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AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

(AJÁNDÉK AUTÓMATRICÁVAL)

Az ünnep fényei

Áldott karácsonyt és boldog új évet kíván
minden Kedves Olvasónak
Nagytarcsa Község Önkormányzata!

ÜNNEP

Hétről hétre gyúlnak az adventi lángok
Nagytarcsán hagyománnyá vált, hogy minden adventi vasárnapon
közös gyertyagyújtást tartanak a Községháza előtti téren. December
másodikán megtartották az első közös áhitatot. Ezúttal Baranka
György evangélikus lelkész hirdetett igét a Községháza előtti téren, a
díszkúton elhelyezett nagyméretű adventi koszorúnál, majd meggyújtotta az első lángot.
December 9-én Esztergály Előd református lelkész szólt az egybegyűltekhez, s ő gyújtotta meg a második gyertyát.
Karácsonyig minden vasárnap várják a szervezők a téren a nagytarcsaiakat.

December 16-án 17 órakor Görbe József katolikus plébános jön
el imát mondani, este hattól pedig a Nagytarcsa-Péceli NaP kórus tart egyházzenei koncertet az Evangélikus templomban.
A szentestét megelőző napon, 23-án Fabulya Hilda evangélikus
lelkész szolgálatával zajlik majd a közös gyertyagyújtás.
A rendezvénysorozat fő szervezője ezúttal is a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, míg a téren álló betlehemet idén is a
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete építette fel.

A finnek és a Mikulás látogatása
volt a Mikulás látogatása, és ennek nemcsak az északi vendégek örültek, hanem
a sok kisgyermek is, akik meglepetten ismerték fel az igazi Mikulást. A piros ruhás
ŐSZ öreg nagy kosárral érkezett, és ajándékot kapott, aki énekelt vagy verset
mondott.
És persze az is, aki nem...

Nagytarcsára látogatott a falu két finn
díszpolgára, Tuomo Uutela és Asta Uutela. A házaspár magánúton járt Magyarországon, s természetesen tiszteletét tette
a testvértelepülésen is. A Hamina finn városból jött vendégek a Községháza dísztermében találkoztak azokkal a
nagytarcsaiakkal, akikkel szorosabb kapcsolatokat ápolnak. Rimóczi Sándor fogadta őket, s ajándékok átadására is sor
került.
A látogatás kedves epizódja volt, amikor vendégek és vendéglátók kilátogattak a Nagytarcsai Termelői Piacra, ahol a
finnek „honfitársukkal”, az éppen arra járó Mikulással találkozhattak.
Nagy volt az öröm, össze is ölelkeztek.
Az ám, az adventi piac kedves epizódja
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Év végi polgármesteri gondolatok
Mire ez a lap megjelenik, lassan elmondhatjuk, hogy ismét elmúlt egy év. Hogy ez mit
jelent? Egyrészt azt, hogy ismét idősebbek
lettünk. Több lett a megélt élmény, több a
tapasztalat. Másrészt azt, hogy az idő rohan,
a feladat pedig egyre több.
Ne mondja, Kedves Nagytarcsai Lakótársam, hogy otthon, a családban nem így van
ez! Még mindig nem fejeztük be a házépítést, nem kész a kerítés, hiányosak a burkolatok… Hát, hogyne lenne így a falu egésze
tekintetében? Sok még az építendő, felújítandó járda, az aszfaltburkolat, hiányzik ittott a csapadékvíz-elvezetés. Feszítő gond a
jó minőségű és megfelelő mennyiségű ivóvíz biztosítása. Egyre több a gyermek, akiknek bölcsődei, óvodai, iskolai elhelyezéséről
gondoskodnunk kell.
A település megválasztott vezetői olykor
úgy érzik magukat, mint a kamasz gyermek,
a növekedéstől fájnak a csontok és az izmok,
s olykor feszít a fejbőr. De így van ez jól.
Nagytarcsa növekszik, fejlődik, még, ha ez
olykor fájó gondokat is okoz.
Márpedig Nagytarcsa fejlődik. Egy évtized
alatt költségvetése megnégyszereződött. Az
adóbevételek tízszeresére nőttek. No, ezt kevés település tudja elmondani magáról!
Igaz, a korábbi önkormányzatok bölcsességének is köszönhetően ma a térség legdinamikusabban fejlődő ipari parkjaival
rendelkezünk. Ugyanakkor arra mindig is
ügyeltünk, hogy ezekbe az ipari parkokba ne
települjenek be a környezetet károsító vállalkozások.
Szóval, milyen évünk is volt?
Küzdelmekben és sikerekben egyaránt
bővelkedett.
A küzdelmek legjelentősebbje az ivóvíz
problémája, de az üzemeltető DPMV Zrt-vel
közösen már annyi vasat tartunk a tűzben,
hogy ez a kérdés szerintem tavaszra megnyugtatóan megoldódik. Remélhetően az
újonnan betelepülő lakosság hangulatát is
javítja a víz- és csatorna-rákötési moratórium
feloldása.
A küzdelmek mellett hadd szóljak a sikerekről! Az iskolában már úgy kezdődhetett a
tanév, hogy a tanulók és pedagógusok birtokba vehették a megújult iskolát, az új hét
tantermet, a felújított étkezdét. Mire ezek a
sorok megjelennek, túl leszünk az ünnepélyes átadáson is, a lap zárása miatt erről majd
a jövő évi első lapszámban olvashatnak részleteket.
Hadd tegyem hozzá, hogy az iskolabővítés beruházási költsége nem a települést terhelte, ennek ellenére az önkormányzat is
hozzájárult mintegy ötven millió forinttal,
mert mégiscsak a miénk. A tulajdonjog
ugyanis Nagytarcsáé.
Nyertünk pályázatokat. E lapszámban olvashatnak a Szociális Segítő Szolgálat és a
HEMO épületének energetikai korszerűsítéséről, pontosabban az átadó ünnepségről,
hiszen előbbi épületet már „belakták” a szolgálat munkatársai, visszaköltözött a gyógyszertár és a fogorvosi rendelő is.

Megvásároltuk a Pátria Takarékszövetkezet volt épületét, s nyertünk forrást ahhoz,
hogy itt a könyvtárat helyezhessük el. Ez a
jövő év feladata lesz.
Ugyancsak pályázaton nyertünk ötmillió
forintot a Falumúzeum belső rekonstrukciójára, tetőszerkezetének javítására, s reményeink szerint a szennyvízelvezetését is meg
tudjuk oldani jövőre.
Nyertünk, sajnos késve, a bölcsőde pályázaton. A késve azt jelenti, hogy közben elszabadultak az árak, annyiból és úgy nem
lehet megvalósítani, nem is volt jelentkező a
közbeszerzésre. De dolgozunk a költségek
lefaragásán, úgy, hogy az a színvonalat ne
sértse.
És nyertünk az ASP önkormányzati információs rendszer kialakítására kiírt pályázaton, amely valójában a lakosságot nem
érinti, de korszerűsödik a hivatal informatikai
rendszere.
Eközben épültek utcák és járdák, talán a
lakosság megelégedésére. Remélem, mire a
lap megjelenik, múlt időben mondhatom,
hogy elkészült az Arany János utca teljes
hosszában a vízelvezetés, illetve új aszfaltburkolatot kapott az utca.
Lehetne persze tovább sorolni a gondokat és az eredményeket, mégis úgy hiszem,
karácsony előtt inkább köszönetet mondanék mindazon civil szervezeteknek, akiknek
munkája eredményeként szinte minden héten történt kulturális vagy sportrendezvény
Nagytarcsán.
Köszönetet mondok a testület tagjainak,
hiszen ők valóban azokért dolgoznak, akik
megválasztották őket. Köszönet a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hiszen én látom, milyen erőfeszítést jelent számukra
megbirkózni a megnövekedett feladatokkal.
Köszönet a Közszolgáltató munkatársainak, hiszen ez a társaság segít abban, hogy
céljaink megvalósuljanak. És köszönet a betelepült vállalkozóknak adóforintjaikért,
hogy tervezhessük a jövőt.
Végül, de nem utolsósorban köszönet a
lakosságnak a türelemért, hiszen valóban
küzdünk a növekedés feladataival, és ehhez
bizony kell az Önök türelme is.
Ezúton is kívánok minden Kedves Olvasónknak, minden Nagytarcsai Lakótársunknak áldott karácsonyi ünnepeket és
eredményes, boldog új évet!
(Utóirat: ebben a lapszámban találnak
egy autós matricát. Kérem, raggasszuk fel
a gépkocsira, ebből is látjuk, hogy Nagytarcsa egy és oszthatatlan. Összetartozunk!)

RIMÓCZI SÁNDOR
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POLGÁRMESTER

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Nagytarcsa Község
Polgármesteri Hivatala
2018. december 21. napjától
2018. január 2. napjáig igazgatási szünetet tart.
Az ügyeleti nyitvatartás
december 21. péntek:
8.00-12.00
december 22-26. zárva
december 27. csütörtök:
8.00-12.00
december 28. péntek:
08.00-12.00
december 29- től január 1.
zárva

Ancsin László Zoltán
jegyző sk.

A Szociális Segítő
Szolgálat év végi
munkarendje
Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot,
hogy az utolsó
rendes munkanap 2018.
december 21-e, péntek,
ügyfélfogadás 8-10 óráig.
A jövő évi első munkanap
2019. január 2-a.
A két ünnep között
a Nagytarcsai Szociális
Segítő Szolgálat zárva tart,
ezen időszakban
a következő
krízistelefonszám él:
06-70-931-1962.
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Képviselő-testületi döntések
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy korábbi határozata és egyéb módosításai, kiegészítései helyett a továbbiakban a következő összegző és
módosító döntést hozza:
1. Nagytarcsa község önkormányzata
úgy dönt, hogy 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 2.§ 4a. pontja szerinti kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja az alábbi
térképi kivonaton lehatárolt Ny-i és D-i
gazdaságfejlesztési területeket.

2. Az előbbiekben kiemelt fejlesztési
területté nyilvánított Ny-i és D-i gazdaságfejlesztési területek mellett egyúttal
általános jelleggel azokat az egyéb ingatlanokat is kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, melyek átsorolására,
visszaminősítésére a Ny-i és D-i gazdaságfejlesztési területek megvalósításával
összefüggésben
az
egyéb
jogszabályi előírások betartása miatt,
így különösen a biológiai aktivitás érték
egyenleg biztosítása, vagy a BATrT előírások betartása érdekében kapcsolódó
jelleggel szükség van.
3. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás célja, a lehatárolt területeken
belül a tervezett különféle gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő beruházások megvalósulásának biztosítása,
támogatás elnyerése céljából.
4. A döntés célja a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi adóbevételek jelentős
növelése, a helyben való foglalkoztatás
érdemi bővítése és a település népességmegtartó erejének további növelése.

További határozatok
A testület a tartalékkeret terhére az
Orchidea utca aszfaltburkolattal való kialakítását a tulajdonosi befizetéseken
felül 3.000.000 Ft + Áfa (lakossági befizetés 1.600.000.- Ft) összegben támogatja.
A testület úgy döntött, hogy a védőnői körzet bővítéséhez szükséges ideiglenes konténereket a Csillagszem óvoda
játszóterének (Zrínyi utca felé eső) hátsó részén helyezi el.
A testület a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződést úgy módosítja, hogy a szerződést
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meghosszabbítja 2019. június 30-ig, és
az útvonalat úgy módosítja, hogy az
ipari parkokba nem megy be.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a múzeum felújítására tervezett, de fel nem használt nettó
5.000.000 Ft a 2019. évi költségvetésbe
ismét betervezésre kerül.
A képviselők elfogadták a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szakmai
Programját és Szervezeti és Működési
Szabályzatát, valamint a Nagytarcsai
Múzeumi Kiállítóhely vezetője által készített 2018. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámolót.
Az önkormányzat a 2018. évben alkalmazott gyógyszertári és iskolai konyha bérleti díj összegén 2019. évben nem
kíván módosítani.
A képviselő-testület az OTP Bank
Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről döntött.
A hitel futamideje 2019. január 15-től
2019. december 20-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb
50.000.000 Ft
Az önkormányzat a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére „Hulladékkezelő
elleni fizetési meghagyás díj” igény címén 600.000,-Ft összeget biztosít, melyet általános tartalék keret terhére
biztosít.
Ugyanakkor a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. munkavállalói részére 13.
havi bér kifizetésére üzemeltetési többletköltségként igényelt 4.730.665,- Ft
összeget biztosít az általános tartalék
keret terhére.
A testület úgy határozott, hogy a
Nagytarcsai Tükör újság példányszámát
2200 db-ra növeli, míg a Szilas TV szerződését változatlan tartalommal köti
meg.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az 51/2013. (IV.29.) Kt. határozattal
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatot nem igényel, így azt
lezárja. A 2018-2023. évre vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése folyamatban van, határideje a 2019.
júniusi testületi ülés napja. Elkészültéig
a jelenlegi marad érvényben.
Az önkormányzat a Kossuth u. 237/2.
hrsz-ú ingatlanon lévő épületrész
könyvtár céljára történő átalakítása érdekében a szükséges munkára a Consulting Bau Fix Kft. ajánlatát fogadta el
bruttó 17.188.561 Ft összegért, mely
összeg a 2019. évi költségvetés terhére
kerül kifizetésre. A belső munkálatok
2018. évben megkezdésre kerülnek.
A testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójában 5000-5000 Ft/hó
összeggel támogatja a pályázókat.

