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Szeptember 1-jén, az ünnepélyes tanévnyitót követően
megkezdődött a tanítás a Blaskovits Oszkár Általános Is-
kolában. Az eseményen köszöntőt mondott a polgármes-
ter is. Rimóczi Sándor emlékeztetett rá, hogy ebben a
tanévben várható a rég áhított iskolabővítés, amely nagy
öröm mindenki számára, de ahhoz, hogy a munkák jövő
ilyenkorra elkészüljenek, 2018. február 15-re biztosítani
kell a kivitelezők számára a munkaterületet. (Minderről
lapunk 3. oldalán többet is megtudhatnak.)

ÚÚjj  ttaannéévv,,  úújj  rreemméénnyyeekk
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A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
közleménye

Az alábbi táblázat segítségével tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot a szelektíven gyűjtött hulladékok szállítási rend-
jéről. Kérjük, az egyes hulladékféléket az alábbiak szerint
gyűjtsék, válogassák!
A papír gyűjtésbe: újság, könyv, karton, füzet, papír, cso-
magolások, irodai hulladék, szórólap.
Az egyéb műanyag gyűjtésbe: kiöblített öblítős, tusfürdős,
mosószeres flakonok, kiöblített, összenyomott tejes-gyü-
mölcsleves dobozok, műanyag kupakok, nylonzacskók,
fémdobozok.
A PET palack gyűjtésbe: kizárólag PET palackok, lecsavart
kupakkal.
A papírt továbbra is a kék kukában lehet kitenni. Akinek
nincsen, mert új lakó, kérjük igényeljen a Közszolgáltatótól!
A műanyag, fém és PET-szelektívet bármilyen átlátszó zsák-
ban kérjük kitenni a ház elé! Zsákot egyelőre nem tudunk
biztosítani.
A zöldhulladék átvétele jelenleg szünetel, de rövid időn be-
lül rendeződik a zöldhulladék átvételének módja, melyről
értesítjük a lakosságot. 
A Közszolgáltató elérhetőségei kérdés esetén: 
Tel.: 0620216-3260 és 06-20-923-3234, 
E-mail: kozszolgaltato@gmail.com
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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Tisztelt Lakótársaim!

Különféle fórumokon – legyen az szemé-
lyesen, telefonon, e-mailben vagy a közös-
ségi portálokon – különféle vélemények és
panaszok jutnak el hozzám. Ezekre reagál-
nék pontról pontra, remélem az Önök szá-
mára is megnyugtató módon. 

Gyógyszertár 

Szeptember 18. hétfői naptól a Grundon
(Sport utca 5.) ideiglenes patika nyílik, amíg az
állandó épület felújítása zajlik. A nyitva tartás
pedig meg fog egyezni az eddig megszokot-
tal: hétfőtől-csütörtökig 9-18 óráig, pénteken
9-16 óráig. 

Fogorvosi ellátás

A felújítás ideje alatt dr. Marton Erzsébet
Budapest XVI., kerület, Bökényföldi utca 86.
szám alatti magánrendelőjében vállalta a TB-
finanszírozott nagytarcsai fogorvosi ellátást is.
Akinek segítségre van szüksége a mátyásföldi
rendelőbe való eljutásban, kérem, keresse a
Szociális Segítő Szolgálatot szállítás ügyében,
és segíteni fogunk. 

A rendelőbe előzetes bejelentkezésre van
szükség, ezt a 06-1-609-4916-os telefonszá-
mon tehetik meg.

A Takarékszövetkezet bezárása 

Szeptember 29. az utolsó nyitvatartási
napja a nagytarcsai fióknak. A bankjegykiadó
automata (ATM) megmarad Nagytarcsán,
ugyanazon a helyen. A takarékszövetkezet
nem önkormányzati cég, döntéseit nem tud-
juk befolyásolni. 

Zöldhulladék-lerakó, 
lomtalanítás és szelektív gyűjtés

A Széchenyi utca végén a hulladékudvar
pályázati pénzből épült, amikor még a hulla-
dékszállítás és szelektív gyűjtés önkormány-
zati feladat volt. Majd ez egy gyökeres
változással idéntől egy regionális társulás fel-
adata lett, és mi az érdi társuláshoz kerültünk.
Az érdi központ számláz, ők adnak, vagy nem
adnak szelektív zsákot és ők határozzák meg
a lomtalanítás időpontját is, amely még szep-
temberben lezajlik, a megszokott házhoz me-
nő módon - a pontos dátumot honlapunkon,
facebook-oldalunkon és szórólapokon közzé-
tesszük. 

A zöldhulladék-udvar sorsa pedig rövid
időn belül kulturált módon rendeződik, bér-
beadása zajlik, és reményeink, terveink szerint
a szerződött vállalkozó évi több alkalommal
házhoz menő zöldhulladék-szállítást és állan-

dó portaszolgálatot is üzemeltet majd a hely-
színen.  A szelektív elszállítás egyetlen válto-
zása sok kavarodásra adott okot, sokan
összezavarodtak. A Közszolgáltató által össze-
állított  pontos idei táblázatot e lapszámunk 2.
oldalán tanulmányozhatják. A papír szelektív
továbbra is a kék kukában tehető ki, minden
hónap első és harmadik szerdáján; a vegyes
műanyagok gyűjtése  minden hónap első és
harmadik csütörtökén, a PET-palack minden
hónap második és negyedik szerdáján. Utóbbi
két szelektív hulladék bármilyen átlátszó zsák-
ban kitehető, a papír csak a gyűjtőedényben. 

Iskolabővítés

Augusztus 21-én lezajlott a helyszíni bejá-
rás, amelyen azok a cégek vehettek részt, akik
a közbeszerzési pályázatra beadták a jelentke-
zésüket. Ajánlattételi határidejük augusztus
29-e volt, az eredmény pedig ezekben a na-
pokban még nem ismert. Eredményt a Nem-
zeti Sportközpont fog hirdetni, mert a
szerződést ők kötik a kivitelező céggel, és
nem az önkormányzat. Tehát kormányzati
döntés van a számunkra iskolabővítésre meg-
ítélt pénzről, de a közbeszerzési eljárás a na-
pokban zajlik. A mi tervünk az, hogy 2018.
február 15-re megvalósuljon a munkaterület
átadása, és 2018 szeptemberére már a kibőví-
tett iskola álljon rendelkezésünkre. 

Rákóczi utcai 
sebességkorlátra figyelmeztető tábla

Az engedélyeztetés a nyár folyamán be-
nyújtásra került a Magyar Közút Nonprofit Zrt-
hez, a napokban zajlik általuk helyszíni
szemléje, ezek után kerülhet sor a hozzájáru-
lásukra és a tábla telepítésére, amelyre remé-
nyeink szerint még szeptemberben sor kerül. 

Temetkezés

John Gray elhunyt, ezért a Gray Bt. meg-
szűnik. Az önkormányzat ideiglenes szerző-
dést kötött a temetkezésekre az Antea Kft.
vezetőjével, Novák Gergellyel. Az állandó szol-
gáltatóra pedig pályázatot írtunk ki. 

Út- és járdafelújítások 

• Elkészült pályázati pénzből és 50%-os ön-
kormányzati önerőből az Akácfa, Fasor, Dózsa
és a Jókai utca nagyfelületű útfelújítása.

• A Rákóczi utcai járdák elkészültek, minő-
ségi átvételük rendben lezajlott. 

• A Múzeumkert utcát a Gyöngyvirág utcá-
val összekötő Rákóczi úti járda- és kerékpárút
a főútvonal mellett nem korlátot kap, hanem
oszlopokkal lesz elválasztva a főúttól, telepí-
tésük elkezdődött. 

• A járdafelújítás a 2018-as évben a követ-

kező utcákkal folytatódik: Zrínyi utca, Kossuth
utca, Bocskai köz. 

• A 3101-es főút felújítása befejeződött. A
javítás folyamata során a pályaszerkezet teljes
visszabontására és megerősített újraépítésére
került sor. A meglévő burkolat profilmarását
követően átlag 3 cm kiegyenlítő kötőréteg ke-
rült beépítésre, majd ezt követően 4 cm vas-
tag kopóréteg. Az elkészült burkolat melletti
padkára mészkőmurva mechanikai stabilizá-
ció került.

A vízminőség javítása

• Két új kút próbafúrása megtörtént.
• A vízbeszerzési lehetőségek vizsgálata fo-

lyamatban van. 
• Felmérésre került a víziközmű-létesítmé-

nyek állapota.
• Meghatároztuk a hosszú távú vízigénye-

ket.
• Koncepció-terveket készíttetünk az elvárt

vízminőség és -mennyiség biztosításához.
• Elvégezzük a számítógépes hálózatmo-

dellezést a nyomásviszonyok és áramlási
problémák feltárására.

