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Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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AKözségháza előtti tér díszkútja minden
év adventjére átalakul a település ad-

venti koszorújává. Így volt ez idén is. A
négy adventi vasárnapon más-más egyház,
más-más képviselője jön el az ökumenikus
gyertyagyújtásra. Jó alkalom ez a találko-
zásra forralt bor, tea és kalács-kóstolgatás-
ra, a téren felállított nagy méretű szépen
kivilágított betlehem negtekintésére. 

December 1-jén Esztergály Előd refor-
mátus lelkész szolgálata mellett gyúlt meg
az első láng, ezúttal led formájában. A
résztvevők egyházi dalokat énekeltek, kö-
zösen, tekintet nélkül a felekezeti hovatar-
tozásra. 

Így volt ez december 8-án, Advent má-
sodik vasárnapján is, amikor az evangélikus
egyház volt a soros az ökumenikus gyer-
tyagyújtáson. Imát és áldást ezúttal  Bálint
Józsefné gyülekezeti munkatárs mondott.

Miután felvillant a második fény is, a
résztvevők a Lájk cukrászdához vonultak, a
fotópályázat eredményhirdetésére.

Sorra gyúlnak az ünnep előtti várakozás fényei 
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Az idén ötödik éve megrendezett nagytarcsai
fotópályázat elérkezett a zárószakaszába.

477 szavazócédulát töltöttek ki a szavazók, eze-
ket kellett a szervezőknek elolvasni, megszá-
molni. Sikerült, és a 34 pályázó 50 kiállított
fotóalkotásából a Lájk Cukrászda látogatói kö-
rében a legnépszerűbbek a következők: 

1. Ádány Barbara: Nyári gyermekláncfű 
2. Apostol Krisztofer: Csuszka
3. Tari Luca Sára: Aranyhíd Balatonszemesen 
4. Tari Luca Sára: Felhők Egyházasdengeleg felett
5. Kováts-Lehóczki Orsolya: Pipacsos idill 

Ebben az évben az internetnek hála sok fo-
tós jelentkezett a megmérettetésre, szerte az
országból.  Erősítették a nagytarcsai kicsiny „ke-
mény magot”, akik többnyire minden évben el-
küldik a számukra kedves fotóikat.  Lehetne
még szélesíteni a kört az egyre növekvő lakos-
ság felé, hátha találunk még közöttük fényké-
pezni szeretőket.  

A falu határán túlról érkezett pályaművek
közül kiemelkedett  Fujszné Kőnigh Zsuzsa Esik
a hó nagy csomóban,  dr. Léhner Zsuzsanna A
Paprikás patak vízesése és  Gerencsér Alexand-
ra A Rákosi főutca című alkotása.

A pontszámokból az is kiderül, hogy ha kis
létszámú is a nagytarcsai pályázó csapat, azért
ők vannak hazai pályán, és nagyobb a rajongó
táboruk.  Bár azért a baráti kört és rokonságot
is mozgósítani kell, hogy vegyék a fáradságot
és látogassák meg a kiállítást, nézzék végig, mi
több, még szavazzanak is. 

Zárásként mindenkinek, aki részt vett a Ha-
zai Hangulatok fotópályázaton – legyen az pá-
lyázó, zsűritag, szervező és szponzor, drukkoló
és szavazó – köszönjük a részvételt. Az önkor-
mányzatoknak, hogy napirendre tűztek minket
és támogatták a munkánkat, a Lájk vezetőinek
és dolgozóink, hogy öt éve a rendelkezésünkre
állnak, szabadon jöhetünk-mehetünk és ren-
dezkedhetünk munkaidőn belül és kívül. 

Reméljük, jövőre is találkozunk!

SEBŐK ZSUZSANNA
SZERVEZŐ

A Fotópályázat 
eredményei
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Programajánló
December 15. vasárnap 16.00. ADVENTI FÉNYEK - közös ünnepi gyertyagyújtás a 

Főtéren, majd 17.00. órától a NaP kórus adventi koncertje z evangélikus templomban.
December 18. szerda 17.00 A Nagytarcsai Művészeti Iskola Karácsonyi Koncertje

az Evangélikus templomban 
December 22. vasárnap 16.00. ADVENTI FÉNYEK - közös gyertyagyújtás a Főtéren.

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre!

Adventi készülődés és vásár várta az érdek-
lődőket Nagytarcsán, amelyet a hagyomá-
nyokhoz híven ezúttal is a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzata rendezett.

Karácsonyi hangulatot árasztott novem-
ber utolsó szombatján a Blaskovits Oszkár
Általános Iskola tornaterme. Gyerekek ké-
szítettek ünnepi díszeket, gyöngyöt fűztek,
társasjátékoztak, miközben a felnőttek
könyvek, sütik és ajándéktárgyak között vá-
logathattak. Az adventi készülődésről és
vásárról a település alpolgármesterét, a
szlovák önkormányzat elnökét kérdeztük.

– A hagyományokhoz híven idén is sokan
jöttek kézműves foglalkozásokat tartani. Igen
népszerű volt a kosárfonás, a Csillagszem
óvoda óvónőivel kis karácsonyi díszeket,
ajándékokat, Győriné Kováts Andrea múze-
umvezetővel angyalkákat készíthettek a gye-
rekek – sorolta Szlakó Istvánné. – Sárdiné
Klárika segítségével a nagyobbak megtanul-
hattak gyönyörű kopogtatókat készíteni. A
gyöngyfűzés ismét sokakat vonzott, és akik
megunták a kézműves munkát, azoknak fel-
hőtlen szórakozást nyújtott a Társasjáték
Klub. Csatlakozott hozzánk két adomány-
gyűjtő akció is. Egy kislány műtétre szorul.
Nagytarcsai anyukák kezdeményezésére jött
létre a Sütizz velünk Nárciszért mozgalom, ők
is itt voltak. Adományként jöttek a sütik, s az
árusításból befolyt mintegy 250 ezer forint a
műtét költségeihez járul majd hozzá…

A másik jótékonysági akció könyvekhez
kapcsolódott. Fiatalok árusították a kötete-
ket, tőlük tudtuk meg a részleteket.

– Az erdélyi, halmágyi gyerekek számára
gyűjtünk adományokat – mondta a Nagy-
tarcsai Evangélikus Gyülekezet aktivistája,
Dobreán István. – Főleg egyházi könyvekről
van szó, amelyeket adományként kaptunk,
ezeket szeretnénk eladni, hogy pénzt gyűjt-
hessünk a halmágyi gyerekek magyarországi
táboroztatásához.

A program része volt a vásár is, itt szá-
mos szép karácsonyi ihletésű kézműves al-
kotás kínálta magát. 

Ki maga készítette, ki árustól vásárolt
ajándékkal, de mindenki az ünnep üzene-
tét hordozó élményekkel tért haza.

(SZILASTV)

Adventi készülődés – karácsonyi hangulatban



Nagytarcsa Község Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete novemberben
és decemberben tartott üléseiről, a
közérdeklődésre számot tartó dönté-
sekről az alábbiakban számolunk be.

November 11-i rendes ülés

A november 11-i ülésen a testület
nem fogadta el a polgármester által elő-
terjesztett, a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat módosításáról szóló
rendelettervezetet.  

Döntés született, hogy az önkormány-
zat 2020. február 1-jei határidővel rende-
letet alkot az önkormányzat lapjáról,
honlapjának tartalmáról és egyéb kom-
munikációs felületeinek használatáról.

Ugyancsak rendelet születik, jövő év
március 1-jei határidővel, a költségtéríté-
sek igazolásának, utalványozásának, nyil-
vántartásának rendjéről.

Március 1. után rendelet szabályozza
majd a nemzetiségi önkormányzatokkal
való együttműködés részletes feltételeit,
különösen a pénzügyi együttműködés
formáit.

A testület úgy határozott, hogy felül-
vizsgálja a vagyongazdálkodásról szóló
rendeletet és szükség szerint kezdemé-
nyezi annak módosítását.

Elfogadták a képviselők, hogy a jegy-
ző elkészíti és a képviselő-testülethez be-
nyújtja a Polgármesteri Hivatal szervezeti
és működési szabályzatát, az önkor-
mányzat és a hivatal jogszabályban elő-
írt hatáskörei, illetve a képviselő-testület
tevékenységének segítése, valamint ad-
minisztrációs feladatai tárgyában.  

Határozat született, hogy a honlapon
való közlés útján nyilvánosságra kell hoz-
ni az önkormányzat, az önkormányzat tu-
lajdonosi részvételével alakult gazdasági
társaság, az általa alapított költségvetési
intézmény, illetve minden olyan szerve-
zet, amelynek működéséhez a fentiek kö-
zül bármelyik pénzügyi eszközökkel
hozzájárult, minden határozatát, szerző-
dését, egyoldalú juttatásról szóló bármi-
lyen okiratát, és általában minden olyan
dokumentumot, amely önkormányzati
bevétel felhasználását tartalmazza, ide-
értve perbeli vagy peren kívüli bármilyen
hatósági kötelezést és egyezséget. 

Határidő: a 2019-ben keletkezett, illet-
ve a 2019-es vagy későbbi gazdasági
évekre kiható dokumentumok tekinteté-
ben: 2020. január 31., a polgári jogi elé-
vülés figyelembevételével keletkezett és
el nem évült dokumentumok tekinteté-
ben 2020. március 1., viszont 2020. janu-
ár1-jétől: minden dokumentum a
keletkezését követő 15 napon belül fo-
lyamatosan. 

A testület nem fogadta el az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításáról szóló tervezetet.

Elutasította a Csillagszem Óvoda jelenle-
gi részmunkaidős, 4 órás takarítói státu-
szának 8 órás státusszá bővítéséről szóló
határozati javaslatot. (Itt jegyezzük meg,
hogy a decemberi ülésen, az új előterjesz-
tésnek megfelelően a javaslat elfogadásra
került. A szerk.) 

Nem fogadták el a képviselők az ön-
kormányzat és a Prizma-Junior Közétkez-
tetési Zrt. között fennálló szerződés
módosítását, amely az árak 10%-kal tör-
ténő emelkedésére irányult. (A decemberi
ülésen a témában új határozat született! A
szerk.)

Nem járult hozzá a testület, hogy a
Polgármesteri   Hivatal  pénzügyi  osz-
tályának létszámát átmenetileg 2020.
március 31-ig egy fővel növelje, és az idei
évre vonatkozó 1 havi bérköltséget az ál-
talános céltartalék keretből biztosítsa. (Itt
jegyezzük meg, hogy a decemberi ülésen,
az új előterjesztésnek megfelelően a javas-
lat elfogadásra került. A szerk.) 

A képviselő-testület elutasította azt a
határozati javaslatot is, hogy a település
útjainak javítását és kátyúzási munkáit
támogatja, és az ehhez szükséges fede-
zetet (br. 1.950.000.-Ft) a 045160 Cofog
(közutak fenntartása) K71 ingatlan-felújí-
tás keretről kívánja finanszírozni. 

December 2-i rendes ülés

A december 2-án tartott rendes, nyílt
ülésen a képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójában az alábbiak szerint
támogatja a pályázókat: Koós Nikolett:
5000 Ft/hó (2x5 hónap), Nagy Patrícia:
5000 Ft/hó (2x5 hónap).

Elfogadta a testület a 2020. évi költ-
ségvetés kulturális- és sport keretének
terhére kiírt pályázati felhívást és az ah-
hoz tartozó pályázati adatlapot (a kiírás
lapunk 11. oldalán olvasható).

A testület felhatalmazta a jegyzőt a
2020. évi kultúra- és sportpályázatokra
szánt harmincmillió forint keretösszeg
2020. évi költségvetésbe való betervezé-
sére. A támogatási szerződések a 2020.
évi költségvetés elfogadása után kerül-
nek megkötésre. Az önkormányzat to-
vábbi tízmillió Ft keretösszeg
betervezéséről dönt a kulturális- és sport
keretre, a leendő közművelődési szakem-
ber pénzügyi mozgásterének biztosításá-
ra. 

A képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Horváth Mihályt és Galántai
Györgynét az önkormányzat saját halott-
jának tekinti, és a temetési költségek ösz-
szegét az általános céltartalék terhére
biztosítja.

Nagytarcsa Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 227/2019. (XI.11) Képviselő-testület

határozatát visszavonja, mivel a költség-
vetési rendelet II. számú módosítását
11/2019. (XII.02.) számmal elfogadta.

Határozat született arról is, hogy az
önkormányzat a Csillagszem Óvoda je-
lenlegi részmunkaidős, 4 órás takarítói
státuszát egy teljes munkaidős (8 órás)
takarítói státusszá bővíti azzal, hogy ezen
státuszbővítés anyagi kerete a jelenlegi
költségvetés alapján rendelkezésre áll, a
státuszbővítés többlet költségigénnyel
nem jár. Így az azonos témakörben szüle-
tett novemberi határozat is visszavonás-
ra került.

