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KÖZÉRDEKŰ
ÉV VÉGI PROGRAMAJÁNLÓ
MÁRTON NAP
November 11-én 16 órakor: MÁRTON NAPI családi délután
Helyszín: Falumúzeum
KONCERT
November 22-én: A Nagytarcsai Művészeti Iskola zenei tanszakainak hangversenye
Helyszín: a Nagytarcsai Művészeti Iskola kamaraterme
KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
November 20-án18.00 órakor: Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja újságírója látogat el hozzánk a Könyvtár szervezésében.
November 30-án 18.00 órakor: dr. Reisinger János tart előadást Tompa Mihályról
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
ZENE
November 17-én 20:30 órakor: Gitármánia Klub
Helyszín: Táncsics Művelődési Ház
NYUGDÍJASOKNAK
November 30-án: Téli Nyugdíjas Találkozó a Nyugállományú Honvédők Egyesületének szervezésében
Helyszín: Táncsics Művelődési Ház
ADVENTI-KARÁCSONYI PROGRAMOK
December 1-jén 16 órakor: Adventi koszorúkészítő családi délután
Helyszín: Falumúzeum
December 2-án 17 óra: Advent 1. vasárnapja, ADVENTI FÉNYEK - közös ünnepi gyertyagyújtás
Helyszín: a Községháza előtti főtér
December 4-én 17 óra: a Nagytarcsai Művészeti Iskola Mikulás hangversenye
December 5-én 17 órakor: Mikulásvárás a Nyugállományú Honvédők szervezésében
Helyszín: Táncsics Művelődési Ház
December 8-án 10 óra: ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS ÉS AJÁNDÉKVÁSÁR a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tornatermében
Helyszín: általános iskola tornaterme
December 9-én 17 óra: Advent 2. vasárnapja, ADVENTI FÉNYEK - közös ünnepi gyertyagyújtás
Helyszín: a Községháza előtti főtér
December 13-án 14 óra: 70 éven felüliek karácsonya
Helyszín: Táncsics Művelődési Ház
December 16-án 17 óra: Advent 3. vasárnapja, ADVENTI FÉNYEK - közös ünnepi gyertyagyújtás
Helyszín: a Községháza előtti főtér
December 16-án 18 óra: Egyházzenei Adventi Koncert a NaP kórus részvételével
Helyszín: evangélikus templom
December 19-én 17 óra: A Nagytarcsai Művészeti Iskola karácsonyi koncertje
December 23-án 17 óra: Advent 4. vasárnapja, ADVENTI FÉNYEK - közös ünnepi gyertyagyújtás
Helyszín: a Községháza előtti főtér
December 23-án 18 óra: MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Fotókiállítás eredményhirdetése
Helyszín: Lájk Cukrászda
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre!
A szervezők
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Ezekről döntött a testület
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október
29-én tartotta soron következő rendes ülését. A legfontosabb, közérdekű határozatokat az alábbiakban
ismertetjük.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat 8.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület ülése 17.00
órától legfeljebb 22.00 óráig tart. Ha
22.00 órakor még van napirendi pont,
a Képviselő-testület minősített többségi szavazással dönthet annak folytatásáról.”
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy 2019. január 1. napjától számított 5 év határozott időtartamra csatlakozik az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. (4031 Debrecen István
út. 6.) kistarcsai központi orvosi ügyeleti telephelyéhez (2143 Kistarcsa,
Batthyány u. 4/A) és az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel feladatellátási szerződést köt.
A képviselők elfogadták a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2018/2019.
nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Egyidejűleg döntöttek, hogy az intézmény 7 csoportjában a csoportlétszámot
a
vonatkozó
jogszabály
értelmében 20 százalékkal megemeli.
A képviselő-testület a Nagytarcsai
Blaskovits Oszkár Általános Iskolai és
Községi Könyvtár vezetője által a
KSZR-ben végzett 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta.
A testület a második védőnői körzet bővítésével kapcsolatban elfogadta a konténerekből kialakítandó
épület megvalósítását, és felkérte a
polgármestert a piaci ár alátámasztásához még további két árajánlat bekérésére.
A testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Ugyancsak elfogadásra került a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2018.
I-II. negyedéves elszámolása. Az önkormányzat az elszámolásban szereplő 2.716.707 Ft+ÁFA összegű
pótigényt a 2018. évi költségvetés általános tartalékának terhére rendezi.
Elfogadták a képviselők a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2017. évi beszámolóját is.

Ugyancsak döntés született, hogy
az önkormányzat a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére üzemeltetési
pótköltség igény címén 3.402.311 Ft
összeget biztosít, az általános tartalékkeret terhére.
A testület felkérte a polgármestert,
hogy a bölcsődei alapellátás ügyében
folytasson tárgyalásokat a társulási
együttműködéssel és feladat-ellátással kapcsolatban.
A szerződés-tervezetet a képviselőtestület a következő rendes ülésén
tárgyalja.
A testület úgy határozott, hogy a
Nagytarcsa, Kossuth u. 237/2. hrsz-ú
ingatlanon lévő épületrész könyvtár
céljára történő átalakításához további
3 árajánlat bekérése szükséges.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület megbízta a
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 3101-es számú közúton
kihelyezendő súlykorlátozó táblákkal
kapcsolatosan a Magyar Közút Zrt-vel,
az érintett települések polgármestereivel és közlekedés-biztonsági szakemberrel.
Ennek
eredményéről
tájékoztassa a Képviselő-testületet és
a közérdekű bejelentőt.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Pest Megyei
Viziközmű Szolgáltató Zrt. által 20192033. évre készített gördülő fejlesztési
tervét elfogadja.
A testület határozott, hogy a temető fejlesztését 1 MFt összegben támogatja, és felkéri a polgármestert az
együttműködésre, továbbá a szóróparcella kialakításával kapcsolatos
egyeztetés bonyolítására.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község
közigazgatási területén a moratórium
feloldását kezdeményezi. Felkéri a polgármestert, hogy a DPMV Zrt-ben a
döntés végrehajtásának érdekében
járjon el. Az önkormányzat az ivóvíz és
szennyvíz tekintetében a fejlesztésekhez szükséges forrást 2019-es évben is
betervezi a költségvetésébe, a bérleti
díjtól függetlenül.

Helyesbítés
Októberi lapszámunk falusi búcsúról szóló
riportjában téves információ szerepel. Helyesen: a népi mesterségek, fogások tanításában a Csillagszem Óvoda óvónői
segítettek. A tévedésért elnézést kérünk.
(A SZERK.)
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Figyelmükbe ajánlom
A település civil szervezetei és szerveződései az
utóbbi hetekben is több szép programmal gazdagították a falu társadalmi és kulturális életét.
A hagyományos tökfesztivál ezúttal is sok érdeklődőt vonzott, és nemcsak a művelődési házban, hanem a piacon is.
A mögöttünk álló hónap legjelentősebb rendezvénye kétségkívül a hagyományos Szlovák
Nemzetiségi Nap volt. Amit megnyitó beszédemben hangsúlyoztam, miszerint „Nagytarcsa egy és
oszthatatlan”, abban jelentős hangsúly van azon
is, hogy a köztünk élő szlovák nemzetiség meghatározó szerepet tölt be a falu kultúrájában. Viseletük, dalaik, táncaik, gasztronómiájuk, fennmaradt
paraszti kultúrájuk emlékei teszik olyanná Nagytarcsát, amilyen. Fura, hogy ezt írtam, köztünk élő
szlovák nemzetiség, hiszen valójában mi, nem
szlovákok élünk köztük. A történelem viharai sodorták ide az 1700-as években azt a dolgos, hitét
és kultúráját őrző közösséget, amelynek köszönhetően a török időket követően azt mondhatták,
Csíktarcsa – később Nagytarcsa – tót falu.
Így tehát nem ők élnek köztünk, hanem mi
élünk köztük, még akkor is, ha csak kevesen vallják már magukat szlovák gyökerűnek.
Ám a falu életét ma is jelentősen meghatározzák. Nemcsak ünnepeikkel, népviseletükkel és
táncaikkal-dalaikkal, hanem számos egyéb módon is. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
évről évre pályázik a település önkormányzatánál
állami és egyházi ünnepek, s más kulturális rendezvények megszervezésére. Húsvéti, adventi készülődés, falusi búcsú, fúvószenekari fesztivál,
október 23-i fáklyás koszorúzás, hogy csak a legutóbbiakat említsem.
Fura világ ez, hiszen mindent megtesznek,
hogy az utolsó pillanatokat is kihasználva megőrizzék, átörökítsék szlovák kultúrájukat, miközben természetesen ők is a magyar Himnusz
hangjaira érzékenyülnek el. Nagytarcsa egy és
oszthatatlan.
Természetesen egyéb fontos dolgok is történtek a faluban. Ami sokakat érint, a testület döntött, hogy kezdeményezi a DPMV Zrt-nél a víz- és
csatorna-rákötési moratórium feloldását. Tárgyalásokat folytatunk a Magyar Közút Zrt-vel a 3101es út belterületi szakaszán súlykorlátozó táblák
elhelyezéséről, s folynak a második védőnői körzet kialakításának előkészítő munkái.
Láttam egy olvasói levelet, mely szerint örülnek a Bocskai közben járó lakók, hogy elkészült
végre a járda aszfaltburkolata, amely a keskeny utcában lehetővé teszi, hogy félrehúzódjon az autós
a szembejövő elől, de mégiscsak járda, s védi a
gyalogosokat.
Az Arany János utca lakóinak pedig innen is
üzenem, hogy várhatóan még novemberben
megoldódik náluk a vízelvezetés problémája.
Egyéb híreinket pedig elolvashatják a lapban.
Kellemes lapozgatást kívánok!
RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER
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A forradalom és szabadságharc évfordulóján

Blaskovits Oszkár Általános IskoláA
ban október 19-én tartották az 1956os forradalom és szabadságharc
eseményeiről szóló megemlékezést. A
rendezvényen ott volt Rimóczi Sándor
polgármester, és a képviselő-testület
több tagja is.
A résztvevőket Kovács Árám pedagógus köszöntötte, majd közösen megtekintették a nyolcadikos évfolyam
megemlékező műsorát.
A községi megemlékezés második
felvonásaként október 23-án este fáklyás koszorúzást tartottak a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzata szervezésében. A jelenlévők a Himnusz eléneklése
után felvételről meghallgatták Márai
Sándor Mennyből az angyal című versét
Sinkovits Imre előadásában, majd koszorúzásra került sor.

i
Jótékonyság
akció!