Ezek alapján néhány hónapon belül ren-
delkezésre állnak a szükséges engedélyek és
elkezdődhet a kivitelezés. Várhatóan a két kút
által termelt víz biztosítja a napi felhasználás-
hoz szükséges vízmennyiséget, ezzel egyide-
jűleg a kitermelt víz technológiai és a hálózat
korszerűsítése is megtörténik. 

Közlekedés

A lakossági bejelentéseket figyelembe vé-
ve tárgyalásokat kezdeményeztünk Nagytar-
csa település helyközi és helyi közlekedésének
felülvizsgálatára és a pénzügyi feltételek ren-
delkezésre állása esetén az új közlekedési ren-
det szeretnénk megvalósítani. 

Parlagfűhelyzet

Nagytarcsa Község Önkormányzata a na-
pokban postázta ki mindazoknak az érintet-
teknek, akiknek területén parlagfű található,
azt a felhívást, amely a gyommentesítés el-
mulasztása esetén bírságot és kényszerkaszá-
lást helyez kilátásba. 

Felkérem a lakosságot, hogy amennyiben
olyan belterületi ingatlant talál, amelyen par-
lagfű található, úgy azt jelezze a Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélszolgálatán. 

A továbbiakban is állok rendelkezésükre
személyesen, telefonon vagy e-mailben: 
polgarmester@nagytarcsa.hu

Tisztelettel: 
RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS

POLGÁRMESTER

Kérdések és polgármesteri válaszok 
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A NAGYTARCSAI GRUND SPORT EGYESÜLET
(NGSE) HAT ÉV UTÁN, 2017. AUGUSZTUS 31.
DÁTUMMAL JOGUTÓD NÉLKÜL MEGSZŰNT.
AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ELŐZ-
MÉNYEKRŐL SZERETNÉK RÖVID TÁJÉKOZTA-
TÁST ADNI.

Az egyesület fiatalok futball-utánpótlásne-
velését végezte U7 - U9 - U11- U13 korosztály-
os csoportokban. Mintegy hatvan, nagyrészt
nagytarcsai gyerekkel foglalkoztak, de jöttek
a csapatokba Kistarcsáról és más települések-
ről is. Nyáron a Nagytarcsai Grund területén
lévő műfüves pályákon, télen a Blaskovits
Oszkár Általános Iskola tornatermében folytak
az edzések.

Tevékenységüket nagyrészt önkormányza-
ti támogatás révén folytatták, de az MLSZ is
támogatta az egyesületet. A gyerekektől csak
jelképes tagdíjat szedtek. Az edzők elhivatot-
tan és hozzáértéssel végezték munkájukat, a
sportoló gyerekek szerettek ide járni. 

Nagytarcsa Önkormányzata sikeres műkö-
désüket elismerve, évek óta jelentős összeg-
gel támogatta a Nagytarcsai Grund
Egyesületet. Az önkormányzat 2014-ben
megvásárolta mindkét műfüves pályát, így az
önkormányzati tulajdonba került. 2015-ben
3.992.668 Ft, 2016-ban 3.943.300 Ft önkor-
mányzati támogatást kaptak. 

Az egyesület TAO-pályázásra is jogosult
volt. A rendszerről annyit érdemes tudni,
hogy a társasági adókedvezmény sporttámo-
gatási rendszere lehetőséget biztosít a koráb-
biakhoz képest jelentősen magasabb plusz
források bevonására a látvány-csapatsportág-
aknál, köztük a labdarúgás esetén is. 

A Nagytarcsai Grund SE több TAO-pályáza-
tot is nyert, például nagyméretű élőfüves lab-
darúgópálya, öltöző és kiszolgáló épület
létesítésére stb. Ezek a beruházások a nagy-
tarcsai sportkoncepció fontos elemei lettek
volna, de például a nagypálya és a hozzá kap-
csolódó kiszolgáló épületek létesítéséhez
nem állt rendelkezésre megfelelő önkor-
mányzati tulajdonban lévő földterület. Az ön-

kormányzat vételi ajánlattal kereste meg a
Grund közelében lévő területek tulajdonosa-
it, de mindeddig nem sikerült kellő nagyságú
területet vásárolnia. A nagypálya létesítésére
vonatkozó pályázat még több tízmilliós pályá-
zati önrészt is kívánt, illetve a további fenntar-
tás, üzemeltetés költségeit is az
önkormányzatnak kellett volna viselnie. 

Az egyesület már egy ideje anyagi nehéz-
ségekkel küzdött, működésének megmenté-
sére több megoldás mutatkozott. A
képviselő-testület már 2015-ben kinyilvání-
totta azt a szándékát, hogy a hatékonyabb
működés érdekében induljon el a Nagytarcsai
Grund SE és a Nagytarcsai Tömegsport Egye-
sület fúziója. Az egyesülés által a működési
költségeket lehetett volna csökkenteni, de
például a TAO-pályázás lehetősége megma-
radt volna. Több szakosztály létesítésével még
több sportolási lehetőség nyílt volna meg a
sportolni vágyók részére. Sajnos ez a fúzió
többszöri kezdeményezés ellenére, a Grund
SE elzárkózása miatt nem valósult meg. 

A Grund SE 2017 februárjában, határidőn
túl adta be az önkormányzatnak a pályázatát.
A képviselő-testület ekkor úgy döntött, hogy
a Nagytarcsai Grund SE 3.506.000 Ft támoga-
tásra benyújtott pályázatát tartalékkeretbe te-
szi addig, amíg az egyesület elnöke a
képviselőtestület előtt részletesen beszámol
az általa vezetett egyesület 2016. évi tevé-
kenységéről, működéséről (bevételek, kiadá-
sok, taglétszám, toborzás stb.).

A beszámolót 2017 nyarán a bizottság
megkapta, de ekkor az egyesület már
6.579.000 Ft önkormányzati támogatásra pá-
lyázott. Pályázatukat és a tavalyi támogatás el-
számolását késve, határidőn túl nyújtották be,
de az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ja-
vaslatára, az önkormányzat méltányosságot
gyakorolva, mégis befogadta a pályázatot. 

Az Egyesület egyrészt működésre, más-
részt a Grundon lévő műfüves pályák felújítá-
sa kapcsán pályázott támogatásra. A pályák
felújítására 7.334.521 Ft TAO-pályázatot nyer-
tek, melyhez önrészt kellett biztosítani. 

A képviselőtestület VI. 26. Kt. határozata
alapján a Grund SE a Grundon lévő két műfü-
ves pálya felújítására pályázati önrészként
2.667.000 Ft támogatást kapott. Ezt az össze-
get kizárólag a nagytarcsai Grundon lévő két
műfüves sportpálya felújítására kell fordítani. 

Az egyesület működési kiadásaira még
mintegy 3 millió forintot kérelmezett az ön-
kormányzattól, de a sportkeret kimerülése és
más, elsőbbséget élvező községi kiadások
(vízminőség-javítás, vízhálózat-fejlesztés, utak,
járdák, játszóterek stb.) miatt a képviselő-tes-
tület ezt az összeget teljes egészében nem
tudta biztosítani, viszont az egyesület műkö-
désének megmentése érdekében 1,5 millió
forint támogatást megszavazott. Ez a támoga-
tás 2017 nyarán átutalásra került az egyesület
bankszámlaszámára. Ezt követően érkezett az
egyesület vezetősége részéről a hivatalos le-
vél, hogy az egyesület 2017. augusztus 31. dá-
tummal jogutód nélkül megszűnik. 

Alkalmazottaikkal, edzőikkel szerződést
bontottak, az őszi szezont már nem fogják el-
kezdeni. Az NGSE labdarúgói a megszűnés
benyújtásától szabadon igazolható státuszba
kerülnek, bármely más sportegyesület térítés
nélkül leigazolhatja őket. 

Az önkormányzat sajnálatát fejezi ki az
egyesület megszűnése kapcsán. A több éves
sikeres utánpótlás-nevelési munkáért ezúton
is köszönetet mondunk a Grund SE vezetésé-
nek és edzőinek. 

A vállalkozók által felajánlott társasági adót
(TAO) is hálásan köszönjük. E felajánlások sem
mehetnek veszendőbe, az önkormányzat ke-
resi a felhasználás lehetőségét.

Az önkormányzat törekvése, hogy a ked-
vezményes futballozási lehetőség továbbra is
megmaradjon. A Nagytarcsai Tömegsport
Egyesület hamarosan elindítja futball szakosz-
tályát, ahol több korosztály számára szervez-
nek csapatokat. A részletekről következő
lapszámban tudósítunk. 

RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ
BIZOTTSÁGI ELNÖK

Megszűnt a Nagytarcsai Grund Sportegyesület

AShaolin Kung fu egy 1500 éves kínai harcművészet. A belső és kül-
ső erő fejlesztéséről, az önfegyelemről és az önvédelemről szól. 

Az edzéseken a tanítványok megtanulják használni a testüket, kont-
rollálni a tudatot és sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek. Megtanul-
nak pusztakezes, rövid és hosszúfegyveres formagyakorlatokat,
valamint a későbbiekben magas szintű állat formagyakorlatokat.

A tanítványoknak lehetősége van versenyeken elindulni. A csapat
több tagja kiváló eredményeket ért el hazai és nemzetközi versenye-
ken. 

Emellett az edzéseken kívül is sok programot szervezünk. A közös-
ség nagyon erős, és sok szeretettel várja az újabb tagokat. 

A csapat oktatója Somssich Botond 17 éve foglalkozik ezzel a harc-
művészettel. 93 arany-, 36 ezüst- és 8 bronzérmet szerzett hazai és
nemzetközi versenyeken.

Információ: 06-30-652-8566;  botondsomssich@gmail.com

Shaolin Kung fu edzés Kistarcsán!Shaolin Kung fu edzés Kistarcsán!
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Augusztus 20-án a Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzata és a nevükhöz kötődő

Varecska klub a települési önkormányzat
támogatásával rendezett megemlékezést.

Kora délután már többen gyülekeztek a
múzeumkertben, hogy tanúi legyenek a
meghirdetett eseményeknek: „kenyérsütés
kemencében, dagasztás fateknőben, ke-
lesztés szakajtóban!“ 

Miközben a szlovákok önkormányzatá-
nak hölgytagjai a helyszínt díszítették, a fel-
állított sátor alatt megkezdődött a kenyerek
dagasztása. Megpróbáltuk nyomon követ-
ni a mesterfogásokat.

– Egykilós kenyeret készítünk, ehhez 75 de-
ka lisztet használunk, a többit kiadja a víz –
magyarázza a rendezvény kenyérdagasztó
mestere, Sass Erika. – Persze, minden liszt
más, ettől is függ, hogy mennyi vizet vesz fel.
És kezdődhet a dagasztás, ami addig tart,
ahogyan azt a nagymamám fogalmazta
meg, amíg a gerendáról nem csöpög a víz…

A folyamat egyébként már korábban
kezdődik, hiszen el kell készíteni a kovászt,
és ezt érlelni kell. Persze kenyértésztából is
készülhet, ha ilyenkor ebből elteszünk, ké-
sőbb is lesz kovászunk. 

A jó tészta kétszer pihen. Először közvet-
lenül a dagasztás után, majd később a for-
mázást követően. 

Kétórányi előkészítés után a cipók beke-
rültek a Kakuk Gábor által telepített mobil
kemencébe, és finom, ropogós állapotban
kerültek elő.

Készültek mustárral és tarjával töltött
zsemlényi kiscipók is, ezzel kínálták a ven-
dégeket, míg a nagy kenyerek sültek.

Este a színpadon Szulágyi Tibor alpol-
gármester mondott ünnepi beszédet. Em-
lékeztetett rá, István király fiához címzett
Intelmeiben az első helyre tette a hitet, an-
nak megőrzését, amely ma is nagyon fon-
tos, hogy ki tudjunk állni nemzeti

érdekeinkért a világ előtt, Európa előtt. A vi-
lág legnagyobb érintetlen keresztény kö-
zössége él Európában. Ez a mi kultúránk,
erkölcsi alapunk, féltenünk és óvnunk kell –
fogalmazott.

Az új kenyeret Baranka György evangé-
likus lelkész áldotta meg.

Végül műsor következett, amelyben a
Vencsok asszonykórus aratási dalokat adott
elő.

ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV

Kenyérsütés az államalapítás ünnepén
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Hatodik alkalommal rendezték meg a fü-
zesligeti szabadidőparkban a Ligetfesz-

tivált. 
Itt mindenki megtalálhatja a maga számí-

tását, mondta lapunknak a helyszínen Ri-
móczi Sándor polgármester, de a
legfontosabb mégis az, hogy a gyerekek
érezzék jól magukat.

Igyekeztek is a szervezők, hogy így le-
gyen. 

– A Ligetfesztivál egy családi nap, tehát a
család minden korosztályát igyekszünk ilyen-
kor megszólítani különböző programokkal,
műsorokkal – fogalmazott Wittinger Zoltán,
a rendezvény fő szervezője. – Vannak állan-
dó elemek, amelyek beváltak, ezért ezeket
megőrizzük. Ilyen a vidámpark, az ugráló vá-
rak, a kézműves foglalkozások. Idén egy új
elemmel gazdagodott a programkínálat, sike-
rült egy hagyományos népi játszóteret kialakí-

tani fajátékokkal, kosárkörhintával,  népi játé-
kokkal.

Ezúttal is így volt, ennek szellemében
folytak a színpadi programok is. Először a
gyermekeknek szóló műsorok, játékos vetél-
kedők vonzották a nézőket a nagysátorba.
Nagy sikere volt a Réparetekmogyoró Társu-
lat előadásának és a kidball-bemutatónak is. 

Délután Nagy Feró teremtette meg a bu-
lihoz az oldott hangulatot, a közkívánatnak
engedve még Wittinger Zoltán is énekelt,
pedig előre megmondta, hogy nem tud.

A másik sztárfellépő Pál Dénes volt, majd
örökzöld dallamok, operettslágerek követ-
keztek.

Este utcabál zárta a programot.
Ennek a napnak a megszervezése min-

den évben nagy csapatmunkát igényel. A
rendezvény az önkormányzat támogatásá-
ból valósult meg. A támogatásra a Füzesliget
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület pályá-
zott. Ezúttal is Wittinger Zoltánt kérték fel fő
szervezőnek, aki azért elmondta, hogy na-
gyon nagy stáb segítette idén is munkát. Kö-
szönet a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek

Jól sikerült fesztivál
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az eszközök, a háttér biztosításáért, a külön-
böző egyesületeknek és önkénteseknek, a
Falumúzeumnak, s nem utolsósorban a ren-
dezvény iránt érdeklődő szépszámú érdek-
lődőnek, hogy augusztus utolsó hétvégéjén
a számos programlehetőség közül a Liget-
fesztivált választották.

Sütiverseny
Idén újra süteményversenyt és limonádé

kínálást szervezett a Liget Fesztivál kereté-
ben a Füzesliget Egyesület.

Erről az eseményről évről évre boldogan
számolunk be, és a lassan szállóigévé vált
"SÜTIBŐL SEGÍTSÉG" egyre több tartalom-
mal bír. Mindenki, aki részt vesz ebben a
kezdeményezésben érezheti, hogy önzetle-
nül segíteni nagyszerű dolog.

Ami számunkra nagy öröm, hogy nem
csak a lakóparkban lakók támogatják a kez-
deményezést, hanem a faluból is többen ké-
szítettek finom süteményeket.

A limonádé-árusítás is nagyon népszerű
volt, a rendezvényen napközben igen meleg
volt, és a hőségben jólesett a hűs üdítő.

Köszönet minden felajánlónak és önkén-
tesnek a rendezvény alatt nyújtott segítsé-
géért!

Külön köszönjük Heninek és Zsófinak,
akik a limonádé kínálás mellé nagyon szép
karkötőket készítettek, mellyel a forgalom-
hoz és a bevételhez is nagyban hozzájárul-
tak.

Az adományból befolyt összeget, mint
minden évben, idén is a szabadidőpark fej-
lesztésére fordítjuk.

Köszönjük minden felajánlónak a finom-
ságokat és az önkénteseknek a rendezvény
alatt nyújtott segítséget!

Önkénteseink voltak:
Treml Szilvia, Fekete Zita, Garai Soma, Garai
Luca, Rónainé Krisztina, Kalóczkai Henrietta,
Szabó Zsófi, Popovics Kata, Abaházi Ági, Stift
Kata, Mocsáry Beni&Boti, Abaházi Réka&Be-
nedek, Váradiné Flak Edit, Váradi Norina,

Krantzné Ágnes, Bányai Bíborka, Krantz Abi-
gél, Rónai Dávid, Sárdi Krisztina, Tóth Míra,
Sebők Zsuzsa, Nagy Beatrix és Kalóczkai Ta-
más, Rónai Pál.