A testület felkérte a polgármestert,
hogy kezdjen tárgyalásokat a Prizma-Ju-
nior Kft-vel annak érdekében, hogy csök-
kentse a tervezett 10%-os áremelést (7%
javasolt), és az előterjesztést végleges ár-
ajánlattal visszahozzák a soron követke-
ző ülésre. 

Nagytarcsa Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
osztályának létszámát átmenetileg 2020.
január 1-től március 31-ig egy fővel nö-
veli és a jövő évre vonatkozó 3 havi bér-
költséget (a meghirdetett pozíciónak
megfelelő bérezés szerint, nagyságrendi-
leg 1.500.000 Ft/3hó) a jövő évi költség-
vetésbe betervezi.

Határozatot hozott a testület az OTP
Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel
felvételéről. 

Eszerint a hitel futamideje 2020. janu-
ár 15-től 2020. december 21-ig tart, a
rendelkezésre tartott összeg legfeljebb
50.000.000 Ft. 

Figyelembe véve a mindenkor hatá-
lyos államháztartási jogszabályokat, az
önkormányzat a hitel és járulékai vissza-
fizetésének biztosítékául felajánlja saját
bevételeit, valamint tudomásul veszi,
hogy a hitel az 1-2-14-8400-0292-3/1.
számon, és az 1-2-13-8400-0274-8/2. szá-
mon, tartós finanszírozási jogviszonyra
tekintettel megkötött jelzálogszerződé-
sek hatálya alá tartozik. 

A képviselő-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés idő-
tartama alatt a kért hitelt és járulékait a
futamidő éveiben – a felhalmozási és tő-
ke jellegű kiadásokat megelőzően – a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
illetve költségvetési előirányzat módosí-
tásai során figyelembe veszi. 

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fenti hitelre vonat-
kozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az
ügylet egyéb feltételeiben megállapod-
jon, és a szerződést aláírja az önkormány-
zat képviseletében.

(A határozatok hivatalos dokumen-
tumként Nagytarcsa hivatalos honlap-
ján, a www.nagytarcsa.hu portálon
olvashatók.)
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Novemberi és decemberi testületi határozatok



Tisztelt Nagytarcsai Lakosok!

Magam is egy vagyok a megszólítottak között, hiszen ide köt az
életem, a családom, a feladatom. Ugyanazokon az utakon járok,
ugyanazt a vizet iszom, ugyanazoknak a dolgoknak örülök, s ugyan-
azokon bánkódom, mint minden lakótársam. Mégis, a lakosság meg-
tisztelő akaratából immár a harmadik ciklusban lehetek ennek a
településnek a polgármestere. Így nekem többet kell mondanom a
többieknek, mert sokan tőlem várnak válaszokat, s ez így van rendjén.

Év vége közeledik, és ilyenkor kettős a válaszadó feladata. Egyrészt,
illenék összegezni ennek az évnek az eredményeit. Másrészt mégis
csak a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepkörére készülünk.

Mit mondhatnék az elvégzett feladatok összegzése gyanánt?
Összeírtam, több oldalra rúg. De, hiszen mindezeket elmondtam,

leírtam a legutóbbi, októberi választásokra készülődve, részleteit te-
kintve folyamatosan tájékoztattam a lakosságot, például e lap hasáb-
jain, és igyekeztem képviselő-társaimmal együtt megválaszolni a
legutóbbi közmeghallgatáson is.

Hogyan összegezhetném mindezekkel kapcsolatban a gondolatai-
mat?

Nos, igyekszem minden este úgy nyugovóra térni, hogy reggel úgy
nézhessek tükörbe, mint akinek tiszta a lelkiismerete. Így is volt ez az
elmúlt kilenc évben, s így van ma is.

Megítélésem szerint a két megelőző ciklusban az általam vezetett
testületek mindent megtettek a település érdekében, ami elvárható
volt tőlük. 

Igyekeztünk folyamatosan orvosolni a falu gondjait, beosztani a
pénzét akkor is, amikor nagyon kevés volt, és akkor is, amikor sokan
úgy hiszik, hogy most már nagyon sok.

Egyik barátom folyamatosan azt hajtogatja nekem: „…ezt a mun-
kát nem lehet jól végezni, hiszen, ha valahol elkészül valami, a másik
utcában vagy településrészen azt kérdik, miért nem náluk történt
mindez…” Néha magam is elképedek, hogy miközben tudom, igaza
van, én mégis hiszek a munkámban, hivatásomban, és továbbra is
igyekszem mindenki megelégedésére végezni.

Visszatérve a korábbi gondolathoz, köszönöm mindazoknak a kép-
viselőknek, akik a korábbi ciklusokban velem tartottak, akikkel együtt
igyekeztünk jól szolgálni a község érdekeit.

A legutóbbi választás eredményeként ismét egy új testület alakult. 
Hiszem, hogy a lakosok jól döntöttek: nem polgármesterjelöltek

csapatainak adtak bizalmat, hanem egyszerűen olyan képviselő-jelöl-
teknek, akik szerintük az adott körzet érdekeit leginkább akarják, tud-
ják és képesek érvényesíteni.

Az a hitem, miszerint Nagytarcsa egy és oszthatatlan, nem ingott
meg, hiszen most a népakaratnak megfelelően az új településrészek
is megfelelő súllyal képviseltetnek a testületben. 

Milyen változást jelent az új felállás?
Azt hiszem, sokat segít az önkormányzati munkában a vérfrissítés.

Számos olyan új törekvés került felszínre, amely előre viheti a falu
ügyét. Számos ügyben magunk is új irányokat jelöltünk ki, most meg-
jöttek azok, akik ezeket az új irányokat már korábban szorgalmazták.
Javaslataikkal többségében egyet kell értenem, ezt a testületi dönté-
sek szavazati arányai is bizonyítják.

Természetesen vannak vitáink is. Az önkormányzati munka arról
szól, hogy a lakosság képviselőket választ – leginkább utcák, kerüle-
tek, településrészek szerint –, akik az érdekeiket képviselik. Persze, ez a
képviselet a falu egészét tekintve is ad jogosítványokat, így általános
kérdésekben is vannak vitáink, kicsit több is, mint korábban, de lehet,
hogy ez így van jól. Új szelek, új irányok, új nézőpontok jöttek, ame-
lyek egy részéről mi, korábbiak is úgy gondoljuk, hogy jó ez a vérfrissí-

tés. Más kérdésekben nem egészen egyezik a véleményünk, de az a
dolgunk, hogy megvívjuk ezeket a csatákat, hiszen mindannyian a falu
érdekében húztunk vértet magunkra.

Ám továbbra is kerülöm az „erőből politizálást”, ugyanis a falu érde-
keit tartottam mindig is szem előtt.

Advent időszakában csendesedjünk el egy kicsit, vessünk számot a
mögöttünk álló esztendővel, hogy a jövő évben újult erővel tudjuk
folytatni munkánkat! Mert munka van bőven! A testület elkészíti mun-
karendjét, ami szerint meghatározzuk a feladatokat, természetesen a
prioritások mentén.

Most arra szeretném kérni lakótársaimat is, hogy – Saint-Exupéry
gondolatait szabadon használva – öltöztesse ünneplőbe a szívét min-
denki hite szerint, és szeretteihez, embertársaihoz fordulva örüljön a
közelgő ünnepnek!

Békés, áldott karácsonyt és sikeres, eredményes új évet kívánok
minden kedves nagytarcsainak!

Tisztelettel:
RIMÓCZI SÁNDOR

POLGÁRMESTER
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Gondolatok év végén – a szeretet ünnepe előtt

Közmeghallgatás
A teljes felvétel megtekinthető!

Nagytarcsa Község Önkormányzata november 18-án lakossági fó-
rummal egybekötött közmeghallgatást tartott. A rendezvényen
elsőként a polgármester és a jegyző az előzetesen írásban érke-
zett kérdésekre válaszolt. A következőkben egyebek közt tájékoz-
tató hangzott el az ivóvíz- és szennyvízproblémák orvoslásának
helyzetéről, valamint a közbiztonságról. A rendezvényen számos
lakossági kérdés és felvetés hangzott el.

Itt jelezzük, hogy a SzilasTV közmeghallgatáson készült teljes
felvétele  megtekinthető  a  nagytarcsa.hu portálon, valamint a
szilastv.hu oldalon.



Október 28-án megalakult az új testület és az
év zárásához közeledve összefoglalom, hogy
mi történt az elmúlt időszakban (így talán pár
„furcsaság” új megvilágításba kerül).

A november 11-i ülésen új szervezeti és mű-
ködési szabályzatot (SzMSz) fogadott el a tes-
tület. Erre szükség volt, hiszen egyfelől a
törvény kötelezi a testületeket, hogy a válasz-
tások utáni második ülésen el kell fogadni a
működés alapjait leíró dokumentumot. Másfe-
lől a testület a falu érdekeit maradéktalanul
szem előtt tartva nem a régi szabályzat toldo-
zását-foldozását fogadta el, hanem egy átdol-
gozott és a jelenleg hatályos törvényeknek
megfelelően felépített új dokumentumot. (Ér-
demben, a teljes szövegre visszajelzés hivatalo-
san még nem érkezett, így feltételezzük, hogy
az mégsem teljesen „törvénytelen” és „jogsér-
tő”.) Az ülésen minősített többséggel, azaz mi-
nimum négy képviselő egyöntetű szavazása
mellett, megalakultak a bizottságok. A bizott-
ságokba szakemberek kerültek, mégpedig
olyan területeket képviselve, amelyekre nagy
hangsúlyt kíván helyezni az új testület ebben a
ciklusban. Az új bizottságok: Humánpolitikai Bi-
zottság (röviden: HUMÁN); Jogi, Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság (röviden: JÜP) és a Telepü-
lésfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság (röviden
TEFÜ). A Bizottságok tagjait és munkáját a kö-
vetkező lapszámban mutatjuk be részletesen.

Ugyanezen az ülésen a többi napirendi pon-
tot a testület az új, immáron megalakult bizott-
ságok hatáskörébe utalta vissza
megtárgyalásra, ahogy ez a helyszínen el is
hangzott. A polgármester ennek ellenére dikta-
túrával riogatta a falu lakóit, amely nemcsak
alaptalan volt, hanem egyben rosszindulatú
megjegyzés is.

A viharos kezdés után a következő hetek-
ben megkezdődtek a munkák a bizottságok-
ban és az első tapasztalatok már felszínre
hoztak olyan visszásságokat, amelyeket a meg-
választott testület véleményem szerint elutasít,
elfogadhatatlannak tart, illetve biztos vagyok
benne, hogy nem a falu lakóinak érdekeit szol-
gálja. Ezek elsősorban a TEFÜ bizottság munká-
ja során merültek fel, és álljon itt a teljesség
igénye nélkül néhány példa: árverseny nélküli
beszerzések; szerződéstervezet nélküli előter-
jesztések; a bizottsági munkát hátráltató mun-
kamorál; szakmaiatlanság stb.

De persze ennek voltak ellenpéldái, amelyek
már most eredményeket hoztak. Ilyen volt a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a JÜP bi-
zottságnak visszaadott előterjesztés, amelynek
hivatali kidolgozottsága példaértékű volt és en-
nek eredményeképpen a polgármester előze-
tesen javasolt 10%-nyi mértékű díjemelését a
bizottság 3%-kal tudta csökkenteni. Ez éves
szinten kb. 1 millió forintnak megfelelő megta-
karítást eredményezett azonnal a falunak, illet-
ve a családok növekvő terhei is kevésbé fognak
nőni.

Sajnos nemcsak ilyen jó hír látott napvilágot
az elmúlt időszakban. Az egyik nagy „csontváz”
már kidőlt a szekrényből: a BAU-Vertikál pert a
falu minden bírósági szinten elvesztette. Ez a

cég volt az, amely anno az óvodát építette, és
amely ügytől a kampány hangos volt. Csak-
hogy az akkori tájékoztatások megközelítőleg
sem voltak pontosak: nem 70 millió forintot kell
a községnek kifizetnie még az idén, hanem kb.
105 milliót! Ez azt jelenti, hogy a peres ügyre az
év során elkülönített összeget további 35 milli-
óval meg kellett toldani. Cselekedni pedig
gyorsan kellett, hogy a napi 13.000 Ft-tal növe-
kedő kamat ne duzzadjon tovább. Ennek ered-
ményeképpen a bölcsődei építéshez
elkülönített önrészt (140 millió forintot) a falu
elköltötte, sőt azon felül is további 35 milliót.
Ezek alapján a testület elég eltökélt abban,
hogy a kérdésre - miszerint hogyan juthatott el
odáig a község ebben a polgári perben, hogy
csak kamatként (!) kb. 55 milliót kelljen kifizet-
nie – választ tudjon adni.  

