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KÖZÉRDEKŰ
Újra Kidoboljuk!
Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Hagyományőrző
Kulturális Egyesület szeptember 24-én és 25-én ismét megrendezi:
a „Falunap a betakarítás, és a szüret jegyében”
című priogramot!
SZEPTEMBER 24. SZOMBAT
12.00-14.00 Nagytarcsa bemutatása, az érdeklődők számára idegenvezetőkkel, kisvonattal.
Nagytarcsa belterület, Ipartelep, Petőfi lakótelep, Iskola, Óvodák, Templomok, Falumúzeum.
11.00-13.00 Múzeum látogatás (Nagytarcsa helytörténeti kiállítás.)
13.00-14.00 Fúvós muzsika, vendégvárás táncosok gyülekezése, a kultúrház udvarán, zenél, a „Szarvasi Rezesbanda”
Vendégváró zene, a szüret jegyében, szürettel kapcsolatos zeneszámok előadása a nemzetiségek kapcsolatával, magyar, és
szlovák nyelven. A zenét a Szarvasi rézfúvósok szolgáltatják a Táncsics Mihály Művelődési Ház udvarán.
14.00-18.00 Felvonulás Nagytarcsa utcáiban, táncosok lovasok, lovaskocsik, fúvós zenekar.
Útvonal: Rákóczi utca, Múzeumkert utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Zrínyi Miklós utca, Kossuth Lajos utca, Arany János utca,
Bocskai köz, Füzes-liget lakópark, Rákóczi utca.
Közben: Első körtánc: a bíró házánál (Múzeum u. és Iskola u. sarok, Falumúzeum), ahol rövid megnyitó után a bírópár megvendégeli a felvonuló sereget.
A további körtáncok:
Második: Petőfi-Jókai u. sarok, harmadik: Rákóczi-Petőfi u. sarok, negyedik: Zrínyi-Széchenyi u. sarok, ötödik: Arany J. utcaBocskai köz sarok, hatodik: Füzes-liget u.- Hársfa utca sarok, hetedik: Rákóczi u. „Hangya udvar”előtti tér.
A „Nagytarcsai Hagyományőrzők”, kibővített táncos csapata
hozzávetőlegesen ötven fővel, eredeti magyar ruhában, lovas
kocsikkal felvonul Nagytarcsa utcáin, és az előbbiekben megjelölt helyeken körtáncot adnak elő. A körtánc 12 percig tart,
utána a nézők bevonásával további 3-4 percig utcabál alakul ki
minden helyszínen.
A felvonulást Hagyományőrző lovasok kísérik a megjelölt utcákban, a menet elején a bíró házaspár hintón vezeti a felvonulást.
18.00-19.00 „Szüreti bálra hív a nóta” a Szarvasi rezesbanda muzsikál. Közben: vacsora, köszöntő, bálmegnyitó.
A felvonulók a vendégek, és a közreműködők vacsoráztatása közben a „Szüreti Bál” hivatalos megnyitója, valamint köszöntők hangzanak el. A köszöntőt A bíró (polgármester) mondja el, a Hagyományőrző Egyesület elnöke megnyitja a bált.
Helyszín: a Táncsics Mihály Művelődési Ház udvarán felállított sátor.
19.00-20.00 Hagyományos „Szüreti Bál”
A bálban a Kardosi Népzenészek húzzák a talp alá valót a szórakozni és táncolni vágyó közönségnek.
20.00-20.40 Szórakoztató műsor. A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület „VENCSOK” asszonykórusa magyar
népdalokat énekel, majd Pándi Piroska Operett slágerekkel és nótákkal szórakoztatja a közönséget.
24.30-06.00 A hagyományos „Szüreti Bál” folytatása.
SZEPTEMBER 25. VASÁRNAP
10.30.-12.00 Templomszentelési ünnepi Istentisztelet az Evangélikus templomban. Igét hirdet Baranka György evangélikus lelkész.
13.00-19.00 Hagyományos búcsú, mutatványosokkal és árusokkal.
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KÖZÉRDEKŰ

Ez a kérdés, válasszatok!
Nincs mese: az 1015 éves magyar államiság egyik legfontosabb válaszútjához érkezünk október másodikán, ahol a
folytatásról mi, magyar állampolgárok
szabadon dönthetünk. Szeretném leszögezni, hogy a kérdés pártok fölött álló,
össznemzeti ügy, és a rá adott válaszunk
a következő évtizedek és évszázadok
mindennapjait fogja meghatározni. A
kérdés túlmutat önmagán, ezért érdemes körbejárni.
Először is fontos tisztázni a kvóta fogalmát. A kvóta ebben az esetben annak
a képletét jelenti, hogy a korunk népvándorlása során Európába érkező migránsok
mekkora
hányadát
kell
befogadnunk. Mivel ez nem egy szám,
hanem egy hányad, nincs felső határa.
Ezért álságos azt állítani, hogy a népszavazásban pusztán arról dönthetünk,
hogy 1128 külföldit befogadunk e vagy
sem – ez hazugság. Ha egyszer elfogadjuk a hányadot, utána már nincs reklamációs lehetőség, hogy már elnézést, de
nem egymillió emberről volt szó, hanem
csak ezerről. Ráadásul, aki már bent van,
azt megilleti a családegyesítés joga. Ez
azt jelenti, hogy ha nekem négy feleségem és tizenhat gyermekem van, és
megkapom az uniós menekültstátuszt,
akkor mind jöhetnek utánam. Ezen
Brüsszel most tovább akar enyhíteni, és
ha ez megvalósul, akkor jöhetnek az
unokatestvérek, a nagybácsik és nagynénik, a nagyszülők és az unokák és a
családjaik is, és így tovább.
Mára nyilvánvalóvá vált az is, hogy a
gyökeresen más kultúrákból érkező
nagy tömegek nem integrálódnak. Angela Merkel maga mondta pár éve, hogy
a multikulturalizmus megbukott, az integráció nem sikerült, helyette párhuzamos társadalmak alakultak ki. Olyan
városok és városrészek vannak ma már
Franciaországtól Svédországig, ahova
nem hogy az egyszerű állampolgár, de a
rendőrség sem meri betenni a lábát. Ezeken a területeken megszűnt a jogállamiság, helyette sok esetben az iszlám
törvénykezés lépett életbe. Az ilyen zónákban élőknek nincs kapcsolatuk az
egyelőre többségi társadalommal. Jellemző, hogy az adott állam nyelvét sem
sajátítják el megfelelő módon. E miatt
tömegesen sikertelenek mind az iskolapadban, mind a munkaerőpiacon. Nő a
nyomor és a kilátástalanság, ebből következően a bűnözés is. Ideérkezve csalódottan tapasztalják, hogy amivel a
legális és illegális embercsempészek és a
felelőtlen politikusok ámították őket
szimpla átverés. Eddig 54-en kaptak
munkát abból a közel kétmillió beván-