A felajánlók és a sütik:
Krantzné Magyar Ági  Joghurtos meggyes,
Treml Szilvia Meggyes álom, Pócsa Annamá-
ria Mézeskalács szépségek,Galántai György-
né kapusznyik, Joó Anikó Kiskalácsok teljes
kiőrlésű lisztből mézzel, Abaházi Ági Boci
szelet, Fodor Rebeka Piskóta tallér, Kókusz-
csók és Zserbó golyó, Sebők Zsuzsa Almás
pite, Wittinger Barnabás Kakós diós krémes,
Rónainé Krisztina Marcipán golyó, Rigó Petra
Csokis málnás muffin, Bruzsik Boróka Pizzás
tekercs 
Gerendő Tímea Sajtos pogácsa, Pajor Viki
Mogyorókrémes napocska kalács.
A háromtagú zsűri, Rimócziné Tóth Éva, Stift
Kata és Kalóczkai Tamás, többféle szem-
pontból értékelte a finomságokat, de a kö-
zönség is szavazhatott. A boldog nyertesek
értékes ajándékokat nyertek. Külön köszö-
netet szeretnénk mondani Illés Piroskának,
aki a Wixi cég értékes termékeit ajánlotta fel
fődíjként.

Íme a helyezések:
Sült kókuszgolyó – Fodor Rebeka sütemé-
nye – I. helyezett, Boci szelet – Abaházi Ág-
nes finomsága – II. helyezett, Kakaós diós
krémes – Wittinger Barnabás alkotása - III.
helyezett.  A közönségdíjat Pizzás tekercsé-
vel Bruzsik Boróka érdemelte ki. 
(A nyertes sütemények receptjeit következő
lapszámunkban közreadjuk.)

Ha valakinek nem volt lehetősége a Fesztivál
alatt adományozni, de szeretné a Szabad-
időpark fejlesztését támogatni, az alábbi
számlaszámra várjuk adományát.

Egyesület neve: Füzesliget Lakópark 
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
Bank: CIB Bank
Számlaszám: 
10702136-66726526-51100005
Kérjük a közleménybe írja be: 
"parkfejlesztés"!

Köszönjük!

A FÜZESLIGETI EGYESÜLET



Az egyre hűvösödő estéken tücs-
kök nemzedékei már jó ideje siratják
az ellobbanó nyarat. Észre sem ven-
nénk, hogy vége van augusztusnak,
ha a nagy pedellus: Szeptember be
nem csengetne. 

Szilágyi Gyuszi hajnali ötkor kelt,
majd elindult Szarvaspusztáról, hogy
időben érkezzen az árokpart hársfái
alatt gyülekező gyereksereghez. Régi-
módi csatos hátitáskáinkban már nem
palatábla, hanem az „önki”-ben (az
önkiszolgáló boltban) megvásárolt
kék nátronpapírba gondosan bekö-
tött, felcímkézett irkáink lapultak.
Pontban 8 órakor kattant a zár, és mi,
elsősök Gádorosné Edit tanító néni
irányításával megilletődve foglaltuk el
almamáterünk padjait. Edit néni segít-
ségével pár nap alatt kialakult ben-
nünk az a különös érzület, hogy
alvégiek, felvégiek, tiszti-telepiek,
mind egy osztály vagyunk. Épp, hogy
belekezdtünk a betűvetésbe, amikor
egy idegen kisfiú kopogtatott az aj-
tón. Ő a vándorló búcsúsok ivadéka
volt, és csak pár napig lett közössé-
günk tagja. Az óra végén lélekszakad-
va rohantunk az iskola kerítéséhez,
hogy láthassuk, amint a Rákóczi utca
kiszélesedő terén már félig összesze-
relve állt a ringlispil, azaz a körhinta.

Nagy esemény volt ez, mert falunk-
ban ekkortájt még nem volt játszótér,
és korosztályom nagy részének csak
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Múlt századi merengő: BÚCSÚ

Abúcsújárás katolikus bűnbánati
gyakorlat, melyet általában olyan

kegyhelyeken ünnepelnek, ahol szen-
tek ereklyéi vagy szobrai vannak. 

Kapcsolódhat templomok védő-
szentjeinek emlékünnepéhez is. Mivel
falunkban a kis létszámú katolikusok-
nak még temploma sem volt, így az
evangélikusok 1931-ben épített új
templomának felszentelésére, szep-
tember harmadik vasárnapjára tették
ezt a napot. A Sándy Gyula műegyete-
mi tanár által tervezett impozáns épü-
let ma is falunk büszkesége.

Hogy milyen is volt, és mit jelentett
a korabeli gyermek számára egy ilyen
falusi búcsú, ajánlom az alábbi írásban
párom visszaemlékezését az 1960-as
évekből.

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ



ez alkalommal adatott meg a hintázás
élvezete. Igaz ugyan, hogy a parókia
udvarán édesapám fabrikált egy hin-
tafát, és mellé egy mérleghintát, me-
lyet a gyermek bibliaórások
vasárnaponként elleptek. Később a
tiszti lakótelepen készült egy játszótér,
de a háztömböt hintástul bekerítet-
ték, kizárva így a falubelieket.

Búcsú napján alig vártam a reggeli
istentisztelet végét, és rohantam le a
térre. Zsebemben vidáman csilingel-
tek a 10-20 filléresek, melyeket a Han-
gya Szövetkezet udvarán
bólingozóktól kaptam a kuglibabák
állítgatásáért. 50 fillérért két percig
mámorral vágtázhattam a gyermek
körhinta fehérre mázolt falován. Ez-
után szédült bódulattal perkáltam le a
következő 50 filléremet a céllövölde
jobb szélén, ahol cserébe kezembe
nyomták a megtöltött légpuskát. A
kékre festett bádogházikó ajtaján lévő
kör alakú kilincset kellett eltalálnom,
hogy az ajtó feltáruljon és a damil pá-
lyán  oda biciklizzen hozzám a kis
mackó, puttonyában a nagy meglepe-
téssel. 

Ez rendszerint egy cérnagumira
szerelt „similabda” volt, mely színes
krepp papírba csomagolt fűrészpor-
ból készült. Nehezebb dolguk volt az
udvarló legényeknek, akik szerelmük-
nek színpompás papírvirággal akartak
kedveskedni. A lentről felfelé növekvő
árusorokból a virágot tartó hurkapál-
cát kellett ellőniük. Helyzetüket nehe-
zítette, hogy a céllövöldés üzleti
megfontolásból elállította a célzókát,
így több forintjába került a lövöldöző-
nek, mire kitapasztalta, hogy merre
hord a puska. A hajóhinta volt a másik
helyszín, ahol a legények virtusa meg-
nyilvánulhatott. Az volt a menő, aki
olyan magasra hajtotta a hajóban ülő
kedvesét, hogy a biztonsági rúdon
megszólaltak a csengők. A pocakos,
nagyorrú Sanyi bácsi ilyenkor behúz-
ta a kéziféket, és a párost idő előtt ki-
tessékelte a hintából.

Mindezen izgalmak után már kiü-
rült zsebbel nézhettem végig a mé-
zeskalácsosok és cukorkások sátorait.
Csorgott a nyálam, mégsem voltam
csalódott, mert biztos voltam benne,
hogy az esti bibliaóra előtt  – mint
rendesen – bejön hozzánk Csielka né-
ni a búcsúfiával: tíz deka selyemcukor-
ral.

RÉSZLET GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS
ÍRÁSÁBÓL

FOTÓK: SÁNDY GYULA ÉS GYŐRI JÁNOS
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

NAPJAI

SZEPTEMBER 16-17.

SZEPTEMBER 16. SZOMBAT: NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA
Evangélikus templom: 10-16 óra között templombemutatás, toronymászás, 
olvasósarok, zenesarok, püspökkenyér és tea várja az érdeklődőket.
A Falumúzeum 14-18 óráig nyitva.
14.00-17.00 óráig kézműves foglalkozások: gyöngyözés, decoupage
Katolikus templom:
17.00 Gitárzenés-verses áhítat
18.30 kor a katolikus templomtól indulva „A KÉT TEMPLOM
ÖSSZEÉR” fáklyás felvonulás az evangélikus templomhoz.
19.00: Evangélikus templom: A NAP KÓRUS: „500 éves a
Reformáció” - Ünnepi zenés áhítat
SZEPTEMBER 17. VASÁRNAP:
Evangélikus templom:
10.30-12.00 istentisztelet
12.00-16 óráig: Templombemutatás, toronymászás, olvasósarok,
zenesarok
Falumúzeum: 15.00 Kézművesség: agyagozás, korongozás, bőrözés
18.00  Előadás a múzeumban: Wittenbergi útibeszámoló - Boda
Zsuzsanna újságíró vetítettképes előadása - a helytörténeti teremben

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
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„Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,
Elmúlt epedve nyaram,
A hold bőség-szarujában
Szeptember aranya van.
Ez a nyár volt a legszebb,
Mert legszomorúbb nekem.
Elmúlt. Most eldalolom majd
Szeptember éjjeleken.
Mert ez az én sorom, üdvöm,
Tűnőben szép nyaram,
Mikor a holdon, a szőkén
Szeptember aranya van.„

Juhász Gyula: Szeptember aranya

A szeptemberi könyvtári híreket egy kis visszatekintéssel
kezdjük, majd az aktuális hírek után a könyvajánlóval zárjuk. 

