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Köszönet
Hétfőn hajnalban, a szavazatszámlálás befejezésével sikeresen lezárult településünkön
a 2019. évi általános helyi és
nemzetiségi önkormányzati
választás.
A szavazatszámláló bizottságok 33 tagja, a helyi választási bizottság tagjai, és a helyi
választási iroda munkatársai
vasárnap hajnaltól hétfő reggelig folyamatosan, pihenés
nélkül, pontosan, precízen,
lelkiismeretesen
végezték
munkájukat.
Köszönöm a választási szervek valamennyi megbízott és
választott tagjának, a munkájuk feltételeit biztosító Közszolgáltató dolgozóinak, az
Általános Iskola és a Csillagszem Óvoda dolgozóinak a
választások lebonyolításával
kapcsolatos munkáját. Köszönöm a póttagoknak, hogy a
választás napján egész nap
készenlétben álltak.
Köszönöm a választáson
részt vevő, szavazatukat a
polgármesterjelöltekre, képviselőjelöltekre, nemzetiségi
képviselőjelöltekre
leadó
nagytarcsai választópolgároknak részvételüket, és azt,
hogy szavazatukkal felelősséget vállaltak településünk jövőjének alakításában.
Ancsin László Zoltán
jegyző, HVI vezető
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Választási eredmények
Választottunk. Polgármestert, önkormányzati képviselőket és nemzetiségi önkormányzatot.
A környék településeihez képest Nagytarcsán igen szépnek mondható a részvételi arány, hiszen a választásra jogosultak
(névjegyzékben szereplők) több mint ötven százaléka élt szavazati jogával.
Amint az Tisztelt Olvasók előtt ismert, négyen indultak a polgármesteri címért.
A választást Rimóczi Sándor Vilmos jelenlegi polgármester nyerte meg, a szavazatok 36,87 százalékával.
Holló Krisztián Zoltán a szavazatok 30,44, Kiss Attila 17,43, míg Kmeczik Gábor 15,27 százalékát szerezte meg.
Az önkormányzati képviselők választásán huszonhatan indultak, közülük hatot lehetett megválasztani.
A szavazatok számba vétele után a Helyi Választási Bizottság meghozta határozatát, amelynek értelmében a következő ciklusban a következő személyek képviselik a lakosságot a testületben: Bardócz Gábor, Koszták Rudolf, Szlaukó Istvánné, Kovács Tibor Ferenc,
Papp Gabriella Diána és Rónai Pálné.
A nemzetiségi önkormányzatok közül Nagytarcsán csak a szlovák működik. Összesen hatan indultak az öt képviselői helyért.
A Helyi választási Bizottság határozata alapján a következők lesznek a szlovák önkormányzat képviselői:
Varga Gábor, Pataki Tiborné, Szlaukó Istvánné, Békésiné Sipiczki Mária Katalin és Fényes Mihály.

Így állhat fel a települési önkormányzat

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

Bardócz Gábor

Koszták Rudolf

Kovács Tibor Ferenc

képviselő

képviselő

képviselő

Papp Gabriella Diána

Rónai Pálné

Szlaukó Istvánné

képviselő

képviselő

képviselő
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KÖZÖSSÉG

Köszöntés és műsor az idősek világnapján
segítségének fontosságát saját példájával
illusztrálta. – Nem születtem polgármesternek, ehhez a munkához, tudáshoz az előttem
szolgáló polgármesterek mutattak példát
emberségből, alázatból az emberek iránti
szeretetből. Ők a példaképeim, mentoraim…
A délután folyamán több vers is elhangzott. Mondott verset a polgármester is,
Papp János is, de avatott előadó is színpadra lépett: Dócs István Benedek Elek Öreg
ember újévi éneke című költeményével örvendeztette meg a közönséget.
A rendezvény természetesen vendéglátással zárult, közben Pál Dénes Nagytarcsán élő énekes dalokkal szórakoztatta a
résztvevőket.
KÉP ÉS SZÖVEG: SZILASTV
agyománya van már annak, hogy az
Idősek Világnapja alkalmából a NyugálH
lományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete szervezi meg a szépkorúak köszöntését.
Így volt ez idén is. A Táncsics Művelődési
Házban Papp János nyugállományú ezredes, az egyesület elnöke köszöntötte a
meghívottakat.
Sütő András sorait idézte: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött”.
– A mi világunk anyáink és nagyanyáink,
apáink és nagyapáink életével és munkájával
kezdődött – mondta Papp János. – Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozza meg… Sokan mondják, hogy már
megettük kenyerünk javát. Ez igaz. De megtettük azt is, amit várt tőlünk a család, a közösség, a nemzet…
A következőkben Rimóczi Sándor polgármester mondott köszöntőt. Emlékeztetett: az ENSZ közgyűlése 1991-ben
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nyilvánította október 1-jét
az Idősek Világnapjává.
Napjainkban mintegy 600
millió 60 év feletti személy
él világon, számuk 2025-re
akár meg is kétszereződhet.
A gyorsan öregedő világban sokat segíthetnek az ifjabb generációnak önzetlen
munkával, bölcsességükkel,
tapasztalataik átadásával.
– Nálunk, szeretett falunkban ez a kívánalom szinte
maradéktalanul megvalósul.
Kiváló kapcsolat a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületével, akik
nélkül rendezvényeink színvonala nem volna olyan,
amilyen. Megbecsülésünk a
70 éven felüliek köszöntésében is testet ölt – mondta Rimóczi Sándor, majd az
idősebbek, tapasztaltabbak
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Falusi búcsú, fúvósok és fotókiállítás
IGAZI FALUSI BÚCSÚ HANGULATA FOGADTA A LÁTOGATÓKAT A GYŐRI JÁNOS
TÉREN, SZEPTEMBER UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN. NEM VÉLETLEN, HISZEN A NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA
RENDEZÉSÉBEN IDÉN IS MEGTARTOTTÁK
A FALUSI BÚCSÚT, IMMÁRON NEGYEDSZER. EHHEZ TÁRSULT A TAVALY SIKERREL
DEBÜTÁLT FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ,
AMELYET MÁSODSZOR RENDEZTEK MEG.

