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Tisztelettel meghívjuk 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából tartandó 
ünnepi megemlékezésre.

HELYSZÍN:
Győri János tér, Turul szobor

IDŐPONT: 
október 22.

PROGRAM:
10:30 ünnepi istentisztelet 

az evangélikus templomban
11:30 Ünnepi megemlékezés
11:40 Koszorúzás

(Rossz idő esetén a megemlékezésre is a
templomban kerül sor.)

A PROGRAM SZERVEZŐJE: 
Nagytarcsa Önkormányzatának 

megbízásából 
a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata

Szeretettel várunk minden megemlékezőt!
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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptem-
ber 25-én tartotta soron következő, közmeghallgatással egybekötött
rendes ülését. A közérdeklődésre számot tartó napirendi pontokról és
határozatokról az alábbiakban nyújtunk összegzést.  

A testület úgy határozott, hogy a 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
szám alatti Családgondozói Szolgálat épületének belső felújítására kiírt
és lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott összegzést el-
fogadja. Az eljárás során a benyújtott ajánlatok érvényessége vagy ér-
vénytelensége szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Bria Inter Kft.
Az önkormányzat a kivitelezésre idén 20 millió forint + áfa összeget
fordít, míg a különbözetet, 22 millió forint + áfa összeget a 2018. évi
költségvetésben tervezi.

Ugyanakkor a testület érvénytelenítette a Helyőrségi Művelődési
Otthon (HEMO) belső felújítására 2017. szeptember 8-án kiírt közbe-
szerzési eljárást. Az eredménytelenség indoka, hogy míg a rendelke-
zésre álló anyagi fedezet 71,5 millió forint + áfa, addig a
legalacsonyabb árajánlat is mintegy 6 millió forint + áfa összeggel ha-
ladta meg azt.  

A testület úgy határozott, hogy 2018. január 1-től a Petőfi lakótelep
fűtés- és háztartási melegvíz-szolgáltatását távhőszolgáltatásként kí-
vánja ellátni. A távhőszolgáltatás a beszerzett engedélyek után köte-
lező önkormányzati feladattá válik. 

Az önkormányzat a távhő-szolgáltatási feladatok ellátásával a
100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Nagytarcsai Település és
Hulladékgazdálkodási, Közszolgáltató Kft-t bízza meg.

Ide kapcsolódik a döntés, hogy a Petőfi lakótelep kazánjának biz-
tonságos üzemeltetése érdekében a szükséges javításokat és karban-
tartásokat bruttó 2.747.010 Ft összeghatárig megrendeli a Főtáv Zrt.
által benyújtott árajánlat alapján. 

Döntés született, hogy Nagytarcsa továbbra is konzorcium kereté-
ben részt kíván venni az orvosi ügyelet ellátásában (Kistarcsa, Csömör,
Kerepes, Nagytarcsa).

Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani Nagytarcsa települé-
sen a felszíni csapadékvíz elvezetésére  az alábbi területekre: a Rákóczi
– Tessedik utcák által határolt terület, valamint a Múzeumkert – Rét ut-

ca csapadékvíz-elvezető árok felhasználásával a záportározó rekonst-
rukciója, és annak vízelvezetése a Szilas-patak mellékágába. Továbbá
a Jókai lakópark, Bethlen G. utca mellett tervezett csapadékvíz-elveze-
tő árok bekötése (3102 sz. főút, illetve az alatta átvezető áteresz, vala-
mint a 3102 főúttól a Malomárok lakópark mellett a Honfoglalás utca
keresztezésével) a Szilas-patak mellékágába. A tervezett csapadékvíz-
elvezetési pályázathoz be kell nyújtani a tervezett beruházás vízjogi
engedélyezési tervdokumentációját, ezért a testület úgy határozott,
hogy a csapadékvíz-elvezetési pályázat benyújtása érdekében elké-
szítteti a beruházás vízjogi engedélyezési tervdokumentációját bruttó
1.549.400 Ft összegben, az általános tartalékkeret terhére. 

Az önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához a kiírás felté-
teleinek megfelelően. A pályázati felhívás lapunk ezen számában is
megtalálható, a részletek a nagytarcsa.hu honlapról tölthetők le.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a vonatkozó jogszabályok
alapján pályázatot ír ki a temető üzemeltetésére. A pályázati kiírás la-
punkban részletesen is olvasható.

A testület a Petőfi lakótelepen található játszótér karbantartására,
új játékok telepítésére előterjesztett árajánlatok alapján a pénzügyi
előirányzatot a 2018. évi költségvetési rendeletben kívánja tervezni.

Döntöttek a képviselők, hogy a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Álta-
lános Iskola étkezdéjének és étel-kiszolgálójának felújítása – az ÁNTSZ
előírásainak megfelelően – bruttó 762.000 Ft összegben valósuljon
meg.

A testület egyébként a Blaskovits Oszkár Általános iskola bővítésé-
hez szükséges hiányzó, több mint  46 millió Ft összeget a Nemzeti
Sportközpontok részére biztosítja a 2018. évi költségvetés terhére.

A közmeghallgatással egybekötött testületi ülésre több érdeklődő
lakos is ellátogatott. A legtöbben a Petőfi lakótelepről érkeztek. Őket
természetesen a lakótelep fűtésének kérdése érdekelte leginkább. Töb-
ben panaszkodtak, hogy fáznak, elégtelen a hőellátás. 

Amint az a fenti határozatokból is kiderül, a képviselő-testület dön-
tést hozott a távhőszolgáltatásról. Ennek az az előzménye, hogy a FŐ-
TÁV már az előző fűtési időszakban is szolgáltatott, s idén az
önkormányzat újra szerződik vele. A távhő-ellátásnak többek között
előnye a központi fűtéssel szemben az 5%-os áfa, így a remények sze-
rint csökkennek a költségek is. 

-zs-

Sajtótájékoztatóval vette kezdetét az „500 év
500 km a gyermekekért” jótékonysági futás

a főváros XVI. kerületében, a Hermina sport-
parkban. Az eseményen ott volt Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere, a futás fő-
védnöke, Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke, a zsinat
lelkészi elnöke, Velkey György, a Bethesda
Gyermekkórház főigazgatója, Hafenscher Ká-
roly, a reformáció 500 éves évfordulójának
kormánybiztosa és Szatmáry Kristóf, a XVI. ke-
rület parlamenti képviselője. 

Amint azt a sajtó hírül adta, reformáció 500
éves évfordulója alkalmából a Magyarországi
Református Egyház Bethesda gyermekkórhá-
za egy 6 napon át tartó, 500 kilométeres jóté-
konysági futást szervezett, amelynek célja a
kárpátaljai Irgalmas Samaritánius Református
Gyermekotthon megsegítése. A futás 2017.
szeptember 26-án rajtolt Budapesten, szep-
tember 29-én futott be a nagydobronyi ott-
honba, majd október 1-én ért célba a
Vereckei-hágón. A Bethesda kórház adomá-
nyokat vitt az otthon lakói számára. 

A futókkal közösen teljesítette az első 8 ki-
lométert Nagytarcsáig Balog Zoltán miniszter
is, képünk a Községháza előtt készült.  

Testületi döntések

Jótékonysági futás
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ATáncsics Művelődési Házban a Nyugállo-
mányú Honvédők Nagytarcsai egyesülete

szervezésében köszöntötték az idősebb kor-
osztályt. Papp János nyugállományú ezredes,
az egyesület elnöke köszöntötte a megjelent
időseket, bár szerinte ez a szó inkább a negy-
ven körüliekre illik.

A rendezvényen ünnepi beszédet mon-
dott Rimóczi Sándor polgármester, a maga és
az önkormányzat nevében köszöntve a meg-
jelenteket. Emlékeztetett, hogy az idősek vi-
lágnapját először 1991. október 1-én
rendezte meg az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete, azóta minden évben megemlékeznek
róla szerte a világban. A továbbiakban idéz-
zük a polgármester beszédét, hogy eljusson
azokhoz is, akik nem tudtak jelen lenni az ün-
nepségen.

„Az ember életét gyakran hasonlítják a
négy évszakhoz, legszebben talán egy fa
szimbolizálja életünk idejét. A kis magonc ki-
bújva a földből csemete lesz – ez a gyermek-
korunk; majd ahogy növekszik sudár termetű
fává válik – ez a fiatalkorunk; a nagy termetű
fa tele zöld levelekkel, virágba borul majd ter-

mést hoz – ez aktív életünk korszaka; miután
a termés leérett a levelek sárgulni kezdenek,
készül a fa téli álmára – ez az időskor ideje.

Az önök élete is erről szólt: a családi ház-
ból, a szülők, testvérek, rokonság felnevelő és
szerető közösségéből kikerülve hivatást vá-
lasztottak, majd azt egy egész munkás életen
keresztül végezték. A munkába állás után ön-
álló életet kezdtek, családot alapítottak, gye-
rekeket neveltek, majd útjukra engedték
őket. Most pedig kicsit megpihenve, de azért
a munkát sem kihagyva, a család: a gyerekek,
unokák segítésével, támogatásával telnek
napjaik. Ma már tudják: mindennek rendelt
ideje van, s helye van az ég alatt minden aka-
ratnak.

Ősz van a természetben, és van az élet-
utunkban is. Ilyentájt még bőven simogat
minket a napsugár, ebben az időszakban ta-
karítjuk be a föld termését. De ahogyan az
ősz is lehet borús, bánatos vagy szomorú,
úgy az önök életében is vannak nehézségek.
Már nem tudnak olyan könnyedén mozogni,
a fájdalom sokszor megkeseríti a mindenna-
pokat, szükség van a gyógyszerekre is, de a
szívük, a lelkük nem öregszik! Idős embertár-
saink, szeretteink mosolya, derűje és gondos-
kodása rengeteg erőt sugároz felénk,
kitartásuk, szeretetük nagy kincs számunkra.
Az élet adta tapasztalatok idővel bölcsesség-
gé nemesednek, amire nekünk, fiatalabbak-
nak nagy szükségünk van.

Kívánom, hogy bajaik, problémáik ellenére
is élvezzék az életük minden egyes pillanatát,
mert hatalmas ajándék az élet, és legna-
gyobb kincs az, hogy embernek születtünk!
Az év minden napján érezzék a család, a tár-
sadalom megbecsülését! Érezzék, hogy szük-
ség van önökre, érezzék, hogy vannak
dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok,
amit csak önök tudnak!