dorlóból, akik az elmúlt évben Németországba érkeztek, a többinek maradt a
csalódottság, a kiábrándultság és a kilátástalanság. És a sok elkeseredettségből
születnek a terrorakciók.
Nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy
kiknek és miért éri meg milliókat átverni,
illetve az árverteket ráerőszakolni további százmilliókra. Azzal viszont nagyon is,
hogy ezzel az otthon maradottakat is
még lehetetlenebb helyzetbe hozzák.
Mert egyértelmű, hogy egy ilyen kalandnak az adott társadalom legfiatalabb, legéleterősebb és legvállalkozóbb rétegei
vágnak neki elsőnek. Azok, akikre a leginkább lehet számítani abban a munkában, ami a mostani nehéz időkből
kievezetheti az adott országot. Gondoljunk csak bele, hogy lett volna ’48, ha a
márciusi ifjak itt hagyják a hazájukat és
elmennek Párizsba? A hátrahagyott nőknek, időseknek és gyerekeknek csak a reménytelenség marad. És ez szerintem
megbocsáthatatlanabb, mint az kár, amit
az érkezőknek és nekünk okoznak.
Az is érthetetlen, hogy a soros migránshívogatók miért egy merőben eltérő
működésű társadalomba csalogatják
ezeket az embereket. A Közel-kelet gazdag és békés arab államai könnyedén
befogadhatnák kulturális és vallási testvéreiket. Ott szabadon gyakorolhatnák a
többnejűséget vagy a gyermekházasságot, és a többi olyan furcsa népszokást,
amire mi finoman szólva ferde szemmel
nézünk. Továbbá ismerik a nyelvet és a
kulturális sajátosságokat, az íratlan szabályokat, a szokásokat és a törvényeket.
Azokat az alapvető dolgokat, melyeket
évtizedek alatt sem lehet mélységében
elsajátítani. Ausztrália és az Egyesült Államok sem kér a migránsáradatból, előbbinek a flottája állítja meg és fordítja
vissza a lélekvesztőkön érkezőket, utóbbinál a fal és a lőparancs (arra is lehet lőni aki még mexikói területen
tartózkodik, de megközelíti a határt) riasztja el a hívatlan vendégeket. Olyan országokat említettem, ahol az egy főre
jutó GDP magasabb, vagy legalább akkora, mint Németországban. Továbbá
hatalmas lakatlan földterülettel rendelkeznek. Ehelyett idehívják őket, egy
vesztes-vesztes helyzetet kialakítva, és
azt tanácsolják, hogy ha nem bírjuk őket
ellátni, akkor vegyünk föl hitelt. Kinek jó
ez?
Közel egy éve történt, hogy az Iszlám
Állam nevű horrorszervezet bejelentette,
hogy több ezer harcosukat sikerült bejuttatniuk az Unióba, és további ezreket
fognak a jövőben is. Akkor valahogy ez a
hír elsikkadt. Azóta viszont eltelt egy
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nyár. Egy olyan nyár, ahol esténként félve kapcsoltuk be a híradót, és szorítottunk, hogy ugye ma nem történt
terrorakció a vén Európában. Ennek ellenére még ma is van olyan őrült, aki azt
állítja, hogy nincs összefüggés a migráció és a terrorizmus közt. Nekik nem számít az, amit tapasztalunk, ahogy az sem,
hogy ezt tavaly maguk a terroristák közölték. Persze értem én, hogy nem minden bevándorló terrorista. Olyan ez,
mint gombát venni: ha veszek egy vödör
gombát, az is halálos, ha egy mérgező
van benne. Kérdem én, melyik anya tálalna a gyermekei elé olyan gombapörköltet vagy gombapaprikást, amibe
belekeveredhetett mérges gomba is?
Főleg ha tud róla, hogy valaki szánt szándékkal keveri bele és ezt előre be is jelenti?
A fentiek mind súlyos dolgok. Gazdasági, szociális és biztonsági okokból
egyaránt. Számomra mégis talán a legfontosabb kérdés az, hogy ki dönthet a
sorsomról, és a hazám sorsáról. Nagyon
hálás vagyok a korábbi generációknak
azért, hogy olyan országban élhetek,
ahol kikérik a véleményemet és nem a
fejem fölött akarnak dönteni. Szeretném,
ha annak a kérdésnek az eldöntése is,
hogy kit engedünk be az országba, a
mindenkori, demokratikusan választott
magyar kormány joga maradjon. Nem ismerek egy magyar állampolgárt sem, aki
valaha beikszelte volna Jean-Claude
Junckert, Martin Schultzot vagy bármelyik brüsszeli bürokratát. Ahogy Angela
Merkelt vagy George Sorost sem. És mivel egyikünk se szavazott rájuk, kérem
őket, hogy ne akarják eldönteni, hogy mi
mit szeretnénk! Hálás vagyok, hogy választhatok, és arra kérem minden honfitársamat, hogy vigyázzunk erre a
kiváltságunkra. Mert bizony kiváltság ma
ezen a bolygón, hogy van beleszólásunk
a sorsunkba!
Összegezve az eddigieket: az a kérdés,
hogy rábízzuk-e a brüsszeli bürokratákra
annak a döntésnek a jogát, hogy kit engedünk be magunk közé ebbe az országba. Rábízzuk-e olyanokra, akikre
nem szavazhatunk, akik semmilyen felelősséggel nem tartoznak nekünk, és sosem
számoltathatjuk
el
őket?
Kockáztathatjuk-e ezzel a biztonságunkat?
Ez a kérdés. Unokáink sírhantjaink fölött fogják számon kérni válaszunkat - és
persze cinkos, aki hallgat.
Egyszerű: IGEN vagy NEM.
Válasszatok!
FARKAS DOMONKOS
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Napirenden
Nagytarcsa Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 29-én tartotta
soron következő rendes ülését.
Az új tankerületi igazgató
A képviselőtestületi ülést megtisztelte
jelenlétével Eich László úr, az új tankerületi igazgató, aki röviden beszámolt a tankerületet jövő évtől érintő változásokról.
2017. január 1-től Eich László vezeti majd
a gödöllői és az aszódi járáshoz tartozó,
állami fenntartású alap- és középfokú oktatási intézményeket magában foglaló,
dunakeszi központú szervezeti egységet.
Az átalakítás következtében az országban
az eddigi 118 helyett 58 tankerületi központ működik majd. Az átalakítás célja a
hatékonyság növelése.
Az első félévi helyzetről
A féléves költségvetési tájékoztató a
2/2016. (II.24.) számú költségvetési rendelethez igazodva a 2014. évi könyvetés átalakulását követően, szerkezeti rendjének
megfelelően került összeállításra. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során
június 30-ig: 332 260 847 Ft kiadást és 421
607 517 Ft bevételt teljesített.
Helyi Építési Szabályzat
A képviselő testület úgy határozott,
hogy a PESTTERV Kft. által a Helyi Építési
Szabályzat módosítási szerződés szerint
benyújtott számla (506.730,- Ft) kifizetését
a 2/2016. (II.24.) költségvetési rendelet általános tartalékkeretének terhére kívánja
kifizetni. Felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Területfejlesztőkkel a szerződéseket kösse meg.
Belterületbe vonás
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a Nagytarcsa, külterület 09/2.; 09/3.
és 09/4. hrsz-ú ingatlanokat belterületbe
vonja. A belterületbe vonás költségeit az
érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
Emlékmű-pályázat
A képviselőtestület döntése értelmében az önkormányzat indul az „ I. Világháború
történelmi
emlékeit
őrző
emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” című pályázaton.
Büszkeségpontok
Nagytarcsa indul az „1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző,
a hősöknek és az áldozatoknak emléket
állító úgynevezett Büszkeségpontok létrehozására” című pályázaton.

4

Bölcsőde pályázat
A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0065
azonosító számú „Kisgyermekeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázathoz kapcsolódó kiadások
(megalapozó
dokumentum
összeállítása és jóváhagyása) pénzügyi kiegyenlítését, összesen: bruttó 554.000 forintot az általános tartalék terhére kívánja
rendezni. Felkéri a Polgármestert, hogy a
szerződéseket kösse meg.
Grund sportpálya
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a Grund területén kialakítandó sportpálya
alapjának előkészítéséhez szükséges betondarálék költségének (1.697.061 Ft) rendezését a 2016. évi költségvetés
sportkeretének terhére biztosítja.
Átcsoportosítás
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a 2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.24) önkormányzati rendeletben
szereplő sportelőirányzat keretből 3 millió
Ft-ot az általános tartalékkeretre csoportosít át.
A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft I. negyedéves – bruttó 1.938.255 Ft vesztesége a 2016. évi költségvetés általános
tartalékkeret terhére kerül kifizetésre.
Kátyúzás, útalap kialakítás
A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés terhére kátyúzásra, útalapba, pormentes útfelület kialakítására 600 tonna
mart aszfaltot 1000 Ft/tonna vételárért
rendeljen meg.
Nyertes pályázatok
Az önkormányzat idén is meghirdette
a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot. A
beérkezett pályázatok elbírálása után a
képviselő-testület úgy határozott, hogy a
HAGYOMÁNYŐRZŐ INGATLAN kategória
díjazottja a Szőlő u. 4. szám alatti ingatlan
tulajdonosa legyen. A nyertes a rendelet
alapján a díjazást követő évben mentesül
a kommunális hulladék elszállítási díj
megfizetése alól. A MODERN INGATLAN
kategória díjazottja a Bodza u. 34/1. szám
alatti ingatlan tulajdonosa. A nyertes a
rendelet alapján a díjazást követő évben
mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj megfizetése alól. A TISZTA UTCA
kategória díjazottja a Gesztenye sor. A
nyertes a rendelet alapján 10 ezer Ft értékű virágpalánta jutalomban részesül.
A díjakhoz kapcsolódó okleveleket a
szeptember 24-i „Falunap a Szüret jegyében” rendezvényen fogják kiosztani a
nyerteseknek.

