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Az ősz színei

Megalakult a települési, valamint a szlovák önkormányzat

AJÁNLÓ

A NYUGÁLLOMÁNYÚ HONVÉDŐK NAGYTARCSAI EGYESÜLETE
pályázatot hirdet a X. „Télapó gyere már!” elnevezésű rajzversenyére.
Várjuk minden 4 és 10 év közötti gyermek rajzait!
A rajzok leadásának határideje:
2019. november 28. (csütörtök)
Egyesületünk szeretettel vár minden gyermeket
és kísérőjét
december 5-én 17 órától
a Táncsics Művelődési Házba,
ahol megtekinthetők lesznek a
X. „Télapó gyere már!”
rajzversenyre készült rajzok,
és a TÉLAPÓ jutalmazza a gyermekeket!
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KÖZÖSSÉG

Programajánló
November 18-án szombaton 11.00. órakor Víg Balázs jön a gyerekekhez "Három
bajusz gazdát keres" című előadásával a
Községi Könyvtárba
November 22-én 18.00. órától TÁRSASJÁTÉK KLUB lesz a Táncsics Művelődési
Házban
November 27-én szerdán 18.00. órakor
Irodalmi est lesz a könyvtárban. Markó
Béla költővel beszélget Tóth István Gábor
November 29. péntek 10.00 Téli Nyugdíjas Találkozó Táncsis Művelődési Házban
November 30. szombat 10.00. Adventi
Készülődés a Blaskovits Iskola tornatermében
December 1. vasárnap 16.00. ADVENTI
FÉNYEK -közös ünnepi gyertyagyújtás a
Főtéren
December 3. kedd 17.00 A Nagytarcsai
Művészeti Iskola Mikulás hangversenye a
Táncsis Művelődési Házban
December 4-én szerdán 18.00. órakor
Rocklegendákkal, az István a király rockopera 1983-as Királydombi előadás zenészeivel beszélget Németh-Nyiba Sándor.
December 5. csütörtökön 17. órától Mikulásvárás a Nyugállományú Honvédők
szervezésében, a Táncsis Művelődési
Házban
December 6-án 18.00. órától TÁRSASJÁTÉK KLUB lesz a Táncsics Művelődési Házban
December 7. szombat 16.00 Karácsonyváró családi délután lesz a Falumúzemban
December 8. vasárnap 16.00. ADVENTI
FÉNYEK -közös ünnepi gyertyagyújtás a
Főtéren, majd 17.00. órától a HAZAI HANGULATOK Fotókiállítás záró rendezvénye
lesz a Lájk Cukrászdában
December 8. vasárnap II. Nagytarcsai Mikulásfutás
December 12. csütörtök A 70 ÉVESEK
KARÁCSONYA
December 15. vasárnap 16.00. ADVENTI
FÉNYEK - közös ünnepi gyertyagyújtás a
Főtéren, majd 17.00. órától a NaP kórus
adventi koncertje lesz az evangélikus
templomban
December 18. szerda 1700 A Nagytarcsai Művészeti Iskola Karácsonyi Koncertje az Evangélikus templomban
December 22. vasárnap 16.00. ADVENTI
FÉNYEK - közös ünnepi gyertyagyújtás a
Főtéren
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre!
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Eskütétel, alakuló képviselő-testületi ülés

agytarcsán sokan voltak kíváncsiak az
alakuló testületi ülésre. Az összegyűlt
N
képviselők, családtagok, ismerősök és érdeklődők jelenlétében Fényesné Sárvári
Erika, a HVB elnöke számolt be a választásról, ismertetve annak eredményeit, ezeket
előző lapszámunkban már közreadtunk.
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A következőkben a képviselők ünnepélyes esküt tettek, majd aláírták esküokmányukat, és átvehették megbízólevelüket.
Ezután esküt tett a régi-új polgármester,
Rimóczi Sándor Vilmos is.
A következőkben a képviselők a testületi ülés napirendjéről szavaztak.
Az új testület előtt a polgármester mondott köszöntőt.
– Ez a mostani alakuló ülés sürgős és fontos is, hiszen mostantól együtt kell dolgoznunk szeretett falunk, Nagytarcsa érdekében,
és ez nem tűr halasztást. Akikkel mostantól
együtt dolgozunk, azokkal megosztjuk életünk meghatározó, és a falu szempontjából
legfontosabb részét, hétköznapjainkat és ünnepnapjainkat is. A falu választott, mostantól rajtunk van a sor, hiszen munka van
bőven – mondta egyebek között Rimóczi
Sándor.
A megválasztott polgármester bizakodásának adott hangot, hogy az újonnan
megválasztott képviselők új színt, új stílust

hoznak Nagytarcsa önkormányzatának
életébe, amely a remények szerint megkönnyíti a közös munkát, majd így folytatta:
– Mi, akik most esküt tettünk, a közösség
érdekeit igyekszünk szolgálni, legjobb tudásunk szerint, a Polgármesteri Hivatal kollektívájára támaszkodva. Ez a munka tölti ki
mindennapjainkat, erre szegődtünk. Az elkövetkező időkben Nagytarcsa polgárainak érdekében kell dolgoznunk, párt-és egyéb
hovatartozás nélkül, nagy-nagy áldozattal.
A képviselők megszavazták a polgármester illetményét és költségtérítését. Az
erről született határozat szerint Nagytarcsa
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
illetményét – 2019. október 14. napjától –
548 400 Ft-ban, költségtérítését 82 260 Ftban állapítja meg.
Ezután titkos szavazással választották
meg a település alpolgármesterét. A képviselők egyhangúlag Szlaukó Istvánnéra voksoltak. Az eskütétel után sor került az
alpolgármester illetményének megállapítására is. A határozat szerint: Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület
Szlaukó Istvánné alpolgármester illetményét 2019. október 28. napjától 246 800 Ftban, költségtérítését 37 020 Ft-ban állapítja
meg.
Végül az új testület Szervezeti és Működési Szabályzat szükségessé vált módosításáról döntött.

KÉP ÉS SZÖVEG: SZILASTV
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A szlovák önkormányzat alakuló ülése
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának ünnepélyes alakuló ülésén Fényes
Mihály korelnök köszöntötte a résztvevőket, felkérve Fényesné Sárvári Erikát, a
HVB elnökét, hogy ismertesse a választással kapcsolatos információkat. Mint
megtudtuk, a választás eredményes volt,
a hat jelölt közül a választók a következőknek szavaztak bizalmat: Varga Gábor,
Pataki Tiborné, Szlaukó Istvánné, Békésiné Sipiczki Mária, Fényes Mihály.
Az öttagú önkormányzat tagjai közül
az alakuló ülésen négyen tettek ünnepélyes esküt, majd a megbízólevelek átadása következett.
Ezután nyílt szavazással döntöttek az
elnök személyéről, aki ezúttal is Szlaukó
Istvánné lett, elnökhelyettessé pedig Varga Gábort választották.
A következő kötelező napirendi pont
az SZMSZ módosítása volt, amely ezúttal
csak a képviselők számának és névsorának változására szorítkozott. Bizottságokat nem választottak, amint elhangzott
eddig is minden feladatot közösen oldottak meg, ezután sem lesz szükség külön
bizottságra.
Ami pedig a tiszteletdíjak megállapítását illeti, Szlaukó Istvánné elmondta, nem
kívánnak tiszteletdíjat megállapítani,
ehelyett az erre szánt forrást is a köz javára szeretnék fordítani. Ezt a többiek is
megerősítették.
Az alakuló ülésen részt vett a települési önkormányzat több képviselője, valamint a polgármester is.
Rimóczi Sándor szót is kért. Megköszönte az elnökasszonynak és a nemzetiségi önkormányzat tagjainak az elmúlt öt
esztendőben végzett munkát, és további
sok sikert kívánt az újonnan megalakult
önkormányzatnak.
SZÖVEG ÉS KÉP:
SZILASTV
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Huszonötödik szlovák nemzetiségi nap
ppen negyed százada teremtődött a haÉÖnkormányzata
gyomány, így a Nagytarcsai Szlovákok
25. alkalommal rendezte
meg nemzetiségi napját. A program az
evangélikus templomban vette kezdetét.
Baranka György helyi lelkész köszöntője és
bevezető igéje után Nobik Erzsébet, szarvasi
lelkésznő hirdette szlovákul Isten igéjét, és
osztotta meg régi emlékeit Nagytarcsáról, és
a szlovák elődökről.