Kívánom, a mai korszellemmel ellentét-
ben, hogy ne szégyelljék, hanem inkább vál-
lalják korukat, legyenek büszkék rá, és találják
meg benne mindig a szépséget, jóságot és
örömöt, a nehézségeket pedig igyekezzenek
alázattal és szeretettel fogadni! Kívánok
mindannyiuknak jó egészséget, boldogságot
családjuk körében, és településünk közössé-
gében.”

Beszéde végén Rimóczi Sándor Márai Sán-
dor „Ajándék” című versét idézte:

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”

A rendezvény előbb az általános iskolások,
majd vendégművészek műsorával, és közös
vacsorával zárult.

Fotó: SzilasTV

Köszöntő az Idősek Világnapján
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Az országos rendezvényekhez kapcsolódva idén már hetedszer
rendeztük meg szeptember harmadik szombatján és vasár-

napján a Kulturális Örökség Napokat. Nagytarcsán is megnyíltak a
templomok, és gazdag programkínálattal csalogatta látogatóit a
Falumúzeum. Az országosan ajánlott aktuális témák közül az evan-
gélikus templomban a Reformáció 500. évfordulójáról emlékeztük
meg, kiállítással, reformációs puzzle-játékkal, fejtörő totóval. Idén
is igen népszerű volt a templomtorony megmászása, felnőttek és
gyermekek számára egyaránt. A feladatok elvégzéséért minden
helyszínen pecsétet kaptak a résztvevők, há-
rom pecsét összegyűjtéséért jutalom járt. 
A „nyitott templomok napján”, szombaton

koraesti verses-zenés áhítaton vehettünk
részt a katolikus templomban. Túrmezei Er-
zsébet evangélikus költőnő szebbnél szebb
versei hangzottak el, felemelő és lélekvidá-
mító énekek közé ágyazva, Szegediné Kreto-
vics Éva és zenekara előadásában.  
A „nyitott templomok napján” két szép
templomunkat a már hagyománnyá vált fák-
lyás felvonulás köti össze, így történt ez
most is. Az evangélikus templomdombhoz
felérve az égő fáklyák eloltása után a NAP
kórus Luther mondások köré épített zenés
áhítatán vehettünk részt. Mind a két temp-
lomban házisüteményekkel, frissítővel, teá-
val kedveskedtek a betérőknek.

A Falumúzeumban kézműves programokon ügyeskedhettek kicsik
és nagyok. A szombati napsütötte délutánon Neczné Zsuzsi
gyöngyfűző és Sárdiné Klárika kézműves asztalánál készülhettek a
díszes mécsesek az esti fáklyás felvonuláshoz. 
Vasárnap is nyitva álltak e lehetőségek az örökségül kapott épüle-
teinkben. A lelkes résztvevők közül többen ismét megjelentek,
újabb pecsétszerzés reményében, és nem kellett csalódniuk.
A Kulturális Örökség Napok zárásaként este érdekes előadásra ke-
rült sor a múzeum szervezésében, melynek a Községháza Díszter-
me szolgált méltó helyszínül.  Boda Zsuzsanna újságíró
vetítettképes úti beszámolóját hallgathattuk meg, melyben Wit-
tenberg városát mutatta be 500 évvel a reformáció után.  Népszerű
idegenforgalmi látványosság ma az a vártemplom-kapu, amelyre
kiszögezte 95 tételét Luther Márton szerzetes, ezzel a tettével elin-
dítva az elvilágiasodott egyház megreformálását. Sok szép fotó és
a Győri András Timótheus által készített filmrészletek gazdagítot-
ták a színes úti beszámolót.
Köszönet a szervezőknek, a támogatóknak és a résztvevőknek! 

A „KÖN” Kulturális szervező csapata:

Sebők Zsuzsanna, Fábiánné Kizur Anikó, Szlaukó Katalin, 
Győriné Kováts Andrea, Simon Andrea, Rónainé Krisztina, 
Szegediné Kretovics Éva és sokan mások

A kulturális örökség napjai Nagytarcsán
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ANagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület az önkormányzat anyagi tá-

mogatásával és sokak segítségével immár
negyedik alkalommal rendezte meg a Falu-
nap a szüret és a betakarítás jegyében elne-
vezésű rendezvényét.

A hagyományos szüreti felvonulás a Han-
gya udvarból indult. Az önkormányzat falu-
napi rendezvényének fő szervezője ezúttal is
a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület volt, a bázist a néptánccsoport al-
kotta. A díszes szüreti menet első állomása a
Falumúzeum volt, amelyet ezúttal a bíró há-
zának kiáltottak ki. A körtánc után a bíró,
azaz Rimóczi Sándor polgármester intézett
buzdító szavakat a néphez. Némi frissítő
után folytatódott a menet a Jókai utca,
Evangélikus templom, Arany János utca,
Gyógyszertár útvonalon. A végcél a kiindu-
lási pont, azaz a Hangya udvar volt, ahol to-

vább folyt a mulatság. Itt mondott beszédet
Rimóczi Sándor polgármester. Egyebek közt
elmondta: „Nem győzöm hangsúlyozni,
Nagytarcsa egy és oszthatatlan! Faluközös-
ségünk erős, mert közösen tudunk ünnepel-
ni, szórakozni, őrizni a hagyományt a jól
végzett, megérdemelt munka után”.

A polgármester megemlítette személyes
kötődését is a Falunap dátumához, mint
mondta:  

„…jeles nap szeptember 23-a annak okán
is, hogy ezen a napon 17 esztendeje kötöt-
tem házasságot feleségemmel, akinek nem
tudom elégszer megköszönni azt, amit tőle
és általa kaptam…”

Köszöntőjét így fejezte be Rimóczi Sán-
dor: „Fogadják őszinte nagyrabecsülésem
mindazok, akik munkájukkal segítették ren-
dezvényünk létrejöttét. Úgy hiszem az idén,
igen csak jó bort fog adni Istengazda, így
hát huncut, aki ma este nem örül, és nem
táncol…” 

A hagyományt teremteni is szép feladat!
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Megemlékezést tartott Bátori László, a
hagyományőrző egyesület elnöke is, gondo-
latainak lényegét a cikk végén maga össze-
gezte.

Köszöntötte a nagytarcsaiakat az ünne-
pen Kardos település küldöttsége is. Brlás
János polgármester és a küldöttség tagjai
ajándékot adtak át a nagytarcsai polgármes-
ter, a szlovák önkormányzat elnökének és a
két legfiatalabb táncosnak.

A szüreti mulatság S. Nagy Zsuzsanna
előadásával, magyar nótákkal és operett-slá-
gerekkel folytatódott, majd hajnalig tartó
bállal ért véget, amelyet a Csabacsűdi Cim-
borák zenéltek végig.

ÍRÁS ÉS FOTÓK: SZILASTV

Büszkeség a településnek, 
köszönet a segítőknek

Az már az elmúlt években kiderült, hogy
a szüreti felvonulást a falunappal összekötni
nem csak látványában örvendezteti meg a
lakosságot, hanem büszkeséggel is tölti el az
itt lakókat, hogy saját rendezvényük ismét-
lődik meg a településen. Ez a régi hagyomá-
nyok tovább örökítéseként megvalósuló
rendezvény a jelen idők rendezvényeinek
összehangolásával egy új hagyományt te-
remt nem csak a ma élő, de a jövő nemze-
dék számára is.

Fontos tudni, hogy a munka megbecsü-
lésére, és ennek visszhangjára ugyanúgy
szükség van, mint az anyagi megbecsülésre.
Őseink erre sokat adtak, hiszen a munka
nyomait testükön is, és lelkükön viselték, és
az eredmények a betakarítás megvalósulá-
sában mérték, élvezték.

Ezért volt nagyon fontos elődeinknek,
hogy ezeknek a munkáknak hangsúlyt adja-
nak, és ünnepi díszeket teremtsenek köré-
jük. És ezért fontos, hogy ezeket a
megbecsülést hordozó eseményeket mi is
ünneppé varázsoljuk és áldásként fogadjuk.

Elismerés mindazoknak,
akik szervezték, segítették, irá-
nyították, a rendezvényt, elis-
merés azoknak, akik
lehetőséget biztosítottak a
megrendezésre, és akik anya-
gilag támogatták a rendez-
vényt. Külön elismerés
azoknak, akik szereplőként,
vagy nézőként vettek rész a
felvonuláson. Köszönet azok-
nak a vállalkozásoknak, és
egyéneknek, akik segítették a
rendezvény sikerét. 

Büszkeség a településnek,
hogy ezek a segítők sokan vol-
tak. Ehhez a rendezvényhez az
egész település összefogására

volt szükség, hogy az ünnepet siker koro-
názza.

BÁTORI LÁSZLÓ
A HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ELNÖKE
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AGyőri János téren idén is megrendezték a
tavaly már nagy sikert aratott hagyomá-

nyos falusi búcsút. Az önkormányzat és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által támo-
gatott ünnep fő szervezője idén is a Nagytar-
csai Szlovákok Önkormányzata volt.

A szervezők korán keltek, és a Vagyonkeze-
lő munkatársai is, hiszen az előző napi, hajna-
lig tartó szüreti mulatságról át kellett hozni és
felállítani a sátrakat.   

Az esemény az evangélikus templom szen-
telésének évfordulóján tartott ünnepi isten-
tisztelettel vette kezdetét, ahol Baranka Mária
evangélikus lelkész hirdetett igét.

A templomból kilépőket a téren az egykori
falusi búcsúk hamisítatlan hangulata fogadta.
A gyerekek a legszívesebben a körhintára ké-
retőztek fel. De volt kosárfonás, gyöngyfűzés
és számos egyéb kézműves foglalkozás.
Örömmel láttuk, hogy a szervezők idén sem

engedtek bóvlit a búcsúba. Nem voltak mű-
anyag gépfegyverek és giccses szobadíszek,
helyettük inkább a természetes anyagokból
készült kézműves termékeket helyezték elő-
térbe. Nagy sikere volt a népi játszótérnek,
ahol fajátékokat, kosaras körhintát találtak itt
a gyerekek. Idén is eljött a kosárfonó, és mind-
két óvodából jöttek óvónénik kézműveske-
dést tanítani. Az árusok sátrainál
mézeskalácsot és mindenféle izgalmas édes-
séget lehetett beszerezni. 