A testület eltökélten halad az átláthatóság
biztosítása mentén, ennek érdekében már fel-
adatként kiosztásra került az ülések élő közve-
títésének technikai megoldása, amely sokkal
jobb hang- és képminőséget fog biztosítani a
jövőben azok számára, akik otthonról, online
követnék az önkormányzati munkát. Becslése-
ink szerint februárra ez meg is oldódik.

Az első határozatok között szerepelt, hogy a
2019-ben érvényben lévő önkormányzati szer-
ződéseket, valamint az önkormányzati intéz-
mények és cégek szerződéseit a Hivatalnak
2020. január 31-ig fel kell töltenie a község
honlapjára. Emellett innentől minden szerző-
dést a weboldalon meg kívánunk jeleníteni, így
a tájékozódáshoz nem kell majd a Hivatalba
bemenni a község lakóinak.

A HUMÁN bizottság javaslatait figyelembe
véve a testület a jövő évi sport- és kultúra pá-
lyázatot elfogadta, így a civilek támogatása jö-
vő évben is megy a maga útján.

Emellett sok témában döntött még a testü-
let, de ezeket most nem sorolnánk fel egyesé-
vel, hiszen a nagytarcsa.hu oldalon elolvasható
mindegyik. Az év végéhez közeledve még sok
kötelező feladat hárul a testületre és a bizottsá-
gokra. Ilyen például, hogy minimum fél évre
előre a bizottságok meghatározzák majd a
munkarendjüket. Így mindenki tudja, hogy hol
tartanak az egyes nagyobb lélegzetvételű dol-
gokban a bizottságok. Ebbe a munkába sokkal
aktívabban vonjuk majd be a lakosokat: lakos-
sági fórumokat tartunk, ahol egy-egy stratégiai
kérdést jobban, mélyebben kielemzünk, az
érintett beszállítók, hivatalok, illetve szakértők
bevonása mellett. Tesszük mindezt azért, mert
a közös cél és együtt-gondolkodás fogja a falu
összetartó erejét képezni a következő években.

Januárban új év kezdődik, immáron új költ-
ségvetéssel, de nem csökkenő munkatempó-
val. Reméljük, az elvégzett munkánk
eredménye még látványosabb lesz a jövő évtől.
Megtisztelnek, ha továbbra is kiemelt figyelmet
fordítanak a munkánkra.

BARDÓCZ GÁBOR
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
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Mire elég harminchat nap?Az önkormányzat 
bizottságai

A település új önkormányzata
megalakította bizottságait.

Az alábbiakban a létrejött három 
bizottság összetételét ismertetjük.

Településfejlesztési 
és Üzemeltetési Bizottság

Elnök:
Bardócz Gábor képviselő

Tagok:
Papp Gabriella Diána képviselő
Rónai Pálné képviselő
Kovács Tibor Ferenc képviselő
Barna Ervin Árpád külső tag
Baracsi Péter külső tag
Tokaji Attila külső tag 

Humánpolitikai Bizottság

Elnök:
Rónai Pálné képviselő

Tagok:
Papp Gabriella Diána képviselő
Kovács Tibor Ferenc képviselő
Koszták Rudolf képviselő 
Siposné Varga Edit külső tag
Krantzné Magyar Ágnes külső tag
Sándor Béla külső tag

Jogi, Ügyrendi 
és Pénzügyi Bizottság

Elnök:
Papp Gabriella Diána képviselő

Tagok:
Bardócz Gábor képviselő
Rónai Pálné képviselő
Kovács Tibor Ferenc képviselő
Ziszisz Nikosz külső tag
Csima Melinda külső tag
Rédei Attiláné külső tag

Igazgatási szünet
Tájékoztatom 

a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Nagytarcsai 

Polgármesteri Hivatal
2019. december 23. napjától  

2020. január 1. napjáig 
igazgatási szünetet tart.

Megértésüket köszönjük!

Ancsin László Zoltán
jegyző  
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A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület a Nagytarcsai Tükör hasábjain is
elbúcsúzik Galántai Györgyné (Szlaukó Má-
ria) alelnökétől, aki az Úrnak 1949. évében,
május hónap 20. napján született, és az  Úr
2019. éve november havának 10. napján
tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Galántai Györgynét (Marit, Gali Marit,
Nénikét, ahogy sokan hívtuk) azonban nem
csupán a hagyományőrzők búcsúztatják, és
búcsúztatták a temetésen is, hanem Nagy-
tarcsa Község Önkormányzata, a Nagytar-
csai Szlovákok Önkormányzata, a
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai
Egyesülete és a Nagytarcsai Evangélikus
Gyülekezet, a helyi civil szervezetek,  az Or-
szágos Szlovák Önkormányzat, a Dolina
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesüle-
te, továbbá számos egyházi, és civil szerve-
zet is. Felsorolni is hosszú azokat a
szervezeteket, ahol tevékenykedett, és se-
gítette, irányította a munkájukat. Engedjék
meg, hogy a teljesség igénye nélkül meg-
említsek néhány konkrétumot. 

Galántai Györgyné tagja volt a rendszer-
váltás előtti Községi Tanácsnak, a Nagytar-
csai Tánccsoportnak, az Evangélikus
Énekkarnak, a rendszerváltást követően a
Nagytarcsai Önkormányzat képviselője
volt, 1996-ban Megalapította a VENCSOK
asszonykórust. Ebben az időben és a régió-
ban is az elsők között alakított  Szlovák ön-
kormányzatot. Szabóné Tóth Katalin, a
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke így foglalta össze Galántai
Györgyné tevékenységét: 

„Nem csoda, hogy Marika tapasztalataira
alapoztak később a környék szlovák közös-
ségei, és ő minden segítséget megadott a
hozzá fordulóknak. Természetes volt hát,
hogy amikor 2005-ben megalakult a „Doli-
na” Pestvidéki Szlovákok Regionális Egye-
sülete, akkor ő volt az egyik alapító tag. Itt
is megosztotta tapasztalatait az akkor még
csak az első ciklusukat töltő közösségekkel,
meghívta az elnököket, kulturális csoporto-
kat saját rendezvényeire, hogy példát szol-
gáltasson, hogyan kell  a helyi kultúrát,
hagyományokat, egyházi életet közvetíte-
ni, továbbvinni. Munkásságával példát szol-
gáltatott a kezdő elnököknek, hogy mit,
hogyan kell felgyűjteni, gondozni, továb-
badni. Ő maga is kiadott kétnyelvű könyve-
ket és másokat is erre biztatott.  Kiválóan
beszélt szlovákul, ízes nagytarcsai tájnyel-
ven kommunikált az anyaországból érke-
zettekkel és a magyarországi szlovákokkal
is. Kiapadhatatlan kútfője volt a nagytarcsai
hagyományoknak, az ünnepkörökkel kap-
csolatos szokásoknak, helyi daloknak, hím-
zésmintáknak, öltözködésnek. Számtalan
humorral fűszerezett „előadást” tartott a
környező települések szlovákságának ezek-
kel kapcsolatban, melyekkel mindig nagy
sikere volt. Nagyszerű szervező volt, a régi-
ós rendezvényekre számos résztvevőt to-
borzott Nagytarcsáról, minden területen

igazi támasz volt, mindenki számíthatott rá,
aki hozzá fordult segítségért.  E kiváló kö-
zösségi munka és egyéb pozitív tulajdon-
ságai miatt a Dolina Pestvidéki Szlovákok
Regionális Egyesülete 2016-ban a magyar-
országi szlovákság által adományozható
legnagyobb elismerésre, a „Za našu národ-
nost'”, azaz „Nemzetiségünkért” díjra java-
solta, melyet az Országos Szlovák
Önkormányzat közgyűlése megítélt neki.
Ugyancsak példaértékű nemzetiségi tevé-
kenység, az evangélikus egyház iránti elkö-
telezettség elismeréseképp a Dolina, mint
jelölőszervezet, 2014-ben javasolta őt az
Országos Szlovák Önkormányzat Egyházi
és Szociális Bizottságába, mint külső tagot.
Munkáját itt is kiválóan teljesítette, így
2019-ben, mint képviselőjelölt felkerült az
Országos Szlovák Önkormányzat közös lis-
tájára, mindenki arra számított, hogy to-
vábbra is betölti az említett bizottságban
az eddigi pozícióját.”

Mari a Nagytarcsai Evangélikus Gyüleke-
zet kórusában is aktívan részt vett, és a
presbitériumának is sokáig oszlopos tagja
volt. A presbiteri tisztségről lemondott, de
tovább segítette, és támogatta az evangé-
likus egyházat, a nagytarcsai  gyülekezetet.

Galántai  Györgyné a helyi civil szerveze-
tekkel szoros kapcsolatot tartott fenn,
rendszeresen eljárt a rendezvényeikre. A
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület alapító tagja volt, 2014-től az
egyik alelnöki tisztséget is betöltötte a kó-
rus vezetése mellett. 

A „VENCSOK” asszonykórus az ő vezeté-
se és irányítása alatt   Miniszteri dicséretet,
előbb Ezüst-, majd Arany minősítést szer-
zett. A táncosokkal közösen Kiemelt Arany
minősítést érdemeltek ki, 2018-ban.  Nagy
tervekkel készült a következő évek munká-
ira, elsők között a folyamatban lévő, rövide-
sen kiadásra kerülő 250 szlovák dalt és
kottát tartalmazó könyvre, melynek főszer-
kesztője  volt. A munka, a hagyomány sze-
retete, az éneklés az élete volt. 

Hangja elcsendesedett, de még sokáig
csengeni fog fülünkben. Az égboltra te-
kintve mindig hallani fogjuk hangját, ami
nem a színpadról, az  asszonyok karéjából
érkezik, hanem abból a Mennyei Angyali
Karból, amit élete során mindig követett hi-
tének megerősítésére. 

Drága  testvérünk!  Valamennyiünknek
nagyon fogsz hiányozni! Nehéz búcsúzni
tőled, mégis azt kívánjuk, hogy nyugodj
békében! Isten velünk, viszontlátásra!

A Nagytarcsai Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület nevében:    

BÁTORI LÁSZLÓ ELNÖK

Szívemben őrizlek!
Nagytarcsára költözésünk kezdetén te

voltál, akivel az elsők között megismerked-
hettem. Hogy is feledhetném a napot a Fa-
lumúzeumban, a csodás népviseletek
között. Írtam is gyorsan egy cikket, melyet
nyomdába adás előtt fel is olvastam neked.
Mert precíz voltál. Lelkiismeretes. A hagyo-
mányőrzés volt az életed. Befogadó voltál,
szívedben volt hely nekem is. A legelső vol-
tál az Ófaluból, aki személyesen megláto-
gattál otthonunkban. Nagy megtiszteltetés
volt számunkra! Teli voltál energiával. Ott-
honod, mint kis múzeum, a szlovák gyűjte-
mény tárháza volt. A dalok, a szlovák nyelv
és hagyomány tisztelete volt az életed.
Ügyes háziasszony is voltál. Tudásod, tehet-
séged nem magadnak őrizgetted, örömmel
átadtad a következő nemzedéknek. A Va-
recska Klub által a szlovák ősök által ked-
velt ízeket is megismerhettük. Modern is
voltál, haladtál a korral. Ügyesen kezelted a
számítógépet, melyre számos fényképet
feltettem. „Mikor jössz? Várom a fényképe-
ket” – hívtál, és én mentem…. Boldogan
nézegetted aztán a rendezvények képeit.
Nagytarcsa múltja nálad életre kelt. Még öl-
töztettél is!  „Szerencsédre te is olyan derék
asszony vagy, mint én, jó a méretem!” – ne-
vettél. Mennyire hálás vagyok a szépséges
kölcsön ruhákért... A tárgyak, az ízes törté-
netek! A humorod! Azokat a sztorikat nem
feledem. Szeretted a vicceket, a vidámság
segített átjutni az élet nehézségein. Mert
nehézség jutott neked bőven! Az élet eb-
ben nem volt szűkmarkú. De hittel, erővel
küzdöttél. A közösségért éltél. Nagytarcsa
mindig hálás lesz neked. Szívemben őriz-
lek, Márika! Hitem reménysége szerint egy-
szer találkozunk!

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ

Búcsúzunk Galántai Györgynétől, Maritól
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NEMZETISÉG

Búcsúzik Marika nénitől az 1991-ben végzett osztály! 

Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló
meghívására került sor a szlovák nemzeti-
ségi önkormányzati ciklusnyitó találkozóra,
a Parlament Felsőházi üléstermében no-
vember 22-én.

Itt találkoztak az ország települési, me-
gyei elnökei, valamint az országos önkor-
mányzat elnöke.  Az ülést köszöntötte
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára. A tájékoztatón a Miniszterel-
nökség Nemzetiségi Főosztályának
tevékenységéről Tircsi Richárd főosztályve-
zető és Kárpáti Árpád, a Művelődési Intézet
Kiemelt Programok Igazgatóságának igaz-
gatója, a Bethlen Gábor Alapkezelő nemze-
tiségi pályázati felhívásairól, az
országgyűlési szószóló tevékenységéről Pa-
ulik Antal, valamint az Országos Szlovák
Önkormányzat választási ciklusra vonatko-
zó terveiről, elképzeléseiről Hollerné Racs-
kó  Erzsébet, elnök tartott tájékoztatót. A
találkozó ebéddel, kötetlen beszélgetéssel,
ismerkedéssel zárult. Köszönjük szépen a
lehetőséget, a meghívást! 

SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ
A NAGYTARCSAI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

„ Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.”

Emlékezni és búcsúzni szeretnénk.
Tisztelettel és szeretettel gondolunk Marika

nénire, vagy, ahogy sokan neveztük őt, Igazga-
tó nénire. Szerette, ha így szólítják, és nem a
pozíciója okán, hanem a benne rejlő gyermeki
báj miatt esett jól neki. Számunkra Ő volt „ A”
történelemtanár. Nemcsak jól tanított, arra is
képes volt, hogy felkeltse az érdeklődésünket a
történelem iránt. Számára fontos volt, hogy ha
meglátta valakiben az érdeklődést, akkor segít-
se, motiválja őt. Könyveket ajánlott, illetve
megbízta azzal, hogy egy-egy témakört dol-
gozzon ki, és tartson kiselőadást az osztálynak.
Így aztán megszerettük a történelmi olvasmá-
nyokat, az életrajzi könyveket, és vannak közöt-
tünk, akikben a történelem iránti „rajongást”
Marika néni ültette el. Mi sem bizonyítja jobban
elhivatottságát, mint hogy közel fél évszázados
pályafutása alatt minden tanítványa sikeresen
tudta zárni az iskolaévet, az általa tanított tan-
tárgyból, ami szinte példanélkülinek mondha-
tó.

A szakma minden fortélyát ismerte. Végte-
len türelemmel és érdekesen tanított.

Soha nem felejtjük el, mennyire vártuk az
óráit, ahol minden perc izgalmas és különleges
volt az ő előadásában. Még a számonkérés sem
adott nyugtalanságra okot, mert olyan légkört
tudott teremteni maga körül, amiben akkor
sem kellett félni, ha valaki nem tudta a választ,

mert türelmesen igyekezett rávezetni minket a
megoldásra.

A mi Igazgató nénik olyan egyéniség volt,
aki valódi tekintélyt és tiszteletet érdemelt ki a
gyerekek és szülők körében.

Életigenlésével, kedvességével és elegáns
megjelenésével is példát mutatott.

Élete utolsó éveiben szeretettel emlékezett
vissza arra a 49 évre, amit a pedagógus pályán
töltött.

Mi pedig nagyon szerencsésnek érezhetjük
magunkat, hogy az ő keze, az ő lelke formálha-
tott rajtunk, hogy ismerhettük őt.

Az pedig, hogy mi voltunk az utolsó végzős
osztály tanulói – akikkel együtt ő is elköszönt a
Nagytarcsai Általános Iskolától –, külön kivált-
ság.

Gyermekként arról nem sokat sejthettünk,
hogyan élt, honnan volt a hatalmas tudása és
elhivatottsága. De ma már látjuk, bár neki is
voltak nehéz és megterhelő időszakok az élet-
ében, a tanulást ő maga sosem hagyta abba.

Utolsó napjait a hévízi Szent Lukács Idősek
Otthonában töltötte, mígnem megérkezett
hozzánk is a szívszorítóan szomorú hír; 2019.
szeptember 13-án örök nyugalomra tért.

Dr. Kovács Gyuláné, Faddi Mária, 1935. má-
jus 6-án született Budapesten. Általános Iskolai
és középiskolai tanulmányait Mátyásföldön vé-
gezte, ezt követően magyar-történelem szakos
tanári képesítést szerzett a budapesti egyete-
men.

Első munkahelye a Csömöri Általános Iskola
volt 1958-tól. Később a gödöllői Járási történe-
lem szakfelügyelője volt 1970-ig. 1976-tól a

Nagytarcsai Általános iskola igazgatója 15 éven
keresztül. 1991-től  a Szerb Antal gimnázium
történelem szakos tanára, majd a Gödöllői Dol-
gozók Gimnáziumának tanára volt.

28 évvel ezelőtt, 1991-ben, együtt búcsúz-
tunk Marika nénivel a Nagytarcsai Általános Is-
kolától, most pedig fájó szívvel és mély
tisztelettel veszünk búcsút Igazgató nénitől, dr.
Kovács Gyulánétól. Nem feledjük a sok bátorí-
tást, szeretetet, és mindazt a szépet, amire a
mai napig is emlékezünk. Egy gazdag életpálya
ért véget, mely azonban az átadott sok tudás-
nak köszönhetően tovább élhet.

Drága Marika néni!
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük!

Nyugodjon békében! Búcsúzunk, az 1991-ben
végzős diákjai.

„Egyenesen, szilárdan áll,
Fénylő szemmel fölfelé néz,
Önzetlenül ég, melegít,
A sötétnek nincs itt helye,
Hiszen, mint az igaz ember,
Ő is fényre van teremtve.
Olykor küzd az áramlattal,
És titokban sír talán,
Aztán ismét bíztat, hitre
Serkent, szinte megnő lángja,
Hogy rohamosan csökken, fogy,
Sőt csonkig ég, nem is bánja.
Küldetését befejezte:
Ő eltűnt, s csak azért égett,
Hogy a kereső szívébe
Fényt vigyen és melegséget.”

Szlovák önkormányzati elnökök a parlamentben
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Decembertől elválaszthatatlan karácsony
ünnepe. Mit jelent nekünk a karácsony, ho-
gyan készülünk rá? Szent várakozással vár-
juk az ünnepet, a szeretteinkkel együtt
töltött időt, a ritka találkozásokat. Az ünnep
körüli időszakhoz válogattuk össze mosta-
ni könyvajánlónkat. Bevezetésként álljanak
itt Szabó T. Anna sorai:

„Gyermekkorom óta a karácsony jelenti
azt a biztonságot, amire tulajdonképpen
mindenki vágyik: a felnőttek is abba a meg-
élt vagy elképzelt biztonságba vágynak visz-
sza, amit egy kisgyerek érez az anyja ölében.
A karácsony az illataival, az énekeivel nekem
mindig erről a biztonságról szól.“

Először visszatekintünk az eltelt hónap
rendezvényeire: 

November 16-án a gyerekolvasók ven-
dége volt Vig Balázs. Az előadó játékosan
vezette be a hallgatóságot a „Három bajusz
gazdát keres” című könyv témájába. A há-
rom bajusz megtalálta gazdáját a kiválasz-
tott gyerekek segítségével. Reméljük
többen kedvet kaptak a könyv elolvasásá-
hoz és magához az olvasáshoz is. A jóked-
vű délelőtt könyvvásárlással és
dedikációval zárult. Köszönjük ezt a vidám
előadást a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtárnak.

November 24-én 3D-s filmvetítés volt a
magyar történelemről a könyvtár parkoló-
jában a „mozibuszban”. Mindenkinek na-
gyon tetszett a kisfilm. Különleges élményt
jelentett ez a vetítés, ahogy megelevened-
tek a történelem eseményei és egészen kö-
zel kerültek hozzánk. A gyerekek egy
dínókról szóló filmet is megtekintettek, ami
igazán különleges volt. Köszönjük a megis-
mételt lehetőséget a Hamvas Béla Pest Me-
gyei Könyvtárnak.

November 27-én Markó Béla erdélyi ma-
gyar költő, író és politikus volt a vendé-
günk. Őt kérdezte Tóth István költő tanár,
verseit Tóth Inez előadóművész tolmácsol-
ta művészi szinten. Az irodalmi est egy fia-
talkori költeménnyel kezdődött, majd
időrendi sorrendben következtek a versek,
egészen napjainkig. A költészet mellett ki-
kerülhetetlenül szóba került a kisebbségi
lét, Európa jövője és benne a mi jövőnk is.
A verseket hallgatva elgondolkodhattunk
életünk felől, honnan hová jutottunk, illet-
ve hova akarunk jutni. 

Az alábbiakban az ünnepre való ráhan-
golódásban szeretnénk segítséget nyújtani
könyvajánlónkkal. 

Gyerekeknek: 

Valdemar Bonsels: Maja a méhecske  
A világhírű meseregény
egy engedetlen méhecs-
ke kalandjait írja le. A kí-
váncsi Maja már élete
első repülésén elkóborol
társaitól, ezért egyedül
kénytelen megismer-
kedni a nagyvilággal. A
könyv igazi családi ol-
vasmány. Gyerekkönyv,
de bölcsessége a felnőt-
tek számára is tanulságos.

Bartos Erika: Bo-
gyó és Babóca ka-
rácsonya 
A csigafiú és a kati-
calány most együtt
várják a Télapót és
izgatottan készül-

nek a karácsonyra. De vajon hova tűnt Bo-
gyó ajándéka? És minek örülne a százlábú?
A két jó barát karácsonyi kalandjairól olvas-
hatunk ebben a mesekönyvben.

Csodadolgok 
Csodadolgok földön és
égen, levegőben és szá-
razföldön, valóságban és
álomvilágban – csak a
gyerekek fantáziája tük-
rözheti vissza mindazt a
csodát, amit a szépiroda-
lom mesterei az olvasók
elé tárnak. 
A hat világhírű író újrafordított művében
két klasszikus karácsonyi történetet is ol-
vashatunk, a Diótörőt és a Háromkirályok
ajándékát.

Kamaszoknak:

Arthur Ransome: Téli szünidő 
A Fecskék és Fruskák sze-
replői újra visszatérnek
és megtudhatjuk, hogy
hogyan töltik téli szüni-
dejüket. A cél az Északi-
sark meghódítása. Vajon
sikerül-e? Milyen szerep
jut ebben egy betegség-
nek? Megállják-e a he-
lyüket a Walker gyerekek
és a Blackett lányok?
Megtudhatjuk az izgalmas regényből.

Felnőtteknek:

Lackfi János: Minden napra egy sztori
Egypercesek egy évadra,
365 friss, eleven, ropogó-
san vidám vagy maróan
szomorú sztori. Vigyázat,
a történetek fokozott
mértékben tartalmaznak
valóságot és abszurd hu-
mort!

Mary Alice Monroe: Déli karácsony
A karácsonyban mindig
van valami varázslatos. A
tízéves Miller McClellan
reménytelenül néz az
ünnep elé, szülei dolgoz-
ni kényszerülnek az ün-
nepen is, testvére
sérülten érkezik haza Af-
ganisztánból, a hőn áhí-
tott kiskutyára hiába vár.
Egyre világosabbá válik
számára, meg kell mentenie az ünnepet. 

Catherine Andreson: A karácsony fényei
Maddie McLendon, a
népszerű krimiíró, férje
elvesztése után a fiával,
Cammel és az unokájával
egy montanai kisvárosba
költözik, hogy ott kezdje-
nek új életet. Igyekezni-
ük kell, ha még a zord tél
beköszönte előtt fel
akarják építeni az ottho-

nukat. Telekszomszédjukkal igencsak meg-
gyűlik a bajuk, a feszült viszonyt egy
váratlan tragédia állítja meg. A karácsony
fényében a két családnak újra kell gondol-
nia jövőjét a remény és a szeretet jegyében.

Baricz Lajos: 
Különös karácsony
Egy erdélyi plébános ka-
rácsonyi elbeszélései,
versei, melyek segítséget
adnak abban, hogy kö-
zelebb kerüljünk a kará-
csony titkához.

KULTÚRA

Könyvtári hírek



Kézműves könyvek:

Az ünnep meghittebbé tételéhez fontos,
hogy környezetünket is karácsonyi díszbe
öltöztessük, az alábbi kötetekből ötleteket
meríthetünk az ajándékoktól és a csoma-
golástól  kezdve a díszeken át egészen az
ünnepi ételekig:

Ingrid Moras: Karácsonyi ablakdíszek és
mécsesek

Elke Eder: Karácsony drótdíszek
Kézműves karácsonyi ajándékok
Kellemes karácsony

Mindenkit szeretettel várunk a
könyvtárba! 