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár
Általános iskola
meghirdeti az alábbi állásokat
MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE:
tanító – napközis nevelő.
JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
teljes munkaidős
FELADATOK: Tanítói, napközis feladatok ellátása az általános iskolában.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
főiskola, tanítói végzettség
BETÖLTÉS IDŐPONTJA: 2018. december 17.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– ének, vizuális kultúra műveltségi terület
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- végzettséget és szakképzettséget igazoló
okiratok másolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint
annak igazolására, hogy a pályázó nem áll
olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya
alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE:
fejlesztőpedagógus
JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
2019. 01. 03. - 2019. 06.14.
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: részmunkaidős
FELADATOK: tanulók fejlesztése
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
(végzettség, tapasztalat stb.): főiskola
BETÖLTÉS IDŐPONTJA: 2019. január 3.
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- végzettséget és szakképzettséget igazoló
okiratok másolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint
annak igazolására, hogy a pályázó nem áll
olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya
alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag,
hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges
kezeléséhez
hozzájárul.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
postai vagy elektronikus úton
E-mailben: igazgatas@blaskovits.hu
TELEFONON FELVILÁGOSÍTÁST NYÚJT:
Tóthné Seres Katalin intézményvezető
06-28-564-616
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Második világháborús
hadisírokat avattak

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti InA
tézet és Múzeum, valamint Nagytarcsa
Község Önkormányzatának közös rendezvényén a második világháborúban hősi halált
halt katonák hadisírjait avatták.
Az előzményekhez tartozik, hogy 2017-ben
a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóságának szakemberei
feltárást végeztek a nagytarcsai temetőben.
Ennek során tizenhárom hősi halált halt magyar katona földi maradványai kerültek elő,
akiket március 23-án temettek újra. December
5-én pedig katonai tiszteletadás mellett tartották meg a hősi halált halt katonák sírjainak
avatóünnepségét, ahol elsőként Rimóczi Sándor, a település polgármestere mondott beszédet.
– Miről is szólhat ez az ünnep? – tette fel a
kérdést a polgármester. – Egyrészt a dicső
múltról, ahol fiatal emberek áldozták életüket
hazánk védelmében… Másrészről a jelenről,
hogy az ő áldozatuk bennünk nyeri el az értelmét. Az ő áldozatuk – akár szükséges volt,
akár értelmetlennek tűnt a maga idején – hozzásegítette a nemzetet, hogy túlélje a háború
pusztításait és mindent újra kezdjen.
Rimóczi Sándor emlékeztetett rá, hogy az
első és második világháború csatáinak túlnyomó többsége nem magyar földön zajlott, és az
elesettek nagy részét idegen országban, jeltelen sírokba temették. A hozzátartozóknak,
szerettük elvesztése iránt érzett fájdalmát tovább növelte, hogy nem tudták, rokonuk hol
van eltemetve, sírt nem gondozhattak. Ezért
döntött a település vezetése úgy, hogy a második világháborútól itt nyugvó katonák újra
itt legyenek eltemetve, méltó helyen, méltó
körülmények között, hogy továbbra is településünk lakosai ápolhassák az értük életüket
feláldozó hősök emlékét.
A rendezvényen Tóth Inez Gyóni Géza Csak
egy éjszakára című versét mondta el, majd

Máté Sándor alezredes, a Honvédelmi
Minisztérium Tábori
Lelkészi Szolgálat
protestáns tábori
püspökség püspöki
titkára áldotta meg a
síremlékeket.
A következőkben
dr. Horváth Csaba
ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsokhelyettese, Rimóczi Sándor,
Nagytarcsa Község polgármestere, valamint a
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete helyezett el koszorút a sírköveken, a
résztvevők pedig egy-egy virágszállal tisztelegtek a hősök emléke előtt.
Az avatóünnepségen találkoztunk Ziegler
Mihálynéval is, aki Baranya megyéből, egy
Mohács melletti településről érkezett az ünnepségre, azon egyszerű okból, mert az újra
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temetett katonák között ott volt nagyapja is.
Heinrich Mihály Lánycsókon született, onnan
vonult be katonának.
– Nagyon örültünk, amikor az illetékesek
megkerestek minket, mivel semmit nem tudtunk a nagypapáról, a legutóbbi időkig eltűntként volt nyilvántartva – mondta Ziegler
Mihályné. – Most, hogy tudjuk már, hol a sírja,
újra emlékezhetünk rá, s egyben végleg elengedhetjük őt…
Az avatóünnepséget követő fogadáson, a
Községháza dísztermében dr. Horváth Csaba
ezredes elmondta, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum nagyon komoly munkát végez,
hogy megújuljanak az elfeledett vagy elhanyagolt katonasírok és emlékhelyek. Kiemelte,
Nagytarcsa kitűnő példát mutatott abban,
hogy a második világháborúban elesett magyar katonák végső nyughelyet kaphassanak,
s ezért gratulált és köszönetet mondott a településnek. A HM HIM parancsnokhelyettese ezt
követően elismeréseket adott át azoknak, akik
az emlékhely megvalósulásában komoly munkát végeztek.
Rimóczi Sándor polgármester
pedig köszönetet mondott Aranyosi
Péter Máté történésznek, hiszen ő
volt az, akinek kutatásai rávilágítottak, hogy itt katonasírok vannak, s
az ő kezdeményezése nyomán kezdődött meg a feltárás, majd az emlékhely kialakítása.
(SZILASTV)
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BERUHÁZÁS

Ünnepélyes projektzáró rendezvény
– A pályázati beruházáson felül a Zrínyi utcai épület teljes belső felújítása is
megtörtént, amelyre a forrást Nagytarcsa
Község Önkormányzata biztosította –
mondta a polgármester. – A beruházás
eredményeként két önkormányzati tulajdonú épület tudott megújulni: a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat,
gyógyszertár és fogorvosi rendelő épülete itt, a Zrínyi u. 38. szám alatt, valamint a
volt Helyőrségi Művelődési Otthon épülete.
Mindkét épület esetén megvalósult a
nyílászáró csere, födémszigetelés és
homlokzati hőszigetelés. A beruházással
jelentősen csökken majd az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának menynyisége, valamint az előzetes energetikai
számítások alapján a fejlesztés mintegy
évi bruttó 4 millió forint rezsi-megtakarítást is eredményezhet.
agytarcsán energetikai pályázat útján
újult meg a Szociális Segítő Szolgálat
N
épülete, benne a gyógyszertárral és a
fogorvosi rendelővel, s ugyanezen projekt részeként megtörtént a volt Helyőrségi
Művelődési
Otthon
külső
energetikai korszerűsítése is. A „KEHOP5.2.9-16-2016-00114 Energetikai Beruházás
Nagytarcsa
Intézményeinél”
megnevezésű projekt megvalósulásáról
az ünnepélyes projektzárón Rimóczi Sándor polgármester tartott tájékoztatót.
Elmondta, Nagytarcsa Község Önkormányzata 2016. augusztus 10-én sikeres
pályázatot nyújtott be a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési
önkormányzatai számára” című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg 115.261.049 Ft
vissza nem térítendő európai uniós támogatással és 1.658.947 Ft önerővel.
Rimóczi Sándor köszönetet mondott
az M.T. Hardy Kft-nek, megköszönve a
munkájukat, amivel segítették a pályázat
megvalósulását, eredményességét. Külön köszönet és virágcsokor is járt Pethő
Dóra projektmenedzsernek kitartásáért
és kreativitásáért, amivel hozzájárult a
projekt sikerességéhez.
Az ünnepségen beszédet mondott Vécsey László országgyűlési képviselő is,
hangsúlyozva, hogy a legjobb befektetések egyike az energiahatékonyságba való befektetés, hiszen az a legolcsóbb
energia, amit nem használunk el.
Lapunk kérdésére Vécsey László elmondta, nagyon komoly energetikai fejlesztés végére tett pontot a projektzáró
rendezvény.
– Az külön öröm, hogy a beruházás jelentős része az egészségügyet és a szociális ellátást szolgálja – mondta –, de az is
fontos, hogy a kultúra területén is sikerült
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előre lépni. A HEMO újbóli működéséhez
mint tudjuk, még további beruházás
szükséges, de az energetikai korszerűsítés már megtörtént. Ezzel is közelebb került a település egy lépéssel ahhoz, hogy
a helyi közösségek belátható időn belül
méltó helyszínen folytathassák majd tevékenységüket.
Elmondta gondolatait dr. Novák Éva, a
Szociális Segítő Szolgálat vezetője is.
Egyebek közt elmondta: több mint egy
évvel ezelőtt, amikor elnyerte ennek az
intézménynek a vezetői posztját, nem
gondolta, hogy nemcsak a szakmai munka színvonalán sikerül változtatni, hanem
a környezet teljes átalakulása is megtörténik, hozzájárulva ahhoz, hogy az emberek ide szívesen, örömmel és bátran
jöjjenek.
Dr. Marton Erzsébet fogorvos emlékeztetett rá, hogy az elmúlt tizennyolc év
alatt, amióta itt dolgozik, nagyon sok minden
változott ebben az épületben, ami biztos volt,
az a gyógyszertár és a
fogászat. Amióta ide került a Szociális Segítő
Szolgálat is, kialakult az
a „fix kis csapat”, amely
most még magasabb
színvonalon tudja folytatni a munkáját ebben
a megújult, energetikailag hatékony épületben.

A rendezvény a szalag közös átvágásával folytatódott, majd az ünnepség résztvevői megtekintették a Szociális Segítő
Szolgálat belülről is megújult termeit, valamint a szintén felújított fogorvosi rendelőt.
A projektzáró második felvonására és
a második szalag átvágására a Helyőrségi Művelődési Otthon épületénél került
sor, amely kívülről szemlátomást megújult, s remélhetően lesz majd mód a belső megújítására is, ám ez még számos
erőfeszítést igényel.
ZS.
FOTÓ: SZILASTV

Változások a helyi szociális rendeletben
A képviselő-testület 2018. november 26án módosította a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló
rendeletet.
A módosításnak igen kedvező hatása
várható a lakosság körében, mert többen
tudják igénybe venni az ellátásokat, mint
eddig.
Változott az eseti települési létfenntartási támogatás, amit egy évben maximum kétszer lehet adni. Az előző évi
25.000 Ft helyett 30.000 Ft-ot kaphat a
kérelmező.
Az egy hónapra megállapított rendszeres települési létfenntartási támogatás összege 25.000 Ft-ra nőtt.
Települési gyógyszertámogatásra
jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át nem haladja meg
(71.250 Ft), egyedül élő esetében a
400%-át (114.000 Ft)
Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszertámogatás
összege a háziorvos, szakorvos által igazolt költség 50%-a.