Az ünnepség az Iskola tornatermében
folytatódott, kulturális műsorral.
A magyarországi szlovákok himnuszának
közös eléneklése után Rimóczi Sándor Vilmos polgármester köszöntötte a jelenlévő
vendégeket, többek között a kardosi és a jászágói vendégeket, majd kezdetét vette a
kulturális műsor.
A műsorban fellépett a tótkomlósi Komlós Tánccsoport, A Nagytarcsai Hagyományőrző Egyesület Tánccsoportja és Vencsok
Asszonykórusa.
Nagy izgalommal várták a résztvevők a
Nagytarcsai Rozmaring Gyerektánccsoport
fellépését. Erre az alkalomra egy Vass Virág
tánctanár által betanított meglepetés szlovák tánccal és énekkel készültek.
A hatást fokozta, hogy a gyerekek új, pályázati forrásból beszerzett kékfestő ruhában
léptek fel.
A szlovák nyelvet értők nagy örömére
szépen énekelték a gyerekek: „Uzse gyevcsa,
uzse nase Napimé sza szplnej flase Alezmejich oklamali Zsenam gyjovcsa darmo dali!"
A műsor végén Szlaukó Istvánné, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának elnöke beszédében felidézte az elmúlt huszonöt
rendezvény történéseit, a fellépőket és a kiállításokat, majd megköszönte a támogatók
segítségét.
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Ugyancsak megköszönte a regisztráltaknak a választáson való részvételt, és tájékoztatást adott a választás eredményéről. Az
ünnepséget batyus bál zárta, ahol a talpalávalót Lustyik István és társai játszották.
Köszönjük az Országos Szlovák Önkormányzatnak, a Dolina Egyesületnek és Nagytarcsa Község Önkormányzatának a
támogatást.
SZILASTV

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának
korábbi elnöke, a Hagyományőrző Kulturális Egyesület
alapító tagja és alelnöke, a Venčok kórus vezetője,

Galántai Györgyné,
november 11-én hajnalban elhagyott minket.
Nagyon-nagyon fogsz hiányozni!
Isten Veled, Márika!

Az állókától az óvodáig
Az előző írásomban idéztem a nagytarcsai
anyakönyvekből, jelezve, hogy melyik évben
hány gyermek született, és közülük hány élte
túl a csecsemőkort, hányan lettek iskolások, és
mikortól volt tanult bába a faluban.
Bölcsőde nem volt, az a kor ennek a fogalmát sem ismerte. Ezt az intézményt, ahol voltak, a nagymamák helyettesítették.
A baba születését követő 2-3 héten át a pólyába kötött újszülött az anyja mellett aludt az
ágyban. Csak ezután helyezték éjszakára a
bölcsőbe. Ha minden jól alakult, ha belátó volt
az anyós, nappal a baba közelében végezte a
munkáját az anya. Fürdette, szoptatta a kicsit.
A nagy mezőgazdasági munkák idején eljött a nagymamák ideje. Ők gondozták az
unokát, mert a kismamára szükség volt a földeken. Amíg szopott a gyerek, valahogyan
szert ejtették, hogy együtt lehessen arra az
egy órára az anya és a kicsinye.
Amikor a gyerek elérte azt a kort, hogy a
pólyából kivegyék, mert már állni, négykézláb
mászkálni tudott, akkortól a nagy munkák idején már csak a nagymama segítsége jöhetett
szóba. De a nagyinak más feladata is volt,
mert ő látta el élelemmel a földeken dolgozó
családtagokat, ő gondozta az otthon lévő állatokat is.
Ekkor, hogy mindent hiánytalanul el tudjon
végezni, alkalmazta a mindig mozgó unoka
biztonságban tartásához az állókát. Korábban

már leírtam, hogy a régi asztalszéknek ez lett
az utóélete, annak a lyukas részébe állították a
kicsi gyereket. Ez volt a „házi bölcsőde” otthoni
megoldása.

Amelyik családban nem volt nagy- vagy
dédmama, ott más megoldást kellett találni.
Ekkor volt szükség a tragacsra. Ez egy egykerekű teherhordó eszköz, amelynek nemes célú
alkalmazásakor rákötötték a gyereket egy
hamvaskába, azaz abroszhoz hasonló vászonba téve. Egy kenyeres ruhába kötve a tragacs
elejére erősítették a gyerek ebédjét. Emígy felkészítve a HANGYA-bolt elé tolták a bölcsődét
pótló járművet, és rábízták a gyereket a boltos
nénire. Almási néni a boltban dolgozva fél
szemmel a rábízott 4-5 gyereket figyelte, vigyázta, délben megetette, megitatta őket, így
várták a gyerekek haza estefelé a földekről ha-
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zajövő anyjukat. Illik megjegyezni, hogy legyen áldás Almási néni haló porain.
Ugye, belátható, hogy a mostanihoz képest
sanyarú sorsuk volt a gyerekeknek, sok aggodalmuk a szülőknek.
Ahogy a lehetőségek engedték, 1942-ben
a község felépíthette a falu első óvodáját, a
mostani szökőkút helyén, a Rákóczi és a Zrínyi
utca sarkán. A kor lehetőségeihez képest szép
és egészséges épület lett. Sokkal több és jobb
lehetőséget biztosított a nagytarcsai apróságoknak.
De az öröm nem tartott sokáig. Háború
volt, és az óvodát katonák foglalták el, lakóhelyül. Évek múltak el, amíg ismét betölthette
eredeti rendeltetését. Ekkor Művész Jólia,
Aszódról származó óvó néni vehette kézbe a
gyerekek sorsát. Segíítsége Pintér Anna néni,
a dajka volt.
Egy ideig az ennivalót az ovisok otthonról
vitték magukkal, majd később Horváth Gizi
néni főzte a reggeli kakaót és a jó ebédet a
gyerekeknek. A fentebb említettekre is kérhetjük, hogy nyugodjanak békében. Köszönjük a munkájukat!
Ugye, látható, hogy a mostani gyönyörű
egyházi és az emeletes, több csoportos önkormányzati óvodáig sok időnek kellett eltelnie. Mostoha, nehéz körülmények között, de
felnevelődtek a gyerekek, akikből a mai 80 év
feletti felnőttek lettek.
Szeretettel mesélte:
A TANÍTÓ NÉNI
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Országfutás és
Nagytarcsa határában a helyben csatlakozni kívánók népes serege várta a DebrecenBudapest szabadság napja emlékfutás
országos mezőnyét. Rövidesen közösen futottak be a falu központjába, az evangélikus templom előtti Győri János térre, a
millenniumi emlékműhöz.
Itt már azok a nagytarcsaiak várták őket,
akik a település október 23-i ünnepségén
kívántak részt venni.
Hogy miért éppen Papp János ezredes,
a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai
Egyesületének elnöke köszöntötte a futókat? Nos, az emlékfutások nagyrészt innen
eredtek, amikor még Nagytarcsán katonai
alakulatok voltak. Papp János emlékeztette
a rendezvény résztvevőit, hogy az országfutók csapatának létrehozását Pusztai Imre
zászlós, a debreceni radarszázad testneve-

lője kezdeményezte, így alakult meg az országfutók csapata, különböző katonai
szervezetek önkénteseinek részvételével. A
honvédség és a társadalom kapcsolatának
fejlesztése és a kulturális kapcsolatok szélesítése érdekében tevékenykedő Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban el is indította
az „emlékfutás a hősökért” elnevezésű
programját. Azóta több mint tíz nagyszabású futást szerveztek. Volt ezek között
gyakorlóteret megkerülő váltó, Arad-Budapest futás, Kazinczy emlékfutás, hogy csak
néhányat említsünk. De a csapat futással
köszöntötte az EU-csatlakozást is, amikor
jelképesen eltörölték a határokat.
A résztvevők és vezéregyéniségek azóta
többször változtak, de az országfutók csapata megmaradt, s a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete ma is
támogatja az ilyen rendezvényeket.
Papp János immár az október 23-i községi rendezvény narrátoraként köszöntötte
a Debrecenből indult országfutók csapatát,
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megemlékezés
Nick Ferencet, a Falvak Kulturájáért alapítvány elnökét, mint a futások kezdeményezőjét, Pusztai Imrét, a futások, köztük a
mostani országfutás kitalálóját, fő szervezőjét. Az országfutás nagytarcsai állomása
eközben átváltozott az október 23-i ünnepség helyszínévé, ahol ott voltak immár az
újonnan megválasztott képviselők is.
Rimóczi Sándor polgármester mondott
köszöntőt.
– Az ünnep közösségi létezés, amikor az
egyéni érdek fölé a többi embert helyezzük.
Amikor egyéni céljaink a közösség javában
oldódnak fel. Nemzetünk nagy pillanatai
azért váltak ünneppé, mert lényegük mélyén
nem az „én” hanem a közösség állt, az emberek tekintetüket nem az egyéni érdekek,
hanem az egység felé fordították – mondta a
polgármester.