Minden kedves olvasónknak békés
karácsonyt és boldog új esztendőt kívá-
nunk!

A könyvtár  címe:
Nagytarcsa, Tompa M. utca 19.
Bejárat a Kossuth Lajos utca felől, parkoló a
Tompa M. u. felől.

Mobiltelefonszám: 06-70-337-87-52

E-mail címünk:  konyvtar@nagytarcsa.hu

Nyitvatartás:
HÉTFŐ: 9-15.00
KEDD: 11.00-18.00
SZERDA: ZÁRVA
CSÜTÖRTÖK: 11-18.00
PÉNTEK: 9-15.00
SZOMBAT: MINDEN HÓNAP 
1. ÉS 3. SZOMBATJÁN 9-12.00

December 23-tól január 5-ig a könyvtár
ZÁRVA lesz!

FARKAS ISTVÁNNÉ
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KULTÚRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2020. évi
kulturális - és sport eseményeinek támogatására

A pályázat célja:
A támogatás a 2020. évben Nagytarcsa település közigazgatási terüle-
tén megrendezésre kerülő kulturális- és sportesemények finanszírozá-
sára nyújtható.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nagytarcsai szék-
hellyel rendelkező civil szervezetek, egyházak, valamint a nemzetiségi
önkormányzat.

A pályázattal igényelt támogatás formája:
A pályázó szervezet vissza nem térítendő, bruttó támogatásban része-
sül. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, az Együtt-
működési Megállapodásban rögzített ütemezés szerint kerül sor.

A pályázatok beadási határideje: január 15.

A pályázat beadásának feltétele a 2019. évben ezen pályázati rendszer
keretében támogatást nyertek számára: az elnyert támogatási összegek
2020. január 31-ig történő pénzügyi elszámolásának és szakmai beszá-
molójának elfogadása.

Egy pályázó szervezet egy beadott pályázattal több eseményre is pá-
lyázhat. A tervezett rendezvények folyó év március 1. napjától a követ-
kező év január utolsó napjáig bonyolíthatók le. A határidőre beérkezett
pályázatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata formai és szakmai bí-
rálatnak veti alá, amely során az alábbi szempontokat vizsgálja:

1. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát.
2. A pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége.
3. Előnyt jelent a 2018-2019. évben megrendezésre került események
referenciája.
4. Szükség esetén a pályázóval történt együttműködések megalapo-
zottsága és megfelelő
dokumentáltsága.
5. A tervezett költségvetés indokoltsága.
6. A vállalt feladatok realitása.
7. Részletes programterv kifejtése eseményenként.
8. Amennyiben releváns, önerő rendelkezésre állása.

A pályázat benyújtása kizárólag személyesen, a felhívás elválaszthatat-
lan mellékletét képező Pályázati adatlapon történhet, amely az Önkor-
mányzat honlapjáról tölthető le. (www.nagytarcsa.hu)
A benyújtott pályázatokról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete dönt.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megál-
lapíthatja.
Pozitív támogatói döntés esetén a pályázó szervezet és Nagytarcsa Köz-
ség Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás kerül meg-
kötésre.

Rimóczi Sándor Vilmos 
polgármester
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MÚLTIDÉZŐ

Falunkban több Sipiczki György is élt. Az államosítás előtt egyi-
kük kocsmáros volt. Ezért aztán az egész famíliát így hívták: „a
kocsmárosék”. Tán nem volt eléggé kifejező e ragadványnév,
mert az öreg Gyuri bácsit valaki átkeresztelte Hefkora. E néven
vált fogalommá bizonyos körökben.

Köztudott, hogy a Kárpát-medencébe a rómaiak által került
a szőlő, és ezáltal lett még Bornemissza is borivó magyar. A bi-
rodalom limese tőlünk 20 kilométerre volt, s talán ennek hatá-
sára jött meg a kedvük az itt élőknek, hogy a zöldségek mellé
szőlőt is ültessenek az öregszőlők dombjára. Nagytarcsa azon-
ban nem vált országunk leghíresebb borvidékévé. Erről apám
bora híven tanúskodott. Ennek ellenére a Sipiczki család jól
megélt a csaplárkodásból, bebizonyítva ezzel, hogy még a
rossz bornak sem kell cégér. Azután van egy ilyen mondás is,
hogy rossz bor nem létezik, csak rossz borivó. Nos, Hefko nem
ezek közé tartozott.

A hatvanas évek végén az amúgy templomkerülő, kisterme-
tű öreg, ki tudja miért, de magánszorgalomból elkezdte kaszál-
gatni a parókia és a templom körüli rézsű füvét. Jól végzett
munkája jutalmaként örömmel vette, mikor dohos pincénk ma-
gányos hordóját csapra vertem, s poharát több ízben megtöl-
töttem. Ő volt az egyetlen, aki ezt a pimpós folyadékot, nem,
hogy meg bírta inni, de még ízlett is neki.

Tél volt. Akkoriban már Katalin nap környékén kezdett szál-
lingózni az éles szelektől hajszolt apró porhó, mely foltosan fed-
te be a tájat. Ám a meghitt ádventi napokra ráboruló fakó,
kékesszürke fellegek halkan neszezve, monoton makacssággal
ontották magukból a spirálisan csavarodva körtáncot járó a vat-
tacsomó pihéket. Némelyik több társával összeakaszkodva
hosszan bolyongott, míg megtalálta helyét az egyre vastago-
dó puha hópaplanon.  Reggelente serényen surrogtak a vesz-
szőseprők, és dohogva tolták a havat méretes fából faragott
hólapátok. Volt, hogy úgy havazott, hogy naponta többször is
takarítani kellett az utakat. Ennek ellenére a letaposott hó más-
napra jéggé fagyott. Ilyenkor már csak a sparheltből kikapart
parazsas hamu segített. Csak úgy sistergett és gőzölgött, ami-
kor a szenes kanállal végig hintettük a közel méter magas hóf-
alak közé ékelődő szűkös járdákon. A két ünnep között, a fehér
karácsonyi napok után érkeztek meg a parókiára – a megren-
delt napi bibliaolvasáshoz használatos Útmutatók mellett – az
Evangélikus Kalendáriumok.  A hátlapokra édesanyám ceruzá-
val ráírogatta a megrendelők címeit, s nekünk, szünidős gyere-
keknek volt a feladatunk, hogy széthordjuk tulajdonosaiknak.
Ez nagyon hálás feladat volt, mert cserébe a postázásért min-
denhol kaptunk valamit. Gubek néni almát, Szládek Zsuzsi néni
egy marék diót, Kis Pista bácsi pár szem cukorkát, a Szentvég-
ben lakó Horváth Miska bácsi a pedig narancsot (!) adott. No,

ez nagy dolog volt, mert abban az időben ritkán lehetett hoz-
zájutni ilyen egzotikus gyümölcsökhöz. Ezért aztán tolongtunk
is öcsémmel, hogy ki melyik utcát kapja meg expediálásra. Mire
végeztünk, elérkezett szilveszter délutánja. A korai sötétben a
templomunk gótikus ablakaiból kiáradó sárgás fény aranyszí-
nűre varázsolta a hársfák gallyain vastagon megült havat. Alat-
tuk ünneplő feketében özönlött ifjak és vének az óév-esti
istentiszteletre siettek.

Azokban az időkben nem akadt olyan ember a a faluban, aki
ezt az időt a kocsmában töltötte volna. Így szinte az egész la-
kosság részt vett az ünnepi istentiszteleti alkalmakon.  Szoká-
sától eltérően most Hefko is eljött. Azon az emlékezetes estén
Édesapám a kiírt ige alapján arról prédikált, hogy az életünk
mondatok sora. Nem mindegy azonban, hogy a mondat végén
milyen írásjel van. Lehet egy számon kérő kérdőjel, vagy egy fi-
gyelmeztető felkiáltójel. De lehet kettőspont is, utalva arra,
hogy valami következni fog. E jelek fel is szólítanak bennünket,
hogy idejében vegyük komolyan az „ÍRÁS”, azaz a BIBLIA intő je-
leit. Végül megemlékeztünk azokról, akiknek földi létük mon-
datára az elmúlt évben került rá az evilági létet lezáró pont.
Szomorú együttérzéssel hallgattuk, amint édesapám a szó-
székről sorjázta az az évben elhunytak neveit.

Az óév esti istentisztelet után az ifjúság és a gyülekezet egy
része együtt szilveszterezett az imaházban. Az alkalom vidám
színdarabbal, közös tréfás játékokkal kezdődött, majd 10 óra
körül mindenki kapott egy igés lapot, és finn mintára úgyneve-
zett „szeuratot” tartottunk. Körbe menve mindenki felolvasta a
kis lapra írt bibliai idézetet, és lehetősége volt, hogy elmondja,
a kapott igéslap pár során keresztül milyen üzenetet kapott Is-
tentől. Éjfél előtt fél órával mentünk vissza a templomba, hogy
bűnvallás után úrvacsorát vegyünk. Ezen az alkalmon már csak
egy szűkebb, megszokott kör vett rész évről évre. Éppen ezért
csodálkoztam, hogy az öreg Hefko az óévesti istentisztelet után
ide is eljött. Az éjfél előtti percekben imára kulcsolt kézzel el-
csendesedve léptünk át az új évbe. Akkor még nem voltak pe-
tárdák, így hát zavartalan áhítattal kezdhettük új évünk első
perceit. Amikor az éjfelet kezdte ütni a toronyóra, a harangozó
keze már a kisharangok kötelét szorongatta. A tizenkettedik
ütésre sorra belépve kondultak meg a harangok. Az öreg János
bácsi, mint minden összharangozásnál, bravúrosan egyedül
húzta a négy harang kötelét, úgy hogy abban hiba nem volt.
Az óévet búcsúztatva, s az új esztendőt köszöntve hosszasan
zengtek a harangok, míg mi a templom előtt a feloldozottság
örömével köszöntöttük egymást. Hefkot is, aki eljött, mert ko-
molyan vette a pár órával előbb elhangzott prédikáció kérdő és
felkiáltó jeleit. Isten másnap pontot tett földi életére. Ez volt
Hefko kettőspontja.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Hefko kettőspontja
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KULTÚRA

Atisztasági festés után felfrissült, és a korsze-
rű led fényforrásoktól világossá vált helyisé-

gekben ismét visszaállt a rend.
Fogadják szeretettel a fotókat Falumúzeu-

munk, a pitvar és az első szoba, más néven
„tiszta szoba” XIX. század végi stílusban való
visszarendezéséről.  Szellőztetés után friss, tisz-
tára mosott huzatokat kaptak a csodálatos hím-
zett végű párnák a magasra vetett ágyon. A
párnavégeket díszítő bélések is cserére kerül-
tek. A falon levő régi családi képek hátoldalát
időálló „savmentes papírra” cserélték. A régi
sablonfestéssel festett rózsamintás falra ismét
felkerülhettek a cifratányérok, helyére került a
régi tükör is, melynek két oldalára aggatták fel
valaha a kislányok hajba való masnijaikat.

Visszakerült a falra az obsitoslevél, a vitrinen
ismét elfoglalták méltó helyüket az apró em-
léktárgyak és csecsebecsék. A fal rózsáinak visz-
szafestését Molnár Kinga és alapítványa
segítségével végeztük el. A festés után nehezen
záródó ablakokat Tóth Béni javította, köszönet
érte.

Jó érzés ismét teljes pompájában látni Falu-
múzeumunk legszebb szobáját. Köszönet asz-
szonykórusunk tagjainak a mosásban,
keményítésben, vasalásban és visszarendezés-
ben nyújtott önzetlen segítségükért.

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Falumúzeum: látványos visszarendeződés 
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HAGYOMÁNY

Az ajándékozás olyan ősi szokás, amely arra
szolgál, hogy az emberek egymást megör-
vendeztessék, az egymás iránt érzett szerete-
tüket, tiszteletüket kifejezzék anélkül, hogy a
viszonzást elvárnák. Ennek ellenére van az
ajándékozásnak olyan formája is, amely a ka-
pott ajándék viszonzásán alapszik. Ez az aján-
dékcsere.

Az év folyamán – és az életben – több
ilyen örömszerzési alkalom van. Ezek közül
most a decemberieket említem, hogy legyen
írásomnak aktualitása. Az év utolsó hónapjá-
ban ilyen nap például december 13-a, a Luca-
nap.