„Nagytarcsaiak a nagytarcsaiakért”

Karácsonyi
adománygyűjtési akciónkat idén is
elindítjuk. A karitatív kezdeményezés során
tartós élelmiszert és anyagi felajánlásokat
gyűjtünk.
Az adományokból rászoruló, anyagi nehézséggel küzdő lakosainknak készítünk karácsonyi
ajándékcsomagot.
A
csomagkészítésben önkéntesek segítségét is
örömmel fogadjuk.
A pénzgyűjtő adománydobozok számos
helyen ki lesznek téve, például a helyi óvodákban, iskolában, templomokban, a Polgármesteri Hivatalban.
Az adománygyűjtés november 12-től
december 16-ig tart.
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Az adománygyűjtés fő koordinátora a
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat.
A banki úton érkező adományok fogadására és a támogatási folyamat lebonyolítására a Nagytarcsa Közalapítvány vállalkozott.
Mint közhasznú szervezet, igazolást is tud
adni az adományozásról.
NAGYTARCSA KÖZALAPÍTVÁNY
Bankszámlaszám: 65100259-11045421
Pátria Takarékszövetkezet.
Kérjük az utalásnál feltüntetni „karácsonyi
adománygyűjtés”!
A természetbeni, tartós élelmiszer adományokat november 12-től december 14ig, minden kedden és csütörtök délután
13.00 - 15.30-ig várjuk a Szociális Segítő
Szolgálat épületében (Nagytarcsa Zrínyi u.
38.) Akinek ez az időpont, esetleg nem

megfelelő, kérjük telefonon vagy e-mailben jelezze a következő elérhetőségeken:
06-28-450-478,
vagy a segitoszolgalat@nagytarcsa.hu
e-mail címen Dr. Novák Éva intézményvezetőnél, illetve Botz Ágnesnél:
70/931-19-62.
Felhívásunk azoknak is szól, akik segítséget kérnének! Jelezzék, mire van szükségük,
és mi igyekszünk segítségükre lenni.
Adni öröm! A karácsony lényege a szeretet. Ne felejtkezzünk meg azokról, akiknek a
mindennapi betevő előteremtése is gondot
okoz! Tegyük szebbé a rászorulók ünnepét.
Köszönjük!
A SZERVEZŐK

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÖSSÉG

Harminckét alakos szoborcsoport a főtéren!
Petőfi mellszobrot, a falu határainál lévő
üdvözlő táblákat, vagy éppen a múzeumkertben sokáig látott Sztehlo szobrot,
melynek helyére már el is készítette az
újat, ez már csak átadásra vár.
Vörös Ákos előbb volt festő- mint szobrászművész, de mindkét művészeti ágat
párhuzamosan műveli, ezzel kiemelkedve
a hazai alkotók közül. Településünkön ő
volt a Magyar Kultúra első lovagja.
A sakkjátszótér figurái a leginkább időtálló fajtából, tölgyfából készültek, negyven napon át. A nagyobb alakok 16-18
kilót, a gyalogok 10 kilót nyomnak. Ha arcokat vélünk felismerni a király és királynő
bábuban, az nem a véletlen műve: a művész a sötét királyi párban Szent István királyt és feleségét, Gizellát – míg a
világosabb bábuk királyi párjában Szulejmán szultánt és feleségét, Hürremet ábrázolja.
A futók szintén történelmi
fejfedőket viselnek.

agánkezdeményezésre és magánadoM
mányból készült el ez év októberére a
falu új sakkjátszótere a Községháza előtti
téren. A sakkfigurákat jelképes tiszteletdíjért Vörös Ákos készítette, aki 20 éve falunkban élő festő- és szobrászművész.
Vörös Ákos pályafutását vadászrepülőés helikopterpilótaként kezdte, katonaként került Nagytarcsára is. Az eltelt 20 évben több alkotást ajándékozott a falunak,
adományként készítette többek között a

Nem titkolt szándéka volt az alkotónak
a régen és ma is fennálló keresztény-mohamedán ellentét ábrázolása, ahol a játszmában valahol Európa arculata és sorsa is
felmerül tétként.
A sakkjátszóterünk híre azóta több településre elért, a művész Aranyosapátinak
már készíti is az ő saját köztéri sakkfiguráit.
Vigyázzunk a sakkjátszótérre mindanynyian a jövőben, hogy sokáig használhassuk!
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Vérünket adtuk
Most már nagy örömmel írhatjuk, hogy a
„szokásos” őszi véradás ismét lezajlott Nagytarcsán egy szép októberi szerda délután. A
több éves kihagyás utáni harmadik véradás
volt ez, és ahogy tavasszal is, most is gyarapodott a véradók száma: 56 ember jött el
vért adni, abból 48 fő adhatott ténylegesen
vért, ráadásul volt 3 első véradónk is, akik
egy szép oklevéllel gyarapodtak.
Ahogy eddig minden alkalommal, most is
a polgármester volt az első véradó, így ismét
a jó példával volt „elöljáró”. A nagytarcsaiak
ismét megmutatták, hogy akarnak és tudnak
is segíteni beteg embertársainkon és az ország igen alacsony vérkészletein… Köszönöm mindenkinek, aki eljött, annak is, aki
önhibáján kívül nem adhatott vért.
Találkozunk újra májusban, a pontos időpontot a szokásos helyeken és módokon
közzé fogjuk tenni.
Aki pedig addig is szeretne vért adni, a
közelében lévő helyszínekről a www.veradas.hu weboldalon naprakészen tájékozódhat.
Z-V.V
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NEMZETISÉG

A huszonnegyedik Szlovák Nemzetiségi Nap
valamint Nobik Erzsébet szarvasi evangélikus lelkészt. A polgármester a „Nagytarcsa egy és oszthatatlan” szlogen
jegyében nyitotta meg a nemzetiségi
nap kulturális rendezvényét.
Nobik Erzsébet lelki útravalóval szolgált, dr. Szabó Zsuzsanna pedig elhozta
az Országos Szlovák Önkormányzat üdvözletét.
A kulturális műsort a Vencsok asszonykórus nyitotta meg, majd a rendezvényen fellépett a Nagytarcsai Kulturális
Hagyományőrző Egyesület felnőtt és
utánpótlás-csoportja, a Cinkotai Hagyományőrző Dalkör és a Csömöri Báló Lipót
Kulturális Egyesület dalköre, valamint a
Piliscsévi Szlovák Néptánccsoport és zenekara.
A rendezvényt a szokásokhoz híven vidám batyusbál zárta.
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata huszonnegyedik alkalommal renA
dezte meg a településen a Szlovák
Nemzetiségi Napot, amely az evangélikus templomban szlovák nyelvű istentisztelettel vette kezdetét. Itt Gulácsiné
Fabulya Hilda, a Szlovákajkú Evangélikus
Egyházközség lelkésze hirdetett igét.
Délután a Blaskovits Oszkár Általános
Iskola tornatermébe vezetett az ünneplők útja. A rendezvényen Rimóczi Sándor
polgármester köszöntötte a résztvevőket,
köztük dr. Szabó Zsuzsannát, az Országos
Szlovák Önkormányzat bizottsági elnökét, a Dolina Pest Környéki Szlovákok Regionális Egyesületének elnökét, Kardos
község küldöttségét, élén Briás János
polgármesterrel, a szlovák nyelvű istentiszteleten szolgált Fabulya Hilda lelkészt,
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A RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSÁÉRT A NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK
ÖNKORMÁNYZATA
EZÚTON IS KÖSZÖNETET MOND
NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK, A KÖZSZOLGÁLTATÓNAK, AZ ISKOLÁNAK,
VALAMINT A PEST MEGYEI
SZLOVÁK
ÖNKORMÁNYZATNAK.
HASONLÓKÉPP KÖSZÖNET
ILLETI A RENDEZVÉNY MINDEN
TÁMOGATÓJÁT ÉS SEGÍTŐJÉT,
BELEÉRTVE A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT VALAMENNYI TETTRE KÉSZ TAGJÁT!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

g:
Kép és szöve
SzilasTV
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EMLÉKEZET