Emlékeztetett: az 1956-os forradalom a
magyar történelem azon ritka pillanatai közé tartozik, amikor az egész nemzet egy
emberként lépett fel egy közös ügy érdekében.
A következőkben a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tanulói adtak elő műsorukból
részleteket.
A műsort követően Baranka György
evangélikus lelkész mondott imát.
Az ünnepség zárásaként a résztvevők
egy-egy szál rózsát helyeztek el az amlékmű talapzatán.
Mielőtt az országfutók továbbindultak
volna végcéljuk, a Honvédelmi Minisztérium felé, nagytarcsa polgármestere szalagot
kötött zászlajukra. Rimóczi Sándor átvehette a futók emléklapját, és bejegyzést írt emlékkönyvükbe.
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV
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Könyvtári hírek
A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.
Kívánom, hogy mindannyian megtapasztalhassuk és továbbadhassuk ezt a szeretetet, amelyről József Attila ír.
Az elmúlt egy hónapban is több rendezvény volt intézményünkben. Október 25-én a
"Veled vagyok, fogom a kezed" című filmet
nézhettük meg a könyvtárban. A vetítést követően Börönte Márta evangélikus lelkésszel, a
film alapjául szolgáló könyv szerzőjével és a
film készítőjével, Tagai Péterrel beszélgettünk.
A közelgő halottak napjára próbáltunk ráhangolódni ezen az alkalmon.
November 5-én délelőtt egy mozibusz jött
a gyerekekhez, a magyar történelemről szóló
3D-s, 15 perces kisfilmet nézhettek meg benne iskolánk felső tagozatos tanulói. A filmkockákon a magyar történelem eseményei
elevenedtek meg a honfoglalástól egészen az
Európai Unióba történt belépésünkig. A Pest
megyei Könyvtár jóvoltából ezt a filmet november 24-én mindenki megnézheti a Könyvtár parkolójában, a mozibuszban. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Az alábbiakban a Pest megyei Könyvtártól a
KSZR keretében kapott könyvekből válogattam:
Gyerekeknek:
Vadadi Adrienn: Matricás Laci és a csokitorta
Matricás Lacinak édességre fáj a foga. Az egyik ház
ablakából ínycsiklandozó
süti illat száll fel. Sikerül ellopnia a tortát? Netán inába száll a bátorsága? A
Most én olvasok! sorozat
kötete kezdő olvasók számár is könnyen olvasható.
103 kísérlet Ebben a kötetben 103 ötletet találhatunk
arra,
hogy
gyermekünk is megtapasztalhassa, milyen érdekes és
szórakoztató a tudomány.
A kísérletekhez csupa egyszerű dologra lesz csak
szükség, és máris megtudhatjuk, hogyan idézhetjük elő a vihar hangjait,
miért úsznak a tárgyak a vízen, vagy milyen vicces kísérleteket végezhetünk szappannal.

badtéri esküvőjére a Michigan-tó homokdűnéi
között. Az elhajított menyasszonyi csokor egyszerre landol mindhármuk kezében. Hogy mi
sülhet ki mindebből? Ezt meséli el ez a humoros könyv.
Bán Mór: Hunyadi 1-10.
Bán Mór nem kisebb célt
tűzött ki maga elé nagyszabású történelmi regénysorozatával,
mint
hogy színes, mozgalmas
tablóba foglalja a Hunyadiak dicsőségben és tragédiákban egyaránt bővelkedő
korszakát. A sorozat hamisítatlan történelmi olvasmány: romantikus, végig feszültséggel teli.
Igazi nagyregény, amilyet a magyar történelem
ezen alig ismert korszakáról talán még soha
nem olvashattunk.
Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárba!
A kölcsönzés és a rendezvények is ingyenesek.
A könyvtár címe:
Nagytarcsa, Tompa M. utca 19.
Bejárat a Kossuth Lajos utca felől, parkoló a
Tompa M. u. felől.

Kamaszoknak:
Mobiltelefonszám: 06-70-337-87-52

November 5-én este a könyvtárban vendégünk volt Bán Mór, Herczeg Ferenc díjas író, a
híres a Hunyadi sorozat szerzője. Lenyűgöző
előadást tartott a magyar történelem kiemelkedő családjáról, a Hunyadiakról. Mindezt színesen, a kor körülményei közé helyezve.
Mindenkinek jó szívvel ajánljuk a Hunyadi sorozatot, amelynek kötetei a könyvtárból kikölcsönözhetőek.
A könyvtár állandó programjai:
Baba-mama kör minden hónap második
keddjén 9.30-11.00 óra között. Időpontok: november 12. Kissné Szarka Krisztina védőnő lesz
a vendégünk. A december 10-i alkalmon az ünnepre való készülődés, ajándékozás lesz a téma
Kézimunka kör minden hónap első és harmadik péntekjén 15-18 óráig. Várunk minden
kézimunka iránt érdeklődőt és kézimunkázni
szeretőt. Időpontok: november 15., december
6, és december 20.
Olvasókör minden hónap harmadik keddjén
18-19.30-ig. Várunk minden olvasni szeretőt, aki
szívesen megosztaná olvasmányélményeit másokkal is. Időpont: november 19, december 17.
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Király Anikó: Csak barátok? Zorka és Botond
nem csak barátok. Hanem
ellenségek is. Pedig gyerekkorukban minden idejüket együtt töltötték.
Mostanában viszont szóba
sem állnak egymással,
vagy ha mégis, abban
sincs sok köszönet. Sikerül
helyrehozni ezt a barátságot, vagy valami más lép majd a helyébe? Megtudhatjuk a könyvből.
Armet Huizing: Hogyan
írtam véletlenül egy
könyvet? Katinka szeret
történeteket kitalálni. Még
csak tizenhárom éves, de
már pontosan tudja, hogy
író szeretne lenni. A szomszédban lakó írónő szívesen fogadja, és némi
kertészkedésért cserébe
kijavítja irományait, és írói
tanácsokkal látja el. Hősünk pedig egyszer csak
azon veszi észre magát, hogy az életéből egy
regény lett, és az írás során egyre jobban megismeri önmagát, és feldolgozza fájdalmait.
Felnőtteknek:
Cynthia Ellingsen: Hab a tortán Három nő, három generáció, három döntéshelyzet. A
problémák közös forrásai természetesen a férfiak. Együtt
botladoznak egy rokonuk sza-

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
FARKAS ISTVÁNNÉ
Előzetesként és ajánlóként novemberi és
decemberi programjaink, amelyek meghívóit a következő oldalon láthatják:
November 16-án Víg Balázs gyermekműsora.
November 24-én 14-18 óráig 3D filmvetítés a magyar történelemről a Könyvtár parkolójában.
A november 5-i, 16-i és 24-i rendezvények a Pest Megyei Könyvtár támogatásával
a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) keretében kerültek megrendezésre.
November 27-én Irodalmi est, vendégünk: Markó Béla költő.
December 4-én Rocklegendák.