A nyáron megszervezett szlovák gyerektáborban a könyvtár

is jelen volt egy-egy délelőtt erejéig. Mindkét alkalommal Bár-
sony Ottilia, felvidéki író „Jótett helyébe jót várj!” című könyvé-
ből meséltünk a gyerekeknek. Az első héten: a „Jótett helyébe
jót várj!” a második héten „A fiú és a táltos paripa” című mese
hangzott el. A mesehallgatás után beszélgettünk a szereplők-
ről, helyszínekről és a történetekről. A délelőttöket kézműves
foglalkozásokkal zártuk.

Október 3-án kedden 16 órakor az Országos Könyvtári Napok
keretében vendégünk lesz Fábián Janka, az egyik legnépsze-
rűbb magyar írónő. Könyvei, amelyekből könyvtárunkban is sok
megtalálható, szinte folyamatosan az olvasóknál vannak. Az író-
nő az írás mellett angol és francia nyelvtanárként és fordítóként
tevékenykedik. Egyetemi tanulmányai során angol történelem,
illetve francia szakon szerzett oklevelet. Eddig közel húsz köny-
ve jelent meg. Könyveiben az elmúlt korok mindennapjaiba,
emberi sorsok alakulásába kaphatunk bepillantást lebilincselő
módon. Ezen a délutánon az írás kulisszatitkait is megismerhet-
jük, több kérdésre is választ kaphatunk: miért ír álnéven? Me-
lyik a kedvenc történelmi kora? Ki a kedvenc főhőse? Mindenkit
szeretettel várunk erre a rendezvényre, amelyet a Polgármeste-
ri Hivatal dísztermében tartunk október 3-án, kedden, 16 óra-
kor.

Itt van az ősz, az iskolakezdés, ovikezdés, munkakezdés újra –
és mi még csak próbálgatunk visszaszokni a szürke hétközna-
pokba. Hogy ez ne legyen teher, a könyvek segítenek! Ezért

ajánlunk most többek között borzongató krimit, amerikai best-
sellert, gyermekkönyvet, várjuk szeretettel régi és új olvasóin-
kat ősszel is! 

John Grisham: Végzetes hagyaték -
Borzongató lapok a jogi krimi zseni-
jének tollából.

Ray Atlee egyetemi tanár, negyven-
három esztendős, és még nem heverte
ki, hogy elhagyta a felesége. Apja, akit
mindenki csak Atlee bíróként tisztel, sú-
lyos beteg. A halála közeledtét érző At-
lee bíró hazarendeli mindkét fiát, hogy
megvitassák végrendeletének részlete-
it. Ám a családi találkozó elmarad. Ami-
re Ray megérkezik, apja már halott.
Félelmetes titkot hagy hátra a bíró,
amelyet csak Ray ismer. Vagy tán valaki más is? 

Anne Tyler: Egy spulni kék cérna 
A szerző, aki az amerikai irodalom

élő klasszikusa, olyan, négy generációt
felölelő családtörténetet írt, amelyet
éppen a hétköznapisága tesz különle-
gessé. Életek kezdődnek és teljesednek
ki, vagy érnek hirtelen tragikus véget.
Minden látszólag állandó, ugyanakkor
folytonos változásban van. Még a ház
is, amely – akár egy élő szereplő – jelen
van mind a négy generáció életében,
együtt lélegzik a családtagokkal, hat a

sorsukra. Akárcsak egy olyan egyszerű kis tárgy, mint egy spulni
kék cérna… 

B. Burnett – D. Evans: Tervezd meg az
életed 

Ahogy a Stanford Egyetemen oktat-
ják, praktikus kézikönyv, amely lépésről
lépésre segít abban, hogy elérhessük
életünk hőn áhított céljait. A bemuta-
tott valós élethelyzetek és kipróbált
módszerek segítségével képessé válha-
tunk arra, hogy learassuk saját tervsze-
rű munkánk gyümölcsét, vagyis olyan
életet éljünk, amilyet szeretnénk. 

Holly Webb: Elli hazavágyik 
Megan borzasztóan izgatott a költö-

zés miatt. Már alig várja, hogy izgő-
mozgó, aranyszínű labrador
kiskutyájával, Ellivel hosszú sétákat te-
gyen az új házuk közelében elterülő
csodás vidéken. Anya és apa azonban
attól tart, Elli csak útjukban lenne a köl-
tözés alatt, a nagymama felajánlja,
hogy a felfordulás idejére befogadja a
kutyust. Megannak kimondhatatlanul
hiányzik a kiskutyája - Elli pedig bármi-

re képes, csak hogy hazajuthasson a kislányhoz – erről szól ez a
szerethető, könnyen olvasható történet. 

Szeptemberi könyvtári hírek
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Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen nap
Ebben a könyvben tizenkét

olyan gyerek meséli el egy napját,
akik különben sosem találkoznának.
Van, aki egy tanyán, lovak között él,
és van, aki egy város lakótelepén.
Van, aki saját medencében úszkál,
van, akinél nincs villany se… 10
éves kortól ajánlott könyv, különbö-
ző gyereksorsokról. 

Agatha Christie: 
Gyilkosság az Orient Expresszen

Egy igazi klasszikus, Agatha Chris-
tie krimije, amit méltán tartanak az
írónő egyik legjobb regényének. 

Képtelen körülmények között (a
legendás Orient Expressz önmagá-
ban is egyedi helyszín) történő fur-
fangos és megmagyarázhatatlan
gyilkosság, amelynek kibogozására –
még ha nehézségek árán is – csak a
zseniális és felülmúlhatatlan Hercule
Poirot képes. 

A beiratkozás és a kölcsönzés minden nagytarcsai lakos szá-
mára ingyenes, sőt, ami nálunk nincs meg, könyvtárközi köl-
csönzéssel díjmentesen beszerezzük! 

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban!

A könyvtár nyitvatartási ideje:

H É T F Ő 9 - 15
K E D D 11 - 17
S Z E R D A - 
C S Ü T Ö R T Ö K 11 - 17
P É N T E K 9 - 13

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi be-
járat felől.

A könyvtár elérhetőségei:

Telefonszám: 
06 70-337-8752 

E-mail címe: 
bokkonyvtar@gmail.com

A FB-on: 
https://www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar

FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
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NEMZETISÉG

Nagytarcsai TÜKÖR

A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata a
2015 május havi időközi választások után tel-
jes erőbedobással kezdte el a közös munkát.
Első nagy igazi kihívásunk a Pest környéki
Evangélikusok Találkozója volt. A rendezvény
szervezése, lebonyolítása összekovácsolta a
csapatot, így vágtunk neki a 2016-os felada-
toknak.

Az eddigi nemzetiségi feladatainkat ebben
az esztendőben bővítettük a községi rendez-
vények szervezésével. A Nagytarcsai Szlová-
kok Önkormányzatának önálló rendezvénye
volt a „Zene Világa Fesztivál”, „Országos Szlo-
vák Nap” „KÖN Napok”, „Szlovák Nyelvi Tábor”.
II. félévi terveink a „Hagyományos Falusi Bú-
csú”, „ XXII. Nemzetiségi Nap”, Oltárterítők kiál-
lítás”,  „Adventi Zenés Áhítat”. Társszervezőként
részt vettünk még több program szervezésé-
ben, megrendezésében. (Mölkky kupa, Ven-
csok jubileumi ünnepség, nemzeti ünnepek,
betlehemes felállítása, adventi gyertyagyújtá-
sok.) 

A tavalyi esztendőben a helyi események
mellett részt vettünk még a környékbeli nem-
zetiségi programokon is. A Nagytarcsai Oltár-
terítőkből kiállítást rendeztünk Mátraverebély
–Szentkúton.  A sikeres rendezvények lebo-
nyolítás után, kedvet és támogatást kapva lát-
tunk neki ennek az esztendőnek. Az
Önkormányzattól 14 pályázathoz kaptunk
anyagi és erkölcsi támogatást: március 15.,
húsvéti készülődés, Magyar Hősök Emlékün-
nepe, Nemzeti Összetartozás Napja, Zene vi-
lága – világzenei fesztivál, szlovák nyelvi tábor,
augusztus 20. 