Autómentes Nap
Nagytarcsa Község Képviselő-testülete
idén is csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Hét 2016. rendezvényéhez az alábbi
választható feltétellel: autómentes napot
szervezünk, amelynek keretében legalább
egy teljes napra (a szokásos munkaidő
előtt egy órával kezdődően a munkaidő
vége után egy óráig) egy vagy több közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros,
illetve közösségi közlekedés számára alakítunk ki. Az autómentes nap lehetőség
szerint 2016. szeptember 22-én kerül
megrendezésre. A képviselő-testület felkéri településünk oktatási-nevelési intézményeit, hogy az eddigi gyakorlat szerint
szervezzék meg a Mobilitási Hét jelmondatának megfelelően intézményeikben a
gyermekeknek szóló programokat.
A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata
a Mobilitási Hét keretében szervezett
programok megvalósításához egyedi támogatásra igényt nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a pályázati
kiírásban foglaltaknak megfelelően.

Közmeghallgatás
Nagytarcsa Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Ideje:
2016. szeptember 26. (hétfő)
17:00 -19:00 óráig
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal
tanácsterme
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor
polgármester

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÖSSÉG
ORSZÁGOS
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGNAPOK
SZEPTEMBER 17. szombat
NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA
Evangélikus templom: 10-16 óra között nyitva áll mindenki előtt. Templom bemutatás,toronymászás, olvasósarok,
zenesarok, püspökkenyér és tea várja az érdeklődőket.
16.30 katolikus templom: filmvetítés
18.30-kor a katolikus templomtól indulva 1956-os emlékmenet, fáklyás felvonulás az 56-os zászlóval az élen.
19.00 Zászlófelvonás a Győri János téren, megemlékezés a
forradalom 60. évfordulója alkalmából.
19.30 Evangélikus templom: ÖKUMENIKUS KONCERT
A katolikus gyülekezet VIVACE és az evangélikus gyülekezet NAP kórusának közös koncertje.
Falumúzeum: 12-16. óráig nyitva.
13-16 óráig kézműves foglalkozások: mécsesfestés, agyagozás, gyöngyözés.

SZEPTEMBER 18. VASÁRNAP
Az evangélikus templom és a Falumúzeum: 12-17.30 között tart nyitva.
14 ÓRÁTÓL: délutáni kulturális körséta Nagytarcsán
Kulturális örökségünk: idegenforgalmilag is fontos épületeink bemutatása

Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

14.00 Evangélikus templom - bemutatja: Sebők Zsuzsanna
14.40 Temető. Kísérő: Aranyossy Péter Máté történész

Gépkocsi tárolási lehetőség

16.00 Katolikus templom: ismerteti: Farkas István
16.40 Falumúzeum, tárlatvezetés: Győriné Kováts Andrea
17.40 Polgármesteri Hivatal, bemutatja: Németh Katalin
18.00 Polgármesteri Hivatal Díszterme:
Boda Zsuzsanna vetítettképes előadása a magyarországi
népfőiskolai mozgalomról

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2016. október 1-től a HEMO épülete alatti
teremgarázsban
gépkocsi parkolási lehetőséget biztosítunk.
Bérleti díj: bruttó 10.000 Ft/hó
Érdeklődés, szerződéskötés:
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
Ádányné Végh Tímea: 06-70/633-8056
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ÜNNEP
készletet ő hozta be, de azóta már a Társasjáték
Klubnak is van három doboz Mölkky-je.
A rendezvényt kézműves foglalkozások színesítették, a riói olimpia zárása előtti napon
például olimpiai karkötők és kulcstartók készítését tanulhatták meg a gyerekek. Kizur Anikó

Augusz tus 20.
nagytarcsai Falumúzeum kertjében auA
gusztus 20-a délutánján gyerekek és felnőttek gyűltek össze játszani, kikapcsolódni. A
Füzesliget Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata által az államalapítás ünnepére szervezett programnak sok érdeklődője, résztvevője volt. A
rendezvény anyagi hátterét az önkormányzat
által sport-és kulturális rendezvényekre, társadalmi szervezetek részére kiírt pályázat útján
nyert forrás biztosította.
A szervezők közül Krantzné Magyar Ágnest
kérdeztük.
– Tavaly volt ez első Mölkky-fesztivál, akkor
májusban rendeztük, ezúttal az augusztus 20-át
választottuk. Aki nem tudná, ez egy finn dobójáték, amely finn kapcsolataink révén, Sebők Zsuzsának köszönhetően került hozzánk. Az első
veuetésével a legkisebbek ügyességi versenyen vehettek részt, de volt rongyoskönyv-vásár és társasjáték-verseny is. A szendvicsek,
sütemények, gyümölcsök és üdítők pedig a
szlovák önkormányzat jóvoltából kerültek a
múzeumkertbe.
A programot később gumicsizmadobó és
házastárs-cipelő verseny is színesítette.
A vidám családi délutánt este augusztus 20i ünnepi megemlékezés követte.
A rendezvényen Dócs István és Botz Ágnes
mondott verset.
Az államalapításról és máig ható eredményeiről dr. Gyopár Ernő alpolgármester beszélt,
kiemelve, hogy keresztény értékeinket, európai
és nemzeti hagyományainkat meg kell őriznünk, s erre jó alkalom az október 2-án rendezendő népszavazás is, ahol nemet kell
mondanunk a betelepítési kvótára.
Az ünnepi kenyeret Baranka György evangélikus lelkész szentelte meg. Az alpolgármes-
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KÖZÉRDEKŰ
ter és a lelkész által szeletelt kenyérből mindenkinek jutott.
Az ünnepi program részeként került sor a
délutáni versenyek eredményhirdetésére, majd
tábortűzzel és további játékos vetélkedőkkel
folytatódott a program.
Idén különösen meghitt és látványos volt az
augusztus 20-i Szent István napi ünnepség. Remek ötlet volt egy másik rendezvénnyel összekapcsolni. Ezúton is köszönetet szeretnénk
mondani minden segítőnek és közreműködőnek.
A műsortervet és koreográfiát Botz Ágnes
és Rónainé Krisztina állította össze. Köszönet
dr. Gyopár Ernő alpolgármester úrnak, hogy elvállalta az ünnepi beszédet. Köszönjük Baranka György lelkész úrnak, hogy megáldotta az
ünnepi kenyeret. Köszönjük Győriné Kováts
Andreának a műsorvezetést. Dócs István és
Botz Ágnes versmondása az ünnep fényét
emelte. A kiváló hangosítás és minden technikai kellék biztosítása Kovalcsik István és kedves
felesége, Kovalcsikné Bartha Mária érdeme. A
helyszín berendezésében a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. munkatársai segédkeztek. Köszönjük
a
Nagytarcsai
Szlovákok
Önkormányzatának segítségét, a sok szép népviseletbe öltözött asszony és lányka közreműködését.
Köszönjük
a
Nagytarcsai
Hagyományőrző Egyesület ifi csoportjának jelenlétét. Köszönet Simon Andreának a fotókért.
Köszönjük, hogy a Szilas TV tudósított az eseményről. Az ünnepi kenyereket a Pék és Segédei Kft. ajánlotta fel.
Köszönet mindenkinek, akik eljöttek a közös ünneplésre!