Nagytarcsai jómadarak (november): Picinkék

első tagozatos koromtól tagja voltam a
Honismereti Szakkörnek. LelkeFsenNagytarcsai
gyűjtögettem részben a múzeum, részben
magam számára a már ütött-kopott színes festett tányérokat. A falubéli asszonyok örömmel
cserélték le a sérült, már használaton kívüli,
padlásra paterolt darabokat egy-egy „szép”,
törtfehér fajansz tányérra, melyeket az Almási
féle hangyaszövetkezetben két forintért vettem. Ezeknél a cseréknél azonban izgalmasabb
volt, amikor valamely poros padlás félhomályos
zugában a lim-lomok társaságában ráakadtam
egy-egy csorba köcsögre vagy korsóra, melyeket rend szerint álmos pókok hálói felvigyáztak,
pontosan az én megérkezésemig. Nem is tartott soká a kunyerálási procedúra, mert csakhamar beleegyeztek, hogy az egyből szívemhez
növő tárgyat magamévá tegyem. Tányérjaim
keveredtek apám gyűjteményével, és ottmaradtak a szülői házban. Korsóim, köcsögeim
azonban féltve őrzöm, mert mindegyikhez személyes kapcsolat és történet fűz.
Itt van például Csintoványi mester műve, az
a nagy hasú korsó, melyet a szomszéd Sajben
bácsitól örököltem. Ebből oltottuk szomjunkat
az ekekapálás szünetében, a látóhegyi kukoricatábla szélén árnyat adó vén akácok alatt. A
földbe ásott edény még a legnagyobb hőségben is hidegen tartotta a vizet. Amíg két korty
között Sajben bácsi éppen a minapában eltörött aktuális gereblyenyelén kesereg, eszembe
jut gyűjteményem másik kedves darabja.
Eme szerény kicsorbult, ámbátor pocakján
kék virágfüzérrel ékesített köcsögöt nagymama
tán kegyeletből tartotta meg. Nyári konyhánk
hátsó, magasan lévő szellőzőablakába tette. Az
épségben lévő társaiban félálomban lévő tejek
voltak csak tanúi, amikor egy kiscinege várandós feleségének fészkelő helyet keresve, felmérte a csorba köcsög száját. Alkalmatosnak
találta, mert postafordultával megjött párjával.
Ekkor a szomszéd edényekben már rezzenéstelenül aludtak a tejek, így a kis madaraink zavartalanul rakhatták le otthonuk alapjait.
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Szemet szúrt nagymamámnak a cinkék általi sürgés-forgás az ablakban, és hamarosan családunk apraja-nagyja érdeklődéssel figyelte a
fejleményeket. Sok cinkét láttam előtte és utána is, de talán ők voltak az elsők, akikről meg
kell, hogy emlékezzem. Már öt fióka tátotta ki
sárga szélű, még puha csőrét az eleségért, amikor a konyhakertben lévő üvegházból jövet
édesapám észrevette, amint a szomszéd Janka
néni elkényeztetett, tunya, elhízott, (de tudnám
még sorolni, milyen) macskája azon mesterkedik, hogyan juthatna fel a csatornán, hogy
megkaparinthassa a már hangicsálva étkező kicsiket. Nyomban készítettünk egy vasfüggönyt
csirkehálóból a csatorna és az ablak közé. De
sajnos ez csak kezdete volt a „hidegháborúnak”.
Alig hagytam el a terepet, ez a büdös már megint ott settenkedett. Janka nénihez, és lányához, Gádoros tanító nénimhez különösen is
erős érzelmi szálakkal kötődtem. Ugyanígy
kedvenc macskájukhoz is, csak éppen ellenkező előjellel. Nevezzük ezt egyszerűen gyűlöletnek. Ennek a nem éppen elfogadható
érzelemnek a fokozódása hátterében sziszifuszi
küzdelem állt. Napjában többször is meg kellett
igazítani és erősíteni a védőhálót, mert a macska kitartóan ostromolta. Már csak pár nap kellett volna, hogy fiókáink szárnyra kelljenek,
mikor egy szomorú reggelen a szülőpár gyászos siratója adta tudtunkra a hajnali tragédiát.
Ezek után nem mulasztottam el egyetlen alkalmat sem, hogy azt a ronda dögöt jól megkergessem.
A parókia délkeleti sarkán lévő siheder diófa
volt cinkéink egyik téli etető helye. Sokszor
még nyár közepén is ott lógott magányosan
összetöpörödve a cinkék által lecsipkedett szalonnabőrke. Az irodaablak vitrázsai fedezékéből télen ragyogóan lehetett megfigyelni
amint a cinkék és harkályok megszállták a kiakasztott szalonnát. Gyakran egymást sürgetve
rebbentette egyiket a másik, jelezvén, hogy
most már ő következik. Előfordult az is, hogy
egyszerre hárman is csipkedték nagy egyetér-

tésben a túléléshez szükséges zsiradékot. Bizony voltak akkoriban olyan kemény telek, amikor a méteres havat hetekig mínusz tíz fok
tartotta.
Éppen ilyen tél volt akkor, amikor Édesapám
a Sport 2-es típusú, normál 8 mm-es kamerájára ráfabrikálta a család színházi látcsövének
egyik lefűrészelt optikáját. Az amúgy is kis látószögű kamerából ezzel a "teleobjektívvel" készített az imént említett szalonnázó cinkékről
felvételeket.
Előhívás után nagy ámulattal bámultuk a lepedővásznon megjelenő picinkéket. Szabad
szemmel ugyanis sokkal nagyobbaknak láttuk
őket, na de a kivetített feketeség közepén lévő
vakító lyukban sejtelmesen mozgó szürkésfoltok, mégis csak házi mozink filmsztárjai voltak.
Nagy becsben is tartottuk a celluloidon is, meg
hát élőben is. Gyerekszobánk ablakára egy
olyan etetőt készített Édesapám, amelynek belső fala az ablak üvege volt. Így, mint ahogy egy
állatkerti vitrinben, itt akár pár centiméterről is
megleshettük cinkéink lakomáját.
Valami kerti munkán fáradoztunk éppen,
amikor Édesapám felhívta figyelmemet a körülöttünk bogarászó cinkék viselkedésére. Bármit
tesznek-vesznek, szüntelenül kapkodó fejjel lesik, honnan várható a veszedelem. Ezek felénk
többnyire karvaly, vagy sólyom képében voltak
várhatóak. A cinkék egyébként rendkívül vidám
és közvetlen teremtmények. Közlékenyek és ragaszkodók. Szinte keresik az ember társaságát.
Sógornőméknél, Tóth Katiéknál, a forgalmas
Rákóczi utcán például a postaládában költött
egy bizalmas páros. Még szerencse, hogy a havonta egyszer érkező küldemény után vackolták be ide magukat, és hónap végére már ki is
repültek a csemeték. Így nem lett abajgatva a
kis család.
Én magam is többször tapasztaltam, amikor
kinn a kertben dolgoztam, hogy közvetlen közelemben egy-egy Parus major, azaz széncinege gyümölcsfáim ágait tatarozva folyamatosan
cincegett nekem. Az bizonyos, hogy nekem.
Egyrészt mert csak ketten voltunk a kertben,
másrészt időnként rám nézett, hogy figyelek-e.
Ilyenkor csak bólintottam, mire ő megnyugodva az utolsó mondatát megismételve folytatta
mondanivalóját. Halkan, kedvesen csevegett
tovább. Sajnos, annyira nem értek még cinkéül,
hogy mondjuk szinkrontolmácsolást hivatásosként vállaljak, de egy téli reggelen, amikor kicsit késve vittem ki a magot az etetőkre, vagy
tíz cinke korholását kellett végighallgatnom.
Méltatlankodásukat szó szerint értettem, miszerint felelőtlen, trehány, lusta, büdös disznó
vagyok. Elnézésükért esedezve a napi adagot
porcióztam iparkodva. Még át sem léptem a lopótök etetőhöz, fürgén rárebbenve már neki is
láttak a reggelinek. Egy kékcinke fiúcska viszont követett, és oda repült a tőlem méterre
se levő kerítés drótjára. Apró fekete szeme vidáman csillogott rám és türelmesen várta, míg
a magot betöltöm. Amint elfordultam, azonnal
a többiek nevében is hálálkodó „köszönjük a finom reggelit” cirrenéssel vettette magát az élelemmel teli lopótökre.
GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
TÉLI NYITVA TARTÁS
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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OKTATÁS-NEVELÉS

„A világ legnagyobb tanórája“ az iskolában

Világ Legnagyobb Tanórája az első világszintű oktatási program, amely
A
2015-ben indult az ENSZ „Project Everyone” kampányának keretein belül, segítségével minden gyermek megismerkedhet
a fenntartható fejlődés szükségszerűségével. A projekt elsődleges célja, hogy azonos időben a Föld minden pontján a
gyerekek megismerjék azokat a Globális
Célokat, amelyek a fenntartható fejlődés
eléréséhez nélkülözhetetlenek. 2018-ban
a program kiemelt témája az aktivitás volt,
amellyel a program résztvevőit arra ösztönzik, hogy maguk is ismerjék fel azokat
a lehetőségeket, amit a mindennapok során megtehetnek környezetük kímélésének érdekében.
A programba a Nagytarcsai Blaskovits
Oszkár Általános Iskola tanulói és pedagógusai is bekapcsolódtak. Az intézményben tanuló 6. és 7. osztályos gyerekek
normál tanóra keretein belül ismerkedhettek meg a 17 Globális Céllal, ami elősegíti a fenntartható fejlődést. A tanóra első
részében egy rövid kisfilmet tekintettek
meg a diákok, amely bemutatta számukra
a fenntartható fejlődés lényegét, ami nem
más, mint „kielégíteni a jelen társadalmának szükségleteit anélkül, hogy csökkentenék a jövendő generációk képességét,
hogy kielégítsék saját szükségleteik”.
Ezt követően a gyerekek saját maguk
próbálták megfogalmazni azt a 17 Globális Célt, amit az ENSZ kitűzött annak érdekében, hogy mindez teljesülhessen, illetve
összegyűjtötték azokat a tevékenységeket, amelyekkel ők maguk is hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez.
MIHÁLY DÓRA
TANÁR
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Diákszemmel
Nekem nagyon tetszett a „Világ legnagyobb tanórája”, mert rendhagyó módon
négyesével ülhettünk a padokban, és izgalmas videókat nézhettünk. A videó,
amelyet tanárnőnk mutatott, arról szólt,
hogyan védjük a Földet minden erőnkkel,
ne tegyük tönkre, hogy utódainknak is
maradjon valami belőle.
Ha a Földet teleszemeteljük és kiszipolyozzuk az összes értéket belőle, akkor a
Föld el fog pusztulni. Megtanultam, hogy
ha reggel félálomban kikecmergem az
ágyból, mert éhes vagyok, akkor annyira
legalább vigyen a lélek, hogy becsukjam
a hűtő ajtaját. Inkább dobozokban hordjam magammal az ételt, s ne minden nap
egy újabb zacskót használjak, mert a zacskó nagyon sok kárt tud okozni a természetben, mert a műanyag nehezen bomlik
le.
Legközelebb már a csapot sem fogom
hagyni, hogy úgy folyjon, mint a zuhatag,
hanem miután végeztem a mosogatással
vagy a kézmosással, elzárjam magam
után, mert 24 óra alatt egy csepegő csapból akár 100 liter víz is kifolyhat, ami pazarlás, és mind a pénztárcánk rovására
megy. Ha szeretnénk a világot egy jobb
hellyé tenni, akkor ne szemeteljünk, ne
pazaroljunk, ne dobjunk ki feleslegesen
dolgokat!
És fontos, hogy újrahasznosítsunk!
UJVÁRI GABRIELLA
8. OSZTÁLYOS TANULÓ

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár
Általános iskola meghirdeti az alábbi állást:
MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE: iskolatitkár
JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidős
FELADATOK: iskolatitkári feladatok ellátása
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: (végzettség, tapasztalat
stb.): érettségi, számítógépkezelői gyakorlat
BETÖLTÉS IDŐPONTJA: 2019. 01.16.
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
v fényképes szakmai önéletrajz, v végzettséget
és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
v 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, v a pályázó nyilatkozata hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: postai vagy
elektronikus úton
E-mailben: igazgatas@blaskovits.hu
TELEFONON FELVILÁGOSÍTÁST NYÚJT:
Tóthné Seres Katalin intézményvezető
06-28-564-616

Nagytarcsai TÜKÖR

OKTATÁS-NEVELÉS

Szüreti hagyományok
Október 13-án szüreti délelőttöt tartottunk, izgalmas és érdekes programokkal
vártuk diákjainkat.
Az alsósok néptáncbemutatóját követően megtekintettünk egy érdekes filmrészletet a szüreti szokásokról, ételekről.
Borvidékeink megismeréséről térképes
feladatlapokat töltöttek ki a gyerekek. A
szülői munkaközösség tagjai gondoskodtak süteményekről, finomságokról,
melyeket jóízűen fogyasztottunk.
A délelőtt folyamán felsős diákjainkkal
a Falumúzeumba látogattunk, ahol Andi
néni Molnár Lajos, a múzeum egyik alapítójának gyönyörű kézírásával készített

tájékoztatóját olvasta fel Nagytarcsa szüreti hagyományairól, majd végigvezetett
a múzeum termein.
A kiállításokat megtekintve sokan ismerős arcokat is felfedeztek.
Rövid játék után újra az iskola udvarán
a szőlőpréselés és a mustkóstolás várta a
gyerekeket.
Végül a látványos és várva várt csokiszökőkútba mártogatott gyümölcsválogatás kóstolásával zárult a délelőtti
programsorozat.