A második félévben még várható rendez-
vényeink: Kulturális Örökség Napok, Szent Mi-
hály napja (falusi búcsú, nosztalgia slágerek,
operettek szlovákul), XXIII. Szlovák Nemzeti-
ségi Nap (kiállítás, batyus bál), október 23., ad-
venti készülődés, adventi gyertyagyújtások a
főtéren, idősek karácsonya. 

A Helyi Értéktárba felterjesztettük a Nagy-
tarcsai hagyományos ételeket és süteménye-
ket, amelyeket a “Varecska” Klub foglakozásain
készítettünk. Ebben az esztendőben is részt
vettünk a környékbeli települések nemzetisé-
gi rendezvényein, az Országos Szlovák Napon.
Meghívást kaptunk a Gyetvai Folklórfesztivál-
ra, meglátogattuk Nagyszalontán Arany János
szülőházát. Igyekszünk minél több helyen be-
mutatni Nagytarcsát! Az itt felsorolt esemé-
nyekről folyamatosan beszámoltunk a
Nagytarcsai Tükör újságban, valamint a L’udo-
vé Noviny szlovák nyelvű hetilapban. Sikeres
pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumához,  a Pest Megyei Szlovák
Önkormányzathoz, valamint a Magyarországi
Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány-
hoz.

Minden rendezvényünkön népszerűsítjük
a helyi szlovák (tót) nyelvet, hagyományos
ételeket, süteményeket, népi viseletet, nagy-
tarcsai hímzéseket és szokásokat. A legsikere-
sebb rendezvényünk a 2. Szlovák nyelvi tábor
volt, ahol közel ötven gyerek ismerkedett a

szlovák nyelvvel, versikék, mondókák, dalocs-
kák, tánc formájában. A sok öröm mellé egy
kis üröm is társul, mivel ebben az esztendő-
ben sem sikerült a szlovák nyelv oktatását be-
vezetni az iskolában. Ennek ellenére
előrelépésnek tartjuk már azt is, hogy a be-
iratkozásnál megkérdezik a leendő elsősök
szüleit, hogy szeretnék-e gyermeküket szlo-
vák nyelvre oktatni. Nem adjuk fel az elképze-
lésünket, szeretnénk, ha a közeljövőben
sikerülne elérni, hogy újra lehessen szlovák
nyelvet is  tanulni a nagytarcsai iskolában! Jó
a kapcsolatunk az oktatási/nevelési intézmé-
nyek vezetőivel, dolgozóival. Igyekszünk min-
denkivel együttműködni akik támogatják
céljainkat! 

Köszönöm szépen képviselőtársaim, vala-
mint rendszeres segítőim támogatását, nélkü-
lük nem sikerülne elérni mindazt, amit célként
kitűzünk magunk elé!

Itt búcsúzom egyik képviselő-jelöltünktől,
Gombás Mihályné Katitól, aki ugyan nem ke-
rült be a kisebbségi képviselőtestületi válasz-
tásokon a testület tagjai közé, de mindenben
segített, mindig velünk volt, lélekben még az
utolső időkben is! Hiányozni fogsz Kati, min-
dent köszönünk! 

A jövőre vonatkozóan vannak még felada-
taink, terveink, ezek közül a legfontosabbnak
a szlovák nyelvtanfolyam elindítását tartom.
Szeretnénk még a hosszú téli estékre progra-
mot szervezni, amit egy „szlovák traccsparti”
keretében képzelek el, ahol a nagytarcsai ké-
zimunka fortélyaival ismerkedhetnek meg az
érdeklődő résztvevők (hímzéssel, horgolással
egybekötve). Reméljük, a ciklus végére ezeket
a terveket is kipipálhatjuk, mert sikerül meg-
valósítani őket!

SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ
NSZÖ-ELNÖK

Félidő: a szlovákok mérlege
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HITÉLET

Veni Sancte Spiritus
– Jöjj, Szentlélek Úr-
isten! Imádkozzuk
minden szeptem-
ber elején, mivel ez
az időszak sokak
számára visszaté-
rést jelent az iskola-
padba. Újabb
lehetőség a folyta-
tásra. Ehhez mindig
kérhetjük a Szentlé-

lek segítségét. Ezért tartunk minden évben ünnepélyes Veni Sancte-t,
amikor szentmise keretében kérjük a Szentlélek segítségét az új tanév-
ben.  

Évek óta hagyomány az egyházközségi évnyitó, amelyet az utóbbi
években a Kohajda lovastanyán szoktunk megrendezni. Ez egy remek le-
hetőség közösségeink számára, hogy a nyári szünet után újra kötetlenül
találkozzunk, és tervezhessük az új tanévet. Kikre is számítunk ezen az
évnyitón? Kezdjük a legfiatalabbaktól: Baba-mama klubos csemeték és
anyukáik, Bárány klubos volt elsőáldozóink, sok-sok hittanos gyermek,
bérmálkozásra készülők, ifjúsági csoportunk, Fonó és Kohó, asszony- és
férfiklubjaink, házas csoportjaink, Jézus Szíve Család, Rózsafüzér társu-
lat, Tanúságtevők csoportja, Mária Légiósok, Szeretetláng közösség, Ka-
ritászosok, énekkarosok, zenekarosok. Mind-mind élő tagjai
egyházközségünknek. Az új tanévben folytatódnak a foglalkozásaik, ta-
lálkozásaik, ima-összejöveteleik. 

Új lehetőségként bibliakör indul, ahol közösen olvassuk a szentírást
és az oltáriszentség előtt csöndben átelmélkedve keressük, mit mond
ezen keresztül nekünk az Úr. Utána ezt meg is oszthatjuk egymással, és a
hét folyamán így próbáljuk meg élni az igét. 

Bátran éljünk a lehetőséggel, és keressük meg azt a csoportot, ame-
lyik leginkább tetszik nekünk, de van lehetőség új csoportok létrehozá-
sára is. Ne féljünk ettől se! A sokszínűség előnyére válik
egyházközségünknek. 

Még többen találhatják meg a számukra ideális közösséget, ahol
megélhetik gyakorlatban is a hitüket.  

Miért van ehhez szükségünk a Szentlélek segítségére? Nem elég a kö-
zösség ereje? Vagy megfordítva a kérdést: Nem elég a Szentlélek mun-
kálkodása? Minek kell az értékes időt még közösségépítéssel tölteni?

Mindkettőre szükség van! A Szentlélek is tiszteletben tartja a szabad
akaratunkat, de szükség van a mi közreműködésünkre, hogy másokat is
bevonzzunk az egyházba. Ez csak úgy lehetséges, ha vannak élő közös-
ségeink, ahova meghívhatjuk őket, ahol jó együtt lenni, ahol jó együtt
tenni. És ez nélkülünk nem megy. A plébános egymagában kevés. Mi va-
gyunk az Egyház! Erre az aktív jelenlétre biztatom minden jóérzésű test-
véremet, akik szeretnének az egyházközségünk építő kövei lenni. A
csoportok összejöveteleinek időpontját megtalálja a hirdetőtáblán.

LAUER TAMÁS DIAKÓNUS

Nárcisztikus kultúrában élünk, ami azt jelenti,
hogy középpontba kerül a szépség, a fiatalság,
a fogyasztás, s az ember szinte arra kényszerül,
hogy saját magát is ezek alapján értékelje. A
társadalom, a közösség felállít egy ideált, hogy
aki hozzánk tartozik, annak így vagy úgy kell ki-
néznie, ilyen vagy olyan javakkal kell rendel-
keznie. 

Még újvallásos mozgalmak, gyülekezetek is
vannak, ahol, aki nem keres eleget, nem jut el
egzotikus helyekre (amit fotóval kell igazolni a
Facebookon ), megpróbáltatások jelentkeznek
az életében betegség vagy más formában,
azon nincs Isten áldása, vagy nem is hisz meg-
felelően. A nárcisztikus kultúra következménye
az egyénre nézve a szégyen. A szégyen, mert
nem tud megfelelni az elvárásoknak, nem tudja
elérni a sikernek azt a szintjét, amit egy csoport,
egy közösség vagy éppen saját maga állít fel
maga elé. Úgy érzi, hogy ő értéktelen, hitvány
alak, s ennek nyomán azt érzi, hogy mások sem
értékelik kellőképpen. Ezért kapcsolatai is meg-
romlanak, hiszen szüntelenük bizonyítania kell
mások előtt, és másoktól is elvárja, hogy ismer-
jék el szépségét, okosságát, rátermettségét; ha
viszont ezt megteszik, akkor sem hiszi el, hogy
az elismerés őszinte volt.