Búcsú – bóvlik nélkül
Ebéd után kezdődött a nagyszabású rendezvény, mégpedig a Pomázi Tűzoltózenekar
térzenéjével. Aki eddig nem tervezte, hogy kilátogat a búcsúba és a fúvószenekari találkozóra, az is gyorsan öltöztetni kezdte a
családot, hiszen ennek a zenének nem lehetett ellenállni. A tér megtelt árusokkal, hintákkal és egyéb vonzó lehetőségekkel, mi
több, érdeklődőkkel is.

A délután folyamán a búcsú alaphangulatát pedig ezúttal is párhuzamosan zajló fúvószenekari találkozón fellépő zenekarok
műsora határozta meg.
A program keretében Rimóczi Sándor polgármester elismerést adott át azoknak, akik a
Falunapi rendezvényen nem voltak jelen, így
a szlovák táborban önkéntes munkát végzetteknek, a falu körzeti megbízott rendőrének
és a FLEX Polgárőr Egyesület tagjainak.
Mindenki megtalálta a számítását. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy ne bóvlikkal teljen meg a falu főtere. Az árusok nem
műanyagjátékokat kínáltak, s a játszóeszközök működtetői is inkább népi játékokat vonultattak fel.
A Csillagszem Óvoda pedagógusai segítségével ötletes és értékes búcsúfiát készíthettek a gyerekek, és a felnőttek is örömmel
ismerkedtek a kosárfonással.
Míg a téren folyt az önfeledt játék és kézműveskedés, a Lájk Cukrászdában megnyílt
az idei fotópályázatra beérkezett félszáz, legjobbnak ítélt alkotásból a kiállítás, amelynek
győztesét majd advent táján ismerhetjük
meg, hiszen a többi a közönség szavazatain
múlik!
A nap koronájaként Pándy Piroska, Nagytarcsán élő opera- és operett-énekesnő örökzöld dallamokkal kápráztatta el a közönséget,
mindig ezúttal is nagy sikerrel.
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II. Nagytarcsai
Fúvószenekari Találkozó
A tavalyi felhozatalhoz hasonlóan, az idén
is színvonalas produkciókat hallgathatott
meg a közönség.
Szép számú nézősereg gyűlt össze Nagytarcsa szívében a templomkertben. Az idő
egy igazi szeptember végi csodálatos napsütéssel ajándékozta meg a fellépőket és az érdeklődő közönséget is. Már pénteken
elkezdődtek az előkészületek. Megérkezett a

színpad, majd a sátor, és minden kellék. Vasárnap reggel lelkes kis csapat végezte el az
utolsó simításokat. A színpad gyönyörű őszi
díszítést kapott.
Amint fentebb jeleztük, a program a Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar felvonulásával
kezdődött, fél kettőkor. A tizennyolc főből álló
csoport az evangélikus templomot megkerülve, a Lájk Cukrászda előtt adott térzenét a kiállítás-megnyitóig.
A találkozó a Győri János téren felállított
színpadon folytatódott. Az első fél órában a
Nagytarcsai Művészeti Iskola, valamint a Kistarcsai Simándy József Általános Iskola Művé-

szeti Iskolájának Fúvószenekarai léptek fel,
Kiss Zoltán és Baracius Nikosz vezetésével.
A folytatásban a Csömöri Krammer Teréz
Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara következett. Vezetőjük, Szabó Péter igazi pörgős
műsort állított össze, melyet fiatalos lendülettel vezényelt le.
Ezután a színpadot a 16. kerületi Kertvárosi
Fúvószenekar vette át. A több évre visszatekintő együttest Vikol Kálmán vezényelte.
Idén a találkozót a Gödöllői Városi Fúvószenekar produkciója zárta. A nagy múltú
együttes impozáns műsorral készült erre a
napra. Megtiszteltetést volt, hogy ellátogattak
hozzánk, igazi zenei csemege volt őket hallani. Ella Attila karmester már kisgyermekként
is játszott ugyanebben az együttesben. A diploma megszerzése után nem sokkal, korábbi
tanárának a helyét átvéve állt az együttes élére. Napjainkban is töretlen lendülettel vezeti
a csapatot, méltóképpen képviselve annak
hagyományait.
A találkozót, az együttesek közös száma, a
Szamosmenti Induló zárta, amelyet idén Ella
Attila vezényelt.
A találkozó megálmodója és műsorvezetőjeként szeretnék ezúton is köszönetet mondani az együtteseknek a színvonalas
produkciókért! Hálás köszönet kollégáimnak,
amiért elhozták ezeket a fantasztikus együtteseket hozzánk. Köszönet Nagytarcsa Önkormányzatának, a Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzata elnökének, Szlaukó Istvánnénak és segítőtársainak a háttértámogatásért,
a gyönyörű helyszínért, a finomságokért. A
Vagyonkezelőnek, Ősz Gyulának és munkatársainak csapatok ellátásáért. A Flex Polgárőr
Egyesület csapatának pedig a helyszín biztosításáért.
És köszönet a nézőknek a sok-sok tapsért!
Jövőre folytatjuk!
SIPOSNÉ VARGA EDIT

Megnyílt a fotókiállítás
Amint cikkünkben már jeleztük, a falusi búcsú
napján megnyílt az idei fotópályázat ötven
legjobbnak ítélt alkotásából a kiállítás, a Lájk
Cukrászdában. Összesen harmincnégyen
küldtek képeket az ország különböző részeiből, sőt, még Szlovákiából is. Közülük tizenegy volt a nagytarcsai nevezők száma. A
beérkezett 161 alkotásból válogatták ki a legjobbakat.
A helyszínen Fábiánné Kizur Anikó, a zsűri
tagja mondott köszöntőt. Annál jobban nem
tudnánk összefoglalni a lényeget, mint ahogy
ezt ő tette, így tőle idézünk.
„Örömmel üdvözlök mindenkit az ötödik
fotókiállításon. Azokat, akik először tekintik
meg, s azokat is, akik már az előválogatás során felfedezték azokat a hazai hangulatperceket, amelyeket a képek tolmácsoltak
számukra.
Jelen pillanatban én is felvételt készítek.
Hogy miért mondom ezt? Agyunk egy csodá-
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latos képességére, mely még a fényképezőgépet is felülmúlja, szeretném újra felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy minden
pillanatban felvételt készít. Hát egy ilyen csodálatos felvétel van a birtokomban, most
hogy végignézek ismerőseimen, barátaimon.
Tegnap, mikor eljöttem, hogy így kiállítva is
megnézzem az alkotásokat, megállapítottam,
hogy mint oly sokszor, az igazi örömteli pillanatokat fotósaink számára a természet adja,
ez ihleti meg őket legjobban. Láthatóan idén
a növények közül a levendulára esett sokak
választása.
Arra gondoltam, talán érezzük, hogy a teremtett világot nem tudjuk őrizni, úgy és abban a formában, ahogy most látjuk, inkább
csak fotókon. Egyre több faj hal ki, egyre pusz-