A települési temetési támogatás öszszege 45.000 Ft lett, és az veheti igénybe, akinek a temetési költségek viselése
a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti, és a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
egy főre jutó öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át
(71.250 Ft), egyedül élő esetében a
400%-át (114.000 Ft).
Emelkedett a települési lakásfenntartási támogatás jövedelemhatára is az
előző rendelethez képest: erre a támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló
személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), és
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, egyedül élő esetében az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 400%-át (114.000 Ft).
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetében 5.000 Ft-tal emelkedett a
segély az előző rendeletben megállapított összeghez képest (15.000 Ft lett).
Bölcsődéztetési támogatásnál a jövedelemhatárok emelkedtek: családban
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az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250%-át (71.250
Ft), egyedülálló kérelmező esetén 400%át (114.000 Ft), és a szülő hitelt érdemlően igazolja, hogy halaszthatatlanul
munkába kell állnia, kérheti a támogatást.
Szociális tűzifára való jogosultság
esetén is családban élő kérelmezőnél a
71.250 Ft, egyedülállónál a 114.000 Ft
lett a jövedelemhatár.
Új támogatási formaként jelent meg
a rendeletben az a lehetőség, hogy akinek a gyermeke táplálékallergia miatt
nem részesülhet közétkeztetésben (mert
a szolgáltató nem biztosítja számára a
speciális ellátást), az önkormányzattól
rendkívüli települési támogatást kérhet
(a rendeletben részletezett egyéb feltételek fennállása esetén).
Részletekért és pontos információért
látogasson el a www. nagytarcsa.hu honlapra, vagy érdeklődjön a szociális ügyintézőnél:
Vass Ildikó Éva:
igazgatas2@nagytarcsa.hu;
06-28/450-204/106-os mellék!
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Nagytarcsai jómadarak: a feketék

agyon szeretem a feketét. Legyen az a póN
lóm, egy jó erős kávé, vagy nagy betűvel
István, aki jól tudott írni, de főleg, ha .... rigó!
„Betemetett a nagy hó erdőt, mezőt, rétet.
Csak a fekete rigó maradt feketének."
Óóó! Hányszor hallgattam, dúdoltam gyermekeimmel éveken keresztül a Kaláka kedves
dalát. Azonban ahogy négy gyermekem között
nem tudok és nem is akarok rangsort állítani,
úgy madaraim sorrendje is esetleges. Annyi bizonyos, hogy a verebek mellett a Turdus merula is igen közismert és közkedvelt madár. A
hímek tavaszi territórium-védő flótázása többségünknek nem csak a fülét, de szívét is megérinti. Mesélhetnék azonban szomorú
történeteket is, hogy például Budán egy hím
két versszak eldalolása között meglátta magát
egy autó visszapillantójában. Azt hitte, hogy
egy betolakodó rivális. Abbahagyva a fütyülést
nekiesett a tükörképének. Ám az agresszív betolakodó nemhogy meghunyászkodna, még
ugyanúgy támad, mint ő. Ezért még dühödtebben rontott rá újra és újra, mindaddig, míg véresen, végkimerülésben elpusztult. De hagyom
az ismeretterjesztést az ornitológusokra. Én érzelmi síkon maradok. Csak sajnálni tudom az
így elpusztult példányokat.
A parókia udvara ahol hetedmagammal felcseperedtem, egy hatalmas édenkert volt. Rengeteg gyümölcsfa, virág, bokor, zegzug. Tehát a
terep rendkívül vonzó a madarak számára. Volt
feketerigónk is bőven. Igen, bőven, mert megszokott volt, hogy tavaszi estéken négy öt rigó
is fújta a magáét kertünkben. Három az egymástól távol eső három nagy diófa kiválasztott
ágán próbálta túlharsogni a másik kettőt, melyek közül az egyik a parókia, a másik a nyári
konyha kúpcserepén, lecsapott farokkal vette
fel ugyanazt a furán görnyedt daloló pózt. Centire pontosan minden este mindenki a maga
helyén, teli torokkal. Nagy örömünk volt, hogy
a parókia tetején lévő a feleségével minden évben bejáratunknál fészkelt a lilaakácban, pontosan a boltív közepén, s ezzel családi
címerünkké avanzsált. Eme párossal találkoztam legtöbbet, mert naponta láthattam, hogyan tatarozzák az öreg családi fészket.
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Aztán megkezdődött kotlás. A fal mellett álló vízgyűjtő betongyűrűről próbáltam bepillantást nyerni a fészekbe, ahol a tojó mereven
égnek meredő csőrével úgy tett, mintha ott se
lenne. Persze szigorúan vigyázó szeme minden
rezdülésemet mérlegelte. Amikor már elzsibbadtam az ágaskodásban és lekecmeregtem,
megnyugodva, fél szemmel lenézett rám. Tudtam, arra gondolt, hogy jól átvert engem. Én
pedig csalódott voltam, mert megint csak pár
hét múlva tudtam meg, hogy három vagy négy
csemetével gyarapodtunk. Amúgy atyailag
minden madár zaklatása tiltva volt. No, azért
valljuk meg, voltak olyan évjáratok nem egyszer, hogy kíváncsiságom előmozdította a fiókák amúgy is korai, de általam időelőtti
fészekhagyását. Ennek következtében a szülők
éktelen csettegéssel próbálták biztonságba terelni a repülni még képtelen kicsiket. Bűntudatomat fokozta a kertünkben folyton illegálisan
lófráló szomszéd macskák hada. Nem véletlen
tehát, hogy számomra zsigerből ellenszenves
cicusék minden egyede.
Időközben saját kertem, házam – családi
fészkünk –, s benne családom lett. Én is hasonló szigorral intettem gyerekeimet a madarakkal
kapcsolatban, mint atyám. Nagy unszolásra
mégis háromszor futottunk neki a macska kérdésnek. Szerénke, Miska, és Lompos távoztával
(ezek a távozások az élet mezejéről történtek,
tavaszi szerelmi bódulat következtében, és autók által a házunk előtt az úttesten) a madártársadalom felszabadult.
Talán már egy évtizede lakónk és személyes
barátunk egy feketerigó pár. Szeglete sincs kis
kertünknek, ahol ne próbáltak volna így, vagy
úgy szerencsét. Ezt nem úgy értem, mint Cseh
Tamásék, hanem fránya macskailag. A néhány
kudarc ellenére a mai napig családunk eleven,
és tavasszal zengő tartozéka ez a rigópáros. Télen a bejáratunkkal szembeni labdarózsa bokron emésztik a házunk faláról lelakmározott
amerikai szőlőt – lila piszkot hagyva maguk
után, de nem bánom, mert amikor elmegyek
alattuk nem repülnek el. Nemegyszer úgy harminc centi (!) távolságból hallom a hímet,
ahogy kicsit szégyenlősen, halkan, leheletfino-

man próbálgatja fuvoláját. Tavaly háromszor is
költöttek, s ezt a fészekaljat három legény
hagyta el augusztus végén. Békében átteleltek,
ám februárban nagy volt a küzdelem a három
fiatalúr és apjuk között. Az igen heves szóváltásokkal tarkított meccs napokig eltartott, mire
az öreg megértette velük, hogy ki az úr a háznál. Márciusban anyukával szoros együttműködésben gyűjtögették a bélelésre alkalmas
spárgafoszlányokat, megtépázva ezzel tavalyi
paradicsomültetvényem kötelékeit, miközben
közeli megfigyelésekkel felügyelték, hogy szabályosan metszem-e körtefáimat. Idén tavasszal úgy döntöttem, hogy vége a télnek, és
beüzemeltem a kerti csapot. A szárazságra való tekintettel spórolósan meglocsoltam serdülő galagonyabokromat. Rigó barátom ott
termett mellettem, nem szólt egy szót sem,
csak rámnézett szép nagy fekete szemeivel.
Egyből tudtam mit szeretne (nemhiába élünk
évek óta együtt). A beton járda mélyedésébe
loccsantok a slaggal. Rigóm nyomban odarepül
és iszik egyet. Lejt a beton, sekély a víz, az is
gyorsan lefolyik. Újra rám néz. Persze, tudom a
dolgom. Oda loccsantok neki egy nagyobb
adagot. Kicsit odébb lép a vízsugár elől, és még
el sem veszem, máris issza nagy buzgón. De
ennek is hamar vége. Újra rám néz tágra nyitott
szemmel és azt kérdezi: nem lesz több? Már
hogyne lenne! Nem messze van egy nagyobb
mélyedés a betonban. most oda irányítom a vizet. A bölcs hím előző helyén türelemmel vár.
Ahogy megtelik a mélyedés és megcsillan a kis
tócsa, odarohan, és vadul lubickol a vízben.
Megteheti, nagy a mélyedés, nem folyik el a víz.
Másodpercekig pancsol, csapkodja csőrével,
szárnyával a vizet magára, mint kis unokám, Luca az esti fürdetésnél. Öröm nézni. Aztán hirtelen nagy csettegéssel megköszöni a fürdőt és
hátrarepül a párjához. Hát így élünk boldogan,
egy fészektartásban.
No. Ha már rigó legyen kövér. Ezért, még ha
csak érintőleg is, de megemlítem, hogy Zánkán, a nyaralóban énekes rigóval és léprigóval
is találkozom rendszeresen, de velük nem sikerül szoros barátságot kötnöm. Hát igen. Több
időt kéne ott töltenem. A piros oldalú szőlőrigókkal és fenyőrigókkal is csak téli, illetve őszitavaszi vonulásuk alkalmával randevúzom, de
akkor is csak tisztes távolságból. Pedig utóbbiak szép rozsdabarna hátát alkalmasint megsimogatnám. (Amúgy a madarak nem szeretik,
ha simogatják őket. Ez alól csak az idomítottak,
és a kalitkalakók kivételek. Szerintem ők is inkább csak elviselik, mint élvezik.)
Csak neve szerint tartozik ide a sárgarigó, az
aranymálinkó. Rejtett életmódot élő, de ennek
dacára itt, Nagytarcsán gyakran látható, sőt
egynémelyek udvaromba is bejáratosak. „Kreeeesss” kiáltásai és jellegzetes rövid, legurgulázó dala régi-régi boldog, meleg nyári napokat
idéz fel bennem, amikor még gondtalan rúgtam mezítlábammal a nagytarcsai határ ösvényeinek porát.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS
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Adventi családi kézműveskedés a Falumúzeumban
Nagytarcsai
Múzeumi
Kiállítóhely
(Falumúzeum)
TÉLI NYITVA TARTÁS
icsik és nagyok keresték fel december 1-én a Falumúzeumot, ahol adventi családi kézműves délután
hirdettek. Aligha meglepő, hogy Advent
első vasárnapja előestéjén az adventi
koszorú készítése állt a cselekmények
középpontjában.
Kováts Andrea múzeumvezető segítségével egyidejűleg tizenkét család töltötte be a múzeum helyiségeit. Az
asztalokon szinte minden, ami egy virágkötészetben megtalálható. Szalmakoszorúk, tobozok, örökzöldek. Színes
termések, citrom- és narancskarikák, színes szalagok, és persze gyertyák…
A kicsikre is gondoltak, ők só-liszt
gyurmából készíthettek asztaldíszeket,
az ügyesebbek még ebből az anyagból
is formáztak adventi koszorút.

K

Akik eljöttek, azoknak nem kellett üzletben vásárolniuk az adventi díszeket.
Ugye, milyen más, hogy vasárnap úgy
állhatták körül a koszorút, hogy elmondhatták: „ezt magunk készítettük…”

2018. november 1. –
2018. március 31.
Kedd:
10.00 – 14.00
Szerda:
10.00 – 14.00
Csütörtök:
10.00 – 14.00
A gyűjtemény egyéb
időpontokban
bejelentkezéssel
látogatható.
Tel: 06703798262
Email: muzeum.andi@gmail.com
Cím: 2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert utca 21.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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ÜNNEP

Adventi készülődés és vásár

kában, hiszen többnyire karácsonyi ajándékok készültek.
Gyerekek és felnőttek egyaránt nagy
buzgalommal sajátították el a különböző
mesterfogásokat, készültek a koszorúk, ajtódíszek, kopogtatók és karácsonyfadíszek, de sokan ismerkedtek a kosárfonás
fortélyaival is.
A könyvtár rongyoskönyv-vásárt tartott, Sebők Zsuzsa pedig evangélikus
könyveket hozott.
A rendezvényen az óvónők bábelőadással lepték meg a gyerekeket, a Mesekocsi Színház pedig a Csudálatos Mikulás
című darabot hozta el.
A szombati forgatagból ezúttal sem
maradtak ki az árusok, akik adventi-karácsonyi árukészlettel jöttek.