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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MÚLTIDÉZŐ
z ősi latin közmondás szerint, a név előjel,
A
mely sokat elárul viselője habitusáról. Gondoljunk csak az Ószövetség nagy alakjaira, akik-

elgondolkoztam azon, hogy a mai olvasó számára milyen ómen az, hogy Andrásnak – Androsznak – azaz férfiasnak, férfinek neveztettem,
és második nevem alapján pedig Timóteusnak
– tehát istenfélőnek, istentisztelőnek.
Lehet, hogy a mai gender-problémás világban már gondolkodni sem szabad ilyesmiről,
de nekem mégis figyelmeztető ómen, mennyire lettem méltó nevemhez.

nek neve valóban ómen volt. Itt van például
Jákob, aki születésekor ikerbátyja, Ézsau bokájába kapaszkodott, hogy övé legyen az elsőszülöttségi jog, ezért kapta a Jákob, azaz a Csaló
nevet. Erre rá is szolgált, mert furfanggal meg
is kaparintotta az örökséget egy tál lencséért,
majd édesanyja közreműködésével hazug módon még az atyai áldást is megszerezte. Később
azonban megküzdött Istennel azért, hogy az Ő
áldását is megkapja. Így lett új neve Izrael, tehát Isten harcosa.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Nomen est omen!
Vigyáznunk kell azonban, nehogy úgy járjunk, mint az a szupplikáló teológus, aki egy
dunántúli kis faluban prédikációját a nevek
elemzésével kapcsolatban így kezdte: „A János
név hallatán mindenki egy erős, daliás vitéz
emberre gondol, az Elemérnél viszont egy keshedt nyámnyila alakra”. Balszerencséjére a hallgatóság soraiban egyetlen János nevű sem
volt, ám a fél falubelit Elemérnek hívták.
Családunkba hatodikként megszületve az
édesapám András Timóteusnak keresztelt. (Az
anyakönyvező th-val jegyzett be, így lettem Timótheus.) A gyülekezet presbiterei figyelmeztették szüleimet, hogy ez rossz ómen. Tudniillik,
pár nappal előttem született meg a kondás fia,
Kis András, és így falunk bolondja, Sajben András után én lettem a harmadik András nevű
nagytarcsai lakos. Tehát vagy félkegyelmű, vagy
pedig „kódis” leszek. Szüleim engedve a nyomásnak, végül is Bandinak szólítottak. Az iskolában éveken át egy padban ültem
druszámmal, Kis Bangyóval, és jól megvoltunk.
Úgy hallottam, hogy András bácsi pedig fiatal
korában egészséges ember volt, de valami szerelmi csalódás miatt zavarodott meg. Egyedül
élt a Zrínyi utca elején, a régi óvoda melletti kis
viskójában. Az evangélikus egyház és a szembe
szomszédok, Horváth Jani bácsiék, és Bajnócziék patronálták étellel, ruhával, miegymással.
Amúgy alkalmi munkákból élt. Nálunk is dolgozott ez a magas termetű erős, Robinson kinézetű ember. Télen-nyáron fűző nélküli
bakancsot, kucsmát és gomb nélküli bekecset
hordott, melyet szíj helyett egy kötéllel fogott
össze a derekán. Majd később valahonnan kapott egy kimustrált széles barna derékszíjat. Karakteres arcán a nagy, bozontos szemöldöke
alól kivillantak barátságos világoskék szemei.
Szelíd volt a tekintete, és csak nagyon ritkán
szólalt meg. Akkor is csak halkan, érthetetlenül
morzsolva a szavakat. Olykor valami vicceset
gondolhatott, mert el-elnevetgélt rajta. Máskor
pedig rezignáltan, elrévedve fejezte be mondókáját úgy, mint akinek meg kell békélnie szomorú sorsával. A kuglifák felhasogatása után a
bérén kívül kapott egy tál ételt is, melyet a farakásra ülve jóízűen fogyasztott el.
Ez a szelídség és békesség viszont nem volt
elmondható Bözsi néniről, aki szintén háborodott elméjű volt. A Berva mopedjével munkába induló kőműves férjével minden reggel
hosszan perlekedett, mielőtt szegény elroboghatott volna. Elhízott Bobi kutyájával naponta
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Bözsi néni és férje
A fotót néhai Győri János
készítette

többször is elcsoszogott házunk előtt, hogy a
Temető utca közepén lévő kútról vizet vegyen.
A kékre festett öntöttvas csapra akasztotta vedrét, s közben vagy Szuszedáékkal (Sajben Pali
bácsival és feleségével), vagy Tarcsaiékkal veszekedett. Ingó léptekkel cipelte a teli vödröt
haza, melyből a ki-ki löttyent víz periodikus
markereket hagyott a járdán. Bárkivel találkozott útban oda vagy vissza, az illető nem vitte
el szárazon. Volt, hogy rosszullétre panaszkodva napközben beköltözött Édesapánk irodájába, ahol lelkigondozás közben a rekamién
heverve jajveszékelve panaszkodott: „Zsibongnak a beleim! Rántott csibét kell ennem!” Nagymamánk le is vágott egy jércét és
megkészítette neki, hogy enyhítse fájdalmát.
Amúgy rendesen egész nap kertjük kis kapujában álldogált, és alig várta, hogy beleköthessen
valakibe. Az aztán végképp rossz ómen volt,
hogy házuk előtt volt a MÁVAUT Ikarusz 66-os
farmotoros távolsági busz megállója. Így, ha
idegen érkezett a faluba, az első benyomását
Bözsi néni határozta meg rólunk, nagytarcsaiakról.
De még tán Bözsi néninél is jobban rettegtem Fabiankától, aki nagydarab, italozó és bagózó bőszoknyás asszonyság volt. E két
komponenshez társult mosdatlanságának szaga, mely már távolról detektálható volt. A
Grimm fivérek mesebeli banyáihoz illően, az arcán lévő bibircsókján hatalmas szőrszálak nőttek, és a hangja is rémisztő volt.
Az 1958 után falunkban egyre szaporodó
tiszti lakótelepen élők egyik ivadéka volt Mikolecz Gyuri. Róla pedig az a legenda járta, hogy
Hypót ivott, s ettől lett hibbant. Annyi bizonyos,
hogy nem volt ki a négy kereke, és Bözsi nénivel egy húron pendült. Hát valljuk be, az is egy
ómen, hogy engem nagyon kedvelt, és mint
szembe szomszédok gyakran találkoztunk, beszélgettünk. Amikor elköltöztünk a falu másik
felébe, már ritkábban láttuk egymást. Gyuri
azonban gyakran lófrált a faluban fel s alá, kis
zsebrádióját füléhez szorítva, hallgatva. Így történt, hogy egy nyári napon, amikor összefutottam vele az utcán, arra kért, hogy adjam neki
elnyűtt farmeromból készített rövid nadrágomat. Unszolt, hogy azonnal vegyem le, és csak
hosszas rábeszéléssel tudtam rávenni arra,
hogy kísérjen haza, hogy ne itt a plénum előtt
vetkőzzem le alsógatyára.
Hát, ilyen félkegyelműek körében cseperedtem fel. S most, hogy közeledik nevem napja,

A Falumúzeum
téli nyitvatartása
November 1. – 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.
E-mail:
muzeum.andi@gmail.com

ŐSZI-TÉLI
PROGRAMAJÁNLÓ
KIÁLLÍTÁS:
megújult a „paraszti gazdálkodási eszközök” terem
Hagyományőrző családi
kézműves délutánok:
November 9. szombat 17 óra
Márton napi szokások,
gyékénykosárka és zoknilúd készítés
December 8. szombat 16 óra
Karácsonyváró délután
Minden érdeklődőt
sok szeretettel várunk!

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

Befejeződött a Falumúzeum állagmegóvása

mint az előző, októberi számban írtam, idén
Atörténtek
két pályázat egyidejű felhasználásával
meg régóta szükséges és fontos
állagmegóvó munkák a Falumúzeumban. Az
egyik pályázat az épület állagának megóvására, a másik a benne őrzött tárgyak védelmére
nyújtott forrást és lehetőséget.
A főépületben a gazdasági eszközöknek helyet adó terem volt a legkritikusabb helység.
Felázott padozatának és málló falainak rendbetételét követően a visszarendezés előtt a Kubinyi Ágoston Program pályázati forrása
segítségével sikerült restaurálni az itt őrzött tárgyakat, és felújítani az installációkat: dobogókat, és paravánokat, ahol a kiállítási tárgyakat
bemutatjuk.
Hogy miért volt erre szükség? A tárgyak
hosszú távon történő megóvása és bemutathatósága érdekében. Kicsit pillantsunk be a múzeumi kulisszák mögé! Hogyan is folyik egy
ilyen restaurálás?
Az első lépés a gázzal való fertőtlenítés. A
kártevők elleni védekezés leginkább a bogárfertőzés (szú, moly) elleni megelőző védelem.
A múzeumban őrzött összes veszélyeztetett fa
és textil tárgyat egy hermetikusan lezárt helységbe összehordva, gáz beeresztésével fertőtlenítették.
A második lépés a kiállítási tárgyak szennyeződésektől való alapos megtisztítása.
Az itteni tisztítás előtt minden egyes tárgy
leltári számát ellenőriztem és felírtam, hogy
esetleges sérülés esetén pótolható legyen. Kézi
erővel, zsíralkohol-szulfátos, tisztítószeres vízzel
történt az apróbb fatárgyak portól, zsírtól való
megszabadítása.