Ezen a jeles napon az iskolás fiúk bejárták
a falut, szerencsét és jól tojó tyúkokat kíván-
va. A gyerekek ajándékai a szép szavak vol-
tak. Ők ezért kézzel fogható ajándékot: pénzt
kaptak. Ezt a „pénztárosuk” a közös kasszába
tette, majd a nap végén cukorkát vásároltak,
és azt közösen elfogyasztották. Ez az aján-
dékszerzés volt a „lucázás”. A háziasszonyok
örültek a szép kívánságoknak, a fiúk a kapott
pénznek. Ez a szokás jó hatvan éve meg-
szűnt.

Már az is ajándék volt a háziasszonyoknak,
hogy a fiúk köszöntötték őket. Ugyanis a
néphit szerint a férfiember szerencsét hoz.

Hamarosan eljött karácsony napja. Itt is ju-
tott szerep az iskolás fiúknak. Szívesen fogad-
ták éneklésüket a házaknál. Legtöbbször a
karácsonyi ének mellé ezt a rigmust is el-
mondták: 

„Krisztus urunknak áldott születését,
vigadjuk testben megjelenését.
Mint az angyalok Betlehem mezején
zengjük ünnepén!”

És ezután ismét karácsonyi énekek követ-
keztek.

Ezért diót adtak a háziak, amelyet a gyere-
kek vászon zacskóba gyűjtöttek. Hazaérve
igazságosan elosztották.

A felnőtt ifjúság – vegyesen lányok, legé-
nyek – a templom tornyából szép egyházi
énekekkel ajándékozták meg az egész falut.
Majd éjfél előtt ugyanez a csoport a rokonok,
ismerősök házánál szintén karácsonyi éne-

kekkel köszöntötte a ház népét. A házigazda
behívta őket, majd borral, kaláccsal hálálták
meg az üdvözlést.

Ádám, Éva napja reggeltől estig a pászto-
roké volt. A tehén- és disznópásztorok szűrbe
öltözve járták a falut. Minden házba beko-
pogtak,már várták őket. Ők az állatokkal kap-
csolatos verseket mondtak. Ezért a
kedvességért az asszonyok a köszöntők kosa-
rába erre a célra sütött fehér cipót, kannájuk-
ba bort adtak. Ajándékaikat még pénzzel is
megtoldották.

Ha valakit a pásztorok kihagytak a látoga-
táskor, az megsértődött.

A kapott ajándékot a pásztorok rögtön vi-
szonozták. A hónuk alatt vitt vesszőkötegből
a háziasszonnyal kihúzattak egy szálat. Az
asszony ezzel a vesszővel szelíden megvere-
gette a pásztort, és biztatta, hogy jól vigyáz-
zon az állataira.

A kihúzott fűzfavesszőt megvizsgálta a
család, hogy hány rügy van rajta. A sok rügy-
nek örültek, mert úgy vélték, hogy szerencsét
jelent.

Az anya vagy a nagymama a családtago-
kat is megcsapkodta a vesszővel, hogy ne le-
gyenek betegek.

Közben a pásztor a szokásos versikéjét
mondta:

„Adjunk hálát az úr Istennek,
Hogy megengedte élni
Krisztus urunknak a születése napját,
De nem búval-bánattal, hanem sok örvendetes
nappal.
Adjon Isten bort, búzát, békességet,
A jószágokban bő szaporodást!
Föld szülte pálmafát,
Pálmafa szülte virágát,
Virága szülte Máriát,
Mária szülte Jézust,
Mely az Olajhegyén mondá:
„Allaluja, allaluja,
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok”!

Karácsony első napján a lelkésznek és a ta-
nítónak is küldtek ajándékot azokból a há-
zakból, ahol iskolás gyerek volt. Annyi tányér
ajándékot kaptak ezek a nevelők, ahány gye-

rek „járt eléjük”. Például egy tányér mákot,
egy tányér diót, ugyanennyi babot, ennyi
húst.

Ha négy gyerek volt iskolás, az adag meg-
négyszereződött. Nem feltétlenül ugyanezt
küldte mindenki. A lényeg az volt, hogy ele-
mózsia legyen.

Az 1950-es években ez a szokás már kissé
alábbhagyott. Mindennek csak a töredékét
küldték, de az ajándékozás ténye maradt. Vi-
szonozni nem kellett.

Akikről eddig beszéltünk ajándékozási
esetekben, a közösség tagjai voltak, egymás-
nak nem feltétlenül rokonai.

Nagytarcsán a keresztszülők és keresztko-
mák, keresztgyerekek közeli rokonoknak szá-
mítottak. Mondhatom, ők voltak a
legkedvesebbek a család számára.

A keresztgyerek elment a keresztmamá-
hoz karácsonyt köszönteni. A versen kívül ő
ajándékot nem vitt. A keresztmama ezért egy
piros almát adott, amelybe 1 pengőt, később
forintot nyomott.

Ha a nagyszülőkhöz, nagynénikhez – né-
nikékhez, bácsikákhoz – is elmentek a gyere-
kek, ott is ez volt az ajándék. Az almát egy
hímzett zsebkendőbe kötötték, úgy vitték ha-
za.

Újév napján is a gyerekek járták a falut,
boldog új évet kívánva. Bárkihez bementek,
úgy, mint a kéményseprők, akik elmaradha-
tatlan köszöntőként járták a falut. A gyerekek
is, a felnőttek is pénzt kaptak. A kéménysep-
rők többet, a fiúk kevesebbet.

Ekkor is csak férfiemberek mentek, mert
„ők hoztak szerencsét”.

Női látogató újévkor nem volt kívánatos
vendég. 

A családok ajándéka az anya vagy a nagy-
anya jóízű főztje volt. Boldogan fogyasztották
a különböző húsos káposztákat, karácsonyi
kalácsokat. Senkinek sem hiányoztak a ma
szokásos drága ajándékok. Akkoriban az ün-
nepi együttlétnek örültek. Boldogok voltak.
Ezért emlegetik az idősebbek ma is csillogó
szemmel a régi karácsonyokat.

Szeretettel:

TANÍTÓ NÉNI

Az ajándékozás és viszonzása

TÜKÖR
Megjelenik: havonta, 2200 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:
Berbea Kft. Mogyoród

Nagytarcsai

Az önkormányzat 
ingyenes 

közéleti magazinja

HIRDETÉSI ÁRAK
Méret          Hirdetési ár:
1/16 3000 Ft
1/8 6000 Ft
1/4 12 000 Ft
1/2 24 000 Ft
1/1 48 000 Ft

Lakossági apró 20 szóig ingyenes.
Üzleti apró 20 szóig 1500 Ft.

Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!
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IFJÚ TEHETSÉGEINK

Nagy örömünkre szolgál, hogy
újabb nagytarcsai ifjú sikeréről

számolhatunk be! 
Merész Ádám, a Blaskovits Oszkár

Általános Iskola 1 b. osztályos tanulója
november 10-én, a Zalaegerszegen
megrendezett Nagy Miklós judo em-
lékversenyen kategóriájában, U10 -24
kg (23 kg) négy küzdelemből négy-
ben győzedelmeskedve aranyérmet
szerzett. Ádám 4 éve aktívan judózik,
jelenleg sárga öv vizsgájára és a kö-
vetkező megmérettetésekre készül.

(Köszönet a felkészítésért 
Fehér Zsófia és Metz Márk edzőknek.)

Van egy judo-aranyérmesünk: Merész Ádám

Felkészítünk, hogy segíthess!

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM
A szakszerű elsősegélynyújtás életet menthet – sokan 

és sokszor hallottuk már ezt a felhívást, de sajnos még nem
elégszer ahhoz, hogy mindig és mindenhol ott legyen 

az azonnali segítség, ha baj van.

Hogyan lehetsz Te is felkészült elsősegélynyújtó? 

Ezúttal egy valódi mentős dinasztia tagjainak felkészítő előadá-
sát, gyakorlati bemutatóját hallgathatod, nézheted meg, 

ha 2020. január 16-án, csütörtökön este 18.00 órai kezdettel
részt veszel 

a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
tanácstermében tartandó előadáson. 

A szakszerű és rendkívül gyakorlatias  képzésen túl meghívott
vendégeink rövid történetein keresztül bepillantást nyerhetsz

az Országos Mentőszolgálat és a Repülőtéri Egészségügyi 
Szolgálat mindennapjaiba, legérdekesebb pillanataiba.

Előadóink: Dr. Golpencza Pál, az Országos Mentőszolgálat volt
mentésirányító főorvosa, jelenleg szolgálatvezető főorvos, több

mint 47 éve mentőzik,
és fia

Golopencza Ádám mentőtechnikus, aki jelenleg 
az AMS Mentőszolgálat Repülőtéri Sürgősségi Ügyeletének 
helyettes vezetője a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Az előadásra a belépés díjmentes.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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ANagytarcsai Művészeti Iskola koncertjén dal-
lal várták a Mikulást, aki hamarosan el is jött,

és a széksorok közt végigvonulva helyet foglalt
a számára kijelölt díszpáholyban. Aztán felcsen-

dült a zene: egymást követték a növendékek
műsorszámai. A Mikulás minden fellépést aján-
dékkal honorált, a közönség pedig tapssal jutal-
mazta a produkciókat. 

Kiss Zoltán, az intézmény igazgatója kérdésünk-
re elmondta, kezdettől fogva minden lehetősé-
get megragadnak, hogy a zeneiskolások
közönség előtt is próbára tegyék magukat. Na-
gyon fontos ugyanis a fellépési rutin megszerzé-
se már a legkisebbek számára is, sőt, talán ők
azok, akik még kevésbé izgulnak, de hogy ez ké-
sőbb is így maradjon, kell a rendszeres fellépés.
Legközelebb december 18-án, a karácsonyi kon-
certjükön találkozhatunk velük, amely 17 órakor
kezdődik az evangélikus templomban.

A Művészeti Iskola koncertje

ANyugállományú Honvédők Nagytarcsai
Egyesülete tízedik alkalommal hirdette meg

„Télapó, gyere már!” elnevezésű rajzpályázatát. A
négy és tíz év közötti korosztály pályázhatott
idén is, a rajzokat november végéig lehetett be-
küldeni. Közülük választotta ki a zsűri a legjobb-
nak ítélt alkotásokat.

Idén 123 gyermek 132 rajzzal indult a pályá-
zaton, ezeket december 5-én ki is állították az
egyesület következő rendezvényén, a Mikulás-
várón, ahol természetesen szintén az ismert da-
lokkal csalogatták a nagyszakállú Télapót, aki
bizony sokáig kérette magát. Előbb krampuszok
érkeztek, virgácsaikkal tartva „rettegésben” kicsi-
ket és felnőtteket egyaránt. 

Végül aztán megjött a várva várt ünnepelt, s
hozta zsákjában az ajándékait. Pontosabban,
azokat az ajándékokat, amelyek nagy részét az
önkormányzat kulturális pályázatán e célra nyert
forrásból szereztek be a honvédők.

Ilyenkor természetesen a vendéglátás sem
maradhat el, nos, ezt már teljes egészében az
egyesület állta, hölgytagjaik sütötték a finomsá-
gokat, s kínálták az édességet és a teát.

Rajzpályázat és Mikulás-várás
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HITÉLET

Vajon hova vezetne, ha mindent kívánságunk
szerint, és azonnal kapnánk meg? Mi lenne, ha
sem várni, sem komoly munkát kifejteni nem
kellene céljainkért, vágyainkért? A ma embere a
folyamatosan nyüzsgő, vágyai után loholó, telje-
sítmények embere. Mindenhonnan ezt erőltetik
ránk, munkában, otthon, médiában, még a bolt-
ban is, „Mert megérdemlem”, „Törődj magaddal”,
„Minden rólad szól”, csak hogy néhány szlogent
említsek. 
De vajon ez jó, vagy nem? Hisz mindent olcsób-
ban, gyorsabban, többet, akár szebbet is meg le-
het kapni, mint régen. 

A válasz mi magunk vagyunk. A válasz a
drog-, szex-, internetfüggő öregedő társadal-
munk. A válasz: 10-ből majdnem 7 csonka csa-
lád. A válasz magas szív-érrendszeri betegségek,
valamint daganatos betegségek okozta kima-
gasló halálozás, ami főképp a rossz életmódtól,
és a sok stressztől van. Ez normális? Ezzel járna
az álmodott földi élet, ez lenne a XXI. század mo-
dernsége? Vajon van-e más értelme a létnek a
fajfenntartáson, létfenntartáson és a testi élve-
zeteken kívül?

Állati ösztöneink átvették a testi-lelki irányí-
tásunkat. Nem tudunk megállni. Csak az elérhe-
tetlen célokat tudjuk értékelni, de az elért
eredményt, jelenünket, múltunkat nem. Attól,
amiből örömöt, megnyugvást kéne kapni, még
zaklatottabbak, feszültebbek leszünk. A szemé-
lyes céljaink letárgyiasodtak, sőt egyik sem ad
hosszú távú örömöt.  Azért gürizünk egy évig,
hogy elmenjünk egy hétre jól érezni magunkat,
vagy hétvégén berúgni, vagy venni egy új tele-
font, mert már kijött a 150 Mp-es kamerás, vagy
lefekhessünk az x weboldalon megismert part-
nerünkkel. 