öbb százan látogattak el december 8án a Balaskovits Oszkár Iskola tornaterTmébe,
ahol közös adventi készülődés
részesei lehettek. A hagyományos és nagy
sikerű programot a Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzata rendezte, immáron harmadik alkalommal.
A teremben felállított asztaloknál jó
kézügyességgel rendelkező önkéntesek,
valamint a Szivárvány óvoda óvónénije és
a Falumúzeum vezetője segítettek a mun-

Az advent biztonságáért
A karácsony az év legmeghittebb, sokak számára talán a legszebb ünnepe. Szeretetről, melegségről, egymásra figyelésről szól.
Ugyanakkor ebben az időszakban a szokottnál is jobban kell vigyáznunk értékeinkre,
biztonságunka.
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet elterelve próbálják elemelni a
pénztárcákat és egyéb értéktárgyakat. Kérjük,
legyen elővigyázatos, az ünnepi bevásárláskor
ne a bevásárlókosárba helyezze el kézitáskáját,
illetve ne tartsa bankkártyáját és annak PIN
kódját egy helyen!
Kérjük, legyen figyelmesebb, és az ünnepi
utazás ideje alatt értékeit ne hagyja egy pillanatra sem őrizetlenül! Legyen óvatosabb az ünnepek ideje alatt, és tömegközlekedés során
kézitáskáját mindig tartsa testközelben, zártan!
Sokan hagynak értéket látható helyen az
autóban. A parkolóban őrizetlenül hagyva akár
másodpercek alatt feltörhetik a gépjárművet,
megszerezve a benne hagyott értékeiket, jelentős kárt okozva az autóban. Legyen figyelmesebb az ünnepi utazások ideje alatt, és
gépkocsiját minden esetben zárja le! Ne hagy-
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jon semmit az autó utasterében! Amennyiben
autóúton vagy autópályán megállítják, kiszállást követően zárja be gépkocsiját!
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban
találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon
és lakókörnyezetünkben egyaránt. Előfordulhat, hogy bizonyos „adománygyűjtők” valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják
megszerezni a pénzünket saját maguk számára. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő
szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni.
Az ünnepre készülődést a csalók is kihasználhatják. Kérjük, legyen bizalmatlanabb,
amennyiben családtagjaival kapcsolatos hírt
kap, minden esetben ellenőrizze annak valódiságtartalmát! Legyen óvatosabb, és ne posztolja az ünnep minden eseményét a világhálón!
Legyen körültekintőbb internetes vásárlások
előtt, csak ellenőrzött oldalakról, személyektől
rendeljen!
Legyen elővigyázatos, és ajtónyitás előtt
győződjön meg róla, hogy ki akar bejutni a lakásába. Idegent soha ne engedjen be otthonába, bármilyen indokra is hivatkozik!
Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt
elutaznak. Otthona biztonsága érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat:

Legyen elővigyázatos és utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt!
Legyen megfontolt, és a lakás pótkulcsát ne
tartsa elrejtve a bejárati ajtó közelében!
Legyen figyelmesebb az ünnepek ideje
alatt, és ha hosszabb időre elutazik, lakása nyílászáróit többször ellenőrizze le, hogy biztosan
zárva legyenek!
Legyen előrelátóbb, és lakása védelme érdekében biztonsági zárral lássa el otthonát!
Kérjük, legyen elővigyázatos, és készítsen
értékeiről (pl: műszaki cikk és annak gyári száma, jótállási jegy, ékszerek) fényképes értéklistát, és azt helyezze biztonságos helyre!
Kérjük, legyen elővigyázatos, ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává
vált, jelezze azt személyesen a legközelebbi
rendőrkapitányságon, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén!
Az áldozattá válás elkerülése érdekében
kérjük odafigyelésüket mind magukra mind
embertársaikra, hogy az ünnepeket ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!
BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET KÍVÁN
A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA!

Nagytarcsai TÜKÖR

ÜNNEP

A Művészeti Iskola Mikulás hangversenye
A Nagytarcsai Művészeti Iskola Mikulás hangversenyén, a Táncsics Művelődési Házban Kiss Zoltán, az intézmény vezetője köszöntötte a fellépőket, a szülőket és az érdeklődőket.
Bejelentette, hogy a Mikulást is meghívták az előadásra, bízva
abban, hogy megtiszteli majd a rendezvényt.
Kissné Bozó Sarolta tanárnő konferálta fel a műsorszámokat,
téli dalokat, könnyű kis gyerekdalokat, kamarazene-számokat,
kórusokat és egyéni zeneszámokat, amelyek ezúttal a Mikulás,
azaz Szent Miklós tiszteletére szólaltak meg.
Aztán felcsendült a zene, és persze a Mikulás is eljött. Ki tudna
ellenállni ennyi szép dalnak, zenének?

Rajzverseny és Mikulásváró

„Télapó, gyere már!” elnevezéssel hirdetett
rajzversenyt a falu óvodás és iskolás gyermekei számára a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete. Ha jól
számoljuk, ez már a kilencedik ilyen alkalom volt, s ezúttal is igen szép volt a „felhozatal”. A Szivárvány és a Csillagszem
Óvodából, valamint a Blaskovits Oszkár
Általános Iskola alsó tagozatos osztályaiból több mint 150 gyerek összesen 154
rajzot küldött be a pályázatra.

A hagyományokhoz híven a rajzokból
kiállítás készült a Táncsics Mihály Művelődési Házban, ahol december 5-én Mikulásváró fogadta a gyerekeket.
Nem is kellett sokat várni a nagyszakállúra, hiszen ő jutalmazta a rajzokat beküldő gyerekeket, miközben a zsúfolásig
megtelt színházteremben a krampuszok
lázas igyekezettel próbálták kielégíteni az
aprónép édességigényét..
(SZILASTV)

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

A rajzverseny abszolút győztese a zsűri döntése alapján Vollay Eszter 4/a osztályos tanuló lett, fenti alkotásával
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KULTÚRA

Könyvtári hírek
Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag
sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni
gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni
induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni
a jóságot még ma
el kéne kezdeni
óh bennünk fénylő csillag
merj már megszületni
Kedves Olvasóink!
E hónapban rendhagyó módon könyvbemutató helyett a novemberi könyvtári találkozásokról
szeretnénk beszámolni és két hírrel kedveskedni
Önöknek.
November 8-án dr. Pécsi Rita neveléskutató
előadásának lehettünk tanúi “Önbizalom, önértékelés és önbecsülés” címmel, és reméljük, hogy sokat
tanultunk
tőle
mindannyian
a
gyermeknevelésről. Néha meghatódtunk, sokszor
nevettünk és mélyen elgondolkodtunk.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, ötvenen
tisztelték meg az előadót jelenlétükkel, öröm volt
számunkra látni a sok kisgyermekes anyát, új lakókat, új arcokat egyaránt. Az előadó könyvei a
könyvtárban megtalálhatók.
November 20-án a Nők Lapja újságírója és immáron 15 könyv szerzője, Schäffer Erzsébet látogatott el hozzánk író-olvasó találkozóra. Erzsébet
három éve már volt nálunk, ismerősként köszönthettük. Most a “Gombolkozz ki!" címet adta előadásának. Bízunk benne, hogy aki eljött és
meghallgatta őt, velünk együtt úgy érzi, hogy egy
derűs, szeretettel teli, elgondolkodtató estét tudhatott a háta mögött. Legújabb könyve az “Ezüstróka” könyvtárunkból kölcsönözhető.
Dr. Pécsi Rita
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November utolsó estéjén dr. Reisinger János
tartott előadást Tompa Mihályról, a “megindultság
költőjéről”, akit éppoly mostohán kezelnek a mai
napig, amilyen mostoha sorsa volt. Eddig ez csupán a harmadik Tompa előadás, amit hazánkban
tarthatott az irodalomtörténész, pedig tavaly volt
a költő születésének 200., idén halálának 150. évfordulója... Mégsem jelent meg például 1870 óta
Tompa Mihály-összes versének kiadása, az évfordulóra sem.
Mi, nagytarcsaiak büszkék lehetünk magunkra,
nekünk van Tompa Mihály utcánk, ráadásul ott
lesz az új könyvtárunk is jövőre, amit már tűkön
ülve várunk! Reisinger János, ahogy azt tőle megszokhattuk már, remek előadást tartott a költőről
és koráról, hitvallással egybekötve.
Jövőre Ady-évforduló, így előadónk Ady-estet
ígért nekünk 2019-re!
Mindhárom találkozónak a Polgármesteri Hivatal díszterme adott otthont, köszönjük az önkormányzatnak, hogy méltó helyet biztosíthatunk a
hozzánk látogató neves előadóknak és az irodalombarátoknak.
Kedves Olvasóink, december folyamán két
meglepetéssel is szeretnénk kedveskedni Önöknek: könyvtárunk folyosóján beüzemeltünk egy
„Ingyen elvihető” könyvespolcot, ahonnan mindenki bátran vihet haza 1-1 ingyen olvasnivalót,
amit nem kell visszahoznia. Könyvtárunk zárva tartása alatt is szabadon csemegézhető.
Még örömtelibb hír, hogy az Önkormányzat finanszírozásából december folyamán a Hivatalnál
lévő buszmegállóban átadunk egy úgynevezett
KÖNYVMEGÁLLÓT, ahol mindenki leteheti felesleges könyveit és vihet magának cserébe olvasnivalót, „Hozzon egyet, vigyen egyet”-alapon, ennek
átadásáról külön képes riportban számolunk be.

Az iskolai téli szünet alatt könyvtárunk is zárva tart, kérjük szíves megértésüket.
Idei utolsó nyitvatartási napunk december 21.
2019 januárjában 3-án, csütörtökön nyitunk.
Nyitva tartás:
H É T F Ő:
9 – 15 óráig
K E D D:
11 – 18 óráig
S Z E R D A:
9– 13 óráig
C S Ü T Ö R T Ö K:
11 – 17 óráig
P É N T E K:
9– 13 óráig
Megközelíthető az iskolát megkerülve a
tornatermi bejárat felől.
A könyvtár elérhetőségei:

Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos ingyen iratkozhat be, és ingyen kölcsönözhet.
Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárközi kölcsönzéssel ingyenesen beszerezzük.

Telefonszám: 06-70- 337-8752
E-mail: bokkonyvtar@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar

„Könyvet házhoz!” – Idős, beteg, mozgásukban
korlátozott olvasóinknak díjmentesen házhoz viszszük a könyveket és értük is megyünk.

Mindenkit szeretettel várunk!
FARKAS ISTVÁNNÉ
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Schäffer Erzsébet

Dr. Reisinger János

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

Könyvmegálló

gy nappal Mikulás után, a szokásos
piacidőben a Mikulással együtt
Eegypénteki
másik meglepetés is készülődött a falunak, méghozzá egy könyvmegálló.
A Polgármesteri Hivatal előtti buszmegállóban rögzített könyvszekrény a Községi Könyvtár kezdeményezésére, az
Önkormányzat finanszírozásával valósulhatott meg. A könyvmegállót Rimóczi

Nagytarcsa
új lakói

Sándor polgármester, Rónainé Krisztina és
Koszták Rudolf képviselők vették használatba először, ők hoztak bele könyveket,
így avatva fel.
A könyvmegálló lényege, hogy bárki
szabadon és ingyen elvihet egy-egy könyvet olvasni, de lehetőség szerint hozza el
otthonról cserébe a feleslegessé vált
könyveit, hogy a könyvszekrény sose ürül-

jön ki. Természetesen buszra várakozás
közbeni olvasgatásra is kiválóan megfelel.
Kérünk mindenkit, hogy óvja a könyvmegállót, senkinek ne engedje rongálni,
és használja rendeltetésszerűen, hiszen ez
mindannyiunk közös tulajdona, vagyona.
A felszerelésben köszönjük a Nagytarcsai Közszolgáltató segítségét!
Z.V.V.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES, HOSSZÚ ÉLETET!
VÁRJUK SZERETETTEL MINDEN, JELENLEG NAGYTARCSÁN LAKÓ, 2015-2018 KÖZÖTT SZÜLETETT
KISGYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATÁSÁT 1-2 SORBAN, ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIÁNAK A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE: NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG.

Győri Adél 2018. szeptember 20-án
született. Nyugodt, kiegyensúlyozott kislány, szülei nagy örömére. Érkezését testvére, Zente is nagyon
várta, aki 2015. augusztus
5-én született, és idén már óvodás
nagyfiú.

Takács Rozina vagyok, és 2017. november 29én érkeztem az első hóval. Derekasan felforgattam anyáék akkori életét, így egyet
gondoltunk, feladtuk a fővárosi életünket és
beköltöztünk Nagytarcsára. A kaland és mókázás minden nap garantált a közelemben, és
szüleim biztosak benne, hogy szuper jó nővére
leszek a májusban születendő kistesónak!

Husz Márkó vagyok, Dorián testvérem és a szüleim legnagyobb örömére 2017. április 11-én születtem. Most már másfél éves, mosolygós,
akaratos, huncut és csupaszív kisfiú vagyok, akit
csak szeretni lehet.

Kovács Natália vagyok és 3 évvel ezelőtt leptem meg a szüleimet egy csodaszép napon,
2015. augusztus 15-én. Azt mondják rólam,
hogy csendes és bájos vagyok, ezért is szeretnék itt bemutatkozni. Van egy kishúgom, Noémi, ő teljesen az ellentétem, viszont nagyon
jókat szoktunk együtt játszani.