Ezt követte a magasnyomású vízsugárral való öblítés. A szárításhoz szükséges szellős, védett helyet a falumúzeum külső
foglalkoztatójának fedele alatt, az összetolt múzeumi padok szolgáltatták. Nagyméretű kiállítási tárgyak esetében, mint az eke, a szőlőprés,
a tövisborona, raklapra helyezve történt a tisztítás. Az magasnyomású vízsugár szinte leborotválta a szürke porréteget, olyan gyorsan,
hogy a tárgynak még ideje se volt arra, hogy
beszívja a vizet.
Az idei hosszú meleg ősz kedvező feltételeket nyújtott. A munkákat az őszi hétvégeken
kora délutántól késő estig végezték a Szentendrei szabadtéri néprajzi múzeum munkatársai. Ahogy egyre hamarabb sötétedett, már
sokszor reflektoros világítás mellett.
A harmadik lépés a kiállítási tárgyak vegyszeres, olajos védelmi bevonása. A fém eszközöket – kapa, kasza, vaseke stb. – rozsdátlanító
folyadékkal kenték át, amely először ugyan kék
színt mutatott, de megszáradva szép fényesre
feketedett. Fő célja, hogy megakadályozza a további korróziót. A gazdasági eszközök kiállításának fából készült darabjait, mint az 1891-ből
származó kézzel faragott szőlőprés, vagy az
1800-as évek végéről való hatalmas tökgyalu,
svédolajjal kenték át, ugyanígy a szerszámnyeleket, és minden fából készült tartozékot.
Ezt újabb egyhetes száradás követte. Eközben visszaérkeztek a megújított paravánok és
dobogók, és az áldott emlékű múzeumalapítónk, Molnár tanító bácsi által ebben a tárgyban készített értelmező rajzok is. A felújított,
világos, szép és fűthető terembe öröm volt behelyezni a felfrissített kiállítási anyagot.
E „dupla felújítás” sűrű eseményekkel teli két
és fél hónapjában sokszor jutottak eszembe a
népmesék, amelyekben szempillantásra megtörténnek a vágyva-vágyott, kívánt események.
Bizony nem egyszer én is kívántam volna,
hogy mindez ilyen könnyedén valósuljon
meg,de itt, a földön az ezzel járó vesződségeket, szervezést, tárgyalást, munkatevékenységek koordinálását a ki-és bepakolásokat, az
ezzel járó takarításokat nem lehet megspórolni. Mégis, számomra az eredmény, mint a mesében: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
falumúzeum Nagytarcsán, amelyet közel hatvan
évvel ezelőtt önként adtak össze önzetlen nagytarcsai drága lakosok. És, amikor a kincsek doboza, a ház melyben tárgyait, kincseit őrizték
megkopott, eljött a várva várt segítség lehetősége, még épp időben. Reméljük, hogy a mesének
még lesz folytatása…

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

És most álljanak itt a köszönet sorai!
Köszönet Nagytarcsa Község Önkormányzatának a pályázati önrész biztosításáért, a
kivitelezést végző Palkó Jenőnek és a PA Kiss
Bt. dolgozóinak, Béres Ferenc tűzoltóparancsnoknak és Hagyományőrző Tűzoltó
Egyesületének a tűzoltószekér felújításáért
és dokumentálásáért, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum restaurátorainak – Kovács Levente,
Rózsa Lőrinc, Faragó Szandra, Szimandl
Ádám, Hugyecsek Szilveszter és Hugyecsek
Balázs – munkájukért, a villanyszerelést végző Ulakics Lászlónak, és Komár Attilának, a
Nagytarcsai Közszolgáltatónak a szőnyegek
tisztíttatásáért, és a FAÁSZ ev. Tóth Béni és
Drenyovszki Péter asztalosok munkáját.
Külön köszönöm Szatmáriné Kiss Ágnes
önkéntes, rendszeres tevékeny jelenlétét, a
helyi asszonyok felajánlott segítségét a népművészeti textiliák szakszerű tisztításához, a
múzeumi babák befogadását Fényes Istvánné, Erka néninek, és mindenkinek aki önkéntesen felajánlotta idejét, erejét a közös jó ügy
érdekében.
Novemberben ugyan még folyik a termek
rendjének visszaállítása, de nem maradt el a
Márton napi rendezvényünk, és részleges bemutatással óvodás és iskolás csoportjainkat is
fogadjuk.
A karácsonyváró családi rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jöjjünk, látogassuk meg újra kincsünket, a
Falumúzeumot minél többen, örüljünk és becsüljük meg őrzött múltunk darabkáit, vigyük
hírét, szeressük még sokáig!
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
INTÉZMÉNYVEZETŐ
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OKTATÁS

Gróf Batthyány Lajosról és az aradi vértanúkról
A Blaskovits Oszkár Általános Iskolában
az idén az 5. b osztály készült emlékműsorral az október 6-i nemzeti gyásznapunk alkalmából.
A szereplők a 13 aradi tábornok és
gróf Batthyány Lajos életét idézték a diákok elé.
Megtudtuk, miként éltek hőseink, kiemelve a szabadságharc csatáiban való
részvételüket, hősies viselkedésüket, hazafiságukat. A közönség megismerkedhetett a vértanúk életének utolsó
perceivel is.
A műsor során a vértanúk velünk voltak gondolatban és szimbolikusan is, mivel a szereplők a nézőtéren üresen
hagytak egy-egy széket a vértanúkról
készült képekkel, és a közönség részvételével az emlékezés közben a székeken
elhelyeztek egy-egy mécsest is.
E rendhagyó megemlékezéssel méltó
módon tisztelegtünk az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc miniszterelnöke és hős tábornokai emléke előtt.

Volán menetrend
módosítás
November 16-tól, igazodva a vasúti menetrend változásához a 482-es Nagytarcsa–Bp. (Rákoscsaba)–Nagytarcsa
autóbuszvonalon az alábbi módosításokat hajtjuk végre.

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

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
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A Nagytarcsa, Szilas Ipari Park 2 megállóhelyről
• a naponta 5:25-kor induló 1-es járat
10 perccel korábban közlekedik.
• a naponta 6:25-kor induló 3-as járat
10 perccel korábban közlekedik.
• a munkanapokon 7:05-kor induló 5 sz.
járat 5 perccel később közlekedik.
• a szabad- és munkaszüneti napokon
7:35-kor induló 105 sz. járat 5 perccel
később közeledik.
• a munkanapokon 8:05-kor induló 7 sz.
járat 5 perccel később közlekedik.
• a szabad- és munkaszüneti napokon
8:35-kor induló 107 sz. járat 5 perccel
később közeledik.
A délutáni járatok esetében nem volt
szükség a menetrend módosítására.

VOLÁNBUSZ Zrt.

Nagytarcsai TÜKÖR

SPORT

Nagytarcsa ifjú focistái sosem unatkoznak!
DÉN JANUÁR ELEJÉN MEGALAKULT A NAGYTARCSAI TÖMEGSPORT EGYESÜLET LABDARÚGÓ
ISZAKOSZTÁLYA,
AMELY FOLYAMATOSAN FEJLŐDVE
AD VÁLTOZATOS KIKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGET A
HELYI ÉS KÖRNYÉKBELI, LABDARÚGÁST SZERETŐ ÉS
CSAPATBAN GONDOLKODÓ GYERMEKEKNEK.
A megalakulás óta már túlvagyunk egy nagy sikerű I.
Nagytarcsai Focitáboron, ami amellett, hogy rengeteg
programot kínált, össze is kovácsolta közösségünket. A
nyár közepén aztán már, mint Nagytarcsai Pro Talentum SE
szerveződtek csapataink és idővel elindultak a különböző
Bozsik Gyermek Labdarúgó Tornákon, amiken U8-9 és
U10-11- es korosztályainkkal képviseltük Nagytarcsát. Ezeken a tornákon kis focistáink önfeledten hódolhatnak
szenvedélyüknek, ahol a cél nem feltétlenül a győzelem,
hanem hogy mindenki jól érezze magát, és találkozzon a
környékbeli hasonló csapatokkal. Külön öröm volt számunkra, hogy olyan csapatokkal is felvettük a versenyt,
amelyek már régóta egyesületi szinten működnek, és jó-