A szégyen eredete az első bűneset az Éden-
ben. Isten parancsának a megszegése azzal járt,
hogy Ádám és Éva elrejtőztek Isten elől a bok-
rok közé. Isten azonban nem törődött bele a
kapcsolat megtörésébe. „Ádám, hol vagy?” –
tette fel a kérdést, ami nem csak számonkérés,
hanem annak a kifejezése, hogy MARADJUNK
KAPCSOLATBAN! A Szentírásban minden egyes
kérdés, mely arra irányul, hogy „mit tettél, em-
ber?”, azt jelenti, hogy maradjunk kapcsolat-
ban! És Isten minden követ megmozgatott
ezért! Jézus sírjánál még a „halál kövét” is el-
mozdította, hogy maradjunk kapcsolatban,
még a halál után is. Az ember reagálása a bűn-
re és a bűn miatti szégyenre: „szakítsuk meg a
kapcsolatot!”, „töröljük egymást!”, „váljunk el!”. Is-
ten reagálása: a kegyelem. Az elfogadottság
minden ellenére.

500 éves a lutheri reformáció, amelyben
Márton testvér fő kérdése az volt: „Hogyan talá-
lok rá az irgalmas Istenre?” A ma emberének fő
kérdése: „Elég jó vagyok?” A két kérdés közel áll
egymáshoz. Mert kiderül, hogy nem vagyok
elég jó. De kiderül az is, hogy a minden követ
megmozgató Isten ránk talál, s nem mi őrá,
mert az nem mi lehetőségünk. Ahogyan nem a
kisgyermek keresi és találja meg a szüleit, ha-

nem fordítva. Ma aktuálisabb a reformáció üze-
nete, mint 500 éve: „Egyedül kegyelem!” (Sola
gracia). Nem kell az általunk felállított mércé-
nek megfelelni, és szégyenkezni, hogy az nem
megy, hanem átélhetjük, hogy bár nem va-
gyunk elég jók, Isten elfogad, kegyelmét adja,
megtalál minket modern bokrainkban, ahová
rejtőztünk, mert kapcsolatban akar maradni.
Mert a Vele való kapcsolat az Élet.

Legnagyobb szégyenünk a bűneink. Elron-
tott dolgaink. És hordozzuk ezeket. Jézus vi-
szont arra hív, hogy ne hordozzuk többé, mert
ő magára vette ezeket a kereszten. Belehalt,
hogy mi élhessünk. A templom az a hely, aho-
vá vihetjük bűneink szennyét. Mert nem az a
legnagyobb kosz, ami a cipőnk talpáról kerül a
templomba. Hanem a bennünk lévő bűn. 

De az oltárnál lehetjük. A gyónás és az úrva-
csora erre való: letenni a koszt, a szennyet, s el-
hinni, hogy kegyelmet nyert emberek vagyunk.
Ha nem koszoljuk be a templomot, akkor ma-
gunkkal visszük a házunkba, a családunkba, s
ott fertőzzük vele házastársunkat, gyermekein-
ket vagy éppen saját lelkünket. Ne tegyük, nem
érdemes! A templom lelki szemétlerakóhely,
ahová válogatás nélkül, nem szelektíven, min-
dent vihetünk.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Koszoljuk be a templomot!

Élő kövek

ESEMÉNYEK
Szentmisék a nagytarcsai templomban: szeptember 24-én
(Nagytarcsai templom búcsú ünnepe), október 8-án és 22-én 11.30.

Szeptemberben: 
16-án 17 óra Nagytarcsa Nyitott templom
17-én 10 óra Évnyitó a Kohajda tanyán
17-én 10 óra Veni Sancte a Lovardában
24-én 11.30 Nagytarcsa búcsúja

Októberben:
1-jén 10.30 Kistarcsa búcsúja
3-án 7 óra Templomszentelés 137. évfordulója
14-én 15.00 Szüreti bál

Novemberben:
1-jén 15 óra Mindenszentek, sírkőszentelés

A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu; nagytarcsa.plebania.hu 
E-mail: kistarcsa@communio.hu; nagytarcsa.plebania@gmail.com



Az ősz beköszöntével egyre több áru
várható a piacra. Érdemes mindenből

télire eltenni, spenót, kockázott cukkini,
gyalult tök mehet a fagyasztóba, finom
paradicsomlé, lecsó, gyümölcsbefőtt
vagy lekvár az üvegbe. Sokan, igen böl-
csen, az ételízesítőt is házilag készítik, de
zakuszka vagy akár házi ketchup is kerül-
het a kamra polcaira. Én a lecsót prakti-
kus okokból fagyasztom, de konzervként
is remekül tartósítható. Próbáljunk minél
több napfényt, nyári zamatot elmenteni
a szűkösebb időkre!

Piacunkon sokféle friss finomság kap-
ható, a zöldség és gyümölcskínálaton túl
házi szörpök, füstölt áru, fürjtojás, ho-
moktövis-készítmények, tejtermékek is
megtalálhatók a standokon. Sajnos a
mogyoródi csirkés egyelőre nem jön a
piacra, mert nem volt a forgalommal
megelégedve. Hiába kértem türelmét,
hogy a nyaralások ideje után majd bein-
dulnak a rendelések, egyelőre nem tud-
tunk közös nevezőre jutni. Aki mégis
finom csirkét szeretne vásárolni, annak a
Fazenda Farm standját ajánlom, rende-
lésre prémium minőségű csirkehús tud-
nak hozni. Szabadtartású, bio termék. Ők

egyre bővülő kínálattal, a füstölt termé-
keken túl lekvárokkal, szörpökkel, padli-
zsánkrémmel és más finomságokkal
várják a kedves vásárlókat. Jó szívvel

ajánlom a frissen fejt, házi tejet is, melyet
a Boci mobilban lehet megvásárolni.

Előrejelzés: októberben újra egy nép-
szerű rendezvény helyszíne lesz a nagy-
tarcsai piactér. Október 27-én pénteken
lesz a NAGYTARCSAI TÖKFESZTIVÁL, me-
lyet kedvező idő esetén a piactéren tar-
tunk. Kóstolókkal, tökfaragással,
tökszépségversennyel, sokféle remek
programmal várjuk a kedves érdeklődő-
ket. 

Mindenkit szeretettel várunk a piacra!
Nyitva tartás minden pénteken 15-18
óra között!

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ
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KÖZÉRDEKŰ

Őszi ízek, eltennivalók télire

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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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK
NEKIK A FALU MINDEN LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES,
HOSSZÚ ÉLETET! 
HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN 2016-BAN VAGY 2017-BEN SZÜLETETT
GYERMEKÉT IS LAPUNK HASÁBJAIN KÖSZÖNTSÜK, KÉRJÜK KÜLDJE EL
A GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATKOZÁSÁT 1-2 SORBAN A
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM E-MAIL CÍMRE 
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIÁNAK. 
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉ-
VEL JELENHET MEG. 

REINICS DOMINIK SOMA 2017.
08.14-én érkezett meg szülei harma-
dik gyermekeként , 8 éves Hanna és 2
éves Sára nővérkéje mellé.

GULYÁS PANKA BELLA idén június 4-
én ünnepelte 1. születésnapját. Igazi
nő, nem fél semmitől, és mindenre ké-
pes. Szeretetgombóc, egy bújós kiscica.

Sziasztok! SZAKÁCS MÁRK vagyok,
idén június 8-án születtem Kistarcsán. Vi-
dám, mosolygós baba vagyok, a szüleim
mindig azt mondják, egy igazi kis an-
gyal. Szeretek a szabadban lenni, néze-
lődni és nagyokat kacagni.

Az önkormányzat minden, 2017.  január 1. után született nagy-
tarcsai újszülöttet babacsomaggal köszönt. A csomag 15 ezer fo-
rintot, kapucnis babatörölközőt nagytarcsai címerrel,
mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A babacso-
mag átadásának feltétele, hogy a gyermek születésétől számított
3 hónapon belül a szülő bemutassa a gyermek lakcímkártyáját és
születési anyakönyvi kivonatát az anyakönyvvezetőnél.

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

Nagytarcsa új lakói

Szeretettel várjuk véradásra!
Több év után Nagytarcsán újra véradást szervez a Pest Me-
gyei Vöröskereszt. Kérjük, ha egészségesnek érzi magát, jöj-
jön el, adjon esélyt beteg embertársainak a gyógyulásra!