tul a természet, s mi valamilyen módon mégiscsak őrizni szeretnénk.
Nem tudom, az itt lévőknek ismerős-e Máté
Bence neve, aki egy ilyen őrző, és minden idők
talán legeredményesebb természetfotósa (National Geografic). Ő úgy nyilatkozott, hogy
mindent, ami számára öröm, a fotózásnak köszönhet.
Bence is a természetet figyeli, s közben jönnek alkotó gondolatai.
Hogy ez még teljesebb legyen, egy saját
ökoszisztémát hozott létre, amelybe egy ritka
fajt, az ürgét is betelepítette, mely új fajokat
vonzott oda. Igen! Így is lehet! Valamire felhívni a figyelmet, értékes pillanatok megörökítésével. Így lehet az emberek számára is
fontossá tenni az ügyet.
Bence olyan titkokat is tud egy-egy gyönyörűen megvilágított fotó elkészítéséhez, mint pl.
van egy olyan idősáv, amikor a nap elhagyja a
horizontot, ilyenkor csak néhány perc van,
hogy bizonyos jelenetet megtalálj, amikor a
fotózási szög és távolság is tervezhető. Hát
igen. Ő ezért profi.
Az itt kiállított természetfotók is mind egyedi, az alkotók számára kedves pillanatot örökítettek meg, különböző napszakokban,
különböző, fényerősségben.
Az itt lévő fotósok abban profik, hogy ők is
meglátták a lehetőséget, kivárták a pillanatot,
ami számukra a legértékesebb volt, s ezt örökítették meg. Ezért volt számunkra, a zsűri
tagjai számára oly nehéz, hogy értékelje ezeket a megörökített pillanatokat.
Engedjenek meg még egy idézetet!
„A fényképez szónak szerencsés szinonimája a magyar nyelvben: a ‘megörökít’. Érzékelteti a múló idő megragadásának, a tünékeny

világ megőrzésének szándékát. Idő és fényképezés elválaszthatatlanok. Az exponálás egy
pillanatot búcsúztat: a jelenből a gombnyomás pillanatában múlt lesz. A képen annak lenyomatát őrizzük, ami volt.” Így vélekedett
Korniss Péter, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas
magyar fotográfus.
Az ő nevét miért említem? Mert róla is illik
említést tenni. Rá a dokumentarista fényképészet jellemző, a lefényképezett események dokumentálása, valósághű ábrázolása.
Az itt kiállított képek egy része is ilyen jellegű. Alkotóik az adott eseményt, ami számukra fontos, értékes volt, úgy örökítették meg,
mint most már csak múltbéli, mégis fontos pillanatot…
Nagyon örülünk, hogy a hazai hangulatok
között helyet kapott a haza, a hit, a szeretet,
az új élet születésének várása, reménye, mint
a legfontosabb értékek.
Gratulálunk a fotósoknak, akik megosztották velünk örömteli perceiket. Kívánunk nekik
sok-sok ilyen pillanatot.
Köszönjük a szervezőknek, s a kiállítóknak,
hogy segítettek.
Dürr Balázsnak a fotók feldolgozását, Pete
Dórának a grafikai munkák kivitelezését, valamint a zsűri tagjainak, Németh Katalinnak,
Hauptmanné Baraksó Katalinnak a zsűrizést,
Kovács-Lehoczki Andreának, Lovasi Andreának és Sebők Zsuzsannának a fotók felhelyezését.
Szlaukó Istvánnénak és Rónai Krisztinának
a biztosa hátteret.
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Köszönjük: Nagytarcsa Önkormányzatának és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának a pénzügyi támogatást, a Lájk
Cukrászdának, mint a kultúra őrzőjének a
helyszín biztosítását, a Nagytarcsai Tükör magazinnak a reklámot.
A bölcs mondás szerint egy kép többet
mond néha ezer szónál.
Kérem, tekintsék meg a kiállítást, és az
önöknek legjobban „beszélő” képre szavazhatnak is, a kihelyezett eszközök segítségével.”
A rendezvény zárásaként a fotópályázat
motorjaként működő Sebők Zsuzsa és Rónai
Pálné önkormányzati képviselő, bizottsági elnök emléklapot adott át a képek alkotóinak.
Aki a következőkben megtekinti a kiállítást
a cukrászdában, a pályázók névsorát megtalálja a kihelyezett lapon. Érdemes szavazni, hiszen a végső sorrendet a közönség szavazatai
döntik el.
SZÖVEG ÉS KÉP:
SZILASTV