A búcsú napján került sor az önkormány-
zat által meghirdetett  „TISZTA UDVAR RENDES
HÁZ” verseny díjainak átadására. Hagyomá-
nyos ingatlan kategóriában Kuruczné Sipiczki
Zsuzsa és családja, modern ingatlan kategóri-
ában Kovács Balázs és családja, valamint
Treml István és felesége, Treml Szilvia lett a dí-
jazott. További részleteket erről ebben a lap-
számunkban, a 12. oldalon olvashatnak.

Fotókiállítás
A búcsúhoz kapcsolódva rendezték meg a

Lájk kávézóban az idei nagytarcsai fotópályá-
zatra beérkezett művekből összeállított kiállí-
tást.

Elsőként a pályázat motorja, Sebők Zsuzsa
köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, csak-
úgy, mint tavaly, a közönség is szavazhat a ké-
pekre, decemberben ennek figyelembe
vételével tartják majd meg az eredményhir-
detést.

A kiállítást Rimóczi Sándor polgármester
nyitotta meg, emlékeztetve, míg tavaly több
volt a táj és a hangulat a képeken, most kicsit
az ember került a középpontba. Úgy értékel-
te, nagyon színvonalas fotók születtek, s ör-
vendetes, hogy sok fiatal pályázik, közülök
többen rendszeresen küldenek alkotásokat a
felhívásra.

Hagyományos nagytarcsai búcsú
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Ízek viadala
Idén a búcsúhoz kapcsolódott a Nagy-

tarcsai Főzőverseny. Szervezője a Nagytar-
csai Szlovákok Önkormányzata, fővédnöke
Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester volt.
Most rendhagyó helyszínen, az evangélikus
templom előtti területen, a Győri János té-
ren a búcsúval egyidőben zajlott az ese-
mény. 

Mint már hagyomány, most is szarvas-
húsból kellett finomat főzni. A négytagú
zsűri tagja volt dr. Palkó Éva, a Nagytarcsai
Segítő Szolgálat intézményvezetője, Róna-
iné Krisztina képviselő, Oláh János, Kerepes
város jegyzője és Perna Pál, a Malackert
vendéglő tulajdonosa, neves gasztronó-
mus, a Gödöllő Környéki Regionális Turisz-
tikai Egyesület vezetője. A zsűri az
elkészítést, a főzés környezetét, valamint a
tálalást is értékelte, de természetesen az
ízek harmóniája volt a leghangsúlyosabb
szempont.  

A csapatok megint remekeltek, zsűritag-
ként állítom, hogy minden nagyon ízletes
lett.  Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. A
bronz-kupát a Hatos-Ház csapata nyerte az
egyszerű, de mégis nagyszerű szarvasgu-
lyással. Friss, foszlós kenyeret kínáltak hoz-
zá. A csapat összeszokott baráti társaság a
régi Petőfi telep hatos lépcsőházából, akik
gyakran összejönnek főzőcskézni, együtt
lenni. Bárcsak minden lakóközösség ilyen
lenne! 

A második díjat, az ezüst-kupát a Nagy-
tarcsai Varecska Klub csapata nyerte gom-

bás-boros szarvaspörköltjével, amelyet stí-
lusosan sztrapacskával tálaltak. Standjukat
szépséges népi hímzésekkel, őszi dekoráci-
ókkal díszítették.  A Varecska szlovákul fa-
kanalat jelent, hát természetes is, hogy a
főzőklub tagjai kiválóan sütnek, főznek.
Megérdemelték a dobogós helyezést! No
és bónuszként még főztek egy kondér csü-
lökpörköltet is, főtt burgonyával, jusson mi-
nél több a látogatóknak. 

A főzőverseny győztes kupáján a Nyug-
állományú Honvédők két csapata osztozott,
az Asszonyok és a Férfiak csapata. Profiz-
musukhoz nem férhetett kétség. Összeszo-
kott, szervezett munkával, egy gyönyörűen
feldíszített sátorban főzték meg a két győz-
tes menüsort. Szarvaskrémes falatkák előé-
telnek, tejszínes-tárkonyos szarvashúsleves
krumpligombóccal, főtt szarvashús torma-
mártással és zsemlegombóccal – volt a lá-
nyok, asszonyok menüje, a fiúk pedig
ropogós szarvashús pogácsákat sütöttek
krumpli-kiflivel kétféle csodás áfonyamár-
tással. 

Ezúton is köszönetet szeretnénk monda-
ni a Nagytarcsai Főzőverseny támogatói-
nak, szervezőinek és minden résztvevőnek! 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ
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APÁM BORA
Leszüretelt szőlőnk a szomszéd Sajben

bácsi e célra készített szerkezetével immá-
ron ledarálva, a nagy kádban kínálja a kor-
látlanul fogyasztható mustot. No, ennek a
mértéktelenségnek voltak azután követ-
kezményei. Én ezt se bántam, mert bizony
ki kellett használni azokat a napokat, hisz
a présből kicsorduló nedű csakhamar
édesről kesernyés murcivá változott. A
pincében lévő 50 literes hordóban pedig
szinte érintetlenül ecetesedett meg az
óbor, mert Édesapánk, aki egyébként nagy
kertész volt, a borkészítéshez éppúgy nem
konyított, mint fogyasztásához. Nagy rit-
kán, egy-egy zsírosabb vasárnapi ebéd
után, az ujjnyi borba Sinka István féle szik-
vizet spriccelt. Lassú kortyolgatásai köz-
ben szigorúan ránk tekintve ilyenkor
mindig elmondta: „Gyereknek alkoholt,
egy cseppet se!” 

Egy októberi napon történt, hogy Varga
Miska bácsi a lovas kocsijával fuvarozta
házhoz a kántori földeken letört kukoricát.
Szokása szerint almafa alatt parkolt le. Bár
lanyhuló lelkesedéssel, de még szóltak az
őszi bogarak a hűvös estén, mire a nagy
halom kukoricát megfosztottuk, és fel-
hordtuk a padlásra. Lám másnap ugyanott
állt egy másik lovas kocsi. Ez Szépréti né-
nié volt. Ő volt ugyanis, aki rendszeresen
szállította a téli tüzelőnket. A tán két má-
zsás asszonyság a gyeplőket az ostortartó-
ra dobta, de nem szállt le. Ilyenkor a lovak
egyik hátsó lábukat behajlítva, patkó-
hegyre, tehát pihenő állásban tették. Eköz-
ben kissé lehajtott fejjel, szomorúan

szemlélték az öreg almafánk törzsét. Tán
az elmúlásról merengtek az első ág alatti
ragasztósávot nézve, mely pórul járt her-
nyók alig felismerhető tetemeitől hemzse-
gett. Ezalatt a két samesz hatalmas
szívlapáttal rámolta le a tojásbrikettet.
Apámmal mi csak néztük, amint félmezte-
len testükön az egyre szaporodó izzadság-
cseppjeikre szálló szénpor négerré
változtatja őket. Közben a bakon ülő, min-
dig mosolygó Szépréti néni mesélt vala-
mit. Fekete göndör hajával keretezett
barna, kerek arcán csak úgy vakítottak
szép világoskék szemei. A történet hallga-
tása közben apám erősen gondolkodva
nézte a két életerős fiatalember duzzadó
izmait, amint a monoton mozdulatokra
megfeszültek. És lám, már a földön is az

Múlt századi merengő: a szőlőtermelés története 
A szőlő, bor, seprő bolgár-török

eredetű szavak arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy már honfoglaló
őseink is ismerték a szőlőt. Molnár
Lajos és Molnárné Hajdú Margit ta-
nítók feljegyzései szerint falunkban
az 1800-as évek végére a filoxéra tel-
jesen elpusztította a Malomárok  és
a Kertélyes nevű dűlőkben telepített
szőlőskerteket is. 

Az 1900-as évek elején élő gyer-
mekek nem ismerték sem a szőlőt,
sem a szőlőtermesztéssel kapcsola-
tos eszközöket. Az 1900-as évek vé-
gén ültették újra a sok helyen még
most is élő telepítéseket az Újszőlő,
Kishegy, Urasági és Öregszőlő határ-
részekbe. Az Újszőlőben présházak is
voltak. Szüret idején muzsikus cigá-
nyok járták a szőlőskerteket. 

Az első világháború idején a Vác-
bottyánból jött Fényes Jánosné per-
metezett először peronoszpóra ellen.
Később általánossá vált a permete-
zés. A termelőszövetkezet megszer-
vezése után a szőlők általában
megmaradtak régi tulajdonosuknál,
háztájiként. A szőlőskertet főleg a
családok idősebb tagjai művelték, a
fiatalok csak a szüreten vettek részt.

A nagytarcsai evangélikusok ok-
tóber első vasárnapján tartják az
aratási hálaadó istentiszteletet.
Ilyenkor az oltár előtt kisasztalka áll,
megrakva terményekkel, a zöldsé-
gek és gyümölcsök tetején egy-egy
otelló és delovári szőlőfürttel. Az
evangélikus gyülekezet nemegyszer
élhette át, hogy mialatt hálát adott
a jó termésért, az apszis kis ablakán
beszűrődő fénycsóva ráragyogott a
terített asztalra. A szőlőszemeken
megcsillanó sugarak üzenete: Isten
megáldja e szorgos nép munkáját.

Köztudott, hogy a Kárpát-meden-
cébe a rómaiak által került a szőlő,
és ezáltal lett még Bornemissza is
borivó magyar. A birodalom limese
tőlünk 20 kilométerre volt, s talán
ennek hatására jött meg a kedvük
az itt élőknek, hogy a zöldségek mel-
lé szőlőt is ültessenek. Nagytarcsa
azonban nem vált országunk leghí-
resebb borvidékévé. 

E témához ajánlom illusztráció-
nak Győri András Timótheus „Apám
bora” című  írását. 

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ
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egész rakás. Ekkor váratlan dolog történt.
Apám odaszólt nekem, hamar szaladjak
csak le a pincébe, és hozzak egy kancsó
bort, hozzá poharakat. A hordó csapja ke-
seregve nyikordult – ki tudja, mióta állt
már itt bezárva. Kilépve a napvilágra, lá-
tom ám, hogy a zavaros lé aljáról sebesen
menekülnek a felszínre a pimpók. Amíg
odaértem, igyekeztem a tetejéről lefújni a
vastagját. Apám akkurátusan megtöltötte
a poharakat. Ekkor már érzékelhető volt
arcrezdülésén a bűntudat, amint magában
végiggondolta: „ Na, ez igazán nem szép
dolog egy lelkésztől, hogy az alkoholt
amúgy sem megvető munkásokat most
még ő is bűnre viszi, de hisz oly remekül
dolgoztak, megérdemlik hát!”– nyugtatta
magát.