A SZERVEZŐK
FOTÓ: SZILASTV

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!)
AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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VADÁSZNAP
A Füzesligeti Szabadidőpark adott otthont a Nagytarcsai Vadásznap rendezvényeinek.
Reggel tizenhét bogrács alatt gyulladtak
meg a lángok. A csapatok kizárólag a nevezési díj fejében járó szarvashúsból készíthettek alkalmi ételeket.
A nap ünnepélyességét a szent Hubertus
vadászmise adta meg, amelyet Gulyka József prépost celebrált. A rendezvényen megjelent Vécsey László országgyűlési képviselő
is.
Erdélyi Tamás szarvasbőgést és egyéb állathangokat mutatott be. Később a mester
által bemutatott szarvasbőgéssel a résztvevő fiatalok és felnőttek is megpróbálkozhattak, természetesen értékes díjakat lehetett
nyerni.
A jó hangulatot a Bozsó József és barátai
által énekelt operettslágerek teremtették
meg.
Meghitt pillanatokat jelentett a kitüntetés-átadás. Elismerésben részesült Tanács
Ferenc, a Báró Wesselényi Vadásztársaság kiemelkedő munkát végző elnöke.
A főzőverseny eredményhirdetésén a
zsűrit vezető Perna Pál, a Gödöllő Környéki
Regionális Turisztikai Egyesület elnöke mondott összefoglalót. A győztes a Közszolgáltató csapata lett. Vadászkutya bemutató
színesítette a nap programját, majd sólymok
és más ragadozó madarak bemutatója következett.
Nagy sikert aratott a Vadászkamara Kürt
együttese, amelynek tagjai a billentyű nélküli rézfúvós hangszereken többszólamú
műveket is előadtak.
A kulturális programot Pándi Piroska
Liszt-díjas, Príma-díjas operaénekes műsora
zárta. A rendezvény főszervezője a Nagytarcsa Közalapítvány volt.
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Kérdésünkre Rimóczi Sándor polgármester így összegezte benyomásait:
– Úgy gondolom, a rendezvény nemcsak a
vadászok, hanem a lakosság körében is népszerű volt. Már a megnyitón mintegy háromszáz érdeklődő volt jelen, s bár a látogatók
folyamatosan cserélődtek, ez a létszám mindvégig mérhető volt, így, mondhatjuk, legalább
ezer ember fordult meg a rendezvényen a nap
folyamán. Méltán arattak nagy sikert a ragadozó szárnyasok, valamint a vadászkutyák, de
sokan szemlélték meglepetten vadásztársaságunk trófea-kiállítását is. Ugyancsak sikeres
volt a szarvasbőgés és más állathangok bemutatója, majd versenye. A főzőversenynél
ügyeltünk a hagyományokra, bár a szarvashúsból bármit főzhettek a versenyzők, ám tüzelni csak fával volt szabad. Büszkék voltunk,
hogy az önkormányzat Vagyonkezelője lett a
győztes. Tanács Ferenc Nimród érdemérmére
valamennyien büszkék vagyunk, meghitt pillanat volt, amikor a Vadászkamara elismerését átvehette vadásztársaságunk elnöke.
ZS. I. FOTÓ: SZILASTV
A Vadásznap támogatói:
Nagytarcsa Község Önkormányzata,
Báró Wesselényi Vadásztársaság,
Pest Megyei Vadászkamara,
Vadászati Kulturális Egyesület,
Diana Vadászhölgy Klub,
FLEX Polgárőr Egyesület
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
A Vadászkamara Kürt Együttese,
A Polgármesteri Hivatal munkatársai,
Pándi Piroska,
Neda Bau Kft.
Pulai Food
Köszönjük, hogy támogatták a rendezvény előkészítését, lebonyolítását.
A SZERVEZŐK

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Szeptemberi könyvtári hírek
A könyvtári hírekben többször szóba került a papírszínház. A Pest
Megyei Könyvtártól kaptuk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) együttműködés keretében. Pár szóban be szeretném
mutatni ezt a „találmányt”. Japánból ered, az ottani elnevezése:
Kamishibai. Mai formájában az 1920-as években jelent meg, a
szegények és a gyerekek mozijának is nevezték. A Kamishibai-mesélők kerékpárral járták a vidéket, a csomagtartóra erősített lakkozott fakeretben pedig három mesét és édességet vittek a
gyerekeknek. A második világháború idején terjedt el használata
a japán iskolákban és óvodákban. A hatvanas évektől a televízió
beköszöntével a mesélők eltűntek, de a papírszínház népszerűsége maradt, ez a televízió elnevezésében is megnyilvánult: a televíziót a japánok denki kamishibainak, azaz elektromos
papírszínháznak nevezték el. Európában az 1970-es években jelent meg, s mára az egész világon ismert. Magyarországon 2009től a Csimota Könyvkiadó ad ki klasszikus meséket és történeteket
feldolgozó papírszínház-meséket.
A papírszínház a meséket, történeteket „színházzá” alakítja. A
fakeret a színház „épülete”, ebben a keretben a mese cselekményét feldolgozó nagy méretű lapokat egymás után mutatjuk és
mondjuk el a nézőközönséggel szembe fordulva.
A kész mesék mellett lehetőség van újabb mesék készítésére
is. Augusztus elején a szlovák gyerektáborban mi is megpróbálkoztunk egy szlovák népmese papírszínházi feldolgozásával. A
Kismacskakisasszonyhoz készítettek a gyerekek illusztrációkat,
majd ezek felhasználásával elkészítettem a papírszínházi változatot. A tábor utolsó napján mindenki meghallgathatta és megnézhette a közösen készített mesét.
Folytatjuk az előző hónapban megkezdett, a KSZR-en keresztül rendelt új könyvekből való válogatást. Ebben a hónapban az
ismeretterjesztő könyvekből adok ízelítőt:
Felnőtteknek szóló könyvek:
Kézműves könyvek:
A gyöngyfűzés technikáinak enciklopédiája: A könyv a
szükséges alapanyagok, eszközök bemutatása után ismerteti a
gyöngyfűzés különböző technikáit a gyöngyhímzéstől kezdve a
csomózáson át a gyöngyszövésig. A kötet végén értékes információkat találhatunk a beszerzési helyekről és a gyöngyfűzéssel foglalkozó honlapokról.
A kavicsfestés titkai: Ötleteket kaphatunk a kavicsok díszítésére, illetve a már elkészült alkotások felhasználására.
Kosárfonás: Faragó Krisztina és Varga Péter könyvéből megismerhetjük a kosárfonás történetét, annak magyarországi múltját.
A szükséges alapanyagok és eszközök bemutatásán túl a különböző technikákról és fonástípusokról is kapunk ismertetést. A kötetet gazdag irodalomjegyzék zárja, melyből még jobban
elmélyíthetjük ismereteinket.
Pszichológia:
Anna Black: Tudatos jelenlét. Mindfulness a mindennapokban. „Ne tépelődj a múlton, ne aggódj a jövő miatt. Létezz a jelenben!” olvashatjuk a könyv címlapján. Ebből a műből
megismerhetjük a mindfulnesst, honnét ered, mire használható,
milyen gyakorlatokkal végezhető.
Vallás:
Böjte Csaba: Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten
ajándékairól, a szentségekről: keresztség, bűnbocsánat, házasság
és még folytathatjuk a sort. A gondolatokat jeles költőink versei
egészítik ki.
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Művészet:
Az országház: A kis füzetben az országházzal ismerkedhetünk
meg, a gyönyörű képekkel illusztrált kiadvány kézikönyvként is
szolgálhat egy országházi sétához.
Sport:
Gál László: Az Aranycsapat elfeledett legendái. A két utolsó
szemtanú: Tóth II. József és Várhidi Pál élete. Ők ketten élnek már
csak azok közül, akik részesei voltak az ötvenes évek nagy futball
sikereinek, akik tagjai voltak a svájci világbajnoki ezüstérmes válogatott keretének.
Szakácskönyvek:
Sütemények sütés nélkül: Könnyen elkészíthető édességek:
kekszek, torták, piték, édes sajttorták receptjei.
György Ottilia: Ínyenc vadételek. Az Erdélyi Konyha főszerkesztőjének összegyűjtött és kipróbált receptjei szarvashúsból és
vaddisznóhúsból. A könyv elején a legfontosabb tudnivalókkal
amit a vadhúsokról és főzési eljárásaikról tudnunk kell.
Anyu és én főzünk és tanulunk: Szakácskönyv és ismeretterjesztő könyv egyben. A gyerekek megismerhetik a főzéshez legtöbbször használt alapanyagokat, majd mindegyik után egy-egy
könnyen elkészíthető recept található.
Gyerekeknek szóló könyvek
Csillagok: A Mi micsoda sorozat kötete az égbolt fénylő csodáiról. A csillagokon kívül a Naprendszerrel is megismerkedhetünk a könyvből, valamint megtudhatjuk és megláthatjuk, milyen
műszereket használnak a csillagászok.
Az ókori Egyiptom 30 másodpercben: A könyvben minden
benne van, amit tudnunk kell az ókori Egyiptomról: elhelyezkedése, fáraók, otthonaik, életmódjuk, szórakozásuk, vallásuk, harcaik. Mindezt áttekinthetően és sok illusztrációval kiegészítve.
Szuper állatok: A 100 legnagyobb, leggyorsabb és leggyilkosabb állat a földön fényképpel és a legfontosabb jellemzőkkel.
A balett: A könyv a balettot járja körbe, kezdve azzal, hogy mi a
balett, mi történik a balettórán, mik az alappozíciók, a balett történetén át az előadásig. Sok-sok rajzzal illusztrálva.
Mohás Lívia: Hová, merre, lányok, fiúk. Gyakorlati kézikönyv
az önneveléshez kamaszoknak. A témák között megtalálhatjuk
többek közt az önnevelést, szerelmet, házasságot, agressziót, kreativitást, hazaszeretetet.
Első felfedezéseim: Enciklopédia a legkisebbeknek, amelyből
megismerhetik a színeket, ellentétpárokat, formákat és számokat
sok-sok rajz segítségével. A könyv érdekessége, hogy lapjai „gyerekbarát” kivitelűek.
A fentieken kívül még számos könyvből lehet válogatni a
könyvtárban szeptembertől már a megszokott nyitvatartási időben.
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