Köszönet
A Nagytarcsai Falusi Búcsú rendezői
köszönetet mondanak Rimóczi Sándor
Vilmos polgármesternek, Nagytarcsa
Község Önkormányzatának, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata képviselőinek és önkénteseinek, a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének és minden dolgozójának, a
Nagytarcsai Flex polgárőreinek, a Csillagszem Óvoda nevelőinek, a hangbérlés.hu-nak, Sebők Zsuzsannának,
Siposné Varga Editnek, valamint minden önkéntesnek, akik segítettek a búcsú helyszínének berendezésében és
visszarendezésében, és gondoskodtak
a rendezvény sikeres lebonyolításáról.
Nem utolsósorban köszönjük azoknak
a lakosoknak, akik kilátogattak, s ezzel
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
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Miklós, a bolgárkertész

szorongatva a kezében jött felém. A kereskedőtől kapta ráadásul. Valamit mormogott magában bolgárul, azután kicuppantotta a dugót.
„Hm… Borovicska” – mondta mosolyogva, és
megpuszilta az üveget, azután szájához emelve feltekintett az égre. Ádámcsutkája fel, s alá
járt, ahogy a hosszan nyelte a nagy kortyokat.
Inge ujjába megtörölte száját, és a kezembe
nyomta a felére csökkent bort. Intett, hogy
igyak, így hát belenyaltam én is alaposan,
ahogy a mestertől láttam. Azután végigmentünk az öt kigazolt soron, majd leszámolt a tenyerembe három 50 fillérest. Miklós
borovicskájától kissé kótyagos fejjel, de megelégedetten toltam haza a kerékpárt. A keleti
horizonton ekkor már derengett esthajnalcsillagunk, a Vénusz.
GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

gboltunk harmadik legfényesebb csillaga a
nagy vörös óriás Arcturus sziporkázva raÉgyogott
a koratavaszi égen. Harmincöt fényévnyi távolságból szemlélte a Szilas patak melletti
melegágyak palántáit. A hűvös száraz éjszakák
ellenére szépen zöldelltek itt a növények. A
reggeli nap sugarai vidáman csillantak a melegágyak üvegein.
A XIX. század közepétől egyre több bolgár
kertész települt Magyarországra, mivel hazájukban telített volt a piac, és a földterület sem
volt elegendő. Ezek a szorgalmas és leleményes
bolgárok melegágyi előhajtatással és parcellás
barázdált öntözéssel majd egy hónappal korábban vitték piacra a primőröket, mint a magyar parasztok. Kis földterületeket vettek és
nem a gyors meggazdagodás, hanem a tisztes
megélhetés vezette őket. (Bizonyára munkájuk
elismerésének tudható be, hogy a jelzős szerkezetet egybeírt fogalomként tettük magunkévá: „bolgárkertész”. A szerk.)
Falunkban is megtelepedett három család.
Most nem a szép barna bőrű, fekete hajú Bajcsef lányokról, Stefiről és Marikáról szeretnék
írni, hanem az öreg, barázdált arcú borostás
Miklósról, akinél egyszer-egyszer alkalmi munkásként dolgoztam. Vakáció alatt rendesen a
TSZ-be jártam. Hajnal ötkor már a faluszéli kukoricatáblán átlósan kitaposott ösvényen trappoltam a tanya felé, hogy időben ott legyek a
beosztáson. Gulyásik János brigadíros azonban
aznap nem tudott munkát adni.
Szomorúan ballagtam haza. A csendes délelőtt múlását csak hintafánk nyikorgása darabolta másodpercekké. Már elütötte a fél tízet a
toronyóra, amikor hirtelen kiugrottam a hintából, és felpattantam édesapám kerékpárjára. A
férfi biciklit váz alatt tekerve suhantam lefelé a
templomdombon. Gondoltam, szerencsét próbálok a bolgár Miklósnál. Patakunk Cinkota felőli hídjánál balra kanyarodva, a gazzal benőtt
kocsiúton tekertem Miklós birtokára. A vad-
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komlóval befutott rozzant kunyhó előtt kis szekérke állt. Az elé befogott kehes lovacska zablája megcsörrent, mert Miklós épp indult volna.
„Hóóó!” – mondta, és a gebe felkapva fejét egy
lépés után megállt, s nem tudta mire vélni a
hirtelen parancsváltást. Miklós ugyancsak tanácstalanul nézett rám, arra gondolva, hogy
mit keres itt ez a suhanc a portáján. Én is megtorpantam egy pillanatra, és bátortalanul kérdeztem tőle: van e munka? – „Óóó! Munka! Sok!
Sok munka!” – felelte akcentussal, majd odavezetett a céklaágyáshoz, melyet teljesen benőtt
a gaz. Megegyeztünk, hogy a gyomlálásért soronként 30 fillért fizet majd.
Azután elindult árujával. A nap már leszállóban volt, amikor hazatért. Vidám volt, és lemászva tákolt kordéjáról egy zöld flaskát
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Hírek a Falumúzeumból

ó tíz évvel ezelőtt, 2008-ban történt, hogy a
Jmúzeum
község lakossága összefogott, hogy a Faluvizesedő, aggasztóan süllyedő épületét a pusztulástól megmentse. Az ekkor tartott
jótékonysági rendezvényen vidám árverés keretében festményekkel, felajánlott értékesebb
tárgyak megvásárlásával lehetett hozzájárulni
az épület majdani rendbetételéhez. Mivel akkoriban a Szentendrei Néprajzi Múzeumban
dolgoztam, a felhívásra én is felajánlottam kézműves portékáimat a nemes cél érdekében,
nem sejtve, hogy nem is olyan sokára közelebbről is érintve leszek.

„Mentsük meg a Falumúzeumot,
Nagytarcsa ékszerdobozát!”
Így szólt a felhívás szövege. És valóban, mert
mi is az ékszer és ékszerdoboz?
Ékszer = kincs. A falu lakossága által önkéntesen és ingyenesen átadott, déd- és ükszülőktől származó, több mint 3000 értékes tárgy: ez
Nagytarcsa kiváltságos, becses öröksége.
Nemzetgazdasági kincsünk, Nagytarcsa hagyományait hitelesen őrző, gazdag népművészetét
és
helytörténetét
bemutató
pótolhatatlan érték.
Ékszerdoboz: az épület, amely ezeket a kincseket, értékeket őrzi.
Maga is érték, hiszen a legelső magyarországi bentlakásos evangélikus paraszti népfőiskola
egyetlen megmaradt helyszíne.
De mi van, ha e dobozka bizony ütött-kopott, mert kikezdte az idő, és látható rajta a
megfelelő karbantartás hiánya?
A múzeumba kerülésemkor (2009) elsőként
egy kavicsos járda készült el, és adományból a
külső homlokzati faljavítások, festések. És azóta még eltelt 10 esztendő.
2017-ben, katasztrófavédelmi ellenőrzés során felhívták rá a figyelmet, hogy az elavult villanyhálózat sürgős cserére szorul, hiányában
az épület már életveszélyes.
Különösen romlott a helyzet a külső tárolókban és a gazdasági eszközöket bemutató teremben. Az idelátogató óvodás és iskolás