„Ettem szőlőt most érik, most érik,
most érik…” – hangzott fel iskolánkban
október 13-án ez a nóta, hisz az idei tanév volt a harmadik, amikor is egy délelőtt
a szüret jegyében telt.
A program a néptáncok bemutatójával kezdődött a tornateremben, ahol 12
táncos lábú 4. évfolyamos tanuló egy kis
ízelítőt mutatott be polgári táncokból.
Ezt követően az alsó tagozatosok négy
helyszínen tölthették a délelőtt többi részét.
Minden tanuló saját maga préselhette
ki a hozott szőlőt, majd az osztályok el is
fogyaszthatták a friss mustot, a szülők által készített finom sütemények mellé.
A gyerekek egyik kedvelt helyszíne a
csokiszökőkút mellett volt, ahol a Gudwill Kft. által felajánlott csokival ízesíthették a zamatos őszi gyümölcsöket.
A hangulatot fokozta Vass Virág, a
Nagytarcsai Hagyományörző Egyesület
Gyermekcsoportjának oktatója, aki évfolyamonként megtáncoltatta a gyerekeket táncház keretein belül.
A délelőtt folyamán még lehetősége
nyílt a diákoknak az osztályfőnökök vezetésével egy kis kézműveskedésre is, ahol

szebbnél szebb őszi, szüreti dekorációk
készültek.
Ezúton is köszönjük a segítőkész szülők és a lelkiismeretes táncpedagógus
munkáját.

PITLIKNÉ FEKÉCS VALÉRIA
TANÁR

FARAGÓNÉ BORDÁS EDIT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

TANÍTÓNŐ

Látta, hogy
jó minden…
Szeptember 30. és október 7. között ünnepeltük a teremtés hetét, melynek témája: közösségben a teremtett világért. Ehhez az
ökumenikus kezdeményezéshez a Szivárvány
Evangélikus Óvoda nevelőtestülete is csatlakozott. Mindhárom csoport más formában
dolgozta fel a témát, amely során a gyermekek részletesen, egyre mélyebben ismerhették
meg a teremtéstörténetet. Nem csak bibliai,
hanem természettudományos ismereteik is
gazdagodtak: közös játék során bolygókat fedeztünk fel, elkészítettük Földünk makettjét,
benépesítettük a Földet élőlényekkel.
A művészetek eszközeit is felhasználtuk, elsősorban a gyermekek érzelmi beállítódására
alapozva: mozgás-improvizációra volt lehetőségük Haydn A teremtés című oratóriumának
zenéjére. Változatos vizuális technikákkal, napról-napra színesítették be fehér lapjaikat képzeletviláguk teremtés-eseményeivel.
A hét lezárásaként mondókákkal, versekkel,
a gyerekek és óvónők kórusa pedig egy felelgetős énekkel, egymást megerősítve adott hálát a templomban a teremtett világért.
Ezzel a projekthéttel kezdtük meg az idei
év kiemelt nevelési feladatának megvalósítását, amely a fenntarthatóságra nevelést, a környezettudatos életmód megalapozását tűzi ki
célul. A cél jól illeszkedik ahhoz a biblikus
szemlélethez, amely az ember felelősségét
hangsúlyozza a teremtett világ védelme, őrzése terén.
Három munkacsoportot hoztunk létre, melyekben az óvónők a gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő projektterveket
dolgoztak ki: 1. Madárbarát óvodakert 2. Minden, ami hulladék 3. Környezetvédelmi világnapok. Megvalósításuk során az óvodások
változatos programok cselekvő résztvevői lehetnek.
Az óvoda környékén tett sétáink, őszi kirándulásaink alkalmával is kihasználtunk minden
lehetőséget annak érdekében, hogy a természet szépsége mellett ráirányítsuk a gyermekek
figyelmét
a
természetvédelem
fontosságára. Ezt szolgálja bekapcsolódásunk
a „Madárbarát óvoda” programba is. Az óvodai
mindennapok során elsősorban az energiatakarékosság és hulladékgyűjtés terén igyekszünk megalapozni a jó szokásokat.
Bízunk benne, hogy személyes elkötelezettséggel, példaadással, közösségben a gyerekekkel és szülőkkel, tehetünk egy-egy apró
lépést ránk bízott világunk, környezetünk védelme érdekében.
SZABÓ-FODOR RÉKA
ÓVODAPEDAGÓGUS
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Könyvtári hírek
Kányádi Sándor: Egyszer majd szép lesz minden
Egyszer majd szép lesz minden,
a telet s az őszi
félelmet, hidd el,
szerelmünk levetkőzi.
Úgy állunk majd a fényben,
mint a virágzó ágak,
büszkén viseljük szégyen
nélküli koronánkat.
Sötétben sem kell félnünk,
útjaink beragyogja
hajdani szenvedésünk
virrasztó teleholdja.
Kedves Olvasóink!
November igazán bővelkedik könyvtári
előadásokban és találkozásokban. A lap megjelenésekor már lezajlott a november 8-i
Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadás önbizalom és
önértékelés témakörben, a decemberi számban beszámolunk róla csakúgy, mint a még
előttünk álló két novemberi előadásról. November 20-án, kedden 18 órakor Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja újságírója, több sikeres
könyv szerzője lesz a vendégünk, aki már járt
Nagytarcsán három éve, és most is ugyanolyan izgatottan várjuk személyes történeteit, találkozásait. November 30-án, pénteken
pedig a szintén mindig újra és örömmel fogadott dr. Reisinger János irodalomtudós lesz a
vendégünk, aki Tompa Mihályról fog előadást
tartani. Mindkét előadás a Polgármesteri Hivatal dísztermében lesz, 18 órakor.
Új könyveink
Gyerekeknek:
Mi MICSODA Junior Otthonunk működése
A kukucskáló ablakokkal ellátott igényes
kiadvány az 5-7 éves
korosztálynak igyekszik bemutatni, mi hogyan működik a
háztartásban. Például,
hogy mi lapul a falban, milyen gépeket
használunk a konyhában, mire valók az
elektromos szerszámok, vagy éppen hogyan működik a játékautó.
Ablak-zsiráf
Kütyük és az online világ
A kütyüket és az online világhoz tartozó eszközöket a gyerekek
sokszor magabiztosabban használják, mint a
legót, mégis keveset
tudnak róluk. A kötet ezt a hiányt pótolja. A
3D-től a zoomig minden lényeges dolog
megjelenik a kötetben - érthetően, szak-
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szerűen. 6 éves kortól ajánljuk, hasznos, informatív könyv.
Kis- és nagykamaszoknak:
Lackfi János • Vörös
István:
Szilágyi Örzsébet
e-mailjét megírta
A kortárs irodalom
kétszemélyes száguldó
kommandója, a Lackfi
János – Vörös István
duó rávetette magát
gimnáziumi kedvenceinkre meg nemkedvenceinkre, és az Ómagyar Mária-siralomtól az Erőltetett menetig
maivá formálták a magyar irodalom legnagyobb verseit. Hány diák ismétli sziszegve,
hogy tiszta szívvel betör, ha kell, embert is
öl? Hányan ábrándoznak arról, hogy Párizsban járt az ősz? A vadonatúj versvariációk
kicsit másról szólnak. Röpdösnek a poénok,
de nem csak ez a lényeg. Hanem hogy gúnyosan, merengve, örvendezve, mérgelődve, viccesen ámulhatunk rá közös
dolgainkra.
Berg Judit – Kertész
Erzsi:
A négy madár titka
Két népszerű szerző
első közös kalandregénye, mely izgalmasan
ötvözi a Rumini és a
Panthera sodró erejét.
Legyen ez a könnyen
olvasható, fordulatos
könyv az első detektívtörténeted! 9 éves kortól ajánljuk.
Felnőtteknek:
Szívügyek – Bélügyek

A szívről szóló könyv szerzője, Johannes
Hinrich von Borstel többek közt elmagyarázza, hogyan épül fel a szív, miképpen működik, mi a vérnyomás, mi az infarktus,
hogyan edzhetjük a szívünket, milyen hatással van rá a mozgás, a táplálkozás, az alkohol, a dohányzás és a szex. A világos és
közérthető magyarázatokat a kedves rajzokon kívül a szerző izgalmas és tanulságos
mentőorvosi esetei teszik még életszerűbbé.
Schäffer Erzsébet:
Hol vagy?
Novemberi
vendégünk, Schäffer Erzsébet ismét egy vallomásos
kötettel lepi meg olvasóit.
Kitár egy kaput, mely mögött egy drámai élethelyzetben lévő férfi és nő kapcsolatának olyan
intim tartományaiba vezet, amelyekről
nem szoktunk beszélni. Legalábbis így
nem. A szerzőben többször felsejlik, talán
nem is szabadna ilyen természetű érzéseket idegenek elé tárni. De könyveiből ismert őszintesége, beleérző figyelme és
természetessége ezúttal is ledönti a tiltó
korlátokat.
„Soha annyira nem viselt meg írás, mint
ennek a könyvnek minden mondata. Soha
nem meséltem olyan természetű intimitásokról, mint ebben a könyvben. Vegyék kezükbe óvatosan, és szorítsanak nekünk.”
Könyvtárunkba minden nagytarcsai
lakos ingyen iratkozhat be és ingyen
kölcsönözhet. Ami pedig nálunk nincs
meg, könyvtárközi kölcsönzéssel ingyenesen beszerezzük.
„KÖNYVET HÁZHOZ!" Idős vagy mozgásában akadályozott olvasóinknak kérésre díjmentesen házhoz szállítjuk a
könyvtári könyveket és értük is megyünk. Kérjük, hívjanak, ha igénylik ezt
a szolgáltatást!
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

Két fiatal német orvos közérthető, könynyed hangvételű, mégis fontos információkat tartalmazó könyve két létfontosságú
szervünk, szervrendszerünk működéséről.
Giulia Enders szellemesen kalauzol el a
belek világába. Számos praktikus tanáccsal
is szolgál, hogy a sokak életét megkeserítő
kisebb-nagyobb emésztési gondoknak
végre búcsút lehessen inteni. Nem csupán
tabukat dönt, de az emberi test csodáiról is
mesél. Bebizonyítja, hogy a tudomány is lehet szórakoztató, könyve lebilincselő olvasmány.