U10-11-es korosztályos csapatunk az első Bozsik
Tornát követően. Ezeket a tornákat a JÁTÉK öröme és
a jó hangulat jellemzi, ezért is szeretik nagyon a gyerekek. Több játékosunk is különdíjban részesült.

val rutinosabbak nálunk, de a mi csapategységünk és
a szülők támogatása, sportszerű szurkolása sok szép
győzelemmel ajándékozott meg minket. A tornák
mellett sok más programon is részt vettek focistáink
így kilátogathattak a Magyarország- Azerbajdzsán válogatott mérkőzésre, ami egy óriási élmény volt edzőknek és gyermekeknek egyaránt.
Hogy nem csak a foci hozza össze a közösséget, mi
sem bizonyítja jobban, minthogy labdarúgóink részt
vettek október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján megrendezett Szabad-ság
Napja Emlékfutáson.
A hónap végén pedig az U12-13-as korosztályunk is
pályára léphetett Isaszegen, ahol a helyi Bázis csapatával mérte össze tudását.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki ilyen-olyan módon segíti, segítette munkánkat és
bízunk benne a jövőben is pozitív élményekkel gazdagodhat focis közösségünk.
REISZ ATTILA

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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VII. Nagytarcsai Tökfesztivál

nak jár a köszönet. Nagy előny, hogy a termelő méretre válogatott és mosott tököt tudott
biztosítani kérésünkre. 112 db halloween tökről beszélünk, amelyek között 22 db nagy, 50
db közepes, 40 db kis méretű volt, ezek összsúlya 600 kg-ot tett ki.

ihetetlen számunkra, de mégis igaz, hogy a
H
Füzesliget Egyesület idén már hetedjére
szervezi meg ezt a népszerű rendezvényt. Fantasztikusan sikerült eddig mindegyik fesztivál,
az elmúlt években is nagyon sokan jöttek el erre a programra, de most rekordot döntött a
tökfaragók, az érdeklődők létszáma, ami igazán nagy örömmel tölt el bennünket, mivel
olyan programot szerveztünk, ami érdekli és
boldoggá teszi a Nagytarcsai lakókat, gyerekeket. Viszont ehhez a létszámhoz már megint kicsinek bizonyult a Művelődési Ház, tényleg
kellene egy nagyobb helyiség, ahol el is férünk
a rendezvényeken.
A rendezvény forrására még tavaly novemberben adtuk be a pályázatot az önkormányzathoz, amit 2019-ben meg is szavazott az
akkori testület, így a költségek java részét az
önkormányzat finanszírozta, a maradékot az
egyesületünk fedezte. Több adományt is kaptunk, és hozzájárult az egyesület elnökség tagjainak, számos önkéntesnek, valamint a
Nagytarcsai Közszolgáltató munkatársainak
munkája.
A rendezvény október 25-én szokásosan
két helyszínen zajlott. A hangulatnak megfelelően feldíszített nagytarcsai piacon kora délután kezdődött tökös ételek, piaci finomságok
kóstolásával, kellemes zene mellett, Rónai
Krisztina szervezésében.
A Művelődési Házban, amit előtte az alkalomhoz illően feldíszítettünk, négy órakor kezdődött a program. a közszolgáltató
munkatársai berendezték a termet, majd következett a tökfaragás, tökszépségverseny, kézműves foglalkozások, arcfestés, tökös ételek
stb., amit az egyesület elnökségi tagjaival szerveztünk, melynek kivitelezésében közreműködött sok önkéntes a Füzesligetből.
A gyönyörű halloween tökök beszerzéséért
és a helyszínre való szállításáért Fényes Mihály-
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Csodálatosan ki is lett faragva az összes tök,
szebbnél szebb, jobbnál jobb, végtelenül ötletes formákra. A közönség szavazatai alapján díjaztuk a gyerekeket, íme a nyertesek és a
díjazott tökök:
I. Czutor Balázs, 89. számú tök,
II. Lakatos Mirkó, 37. számú tök,
III. Bányai Bíborka, 98. számú tök,
Különdíj: Kövér Kitti, 40. számú tök.
A nyeremények közé cukorka, csoki, angry
bird-ös elemlámpa, hangot adó seprű, felfűzhető karkötő mellett még homoktövis-őrlemény is jutott, amit Morva István, a Vivam
homoktövis tulajdonosának adományaként
kaptunk.
Az elmúlt évek során is dobogós helyezést
ért el Kövér Kitti és Bányai Bíborka. Nagyon jó
kézügyességgel rendelkező gyerekek, köszönjük, hogy minden évben eljönnek a rendezvényre, és megcsodálhatjuk faragásaikat. A
tökszépségverseny lebonyolításában Stift Katalin, Zvara Szilvia, Bihari Tímea vett részt, valamint pár fiatal a kifaragott halloween tökökbe
elhelyezett mécsesek meggyújtásában segített.
A gyerekek nagyon örültek az arcfestési lehetőségnek, tököt, pillangót, virágot, pókot
festett Békési Anikó Zsuzsanna a gyerekekre,
köszönjük kitartó, kiváló munkáját.
Többféle kézműves foglalkozás volt, kavicsés gesztenyefestés, fonal-pompom, karton
díszeket lehetett gyártani. A közreműködők
Pham Viktória, Illés Anna, dr. Wölbling Eszter
voltak. A gyerekek boldogan mutogatták a készítményeiket.
A sütőben 80 szelet sütőtök sült ízletesre,
melyet Fényes Szabolcs termesztett, majd készített elő a részünkre, ami igazán finom és
egészséges volt. Mindkét helyszínen gulyást
lehetett fogyasztani, Albert Tünde ismét remekelt, nagyon finom lett, amiből az egész menynyiség, a 240 adag gyorsan el is fogyott. A büfé
választékába még sütőtökös kalács is került,
ezt Szabadkáról hoztam, édesapám rendelte
meg egy kelt kalácsokat készítő kis boltban,
mivel ez illik a tökfesztiválhoz, továbbá sütőtökös szendvicset, padlizsánkrémes, zsíros, tepertőkrémes kenyeret lehetett még
fogyasztani. Az ételek előkészítésében Balogh
Irma, Wienerné Bujdosó Eta, Pham Viktória,
Stift Katalin segített, a büfében Popovics Katalin, Fodor Rebeka, Papp Gabriella kínálták a finomságokat. A szendvicsekhez, gulyáshoz
fogyasztott kenyeret a Nagytarcsai Sercli Házi
Pékség Kft-től kedvezményes áron vásároltuk.
Mind a művelődési házban, mind a piacon
gyűjtöttünk adományokat. Ezeket a Füzesliget
Egyesület célkitűzéseire költjük, az adománydobozokba összesen 58.040 Ft-ot helyeztek el
a programokon részt vevők, amit a Szabadidőpark fejlesztésére fordítunk. Ez konkrétan egy
kültéri fitness eszköz, függeszkedő vízszintes
egyenes létra lenne, amire megkezdtük a gyűjtést, az eszköz ára, plusz áfa, szállítás, telepítés,
ütéscsillapítás megközelítőleg 400.000 Ft-ba
fog kerülni. Reméljük, mihamarabb összejön a
teljes összeg és rövid időn belül már telepíthetjük is az eszközt.
Nagyon szépen köszönjük az adományokat,
a Nagytarcsai Önkormányzat támogatását, a

Nagytarcsai Közszolgáltató munkatársainak a
segítségét, Ősz Gyulának, Kovalcsikné Bartha
Máriának is köszönjük figyelmességét. Köszönjük a sok önkéntes fáradhatatlan munkáját. Külön köszönöm az egyesület elnöki tagságának:
Krantzné Magyar Ágnes alelnök, Rónai Pálné
Krisztina, Wittinger Zoltán, Kalóczkai Tamás
közreműködését, részvételét a rendezvényen.
FÜZESLIGET EGYESÜLET
TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK
06303668928
CIB Banknál lévő számlaszámunk:
10702136-66726526-51100005
Közlemény: fitnesz eszköz