csoportok bizony meg-megbotlottak a felázott
padlózat törmelékeiben, és a salétromos, megrepedt fal látványa sem volt esztétikus.
És ide hívogassak én jó szívvel látogatókat?
A kincses doboz állapota tovább romlott, és
félő volt, hogy károsodnak benne a féltett kincsek. 2017-ben (épp jókor) szabadtéri múzeológiai és tájházi szakági képzésen vehettünk
részt tizenöten a szentendrei és a szennai szabadtéri néprajzi múzeumokban, ahol gyönyörű példákon keresztül mutatták be számunkra
a népi építészet emlékeinek megőrzését. Itt
hívták fel a figyelmünket két olyan pályázatra,
amelyek segítségével megújulhatnak muzeális
épületeink, gyűjteményeink.
A Lechner Ödön Tudásközpont által kiadott
„Népi Építészeti Program” felhívására, amelyben értékes népi épületeink hosszú időre szóló
megóvása érdekében állagmegóvási munkák
elvégzésére igényelhető támogatás, és a „Kubinyi Ágoston Program a muzeális intézmények
szakmai támogatására”, ahol tárgyak restaurálására, állagmegóvására lehet pályázni.
A muzeológiai képzés záródolgozataként
feladatunk volt saját muzeális intézményünk
megújítása témában írt, több ütemben megvalósítható, hosszú távú terv elkészítése. Dolgozatomat a Falumúzeum megújítására a két
ajánlott pályázat egyidejű felhasználásával írtam meg, amelyet azután villámgyorsan követett a megvalósítás.
Annál is inkább, mert az egyik már ekkor kiírásra került pályázat benyújtására mindössze
két hét állt rendelkezésre. Mivel 2017 júliusától
Nagytarcsa Község Önkormányzata vagyonkezelésbe vette a Falumúzeumot, végre megnyílt
a jogi lehetőség rá, hogy benyújthassuk.
A pályázatok részletes szakmai anyagát a
szentendrei skanzen főépítészének javaslatait
figyelembe véve készítettem el, és a Jóistennek, valamint az önkormányzat dolgozói segítségének hála, mindkét pályázat pozitív
elbírálásban részesült.
Mikor ezeket a sorokat írom, már több eredménynek is örvendhetünk. A legfőbb gondra,
az épület vizesedésének megállítására rejtett
vízelvezetést alakítottak ki kavicsággyal, az el-

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

korhadt esőcsatornák cseréje pár napon belül
megtörténik, a tető karbantartása is folyamatban… A sokéves lemaradást ugyan nem könynyű behozni, de legalább megállítható a
további állagromlás.
A főépületben folyamatban vannak a faljavítások, a mészalapú tisztasági festés és a nyílászárók mázolásai.
Folynak a villanyszerelési munkák, a szabványosítás, korszerű, meleg fényű ledes izzókkal
és vitrinvilágításokkal, és még sok mindennel,
ami eddig hiányzott.
Így aztán reggel héttől késő estig bőven van
mivel foglalkozni. Hétvégeken várom a szentendrei skanzen restaurátorait a tárgyak tisztítására, konzerváló kezelésére és a páramérő
eszközök kalibrálására.
És hát állagmegóvó felújítás, no meg az ezzel járó csatatér ide vagy oda, a Blaskovits Oszkár általános iskola 3.a osztálya bejelentkezett
látogatásra, így hát igyekeznünk kell!
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
INTÉZMÉNYVEZETŐ

9

KULTÚRA
tások hétköznapjairól és régi kollégáiról. Őszinte betekintést enged magánéletébe is, megtudhatjuk milyen férj, apa, illetve nagypapa.

Könyvtári hírek
„A tavasz csak elmúlást hozhat, az ősz viszont
biztosan szívderítő megújulást jelent. Föltétlenül
és csak azt. Az ősz feléleszti a szerelmeket, rutinossá és magabiztossá tesz, az ősznek van ritmusa, míg a nyár szertelen, szédült és vágyakozó. A
nyár a kötelező nagy érzések évszaka, míg az ősz
a spontán és valódi örömöké."
Grecsó Krisztiántól vett idézettel kezdem a
könyvtári híreket. Ahogy írja, az ősznek van ritmusa, ezt a ritmust szeretnénk itt az új könyvtárban mi is felvenni, hogy minél többen
megtapasztalhassuk az olvasás, a találkozások
és beszélgetések által a „spontán és valódi örömöket".

Szeptember 18-án vendégünk volt NémethNyiba Sándor olimpikon, zeneszerző, műsorvezető, író a Magyar Kultúra Lovagja. Ezen az
estén verseiből adott elő prózában és zenében,
valamint életéről mesélt. Egy színes sokoldalú
embert ismerhettünk meg. Versei, élettörténetei és zenei is tükrözték ezt. Közvetlenségével
megnyerte magának a hallgatóságot. Elkísérte
felesége is, aki verseit olvasta fel.

Október 4-én dr. Reisinger János irodalomtörténész, kandidátus jött el közénk. CsontváryKosztka Tivadar életéről és műveiről beszélt,
kiemelve a Fohászkodó Üdvözítő című képet.
Érdekes dolgokat tudhattunk meg a hányatott
sorsú zseniről, és megcsodálhattuk gyönyörű
alkotásait.
Október 11-én Sebestyén Szilvia táplálkozási szakértő tartott előadást a makrobiotikus
étkezésről, kóstolóval egybekötve.
Október 25-én Börönte Márta és Tagai Péter
„Veled vagyok, fogom a kezed" című könyvének és filmjének a bemutatóját nézhetjük meg,
melynek témája a gyász feldolgozása és az elengedés lesz.
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Kamaszoknak:

A könyvtárban több állandó programot is
szeretnénk tartani. Az első ilyen a Baba-mama
kör volt, amely szeptember második keddjén
tartotta kezdő alkalmát Siposné Varga Edit zenepedagógus vezetésével. Ez az alkalom az ismerkedésé volt. Az októberin a digitális
gyermekkorról lesz szó. A Baba-mama kör tagjai minden hónap második keddjén 9.30-11.00
óra között fognak összejönni a könyvtárban.
Kézimunka kör minden hónap első és harmadik péntekjén 15-18 óráig. Várunk minden
kézimunkázót és mindenkit, akit érdekelnek a
kézimunka különböző technikái és azokat, akik
szívesen megtanulnák vagy megosztanák ilyen
irányú tapasztalataikat. Időpontok: november 8
(kivételesen, mert november 1. halottak napja
és ünnep).
Olvasókör minden hónap harmadik keddjén 18-19.30-ig. Várunk minden olvasni szeretőt, aki szívesen beszélne olvasmányairól,
esetleg kérdése, hozzáfűzni valója van, és ezt
meg megosztaná másokkal is. Időpont: november 19.
A következőkben az októberben vásárolt
könyvekből adunk válogatást:
Felnőtteknek:
Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
Az alabamai Maycomb
városában játszódó történetben megismerhetjük Finch ügyvédet, aki
anya nélkül neveli két
gyermekét és megpróbál
tökéletes apaként viselkedni, ám neki sem könynyű. Izzik körülötte a
levegő: egy színes bőrű
férfit véd a bíróságon.
Ráadásul váratlan események, misztikus jelenések, nyugtalanító hírek zavarják meg a család nyugalmát. A
gyerekek élete is gyökeresen megváltozik,
hogy hogyan, azt megtudhatjuk a regényből.
Bud Spencer: 80 év alatt a Föld körül,
Önéletrajzom második része
Ez az izgalmas utazás
megismerteti velünk a világhírű színész, Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer
életét. Az életrajz második része fordulatokban
gazdag kalandra csábítja
olvasóit földön, vízen és
levegőben. Számos új
anekdotát mesél a forga-

Esti mesék lázadó lányoknak
Száz rendkívüli nő életét
mondja el Kleopátrától
Marie Curie-n át Michelle
Obamáig. Történetüket
egy-egy portré teszi teljessé, amelyeket a világ
különböző országaiban
alkotó hatvan grafikusnő
készített. Hősnői – vagány kalózok, zseniális
tudósok vagy élvonalbeli sportolók – köztünk
éltek és élnek, az ókori Japánban éppúgy, mint
a mai Mexikóban. Sikereik azt bizonyítják, hogy
bármire képes egy lány, ha az akadályokat leküzdve kibontakoztatja a benne rejlő lehetőségeket.
Guus Kuijer: Polli, mindörökké együtt 1.
A könyv főhőse Polli, aki
költő szeretne lenni.
Mert az apukája is az. De
költőnek lenni nem egyszerű. Mimún szerint, aki
Polli szerelme, egy lánynak nem is való egyáltalán. Apa pedig hiába
költő, egy verset se írt
még. Az meg mindennek
a teteje, hogy Polli szuper anyukája, aki mindenen tud nevetni és
mindig megvédi a lányát, épp Polli osztályfőnökével jön össze.
Még szerencse, hogy hétvégén el lehet utazni
a nagyszülőkhöz, ahol nyugodtan merenghet
az élet dolgain egy tizenkét éves költő. Guus
Kuijer regénye nem meg¬oldani akarja a problémákat, hanem megmutatni, hogy mit lát és
mit érez Polli, miközben küzd a körülötte lévő
világgal. Egy nem átlagos lány magával ragadó,
gyönyörűen megírt, kivételes története.
Gyerekeknek:
Dav Pilkey: Alsógatyás kapitány kalandjai
George és Harold ravasz kis fickók. Csínytevéseik mellett saját
képregényük készítésében lelik legnagyobb
örömüket.
Közösen megformálták iskolájuk történelmének legnagyobb
szuperhősét: Alsógyatyás kapitányt! Azonban
az
iskola
igazgatója, Mr. Krupp
nem értékeli a fiúk humorát sem a bajkeverésben, sem a képregény-készítésben. Kifőz hát
egy tervet, a történetből kiderül, hogyan dől
dugába ez. Az ünnepelt író és Caldecott-díjas
illusztrátor Dav Pilkey nagyszerű kalandra hívja
az ifjú olvasót e rendhagyóan mulatságos és
eseménydús, gazdagon illusztrált könyvben.

Nagytarcsai TÜKÖR
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Nick Bruel: Rossz cica
Mi történik, ha egy Macseknak fürödnie kell?
Sajnos kifejezetten rossz
ötletnek tűnik Macsekot
vízbe mártogatni. Ki tudja, mi történhet… kiderül
a könyvből, de készüljünk a legrosszabbra,
mert egy Macsek nem
fürdik hősies harc nélkül!

A könyvtár címe:

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárba!
A kölcsönzés és a rendezvények is ingyenesek.

konyvtar@nagytarcsa.hu

Nyitva tartás:

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:

FARKAS ISTVÁNNÉ

A FŐZŐHÁZ Kft. megkezdte
nagytarcsai hidegraktárának
felépítését

Nagytarcsa új lakói
Szeretettel köszöntjük Nagytarcsa új lakóit, és kívánunk nekik a
falu minden lakója nevében boldog, egészséges, hosszú életet!
Várjuk szeretettel minden, jelenleg Nagytarcsán élő, 2016-2019
között született kisgyermek fotóját és írásos bemutatását pár
sorban, szerkesztőségünk e-mail címére:
szilastv@gmail.com
A gyermekek leírása és fotója a szülők írásos beleegyezésével jelenhet meg.
(A rovatban való megjelenés a babacsomaggal nincs összefüggésben!)

Berecz Tibor Dániel 2019. május 9-én 8:25
perckor 2650 grammal született. Első gyermekünk, igazi vidám, mosolygós baba. Nagyon sokat nevet, és beszélget a maga kis
babanyelvén.

Szuper Géza András 2019. május 24-én 7:51
perckor a Flór Ferenc Kórházban, 2610 grammal
és 49 cm-rel látta meg a napvilágot. Kedves és
mosolygós baba, aki nagyon szeret fürdeni. Szülei első babája.