A kemény lapátolástól még éppen lihe-
gők méretes tenyerében szinte eltűntek a
kis borospoharak. Kormos arcukból kivilla-
nó szúrós tekintetükkel percekig gyana-
kodva méregették a színig töltött poharat.

Azután magukat elszánva belekortyoltak.
Megdöbbenésüket hihetetlen intelligenci-
ával leplezték, miközben édesapám az al-
kalmat megragadva, a reggeli igéről
kezdett beszélni. Szénporos barátaink
nemcsak, hogy türelemmel hallgatták, de
még vehemensen be is kapcsolódtak a
beszélgetésbe, mivel így alkalmuk nyílt rá,
hogy széles magyarázó, mutogató mozdu-
latok közepette észrevétlen ki-kilöttyint-
gethessék a pimpós bor nagyját. Végül a
maradékot valahogyan legyűrték. Édes-
apámat viszont annyira meghatotta a két
munkás ige iránti nyitottsága, hogy magá-
ban még kicsit vívódva, de végül mégis ki-
csúszott a száján: „Tölthetek még egy
pohárkával?” Erre ők rémültükben egy-
szerre és egyöntetűen kiáltottak fel: „Isten
menccccccsss!

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS
FOTÓK: A FALUMÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁBÓL

ŐSZI-TÉLI
MÚZEUMI PROGRAMOK

Október 14. Szombat 16 ó 
KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ :

NAGYTARCSAI NÉPVISELETES 
BLÚZOK - „MONYASKÁK” 

Hagyományőrző családi 
kézműves délutánok

November 11. szombat 16 ó
Márton napi szokások, 

zoknilúd-készítés
December 9. szombat 16 ó

Ádventi, karácsonyváró délután

Minden érdeklődőt 
sok szeretettel várunk!

A FALUMÚZEUM 
TÉLI NYITVA TARTÁSA

Kedd: 10-14 óráig
Szerda: 10-14 óráig

Csütörtök: 10-14 óráig

Egyéb időpontokban 
a 06703798262 
telefonszámon 

előzetes egyeztetéssel, 
csoportok számára 

bejelentkezéssel 
látogatható!
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ELISMERÉS

Nagytarcsai TÜKÖR

Hagyományos ingatlan kategóriában 
Kuruczné Sipiczki Zsuzsa és családja lett a dí-
jazott. A Petőfi u. 11. sz. alatti ingatan már
díszes, virágokkal ékesített előkertjével is fel-
hívja magára a figyelmet. Dicséretes, hogy az
ingatlan tulajdonosai az utcafrontot is szépen
gondozzák. A hagyományos stílusban épített
lakóház szépen harmonizál a gondozott, dísz-
növényekkel és virágokkal gazdagon beülte-
tett kerttel. 

Modern ingatlan kategóriában 
a TISZTA UDVAR RENDES HÁZ egyik díjazottja
Kovács Balázs és családja (Bodza u.15.) lett. A
Kovács család örömmel értesült az elismerés-
ről. A díj kapcsán így nyilatkoztak: „Három éve
költözünk Nagytarcsára, és kezdtük el a ház-
hoz igazítva a kertet is „felépíteni”.  A ház me-
diterrán jellege meghatározta számunkra a fő
irányvonalat a burkolatok, növények, virágok
és fák tekintetében is.  A füvesítéssel együtt
helyükre kerültek a tuják, fenyők, leanderek és
a különböző élénk színű virágok is. Próbáljuk
a lehetőségeink szerint az ízlésünkre formálni
és otthonossá tenni a házat és a kertet is.  Sze-
retünk ide hazaérkezni és hibátlan választás-
nak tarjuk Nagytarcsát. Köszönjük az
elismerést!”.

A modern kategória másik díjazottja 
Treml István és felesége, Treml Szilvia tulajdo-
na, a Jedlik Ányos u. 4. sz alatti ingatlan lett. A
házaspár így írt nekünk a kitüntetés kapcsán:
„2013-ban költöztünk Nagytarcsára. Már ak-
kor éreztük, hogy hazaérkeztünk, mert har-
mónia vett körül bennünket, a természet és
ember harmóniája. A kert, amely körülvesz
minket, a saját magunk kiterjesztése, így a
kert kialakításánál elsődleges szempont volt,
hogy a harmónia megmaradjon. Fontos volt,
hogy 4 kutyánknak is kényelmes otthona le-
gyen, a kert ugyanakkor szépségével mind-
nyájunkat megörvendeztessen. A növények
kiválasztásánál is figyeltünk arra, hogy válto-
zatosan legyenek virágzók és örökzöldek, ha-
zai és mediterrán virágok. A növények pedig
meghálálták a szeretetteljes gondozást és tá-
pozást. Mi így teremtettük meg a saját kis bol-
dogságszigetünket Nagytarcsán, ahol azóta is
otthon érezzük magunkat. Nagy megtisztelte-
tés, hogy kertünkkel elnyertük az idei TISZTA
UDVAR RENDES HÁZ díjat. Ezúton is köszön-
jük az elismerést!”.

RÓNAINÉ KRISZTINA
OKSE BIZOTTSÁGI ELNÖK

Mintaszerű otthonok: Tiszta udvar rendes ház
RÉGEBBEN VÁROS-FALUSZERTE NAGY DICSŐSÉG VOLT A HÁZRA TETT KIS BÁDOGTÁBLA, AMELY HIRDETTE: „TISZTA UDVAR RENDES HÁZ”. A HÁZAK TULAJDONOSAI MÉL-
TÁN BÜSZKÉK IS VOLTAK ÁPOLT, VIRÁGOS OTTHONAIKRA. EZT A KISSÉ „RETRO”, DE MA MÉGIS AKTUÁLIS KEZDEMÉNYEZÉST NAGYTARCSÁN IS ÉLETBEN TARTJUK. ÉVRŐL ÉVRE
MEGJELENIK A FELHÍVÁS, MELYNEK NEM TITKOLT CÉLJA AZ ÁPOLT, VIRÁGOS TELEPÜLÉSKÉP KIALAKÍTÁSÁÉRT FÁRADOZÓK ELISMERÉSE. A DÍJAZOTTAK AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS,
SPORT- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI (OKSE) BIZOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN KERÜLTEK KIVÁLASZTÁSRA. AZ ELISMERŐ OKLEVÉLEN TÚL ANYAGI ELISMERÉSBEN IS RÉSZESÜLNEK, HISZ A
KÖVETKEZŐ TÁRGYÉVBEN MENTESÜLNEK A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL, EZT AZ ÖNKORMÁNYZAT FELVÁLLALJA HELYETTÜK. A BEÉRKEZETT JAVASLATOK ALAPJÁN IDÉN
A „HAGYOMÁNYOS INGATLAN” KATEGÓRIÁBAN EGY, MÍG A „MODERN INGATLAN” KATEGÓRIÁBAN KÉT NYERTEST DÍJAZTUNK. AZ ELISMERŐ PLAKETTET A NAGYTARCSAI BÚCSÚ
NAPJÁN ADTA ÁT RIMÓCZI SÁNDOR POLGÁRMESTER ÉS RÓNAINÉ KRISZTINA, AZ OKSE BIZOTTSÁG ELNÖKE. 

é
é

é
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Óvodánkban az idei tanévkezdést követően
a megnövekedett gyermeklétszám miatt
egy új csoport létrehozása vált szükségessé.
A már meglévő Pillangó csoport kis létszá-
mú, 15 fős csoporttá vált, és a vezető iroda
átalakulását követően kezdte meg működé-
sét. Vele párhuzamosan egy teljes, 28-30 fős
Fülemüle csoport alakult. Ezzel a változással
a dolgozói létszám is növekedett. 

Óvodaudvarunk csinosítása céljából szep-
tember 9-én, szombaton társadalmi munkát
szerveztünk. Az óvoda dolgozói ecsetet ra-
gadtak, és a  Nagytarcsai FLEX Polgárőr
Egyesület által felajánlott festékkel szebbé
varázsolták az óvodai fa játékokat, a bokrok
visszavágásával pedig az udvart.
Az ezen a napon megjelent szülőknek hálás
köszönetünk a segítségnyújtásért!

Az idei első óvodai programunk szeptember
22-én volt, amikor autómentes napot tartot-
tunk. Ezen a napon a parkolóból kiszorultak
az autók, és helyettük elfoglalták a gyerekek
a kialakított akadálypályát. Mindenki bicikli-
vel, rollerral érkezett, megbeszéltük az autó-
mentes nap fontosságát, figyelemfelhívó
jellegét. A gyerekek vígan kerülgették a bó-
jákat, ügyesen szlalomoztak közöttük. 
Népi hagyományaink ápolása továbbra is
fontos számunkra, amelynek idei első ese-
ménye a szüret.

Szokásunkhoz híven a gyerekek egy fürt
szőlővel érkeznek az óvodába, amit a népvi-
seletbe öltözött Persek Zoli bácsi, menten le
is darált.  A préselést követően édes must
csordogált, amit a gyerekek szívesen ízlel-
gettek. A mulatságot a Katica csoport vi-
dám, zenés, táncos műsora tette
emlékezetessé, amelyet a gyerekek és a fel-
nőttek egyaránt élveztek.
Az aranyló ősz rengetek finom termést ho-
zott! Óvodánkban immár hagyomány az
idén október 2-án megrendezett betakarítá-
si ünnep.
Ezen a napon az aula megtelik a gyermekek
és a szülők által hozott őszi csemegékkel.
Akadt dió, mogyoró, alma, szőlő, különböző
zöldségkrémek, lekvárok, amelyeket a dél-
előtt folyamán közösen ízlelgettek a gyere-
kek, megbeszélve közben e gyümölcsök,
zöldségek fogyasztásának fontosságát. A fi-
nomságokból délutánra is maradt, így a cse-
megézésből a szülők sem maradtak ki.

MIKLÓSSY VERONIKA
ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA DOLGOZÓI

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
felhívja figyelmüket, hogy 2017. november
2-tól a teljes ellátási területén megkezdi a
felhasználási helyek fokozott, teljes körű el-
lenőrzését! 