Megközelíthető az iskolát megkerülve a
tornatermi bejárat felől.
A könyvtár elérhetőségei:
Telefonszám: 06-70- 337-8752
E-mail: bokkonyvtar@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar
Mindenkit szeretettel várunk!
FARKAS ISTVÁNNÉ
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
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Értékek kerestetnek a nagytarcsai értéktárba!
Kedves régi és új Nagytarcsai Lakók!
Jó helyen járnak, ha szeretik ezt a települést és fontosnak tartják, hogy az egykori és mai Nagytarcsa szellemi, anyagi,
természeti és közösségi értékeit a következő generációknak is megőrizzük. Ebben
az Önök segítségére is számítunk!
2012-től törvények teszik lehetővé a
helyi értékek összegyűjtését és megőrzését.
Az értéktárak létrehozása azt a célt
szolgálja, hogy nemzeti értékeinkről országos adatbázis készüljön, a gyűjteményben szereplő értékek közkinccsé,
itthon és külföldön is ismertté váljanak.
2015-ben Nagytarcsán is megalakult a
Települési Értéktár Bizottság, amelynek
feladata, hogy összegyűjtse a községben
fellelhető értékeket.
Azóta hét nagytarcsai érték került a település értéktárába.
2015-ben a szkíta kori sámáncsörgök
és csengők, illetve Győri János hangjátékai kerültek nyilvántartásba.
2016-ban a nagytarcsai népfőiskola –
(Farkas Istvánné munkája) és a nagytarcsai evangélikus templom szárnyasoltára
– (Győri András Timótheus beadványa) került a helyi értékek körébe.
2017-ben három beadvány érkezett,
az NSZÖ és Szlaukó Istvánné Katalin fel-

Nagytarcsa
új lakói

terjesztése által a „Nagytarcsai sütemények és hagyományos ételek a Varečka
klub receptjei alapján” című beadvány látványos videókkal és receptkönyvvel bekerült a helyi értékek tárházába.
A hatodik rögzített érték „Az evangélikus liturgia és népviselet kölcsönhatása
Nagytarcsán”- amely Győriné Kováts Andrea múzeumvezető beadványaként került
felterjesztésre.
„A Nagytarcsai Evangélikus Templom
Harangjainak története és harangozási
szokások” lett a hetedik rögzített érték a
települési értéktárban.
Idén viszont még egyetlen beadvány
sem érkezett!
Egy helyi érték felvételét bárki írásban
kezdeményezheti önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatban, az alábbi
kategóriákban: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások,
kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.
Javaslatot a Javaslattételi lapon tehet,
ezt a nagytarcsa.hu/telepulesi-ertektar
elérhetőségen le lehet tölteni, de Nagytarcsa Önkormányzatánál, Németh Katalin
értéktár referensnél személyesen is lehet
kérni.

A kitöltött és megfelelő mellékletekkel
ellátott dokumentumot juttassa el az
alábbi elérhetőségek egyikére:
Elektronikusan:
a polgarmester@nagytarcsa.hu és a
ronainekrisztina67@gmail.com elérhetőségre.
Személyesen:
a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A
borítékra írják rá: ”Települési Értéktár
Bizottság”!
A javaslatokban megjelölt értékeknek a
Települési Értéktárba történő felvételéről
a Nagytarcsai Települési Értéktár Bizottság
dönt. Az értéktárba felvételre került értékek leírással és fotóval együtt felkerülnek
a település honlapjára, ahol mindenki
megismerheti azokat. Ha a javaslat helyi
jelentőséget meghaladó értéket tartalmaz, a bizottság továbbítja a Pest Megyei
Értéktárba, ahonnan az a Magyar Értéktárba vagy akár a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerülhet.
Örömmel várunk minden ötletet, javaslatot.
RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ
A NAGYTARCSAI TELEPÜLÉSI
ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
ELNÖKE

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 A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE:
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG.

Nagy Míra Szófia 2017. december 11én 5 óra 13 perckor, 3340 grammal, 52 cmrel érkezett a mi kis családunkba. Nagy
tesója igazi büszkesége. Mindig mosolygós,
csupa öröm szeretetbomba. Egy fáradhatatlan kis örökmozgó, akivel egy percig sem
unalmas az élet.

Emma Lili és Olívia Bella 3 éves és 7 hónapos kislányaink. Emma imádja a nyuszikat és az epret. Nagyon jól táncol, de csakis
tütüben. Olívia pedig a hasát és a zenét
szereti.

Vörös Bendegúz, aki igazán hű a keresztnevéhez, 2015. november 17-én született, így éppen ebben a hónapban ünnepli a 3.
születésnapját, Isten éltesse sokáig!

Szarka Boglárka vagyok, 2018.
február 22-én születtem, így a 3
éves Marcell hugicája lettem.
Kiegyensúlyozott, vidám testvérek vagyunk, szeretünk
együtt mókázni, a szüleink örömére.

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

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

13

ÜNNEP

Hagyományos Tökfesztivál két helyszínen: a
gulyáshoz friss házi kenyeret is kínálhattunk.
Köszönjük!
A választékot is bővítettük az esemény
kapcsán. Kicsik-nagyok örömére vattacukor is
kapható volt, a Jó Méhészet többféle mézes
puszedlit készített, Ancika míves mézeskalácsai is nagy sikert arattak. A standokon megjelentek az őszi dekorációk, koszorúk, sőt, a
halottak napjára – és már a karácsonyra is előre tekintve – be lehetett vásárolni kézműves
díszeket, apróságokat.
A Tökfesztiválra időzítettük a második almavásárt is. Négyféle, frissen szedett szabolcsi
almából lehetett válogatni, az Idared, Jonagold, Florina, Mutsu fajtából is sokan vásároltak. Frissen préselt, vákuumcsomagolt
almalevet is lehetett kapni. Nagy örömünkre
sokan kijöttek a piactérre. Reméljük mindenki
jól érezte magát.
A piac után a Tökfesztivál a Művelődési
Házban folyatódott, tökfaragással, kézműves
foglalkozásokkal, tökszépségversennyel.
Egy ilyen remek rendezvény nagy szervezéssel és számos segítő munkájával valósulhatott meg. Ezúton is köszönetet szeretnénk
mondani a támogatásért Nagytarcsa Önkormányzatának, a szervezésért a Füzesligeti
Egyesületnek, Sebők Zsuzsának, a kétféle, három óriási üsttel megfőzött gulyásért a Nagytarcsai Közszolgáltatónak, Ősz Gyula

vek óta, az ősz beköszöntével a piacon is
a Tökfesztivált. Ez egy jó hanguÉlatúmegtartjuk
terményünnep, kóstolókkal, termékbemutatókkal, gulyáspartival.
Miért éppen a tök? Mert ősi zöldségünk,
szinte mindenhol megterem, az ősz egyik jelképe. Nagyon sok fajtáját ismerjük. Forma- és
ízgazdagságára jó példa a sokféle sütőtök,
dísztök és ne felejtkezzünk el a népszerű cukkíniről és patisszonról sem. A tök egyre nagyobb helyet foglal el a gasztronómiában, sós
és édes ételek, sütemények vitamindús és
egészséges kiegészítője. A Tökfesztivál keretében kóstolóasztalt is készítettünk a kilátogatóknak, melyre a sült tökön kívül többek közt
baconos-sütőtökös csiga, sütőtök pite, gluténmentes túrós töktorta és füstölt ízesítésű sütőtökkrém is került. Az ízletes falatok mellé
frissen préselt mustot, almalevet, forralt bort
és teát kínáltunk. Füstölt termékeket kínáló
árusaink csemegéihez jólesett a roppanós vecsési savanyúság, a friss házi kenyér. Vitamin-
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bombának pedig a homoktövis is felsorakozott, homoktövis-velőt és a gyermekek kedvencét, a homoktövis-gumicukrot is meg
lehetett kóstolni. A Nagytarcsai Közszolgáltató jóvoltából három nagy üst finom gulyás is
felszolgálásra került. Még választani is lehetett
a birka- és a vadgulyás közül. A Mobil Pékkocsi, Pulainé Szabados Andrea felajánlásából a

ügyvezető úrnak, Albert Tündének, Kovalcsikné Bartha Máriának. Köszönjük Kovalcsik Istvánnak a hangulatos zenét. Köszönjük
piacfelügyelőnknek, Fehér Istvánnak a rend
biztosítását. Köszönet a helyszín berendezéséért és pakolásért Balik Leventének, Kévés Jánosnak és csapatának. A helyszín feldíszítését
Tóth-Bagi Szilvia, Krantzné Ágnes, Kalóczkai
Bea, Sebők Zsuzsa és jómagam végeztük.
Mit ért volna a rendezvény kiváló árusaink,
partnereink közreműködése nélkül? Köszönet
a Marosi Kürtős Kalács csapatának – az erdélyi
házi csoki világbajnok volt! A Fazenda Farmtól
Ecseri Márti és Ecseri István új sütőtökkrémkreációt hozott, Ivanics Veronika „Zsömi” baconos sütőtökös csigát készített.
Tudják, hogy Nagytarcsán bio-homoktövis
ültetvény van? Köszönjük a Vivam Homoktövisnek a homoktövisvelő és -gumicukor felajánlást! Köszönjük a Mobil Pékkocsinak a
kenyeret és kalácsot, melyet ajándékba kaptunk! Megpróbáljuk megszerezni a glutén-
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piactéren és a Táncsics Művelődési Házban
mentes túrótorta receptjét a Zsuzsi Sajt csapatától, fenséges volt! Köszönjük Szatykó Zsoltnak, Tagai Erzsikének, Gyurinak és Morvai
Jánosnénak a finom sütit, a Kohajda Hús-nak
a csodás kóstoló tálát. Köszönjük a Pálinkás
Savanyúság savanyúságait, Pócsa Anna Mária
művészi mézeskalácsait, a Jó Méhészet mézeit
és házi puszedlijét, a Sebők család vegyszermentesen termelt szőlőjéből készült mustot,
Fényes Juditnak a sült tököt és minden mást!
Köszönet Zahalka Dani fényképeiért! Jövőre –
reméljük – újra „tökölődünk”!
Piacunk minden pénteken üzemel. Mindenkit szeretettel várunk!
RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ,
PIACSZERVEZŐ