Ifj. Klug Attila 2019. július 18-án 3060 grammal és 54 centivel született a kistarcsai Flór Ferenc kórházban. Családunkban első
gyermekként érkezett. Hatalmas mosolyokkal
és nagyon jó étvágyával örvendeztet meg
minket.

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

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

A FŐZŐHÁZ Kft. 39,67 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című felhíváson,
telephelyének fejlesztésére. A beruházás Nagytarcsa ipari parkjában fog megvalósulni, zöldmezős beruházásként. A kedvezményezett tulajdonában álló 1500 négyzetméteres telken egy 2
részre osztott, 705 négyzetméteres raktárépület fog felépülni a
Pénzügyminisztérium által nyújtott támogatásnak köszönhetően.
A FŐZŐHÁZ Kft. 2015 óta foglalkozik kézműves sörök készítésével nagytarcsai székhelyén. Az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül a vállalkozás. Egyre bővülő sörkínálatunk
nem csak a fogyasztók, hanem a szakma elismerését is kivívta.
Az árbevétel 4 év alatt megnégyszereződött, a dolgozói létszám
egyről tizenhárom főre emelkedett. A folyamatos növekedés miatt egyre szűkösebbé vált a székhelyünk, a sörfőzéshez használt
alapanyagok és az elkészült sörök számára kénytelenek voltunk
raktárakat bérelni. Ahhoz, hogy a kézműves sörök gyorsan bővülő piacán meg tudjuk őrizni pozíciónkat, szükségessé vált egy
új telephely felépítése.
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás lehetővé teszi,
hogy egy új hidegraktárat építsünk, nem messze székhelyünktől, Nagytarcsán, a 0126/95 helyrajzi szám alatt.
A felépülő, két részre osztott raktárépület nagyobb, közel 400
négyzetméteres csarnokában bérraktározást fogunk végezni. A
kisebb, 271 négyzetméteres csarnokban a sörfőzéshez kapcsoló
alapanyagokat és az elkészült söröket fogjuk tárolni. Ezzel ki tudjuk váltani az eddig bérelt raktárhelyiségeket és tovább tudjuk
bővíteni sörfőző kapacitásunkat székhelyünkön. Az épületben
egy 17 négyzetméteres iroda is helyet fog kapni. A csarnok 11,50
m széles és 61,37 m hosszú lesz. A fejlesztés keretében a telek tereprendezése és a bevezető út kiépítése is megvalósul. A 6 méteres belmagasságú raktárban Salgó polcrendszereket állítunk
be. A polcokra targoncával fogjuk felhelyezni a raklapokra pakolt
árut. A telephelyfejlesztésnek köszönhetően az eddigi dolgozók
megtartása mellett további 4 munkahelyet teremtünk. A raktárban egy irodavezető felel majd az adminisztrációért, ketten vezetik a targoncát és pakolják az árukat, illetve egy munkatársunk
végzi a leltározási feladatokat.
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2019. június 1. –
2020. június 1. Az építési munkálatokat a Pro-Construct Zrt. fogja végezni.
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Kistarcsai és nagytarcsai fellépők Tarhoson

örténelmi eseménynek lehettek részesei a
Tzenepedagógusai,
kistarcsai művészeti iskola zeneiskolásai és
valamint a nagytarcsai fellépők október 3-án, amikor Beszédes Tiborné Erika ügyvezető jóvoltából meghívást kaptak a
Kárpát-medencei Zenei Központ Tarhos Nonprofit Kft. sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitójára.
A Wenckheim család a 19. század közepén
építtette fel kastélyát Tarhoson. Az uradalom és
a benne élők munkát és megélhetést biztosítottak, ezért egyre több család települt köréje.
A kastély és annak 23 hektáros arborétuma a
második világháború végén történelmi fordulóponthoz ért. 1946-ban Gulyás György híres
karnagy, zenepedagógus szervezésében a volt
grófi kastélyban énekiskola nyílt, ami Tarhos
nevét országos hírűvé tette. A művészi kivitelű
zenepalotát 1952-ben és 1953-ban 3,5 millió
forintos beruházással építették, és Kodály Zoltán jelenlétében adták át rendeltetésének. A
tarhosi általános iskolát, zenei gimnáziumot és
zeneművészeti szakiskolát azonban 1954-ben
egy népművelési miniszteri rendelettel megszüntették, és helyette gyógypedagógiai intézetet létesítettek.
Az egykori kastély sokáig az enyészetnek átadva várta sorsát, kihasználatlanul és üresen,
nem látogatható állapotban. 2013-ban magánkézbe került és a Megújuló Tarhosért Alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke Matyi
István lett, megkezdte az épületek felújítását.
Parkja helyileg védett, értékes faállománnyal,
valamint gazdag madárvilággal rendelkezik.
A Békés-tarhosi Zeneiskolát a kulturális élet
területén elért eredményeiért Magyar Örökség
Díjban részesítette a Magyar Örökség és Európa Egyesület. A Békés-Tarhosi Énekiskola (19461954), a Gulyás György által alapított Országos
Állami Ének és Zenei Szakirányú Líceum és Tanítóképző Intézetet és a vele kapcsolatos Énekzenei Gyakorló Általános Iskola és
Tanulóotthont összefoglaló intézménye. Ez volt
az ország első zenei szakirányú középiskolája,
tanítóképző intézete (a líceumi érettségi lehetőségével), és az első ének és zenei elemi iskola.
Tanterve és követelményrendszere a Zeneakadémia képzési programja szerint készült el.
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Zenész körökben a Békés-tarhosi Zenei Napok – amely egy egyhetes fesztivál, különféle
zenei és egyéb produkciókat is előadnak – híres zenei program. 1976 óta rendezik meg az
egykori iskola hagyományaira alapozva, illetve
a fesztivál keretében 1980 és 2001 között 2-3
évente tartják meg az Országos Szakközépiskolai Zongoraversenyt.
Az 1700 négyzetméteres pavilon egy csodálatos épület. Már megérkezésünkkor éreztük az
épület hívó szavát. A tervek szerint komplett
felújításon esik át a közeljövőben, az alapjellege (minták, díszítések) megtartásával. A munkálatok felülről lefelé folynak. Amikor belépünk
az intézménybe, a földszinti előtérben és az első emeleten a tervek szerint állófogadások, bálok, esküvők lesznek, valamint egy kávézó is
kialakításra kerül majd. A következő szinten, a
folyosó kövezetén, stílszerűen, egy zongora kla-