Az ellenőrzés elsődleges célja, hogy fel-
derítésre kerüljenek 

– az engedélyezett megoldástól eltérő
módon vagy hozzájárulásunk nélkül megva-
lósított, víziközmű rendszerbe történő ivó-
víz- és/vagy szennyvízbekötések, illetve 

– a saját kútból származó, közműves
szennyvízelvezető hálózatra hozzájárulásunk
nélkül rákötött szennyvízelvezetések, továb-
bá 

– az egyéb vizek pl. illegális csapadékvíz
bevezetések. 

A felhasználási helyek ellenőrzésének ré-
szét képezi a meglévő bekötések műszaki ál-
lapotának, valamint a fogyasztásmérő és a
plombák sértetlenségének ellenőrzése is. 

Bár felhasználóink többsége ismeri és be-
tartja a jogszabályi előírásokat, azonban saj-
nálatos módon előfordulnak olyan
szabálytalanságok, amelyek veszélyeztetik a
többség egészséges ivóvízellátását, vagy ép-
pen az üzembiztos szennyvízelvezetést. Ezek
a szabálytalanságok sok esetben anyagi kárt,
közegészségügyi problémát és sok kelle-

metlenséget okoznak az előírásokat betartó
felhasználóink számára is (pl. elöntések csa-
padékos időszak idején), ráadásul jelentős
többletköltségeket is okoznak, melyek a le-
hetséges fejlesztésektől vonják el a forráso-
kat. 

Az ellenőrzés első lépéseként a DPMV
Zrt. a következő ajánlatot teszi:
Amennyiben a korábbi hozzájárulásunktól
eltérően vagy nélküle megvalósított víziköz-
mű bekötés használója 2017. október 31-ig
postai, könyvelt (ajánlott/tértivevényes)
küldeményként bejelentésben jelzi a
DPMV Zrt. felé (Postacím: 2360 Gyál, Kőrösi
út 190.) a szabálytalan (illegális
ivóvíz/szennyvíz/csapadékvíz bekötés) fel-
használás tényét, abban az esetben Társa-
ságunk eltekint az üzletszabályzatunkban
megjelölt kötbér és a szabálytalan bekötés
kapcsán a maximálisan 5 évre visszamenő-
legesen megállapítható szolgáltatási díj ki-
vetésétől. 

A bejelentések alapján, helyszíni ellenőr-
zést követően – a jogszabályi előírások fi-
gyelembe vételével – születik meg a döntés
a szabálytalan kialakítás engedélyezése (pl.
illegális szennyvízbekötés legalizálása) vagy
annak megszüntetése (pl. csapadékvíz be-
kötés megszüntetése) kapcsán. 

Természetesen a meghirdetett moratóri-
um már nem terjed ki a jogszerű állapot
visszaállítására vagy annak legalizálására, il-
letve költségeire. Így tehát pl. egy illegális
szennyvízbekötés esetében az új bekötések-
nél alkalmazott átvételi eljárást le kell foly-
tatni, továbbá az azzal kapcsolatos
költségeket rendezni szükséges. 

A moratórium lejártát követően postára
adott bejelentésekre a fenti kedvezmények
már nem vonatkoznak! 

Az ellenőrzés során a kollégáink arcképes
igazolvánnyal és megbízólevéllel fognak
rendelkezni. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmü-
ket, hogy Társaságunk díjmentesen végzi
a felhasználási helyek ellenőrzését, így az
ellenőrzést végző kollégáink semmilyen
jogcímen sem jogosultak az ellenőrzés
során bárminemű díjat kérni vagy elfo-
gadni! 

Kérjük minden felhasználónkat, hogy a
hatékony munkavégzés érdekében tegyék
lehetővé a felhasználási helyekre való beju-
tást. 

További információ kérés esetén kérjük,
keressék telefonos vagy személyes ügyfél-
szolgálatunkat. 

DPMV ZRT.

Csillagszem ovi: évkezdet

A DPMV Zrt. közleménye: „Kezdjük tiszta lappal!
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KULTÚRA

„Hűvös arany szél lobog, 
leülnek a vándorok. 
Kamra mélyén egér rág, 
aranylik fenn a faág. 
Minden aranysárga itt, 
csapzott sárga zászlait 
eldobni még nem meri, 
hát lengeti a tengeri.”

Radnóti Miklós: Október 

Október 3-án az Országos Könyvtári Napok keretében vendé-
günk volt Fábián Janka, az egyik legnépszerűbb mai magyar
kortárs író. A beszélgetés kapcsán az írónő beszélt gyermekko-
ráról, írói indulásáról. Beavatott a regényírás kulisszatitkaiba, va-
lamint regényeinek „utóéletébe”, olvasói fogadtatásába.
Részletesen ismertette a napokban megjelenő új könyvét. A be-
szélgetés végén lehetőség volt a hallgatók részéről kérdések fel-
tevésére. A rendezvény befejeztével az olvasók által hozott

könyveket dedikálta az írónő. Nagyon örülünk, hogy közelebb-
ről is megismertük Fábián Jankát, szerénysége, őszintesége
mindenkit magával ragadott, nemcsak a könyvei jelentenek
nagy élményt, de a vele való találkozás is. Köszönjük a lehető-
séget a Pest Megyei Könyvtárnak.

A következő előadás október 13-án 18 órakor és október 15-
én 16 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal Dísztermében; ezeken
Eric Till „Luther” című filmjének vetítésére kerül sor két részlet-
ben, a vetítéseket pedig dr. Reisinger János irodalomtörténész
magyarázata és beszélgetés követi.

Október nagy jelentőségű hónap: a refor-
máció 500 éves évfordulóját is ünnepel-
jük, és az 1956-os forradalomról is
megemlékezünk. Könyvajánlónk ehhez
kapcsolódik, többek között ezek a köny-
vek is kölcsönözhetőek tőlünk. 

A Nagytarcsán már több sikeres elő-
adást tartott dr. Reisinger János szerkesz-
tette Luther Márton Füveskönyve. A
tömör, aforisztikus bölcsességektől –
„Jobb a magunk szemével nézni, mint a
másokéval.” „Nem emberit ajánlok, ha-
nem istenit.” „Most már tudom, hogy csak

jó lelkiismerettel lehetünk boldogok” – a bővebb és teljesebb
kifejtésekig, mint a 95 tétel, vagy a Tizennégy vigasztaló kép –
számos életvezető tanáccsal és példával találkozunk.

A reformáció kincsei I. - A Magyaror-
szági Evangélikus Egyház

Egy gyönyörűen illusztrált kötet a
hazai evangélikusság történetéről,
mely nem csupán történeti áttekintés,
hanem annál sokkal több: egy lexikon
adatgazdagságával, egy képeskönyv
esztétikumával, egy egyetemi tankönyv
átfogó tematikájával és egy igényes
magazin olvasmányos stílusával hozza
közelebb az olvasóhoz az evangélikus
egyház értékeit.

Fejedelemasszonyok 
és a vallásszabadság Erdélyben

A kötet azokat a történelmi pilla-
natokat elemzi, amikor Erdély nagy-
asszonyai a 16-17. századi Erdélyi
Fejedelemség egyház- és művelődés-
politikájának, teológiai gondolkodá-
sának, felekezeti átrendeződésének
formálói, alakítói lehettek. Tették ezt
politikai hatalommal felruházva, feje-
delemként, kormányzóként, és a mű-
velődés szervezőiként, kulturális

nagyköveteiként, hitükben megerősödött és elkötelezett kato-
likusként vagy reformátusként. A kötetet a II. Mehmed és a
Nagy Szulejmán szultán uralkodása idején virágzott török mini-
atúraművészet színpompás, gyönyörű darabjai, erdélyi úrihím-
zések, a reneszánsz ötvös-, textil-, portré-, és építőművészet és
a magyar történelmi festészet kvalitásos munkái díszítik.

1956 és a megtorlás fekete könyve. 
Tavaly jelent meg dr. Jobbágyi Gábor
jogászprofesszor 450 oldalas kötete,
amely az eddig napvilágot látott 1956-
os kötetek közül az egyik legteljesebb,
leghitelesebb összefoglaló munka az
1956-os magyarországi eseményekről,
az előkészületekről, a sortüzekről, illet-
ve a megtorlásról és a koncepciós pe-
rekről.

A mi 56’-unk. Történelem alulnézet-
ből, avagy családi emlékek, személyes
történetek az ominózus őszről, ami
után minden más lett – erről szól
Naszvadi Judith interjúkötete. 

Hogyan lesz egy 17 éves munkásfi-
úból néhány nap leforgása alatt forra-
dalmár? Mi történt Erdélyben
’56-ban? Mikor eszmél rá a hatéves
kislány, hogy a nagyapja Magyaror-
szág legfontosabb embere? Hogyan
él tovább az, akinek a menyasszonya
örökre elhagyta az országot? Ilyen és
ezekhez hasonló kérdésekre válaszol

Októberi könyvtári hírek
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többek között Horgas Eszter, Varga Miklós, Tordai Teri, Vámos
Miklós, Bornai Tibor és sokan mások. A különös, szívszorító vagy
kalandos emlékekből megismerhetjük az ezerarcú forradalom
néhány emberi mozzanatát. Lehet, hogy többet megtudunk eb-
ből a kötetből 1956-ról, mint az összes történelemkönyvből
együttvéve? 

Csörsz István: Viharjelzés– Ripor-
tok 1956 katonáival című köteté-
ben 1989-ben készített riportok
szerepelnek. A nyugalmazott kato-
nák és szemtanúk ekkoriban még
óvatosabban, megfontoltabban fo-
galmaztak, mint napjainkban. Nyo-
ma sem volt önigazoló, hősködő
vagy ideologikus megnyilatkozások-
nak. A szövevényes katonai helyzet-
ről hadászati és civil nézőpontból
egyaránt árnyaltan meséltek, kerül-
ték a túlzásokat, a találgatást vagy a
készen kapott információkat. Annál
erősebb a felidézett emlékek fölött érzett mély megrendülés, az
áldozatok iránti részvét a Kossuth téri sortűz vagy a Rádió-ost-
rom tanúinak beszámolójában. 