9 - 15
11 - 17
9 - 15
11 - 17
8 - 13

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

Nagytarcsai TÜKÖR

HAGYOMÁNY

Mesélő esték a múzeumkertben

anyukákat, óvónéniket, akik örömmel olvastak
a kicsiknek. Csak néhány cím a vetítésre került
filmek közül: Vízipók csodapók, Holle anyó, Hamupipőke, Lúdas Matyi, Öreg néne őzikéje, Pinokkió, A kismalac meg a farkasok, A só, Szóló
szőlő mosolygó alma…
Mint minden rendezvényen, ezeken az estéken is kínáltuk a Nagytarcsai Községi Könyvtár úgynevezett „rongyos” könyveit, hátha
valaki rábukkan egy kedvenc olvasmányára.
Majd tovább gondolkoztunk, hogy mivel is
lehetne emlékezetessé tenni és jó hangulattal
lezárni a mozizást és a nyarat, felmerült a zenezenélés gondolata.
Így jutottunk el a Nagytarcsán élő, háromgyermekes zenész apukához, Juhász Lászlóhoz, aki örömmel vállalta augusztus 26-án a
gyermekek élő, zenés, interaktív szórakoztatását. A foglalkozásra meghirdettünk egy meserajzpályázatot, amire érkeztek kedves
alkotások. A kis művészeket a felajánlott apróságokkal, plüssökkel, könyvekkel jutalmaztuk.
A zenés programon Laci „bácsi” zene-mese találós kérdéseket intézett a kicsikhez, akik
örömmel fogadták a cukorka jutalmat.

römmel számolunk be a Nemzeti MűvelőÖ
dési Intézet (NMI) – kulturális közmunka
keretén belül szervezett, gyermekeknek szóló
programunkról.
Kisgyermekes szülőkként azt gondoltuk,
hogy a vakáció ideje alatt kellemes időtöltés
lehet a gyermekek számára egy kis „mozizás” a
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely (Falumúzeum) árnyas kertjében. Így július 1-től Mesélő
esték a múzeumkertben címmel elindítottuk a
8 alkalomból álló, péntek esténkénti diafilmvetítés sorozatunkat a múzeum kerti foglalkoztatójában.
Sorozatunk címe, az előzőekben az NMI által kért Mesélő épületek Pest megyében című
kiadványhoz való sikeres gyűjtő munkánkhoz
kapcsolható. (Kiválasztásra került Nagytarcsa
hársfái, illetve a Nagytarcsai Népfőiskola).
Bevalljuk, mivel egy nyitott szabadtéri helyiségről van szó, megharcoltunk a fényviszonyokkal, de idővel belejöttünk, és praktikusan
besötétítettünk. Szerencsére találtunk lelkes
A bulit úgy hirdettük meg, hogy szívesen
fogadunk nasit a gyermekek számára. Rengeteg finomságot hoztak a kedves szülők… Köszönjük!
Egyben szeretnénk itt is megköszönni minden kedves segítőnek, aki bármilyen formában
hozzájárult a programok működéséhez: legyen
szó diafilmekről, vetítőről, vagy meseolvasásról, plakátnyomtatásról, játék adományról és
zenéről.
Reméljük, jól érezték magukat a gyerekek,
és foglalkozásainkkal kicsit hozzá tudtunk járulni a nagytarcsai gyermekközösség erősítéséhez.
Bízunk benne, hogy minden gyermek vidám nyarat tudhat maga mögött.
Sok sikert az ovihoz és a sulihoz!

RICHTER MARIANNA
SIMON ANDREA

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Magyarok tündöklő csillaga
A magyarság pogányként érkezett keletről a
Kárpátok övezte és a Dunától, Tiszától öntözött síkságra. Elsősorban a csatákban mutatkoztak meg kiváló képességeik. Nyilaik sokkal
hatékonyabbak voltak a hasonló nyugati harci eszközöknél. Háromszáz méterre is elrepültek és sebesítettek, 50 méterről, pedig a
páncélt is átütötték. A kengyel (nyeregből kétoldalt lecsüngő fém lábtartó) is magyar találmány volt, amely azt tette lehetővé, hogy a
lovon száguldó katona hátra tudott fordulni
lován, és aránylag biztosan tudott célozni. Persze ismerték már a földművelést is, nem éltek
nomád módjára. A sírokban megtalált ékszerek ötvösművészetük fejlettségét és szépérzésüket bizonyítja. A kardokhoz, nyílfejekhez
magas fokon kellett ismerniük a vasolvasztás
és a vas megmunkálásának technikáját. Ezer
lovas felkészítéséhez legalább egy tonna vasra
volt szükségük, és ezt meg is kellett munkálniuk. A vallásos mondaviláguk a sok istenhitből
és a sámánizmusból (sámán – varázsló, pap)
táplálkozott. Az ég az istenek világa, a föld az
embereké. A föld közepén áll az égig érő világfa, ez köti össze az eget a földdel. Hittek a
túlvilágban, de a túlvilági életet a földiekhez
hasonlóan képzelték, ezért temettek a holttest
mellé lovat, fegyvert, szükségleti eszközöket.
István, a tündöklő csillag Esztergomban
született 969 körül. Szent Adalbert püspök keresztelte meg. Atyjának, Géza nagyfejedelem-

nek munkáját folytatva kereszténnyé tette
nemzetét. II. Szilveszter pápától kért megerősítést és koronát. 1000-ben királlyá koronázták. Feleségével, Boldog Gizellával és fiával,
szent Imrével a magyar család első szent példáját adták. Igazságos, békeszerető és szent
életű király volt, aki az egyház törvényeit megtartotta és alattvalói igazi javát kereste. Tíz
püspökséget, több kolostort alapított, az egyházi életet messzemenően támogatta. Miután
utolsó fiú gyermekét, Imrét is elvesztette, országát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába
ajánlotta. 1038. augusztus 15-én halt meg, és
Székesfehérvárott, az általa épített Nagyboldogasszony székesegyházban temették el.
Szent László király idejében avatták szentté.
Géza és Sarolta fia, István 18-20 éves lehetett, amikor a magyar nép királya lett. Keresztény öntudat élt benne. Ezzel a keresztény
gondolkodással védte meg a fiatal keresztény
magyarságot a pogány Koppány lázadásával
szemben. Keresztény elhivatottságát és kormányzási tehetségét igazolta akkor, amikor
döntött: a nyugati vagy a keleti kereszténységet választja-e? Anyja bizánci (a volt Kelet-Római Birodalom területe) keresztény volt. Az
ország keleti és déli részén bizánci szertartású
monostorok, templomok voltak. Ő mégis II.
Henrik lányát, Gizellát vette feleségül. Kíséretében lovagok jöttek nyugatról nagy számban,
és bencés szerzetesek alapítottak kolostoro-