Ki adhat vért? 

v Aki 18 és 65 év közötti;
v Egészségesnek érzi magát;
v Több mint 50 kilogramm;
v Elhozza a lakcímkártyát, személyi igazolványt (vagy más 

fényképes igazolványt), TAJ-kártyát;
v Testékszere, tetoválása készítése óta eltelt fél év;
v Férfiak évente négyszer, nők évente háromszor adhatnak

vért. 

Miért jó a véradás?

Amellett, hogy embertársainknak segíthetünk a gyógyulás-
ban, saját egészségünket is szolgálja. 

A véradást megelőzi egy kis orvosi vizsgálat, például vér-
nyomásmérés, kérdőív kitöltése, ujjbegy megszúrása révén elő-
zetes vérvizsgálat, amely megmutatja a vér hemoglobin
tartalmát és a vércsoportunkat is. Ha az orvos alkalmasnak ta-
lálja a jelentkezőt, megtörténik a vér levétele (kb. 450 ml). Ám a
vért leszállítása után további vizsgálatoknak vetik alá, így a vér-
adás egyben egyfajta szűrővizsgálat is. 

Fontos tudnivalók, kérések: 

v Fontos, hogy a véradás napján, véradás előtt bőségesen
egyen (de ne zsíros ételeket) és igyon (de nem alkoholtartalmú
italt).
v A véradás csak annyira fáj, mint a vérvétel, egy tűszúrás az

egész. 
v A véradásra kb. 30-40 percet kell rászánni, ebben benne

van az adminisztráció, orvosi vizsgálat, vérvétel és a pihenés is. 
v A véradáson nem lehet fertőzést elkapni. Minden eszköz

és tű steril. 

vMinden véradó 500 forintos étkezési utalványt, üdítőt, vi-
zet, csokit, sört kap, de igyekszünk további apró ajándékokkal is
meghálálni ezt a nagy ajándékot!

Minden első véradó emléklapot kap ajándékba! 

A véradásról további információk: 
www.veradas.hu és www.ovsz.hu
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Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.

Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, 
kedd és csütörtök 13.00-17.00.

Védőnői szolgálat – Egészségház
Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4

Telefon: 06-28-450-251, 70-382-8421
Védőnői tanácsadás

csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére:
Kedd: 8:00-10:00,  csütörtök: 8:00-12:00

Iskolások részére: csütörtök: 12:00-14:00

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Fábri Orsolya

Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D.  Telefon: 30/604-9636,
06-28/450-051.   E-mail: drvereszki@gmail.com

Rendelési ideje: H: 9-12, K: 14-17,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás, 11-13  beteg rendelés

CS: 15-18, P: 9-12

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-1-609-4916.

Ideiglenesen: BUDAPEST XVI., BÖKÉNYFÖLDI ÚT 86.
Rendelési idő:

Hétfő: 14:00 – 19:00,  Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00,   Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár 
Szeptember 18. hétfői naptól újra üzemel a Winkler

Patika, a felújítás ideje alatt a Grundon lesz ideiglenesen
(Sport utca), a megszokott nyitvatartással, 

hétfőtől csütörtökig 9-18 óráig, pénteken 9-16 óráig.

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.

Telefon: 06-28-470-840
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 0:00 – 24:00

Kistarcsai Kórház
Telefon: 06-28-507-600, Recepció: 06-28-507-750

Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12:00 – 18:00
Kedd: 09:00 – 13:00
Szerda  12:00 – 16:00
Csütörtök: 09:00 – 13:00
Péntek:  08:00 – 10:00

Cím: ideiglenesen a Polgármesteri Hivatal épületében: 
Rákóczi u. 2-4.

Email: csaladsegito@nagytarcsa.hu
Telefon:

Dr. Palkó Éva: 06-70-334-2813
Botz Ágnes: 70/931-1962

Polgármesteri Hivatal,  ügyfélfogadás: 
Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 12:00
Solymosi Beáta jegyző ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8:00 – 12:00
Előzetes egyeztetés szükséges a titkárságon.
A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.

Tel.: 06-28-450-204  

Gödöllői Járási Hivatal 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. 
Telefon: 06 28 512-440, 529 100

E-mail: pmh@godollo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 (28) 529-187, 06 (28) 529-200
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
H: 8:00 – 20:00, K: 8:00 – 20:00, Sz: 8:00 – 20:00
Cs: 8:00 – 20:00, P: 8:00 – 20:00

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

Nagytarcsai Település- és Hulladék-
gazdálkodási  Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Munkatárs: Rippel Rozália, telefon: 0670/633-8056

Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com
Igazgató: Ősz Gyula, Telefon: 06-20/479-5156

Ügyfélfogadás:  Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 12.00 – 19.00
Weboldal: www.nagytarcsaikozszolgaltato.hu

Táncsics Művelődési ház bérlése: Kovalcsikné Bartha Mária
Telefon: 0670/321-6042

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

FLEX Polgárőr Egyesület
Mobil: +3620- 2359-880, E-mail: fuzesjaror@gmail.com

Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

DPMV Zrt. diszpécser szolgálat 
(0-24h) 06 29 340 010,  06 70 682 7546 

DPMV ügyfélszolgálati iroda: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. 
Tel.: 06 70/967-9037 vagy 29 340-010 

Ügyfélfogadás: Kedd:  12-18, Csütörtök: 12-16.
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Minden kedves vásárlót szeretettel várunk
a Pesti út és Füzesligeti út sarkán megnyílt 

FFüüzzeessééddeenn
zöldség-gyümölcs kiskereskedésünkben!

Nyitva H-P.: 09-19h-ig ; Sz.: 09-12h-ig.

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w szeptember 22‐én, pénteken 12‐18‐ig
w szeptember 23‐án, szombaton 8‐12‐ig
w október 6‐án, pénteken 12‐18‐ig
w október 7‐én, szombaton 8‐12‐ig
w október 20‐án, pénteken 12‐18‐ig
w október 21‐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

Felnőttek képességeit vizsgáló PIAAC-felmérés
Szeptember 1-jén indult el Magyarországon a felnőttek készségeit
mérő eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatás, a PIAAC. A felmérés a
16 és 65 év közötti népesség mindennapi életben és a munkavég-
zés során használt alapkompetenciáit, azaz szövegértési, elemi ol-
vasási, matematikai és IT problémamegoldó képességeit, valamint
ezek munka-erőpiaci hasznosulását vizsgálja.

A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamé-
rési Program) olyan alapvető készségeket vizsgál, amelyek nélkülöz-
hetetlenek az egyén számára a fejlett, 21. századi társadalmak
életében való részvételhez, a hétköznapi és munkahelyi kihívások
sikeres teljesítéséhez. Ezek az alapkészségek – vagyis az olvasási
készség, a hétköznapi számolási készség és a technológiai alapú
problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb szintű
képességek elsajátításának alapjait jelentik. A kapott adatok alapján
felismerhetők a felnőttek képességeit és készségeit befolyásoló té-
nyezők.

A nemzetközi felmérés 2008-ban indult, és az elmúlt években vi-
lágszinten 33 országban zajlott le sikeresen. Magyarország 2016-ban
– a felmérés harmadik hullámában – csatlakozott a résztvevők közé.
A hazai felmérés 2017. szeptember 1-jén kezdődött és 8 hónapon át
tart, az adatgyűjtés során összesen 6000, tudományosan megalapo-
zott statisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott, magyaror-
szági lakcímmel rendelkező 16 és 65 év közötti lakos kompetenciáit
vizsgálják. A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdőívből,
valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható felada-
tokból áll. Az adatgyűjtésben való részvétel önként vállalt társadalmi
feladat.

Országosan 127 összeíró 250 helyszínen kezdi el a munkát, a
nagyvárosok mellett Budapest valamennyi kerülete és a kisebb te-
lepülések is reprezentáltak a mintában.

Nagytarcsa település is bekerült a mintába, a felmérést Németh
Katalin, a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal dolgozója végzi.

ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz

Targonca gáz
házhoz rendelésre.

Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu

Weblap: 
www.gázszállítás.hu

Háziorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 

hogy a háziorvosi a rendelési idő 
szeptember 4-től 

a korábbiaknak megfelelően visszaállt: 

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, kedd és
csütörtök 13.00-17.00.
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Barbara kutyakozmetika 
+3620/9355059
Nagytarcsa Tessedik Sámuel u.38 
www.barbarakutyakozmetika.hu

Közmeghallgatás

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ideje: 2017. szeptember 25. (hétfő) 1700 -1900 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
(Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Rimóczi Sándor Vilmos 
polgármester

Svédmasszázs Nagytarcsán ingyenes kiszállással. Időpont-
egyeztetés: +36 30 690 7625.

Kétszemélyes jakuzzi eladó Nagytarcsán. Mérete 150x150. Ára
100 000 Ft. Tel: 30/651-76-57.
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