Könyvtárunkban minden nagytarcsai lakos ingyen iratkozhat
be és ingyen kölcsönözhet. Ami pedig nálunk nincs meg,
könyvtárközi kölcsönzéssel ingyenesen 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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Nagyon figyelmesnek kell lennünk ahhoz, hogy
el ne tévedjünk, hogy azon az úton tudjunk ma-
radni, ami előrehalad, aminek van értelme, ami-
nek van célja, és ami a növekedést biztosítja.
Máté 21,33-43 evangéliumában egy olyan szőlő-
ről van szó, amelyben minden megvan. Nagyon
veszélyes, amikor mindene megvan az ember-
nek ahhoz, hogy jól éljen, amikor minden adott
arra, hogy elérje azt, amire vágyik. Ám az a ta-
pasztalat, hogy még ott is, ahol minden együtt
áll, tönkremennek az életek, tragédiába hajla-
nak, amit nem tudunk megmagyarázni.

Az evangéliumi példázatban őrtorony is van,
de mint kiderül, fölösleges, kívülről semmi nem
fenyegeti ezt a szőlőt. A bajok belül támadnak, a
szőlőn belül, a munkásokban van valami, ami
rendezetlen, ami beárnyékolja az egészet. Mi le-
het az? Nem mérlegelik, hogy mit tettek, nincs
lelkiismeret-vizsgálat, nincs tiszta, világos fény,
ami az életükbe bevilágítana. Megöltek már
számtalan embert, akit az Isten küldött, és ez
nem nyugtalanítja őket. Meglátják a Fiút – akit
megismernek – és rögtön azon törik a fejüket,
hogy mit tegyenek azért, hogy övék legyen az
örökség? A cselekedetek sodrába kerülnek, és
nem tudnak belőle kilépni. Sodródnak egészen
addig a pontig, ahol az életük derékba törik,
ahol mindenüket elveszítik.

Hány és hány családi életet láttunk így vég-
ződni. Mindenük megvolt, a legfontosabb is, a
szerelem, ami ott élt a szívükben. A baj nem kí-
vülről jött, belülről támadt, és lépésről lépésre
távolodtak, hidegültek el egymástól. Mindez va-
lami olyasmit eredményezett, ami irracionális,
értelmetlen.

Azt is látnunk kell, hogy ez a szőlő a miénk,
megkaptuk, de nem a sajátunk, nem birtokoljuk.
Ez a szőlő ugyanis nem más, mint az a szív, ame-
lyet Istentől kaptunk. Ez az új szív, ez az új lélek

maradandó gyümölcsöt tud teremni, olyat, ami
mindenki számára boldogító. De sajnos, éppen
a szívünkben, a lelkünkben történik meg az, ami
a példabeszédbeli szőlőben. Kivetjük onnan azt,
aki az örökös, aki mindent magában hordoz. Pe-
dig ennek a szívnek/szőlőnek, a mi életünknek a
legnagyobb ajándéka, ha fölismerjük az örököst,
a Fiút, akié minden, és akié mi is vagyunk. Na-
gyobb ajándékot nem is kaphatnánk a Szentlé-
lektől, minthogy föl tudjuk ismerni a
Megváltónkat, aki itt van, aki jön, aki most lép be
az életünkbe. Észrevétlenül közeledik, és ez za-
varba hoz minket. Tényleg ő lenne – a hitvesem,
a feleségem, a férjem, a gyermekem – a Fiú? Ők
lennének azok, akiket Isten küld hozzám, hogy
megajándékozzon a mindennel? De velük is
megtörténik az, amit hallottunk: kivetjük őket a
szívünkből. Ahelyett, hogy nekik adnánk életünk
gyümölcsét, „megöljük” őket.

Hogy létezik az, hogy egyes szülőknek „kie-
sik” a szívéből a gyermek, és a cselekedeteikkel
tönkreteszik őket? Nem a zöldet szüretelik, ha-
nem egyenesen a bimbót „aratják” le. Nem vár-
va a jövőt, már most, ebben a pillanatban
akarnak mindent egymástól, gyerekektől, uno-
káktól.

Isten türelmes, hiszen látjuk, mennyi mindent
enged, hogy végbe vigyünk, mert mindig re-
ménnyel teli: hátha a következőben fölismerjük,
de legalábbis megvizsgáljuk a dolgokat. Isten
ezzel a türelmes, szorgoskodó, újra és újra ön-
magát fölkínáló szeretetével van jelen az éle-
tünkben. Ha a Lélek által képesek vagyunk
mérlegre tenni azt, amit eddig tettünk, és azt
mondani: ez így nem mehet tovább, akkor van
remény. Csakhogy figyelünk-e a lelkiismere-
tünkre? Másként fogalmazva: akarunk-e mara-
dandót létrehozni?

Elárvult a gyóntatószék. Pedig olyan az, mint
egy metszőkés, ami lehetőséget teremt arra,

hogy újra olyan élet fakadjon, ami az Istennek is
tetszik, ami boldoggá teszi a mellette levőt, ami
örömmel tölti el a szíveket.

Vizsgáljuk meg a lelkünket, gondoljuk végig,
hol vannak azok a mozzanatok, amelyek világo-
san mutatják, hogy a következő, és az azt követő
lépés után hová jut el az életünk, hol fog majd
ez az egész szakadékba hullani. De mielőtt ez
megtörténne, ébredjünk, és ismerjük föl azt, akit
hozzánk küldenek. Isten szeretetétől kísérve, ab-
ba  az  irányba  haladhatunk,  ahol nem a bim-
bókat, hanem csak az érett, maradandó
gyümölcsöket szüretelik.

GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS

Könnyen kategorizálunk. Például: kétféle em-
ber van, vallásos és nem vallásos, vagy más jel-
lemzők alapján, politikai felfogás,
személyiségtipusok szerint osztályozzuk egy-
mást. A kategorizálás megkönnyíti a tájékozó-
dásunkat, szükségszerű is bizonyos mértékig,
ugyanakkor beszükít, s hajlamosak vagyunk
beskatulyázni a másikat, de magunkat is.

A Szentírás arról tanúskodik, hogy mindnyá-
jan egyedi teremtmények vagyunk, nem a vé-
letlen és nem egy sorozatgyártás termékei
vagyunk, hanem Isten végtelen kreativitásának
alkotásai. Ugyanakkor a bűn romboló hatása
miatt egyféle emberré degradálódtunk. Az em-
ber vitathatatlanul hiánylény. Bármilyen cso-
portba tartozzunk is, érzezzük valaminek a
hiányát, hogy nem teljes az életünk. A Biblia

úgy fejezi ezt ki, hogy nincs egyetlen igaz em-
ber sem, hanem mindnyájan híjjával vagyunk
Isten dicsőségének.

A reformáció Luther Márton megújulásához
és határozott fellépéséhez kapcsolódik. 1517.
október 31-én hozta nyilvánosságra 95 tétel-
ben szándékát, hogy párbeszédet kezdemé-
nyezzen az együttgondolkodás jegyében.
Ágoston rendi szerzetesként naponta átélte,
hogy hiányzik valami az életéből, hogy nem le-
het elég jó, bármennyire is törekszik rá. Hu-
szonkétévesen került kezébe először a
Szentírás, s döbben rá tanulmányozása során,
hogy ennek legfőbb üzenete, hogy Isten nem
húny szemet bűneink fölött, de mindent meg-
tesz megmentésünkért. Isten nem tesz úgy,
mintha nem lenne semmi baj. Nem tekint ránk
úgy, mintha nem lennénk elveszettek. De úgy
tekint magára, mint aki meg tud menteni, és
meg is akar tenni ezért mindent. Ezért vette Jé-
zus magára bűneink büntetését, hogy teljes
szívvel benne bízzunk. Luther teljes mértékben
elhatárolódott attól, hogy kora egyháza féle-
lemben és rettegésben tartsa az embereket a
tisztítótűzzel és a pokollal. Elvetette a hamis
búcsúcédulák árusítását, miszerint pénzzel, jó-
cselekedettel, erkölcsös élettel, igyekezettel ki

lehetne érdemelni a mennyet. Elfogadta, hogy
elveszett ember, de azt is hitte már, hogy meg-
talált ember is, akit Jézus mentett meg, s nem
a kolostorbeli vezeklése. Eric Till Luther filmjé-
ben a következő mondat hangzik el tőle: “Ha hi-
szünk benne, hogy Krisztus a mi Megváltónk,
akkor miénk Isten szeretete! És, ha hittel tekin-
tünk Istenre, akkor irgalmas szívét is észre kell
vennünk. Így, amikor az ördög arcotokba vágja
bűneiteket, és kijelenti, hogy halált, poklot ér-
demeltek, feleljetek: Belátom, hogy halált érd-
emlek, de miért féljek? Mert ismerem őt, aki
szenvedett és feláldozta magát érettem. Az ő
neve Jézus Krisztus, ő Isten Fia, és ahol ő van,
ott leszek én is."

Egyféle ember van: bűnös, kegyelemre szo-
ruló ember. Egyféle ember van: Jézus Krisztus-
ban felmentett, megkegyelmezett ember!
Egyedül hit által, egyedül kegyelemből van üd-
vösségünk, szól a reformáció ma is aktuális üze-
nete. Ennek az örömhírnek a hirdetésére
küldettünk mi, evangélikusok is, hiszen nevünk
is (evangélium=örömhír, jóhír) ezt jelenti. 

Klaus Duoglass, német evangélikus lelkész
az istentiszteletet így nevezte: Isten szereteté-
nek ünnepe. Erre az ünneplésre várunk minden
nagytarcsai embert, mert itt is csak egyféle em-
ber él: akit Isten az ő szeretetének ünneplésére
hív és vár!

BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Reformáció 500: Egyféle EMBER 

Szüret ideje

Információk
Szentmisék a nagytarcsai templomban: 
október 22., november 12., 26, 11.30-tól

Események: 
Október 20; 19-21 óra között A KOHÓ vendége
Bedő Imre a Férfi Klub alapítója.
Október 21-én, 15-18 óra között szüreti bál a
gyerekeknek a plébánián.
November 1-jén, Mindenszentek ünnepe, vasár-
napi miserend. 15 órától Lauer Tamás diakónus
vezetésével imádkozunk elhunyt szeretteinkért
a temetőben a keresztnél, utána sírkőszentelés,
akik a temető irodájában bejelentették igényü-
ket. 
November 2-án szentmisék 17; 17.30-kor lesz-
nek a kistarcsai templomban elhunyt szerettein-
kért. 