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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„Tökös” és más hírek a piacról

nagytarcsai piac fennállása óta
A
minden ősszel vidám mulatság keretében tartjuk meg itt is a Tökfesztivált. A főszereplő nem is a tök, hanem
a betakarítást ünneplő ember, aki örül
a természet adta kincseknek és a jó közösségnek. A rendezvény keretében
hangulatos zene mellett lehetett vásárolni, kóstolgatni. Almavásár, a piac kínálatából összeállított kóstolók, sőt új
árusok is színesítették a rendezvényt.
Idén rekordszámú látogató tisztelt
meg minket, mely nagy elismerés! A
Nagytarcsai Közszolgáltató felajánlásaként főzött hatalmas üst gulyás is hamar elfogyott. A rendezvényt
jótékonysági akcióval is összekötöttük,
adományozni lehetett a Füzesligeti
Egyesület célkitűzéseire. Az egyesület
a környezettudatosság jegyében textil
bevásárlótáskákkal is támogatta a rendezvényt. Mindenkinek hálásan köszönjük a segítségét! Összefogás
nélkül nincs siker!
Köszönjük a Közszolgáltató csapatának a helyszín berendezését, a technikai feltételeket, a sok pakolást és a
sertésgulyást, amit Albert Tünde és Kovalcsikné Barta Mária készített és porciózott. A pakolásban Balik Levente és
Kévés János volt segítségünkre. A
technikát és a hangulatos zenét Kovalcsik István biztosította. A rendezvény
szervezésében, dekorálásában Rónai
Pál, Krantzné Magyar Ágnes és TóthBagi Szilvia segített. Köszönet az árusoknak a kóstoló-asztalra tett
finomságokért. Köszönet a segítőknek
és támogatóknak. Köszönjük Papp
Gabriella képviselőasszonynak, hogy
önkéntes munkájával segítette a rendezvény lebonyolítását. Köszönjük a
Rónai és a Sebők család által felajánlott
mintegy 150 kg dísztököt. A Tökfesztivál, amint arról az előző oldalon olvashatnak, a délután folyamán a
Művelődési Házban folytatódott.
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A piac helyszínen közreműködőink,
felajánlóink, támogatóink voltak:
Nagytarcsa Község Önkormányzata,
a Füzesligeti Egyesület, a Nagytarcsai
Közszolgáltató munkatársai. Önkéntes
segítők: Rónainé Krisztina, Rónai Pál,

Papp Gabriella. Mozgó Pékautó – Pulainé Szabados Andrea – kenyér-felajánlás. Morvai Jánosné – birsalmasajt és
sütemény. Sebők Zsuzsanna – almás
pite. Morva István, Bartos Katalin – homoktövis készítmények. Kohajda Húsízelítő saját termékekből. Norbi Sajt –
Pál Norbert – kézműves sajt kóstoló.
Fazenda Farm – Ecseri István és Márti –
vegyes kínálótál a termékekből. Marosi
Kürtőskalács – Radu Flórián és Kozma
Tünde – sütemény felajánlás. Fényes
Judit és családja – sült tök és must felajánlás. Tagai Györgyné Erzsike – pogácsa a kínáló asztalra. Bajnóczi Anna –
sütemény felajánlás. Pálinkás Savanyúság – válogatás a kínáló asztalra. Szatykó Zsolt – sütemény. Porupsánszki
Pincészet – borkóstoló. Dr. Komolai
Edina és Kavalecz Tamás – frissen préselt 100 %-os almalé. Rónai és Sebők
család – 150 kg dísztök.
Ha valakit kihagytunk volna, ezúton
is elnézést kérünk! Köszönjük minden
támogató segítségét! A rendezvény
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
támogatásával, a Füzesligeti Egyesület
szervezésében valósult meg.
Piacunk az őszi idényben is üzemel.
A piac elektromos ellátása fejlesztésre
szorul, a beruházásról az új képviselőtestület dönt majd. Sokak bánatára a
mobil húsbolttól elbúcsúztunk, több
oka volt a váltásnak, így kellett dönteni. Reméljük, lesz helyette új vállalkozó, aki ezt a szolgáltatást tudja kínálni
a vásárlóknak. Hűséges partnereinknek, árusainknak nagy köszönet, hogy
állandó és kiszámítható kínálatot biztosítanak a vásárlóknak.
A továbbiakban is mindenkit szeretettel várunk a piacra!

RÓNAINÉ KRISZTINA
PIACSZERVEZŐ, KÉPVISELŐ
FOTÓ: RÓNAI PÁL, PAPP GABRIELLA

Nagytarcsai TÜKÖR

HITÉLET

Diszidentifikáció
Abban reménykedem, hogy akik értetlenkednek a cím felett, de ismerik írásaimat, gondolkodásomat, kíváncsian olvasnak tovább. A magam számára is érdekfeszítő olvasmány volt ebben az időszakban az
Egyiptomi Makáriosz sivatagi atya tanítása. A sivatagi atyák a 4-6. században élő remeték voltak, akik megelégelték a világ visszásságait, s elvonulva, elmélkedve, aszketikus életmódot követve élték életüket
imádságban. Sokan kérték ki tanácsukat, s később kolostorok, szerzetesrendek jöttek létre körülöttük. Szóval egy ilyen tanácsot kérő lélek kereste fel Makárioszt.
„Atya, mondj egy igét, hogyan üdvözüljek?” Azt mondta az öreg:
„Menj a sírokhoz, és gyalázd a halottakat!” A testvér elment, és szitkokat
meg köveket zúdított rájuk. Visszatértekor aztán elmondta ezt az öregnek, az pedig azt mondta: „Semmit sem mondtak ők neked?” Azt válaszolta: „Semmit sem.” Az öreg így szólt hozzá: „Menj holnap vissza, és
dicsérd meg őket!” Erre elment a testvér, s a következőképpen dicsérte
őket: „Ti apostolok, szentek és igazak!” Visszatért az öreghez, és ezt mondta: „Dicsértem őket.” Ő így szólt hozzá: „Semmit sem válaszoltak neked?” A
testvér azt mondta:” Semmit sem.” Erre azt mondta neki az öreg: „Te tudod, hogy mennyire gyaláztad őket, ők pedig semmit sem válaszoltak,
és mennyire dicsérted őket, ők pedig semmit sem mondtak neked. Így
te is, ha üdvözülni akarsz, legyél halott! Sem az emberek becsmérlésével,
sem dicsőítésükkel ne törődj, pontosan úgy, mint a halottak! Így üdvözülhetsz.”
Ezt ismerte fel Pál apostol is 300 évvel korábban, amikor a Filippi levélben így fogalmazott: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” November a halottak napjával köszönt be hozzánk, s ez szinte
bevezeti az egyházi esztendő utolsó vasárnapjait: Ítélet, Reménység, Örökélet. S minden embernek az a kérdése: hogy lehet örök életem, hogyan

üdvözülhetek? Itt az örök nem mennyiségi kérdés elsősorban, hanem minőségi: hogyan élhetnék nem szétesett, nem kétségbeesett, hanem boldog, békés, tartalmas életet, s szabadulhatnék meg a félelmeimtől? Úgy,
hogy nem azonosulunk bűnös, mulandó életünkkel, hanem a halálba adjuk. A keresztség erről szól: meghalunk Krisztussal együtt, hogy Krisztus
feltámadása által egy új és örök életet éljünk. Tehát egy kicsit olyanokká
válunk, mint a halottak. Nem azonosulunk azzal, amit mondanak ránk,
sem a dicsérettel, sem a gyalázattal. Azzal azonosulunk, amit Krisztus
mondott és tett értünk. Így szabaddá válunk, s egy olyan lelki valóságban élünk, melyen a világnak nincs hatalma. Ezt nevezzük diszidentifikációnak. Nem azonosulunk azzal, amit mások vagy akár saját magunk
állítunk vagy gondolunk magunkról, egyedül az számít, amit Krisztus
mond: hogy hozzá tartozunk, hogy Isten országa közöttünk, sőt bennünk
van, hogy megbocsátotta minden hűtlenségünket.
A transzperszonális pszichológia számára a fenti folyamat valódi terápia (gyógyulás!). Például félek valamitől. Megvizsgálom a gondolataimat, érzéseimet, félelmemet. Utána visszamegyek a félelem mögé, az
érintetlen énem mögé, amely nem fél. Egy ilyen konferencián tapasztaltam a következőt: homoszexuális érzéseivel küszködő embernek mondta segítője, hogy ő nem homoszexuális, csak vannak ilyen jellegű
problémái. S ez olyan felszabadító erővel hatott rá, hogy ő nem azonos a
problémájával, hogy elindult a teljes gyógyulás útján!
Amikor merünk beszélni a halálról, mely bekövetkezik számunkra is;
amikor merünk a keresztségben meghalni minden bűnünk, problémánk
számára; amikor merünk Krisztussal együtt élni, s arra hagyatkozni, amit
ő mond, akkor eljutottunk az ítéleten át az örök életre!