Hatodik alkalommal került megrendezésre
Tökfesztivál. Az események két helyszínen, a
Művelődési Házban és a piactéren zajlottak. A
piaci események után most térjünk be a második helyszínre, a Táncsics Művelődési Házba!
Itt tökfaragás, tökszépségverseny, számos fajta
kézműves foglalkozás, hennás arc- és testfestés zajlott.
Összesen hatvanhárom kifaragott tököt neveztek be a tökszépségversenyre, ezekre 1-1
szavazattal szavazhattunk. A tökszépségverseny eredménye:
I. Újvári Gabriella 40-es sorszámú tök, II. Pajor Nóra 27-es sorszámú tök, és két III. helyezett: Pajor Márton 24-es sorszámú tök, Barna
Bogi 31-es sorszámú tök készítője.
A díjazottakat megajándékoztuk az alkalomhoz illő cukorkával, csokival amiket Füzesliget, Nagytarcsa felirattal ellátott bögrébe
csomagoltunk, valamit homoktövissel, 3D
dísszel.
Szendvicseket - tököset is, sült tököt, teát,
kalácsot és sütiket lehetett fogyasztani. A
Nagytarcsai Közszolgáltató gulyást készített,
amelyet a Művelődési Ház előtt tálaltak..

Az első helyezett: Újvári Gabriella
A Nagytarcsai Önkormányzat támogatásának köszönhetően a rendezvény ingyenes
volt, mintegy négyszázan vettek részt rajta.

FOTÓ: RÓNAINÉ KRISZTINA, FÜZESLIGET EGYESÜLET ÉS SZILASTV

Köszönöm a munkát a szervezőknek,
Krantz Ágnesnek, Rónai Krisztinának, az Önkormányzatnak a támogatást, a Nagytarcsai
Vagyonkezelőnek a segítséget.
Köszönet az adományozóknak, Morva Istvánnak a 20 üveg homoktövis felajánlásért,
Pham Viktóriának a díszekért. Köszönet Zahalka Dánielnek a fotókért és a segítségéért.
Köszönet Fényes Mihály képviselő úrnak,
aki az összesen 262 kg halloween-tököt beszerezte a tökfaragásra, és Stift Katalinnak, a
tökszépségverseny lebonyolításáért.
Köszönet az önkéntes segítőknek az egész
napos munkáért – pakolásért, teremberendezésért, díszítésért, konyhában, büfében, kézműveskedésben való részvételt: Nagy
Beatrixnak, Popovics Katalinnak, Fodor Rebekának, Jenik Erzsébetnek, dr. Wölbling Eszternek, Illés Annának, Kalóczkai Henriettának,
Szabó Zsófiának, Tóth Bagi Annának. Köszönet
Fényes Szabolcsnak a 85 kg sütőtök feldolgozásáért. Köszönet a dekorációs adományért
Sebők Zsuzsának.
TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK
FÜZESLIGET EGYESÜLET

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Hatévesen kupagyőztes

Egyesülete, a Beta MSE egy nagytarcsai sportegyesület, és már
2002 óta létezik. A kezdeti években aktívan rendeztek országos
és osztrák-magyar bajnoki futamokat, amelyeknek rendszeresen
Nagytarcsa adott otthont. Eleinte felnőtteket, azon belül tömegsport- és élsportversenyzőket foglalkoztatott, de mára már
az utánpótlás-nevelés a fő tevékenysége. A felnőttek mellett jelenleg öt gyermekkel foglalkoznak, közülük négy nagytarcsai lakos. Például a tízéves Szántó Alex is, aki 3. helyezett lett a magyar
Endurocross kupasorozatban. Szívből gratulálunk mind a két tehetséges versenyzőnek.
PATAKI ÁGNES

minap töltötte be 7. életévét ifj. Vágó Norbert, aki családjával
A
Nagytarcsán él, és idén kezdte az első osztályt a helyi általános iskolában. Aktív tagja a Nagytarcsai Hagyományőrző Néptánccsoportnak is, szabadidejét mégis a motorozás tölti ki
leginkább.
Három és fél éves kora óta motorozik, négyévesen kóstolt bele
a versenyzés világába. A heti négy-öt edzés meg is hozta az eredményét, idén már kiemelkedő eredményeket ért el. Hatévesen a
Magyar Motocross Kupában kupagyőztes lett „50 mini” (50 köbcentis) kategóriában, magyar országos bajnokságon pedig 2. helyezést ért el legelső versenyszezonjában.
Norbika és az egyesület többi tagja ezúton is köszöni a sok biztatást a versenyeken, mind a barátok, mind a család részéről, hiszen valóságos nagytarcsai szurkolótábor szokta kísérni őt a
versenyekre.
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Nagytarcsai TÜKÖR

EMLÉKEZET

Tanító Néni történetei
Tudod-e a nagytarcsai szkíta-kori leletek helyhez fűződő történetét?
Most ezt szeretném elmondani:
Az 1960-as évek elejéig nem volt a falunak saját orvosa. A jelzett időben dr. Bárdos István járt át Kistarcsáról hetenként egyszer. Ő gyógyítgatott bennünket.
Az akkori községi képviselők hosszú évekig dolgoztak azért,
hogy orvosi rendelőt és szolgálati lakást építtessenek. Amikor
összejött a pénz, megkezdték a ház alapjának ásását a Zrínyi utcai
községi telken.
Az egyik munkás meglehetősen nagy halom fém tárgyat talált
a kiásott árokban. Ennek néhány darabja sárga volt.
Azt hitték, arany. Megmosták, kapargatták, szerették volna bizonyítani, hogy igazuk van. Hamarosan rájöttek, hogy tévedtek.
Szemétbe dobták. A fekete színű tárgyakra ügyet sem vetettek.
A vas zablát pedig teljesen értéktelennek vélték.
Volt, aki néhány darabot vitt haza belőlük, hogy otthon vizsgálják tovább, de ezek is a szemétdombon kötöttek ki.
Később szedték össze a 3 db csörgőt, a 8 db harang alakú
csengőt és a 4 db oldalpálcás vas zablát. Azért is érdekesek ezek a
leletek, mert a 3 csörgő egyike lett a címerünk fő motívuma.
Már akkor volt a falunak múzeuma. Bartos Jancsinak megmozdult a lelke: „Meg kellene mutatni a tanító bácsinak, hátha a
múzeumban tudna kezdeni vele valamit…”
Bátortalanul kérdezte: „Ezek a múzeumnak nem érdekesek?”
Férjem boldogan kiáltott fel: „Jancsikám! Nem is képzeled, milyen értékes régészeti leleteket hoztál! Én szkíta örökségnek nézem, de megkérdezem a Magyar Nemzeti Múzeum szakembereit,
ők biztosat tudnak mondani.”

IN MEMORIAM

A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóhelyettese kijelentette,
hogy Attila hun király szittyáinak hagyatékai, szkíta sámán eszközök, az időszámítás megkezdése előtti V. századból valók, tehát
mintegy 2500 évesek.
Elküldte dr. Bakay Kornél fiatal régészt, a későbbi egyetemi
professzort, aki igazoló ásatást végzett a telken.
Elmondta, hogy valóban a szkíta sámán eszközei és ilyen szép
együttest még nem is látott, pedig néhányat már talált itthon is,
külföldön is.
A sámán, aki papja, orvosa, jósa, varázslója volt népének, munkája előtt extázisba – önkívüliségbe – hajszolta magát a különféle
zenei, zörgési hangokkal, ez állapot eléréséhez alkalmazta a csengők, csörgők összhangját.
Ehhez kellettek ezek a zenei eszközök. Hangjuk konszonáns,
ha megfelelő ritmusban mozgatják.
A Magyar Tudományos Akadémia zenetudósa, Sárossy Bálint
és munkatársai e tárgyakról ezt be is bizonyították. Felvételt is készítettek róla, melyet elküldtek múzeumunknak.
Nagy öröm volt mindkét országos intézménynél, hogy sikerült
megmentenünk, megismernünk ezeket a leleteket.
Dr. Bakay professzor angol nyelven könyvet írt róluk. Ebben
szerepel Nagytarcsa és múzeumának neve is. A tudományos világban tehát ismert lett a falu neve.
Az pedig, hogy Attila népének sámánja, a nagy hun vezér
szittyái – akikkel rokonnak véljük magunkat – ezen a területen éltek, minket tesz boldoggá.
Tovább gondolva: az ő sámánjuk ott lakott, ahol mi szeretnénk
elhelyezni első orvosunkat - sámánunkat, tetézi örömünket.
Ugye ez is emeli szemetekben községünk értékét?
Szeretettel mesélte:
MOLNÁR TANÍTÓ NÉNI