Molnár Mercédesz vagyok, 3200 gramm súlylyal és 53 cm hosszúsággal születtem 2018. november 8-án, két héttel korábban a kiírtnál. 3
éves Marci bátyusom türelmetlenül várta, mikor
érünk haza a kórházból, és azóta is imád.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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KÖZTÜNK ÉLNEK

Uszkó László – az Irigy Hónaljmirigy billentyűse
– Szeretsz-e itt élni, illetve mit szeretsz vagy nem szeretsz Nagytarcsában?
Nagyon szeretek itt élni. Előtte is kertes házas részen éltem,
és a pörgős szakmai életem miatt kell egy kis nyugalom a magánéletben, amit ez a falu megad nekem. Szeretem, hogy itt
még megvannak az emberi kapcsolatok, mindent el lehet intézni gyorsan, bár lehet, hogy ehhez az is hozzájárult, hogy
amint elkezdtem építkezni, azonnal bementem a legközelebbi kocsmába, bemutatkoztam, kértem egy kört mindenkinek,
és összehaverkodtam a törzsgárdával. Azóta nincs problémám.
Amit nem szeretek, az a kis közösségekben máshol is fellelhető
széthúzás, intrika, pletyka. De mi magyarok már csak ilyenek
vagyunk...
– Mit változtatnál Nagytarcsán, ha tehetnéd?
Kijavítanám a falu nevében a helyesírási hibát (Nagytartja).
De félre a tréfát, azt gondolom, hogy aki egy közösség életét
meg tudja változtatni, az a közösség maga. Ha pozitívan gondolkodunk, akarunk tenni és teszünk is, akkor minden tuti lesz.
– Művészként hogy látod Nagytarcsa kulturális életét?
Szerintem vannak jó kezdeményezések, ha jól tudom, az önkormányzat támogatja is ezeket. Próbálkozni kell, és ami érdekli az embereket, az fennmarad, ami nem, ahelyett ki kell
találni mást. Ilyen egyszerű.
– Szoktál-e részt venni nagytarcsai eseményeken?
Amikor időm engedi, természetesen. Én már falubelinek érzem magam, remélem a falu is így gondolja. Bár, néha úgy
gondolom, túl békés ez a település. A rendezvényei is. Semmi
izgalom. Mi lenne, ha egyszer így szólna a polgármester a szüreti bálon: „Most pedig következzen kicsiny falunk régi szép hagyománya: a tömegverekedés! Jó szórakozást kívánok!”
A Nagytarcsán élő Uszkó László, becenevén "Uszi" az Irigy
Hónaljmirigy együttes billentyűse, hovatovább 25 éve.
Egy hónapja egy rossz mozdulat miatt eltörött a bokája,
így kis kényszerpihenőjét tölti, de az év végi koncerteken
már ő is részt tud venni. Nagy állatbarát, nyolc macskával
és egy kutyával osztja meg nagytarcsai otthonát.
– Miért és mikor költöztél Nagytarcsára?
Szánom-bánom, de nem tudom pontosan, hogy mikor vettem a telket, van az már lassan húsz éve is. Budapesten laktam
a XVI. kerületben, és a kedvező telekárak hoztak a faluba. Apránként elkezdtem építkezni, és kilenc éve költöztem ide.

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

– Reméljük, nem lesz ilyen. Mik a terveid, vágyaid a közeli és távolabbi jövőre nézve?
Szeretném végre teljesen befejezni a házunkat, bár ez egy
kertes ház esetében elég nehéz, mert az, mint tudjuk, sosincs
kész. És szeretném, ha egyszer adhatnánk egy nagy élő koncertet a Liget fesztiválon.
– Gyors felépülést, sikeres év végi koncerteket kívánunk!

Megjelenik: havonta, 2000 példányban
Kiadó:
EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.
Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com
Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród
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HIRDETÉSI ÁRAK
Méret
Hirdetési ár:
1/16
3000 Ft
1/8
6000 Ft
1/4
12 000 Ft
1/2
24 000 Ft
1/1
48 000 Ft
Lakossági apró 20 szóig ingyenes.
Üzleti apró 20 szóig 1500 Ft.
Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!

Nagytarcsai TÜKÖR

ÉRTÜNK DOLGOZNAK

Anikó és Andrea, a háziorvosi asszisztensek
tógépen – ezek a napi műszak közbeni
feladatok.
Andi: Ehhez jönnek pluszban a műszak
előtti és utáni, fekvő, idős, súlyos betegeknél a háznál végzendő feladatok,
azoknál, akik nem tudnak eljönni a rendelőbe.
Hogy bírjátok ezt a megterhelő feladatot?

Faludi Gáborné Anikó és Drenyovszki
Mihályné Andrea háziorvosi asszisztensek. Ha felkeressük az orvosi rendelőt, velük találkozunk először.
Kedvességükkel, megértésükkel sokat segítenek, ha jól végzik a dolgukat, máris kevésbé érezzük betegnek
magunkat. De kik is ők, s mi mindennel kell foglalkozniuk? Rendelés után
kérdeztem őket.
Mikor és miért költöztetek Nagytarcsára?
Anikó: 1982-ben jöttem férjhez Nagytarcsára, Cinkotán nőttem fel.
Andi: 1992-ben kerültem ide, szintén
férjhez jöttem, a családom a Hajdúságból, Berekböszörményből származik, onnan költöztünk Kistarcsára.
Mikor kezdtétek a munkát a helyi rendelőben, és hol dolgoztatok előtte?
Anikó: 1997-től dolgozom itt Nagytarcsán asszisztensként, előtte 18 évig bölcsődében dolgoztam kisgyermekgondozóként.
Andi: a kistarcsai kórház urológiáján voltam ápolónő tíz éven át, 2000. január 1jén kerültem Kazinczy doktornő mellé.
Pontosan mik a feladatai egy háziorvos asszisztensének?
Anikó: Vérvétel és azok adminisztrációja,
vérnyomásmérés, vércukormérés, EKG
végzése, injekciók beadása, kötözések,
fülmosás, orvos által adott beutalók, receptek megírása, iktatása, kiadása, hetihavi jelentések megírása, folyamatos és
sokrétű adminisztráció, mely csak önmaga napi másfél-két órát vesz igénybe
fejenként, két egyszerre működő számí-

Andi: Sokat dolgozunk, 3030 beteg van
jelenleg az egyetlen helyi felnőttorvos
ellátotti körében, ami rengeteg neki és
nekünk is, nagy szükség lenne második
orvosi körzetre. Pszichésen is megterhelő a feladat. Jólesik, amikor azt mondják,
jobbak vagyunk egy pszichológusi beszélgetésnél, mert tudjuk, hogy az is a
gyógyulást szolgálja, ha kibeszélhetik
magukat a betegek.
Anikó: Egy beteg ember eleve türelmetlenebb, sietne, nagyon nehéz megtalálni
mindenkihez a megfelelő hangot - de
tudjuk, hogy a beteg haragja sokszor
nem nekünk szól és igyekszünk nem
felvenni, türelmesek maradni. Andi
egyébként is a nyugalom szigete, nehéz
kizökkenteni.
Andi: Anikó pedig a lelkisebb, aprólékosabb, precízebb. De nagyon jó nálunk a
hangulat, szeretünk együtt dolgozni, kiegészítjük egymást.
Hogy látjátok a nagytarcsai betegeket, lakókat, milyenek vagyunk, mi
mit tudunk tenni, hogy zökkenőmentes legyen a rendelőbe való látogatásunk?
Anikó: Mivel rengeteg az új beköltöző,
engedjék meg, hogy elmondjunk néhány dolgot, amit kérünk szépen - a régi lakók már ismerik a bevett
gyakorlatot. Kérjük szépen, amiatt ne telefonáljanak a rendelőbe, hogy hányan
vannak éppen és meddig van rendelés
és milyen gyógyszert kell felírni, mert a
felesleges telefonok a súlyos esetektől
foglalhatják el a telefonvonalat. Ha valaki csak receptet szeretne, az e-recept
rendszerének ellenére is személyesen
kell megjelennie a rendelőben! Nem kell
kivárnia a sort, csak az ajtó nyílását és
beadhatja egy papíron, hogy milyen
gyógyszereket írjunk fel.
Andi: Hétfőnként és szerdánként sokan
csak vérvételre várnak, nem szabad
ilyenkor kifordulni az ajtón a betegeknek, látva a tömeget, elég ha felteszi a
kérdést, hogy orvosra ki vár, és lehet,
hogy arra csak 1-2 a várakozó. Kérjük a
tisztelt betegeket, hogy a rendelés utol-
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só fél órájában csak sürgős vagy súlyos
betegséggel érkezzenek, bizony tévhit,
hogy akkor már úgyis kevesen vannak!
A családotokról, hobbitokról, magánéletről szabad kérdezni?
Anikó: Igen, persze, 57 éves vagyok, van
egy 33 éves fiam és két kicsi unokám,
egyikük 3 éves, másikuk 9 hónapos. A
férjem öt éve hunyt el, tragikus hirtelenséggel. A családommal, unokáimmal
szeretem leginkább tölteni a szabadidőmet, illetve heti rendszerességgel vízitornára járok.
Andi: Én 48 éves vagyok, van két fiam,
akik 23 és 25 évesek. Misi, a férjem egy
éve hunyt el egy súlyos betegségben,
még csak 55 éves lenne most... Lánykoromban egy focipályán ismerkedtem
meg vele, és a foci szeretete a mai napig
kitart, rendszeresen focizunk egy
lánycsapattal.
Köszönöm az egész falu nevében a
munkátokat!
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
A SZERZŐ FELVÉTELEI

A rendelő elérhetősége
és a rendelési idő:
Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845

Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 12:00
Kedd: 14:00 – 18:00
Szerda: 08:00 – 12:00
Csütörtök: 13:00 – 17:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Vérvétel:
Hétfő: 06:30 – 07:30
Szerda: 07:30 – 08:00

15

EMLÉKEZET

Tanító Néni történetei
Tudják-e a Füzesliget lakóparkiak, milyen fontos, történelmileg értékes helyen laknak? Ezt szeretném elmondani, hogy lakóhelyükre még büszkébbek legyenek. Meg nagyobb
szeretettel ápolják. Molnár Lajos tanító helytörténeti kutató
találta meg az Országos Levéltárban, a kutató ásatások pedig
igazolták, hogy az a terület, a hajdani sóderbánya, a mai Füzesliget nevű lakópark, 960 körül, vagyis a X. században, a
honfoglalás korában, magyar köznépi temető volt.
Ez a tény igazolja, hogy Nagytarcsa területén már akkor is
laktak nem akárkik, hanem honfoglaló őseink. Erre a helyre
néhány szórvány- lelet, például egy sodrott technikával készült bronz nyakék, és egy kengyelpár irányította a figyelmünket. A nyakéket én találtam, a kengyelpárt pedig Tagai
István, a mostanában elhunyt Tagai István édesapja lelte, és
hozta a múzeumba. Ezek a leletek elég komolynak tűntek ahhoz, hogy kutatást kérjünk a Nemzeti Múzeum vezetőitől.
Amikor ennek híre ment a faluban, türelmetlen hazafiak,
Győri János nagytiszteletű úr és Dinya József honvédtiszt kijöttek erre a területre. Dinya Józsi nagyon izgatott volt, hogy
találjunk mi is valamit, rámutatott egy helyre, hogy itt ássunk!
Bátortalanul, mert tudtuk, hogy azt csak szakember teheti,
nekiláttunk a munkának. Szerencsénk volt. Egy érintetlen sírt
találtunk, a megfelelő, azaz várható mellékletekkel: varkocskarikák (amelyek az ősapák copfba font haját fogták össze),

vas bárd, vas nyílcsúcsok, vas kengyelpár, vas zabla és vas hevedercsat volt a csontváz mellett. Több helyre nem is ástunk
le, ez is elég volt arra, hogy tudtuk, nem maradunk szégyenben a régészek előtt, nem jönnek hiába. Jött is H. Kelemen
Márta és Kovács László régész, Horváth István és Bende Ildikó régésztársukkal együtt. 23 sírt ástak ki. Értékes anyagukat
feldolgozva, Bakay Kornél és Kovács László publikálták az
eredményt. A többi sírban találtak még füles gombokat, aranyozott bronz, domború felületű kerek ingnyak-veretet, egy
tíz év körüli gyermek-csontváz mellett 5 juh, és 1 kecske ugrócsontot, amelyek dobójátékok lehettek. Azt nem mondhatjuk, hogy ezek gazdag leletek lettek volna. A régészek
megmagyarázták, hogy nem várhattunk többet. Ami nekünk
maradt keresgélésre, az a temető széle volt. A közepén eltemetettek, vagyis az akkori kor gazdagabbjainak maradványait a korábbi sóderbányászok már megtalálták. Esetleg ügyet
sem vetve rájuk, a talált tárgyak elkallódtak. Így nekünk, kései kutatóknak szerencsénk nem volt, de a régészeknek elég
arra, hogy bizonyítsák, X. századi temetőt találtak, amely elég
arra, hogy tanúsítsa, ezen a területen is éltek a honfoglaló
ősök. Most pedig a lakópark tulajdonosai vették birtokba,
akikben biztosan van annyi nemzeti büszkeség, hogy még
jobban megszeressék lakóhelyüket.
Szeretettel mesélte:
MOLNÁR TANÍTÓ NÉNI

Tarcsa Túra – ismerd meg környezeted!
A Tarcsa Túra remek lehetőség az újonnan ideköltözött lakosok számára is, mivel
megismerhetik környezetüket. Sok esetben Pécel, Isaszeg, Kerepes és Gödöllő
melletti erdőkben túrázunk, így mindenkinek ajánljuk, akik szívesen ismerkednek
Nagytarcsa és a szomszédos települések
természeti értékeivel.
Javasoljuk figyelemmel kísérni Facebook oldalunkat, mely a fb.com/tarcsatura címen található meg. Illetve érdemes a
kihelyezett plakátokat figyelni és a tarcsavilag.hu oldalt, ahol szintén közzétesszük
a következő kirándulások időpontját.
Továbbra is nagy szeretettel várjuk természetkedvelő túratársainkat.

ovember 4-én kihasználva a csodás, napsütéses őszi időt,
felkerekedtünk, hogy ismét bejárjuk a Nagytarcsa határN
ában elterülő erdei, mezei ösvényeket.