Legyen kapcsolat

anyagi boldogulásunkra is. De most nézzük
tovább!
Tinédzserkori terhesség és bűnözés. Az
egyedülálló szülők lányai korábban kezdik
szexuális életüket, s gyakrabban válnak tizenéves anyává. Ez magában hordozza azt a következményt, hogy nagyobb szükségük lesz
segélyekre, s gyermekeik valószínűleg apa
nélkül fognak felnőni. A börtönben ülők
többsége apa nélkül nőtt fel.
Drog és alkohol. Azokban a családokban,
ahol heti kevesebb, mint 3 vacsorát költ el
együtt a család, a tinédzserek négyszeres valószínűséggel kezdenek el dohányozni, több
mint kétszeres az alkoholizálás veszélye, két
és félszer gyakrabban szívnak marihuánát, s a
későbbiekben négyszeres gyakorisággal válnak kábítószer-fogyasztókká.
Philip Zimbardo Nincs kapcsolat című, majd
500 oldalas művében ír még az iskolai teljesítmény radikális csökkenéséről, a jövőbeli jövedelmi viszonyok romlásáról, mely szintén sújtja
azokat a gyerekeket, akik ilyen jellegű hátrányos helyzettel rendelkeznek. A könyv pozitívuma, hogy megoldási javaslatokat is nyújt.
Ezeket most nem ismertetem, akit érdekel, olvassa el, érdemes a tanácsait követni.

Folytatom a múlt havi számban elkezdett témát. A probléma tehát az, hogy a technikai lehetőségek, úgy tűnik, elősegítik kapcsolataink
fejlődését, a gyakorlatban azonban éppen az
ellenkezője történik.
Otthon beszélgetünk a családban, egyszerre
csak megcsörren a telefon, s azonnal elsőbbséget élvez az, aki kívülről jön be a képbe, s
félbeszakad a szemtől szemben zajló kommunikáció. Gyakran még megbeszéléseken, üléseken is figyelik némelyek a telefonjukat, s
udvariatlanul távoznak, gyakran még azt is érzékeltetik ezzel a magatartásukkal, hogy ők
mennyire fontos emberek.
Előttem van egy kép: együtt ül a család (apa,
anya, egy fiú és egy lány) az étteremben, s a
hosszúra nyúlt várakozás alatt mindannyian
„telefonoznak”. Az egyetlen kapcsolat közöttük, hogy olykor megmutatják egymásnak,
hogy éppen mit láttak a világhálón. Eljutottunk oda, hogy éppen azokkal nem tudunk
minőségi időt együtt tölteni, akikkel egy asztalnál ülünk, vagy egy szobában alszunk. Ennek azonban súlyos következményei vannak
a testi, mentális egészségünkre, de még az
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kat, amelyek közül Pannonhalma volt a legnevezetesebb, és az is maradt napjainkig. Mint
uralkodó, továbbra is pártfogolta a keleti keresztényeket. Az ortodox egyház ezért vette
fel őt szentjei sorába. Esztergom már Géza fejedelem idejében főváros volt. István a világi
és egyházi hatalom középpontjává tette. Tíz
püspökséget alapított, tíz falunak kellett
templomot építenie, a falvak lakosságának vasárnaponként el is kellett menni misére. Székesfehérváron rendszeresen törvénynapokat
tartott, ahol a panaszokat meghallgatta és
igazságot szolgáltatott.
Szent Istvánt azért áldjuk, mert megmentette népünket. Hitünk pislákoló mécsét nem
oltotta ki, hanem tartóra emelte. István, korának legintelligensebb magyarja volt. Akkoriban a kis királyfiakat úgy nevelték, tanították,
hogy megkeresték Európa két, három legjobb
pedagógusát, és ők foglalkoztak velük. István
a legtöbbet kapta szellemileg, lelkileg, ezért
tudta hitét átadni, mert maga is élte azt.
Szent István mellett segítőtársként ott állt
a boldogemlékezetű, szelíd Gizella, a szent
életű Imre herceg, az áldozatokat vállaló szent
Adalbert, és Gellért. Nekik is köszönhetjük,
hogy ezer év távlatából ma is felnézhetünk a
„magyarok tündöklő csillagára.”
SOMLAI JÓZSEF
NYUGDÍJAS PLÉBÁNOS
A Bosco Szent János templomban szeptember
25-én, október 9-én és 23-án lesznek szentmisék.
Minden alkalommal 11,30-kor.

Szabadjon a legjobbat ajánlanom! Jézus
azt mondja: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele
vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jelenések 3,20)
Most értettem meg, mennyire fontos az
együtt étkezés. Gyógyító! Ezért eszik együtt
Jézus a legbűnösebb, legelesettebb emberrel
is.
Velünk is együtt akar lenni. Csak be kell engednünk a szívünkbe, azaz a legbensőbb, legzártabb világunkba. S ezek után együtt lenni
azokkal, akik szintén együtt vannak Jézussal,
a gyülekezet, az egyház tagjaival. Nem biztos,
hogy minden meg fog oldódni, sőt, biztos,
hogy nem. De az, hogy Jézus közöttünk van
vigasztalásával, irgalmával, bűnbocsánatával,
gyógyítani fog. S a vele való kapcsolat közöttünk is új kapcsolatokat fog létrehozni. Gyógyító kapcsolatokat. Legyen kapcsolat
közöttünk!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
MENTÁLHIGIÉNÉS LELKIGONDOZÓ

Nagytarcsai TÜKÖR

SPORT

Kispályás labdarúgó bajnokság – ünnepélyes évzáró
A Kistarcsai kispályás labdarúgó bajnokság ünnepélyes évzáróját rendezték meg a
nagytarcsai Grundon.
A 2015-2016-os bajnokságon két osztályban 28 csapat mérkőzött meg a bajnoki címekért és helyezésekért. Az I. osztály bajnoka a
Nagytarcsai TRAFIK csapata lett, míg második
helyen a NAGYTARCSA SC. végzett, bronzérmes a KOMPLEXUS csapata lett.
A II. osztályt a FRADI FANATIK csapata
nyerte, a KISTARCSA BT. és a HOOLIGANS csapata előtt. A Nagytarcsai Vagyonkezelő csapata itt a hatodik helyen végzett.
Klacsán Lajos a szervezők nevében köszöntötte a megjelenteket, ismertette az
eredményeket és átadta a díjakat.
A vacsorával egybekötött díjátadáson
megjelent Rimóczi Sándor, Nagytarcsa polgármestere, aki a bajnokság legidősebb játékosának adott át különdíjat.
A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület különdíját az I. osztály bajnokcsapatát felkészítő
és támogató Varga Istvánnak, az Egyesület elnöke, Papp János adta át.
A több mint 300 fő rendszeres sportolását
biztosító Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. nevében Ősz Gyula kívánt a következő idényre
eredményes és sérülésmentes versenyzést.
Az ízletes pörkölt elfogyasztása után, jó
hangulatban ért végett a bajnoki évet záró
rendezvény. Köszönet a szervezőknek!
A 2016 - 2017 évi bajnokság elkezdődött,
érdemes kilátogatni hétvégeken a Grundra,
ahol nagyszerű mérkőzéseket láthatunk.

Nagytarcsai

Megjelenik: havonta, 1600 példányban

TÜKÖR

Kiadó:
EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.

Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com
Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

HIRDETÉSI ÁRAK
Méret
Hirdetési ár:
1/16
3000 Ft
1/8
6000 Ft
1/4
12 000 Ft
1/2
24 000 Ft
1/1
48 000 Ft
Lakossági apró 20 szóig ingyenes.
Üzleti apró 20 szóig 1500 Ft.
Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!
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Nagytarcsai Ligetfesztivál – ötödször
vald Marika műsorára természetesen az idősebb, operettkedvelő korosztály foglalta el a
sátorban a székeket. Rácz Gergő műsora és a
zumba show már szélesebb rétegeket vonzott, csakúgy, mint az est koronája, a Groovehouse koncertje. A program azonban itt még
nem ért véget, a kitartóbbak még részt vettek
a szombat esti utcabálon is.
Amint jeleztük, a rendezvény széles összefogással valósult meg. A biztonságról például
a szintén helyi gyökerű, második születésnapját ünneplő Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület gondoskodott.

elmaradhatatlan árusok és
körhintások mellett a fő
színhely mégis csak a rendezvénysátor volt.
– Ezúttal is igyekeztünk
annak figyelembe vételével
kiválogatni a műsorszámokat, hogy ez egy családi nap –
mondja Wittinger Zoltán. –
Próbáltunk tehát minden korosztályt megszólítani.
A legkisebbeknek szólt a
Portéka Meseszínház előadása, csakúgy, mint Gabi
bohóc. Az iskolások kid ball
bemutatóját a fiatalok és
persze a szülők is szívesen
nézték, Kora délután Osz-

Az Egyesület évek óta fáradozik a park és a
játszótér fejlesztésén. Már ötödik éve kerül
megrendezésre a jótékony célú süti-verseny,
melynek teljes bevételét a park fejlesztésére
fordítjuk. Arra kértünk mindenkit, hogy aki teheti egy tálca finom sütivel vagy a süti-pultnál kínált sütikért adott adományával
támogassa kezdeményezésünket! A sütispult
mellett a gyerekek limonádét kínáltak.
Örömünkre a nagytarcsai lányok, asszonyok összefogással, szorgos munkával sokféle finom süteményt készítettek.
Felajánlóink:
Fényes Katalin marcipán szelet, Tóth-Bagi
Szilvia ribizlis golyó, Váradi Edit almás csokis
muffin, Pócsa Annamária, túrós, mákos, diós és
meggyes rétes, Gombás Mihályné Kati szívből
készült diós virág, Gombás Mihályné Kati lyukas
virág süti, Jakab Mariann Marika néni mézes
krémese, Sebők Zsuzsa retro darálós a 70-es
évekből, Krantz Ádám csoki-pudingos muffin,
Fényes Margit csokis meggyes kocka, Bodó
Gabriella gyümölcskenyér, Pupek Mihályné né-

A Füzesligeti Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület egyik fontos célkitűzése a
kultúra fejlesztése, de nemcsak a lakópark,
hanem Nagytarcsa egész területén. Ennek
egyik csúcspontja immár ötödik éve a Nagytarcsai Ligetfesztivál.
Az egyesület szinte minden tagja részt vett
az előkészítésben, a fő szervezői feladatokkal
pedig ezúttal is Wittinger Zoltánt bízták meg.
A szeptember első hétvégéjére időzített
program egy úgynevezett nulladik nappal
kezdődött, amely a péntek esti koncertet jelentette. Ezúttal három, helyi kötődésű együttes lépett fel a műsorban. Elsőként a fiatalok
által nemrég létrehozott Insect együttes mutatkozott be. Fellépett a Gitármánia zenekar,
majd a műsort az elmaradhatatlan Útonállók
együttese zárta.
Szombat reggel remek időjárással kedveskedett a programhoz az ősz, s ezt a településről és környékéről sokan ki is használták. Az
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ger kocka, Varga Pálné kapusztnyik, Békésiné Sipiczki Mária nagytarcsai bomba, Sárdi Klárika
túrós muffin, Rónainé Krisztina pudingos, marcipános epertorta és piskótatekercs házi baracklekvárral, Seregély Erzsébet diós és
kókuszos csiga, Szlaukó Istvánné diós batyu,
Szilvássy Edit diós muffin, Bordásné Kamilla
csokis túrógombócos muffin és almás-mákos
muffin, F. Rusoczki Krisztina őszi varázs torta.
Gerendő Tímea pedig sok-sok finom főtt kukoricát ajánlott fel. Minden felajánlást hálásan
köszönünk!

A süteményeket a szokásokhoz híven önkéntesek kínálták. A süteményeket három tagú zsűri kóstolta, véleményezte, továbbá a
közönségszavazatok alapján értékes ajándékokat – turmixgép, szendvicssütő, aprító,
konyhai mérleg, kozmetikumok – és okleveleket - kaptak a nyertesek.
Íme az eredmények: I. helyezett, fődíj:
Varga Pálné (kapusztnyik), II. helyezett: Jakab
Mariann (Marika néni mézes krémese), III. helyezett: Sárdi Klára (túrós muffin)
A közönségdíjat Fényes Katalin nyerte (sütés nélküli hamis marcipán kocka).
A zsűri különdíjjal jutalmazta Váradi Editet
az almás csokis muffinért, Bordásné Kamillát,
aki kétféle muffint ajánlott fel, Rónainé Krisztina a pudingos, marcipános epertortáért, Pupek Mihályné a néger kockáért kapott
elismerést.
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának sütő-asszonyai külön köszönetben részesültek és oklevelet kaptak.

A sütispult mellett a gyerekek limonádét
kínáltak. A limonádét mi magunk készítettük,
a szokásos összetevők mellett friss citromkarikát, lime-ot tettünk még bele, ízesítettük citromfűvel, mentalevéllel és jéggel hűsítettük.
A gyerekek nagy odafigyeléssel segítettek a
kínálásban. A nagy melegben az Egyesület által kihelyezett két hűtő is nagy segítségünkre
volt.
A sütemény és a limonádé fogyasztása
idén is ingyenes volt, de azért sokan adományt is adtak, aminek teljes összege 123 805
Ft lett!
Az adományból befolyt összegből egy
újabb kültéri edzőeszközt fogunk a közeljövőben megvásárolni, amelyet a Szabadidőpark
területén helyezünk el. Nemcsak azért döntöttünk az edzőgép mellett, hogy a sok sütemény és limonádé fogyasztása utáni plusz
kalóriákat ledolgozhassuk, hanem mert a sok
ülő vagy álló, mindennapi munka után mindenkinek jól esik és egészséges a mozgás, ráadásul tiszta levegőn is lehetünk!
Nagyon szépen köszönünk minden felajánlást és adományt! Minden önkéntesnek,
segítőnek, süti sütőnek, közreműködőnek és
természetesen a rendezvény főszervezőjének,
Wittinger Zoltánnak köszönjük a munkáját.
Köszönjük a rendvény főtámogatójának,
Nagytarcsa Község Önkormányzatának a lehetőséget, hogy ezt a jótékonysági akciót lebonyolíthattuk, és köszönet további
támogatóinknak: Innoreal Kft., Foltin Globe
Kft., Pátria Takarék, Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
TÓTH BAGI SZILVIA
A FÜZESLIGETI EGYESÜLET ELNÖKE

