köztéri információs
táblák, melyek a település frekventált helyein kerültek elhelyezésre. 
A térképes táblák a tájékoztatáson, informáláson túl a falu arculatát,
összképét is színesítik. 

Nagytarcsa idén is bővelkedik kulturális, közösségi rendezvények-
ben. Polgármester úr javaslatára elkészült a féléves eseménynaptár.
Rendezvényeken fogjuk osztani, illetve közintézményekbe, boltokba,
orvosi rendelőkbe, többféle helyszínre is kihelyezésre került. Mivel
megjelenése óta az élet már több időpontot átírt, az eseménynaptár
reményeink szerint hamarosan frissítésre kerül, amelyet szeretnénk
minden postaládába eljuttatni.

Elkészült a Nagytarcsa Képes Vendégváró füzet legújabb száma is.
A színes, képes, szöveges, térképes kiadvány bemutatja településünk
életét, a látnivalókat, műemlékeket, intézményeinket. Bepillanthatunk
az itt élők közösségi életébe, hogyan ápolják a hagyományokat, gon-
dozzák a kulturális értékeket. Bemutatja a község rendezvényeit, civil
szervezeteit, sportegyesületeit, a szolgáltató és termelő cégek, vállal-
kozások sokszínű kínálatát.

A polgármesteri köszöntő a két nagy világnyelv, az angol és német
mellett – a testvérvárosi kapcsolatokra való tekintettel – szlovákul és
finnül is megszólítja az olvasókat.

Mindezek digitális változata, a két nagy ipari park részletes térké-
pével együtt a település honlapján: www.nagytarcsa.hu/térkép me-
nüpont alatt, benagyítható formában is megtekinthető.

Frissített tartalommal került nyomdába egy hajtogatott térképes
kiadvány is, mely hamarosan hozzáférhető lesz a Polgármesteri Hiva-
talban.

A kiadványok elkészítésével Elterné Kunos Irént bíztuk meg, akinek
színvonalas munkái rendszeresen megjelennek a térségben. A tarta-
lom frissítésében számos hivatali dolgozó, civil szervezet és önkéntes
vett rész. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani az összeállításban
részt vevő minden segítőnek és közreműködőnek! 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ

Ezen a nyáron június 20-25-ig negyedik alka-
lommal rendeztük meg huszonnyolc nagytar-
csai zeneiskolás gyerek és hat zenetanár
részvételével a már hagyományosnak számí-
tó bogácsi zenei tábort.
Csodálatos időben, festői környezetben sok
hangszeres művet tanultak meg öt nap alatt
a gyerekek. Tanáraik arra törekedtek, hogy mi-
nél színesebb műsorral kedveskedjenek a
nagy számban odalátogató szülőknek és a
hallgatóságnak. A főleg kamarazenei produk-
ciókból álló koncert záró számaként „A muzsi-
ka hangja” című film egyik ismert részlete
hangzott fel minden résztvevő gyerek elő-
adásában. A gitárosok Tolmacsov Jurij, a zon-
goristák és a hegedűsök Német Ilona, a
fuvolisták Rusznákné Kontra Ida, a klarinéto-
sok és a furulyások Urbán Nikolett, a rézfúvó-
sok és a zenekar Kiss Zoltán irányítása alatt
gyakoroltak. Kissné Bozó Sarolta tanárnő a fi-
nom étkekről gondoskodott. 

A kirándulás mellett volt strandolás, éjszakai
túra és sok-sok érdekes program, ami miatt
évről évre több tanuló szeretne részt venni
ezen az egyhetes intenzív kurzuson. A tábori

hangverseny bemutatásra kerül október else-
jén, a Zene Világnapján a nagytarcsai közön-
ség számára is. 
Köszönjük a szülőknek a szeretetteljes érdek-
lődést. 

KISS ZOLTÁN IGAZGATÓ

Információs kiadványaink

Bogácsi zenei tábor negyedszer
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Újra elindult az 
Otthon Melege Program! 
Ennek keretében a lakosság igényelhet vissza nem terítendő tá-
mogatást.

Alapelvárások:
vMaximum 135 nm fűtött alapterületű ingatlan
v1996 előtt hagyományos építési technológiával épült
vEgy lakásos családi ház
v60 napot meg nem haladó adó- és köztartozás-mentesség
v18. életévét betöltött magánszemély

Már megkezdett, vagy befejezett kivitelezésre nem igényelhető

Megvalósítható beruházás:
vhomlokzat-szigetelés
vkülső nyilászáró csere
vfűtésrendszer korszerűsítése
vmegújuló energiaforrás kiépítése/bővítése (napkollektor)

Bármelyik vagy akár az összes beruházást is választhatja és az ál-
lam 40-50%- ban támogatja az Ön felújítását!