Szerintem pedig a célt éppen az odáig veze-
tő út teszi nemessé! A munka, a lemondások,
böjtök, az önmérséklet, a jellemfejlődés. Ezek
nélkül nincs sem lélekből fakadó öröm, sem
örök élet. Miért van az, ha ismeretleneknek jó
munkát kívánok, az esetek többségében az az
őszinte komoly válasz: „Olyan nincs!” „Azt még
nem találták ki” stb… Nem szabad, hogy ezeket
nehézségnek fogjuk fel. A mai félreértelmezett
jelentésük helyett, ezeknek örülni is lehet. Ha
szeretetből fakad, és a cél egy nemesebb, Isten
felé vezető út.

Ádvent is ilyen. Végig kell várni, „dolgozni” ezt
az időszakot, hogy megkaphassuk, felfoghassuk
az Isten emberré lényegülésének, ünnepét, sú-
lyát. Amit csak akkor lehet átélni, megérteni, ha
ez az időszak tudatos! Éljük át tudatosan a kará-
csonyig tartó időt! Böjtöljünk, imádkozzunk, te-
gyük félre az „okos” kütyüket, TV-t, rádiót,
legyünk csendben, hallgassunk az Igazi vágya-
inkra, hallgassuk a lélek hangját! Ne sötétítse be
a „feketepéntek”, az ajándékokon való állandó
agyalás, szorítsuk ki az ilyenkor legerősebb rek-
lámok ostromát. Ez nem erről szól. Az igazi ád-
vent nem a külsőségek ünnepe, hanem egy
befelé tekintő időszak, ami csöndességet kíván.
Elsőképp nem a házunk kivilágítását, hanem a
lelkünkét kell megoldani. Legyen hát iránymuta-
tás mindnyájunknak erre az időszakra, az első
vasárnapi szentlecke:

Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz il-
lik, ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsa-
pongásban és érzékiségben, ne civakodva és
viszálykodva! Öltsétek inkább magatokra Jézus
Krisztust s a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vá-
gyak szerint cselekedjetek. (Róm 13,13-14)

Karácsonykor pedig Istennek kell ajándékot
vigyünk elsősorban! Adjuk oda magunkat Isten-
nek! Ezt a misztikát csak egy ének szavaival tud-
nám megközelíteni, hogy mi is a karácsony:

Ím, jászlad mellett térdelek,
Ó, Jézus, üdvösségem.
Elhoztam minden kincsemet,
Mit ingyen adtál nékem:
A szívem, lelkem, életem,
Ó, fogadd tőlem kedvesen,
Ne szolgáljon, csak téged.
(Evangélikus énekeskönyv: 161)

Merünk egyszerűek, a gőgös világ szemében
„primitívek” lenni, és odatérdelni egy csecsemő
elé, és életünket elé a földre tenni? Merünk „gyá-
vák” lenni, és a bank helyett odavinni kincsün-
ket? Merünk „buták” lenni, és mindenünket
odaadni neki, elfogadva sorsunk keresztjeit?
Minden ez ellen van, hogy ezt megtegyük. 

Adja az Isten, hogy családjainkban kará-
csonykor elrugaszkodhassunk a földi ajándékok
mellől, és az ekkor érzékenyebb lélek karácsony
lényegének megértésekor, együtt könnyezhes-
sen Istennel, eme csodán. Kérjük a Szentlelket,
töltsön be egész ádvent alatt, hogy jobban felis-
merhessük Istent, mélyebbet beszélgethessünk
vele, mint bármikor.

MISEREND: decemberben: 8., 22., 25., január-
ban: 1-én. Mindig FÉL 12-kor.
Kistarcsán reggel 6-kor, minden hétfőn, szer-
dán, pénteken mise, kedden, csütörtökön igeli-
turgia, utána közös reggeli lesz! 
LELKIGYAKORLAT: december 13-14, 18 órakor
Keresztes Andor máriagyűdi plébánossal.
ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: 
A Községháza melletti díszkútnál a negyedik
vasárnap (dec. 22.) 16,00 órakor lesz a katoli-
kus közösség gyertya gyújtása. 
Áldott békés, boldog karácsonyt, és boldog új évet
kívánok: 

FARKAS ETE DOMONKOS

Ádventi koszorút csaknem 200 éve készítenek,
Magyarországon a II. világháború után vált álta-
lánossá. Először Wichern, egy német evangélikus
lelkész készített ilyet egy általa létrehozott ham-
burgi árvaházban. Egy szekér kerekére 24 gyer-
tyát erősített, ebből 20 piros színű volt, melyek a
hétköznapokat jelentették, s 4 fehér jelképezte
az ádventi vasárnapokat. December 1-jétől gyúj-
tott meg naponta egyet, így jutottak el 24-re Ka-
rácsonyestéig, s várták a Megváltó
megszületését, s az ajándékozást az általa felka-
rolt gyerekek. Ma már csak a 4 gyertya maradt:
három lila és egy rózsaszínű. Először egy lilát
gyújtunk meg, mely a reménységet jelenti, hogy
megszületik, aki megvált a bűnből, halálból. Má-
sodszorra ismét lilát, mely a reménységből táp-
lálkozó hitet szimbolizálja, majd a harmadik
vasárnap a rózsaszínű következik, az öröm meg-
testesítője. Végül ismét lila jön, mely a megvál-
tásból fakadó békességet jelzi.

Nagytarcsán, az evangélikus templom oltár-
képén 4 különféle színű gyertya található a kará-
csonyi oltárképen. Az ezüst Jézusnak, a királynak
Jeruzsálembe való bevonulására emlékeztet, aki
nem földi hatalommal, fegyverrel, hadsereggel,
fehér lovon, hanem alázatosan, szamárháton
jön, aki nem erővel, hatalommal akar meggyőz-

ni, belső meggyőződést mun-
kál bennünk Szentlelkével. Az
aranyszínű, Jézus második el-
jövetelére figyelmeztet, arra,

hogy rövid időn belül el kell hagynunk ideigle-
nes földi lakóhelyünket, de ez számunkra öröm,
az Isten országában való részesülést jelenti, ha
befogadtuk az alázatosan érkező királyt, aki Bet-
lehemben kisgyermekként jelent meg. A lila szí-
nű gyertya a bűnbánat színe. A bűnbánat az
egyetlen útja-módja annak, hogy kapcsolatba
kerüljünk Istennel. Ezért is nevezik az ádventi
időszakot kisböjtnek, s ilyenkor az oltárterítő szí-
ne is lila. Nagytarcsai népszokás szerint ebben az
időszakban feketében jelentek meg az asszo-
nyok az istentiszteleten, kifejezve ezzel is a régi
életünk, bűneink feletti gyászt. A piros gyertya a
missziót, a Megváltó Úr Jézusban való hit továb-
badását jelenti, melyhez gyakran hozzátartozik
a mártíromság is.

Gyermekkoromban nem tudtam elképzelni,
hogyan vezethette a három napkeleti bölcset
egy csillag a betlehemi jászolhoz. A történet
azonban nem ennyire misztikus. A bölcsek való-
színűleg pogány csillagászok lehettek, akik a
rendkívüli jelenségből felismerték, hogy kor-
szakváltás előtt áll a világ. A Jupiter bolygó a ki-
rályok, a Szaturnusz a zsidók csillaga volt. A
kettő együttállása a Halak csillagképében a Mes-
siás megszületését jelezte. Ezért indultak el Izrá-

el fővárosába, Jeruzsálembe, ahol Heródes ki-
rálytól megtudták, hogy Betlehemben kell meg-
születnie a Messiásnak (Mikeás próféta könyve!).
A kis Jézusnak adott ajándékok is sokatmondók:
az arany királyoknak kijáró ajándék; a tömjén Jé-
zus főpapi tisztségét jelzi, miszerint önmagát ál-
dozza fel értünk bűneinkért; a mirha Jézus
halálára való utalás.

Akár a betlehemi csillagra, akár az ádventi
koszorúra gondolunk, a cél: megérkezni Jézus-
hoz. Ő megérkezett: adventus Domini, az Úr el-
jövetelét jelenti. A pogány bölcsek megérkeztek,
az egyszerű pásztorok szintén. Az istálló repre-
zentálja a szívünk állapotát: nem tiszta, nem al-
kalmas új élet kezdésére, de Isten úgy döntött,
hogy eljön hozzánk. Ennek két fontos mozzana-
ta van: váratlan és átölelő. Ady fogalmazta meg
legszebben: „Csendesen és váratlanul átölelt az
Isten.” Áldott ünnepeket!
Evangélikus istentiszteletek karácsonykor:
december 22-én 16 óra, óvodások karácsonyi mű-
sorával, 24-én 16 óra,  az iskolások karácsonyi mű-
sorával, 24-én 18 órakor Karácsonyesti
istentisztelet, 25-én fél 11-kor Karácsony ünnepe,
26-án fél 11-kor Karácsony 2. napja,29-én fél 11-
kor Karácsony utáni vasárnap, 31-én 18 órakor
Óévi istentisztelet, 31-én éjjel fél 12-kor Éjféli áhí-
tat, január 1-jén fél 11-kor Újévi istentisztelet.

BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Adventus Domini

Ádventi recept
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Az advent a várakozás ideje. Várjuk az
ünnepet, a megnyugvást ebben a roha-

nó világban, várjuk a szeretteinkkel való ta-
lálkozás örömét. S persze, erre nagyon is
készülünk, amennyire időnk engedi. Ké-
szülünk külsőségekkel, hangulatos díszek-
kel, ajándékokkal, az ünnepi asztalra szánt
finom falatokkal.

Az ünnepre való készülésre, vásárlásra
alkalmas helynek mutatkozik a piac is. Kis
piacunk a Közszolgáltató munkatársainak
jóvoltából ünnepi díszbe öltözött. Ünnepi
fényfüzérekkel, girlandokkal ékesítve várja
a vásárlókat. Talán most az advent talán
csendesebb lesz. Hiányozni fog az illatos
kürtőskalács is. De lesz dióvásár, sokféle fi-
nomság, állandó partnereinkre lehet szá-
mítani. Még karácsony és újév közötti
pénteken is várható több árus jelenléte. (A
fenyőfavásár időpontja december 13.)

A piaccal kapcsolatosan az elmúlt idő-
ben nyugtalanító híreket lehetett hallani.
Szabályos ez a piac? Rendben van min-
den? Ezekre a felvetésekre szeretnék ob-
jektíven, teljesen őszintén reagálni. A
Piacot Nagytarcsa önkormányzata a
12.2015. (VI.30.) Rendelet a Piac és Vásár-
tartásról rendeletével szabályozza. Az üze-
meltetést a Nagytarcsai Közszolgáltató
által látja el. Árusainknak minden, piacon
való árusításhoz szükséges engedéllyel és
tanúsítvánnyal rendelkezniük kell. A piac a
lakosság körében népszerű intézmény,
igény van rá. A termékek, áruk jó minősé-
gűek, keresettek. Az önkormányzat maxi-
málisan támogatja a piacot, az őstermelők,
termelők árusítása díjmentes, az önkor-
mányzat az üzemeltetés teljes költségét
eddig felvállalta. A piac 2014-ben létesült,
a rendeletet az első helyszínről, a Hangya
udvarból való átköltözés után kellett mó-
dosítani. Az valóban igaz, hogy a jelenlegi
terület nem az önkormányzaté, hanem a
Magyar Közút területe. Ez jogilag rendezet-
len helyzet, melyet minél előbb rendezni

szükséges. Tudomásom szerint a terület át-
vétele érdekében már több tárgyalás is zaj-
lott, pozitív ígéretet is kaptunk, de a végső
döntésre még várni kell. A piac áramellátá-
sának fejlesztése során vetődtek fel ezek a
hiányosságok. Pedig a jelenlegi elektromos
hálózat nem megfelelő, ennek korszerűsí-
tése fontos feladat lenne. A képviselő-tes-
tület döntése értelmében az elektromos
hálózat érintésvédelmi felülvizsgálatát sür-
gősen el kell végezni, a szabványos üze-

meltetés feltételeit meg kell teremteni. Ér-
kezett javaslat az áramellátás további bőví-
tésére, teljes korszerűsítésére is. A terület
jogi rendezése után a döntés a képviselő-
testület kezében van. 