A plébánia címe: Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;  

nagytarcsa.plebania.hu 
E-mail: kistarcsa@communio.hu; 

nagytarcsa.plebania@gmail.com
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Október 27-én pénteken lesz a nép-
szerű Tökfesztivál. Idén, szakítva a

hagyományokkal, két helyszínen zajlik
majd az esemény. 

A Művelődési Házban lesz a kézmű-
ves foglalkozás, a tökfaragás, töklámpás-
készítés és –verseny, Mindenszentek
hangulatát idézve. A piacon pedig a be-
takarítás kapcsán tartanánk egy ter-
ményünnepet, kóstolókkal, tökös ételek
bemutatójával, almavásárral tetézve. Ter-
melőink portékáiból, tökből, sütőtökből
egy vendégasztal lesz megterítve, mely-
ről lehet kóstolgatni. Teát, forralt bort kí-
nálunk, a Nagytarcsai Közszolgáltató
jóvoltából egy tál meleg finom étellel
kedveskedünk a kilátogatóknak. 

A piacon bővített kínálattal állunk a
vásárlók rendelkezésére, sőt ezen a na-
pon lesz az évek óta nagysikerű szabol-
csi almavásár is. A frissen szedett
termelői almák rendelése kapcsán a
0670/3 672 874 telefonszámon vagy az
edka001@gmail.com elérhetőségen le-
het érdeklődni. 

A piac természetesen minden pénte-
ken nyitva tart! Szeretettel várják a ter-
melők, árusok a kedves vásárlókat. 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

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!

Almavásár és Tökfesztivál 
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Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-
testülete – a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiak-
ban: temető törvény) és az annak végrehajtá-
sára kiadott 145/1999. (X. 01.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján – pályázatot ír ki a nagytar-
csai 507-509., 1244/1. hrsz. alatt felvett „te-
mető” megjelölésű, 18.062 m2 alapterületű
köztemető üzemeltetésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. októ-
ber 30. 12.00 óra.

A pályázatot Nagytarcsa Község Polgármes-
teréhez személyesen vagy postai úton – 2142
Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. - lehet benyújtani.

A postán történő feladás időpontja legké-
sőbb 2017. október 30.

A pályázatok elbírálása a 2017. novemberi
képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázatnak az alábbi, kötelezően csa-
tolandó mellékletei vannak:

- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivo-
nata vagy vállalkozói igazolvány,

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánok-
iratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy köztartozása nincs,

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánok-
iratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámo-
lási eljárás nincs folyamatban,

- igazolások becsatolása arra vonatkozóan,
hogy a pályázó rendelkezik a Temető törvény-
ben és a Korm. rendeletben meghatározott jog-
szabályi engedélyekkel, az ott meghatározott
képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához
szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételek-
kel.

A pályázatban mutassa be a közszolgálta-
tás biztosításával kapcsolatban:

- a szolgáltatási tevékenység 2017. december
1-étől alkalmazandó árjegyzékét,

- a faladat ellátásához szükséges tárgyi és
személyi feltételeket,

- a temetőben tervezett fejlesztésekre vonat-
kozó elképzeléseket,

- a temetésfelvétel és a temetéshez szüksé-
ges kellékekkel való ellátás módját,

- hogyan biztosítja a temető törvény 17. § (2)
bekezdése szerinti egyenlő bánásmód követel-
ményét,

- közüzemi költségek (víz, villany) viselésének
módját.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése
és a közszolgáltatás körében az alábbi feladato-
kat köteles ellátni:

A temető törvény 16. §-ában az üzemeltetés-
re és a 25. § (1) bekezdésében a szolgáltatási te-

vékenységre meghatározottakat teljes körű szol-
gáltatásként.

A pályázat nyertese jogosult és köteles:

a) urnatemető kialakítását elvégezni, kerítés-
falba urnafalat kialakítania

b) szóróparcellát, mint új szolgáltatást kiépíteni
c) nemenkénti mosdókat kiépíteni
d) meglévő ravatalozó épületét felújítani és

karbantartani
e) meghatározni a temetési szolgáltatás, ille-

tőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási te-
vékenységek ellátásának temetői rendjét,

f ) biztosítani az eltemetés feltételeit,
g) megállapítani a temetőlátogatók kegyelet-

gyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt
h) biztosítani a ravatalozó és technikai beren-

dezései, tárolók és hűtők, valamint a temető
egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) kar-
bantartását, és működtetni azokat

i) gondoskodni a temetőbe kiszállított el-
hunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyi-
tását, zárását

j) vezetni és megőrizni a nyilvántartó könyve-
ket, elektronikus temető-nyilvántartó programot
vezetni a Képviselő-testület jóváhagyott térképe
alapján

k) kijelölni a temetési helyeket,
l) tájékoztatni a temetőlátogatókat,
m) elvégezni a temető és létesítményeinek

tisztántartását, az utak karbantartását
n) síkosság mentesítését, és a hó eltakarítást,
o) összegyűjteni és elszállítani a hulladékot,
p) gondoskodni a temető rendjének betartá-

sáról és betartatásáról,
q) összehangolni a temetéseket,
r) gondoskodni a helyi ügyfélfogadásról,
s) a temetésszolgáltatási díjat megállapítani.

Egyéb kikötések:

- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kap-
csolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgál-
tatások igénybe vételének feltételeiről a
temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüg-
geszteni.

- Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó
jogszabályokra és a Nagytarcsa Község

Önkormányzat mindenkor hatályos temetke-
zési rendeletében foglaltakra, és azok betartásá-
val – teljes körű temetkezési szolgáltatás
végzésére jogosult.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás: 

- a temetésfelvétel, az elhunyt temetésre való
előkészítése és a temetéshez szükséges kel-

lékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúzta-
tás, a sírhelynyitás és visszahantolás, sírba
helyezés, a halott szállítás, a hamvasztás,

- az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak
szórása, az exhumálás és az újratemetés.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a
Korm. rendeletben meghatározott műszaki, köz-
egészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve sze-
mélyi feltételek szerint gyakorolható. 

A temetkezési szolgáltató köteles az engedé-
lyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet
a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos
rendelkezésre állással ellátni.

Tevékenységének gyakorlása során a szolgál-
tató a jogszabályokban meghatározott alapel-
vek érvényesülését köteles biztosítani.

Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján
végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazás-
ra nem jogosult.

Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra,
hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasá-
gi tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

A közszolgálati szerződésben a pályázó-
nak vállalnia kell, hogy

1. Mint Üzemeltető minden év őszén beszá-
mol a Képviselő-testületnek az elvégzett éves
munkájáról, melyet a Testület minősít – döntve
arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződés-
ben foglaltakat. Nem-teljesítés esetén a Képvise-
lő-testület jogosult a szerződés 90 napos
határidővel történő felmondására.

2. Üzemeltetőként évente október 15-30. kö-
zött, továbbá a húsvét ünnepét megelőző két
hétben köteles általános temető-takarítást szer-
vezni, előzetesen tájékoztatást küldve arról a
község civil szervezetei részére – önkéntes rész-
vételükhöz szervezett kereteket biztosítva.

3. Az Üzemeltető köteles valamennyi haszná-
latba vett önkormányzati ingó és ingatlan va-
gyontárgy megóvásáról, javításáról és
karbantartásáról gondoskodni, köteles és egy-
ben jogosult az Önkormányzatot fejlesztési ja-
vaslatairól – legkésőbb minden költségvetési
évet megelőző év október 31-ig tájékoztatni. 

A temető üzemeltetésére vonatkozó szerző-
dés határozott, öt éves időtartamra, 2017. de-
cember 1. napjától 2022. december 31. napjáig
jöhet létre.

Az önkormányzat és a közszolgáltató a köz-
temető fenntartására és a temetkezési közszol-
gáltatásra vonatkozó kötelezettségeiről
kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötnek.

Nagytarcsa, 2017. szeptember 11.

RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás temető üzemeltetésére
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LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Nagytarcsai Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy októberben lomtalanítási gyűjtést tar-
tunk az alábbi utcákban, az alábbi időpontok szerint: 

Október 24-én, kedden: 

Millennium u., Iskola u., Fasor u., Tessedik u., Akácfa u., Dózsa Gy. u.,
Petőfi u., Petőfi ltp.,  Sztehló G. u., Bartók B. u., Erkel F. u., Liszt F. u. ,
Jókai u., Szent István körút., Szent László u., Árpád fejedelem u.,
Szent Imre herceg u., Mátyás király u., Báthory I. u. 

Október 25-én, szerdán: 

Rákóczi u., Zrínyi u., Sport u., Tompa M. u., Vadvirág u., Kossuth L. u.,
Arany J. u., Rózsa u., Bocskai köz., Szőlő u., Ady E. u., Bocskai u., Szé-
chenyi u., Honvéd u., Laktanya u., Teller E. u., Jedlik Á. u., Puskás T. u.,
Bánki D. u., Ezerjó u., Vincellér u., Somló u., 

Október 27-én, pénteken:  

Mező u., Vadrózsa u., Szilfa u., Nyírfa u., Tölgyfa u., Hársfa u., Füzesli-
geti u., Fűzfa u., Nyárfa u., Cserfa u., Somfa u., Gesztenyesor., Paál
László u., Csontváry u., Munkácsy u., Kökény u., Nadály u., Zsurló u.,
Bíborka u., Bodza u., Boglárka u., Iglic u., Orchidea u., Ibolya u.,
Gyöngyvirág u., Rét u., Honfoglalás u., Múzeumkert u.

Kérjük, reggel ½ 8 óráig helyezzék ki a lomokat az ingatlan elé,
amely építési, valamint bontási anyagokat, veszélyes hulladékot (pl.
akkumulátort, festéket, autógumit) és elektromos eszközöket nem
tartalmazhat.

A kihelyezett lomokat térítésmentesen szállítjuk el.

ŐSZ GYULA ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
FÁBIÁN ISTVÁN DIVÍZIÓVEZETŐ

Nagytarcsai Település- 
és Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Noprofit Kft.

Polgármesteri
Hivatal

Nagytarcsa, Rákóczi út 4.     

Tel.: 06-28-450-204    

E-mail: 

titkarsag1@nagytarcsa.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13:00 – 18:00

Szerda: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 12:00

Solymosi Beáta 
jegyző: 

(előzetes egyeztetés után)
hétfő 8–12

Polgármester:  

Rimóczi Sándor Vilmos

Tel.: 
06-28-450-204.  