Egy éve hunyt el John M. Gray

Emberi létünk velejárója, hogy földi
utunkon a bölcsőtől
a koporsóig, érkezésünk és távozásunk
idején egyaránt segítő, támogató kezekre,
emberséges
gondoskodásra van
szükségünk. A földi
lét küszöbét átlépő
hozzátartozónkat elkísérni a minden halandók
útján:
életünk legfájdalmasabb
eseménye.
John M. Gray a csömöri és nagytarcsai
protestáns gyülekezetek temetkezési vállalkozója ezeket a kikerülhetetlenül ránk
szakadó próbatételeket együttérző, az emberi méltóságot tiszteletben tartó, csendes segítőkészséggel oldotta.
A magyarul alig beszélő John a rendszerváltás idején került
kapcsolatba a csömöri evangélikus gyülekezettel. Magyarországon ő volt az egyetlen olyan temetkezési vállalkozó, akinek főiskolai diplomája volt a szakmájából. Profi szakember volt, aki
méltó körülményeket tudott teremteni egyházi temetési szertartásainkhoz. John nagyszülei ugyanis 1890-ben kivándoroltak
Amerikába. Gyalog hagyták el Magyarországot, és Splitben szálltak fel egy Amerikába tartó hajóra. John édesanyja egy amerikai
családi farmon gazdálkodó magyar szülők gyermekeként született, és egy angol‒ír felmenőkkel bíró fiatalemberhez ment férjhez. John 1944-ben született Amerikában. Középiskolai
érettségije után főiskolára ment Cincinettibe, ahol diplomát szerzett temetkezési vállalkozásból. Kémiát, mikrobiológiát, anató-

miát, jogi ismereteket, könyvelést, balzsamozást, restaurálást tanult. Miután Amerikában elérte a nyugdíjas kort, idős édesanyjával hazatértek a sohasem látott hazájukba. Az idős édesanya
hamarosan megtért ősei földjébe, s tulajdonképpen e temetés alkalmából kerültünk közelebbi ismeretségbe John M. Gray-jel.
Solymár Péter temette John édesanyját, és Bóday Pálné tolmácsolta a temetési igehirdetést. John meghatottan köszönte meg a
szertartás végén a gyülekezetnek a részvétet és jelenlétet. Ekkor
derült ki számunkra, hogy a vasárnapi istentiszteleteken az evangélikus templom karzatán ülő, s az istentisztelet alatt angol nyelvű Szentírást olvasó úriember temetkezési vállalkozó volt
Amerikában. Mivel a rendszerváltás lehetővé tette az egyházközségünk számára a temetkezési vállalkozást magánkézbe adni,
egyházközségünk szerződést kötött Johnnal, és így jött lére a
John M. Gray Temetkezési Bt. Különös igazságtétele a sorsnak:
amíg John magyar nagyszülei szorgalmas, becsületes munkájukkal gazdagították Amerikát, „viszonzásképpen” az Amerikából hazatelepült unoka: John M. Gray bennünket „gazdagított” a
huszonöt évnyi igényes, színvonalas munkájával.
Csömör és Nagytarcsa evangélikus-református-baptista gyülekezeti tagjai mind láthattuk John ügyintézésének pontosságát,
precizitását, a megtört szívű gyászolókkal való empatikus viselkedését, az elhunyt szeretteinkhez való tiszteletteljes viszonyulását, a megszokottól eltérő igényes, minőségi munkát. Tette
mindezt szerény, csendes, udvarias egyszerűséggel. Az utóbbi
hónapokban már csak munkatársait láthattuk a temetéseken. Betegsége alatt Baranka György nagytarcsai lelkész úr látogatta őt
otthonában, Nagytarcsán. Temetése Johann Gyula csömöri és Baranka György nagytarcsai lelkészek szolgálatával Csömörön volt
szeptember 3-án. Kérésére édesanyja mellett nyugszik.
Köszönjük a Teremtőnek életét, s a közöttünk végzett munkáját. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, „… mert nyugosznak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket.” / Jel.
14:13/.
SOLYMÁR PÉTERNÉ
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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
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

Kistarcsai Kórház
Telefon: 06-28-507-600, Recepció: 06-28-507-750
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.: 06-1-609-4916.
Ideiglenesen: BUDAPEST XVI., BÖKÉNYFÖLDI ÚT 86.
Rendelési idő:
Hétfő: 14:00 – 19:00, Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00, Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár – Winkler Patika
Telefon: 06-70-617-4877
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitva tartás:
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 DECEMBER 31-IG

ÜVEGEK: Művelődési Ház udvarán két fehér tartály (Hangya-udvar, Rákóczi u.)
LOMTALANÍTÁS: házhoz menő, évi egyszer ingyenes, meg kell rendelni, időpontot kell egyeztetni!
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Nagytarcsa, Sport u, 5. ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: minden hétfőn 08:00-18:00
valamint minden szerdán 08:00-16:00 óráig.
E-mail: nagytarcsa@eth-erd.hu KAPCSOLATTARTÓK: Fábián István telepvezető (+36 20/923-32 34),
Ádány Barbara (+36 20/216-32-60)
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MINKET VÁLASZTOTTAK

Újabb húszezer négyzetméternyi „ipari társasház“
jobban megéri vásárolni, mint bérelni. A bankok jó áron hiteleznek. Egy beruházáshoz 8-10
éves futamú hitelszerződést lehet kötni, így a
cég vagyona lesz, amit vásárol, s nem költi a
pénzét bérleti díjra. Egyébként a magyar ember
mentalitása is az, hogy jobban szeret vásárolni, mint bérelni. Eldöntöttük, hogy ezen a területen építeni akarunk, s amikor el kellett
dönteni, hogy a csarnokainkat bérbe adjuk
vagy eladjuk, azt mondtuk, hogy szeretnénk
alkalmazkodni az igényekhez, így az utóbbi
mellett szólt a több érv.
Hadnagy Ernő hozzátette: Nagytarcsát
azért tartják kiváló befektetési lehetőségnek, mert nagyon jó helyen fekszik. Itt találkozik az M31-es autópálya és az M0-ás
körgyűrű. Így Budapestről is, és egyben KeÚJABB 20.000 NÉGYZETMÉTER CSARNOKOT ÉPÍTTET NAGYTARCSÁN A BELGA
WEERTS GROUP.
AZ M0-ÁS MELLETT, A FEJLESZTÉS ELSŐ
SZAKASZÁBAN MÁR FELÁLLÍTOTT NÉGY
DARAB, EGYENKÉNT NÉGYEZER NÉGYZETMÉTERES OBJEKTUMBÓL ÁLLÓ EGYÜTTES
MELLÉ AZ ÉRTÉKESÍTÉSBŐL BEFOLYT ÖSZSZEG VISSZAFORGATÁSÁVAL ÚJABB 20.000
NÉGYZETMÉTER ÖSSZTERÜLETŰ „IPARI
TÁRSASHÁZ TÍPUSÚ CSARNOKOKAT" ÉPÍTENEK, 3000-7000 NÉGYZETMÉTER KÖZÖTTI
ALAPTERÜLETEKKEL. A BERUHÁZÁST AZ
ANYACÉG MAGYARORSZÁGI PARTNERE, A
WEERTS REAL ESTATE PARK KFT. VÉGZI.
Október 11-én a nagytarcsai ipari parkban sajtótájékoztatón ismertették az M0-ás
keleti szektor ipari parkjainak felértékelődésével megindult gazdasági folyamatokat, hatásokat és településszerkezeti változásokat.
A tájékoztatón megszólalt Rimóczi Sándor polgármester is, aki elmondta, Nagytarcsa 2006-tól napjainkig már több mint 930
vállalkozásnak adott otthont. Ezek a vállalkozások 1,5 százalék iparűzési adót fizetnek az
önkormányzatnak. Ennek eredményeként az
ebből származó adóbevételek az elmúlt tíz
év során több mint tízszeresére növekedtek.
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A tájékoztatón elhangzott, az épülő csarnokokat a társaság nem bérbe adja, hanem
az igényeknek megfelelő méretekben áruba
bocsátja.
Hadnagy Ernő, a RaktárAD projekt menedzsmentvezetője így összegezte a vállalkozás filozófiáját:
– Azért döntöttünk úgy, hogy értékesítjük
ezeket a csarnokokat, mert, ha megértjük a
gazdaság működését, akkor tudjuk, hogy rendkívül alacsony szinten vannak a kamatok.
Ezért ma egy kis- vagy közepes vállalkozásnak

let-Magyarország irányából is könnyen megközelíthető.
– Kiemelem azt is, hogy itt az önkormányzat kifejezetten támogatja a vállalkozásokat.
Ezek közé tartozik az is, hogy az iparűzési és az
ingatlanadó itt jóval alacsonyabb, mint máshol a térségben.
A projekt második ütemének munkálatai
idén nyáron kezdődtek, és a tervek szerint
2019 végére befejeződnek.
SzilasTV
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HITÉLET

Halottak napja – személyesen
Halottak napján a temető megrendítően
mély, ugyanakkor különös hangulatot is
áraszt az ezernyi meggyújtott mécses által.
Számomra az is fontos, hogy közvetlenül Reformáció ünnepét követően megyünk ki emlékezni előre ment szeretteinkre, s hallgatjuk
az Életet adó Igét, az örök evangéliumot
(örömhírt) arról, hogy Jézus váltsághaláláért
Isten kegyelmes ítéletében bízhatunk halottainkat és magunkat tekintve is.
Éppen ebben az időszakban keresett fel
egy volt osztálytársam temetéssel kapcsolatban. Édesapját gyászolja, s kéri a segítségemet. Két évvel ezelőtti érettségi
találkozónkra hivatkozott, hogy mennyire
fontos volt neki az, amit ott elmondtam neki,
mennyire megnyugtató, reménységet adó –
hiszen, jól emlékszem, sokat beszélt arról,
milyen lelki megpróbáltatásokat jelentett
neki szembenézni az öregedéssel. Elsősorban szülei korosodásán keresztül. Csak most,
32 évvel az érettségi után tudtam meg, hogy
milyen vallású ő, a szülei. Elmondtam neki,
hogy mennyire sajnálom, hogy annakidején
nem beszélgettünk egymással és az osztálytársakkal ilyen fontos dolgokról, mint a hit,
megváltás, élet. Mert el volt nyomva a vallás,
pontosabban én nem voltam érett arra,
hogy felvállaljam a hitemet, reménységemet, pedig azóta látom, hogy mennyire

szükségük lett volna rá. 32 év alatt sok megpróbáltatás, trauma ért bennünket, s életbevágóan fontos, hogy elmondjuk egymásnak
azt, ami valódi erőt ad ezek elhordozásához.
Az elmúlt egy évben 22 testvérünket búcsúztattuk el evangélikus szertartás szerint.
Mennyi küzdelem volt csak egy-egy anya,
apa, házastárs, vagy egyedül maradt embertársunk életében! Mennyi öröm és fájdalom;
kétség, kilátástalanság, azután reménység.
Aztán a reménység összeomlása. Aztán egy
új reménység abban, amit a Megváltó Jézus
még a halál ellenére is hoz! Vannak, akik bíznak a halál utáni életben; vannak, akik még
nem is tudják, mit gondoljanak erről; de
mégis kimentünk a temetőbe, mégis elmélkedtünk a sírnál vagy a temetői áhítat csendjében. Más beszélgetésbe kezd Istennel,
ismét mások gondolatban halottjukkal próbálnak „megvitatni” valamit. Egyszóval: vívódunk.
És
reménység
nélkül
is
reménykedünk. Pilinszky János költő így fogalmaz: „Életet és halált lehetetlen nem egyben látni. Élet és halál nem más, mint
kettétört öröklét; meghasonlott valóság.”
Igen, mert valójában egy valóság van, de a
bűn miatt ez kettétört: egy igen rövid látható és egy más, láthatatlan létre. S amikor arról ír a Biblia, hogy Isten a gyarló testünket
Jézus dicsőséges (feltámadt) testéhez fogja