A helyszín kapcsán több ötlet is felvető-
dött, hol lenne a legjobb helye a piacnak,
ahol szem előtt, forgalmas helyen, de még-
is tágasabb, biztonságosabb helyszínen le-
hetnénk. Sajnos egyelőre ilyen hely nincs
az önkormányzat tulajdonában. Az iskola
udvara szűkös, a védőnénik konténerben
vannak, nincs alkalmas terület. A Polgár-
mesteri Hivatal mellett van egy elhanya-
golt telek, de ez még per tárgya. Talán jó
lenne ide áttenni a piacot, de ez a jövő tör-
ténéseinek függvénye. 

Adventünk békéjét az is megtörte, hogy
piacfelügyelőnk felmondott. A képviselő-
testület hamarosan dönt ebben az ügyben
is. Sok a kérdés és a felvetés. Ezért, mint
minden évben, idén is megtartjuk a szoká-
sos évértékelő piac fórumunkat, melyre
sok tisztelettel várjuk az árusok mellett a
kedves vásárlókat is. Beszélgessünk a piac-
ról, tegyék meg javaslataikat. A jó szerve-
zés egyik kulcsa a visszajelzések értékelése
alapján meghozott döntés. A piac fórum a
Vállalkozói Klubban lesz, december 13-án
18-20. óra között. Reméljük piacunk sorsa
továbbra is jól alakul, s még sokáig üze-
melhetünk, sőt bővülhetünk a vásárlók
igényei szerint. 

A magam nevében mindenkinek békés
áldott adventi készülődést és boldog kará-
csonyt kívánok! Látogassanak ki a piacra, a
vásárolt finomságokból főzzenek, süssenek
jókat! S amikor itt az ünnep, örömben, bé-
kességben legyenek együtt szeretteikkel! 

RÓNAINÉ KRISZTINA
PIACSZERVEZŐ, 

KÉPVISELŐ

Adventi fények és árnyékok
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AZ ÉTH tájékoztatója a 2020-as lakossági hulladékelszállításokról
HÉTFŐI NAPOKON az alábbi utcák lako-
sait kérjük, hogy a matricával ellátott
kommunális hulladékgyűjtő edényt reg-
gel ½ 8-ig helyezzék ki az ingatlanjuk elé:
Ady Endre utca, Akácfa utca, Arany János
utca, Bánki Donát utca, Bocskai utca, Dó-
zsa György utca, Fasor utca, Gyöngyvirág
utca, Honfoglalás utca, Honvéd utca, Is-
kola utca, Jedlik Ányos utca, Kossuth La-
jos utca, Laktanya utca, Millennium utca,
Múzeumkert utca, Petőfi Sándor utca,
Puskás Tivadar utca, Rákóczi utca, Rét ut-
ca, Rózsa utca, Sport utca, Széchenyi ut-
ca, Szőlő utca, Szőlőhegyi utca, Teller Ede
utca, Tessedik Sámuel utca, Tompa Mi-
hály utca, Vadvirág utca, Zrínyi utca.

Öregszőlő lakópark: Ezerjó utca, Hársle-
velű utca, Hegybíró utca, Hordó utca, Le-
ányka utca, Nektár utca, Othelló utca,
Somló utca, Tokaji utca, Vincellér utca.

KEDDI NAPOKON az alábbi utcák lako-
sait kérjük, hogy a matricával ellátott
kommunális hulladékgyűjtő edényt reg-
gel ½ 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, Bod-
za utca, Boglárka utca, Ibolya utca, Iglic
utca, Kamilla köz, Kökény utca, Nadály ut-
ca, 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” lakóte-
lep Víztorony lakópark: Bartók Béla utca,
Erkel Ferenc utca, Liszt Ferenc utca,
Sztehlo Gábor utca.

Szelektív papírhulladék gyűjtés

Minden hónap első és harmadik szerdá-
ján az összegyűjtött papír kerül elszállí-
tásra. Kérjük, hogy a kék színű kukában
vagy az átlátszó, fehér, kék, sárga színű
zsákban CSAK A SZELEKTÍVEN GYŰJTHE-
TŐ PAPÍROKAT legyenek kedvesek bele-
tenni. Ilyen az újságpapír, kartondoboz,
tiszta csomagolópapír, irodai papírhulla-
dékok, szórólapok és reklámkiadványok,

italos kartonok – tetrapackos tejes és üdí-
tős 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 szeny-
nyezett papírokat bedobálni a szelektív
kukába vagy zsákba.

Szelektív vegyes műanyag, 
PET palack és fém doboz gyűjtés

Minden hónap második és negyedik
szerdáján az összegyűjtött vegyes mű-
anyag és fémdobozok kerülnek elszállí-
tásra. Kérjük, hogy az átlátszó, fehér, kék,
sárga színű zsákban CSAK A SZELEKTÍ-
VEN GYŰJTHETŐ MŰANYAGOKAT és
FÉMDOBOZOKAT legyenek kedvesek a
zsákokba dobálni. Ilyen az ásványvizes és
üdítős PET palackok lapítva. Ide tartozik
még a PET palackokról leszedett kupa-
kok, elöblített tejfölös, vaj, margarin, jog-
hurtos stb. dobozok, műanyag zacskók,
reklámtáskák, műanyag fóliák, PP és
HDPE jelzésű kozmetikai termékek, mo-
sószeres flakonok, italos karton, fém kon-
zervdobozok, fém zárókupak, alumínium
dobozok (sör, energiaitalos, üdítős). Tilos
az ételmaradékkal szennyezett dobozo-
kat, vegyszeres-olajos flakonokat, fogke-
fét, műanyag gyermekjátékokat és
CD-DVD lemezeket, HUNGAROCELLT a
szelektív zsákokba helyezni.

Kommunális, háztartási vegyes 
többlethulladék 

Kizárólag a nagytarcsai ügyfélszolgálaton
(2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84.) vásá-
rolt kommunális hulladékgyűjtő zsákban
szállítunk el többlethulladékot!
A zsák ára: 332 Ft+áfa (bruttó 422Ft)

Ötödik héten (ha az adott hónapban van)
nincsen szelektív szállítás!

Lakossági zöldhulladék-gyűjtés 

Minden hónap második és negyedik
szombatján szállítjuk a zöldhulladékokat
(fa és bokornyesedék, nyírt fű, gyom) be-
zsákolt állapotban.
Maximum 5 db 120 literes zöldhulladé-
kos zsák helyezhető ki ingatlanonként.

Az ágakat, törzseket,1 m-es darabokra
összevágva és kötegelve lehet kihelyezni
a zsákok mellé, maximum 5 db-ot!
Januárban és februárban kizárólag fe-
nyőfákat szállítunk!

Üveghulladékok 

A Hangya-udvarban (Rákóczi utca 35.)
három darab fehér harang alakú üveg-
gyűjtő került kihelyezésre a lakosság szá-
mára. Szelektíven gyűjthetők: befőttes
üvegek, ásványvizes üvegek, sörös-bo-
ros-röviditalos palackok, kozmetikai ter-
mékek üvegcséi.

Lomtalanítás

A házhoz menő lomtalanítást egy naptá-
ri évben egyszer lehet igénybe venni.
Ingatlanonként két köbméter lomot szál-
lítunk el térítésmentesen. Időpontot
(márciustól) az alábbi telefonszámon le-
het egyeztetni: +36-20-216-32-60.

Tisztelettel,

Ádány Barbara
kirendeltségvezető

e-mail: adany.barbara@eth-erd.hu
telefonszám: +36 20 216 32 60

ügyfélszolgálati cím: 
2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84.

Felhívjuk a tisztelt ol-
vasók figelmét, hogy
a következő esztendő

minden napjára
eligazodást nyújtó 

LAKOSSÁGI HULLA-
DÉKSZÁLLÍTÁSI 

MENETREND e lap-
szám hátsó borítóján

található!
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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

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.

Grund bérlése: Albert Tünde, telefon: 06-70-633-8056. 

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

Legközelebbi ügyfélszolgálat: 
Kerepes, Szabadság út 100. Nyitvatartás: 
hétfő 12-16.00, szerda: 8-18.00, péntek: 8-12.00

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

Rendőrség
A körzeti megbízott  telefonszáma,

amely 0-24-ig elérhető:
 06 30 476 7758 

FLEX Polgárőr Egyesület
E-mail: fuzesjaror@gmail.com

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

Mezőőr:
Székely László, telefon:   06 70 3305604

Háziorvos (Dr. Dutka Regina)
Cím: 2142 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.

SZOLGÁLTATÁSOK

KÖZBIZTONSÁG

EGÉSZSÉGÜGY

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS
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Védőnői szolgálat – Egészségház
1-es körzet: védőnő Kissné Szarka Krisztina 

Nagytarcsa, Múzeumkert út 2-4, Telefon: +36 70 382 8421, 28 450 251
Tanácsadás csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére: 

kedd: 8.00-12.00, csütörtök: 8.00-12.00
Iskolások részére csütörtök: 12.00-14.00

A körzethez tartozik az iskola és a két óvoda.
2-es körzet: védőnők Csépe Katalin, Simonné Szatmári Tünde  

Nagytarcsa, Sport utca 8.
Védőnői tanácsadás csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák 

részére: előzetes időpont-egyeztetés szerint!
Csépe Katalin Tel.: 06-30-381-1332, Tanácsadás: Kedd: 14.00-16.00

E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com
Simonné Szatmári Tünde   Tel.: 06-30-568-5668  

Tanácsadás: csütörtök: 8.00-10.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com    

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Kovács Viktória

Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D.  Telefon: 06-70-387-65-09
06-28/450-051.   E-mail: vikidoki2142@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

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

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.

Telefon: 06/70-3703-104
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 08:00 – 08:00

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 Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:

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

Adományátvétel és kiadás: helyhiány miatt szünetel
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 minden nap 16 óra után és hét-
végén a következő telefon számon lehet segítséget kérni: 

Krízis telefonszám: 0670/334-0134

SZOCIÁLIS HÁLÓ

A hulladékszállítás rendje – 2019 január

Ügyfélszolgálat:  Nagytarcsa, Sport utca 5.  
Ügyfélszolgálati idő: minden hétfőn 08:00-18:00, valamint minden szerdán 08:00-16:00 óráig

E-mail: nagytarcsa@eth-erd.hu   
Kapcsolattartó: Ádány Barbara telefon: +36 20 216 32 60 
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Kövesse nyomon 

a térség 
eseményeit

a televízióban is!

(A DIGI kábelcsatorná-
ján, valamint a UPC
analóg hálózatán)

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az R1 Gastro Hungary Kft. 
élelmiszer nagykereskedés 

raktárosi munkakörbe 
keres nappali és éjszakai műszakra munkatársakat.

Hosszútávú, biztos munkalehetőség. 
Cégünk Nagytarcsán az Ipari Parkban található. 

Bér megegyezés szerint.

Személyes megbeszélésre, érdeklődésre
a következő telefonszám hívható:

06/70 613-4007

Vízszerelés
Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok, 
kádak, zuhanytálcák stb. cseréje.
Új vezetékek kiépítése, régiek cseréje. 

Hétvégén is hívható:  06204120524. 

Időpont: 2019. december 2. szombat.
Kezdés: reggel 9 órakor
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MEGNYÍLT a 
A BOCSKAI KÖZBEN, 

A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.

SZERETETTEL VÁRJUK 
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP  07-20 ÓRÁIG!

TTaannyyaassii  HHúússbboolltt
Kohajda Péter, Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3.

06-30-402-5961; 06-30-308-0559

Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hurka, sütni való kol-
bász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő. Paprikás abált

szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Minden héten friss tőkehús!

Idei utolsó nyitva tartás:  
december  20-án, 8-19 óráig.

2020-ban első nyitás: január 10.

Áldott ünnepeket kívánunk!

KERÉKPÁRSZERVIZ 
Faludi Gábor Nagytarcsa, Iskola u.6.

Nyitvatartás:
szerda: 13-18, csütörtök:  10-12, 13-18,

péntek: 10-12, 13-18, szombat: 9-12.

Kövesse nyomon 
Nagytarcsa és a térség 

eseményeit 
a SzilasTV műsorában! 

Jószomszédi ajánlatunk!
Kizárólag nagytarcsai cégeknek.
Most szerezzen egy jó beszállítót 
és egy jó szomszédot!

Figyelem! 
Minden vásárlásra 15% kedvezményt adunk Önöknek.
Termékeink: hajtogatott kéztörlő, wc-papír minden mé-
retben, folyékony szappanok és adagolók, takarítósze-
rek, vödrök, ipari tisztítószerek.

Megrendelés: Human Hygiene Kft. 
2142 Nagytarcsa, Tavasz u. 3. Tel.: 06-20-938-7818.
E-mail:  info@hygishop.hu, Web: www.hygishop.hu

Barbara kutyakozmetika 

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