A SZERVEZŐK:
KOSZTÁK RUDOLF ÉS TAGAI ANNA

Nagy örömünkre az érdeklődés töretlen a Tarcsa Túra iránt.
Izgalmas túraútvonalakat járunk be jókedvű kis csapatunkkal,
miközben megvitatjuk ügyes-bajos dolgainkat. Jellemzően
minden korosztály megtalálható a természetbarát túrázóink
között.
2019 februárjában lesz 5 éve, hogy megszerveztük az első
Tarcsa Túrát. Az eltelt évek alatt igencsak sokan kirándultak
velünk, ismerkedve a környék figyelemre méltó természeti
adottságaival. Lehetőség nyílik egymással is ismerkedni, beszélgetni, kapcsolatokat ápolni. A mai rohanó életvitelünk ellensúlyozására is lehetőséget ad ez a program, ahol egyre
többen ismerősként üdvözlik egymást, és várják szeretettel
az új érdeklődőket, csatlakozókat.
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KÖZÉRDEKŰ

Karácsonyvárás a piacon
Az adventi időben piacunk is egyre népszerűbb. A Közszolgáltató
jóvoltából a fényfüzérekkel ékesített pavilonok igazi karácsonyi
hangulatot árasztanak. A forgalom ilyenkor mindig erősödik. Itt
nemcsak a karácsonyi, szilveszteri asztalra, de akár a fa alá való
ajándék is beszerezhető. Ki ne örülne egy illatos szappannak, különleges szörpnek vagy akár az egészséget is védő homoktövis
készítménynek? Ilyenkor nagyon kelendőek a szépséges és hasznos fazekas termékek, amelyekben sütni és tálalni is lehet. Adventi, karácsonyi díszek is kaphatók a piacon, amelyekkel
otthonunkat díszíthetjük.

szönjük a Nagytarcsai Közszolgáltató minden munkatársának, Fehér István piacfelügyelőnek az egész év alatt nyújtott számos segítségét.
Minden kedves vásárlónknak, partnerünknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
RÓNAINÉ KRISZTINA

Mire e lap az olvasókhoz kerül, már a Mikulás is tiszteletét tette
a piacon, kicsik-nagyok örömére. Inkább szaloncukrot osztott,
mint virgácsot.
A karácsonyfavásárt is sikerült megszervezni. December 14-én
pénteken, 14 órától indul a vásár. Régi partnerünk, Kovács Róbert
hozza a normand fenyőfákat, 6500 Ft-os darabáron. A fák 2 méter körüli méretűek, magyar termelőtől származnak. Maximum
100 darabot tud hozni, tehát a vásár a készlet erejéig tart.
A két ünnep között tervezzük a következő nyitva tartást, tehát
be lehet vásárolni Szilveszterre is.
Az év végeztével ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a
piac minden segítőjének, partnerének és közreműködőjének. Kö-

Lbub

GYÓGYPEDIKŰR
Nagytarcsa, Bocskai u. 55.
(bejelentkezésre) 06/30-4721910
Hívásra házhoz is megyek!

Barbara kutyakozmetika
+3620/9355059
Nagytarcsa Tessedik Sámuel u.38
www.barbarakutyakozmetika.hu
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Mérlegen a szlovák önkormányzat idei esztendeje
NOVEMBER VÉGÉN KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTT A NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA. A CÉL A
SZÁMVETÉS ÉS A TERVEZÉS VOLT: ÉRTÉKELTÉK AZ IDEI MUNKÁT, ÉS ELKÉSZÍTETTÉK A JÖVŐ ÉVI MUNKATERVET.
SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ ELNÖKÖT FŐKÉNT AZ IDEI ESEMÉNYEKRŐL KÉRDEZTÜK.
Milyen év volt 2018 a szlovákok
életében?
Hagyományainkhoz híven ebben az
évben is nagyon sokat dolgoztunk. Nagyon sok saját, kimondottan szlovák
rendezvényünk volt, valamint több település-szintű rendezvényt is megpályáztunk. Mondhatnám, hogy sikeres évet
zárhatunk, bár még néhány feladat hátra van. Vasárnaponként a mi szervezésünkben zajlanak az adventi közös
gyertyagyújtások, és még számos, karácsony előtti feladatot vállaltunk fel.
Talán sokan észrevették már a lakosság köréből, hogy a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzata (röviden
NSZÖ) nemcsak saját rendezvényeinek gazdája, hanem számos községi
rendezvény, köztük a nemzeti ünnepek megrendezését is vállalja.
Örülök, hogy bizalmat kaptunk ezek
szervezésére-rendezésére, a visszajelzések szerint színvonalas rendezvényeink
vannak. Áttekintve az évet, mondhatnánk, hogy a január csendes időszak, de
ekkortájt kell elkészítenünk a beszámolókat, az elszámolásokat. A február a báli időszak, ilyenkor ellátogatunk a
környék szlovák önkormányzatainak farsangi rendezvényeire, hozzátéve, hogy
ez nem okvetlenül mulatozást jelent, hiszen ilyenkor tudjuk ápolni ezeket a nagyon is fontos térségi kapcsolatokat.
Természetesen eleget teszünk a helyi
meghívásoknak is, például nagyon jó
kapcsolatokat ápolunk a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületével, és más civil szervezetekkel is. Ezek
társadalmi kötelezettségek is, amelyeknek szívesen teszünk eleget.
Milyen volt a tavasz?
Márciusban a húsvéti készülődés és a
március 15-i nemzeti ünnep jelentett kihívást, hiszen ezeket a rendezvényeket is az
NSZÖ vállalta magára. De jutott idő egy
szlovák nyelvű színdarab megtekintésére
is a Nemzeti Színházban. Áprilisban rendszeresen részt veszünk a környékbeli szlovák
közösségek
nagypénteki
megemlékezésein. Ecseren például van
egy nagyon régi népszokás, a patakmosdás, ebből idén sem maradtunk ki.
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Hosszabb szünet után idén újra volt
majális Nagytarcsán. Sokan felvetették,
hogy volna rá igény, nos, mi megszerveztük. Része volt a Mölkky kupa is. A
finn dobójátékot Sebők Zsuzsa népszerűsíti lelkesen, ezt mi felkaroltuk, és igen
szerves részévé vált a vidám majálisnak.
csakúgy, mint a világzenei fesztivál, valamint a focikupa.
Egy tavaszi kezdeményezésünk nyomán a PC Arénával és az önkormányzattal közösen faluszépítésbe kezdtünk,
lefestettük a helységjelző táblákat és a
köztéri padokat.
Mi vállaltuk a hősök napi megemlékezés lebonyolítását is az evangélikus
templom kertjében.
A nyár a szabadságok, a pihenés
ideje…
Nem mondhatnám, hogy eseménytelen volt a nyár, számos szlovák rendezvényen vettünk részt, például a
cinkotai néptánctalálkozón, ugyanott
egy ruhabemutatón, ahol a nagytarcsai
viseletet mutattuk be, és Kistarcsán is
jártunk a szarvasi Szlovák Színház bemutatóján.
Folytatódott a faluszépítés, részt vettünk a körforgalom csinosításában, a virágültetésben és júliusban mi rendeztük
meg a trianoni megemlékezést.
Képviseltettük magunkat az Országos Szlovák Önkormányzat szlovák napján, ezúttal Békéscsaba volt a helyszín, s
ugyancsak júliusban ott voltunk a bánki folklórtalálkozón.
Augusztusban két fontos eseményünk volt, egyrészt mi rendeztük a település
Szent
István
napi
megemlékezését. Másrészt nagy sikere
volt a szlovák tábornak, közel félszáz
gyereket táboroztattunk két héten keresztül. Ismét jártunk Cinkotán, közös
rétessütésen, megmutattuk, milyen az
igaz nagytarcsai lakodalmas rétes.
Ennyit a pihenésről, és már itt is
van az ősz…
Szeptemberben ismét megrendeztük
a hagyományos falusi búcsút, amelyet
mi elevenítettünk fel, és a siker nyomán
idén is megtartottuk, ezúttal kiegészítve a fúvószenekari találkozóval. Siposné
Varga Edit, a kistarcsai zeneiskola vezetője Nagytarcsán él, az ő régi vágya volt
egy ilyen fesztivál megrendezése, mi
pedig örömmel fogadtuk be a rendezvényt, amit nemcsak a zenészek, hanem
a lakosság is élvezett. Ugyancsak a búcsú napján nyílt meg a Sebők Zsuzsa
kezdeményezésére negyedszer meghirdetett fotópályázat legjobb képeiből
összeállított fotókiállítás.

Szeptemberben még részt vettünk a
Vanyarci Haluskafesztiválon, októberben pedig a nemzeti ünnepen fáklyás
koszorúzást tartottunk.
Azt hiszem a legjelentősebb rendezvényünk a Szlovák Nemzetiségi Nap,
amelyet október végén már huszonnegyedik alkalommal rendeztünk meg. Jövőre lesz a huszonötödik, azt szeretnénk
majd még emlékezetesebbé tenni.
Időközben eljutottunk az adventi
időszakhoz, mire ez az írás megjelenik, már két közös gyertyagyújtáson
leszünk túl.
Örülök, hogy mi szervezhetjük ezeket
az advent-vasárnapi közösségformáló
rendezvényeket. Még kettő van karácsonyig, szeretnénk, ha minél többen
jönnének el, hiszen az a cél, hogy együtt
legyünk a meghitt percekben. Lezajlott
az adventi készülődés és vásár is, úgy
érzem idén is sikeres volt.
Azt hiszem, mozgalmas és sikeres
évet zárhatunk, s ebben nemcsak nekünk, hanem támogatóinknak is jelentős szerepe volt. Elsősorban köszönjük
az anyagi támogatást Nagytarcsa Község Önkormányzatának, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Országos
valamint a Pest Megyei Szlovák Önkormányzatnak. Hálával tartozunk a Nagytarcsai Vagyonkezelő vezetőjének és
munkatársainak, hogy rendezvényeinkhez biztosították idén is a feltételeket.
Köszönjük a polgármester úrnak és a
képviselő-testület tagjainak, hogy emberileg is mellettünk állnak. Köszönöm
az együttműködést a falu más civil szervezeteinek és magánszemélyeinek, valamint a Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzatában dolgozó képviselőtársaimnak, hiszen hatalmas munkát végeztünk közösen.
ZS. I.

Nagytarcsai TÜKÖR

SZABADIDŐ

Szabadidőpark a falu szívében – jöhet a befejezés!
polgármester úr, a bizottsági tagok és
képviselőtársaim pozitív elbírálásában,
megkezdődhet a szabadidőpark 4. üteme, egyben befejezése.