Új önvédelmi kör alakult!
A közösségünk azon okból jött létre, mert lelki téren nagy veszélynek vagyunk kitéve a
sok negatív ingerrel szemben, amit nap mint
nap kapunk. A testünk jóltápláltságára, elkényeztetésére sok figyelmet fordítunk, és sokszor elfelejtjük, hogy ami benne van, a lélek,
az egy nemesebb létforma. Ezért lehet az is
hogy a lélek izmai, mint egy betegé is sorvadoznak, fekélyesek. Elgyengült lélekkel ráadásul nem lehet egészségesnek maradni
testileg sem. A lélek kihat a testre, a mindennapokra, családra, munkánkra, kedélyállapotra egyaránt. Az egészséges lélek alapvető
fontosságú! Aki tenni akar saját és környezete
védelmében, egészségessé tételében, aki a
lelki támadásokkal és a világ harapófogói ellen való védekezéssel foglalkozni akar, nem
kerülheti el az imádkozást! Az ima az igazi VÉDELEM a Sátánnal szemben! Sok szeretettel
várunk mindenkit a két hónapja alakult imaközösségünkbe, ahol minden héten, kedden
6-órakor összegyűlünk a kistemplomban.
Miért imádkozunk?
Lelkünk kiemelt figyelmet kellene, hogy
kapjon. Mégis menekülünk a szembefordulással, vagy felesleges ingerekkel süketítjük
saját magunkat. Félünk magunkba nézni. Isten a saját képmására teremtett, és azt akarja,
hogy már itt a földön megoszthassa magát
velünk. Szeretetből teremtettünk, hogy Isten,
a Szentháromság része legyünk! Mindenkiben annyi szeretet, életöröm, béke van,
amennyi Istent „tartalmaz”, amennyit imádkozik. Az imának ereje van! Nagyobb, mint
amit a testünkkel képesek lennénk valaha is
kifejteni, és ezt a tényt, az erre való igényt belénk kódolták. Ezért van, hogy a vallástalanok

is szorult helyzetükben elkezdenek imádkozni. Érdekes nem? Ezek lelki ösztönök. Nagyon
nagy örömmel tapasztalom, hogy a mai emberek, (a fiatalok legfőképp) lelkük mélyén
nem csak hogy vágynak egy ilyen érzésre, hanem ki vannak éhezve rá, ÉHEZNEK A LELKEK! Ezért próbálják pótolni, vagy elnyomni
ezt a frusztráló érzést mással. Sokszor, a média, a nevelés, iskola, vagy Istent nem ismerés
hatására, rossz, veszélyes helyről pótolják (pl.:
agykontroll). Ami legtöbbször káros, emésztő, sokszor sátáni eredetű. Ráadásul a látszólag megoldást nyújtó érzéssel függést, még
több lelki sérülést okoznak ezek a „praktikák”!
Az emberek misztikára, csodákra, egy érezhető, látható Istenre vágynak. Ezért is sokan
szimpatizálnak keleti, vagy új vallásokkal,
amiket színesebbnek tartunk, az „unalmas”,
„bűnös” kereszténység helyett. Pedig ez nem
is biztos, hogy így van! Sőt! Az egyházunkban
most is történnek hatalmas csodák! Ima
meghallgatások, gyógyulások, megtérések,
pálfordulások! Igazi gyógyírt, Jézus Krisztussal lehet csak megélni.
Az ima minden ERŐnk forrása! Az ima elszakít a földi dolgoktól, nincs benne függés,
mindentől igazi SZABADSÁGot ad! A keserűségek közepette is, nyomorban is BOLDOGSÁGot ad, hisz a lényeg, maga Isten ott van
bennünk, akkor baj nem lehet! Az ima egy
rendszerességet, jó önismeretet, egészséges
lelkületet, GERINCet ad! A jó imában Istenre
hagyatkozunk, elengedünk minden önző vágyat, tárgyat, függést, szorongást, ez ad igazán MEGNYUGVÁST! Sokszor tapasztalható,
hogy stresszhelyzetben érdemes megállni.
Amikor minden ellenünk van, érdemes meg-
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állni. Amikor minden azt mondja, hogy nincs
idő, nem szabad pihenni, haladni kell, akkor
meg kell megállni. Az ima BÉKÉT ad! Testi, érzéki kielégüléshez hasonlíthatatlan melegséget, DERŰT! Nem szabad félni megszólítani
Istent, mert szeret, várja ezt! Isten előtt nincsen rossz ima! Ebben szeretnénk segíteni!
„Annál hatásosabb az ima minél inkább
közösségi!” Mondja egy Szent.
Találkozzunk kedden!
FARKAS ETE DOMONKOS

HÍREINK
IMAKÖZÖSSÉG indult Nagytarcsán, MINDEN héten KEDD 18:00-kor, a „kis” templomban.
Mottónk: Kérjetek és kaptok, keressetek
és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak
nektek! Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.” Mt 7,7;21,22
MISEREND: nov. 24., dec 8., 22.
Szeretettel várunk mindenkit misére, a
már iskolás fiúkat pedig ministrálásra!
CSALÁDCSOPORT: Jelentkezni, Mayerné
Schuller Hajnalkánál lehet
Tel.: 0630/5694104;
Email: schuller.hajnalka@mail.com
Bármiféle észrevételt, ötletet, kérdést a
nagytarcsa.plebania@gmail.com emailcímre várjuk.
A honlapunk nagytarcsa.plebania.hu, a
Facebook-profilunk pedig már készülőben van.
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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.
Grund bérlése: Albert Tünde, telefon: 06-70-633-8056.
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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

KÖZBIZTONSÁG
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

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 12:00, Kedd: 14:00 – 18:00
Szerda: 12:00 – 16:00, Csütörtök: 13:00 – 17:00
Péntek: 12:00 – 15:00
Vérvétel: hétfő: 06:30 – 07:30, szerda: 07:30 – 08:00.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
Védőnői szolgálat – Egészségház

Egyéb egészségügyi ellátás

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

Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.
Telefon: 06/70-3703-104
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 08:00 – 08:00

Nagytarcsai gyermekorvos

SZOCIÁLIS HÁLÓ

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

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 hétvégén a következő telefon számon lehet segítséget kérni:
Krízis telefonszám: 0670/334-0134

A hulladékszállítás rendje november-december

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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KÖZÉRDEKŰ

Juka Bt.

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

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

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

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

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!

Figyelem!
Minden vásárlásra 15% kedvezményt adunk Önöknek.
Termékeink: hajtogatott kéztörlő, wc-papír minden méretben, folyékony szappanok és adagolók, takarítószerek, 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

KERÉKPÁRSZERVIZ
Faludi Gábor Nagytarcsa, Iskola u.6.
Nyitvatartás:
szerda: 13-18, csütörtök: 10-12, 13-18,
péntek: 10-12, 13-18, szombat: 9-12.
Füzesliget lakóparkban lévő családi ház
havi 2-3 alkalommal történő takarításához
keresek megbízható, leinformálható hölgyet.
Tel: 06-20-499-9791.

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

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Közmeghallgatás
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
képviselő-testülete
lakossági fórummal egybekötött
közmeghallgatást tart.
Időpont:
november 18-án 18:00-tól 20:00 óráig.
Helyszín:
Táncsics Mihály Művelődési Ház (Rákóczi u. 35.)

ML PB NET KFT.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lakossági PB gáz
Targonca gáz
házhoz rendelésre.
Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu
Weblap:
www.gázszállítás.hu

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

BÚTORRESTAURÁLÁS
és SZÉKEK javítása.
20 éves gyakorlat.
Kézi Sell-Lakk Politúrozással is.
Faintarzia
KÉZMŰVES MUNKÁIM:
díszlámpák, faliképek,
lakásdekorációk, fajátékok
KÉSZEN KAPHATÓK.
Intarziaművész elérhető:
naponta 14-19 óráig:
06-30-826-8646.
www.facebook.com/
molnarattilaintarzia

Kövesse nyomon
a térség
eseményeit
a televízióban is!