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Piac: nyár végi betakarítás

nyár vége a betakarítás, a szüret időszaka.
A
Idén a tavaszi fagyokat leszámítva az időjárás kegyes volt a gazdákhoz, hisz a forró
időszakokat csapadékosabb, hűvösebb idők
enyhítették. A vásárlók örömére megteltek a
piaci standok friss zöldségekkel és gyümölcsökkel. Érdemes a nyár ízeit télire is elmenteni, befőtt, szörp, lekvár, fagyasztott
készítmény vagy aszalvány formájában.
Árusunk is egyre több van, most már két
tejtermék-árus készítményeit lehet megvásárolni. Zsuzsi ceglédi tanyájáról hozza a csodás
teljes
tehéntejet,
sajtokat,
gyümölcs-joghurtokat és tejtermékeket. A Ba-

li tanya Kistarcsán található, itt sok kecskét is
tartanak. Kecsketej és kecskesajt is szokott
lenni a kínálatukban. Kóstolásra is van lehetőség!
Az ősz beköszöntével reméljük, sok csemegeszőlő érkezik a piacra. Tavaly nagy sláger volt a must is. Talán nem mindenki tudja,
hogy lefagyasztva is tartósítható. Szeretném
az almavásárt is újra megszervezni, már felvettem a kapcsolatot termelőkkel.
Az őszi kertekben szépen gömbölyödnek,
érnek a sütőtökök. Október végén lesz a népszerű Tökfesztivál, reméljük lesz tök minden
fajtában és mennyiségben. Lesz tökmázsálás,

Kétéves a Flex

ét éve egy betöréshullám után létesült az Flex Nagytarcsai PolEgyesület. Aktivistái szabadidejükből áldozva, önkéntesKkéntgárőr
végzik a polgárőri szolgálatot. Munkájukkal erősítik a
közbiztonságot, de védik, szépítik a falu környezetét is. A rendezvényeken mind a forgalomirányításban, mint a helyszín biztosításában
közreműködnek. Az iskolai év kezdetén a körzeti megbízott úrral
együtt felügyelik az iskolások közlekedését.
Nagytarcsa közbiztonsága jónak mondható, de azért vannak események, amire oda kell figyelni. TV-shopos árut kívánó autósok járták a környéke. Mindig legyünk körültekintőek! Különösen az
idősebben a veszélyeztettek, hisz a jóhiszeműen beengedett ide-
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tökfaragás és tökszépségverseny, tökös ételek
és italok kóstolója.
Jó látni, hogy egyre többen látogatnak ki a
piacra, péntek délután megtelik az udvar vásárlókkal, nézelődőkkel. Egyre több kisgyermekes család is kilátogat, hisz itt lehet
vegyszermentes, friss árut beszerezni. A piac
a falu egyik fóruma is, jó alkalom a találkozásra és egy kis beszélgetésre is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szeptember
23-án, a piac a másnapi szüreti rendezvény
előkészületei miatt elmarad.
RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ

gen könnyen bűncselekményt is elkövethet.
A
polgárőröket egy
nem tisztázott engedélyű fakitermeléshez
is
riasztották,
az
ügyet kivizsgálják.
A környezet rendezettségét is sok
mindennel segítik
a polgárőrök, ápolt
és virágos a füzesi
szelektív udvar és
környéke, az olajgyűjtő és a kerítés is le lett festve, a Szabadidőpark
köztéri ivókútjának környékét is rendbe tették.
Köszönettel várják a használt sütőolajat, mert az olaj által befolyt
pénzt a közbiztonságot erősítő fejlesztésekre fordítják. A használt
olaj leadható a Mező utcai bázison és a Termelői Piacon kihelyezett
gyűjtőnél is. A Flex járőr elérhetősége: 20/235-98-80
Aki anyagi támogatással szeretne a polgárőrök munkáját segíteni, az utalással a Pátria Takarék felé megteheti:
PátriaTakarék 65100259-11406091
Boldog kétéves évfordulót kívánunk a Polgárőröknek!
EGY NAGYTARCSAI LAKOS

Nagytarcsai TÜKÖR

NEMZETISÉG

Szlovák tábor
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata augusztus 8-12-ig szlovák tábort szervezett az
érdeklődő nagytarcsai gyerekek részére, óvodás kortól kisiskolás korig. A tábor helyszíne a
Grund volt, ahol otthonosan berendezkedtünk. A kerítésen messzire látszó felirat hirdette
két
nyelven:
SLOVENSKÝ
TABOR/SZLOVÁK TÁBOR. Az egyik konténerből élelmezési és pihenő helyiség lett: itt készült az uzsonna, a tízórai, és az ebédet is itt
melegítettük. Ebéd után itt pihentek a kicsik.
A kapunál két sátort állt, ahol játszani és enni
lehetett.
Hétfőn egy kis izgalommal indult a nap,
mert Marika néni beteg lett, de Kati néniék
állták a sarat!
Kedden délelőtt szlovákul mutatkoztunk
be (Ako sa voláš?/Hogy hívnak? Volám sa…..).
Minden étkezésnél szlovákul is jó étvágyat kívántunk (Dobrú chuť prajem!), és megköszöntük az ételt (Ďakujeme pekne!
Egészségetekre/Nazdravje!). Az egyszerűbb
tárgyakat, ételeket is megneveztük szlovákul:
asztal/stôl, szék/stolička stb.), és sorban állás-

kor szlovákul is számoltunk. Tízórai után a Falumúzeumba látogattunk, ahol megismerkedtünk eleink életével, népviseletével,
szokásaival, hagyományaival. A gyerekek
nagy érdeklődéssel és aktivitással kísérték végig a tárlatvezetést.
Még mielőtt visszaindultunk volna a
Grundra, Zsanett nénivel énekeltünk és játszottunk egy kicsit. Megtanultuk a „Tancuj,
tancuj vikrúcaj…” és a Mala som ja za fertušky
čerešne….” kezdetű dalt.
Ebéd után a kicsik lefeküdtek aludni, a nagyobbacskák választhattak, vagy a sportpályán játszanak, vagy az asztalnál. Felkelés után
a kicsik is csatlakoztak a nagyobbak vízipisztoly és vízibomba játékához.
Szerdán Marika néni elmesélte a Macska
kisasszony című szlovák népmesét, amihez elkészítették a gyerekek a díszletet. Mindenki
lerajzolta azt a jelenetet, szereplőt, ami a legjobban tetszett neki. Nagyon szép alkotások
születtek, ezeket felhasználva együtt elkészítettük a mese papírszínházi változatát.
Gali Marika néni és Békési Marika néni a
vállalkozó szellemű leányokat nagytarcsai
népviseleti ruhába öltöztette, közben gyakorolták a ruhadarabok magyar és szlovák elnevezését.
Gali Marika nénivel hímezni is lehetett
nagytarcsai motívummal díszített tarisznyát.
Aki nem szeretett volna hímezni, az színezhette a külön erre az alkalomra készült Nagytarcsai Motívumok című színezőt (amit Farkas
Marika néni állított össze a gyerekeknek).
Csütörtökön délelőtt lisztgyurmáztunk (a
kisebbek kígyót, csigabigát, rétest készítettek
vagy süteményformával sütit szagattak, a nagyobbak süteményt készítettek és azt díszítették színes gyöngyökkel). Zsanett nénivel a
régi dalok mellé újat is tanultunk. Délután,
uzsonnáig átmentünk az ovi udvarára játszani.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Pénteken Fábiánné Ancsa néni szlovák
mondókával, énekkel, játékkal lepte meg a
gyerekeket, akik nagyon élvezték a foglalkozást. Utána Farkas Marika néni újra elmesélte
a Macskakisasszony című mesét, de most már
papírszínházi illusztrációval. Nagyon érdekes
és szép volt ez a közös mesélés, mindenki
megláthatta, hogy a saját rajza hogy illeszkedik a mese egészébe.
Nagyon tartalmas és jó volt ez a hét, sok
izgalmas programmal, sok mozgással és rengeteg játékkal. A gyerekek és minden közreműködő jól érezte magát és remélik, hogy
jövőre, újra találkozhatnak egymással a szlovák táborban. Remélhetőleg elértük célunkat,
sikerült a gyerekek érdeklődését felkelteni a
szlovák nyelv iránt, a dalok, mondókák által
megszerettetni ezt a nyelvet.
Köszönjük a Szlovák Önkormányzat képviselőinek, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú
Alapítványnak
(Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v
Maďarsku), Nagytarcsa Önkormányzatának, a
Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek hogy
lehetővé tették ezt az egy hét táborozást!
A szervezők

Nyelvtanfolyam
A Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzata
szlovák nyelvtanfolyamot indít
kellő létszám esetén.
Érdeklődni szeptember 30-ig
Szlaukó Istvánnénál lehet.
Telefon: 06-70-387-4576.
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