Látogató a tisztítótűzből

változtatni, akkor arról van
szó, hogy helyrehozza azt, ami
kettétört.
Idén ünnepeltük a Reformáció
501.
é v fo rd u l ó j á t .
Rendkívül fontos, hogy Luther
Márton Mindenszentek ünnepe vigíliájára
(október 31.)
időzítette a 95
tétel közzétételét. A Reformáció megerősít bennünket abban, hogy
nekünk is szól az örömüzenet. Miénk is az
üdvösség, a bűnbocsánat, örökélet. Hiszen
az ember mindig kétségeskedik: megérdemlem-e ezt? A reformációi üzenet ez: nem érdemlem meg. De Jézus nem az igazakat
hívta, hanem a bűnösöket megtérésre. Egy
énekünk szövegével kifejezve: „Emlékezzél te
szent Fiadra: Nem jött ő az igazakért; Hanem
magát halálra adva, A bűnösökért onta vért.
Kik eltévedtek az úton, Azokért jöttél, Jézusom.” (Ev. Énekeskönyv 415. ének.)
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
Precoco látogatása nem az egyetlen
eset volt, hogy tisztítótűzben szenvedő lélek kérte Pio atya imáit. „Legalább annyi
holt lélek jön fölfele a kolostorba vezető
úton, mint élő” – állította a szent. Számos
lélek kért kifejezetten szentmisét Pio atyától, tudva, mennyivel könnyíti a tisztítótűz
szenvedéseit egy szentmise, mielőtt eljut a
mennyei dicsőségbe a lélek.
FORRÁS ÉS FOTÓ:
ALETEIA.ORG

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban:
November 11, 25. december 9, 25, 30.

ietrelcinai Szent Pio atya számos misztikus élményt élt át imádság közben,
amelyek során gyakran nyerhetett betekintést a mennyország titkaiba. Az egyik ilyen
eset egy váratlan látogató felbukkanása
volt: a semmiből egy férfi tűnt elő, aki
egyenesen a tisztítótűzből érkezett.
Egyszer egy éjszakai magányos ima közben egy idős férfi állt meg Pio atya előtt. A
szent, mikor kinyitotta a szemét, szóhoz
sem jutott a meglepődöttségtől, hiszen rajta kívül más nem tartózkodott a helyiségben. „Nem tudtam elképzelni, hogy
jöhetett be éjnek idején a rendházba, hiszen valamennyi ajtó zárva volt – magyarázta később Pio atya.
„Ki vagy te és mit szeretnél?” – kérdezte
a szent a férfit, hogy a titokra fény derüljön.
A férfi válaszolt: „Atyám, Pietro Di Mauro vagyok, Nicola fia, de csak Precoconak hívtak.

P

Itt haltam meg ebben a rendházban 1908.
szeptember 18-án, mikor még ez az épület
szegényházként működött. A 4-es számú
cella volt az enyém. Egy éjszaka égő cigarettával a számban aludtam el, ami lángra
gyújtotta az ágyamat, megégtem, megfulladtam, majd meghaltam. Azóta a purgatóriumban vagyok. Csak egy szentmisét
szeretnék, hogy megszabaduljak. Isten
megengedte, hogy eljöjjek hozzád, és a segítségedet kérjem.”
„Biztos lehetsz benne, hogy holnap misét mondok a szabadulásodért” – nyugtatta
meg Pio atya a férfit, aki nemsokára eltűnt.
Másnap Pio atya kutatásba kezdett: kiderítette, hogy 1908 szeptemberében valóban életét vesztette egy ugyanilyen nevű
férfi a rendházban. Miután minden bizonyossá vált, Pio atya misét mondott az idős
férfi lelki üdvéért.
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Kistarcsán vasárnap 7.30, 9 (diákmise) és 10.30-kor
van szentmise.
December 3. elkezdődnek az adventi hajnali misék,
minden hétköznap reggel 6 órakor. Utána közös
reggeli a plébánia alagsorában.
December 9. szombat, 15-17 óra között adventi
Csodaélés a plébánián.
December 14-15. péntek-szombat, lelkigyakorlat a
18 órai szentmise keretében, Bokros Levente atya
vezetésével.
December 15. Adventi zenés áhítat a Vivace kórus
vezetésével az esti szentmise után.
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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KULTÚRA

Részletek a Fúvószenekari Találkozóról

zeptember 30-án vasárnap, egy napsütéSszínesítette
ses gyönyörű napon, különleges program
a Szlovák Önkormányzat Falusi
Búcsúját. A Kistarcsai, Csömöri és Péceli Fúvószenekarok fantasztikus koncerttel tették
emlékezetessé a napot. De ne szaladjunk az
események elé, picit járjuk is körbe, a teljesség igénye nélkül mi fán is terem a fúvószenekar?
A fúvószenekari műfaj története több
száz évre nyúlik vissza, összetételét tekintve
fúvós hangszerek szerepelnek benne, amelyeket ütő hangszerek egészítenek ki. Nemzetenként, illetve a kor igényeihez képest a
fúvóshangszerek összetétele változó lehet,
de alapvetően az alábbi hangszerek szólalnak meg egy ilyen együttesben. Fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt,
tenorkürt, harsona, tuba és az ütőhangszerek, melyek közül a legnépszerűbb talán a
dobfelszerelés és a cintányér, de ezen kívül
számos apróbb, de annál fontosabb ütőhangszer hallható egy-egy előadáson. Repertoárjának fő darabjai indulók és
egyvelegek, manapság filmzenék és popzenei slágerek is. A népi kultúrák, mint a cseh
és német is kedvelik a kisebb összeállítású
fúvószenekarokat. Magyarországon a helyi
sajátosságokhoz mérten kisebb-nagyobb
létszámmal nagyon sok fúvószenekar működik, melyek igazi színfoltjai a településeknek.

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

A középkorban jelentek meg először a fúvósegyüttesek, vadászatokon és hadi eseményeken, majd a reneszánsz idején a főúri
pompa kellékei, udvari ünnepek kísérői voltak. Amit ma a fúvószene folytatásának tartunk, az nem a fúvószenéből kialakult
kamarazene, hanem a katonazene. A 19. század végén a katonazene elérte fejlődésének
csúcspontját, és a hivatásos együttesek mellett amatőr fúvószenekarok kezdtek alakulni
falusi egyesületekből és az iparban, szakmák
szerint. Így alakultak ki például a bányászzenekarok, tűzoltózenekarok stb. Ennek hatására a zenei anyag leegyszerűsödik, ezáltal a
kevésbé képzett játékosok is tetszetős előadást tudnak produkálni.
Napjainkban, az alapfokú művészeti iskolákban működnek fúvószenekarok, de nagyon gyakoriak az önálló, egyesületként
működő együttesek is. Népszerűségét elsősorban a közösségi élet és a fellépések lehetősége adja, amely minőségi alternatíva a
fiataloknak a mai digitális világban.
Tíz éve élünk családommal Nagytarcsán,
és muzsikusként már ideköltözésünkkor
eszembe jutott, milyen csodás helyszín lehet
ez a pici falu egy ilyen zenei eseménynek. A
környék településein és kicsit távolabb, szuper fúvószenekarok működnek, melyek közül a péceli, a csömöri és a Kistarcsai
együttes lépett fel az idei első alkalommal.

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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Ezen az ominózus napon a falu több helyszínén lévő csalogató koncertek után, az
evangélikus templom kertjében felállított
színpadon a Kistarcsai Simándy József Általános Iskola Művészeti Iskolájának Fúvószenekara játszott először. A fiatal együttes
műsorán fúvószenekari és filmzenei átiratok
szerepeltek. Vezetőjük Baraciusz Nikos Dávid. Második fellépőként a Csömöri Ifjúsági
Fúvószenekar, a Krammer Teréz Művészeti Iskola együttese lépett fel. Vezetőjük Szabó
Péter, évek óta irányítja a csoportot. Évente
számos fellépésen vesznek részt, igazi profi
csapat. A koncert harmadik blokkjában a Péceli Ossó János Fúvószenekar játékában merülhetett el a közönség. Fejes István
együttese már „régi motoros” a szakmában.
Kifinomult játékuk, összeszokott csapathoz
méltón, magas szinten szórakoztatta a hallgatóságot.

A koncert zárásaként a három együttes a
Szamosmenti Indulót játszotta el közösen. A
műsorszámok között az anyaintézmények
vezetői mutatták be a csoportokat. Ehhez
külön köszönet Kovács Ernőnének, a Péceli
Művészeti Iskola, Raduly Ildikónak a Csömöri
Krammer Teréz Művészeti Iskola és Siposné
Varga Editnek a kistarcsai Simándy József Általános Iskola Művészeti Iskolájának vezetőjének.
Ezúton köszönöm meg a Szlovák Önkormányzat, különösen Szlaukó Katalin és segítőinek a támogatását a program
létrehozásában! Jövőre folytatjuk!
SIPOSNÉ VARGA EDIT

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

HIRDETÉS

Juka Bt.

A Nyugállományú Honvédők
Nagytarcsai Egyesülete
pályázatot hirdet

„Télapó gyere már!”

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

Szeretettel várunk minden gyermeket
és kísérőjét
december 5-én 17 órától
a Táncsics Művelődési Házba,
ahol megtekinthetők lesznek a
IX. „Télapó gyere már!”
rajzversenyre készült rajzok,
és a TÉLAPÓ jutalmazza a gyermekeket!

ISO 14001

ISO 9001

elnevezésű rajzversenyére.
Várjuk minden 4 és 10 év közötti gyermek rajzait!
A rajzok leadásának határideje: november 28.

Személy- és tehergépjárművek javítása,
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása.
tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47
Műszaki vizsga:
06/30/650-03-46; 06/30/650-03-45
Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu
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MEGNYÍLT a
A BOCSKAI KÖZBEN,
A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.
SZERETETTEL VÁRJUK
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!
Szeretettel várom
kedves vendégeimet!

Molnár Csilla
svéd- és talpmasszőr
Talpmasszázs 2500 Ft,
teljes testmasszázs 5000 Ft,
hátmasszázs 2500 Ft.
Előre egyeztetett időpontban házhoz is megyek.
Tel: 06-20-529-0903.

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

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

Minden héten friss tőkehús!
Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hurka, sütni való
kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő. Paprikás
abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Nyitva:
minden pénteken 10-19-ig,
szombaton zárva!