E-mail: 
polgarmester@nagytarcsa.hu



Újra volt véradás! 
Nagytarcsán utoljára 5-6 éve rendeztek vér-
adást, de olyan alacsony volt a részvétel, hogy
ez a jó szándékú, létfontosságú kezdeménye-
zés akkor abbamaradt. 

Most, hogy egyre nagyobb a lakosságszám,
azt reméltem, hogy ez a hagyomány újraéled-
het – főleg annak fényében, hogy ebben az év-
ben Magyarországon a véradókedv visszaesett,
pedig vérre mindig, minden évszakban folya-
matosan szükség van, és a vér mással nem pó-
tolható. A Pest Megyei Vöröskereszt általános
irányszámként a lakosságszám 1%-át tűzi ki cél-

ként, így a mintegy 4500 fős nagytarcsai la-
kosszámhoz képest szerettük volna, ha 40-45
ember eljön vért adni. 

A véradás október 3-a délutánján volt a Mű-
velődési Házban, a célszámot pedig sikerült el-
érni, 40 ember regisztrált, hogy szeretne vért
adni! Volt olyan is, aki rászánta idejét, és eljött
a véradásra, de önhibáján kívül végül vért nem
adhatott (pl. gyógyszerszedés miatt).  A 40 fő-
ből 11 első véradó volt, akik még sosem adtak
vért, nekik egy oklevéllel is kedveskedtünk, és
külön gratulálunk. 

Rimóczi Sándor polgármester az elsők kö-
zött adott vért aznap, jó példával járva elöl. 

Mindenkinek nagyon köszönjük, hogy eljött
és ezzel beteg embertársainak segítséget nyúj-
tott a gyógyulásban!

Reményeink szerint jövő év tavaszán vagy
nyarán ismét meg tudjuk rendezni a véradást,
és ez újra hagyománnyá válik Nagytarcsán. 

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

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. 

BIKKI KRISZTIÁN vagyok, Kistarcsán
születtem 2017. augusztus 26-án, és a
család harmadik gyermekeként érkez-
tem. Van egy 5 éves bátyám Máté, és
egy 2 és fél éves nővérem, Laura.

SZABÓ-GALGÓCZI Benett vagyok,
és 2017. május 24-én születtem. Na-
gyon vidám, cserfes kisfiú vagyok és
nagyon szeretek utazni, így a szüleim
nem unatkoznak mellettem egy perc-
re sem!

A nevem FINÁNCZ MAXIMILIÁN NOEL,
és 2016. szeptember 30-án születtem a
31. hétre, császárral, 2250 grammal és 45
cm-rel. Én vagyok a szüleim kis csodája,
és most már az 1. születésnapomat ün-
neplem!

HEGEDŰS OLIVÉR 2017. szep-
tember 7-én született 22:41-kor,
3900 grammal és 56 cm-rel, Anya,
Apa és bátyja, Levente nagy örö-
mére. Nyugodt kisfiú és szeret jó-
kat aludni.

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
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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: szocialissegito@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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Belvárosi ellátás 
Rákosmentén

Idén nyáron egy hiánypótló intézmény „nőtt ki”
a XVII. kerület központjától mindössze egy kar-
nyújtásnyira, a Pesti út és Péceli út által határolt
Csengőd utcában. Ez a MentaLife Tanácsadó-,
Fejlesztő- és Tehetséggondozó Központ. A Köz-
pont egyik vezetőjét kérdeztük erről a helyről.

Rédei Zsuzsanna (pedagógiai szakpszicho-
lógus): Több, mint 12 évet dolgoztam óvodák-
ban és iskolákban, ahol megtapasztaltam azt,
hogy mennyire fontos a gyermekeknél, hogy
minél korábban és minél komplexebb formá-
ban megkapják a megfelelő támogatást, fej-
lesztést, ellátást. Rengeteg alkalommal
találkozhatunk azzal a problémával, hogy mind
az intézmény, mind a szülő érzékeli a problé-
mát, de egészen egyszerűen nem tudják eljut-
tatni a gyermeket egy olyan ellátásba, ahol
profi körülmények között, rendszerben szem-
lélve a gyermeket és szülőt, a számára leghaté-
konyabb formában kapja meg a pszichológiai
megsegítést vagy a fejlesztőpedagógiai,
gyógypedagógiai, esetleg logopédiai fejlesz-
tést. Néha pedig egészen egyszerűen a gyer-
mekeket körülvevő felnőttek szorulnak
támogatásra. Ezért döntöttem úgy, hogy egy
olyan Központot hozok létre, ahol magánren-

delés keretein belül, fogadni tudjuk a XVII. ke-
rület és az agglomerációban élők gyermekeit
és felnőtteit egyaránt. 

Milyen típusú segítséget kaphatnak Önök-
nél a Központot felkereső gyermekek szülei,
vagy az önmaguk számára segítséget kereső,
tanácsot kérő felnőttek?

7 szobával és egy 25 nm-es tornaszobával
rendelkezünk, így a gyermekek számára nyúj-
tott szolgáltatásaink között szerepel többek kö-
zött a mozgásfejlesztés, kutyás terápia, korai
fejlesztés, logopédia, autizmus-fejlesztés, tanu-
lási zavarok és nehézségek szűrése, illetve ezek
terápiája is. Pszichológusaink egytől egyig ma-
gasan kvalifikált, szakképzett szakemberek,
akik segítenek éppúgy a szorongásoldásban,
mint a viselkedési zavarok kezelésében is. Tar-
tanak tanulás technikai tréningeket, illetve pá-
lyaválasztási tanácsadással is foglalkozunk. 

Ugyanakkor a kamaszok, fiatalok és a felnőt-
tek is fordulhatnak hozzánk, hiszen ebben a ro-
hanó világban nagy terhelést kapunk
mindannyian, fontos, hogy időben felismerjük
elakadásainkat és merjünk szakembertől segít-
séget kérni. Párterápiás és családterápiás szol-
gáltatást is nyújtunk és rengeteg formában és
módon tudunk segíteni a hozzánk fordulóknak.
Csoportjainkról, szolgáltatásainkról a honla-
punkon bővebben is lehet tájékozódni.
www.mentalife.hu

Elérhetőségek:
1173 Budapest, Csengőd utca 23.
Tel.: +36/30-885-4815

Felnőttek képességeit vizsgáló PIAAC-felmérés
Szeptember 1-jén indult el Magyarországon a felnőttek készségeit mé-
rő eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatás, a PIAAC. A felmérés a 16 és
65 év közötti népesség mindennapi életben és a munkavégzés során
használt alapkompetenciáit, azaz szövegértési, elemi olvasási, mate-
matikai és IT problémamegoldó képességeit, valamint ezek munka-
erőpiaci hasznosulását vizsgálja.

A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési
Program) olyan alapvető készségeket vizsgál, amelyek nélkülözhetet-
lenek az egyén számára a fejlett, 21. századi társadalmak életében való
részvételhez, a hétköznapi és munkahelyi kihívások sikeres teljesítésé-
hez. 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 ké-
pességeit és készségeit befolyásoló tényezők.

A nemzetközi felmérés 2008-ban indult, és az elmúlt években világ-
szinten 33 országban zajlott le sikeresen. Magyarország 2016-ban – a
felmérés harmadik hullámában – csatlakozott a résztvevők közé. A ha-
zai felmérés 2017. szeptember 1-jén kezdődött és 8 hónapon át tart,
az adatgyűjtés során összesen 6000, tudományosan megalapozott sta-
tisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott, magyarországi lak-
címmel rendelkező 16 és 65 év közötti lakos kompetenciáit vizsgálják.
A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdőívből, valamint szá-
mítógépen vagy papíron egyaránt megoldható feladatokból áll. Az
adatgyűjtésben való részvétel önként vállalt társadalmi feladat.

Országosan 127 összeíró 250 helyszínen kezdi el a munkát, a nagy-
városok mellett Budapest valamennyi kerülete és a kisebb települések
is reprezentáltak a mintában.

Nagytarcsa település is bekerült a mintába, a felmérést Németh Ka-
talin, a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal dolgozója végzi.

BURSA HUNGARICA
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,

hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztön-
díjpályázat 2018. évi fordulójához, a kiírás feltételeinek megfelelően.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.
(II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza a Bursa Hungarica ösztöndíj
feltételeit.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi évben regisztráltak, már nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphet-
nek be a rendszerbe. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A sze-
mélyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa
rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírá-
latban nem vesznek részt.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. november 7. (hiánypótlási
határidő is ez!)

Részletek a www.nagytarcsa.hu önkormányzati portálon
Kapcsolattartó: Németh Katalin, 
Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala; 
Tel.: 28/450-204/107.; 70/337-1752; 
E-mail: igazgatas1@nagytarcsa.hu
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Barbara kutyakozmetika 

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

ÁlláshirdetésÁlláshirdetés
Kistarcsai vállalat, telephelyére gyártó/raktározó 
részlegéhez 1 fő férfi munkatársat keres főállásban 
hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ás munkavégzéssel.
Jó fizikumú, akár nyugállományban lévő részmunkaidős
munkatársat is felveszünk. 
CSAK HELYI LAKOSOK – Kistarcsa, Kerepes, Nagytarcsa  –
jelentkezését várjuk!

FELTÉTEL:
- hogy Ő egy ezermester 
(fa,- fém megmunkálás, burkolás…)

- megbízható, lendületes
- nem dohányzó, józan életű
- munkájára igényes, önálló munkavégzésre képes
- B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
- minimum 8 általános iskolai végzettség
- fizikai terhelhetőség
- helyi illetőségű (Kistarcsa, Kerepes, Nagytarcsa)

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes jövedelem, cafeteria rendszer, folyamatosan
fejlődő cégen belül 
szakmai megbecsülés.

Jelentkezni hétköznap munkaidőben 
a 30/267-7457-es telefonszámon lehet.

Kövesse nyomon Nagytarcsa 
és a térség eseményeit 
a SzilasTV műsorában! 

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

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

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w október 20‐án, pénteken 12‐18‐ig
w október 21‐én, szombaton 8‐12‐ig
w november 3‐án, pénteken 12‐18‐ig
w november 4‐én, szombaton 8‐12‐ig
w november 17‐én, pénteken 12‐18‐ig
w november 18‐án, 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

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

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása. 

tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47

Műszaki vizsga: 
06/30/650-03-46;     06/30/650-03-45

Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu 
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