Pályázat benyújtásának kezdete: 2016 augusztus

További információért hívja:
a 06-20 410-2581 telefonszámot!

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet bizto-
sítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását
és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályoz-
zuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél sú-
lyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is
jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fer-
tőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt fel-
adat.

A fentiek érdekében felhívom a földhasználók és az ingatlan-
tulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv)
megfogalmazottak értelmében tegyen eleget a parlagfű véde-
kezési kötelezettségének. A parlagfű ellen kézi gyomlálással, ka-
szálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell
védekezni A parlagfű elleni védekezés alapvetően a földhasználó
kötelezettsége. A hatóság feladata a közérdekű védekezés elren-
delésére terjed ki, valamint a szankciók alkalmazására. Az Éltv.
alapján a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani. Ennek értelmében a földhasz-
nálót terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának meg-
akadályozása és ennek a preventív magatartásának a –
vegetációs időszak alatti – folyamatos biztosítása. A kötelezett-
ség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján törté-
nik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján,
külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végzi. A földhi-
vatal hivatalból végez helyszíni ellenőrzést a parlagfű által ve-

szélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggés-
ben szerzett információi alapján a parlagfűvel fertőzött területe-
ken. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell
értesíteni. A határidő lejártát - július 1-je után - követően, ameny-
nyiben a földhasználó kötelezettségének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a
jegyző közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást - akár a
lezárt terület felnyitásával - elvégezteti. Továbbá a mulasztóval
szemben az Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága, a fertőzött terület nagyságától és a gyomborított-
ság mértékétől függően 15.000-Ft-tól 15.000.000,- Ft-ig terjedő
növényvédelmi bírságot szab ki, e körben a hatóságnak nincsen
mérlegelési lehetősége. A leírtak alapján kérjük valamennyi in-
gatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett
eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkála-
tokat önként haladéktalanul végezze le. Ezáltal Önök is hozzájá-
rulnak a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes
elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészség-
ügyi károk csökkentéséhez. Közérdekű védekezést kell elrendel-
ni, ha ennek a kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget.
Ennek költsége a tulajdonost terheli, mely adók módjára behajt-
ható. Ezért kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonában lé-
vő kül- és belterületi ingatlanjaikon a parlagfű mentesítést
folyamatosan végezze el. 

SOLYMOSI BEÁTA SK.
JEGYZŐ

A KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK: (Július 15-16: ZÁRVA!)
w július 29‐én, pénteken 12‐18‐ig,
w július 30‐án, szombaton 8‐12‐ig
w augusztus 12‐én, pénteken 12‐18‐ig,
w augusztus 13‐án, szombaton 8‐12‐ig
w augusztus 26‐án, pénteken 12‐18‐ig,
w augusztus 27‐én, szombaton 8‐12‐ig

A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után 
ingyenesen házhoz szállítjuk!

Füstölt áru minden hétvégén!

Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig

Felhívás parlagfű elleni védekezésre
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HIRDETÉS

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

Körzeti megbízott: 06/70-492-0754
Kistarcsai Rendőrőrs: 06-28-470-801
Járőrkocsi: 06/70-263-4334

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása, 

benzin és dízel zöldkártya, tachográf-hitelesítés,
gk. eredetiségvizsgálat, gépjárművek alsó 

és felső mosása, központi zsírozó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086

(06-30) 94-83-424
e-mail: jukabt@invitel.hu
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NAGYTARCSA VIRÁG

Tel: 06-28/ 738-694
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 50.
Facebook: nagytarcsavirág
E-mail: nagytarcsavirag@gmail.com

Nyitva tartás: 
H-P: 8-18, 
Szo: 8-14, 

V: 8-12

Szolgáltatásaink: 

- Alkalmi és különleges virágcsokrok, virágkosarak készítés
- Ajándékkosarak összeállítása, díszcsomagolás  
- Esküvői csokrok készítése
- Esküvői dekoráció
- Rendezvény dekoráció
- Irodák, irodaházak rendszeres virágellátása
- Koszorúk készítése
- Ajándéktárgyak, kellékek, kiegészítők

Nagytarcsa területén
Megrendeléseit leadhatja üzletünkben, telefo-
non vagy e-mailben és mi kiszállítjuk Önnek!

Nagytarcsai lakosoknak kegyeleti 
koszorú megrendeléseik esetén 15% 
kedvezményt biztosítunk.
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