A negyedik ütem
A park akkor lesz igazán park, ha teret adunk egy nagy zöld füves területnek. Gondolva a kikapcsolódni
vágyókra, egy nagyobb zöld terület fontos részét képezné a parknak, hogy nyáron egy pokrócot leterítve lehessen
lazulni egy jó könyvvel, egy jó társasággal.
Másik fontos része egy nagy játszótér,
ahol a legkisebbektől a nagyobb gyerekekig, mindenki megtalálhatja a felhőtlen játék élményét. Emellett kiépítenénk
ltelt pár hónap a szabadidőpark átadója óta. Nagy öröm, hogy minden
Ehétvégén,
de még hétköznap is sok
gyerek, felnőtt és sok sportolni vágyó
használta a parkot. Így volt ez az ősz
egyik vasárnapján, ahol ezek a képek is
készültek. Jó látni, hogy nem volt hiábavaló a törekvés egy közösségi tér létrehozásában. Ugyan vége lett a jó időnek,
de a munka télen se áll meg.
A park elkészült része után (kosárlabdapályák, görpálya, sajáttestsúlyos edzőpark, bringa pumpapálya, erdei
futóösvény), jöhet a folytatás. A részletes tervezés lassan elkészül, majd bízva
pár mozgásfejlesztő-egyensúlyozó eszközt, ami a kicsik mozgásfejlődést támogatja, és motorikus képességet
fejleszt. Továbbá építenénk egy szalonnasütő, bográcsozó helyet, két nagyobb
szaletlit, padokat, világítást. A park nagyobb rendezvények helyszínéül is szolgálhat.
A mai rohanó világban alig jut idő
egymásra és magunkra. Ezekre a helyekre nagy szükség van, hogy a számítógép-telefon elől felállva kimozduljunk
a szabadba akár egyénileg, akár családostul sportolni, kikapcsolni. Törekedni
kell, hogy Nagytarcsa lakosai egészségesen, sportosan és boldogan éljenek.
Ezért is fontosak ezek a terek, mindemellett remek közösségépítő hatásuk
van.
Munkásságaim egy részét, a park eddigi és további fejlesztéseit, terveket,
sport és szabadidős tevékenységeket
nyomon követhetik az oldalamon is:
fb.com/rudolfkosztak
KOSZTÁK RUDOLF
KÉPVISELŐ

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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MINKET VÁLASZTOTTAK

„Minden tekintetben jól választottunk”

BÁRMELYIK IRÁNYBAN IS HALAD VALAKI
AZ M0 KÖRGYŰRŰN, NAGYTARCSA MELLETT AUTÓZVA FELHÍVJA MAGÁRA A FIGYELMET A HATALMAS, IMPOZÁNS
ÉPÜLET, HOMLOKZATÁN A ZÖLD BETŰS
FELIRAT: FOLTIN. SZÓVAL, NEM LEHET ELKERÜLNI. MONDHATNÁNK, AMIKOR IDE
KÖLTÖZTEK, JÓL VÁLASZTOTTAK.

tő legtöbb itthoni élelmiszerhálózatban és
nagykereskedésben jelen legyenek, ezen felül
szívesen vállaljuk az élelmiszerekhez tartozó
teljes marketingtevékenységet is. Ugyanígy nyitottak vagyunk a hazai gyártók felé, hiszen termékeiket sikerrel vezetjük be a multinacionális
áruházláncokba, kereskedelmi hálózatokba,
ezáltal segítve őket forgalmuk növelésében.

Emellett fontos kiemelni a minőségpolitikát: a 2001. óta működő ISO minőségirányítási és HACCP élelmiszer higiéniai rendszerek
üzemeltetése mellett nemrég bevezették az
IFS minőségirányítási rendszert is.
És, ha az elején elmondtuk, a Foltin Globe
Kft. megtalálta számítását Nagytarcsán, és
nagyra értékeli az önkormányzat vállalkozásbarát politikáját, tegyük hozzá: Nagytarcsa is
megtalálta számítását a céggel kapcsolatban. Helyi és környékbeli munkaerőt alkalmaznak, 50 és 120 fő között mozog a
térségből alkalmazottak létszáma, ezzel
együtt a legnagyobb problémájuk a munkaerőhiány, még több embernek tudnának
munkát adni. Másrészt a cég támogatja az
önkormányzat rendezvényeit, az idei ünnep
kapcsán is nagy értékű adományt adtak át a
minap a polgármesternek.
ZS. I.

– Minden tekintetben jól választottunk –
véli a cég tulajdonosa és első számú vezetője, Foltin Ottó. – Természetes, hogy a helyszín
adja magát, hiszen közel-távol nincs ennél alkalmasabb, ipari parkkal, jó infrastruktúrával
rendelkező település. A választásban az is közrejátszott, hogy a térségben itt a legalacsonyabb az iparűzési adó, emberi hangon lehet
tárgyalni az önkormányzattal, amely egyértelműen vállalkozásbarát politikát folytat.
De mit is rejt magában a márkanév? A
Foltin Globe Kft. névadója, most már mindenkinek világos, maga a tulajdonos. A történet 1989-re nyúlik vissza, amikor is a
kezdetekben még családi vállalkozásként
működő Foltin Kft. megjelent az élelmiszer
disztribúció, valamint az importtal foglalkozó cégek piacán.
Termékkínálatukat elsősorban a vevők
igényére alapozzák. Fő profiljukat az elsőáras, saját márkás termékek alkotják. Büszkeségük a társaság által kialakított „Globetti”
saját márka, melyet egyre szélesebb körben
forgalmaznak.
– Célunk, hogy a folyamatosan bővülő árukészletünkkel meglévő és új partnereink részére
minél teljesebb termékválasztékot biztosítsunk. Jelenlegi kínálatunkban megtalálhatóak
teák, édességek, tejtermékek, konzervek és szezonáruk – sorolja a tulajdonos.
Az elmúlt közel harminc év során folyamatosan bővült a profil, így ma már a száz
százalékos magyar tulajdonban lévő Foltin
cégcsoport Magyarország meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát az élelmiszer kereskedelem szinte minden területén:
raktározási, disztribúciós, fuvarozási és komissiózási szolgáltatást is nyújt partnereinek.
– Büszkék vagyunk arra, hogy nagy múltú
és világhírű külföldi élelmiszergyártók hazai
képviseleteként mi végezzük a termékeik kizárólagos magyarországi forgalmazását és terjesztését – mondja Foltin Ottó. – Szakmai
felkészültségünknek és az évek során szerzett
tapasztalatunknak köszönhetően gondoskodunk róla, hogy beszállítóink termékei a lehe-
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HITÉLET

Menni kell!
Most figyeljünk ádvent másik aspektusára! Leginkább arra szoktunk figyelni, hogy ádvent
eljövetelt jelent. Azért kapta ezt a jelentést,
mert Isten eljött, megszületett erre a földre, a
neve Jézus. És eljön, beköltözik a szívünkbe,
kitakarítja azt, ami nem oda való, s megajándékoz saját magával, amire leginkább szükségünk van. Végül eljön az idők végén, hogy
örökre vele lehessünk abban az otthonban,
amit ő készített nekünk. Várakozásnak is szoktuk nevezni ádventet, ezt azonban felejtsük el.
Ádvent nem arról szól, hogy várakozzunk,
mert már eljött a Messiás, ezért már a messiáshívő zsidók sem várakoznak. A mai üzenet
az, hogy el kell indulni, hogy indulj el!
Tele van mozgalmassággal a karácsonyi
történet. József és Mária elindulnak, hosszú,
fáradságos, kockázattal teli utat tesznek meg
Názárettől Betlehemig. A pásztorok nem hiszékeny népség voltak. Kemény, kérges kezű,
a nehéz megélhetéshez szokott emberek tartoztak hozzájuk, akiket a rómaiak gyakran kisemmiztek. Nem reménykedtek, nem hittek
már semmiben. De olyan impulzust kaptak a
betlehemi mezőn, hogy az angyali jelenés következtében indulniuk kellett, meg kellett
nézniük, mi történt egy – alapból – semmitmondó istállóban. (Nem királyi palotában –
oda be sem juthattak volna.) A napkeleti bölcseknek megvolt a maguk hitvilága. A csilla-

gok állásában, jóslatokban, tárgyak gyógyító
erejében gyökerezett a vallásuk. Ennek ellenére meggyőzte őket a számukra még ismeretlen egy Isten, hogy fedezzék fel az életelixír
helyett a valódi Életet, akitől minden élet származik. És elindulnak több ezer kilométert utazva viszontagságokon keresztül, hogy egy
idegen nép más hitét megismerjék, ahelyett,
hogy kényelmesen otthon üldögéltek volna
elmélyedve szokásos meditációjukban, remélve, hogy eljutnak a kozmosszal való fizikaiszellemi egységre.
Indulni kell! Ha karácsonyt akarunk, el kell
hagyni szokványos utainkat. Hagyni kell az eddigi megoldási kísérleteinket. Lehet, hogy
nem tudunk már hinni semmiben, mint a
pásztorok. De ők elindultak, mert kívülről kapták az impulzust. Nem valami csillogó pláza,
wellness-center felé vették az irányt. Nem kérdőjelezték meg az irányt, hogy istállóban lelnek rá az Üdvözítőre. A bölcsek, bár megvolt
a saját vallásuk – a maguk módján voltak vallásosok – mégis nyitottak voltak az újra. Képesek voltak otthagyni keleti, csillagjóslásra
(asztrológia) alapuló hitüket, hogy leboruljanak egy kisbaba „bölcsője” előtt, s így szembesüljenek saját gyengeségeikkel, s tegyék le elé
életüket ajándékaikkal együtt.
Nyitni kell! Megnyitni magunkat az érkező
Úr Jézus előtt! Ennek két haszna is van. Egyrészt kijöhet a szívünkből mindaz, ami nem
oda való: bűn, harag, megbocsátatlanság, neheztelés. Másrészt bejöhet az, aki oda való: az

BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
Mindenkit várunk szeretettel
ünnepi istentiszteleteinkre:
- ádventi vasárnapokon de. fél 11-kor
- ádventi egyházzenei est: december 16-án este 6 órakor
- óvodások karácsonyi istentisztelete: december 23-án
du. 4 órakor
- Szentesti családi istentisztelet a hittanosok szereplésével: december 24-én du. 4 órakor
- Szentesti istentisztelet: december 24-én este 6 órakor
- Karácsonyi ünnepi istentiszteletek: december 25-én
és 26-án de. fél 11-kor
- Karácsony utáni vasárnap: december 30-án de. fél 11kor
- Óév este: december 31-én este 6-kor és éjjel fél 12kor
- Újév napján: 2019. január 1-jén de. fél 11-kor.

latainak birtokában vagyunk, akiknek Isten útját kell egyengetnünk – vajon vane küldetéstudatunk? Legnagyobb
kincsünkként tudatosítjuk-e magunkban: Isten gyermekei vagyunk.

Várakozás
Keresztelő Szent János szavai – készítsük
az Úr útját, egyengessük ösvényeit – új
helyzetet teremtenek Isten és ember között. Isten útjai – amelyről az Ószövetség
még úgy nyilatkozik, hogy „amennyivel
magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az
én gondolataim a ti gondolataitoknál” –
a mi útjainkká lettek. Együtt kell járnunk,
együtt kell gondolkodnunk Istennel, hiszen „birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak” (1Kor 2,16). Jézus érkezése
arra derít fényt, hogy Isten és ember közös úton járnak.
Lelkünk adventi készülete elszakíthatatlan a szótól, a „pusztába kiáltó” szavaitól. Ezeknek a hangoknak kell
fölerősödniük bennünk.
A valódi, az embert gyógyító igék
meghallásához az kell, hogy tökéletesen
elcsöndesedjünk. Minden rezgésnek és
hullámverésnek meg kell szűnnie bennünk. Amikor elértük ezt a nyugalmat,
akkor ez a csönd alkalmat teremt a léleknek, hogy most már ne a kívülről jövő
dolgokra figyeljen, hanem arra, ami bennünk szólal meg.
Két dolog képes fölkavarni a lelkünket:
a szeretet és a gyűlölet. A gyűlölet hullámait Jézuson kívül senki nem képes lecsöndesíteni. Aki nem tud adventben
megbékélni, aki nem képes elcsitítani lelkének hullámveréseit, az nem akar majd
őszintén találkozni és beszélgetni karácsony éjszakáján a Megváltóval. Az ilyen

Élet Ura, Jézus Krisztus. Nyitottnak lenni egyet
jelent azzal, hogy befogadom őt, aki megérkezett! Áldott Ádventet kívánok!

GÖRBE JÓZSEF
PLÉBÁNOS

Misék, események, információk

ember akármit tesz is, valójában – János
szavaival élve – „menekül a közelgő harag elől”. De mivel szinte mindegyikünkben vannak lelki viharokból visszamaradt
hullámverések, ezért tudatosítanunk kell
magunkban az orvosságot: engedjük,
hogy fölerősödjenek bennünk a szeretet
hangjai. A szeretet hangjait erősítsük föl
addig, amíg egészen tisztán nem halljuk
azokat, hogy válaszolni tudjunk rájuk.
Ezek a szeretetünket közvetítő válaszok
(ima, hálaadás) adventünk gyümölcsei.
Tudnunk kell, hogy Jézus megjelenése
nélkül egyáltalán nem lehetnénk biztosak az ember Isten előtti helyzetéről. Igaz,
az emberek mindig is tudták: nem lehetne élni itt a világban, ha Isten semmilyen
közösséget sem vállalna velünk. Advent
célja, hogy Istennel való közösségünket
– azt, hogy ő a mi Atyánk – egyre mélyebben megismerjük.
Bizony, elgondolkoztató, nekünk, keresztény embereknek – akik Isten gondo-
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Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor roráte szentmisét tartunk.
December 14-15. péntek-szombat, lelkigyakorlat a
18 órai szentmise keretében, Bokros Levente atya
vezetésével.
December 15-én, szombaton kb. 19 órától Adventi
zenés áhítat a Vivace kórus vezetésével a templomban.
A hónapok harmadik vasárnapján 15-18 óra között,
keresztény filmklubot tartunk a plébánián. Utána
beszélgetünk a filmről.
Karácsonyi-újévi miserend:
december 24. éjféli mise
25-én: 7.30; 9; 10.30,
26-án: 7.30; 10.30; Nagytarcsán 11.30,
30-án, Szent Család vasárnapján: 7.30; 9; 10.30,
31-én, Szilveszter napján 17 órakor év végi hálaadás, utána képnézegetés 2018 eseményeiről.
2019. január 1-jén: 7.30; 9; 10.30; Nagytarcsán 11.30.
6-án, Vízkereszt ünnepén: 7.30; 9; 10.30.
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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KÖZÉRDEKŰ
HIVATALI ÜGYINTÉZÉS
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Ancsin László Zoltán jegyző:
előzetes egyeztetés szükséges telefonon
vagy személyesen a titkárságon
A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Tel.: 06-28-450-204

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

Mezőőr:
Székely László, telefon: 06 70 3305604

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00,
kedd: 14:00-18:00, csütörtök 13.00-17.00.
Vérvétel: hétfő: 06:30 – 07:30, szerda: 07:30 – 08:00.

Nagytarcsai TÜKÖR

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

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

Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Állatorvos:
Tarcsa-Vet, Nagytarcsa, Rákóczi út 71.
H-P: 13-19.00
06-30-43-999-75, 06-28-533-727

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Vereszki Xénia
Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D. Telefon: 06-20-49-49-456,
06-28/450-051. E-mail: drvereszki@gmail.com
Rendelési ideje: H: 14-17, K: 9-12,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás (időpont egyeztetéssel),
11-13 betegrendelés, CS: 15-18, P: 9-12

SZOCIÁLIS HÁLÓ
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-28-450-722.
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Rendelési idő: Hétfő: 14:00 – 19:00, Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00, Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár – Winkler Patika
Telefon: 06-70-617-4877
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitvatartás: Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
12:00 – 18:00
Kedd:
09:00 – 13:00
Szerda
12:00 – 16:00
Csütörtök:
09:00 – 13:00
Péntek:
08:00 – 10:00
Adományátvétel és kiadás: szerdánként 14:00 –16:00

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.
Telefon: 06-28-470-840
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 0:00 – 24:00

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon (újra él): 06-28-450-478
Email: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu;
gyermekjoleti@nagytarcsa.hu
Sürgős vagy fontos esetekben: Botz Ágnes: 70/931-1962

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE JANUÁR VÉGÉIG

Üvegek: Művelődési Ház udvarán két fehér tartály ( Hangya-udvar, Rákóczi utca 35.)
Lomtalanítás: A házhoz menő lomtalanítást egy naptári évben egyszer lehet igénybe venni. Ingatlanonként két köbméter lomot
szállítunk el térítésmentesen. Időpontot telefonon lehet egyeztetni.
Ádány Barbara nagytarcsai kirendeltség (+36 20 216 32 60) e-mail: adany.barbara@eth-erd.hu
Nagytarcsa, Sport utca 5. ügyfélfogadási idő: minden hétfőn 08:00-18:00 valamint minden szerdán 08:00-16:00 óráig.
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Tájékoztató a 2019-es lakossági hulladékelszállításokról
Hétfői napokon az alábbi utcák lakosait kérjük, hogy a
matricával ellátott kommunális hulladékgyűjtő edényt
reggel 1⁄2 8-ig helyezzék ki az ingatlanjuk elé:
Ady Endre utca, Akácfa utca, Arany János utca, Bánki
Donát utca, Bocskai utca, Dózsa György utca, Fasor utca,
Gyöngyvirág utca, Honfoglalás utca, Honvéd utca, Iskola
utca, Jedlik Ányos utca, Kossuth Lajos utca, Laktanya utca,
Millennium utca, Múzeumkert utca, Petőfi Sándor utca,
Puskás Tivadar utca, Rákóczi utca, Rét utca, Rózsa utca,
Sport utca, Széchenyi utca, Szőlő utca, Szőlőhegyi utca, Teller Ede utca, Tessedik Sámuel utca, Tompa Mihály utca,
Vadvirág utca, Zrínyi utca
Öregszőlő lakópark: Ezerjó utca, Hárslevelű utca,
Hegybíró utca, Hordó utca, Leányka utca,
Nektár utca, Othelló utca, Somló utca, Tokaji utca, Vincellér utca.
Keddi napokon az alábbi utcák lakosait kérjük, hogy
a matricával ellátott kommunális hulladékgyűjtő
edényt reggel 1⁄2 8-ig helyezzék ki az ingatlanjuk elé:
Füzesligeti lakópark: Cserfa utca, Csontváry utca, Füzesligeti út, Fűzfa utca, Gesztenye sor, Hársfa
utca, Mező utca, Munkácsy utca, Nyárfa utca, Nyírfa utca, Paál László utca, Rozmaring utca, Somfa utca, Szilfa utca, Tölgyfa utca, Vadrózsa utca
Felsőrét lakóparkok: Bíborka utca, Bodza utca, Boglárka utca, Ibolya utca, Iglic utca, Kamilla köz, Kökény utca,
Nadály utca, Orchidea utca, Pipacs utca, Repce köz, Zsálya
utca, Zsurló utca
Jókai lakópark: Árpádfejedelem utca, Báthory István
utca, Jókai utca, Mátyás király utca, Szent Imre herceg utca, Szent István utca, Szent László utca, Tsz major
Petőfi lakótelepek:„régi” és „új” lakótelep
Víztorony lakópark: Bartók Béla utca, Erkel Ferenc utca, Liszt Ferenc utca, Sztehlo Gábor utca.
Szelektív papírhulladék gyűjtés:
Minden hónap első és harmadik szerdáján az összegyűjtött papír kerül elszállításra. Kérjük önöket, hogy a kék
színű kukában vagy az átlátszó, fehér, kék, sárga színű
zsákban CSAK A SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ PAPÍROKAT
legyenek kedvesek beletenni. Ilyen az újságpapír, kartondoboz, tiszta csomagolópapír, irodai papírhulladékok, szórólapok és reklámkiadványok, italos kartonok –
tetrapackos tejes és üdítős karton dobozok. Kérjük, hogy
a kartondobozokat tépjék és/vagy hajtsák össze és úgy
dobják be a szelektív konténerbe, hogy minél több hulladék elférjen. Tilos az egészségügyi papírokat (pelenka, betét stb.), a használt papírzsebkendőt, wc papírt, zsíros
szennyezett papírokat bedobálni a szelektív kukába vagy
zsákba.

PP és HDPE jelzésű kozmetikai termékek, mosószeres flakonok, italos karton, fém konzervdobozok, fém zárókupak,
alumínium dobozok (sör, energiaitalos, üdítős). Tilos az
ételmaradékkal szennyezett dobozokat, vegyszeres-olajos
flakonokat, fogkefét, műanyag gyermekjátékokat és CDDVD lemezeket, HUNGAROCELLT a szelektív zsákokba helyezni.
Kommunális, háztartási vegyes többlethulladék: Kizárólag a nagytarcsai ügyfélszolgálaton (Sport utca 5.) vásárolt kommunális hulladékgyűjtő zsákban szállítunk el
többlethulladékot!
A zsák nettó ára: 422 Ft
Ötödik héten (ha az adott hónapban van) nincsen
szelektív szállítás!
Lakossági zöldhulladék gyűjtés: Minden hónap utolsó előtti csütörtökön szállítjuk a zöldhulladékokat (fa és
bokornyesedék, nyírt fű, gyom) bezsákolt állapotban. Maximum 12 db 60 literes zöldhulladékos zsák helyezhető ki
ingatlanonként. Az ágakat, törzseket, 1 m-es darabokra
összevágva és kötegelve lehet kihelyezni a zsákok mellé,
maximum 5 db-ot!
Üveghulladékok: A Hangya-udvarban (Rákóczi utca
35.) három darab fehér harang alakú üveggyűjtő került kihelyezésre a lakosság számára. Szelektíven gyűjthetők:
befőttes
üvegek,
ásványvizes
üvegek,
sörös-boros-röviditalos palackok, kozmetikai termékek
üvegcséi.
Lomtalanítás: A házhoz menő lomtalanítást egy naptári évben egyszer lehet igénybe venni.
Ingatlanonként két köbméter lomot szállítunk el térítésmentesen. Időpontot az alábbi telefonszámon lehet
egyeztetni: +36-20-216-32-60.
Pató Simon cégvezető nevében és megbízásából
Ádány Barbara, Nagytarcsai kirendeltség. (06 20 216 32 60)
e-mail: adany.barbara@eth-erd.hu

Szelektív vegyes műanyag, PET palack és fém doboz
gyűjtés:
Minden hónap második és negyedik szerdáján az összegyűjtött vegyes műanyag és fémdobozok kerülnek elszállításra. Kérjük Önöket, hogy az átlátszó, fehér, kék, sárga
színű zsákban CSAK A SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ MŰANYAGOKAT és FÉMDOBOZOKAT legyenek kedvesek a
zsákokba dobálni. Ilyen az ásványvizes és üdítős PET palackok lapítva. Ide tartozik még a PET palackokról leszedett
kupakok, elöblített tejfölös, vaj, margarin, joghurtos stb.
dobozok, műanyag zacskók, reklámtáskák műanyag fóliák,
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is megkönnyítve a karácsonyi ajándékozást. Hirdetésünk alján és facebook-oldalunkon is megtalálhatják nagyon kedvező kuponakcióinkat, amelyek lejárati ideje 2019. február 28.
A Ko-Lens által biztosított havi két pár, napfényre elsötétülő lencse
sorsolása is tart.
Lencsegyártónk Essilor alapanyagból gyártja a lencséket, családi
vállalkozásban, ahogyan mi is. A lehető legmodernebb gépekkel magas szakmai színvonalon gyártanak nekünk.
Elsőként és egyedüliként a XVII.kerületben csak nálunk található
meg a legújabb Celine Dion kollekció!
A keretek nagyon szépek, és jó minőségűek, méltán képviselik a
művésznőt.
Ezenkívül szeretném felhívni férfivásárlóink figyelmét a kedvező
árú Jaguár-keretekre.
Képzeljenek el egy hajót, ahogy szépen siklik a naplementében,
szól a My heart will go on című sláger, egy hölgy áll a hajó orrában, a
menetszél felfedi hosszú haját, alatta a szemüvegszáron a fent említett énekesnő neve szerepel, hátulról átkarolja a férfi, akinek szemüvegén egy ugrani készülő Jaguár látható, a lábaik körül meg két
gyönyörű gyermek szaladgál. Belső zsebeikben ott lapul egy-egy garanciakártya, amelyen a Kóbor Optika logója szerepel. Nekem tetszik
ez az idill. Remélem, Önöknek is.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk minden kedves vásárlónknak és leendő vásárlóinknak!

ió!

Kóbor Optika
Budapest 1173 Pesti út 146
Nyitva tartás:
H-P.: 09:00-18:00, Szo.: 09:00-12:00
Tel.: 061/256-76-28
www.facebook.com/KoborOptika/

Tisztelt Nagytarcsaiak!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Kóbor Optika nevében azon apropóból, hogy megint elmúlt egy év. Vásárlóinknak külön köszönöm az
egész éves bizalmukat.
Igazán kedves Önöktől, hogy a multiktól hemzsegő optikai piacon
a mi kicsiny boltunkat választották, remélem, sikerült meghálálnunk
bizalmukat.
Az idei évben az ünnepekre névre szóló plasztik ajándékkártyákkal készültünk, amelyre bármekkora összeget fel tudunk tölteni, ezzel

A kuponok 2019. február 28-ig érvényesek!
Kupon

Kupon

Kupon

Kupon

Kupon

Kezdő multifokális
lencséhez
HMC-réteggel

Egyénre szabott
széles sávú
multifokálishoz

HMC 1,50

Szemüvegkerethez

Napfényre elsötétülő lencséhez
HMC-réteggel

Kedvezmény

Kedvezmény

Kedvezmény

Kedvezmény

50%

20%

40%

Kedvezmény

30%

20%

Akciós ár:
14,500,-Ft/db

Akciós ár:
32.000.- FT/db

komplett
szemüvegkészítés
esetén

komplett
szemüvegkészítés
esetén

Akciós ár:
4.200,- FT/db

Akciós ár:
1.450,- FT/db

komplett
szemüvegkészítés
esetén

+-0,00-+-4,00-ig
+2,00cyl.
komplett
szemüvegkészítés
esetén

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

MINDEN NAP 07-20 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
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Juka Bt.

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

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

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

Minden kedves vásárlónknak
áldott karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hurka, sütni való
kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő. Paprikás
abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Idei utolsó nyitvatartás:
december 21-én 10-19-ig.
December 28-án és január 4-én zárva.
Nyitás: január 11-én!