viatúrájának a mintáján fognak lépkedni a muzsikusok; a folyosóról pedig a hő- és hangszigetelt gyakorlószobák ajtajai nyílnak majd. A
tetőtérben tíz színvonalas lakószoba és öt tanári lakás kialakítását tervezik. A tulajdonosok azt
szeretnék, hogy akár csak Gulyás György idejében, a zenepavilon folyamatosan üzemelne.
Tarhoson hosszú évek után nyílt ki ismét a
híres Békés-tarhosi „Énekiskola" kapuja. A kastélypark 2013 őszén került magántulajdonba. A
kastélypark gondozása és az épületek felújítása önerőből kezdődött meg. A tulajdonosok
mintegy másfél év kitartó munkája eredményeként látogathatóvá tették az egykori
Wenckheim birtokot. A látogató vendégek idegenvezetés keretében megismerhetik a Gulyás
György híres karnagy, zenepedagógus által
1946-ban alapított Énekiskola történetét, és
megtekinthetik a híres Zenepavilont, amely Európa szerte híres különleges akusztikájáról. Ezt
az akusztikát mi magunk, a kistarcsai zenepedagógusok és növendékeink is élvezhettük
ezen a megnyitón. Túlzás nélkül mondhatom,
hogy hihetetlen élmény benne játszani.
A megnyitó műsort, a művészeti iskolánk tanáraiból alakult csengettyű együttes produkciójával kezdtük.
Ezután a Nagytarcsai Hagyományőrző Egyesület Vencsok Asszonykórusa Galgamenti népdalcsokrot énekelt. Ennek a kórusnak az a
különlegessége, hogy az országban egyetlenek, akik a szlovák és magyar hagyományokat
egyszerre ápolják és őrzik. A tarhosi vidéken is
sok szlovák él, amely a kórus második szlovák
nyelvű blokkjában meg is mutatkozott, mivel
az egyik néző a közönség soraiból a kórussal
együtt énekelte a szlovák dalokat.
A következő percekben a művészeti iskola
Csupacselló együttese lépett fel.
A műsor záró blokkjában a művészeti iskola
növendékeiből alakult szimfonikus zenekar három produkcióját hallhatta közönség
Már csak az a kérdés maradt nyitva, hogyan
is kerültek a Kistarcsai zeneiskolások Tarhosra,
miért éppen ránk esett a választás? A zenei központ megnyitását Kodály Zoltán özvegye,
Péczeli Sarolta, Szőnyi Erzsébet a zene nagyaszszonya valamint Simándy József özvegye, Judit
asszony is támogatja. Judit asszony személyesen is jelen volt a megnyitón. Az országban az
egyetlen, Simándy nevét viselő iskola művészeti iskolája így került a fókuszba.
Egy év múlva, 2020. június 6-án, nagyszabású hangversenysorozatot terveznek a Zenepavilonban. Addig is elindul egy online zenei
verseny, a Nemzetközi Hangszerbajnokság,
melynek győztesei többek között Tarhoson is
fellépnek majd. Nem titok, hogy jómagam is a
Tarhosi zenei élet újra indulásának támogatója
vagyok, ennek a kapcsolatnak a gyümölcseként
öregbítettük Kistarcsa, Simándy József énekművész és a nevét viselő Simándy Iskola nevét
ezen a jeles napon.

SIPOSNÉ VARGA EDIT

Nagytarcsai TÜKÖR
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A Kenyér, a Kultúra és a Bor Ünnepe Gyömrőn
Szeptember 21-én rendezték meg a XIV. Egyházi és Világi Borok versenyéhez kapcsolódó
Kenyér, Kultúra és Bor Ünnepét Gyömrőn.
Hogy erről most itt írunk, annak aktualitását az adja, hogy a Gödöllő Környéke Regionális Turisztikai Egyesület által elindított
rendezvénysorozat V. találkozóját 2010-ben
községünkben rendeztük, ahol kiegészítettük
a Kenyér, Kultúra és Bor Ünnepével.
A gyömrői rendezvényen falunkat a „kultúra tarcsai lovagjai” kezdeményezésére, polgármesterünk vezetésével, kulturális és
sportküldöttség képviselte, több mint 50 fővel. Nem volt véletlen ez a képviselet, hiszen
ezen a rendezvényen került átadásra a zászló
annak jelképeként, hogy 2020-ban a XV. Egyházi és Világi Borok Versenyét és a Kenyér,
Kultúra és Bor Ünnepét ismét községünk rendezheti. A rendezvény üde színfoltja volt a
„Nagytarcsa bemutatkozik” blokkban fellépő,
a Tömegsport Egyesület Kid-Ball szakosztályában sportoló lányok szereplése, akik négy
koreográfiával, nagylabdával és karikával lepték meg a nagyszámú közönséget.

A Hagyományőrző Kulturális Egyesület
Vencok Asszonykórusa szlovák és magyar
népdalok bemutatásával és színes népviseletével méltán vívta ki a nézők elismerését.
A Rozmaring Néptánc Egyesület fiatal táncosai pedig galgamenti és rábaközi táncokkal
váltották ki a közönség vastapsát, amelyre
nagyon büszkék lehetnek felkészítőik, szüleik és mi magunk is.
Az egyórás műsorunk végén a színpadra
vonult a fellépő küldöttség, és a zászló átvétele után elénekelte a Szlovákiában élő magyarok himnuszát.
A rendezvényről készült képes beszámolót az érdeklődők megtekinthetik a gkrte.hu
honlap képgaléria rovatában.
Köszönet a rendezvényen részt vevőknek,
hogy méltó módon képviselték községünket,
és reméljük, hogy a XV. találkozón tovább
öregbíthetjük Nagytarcsa jó hírét.
PAPP JÁNOS
A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA
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Becsengettek az Általános Iskolában
A nyári szünidő után szeptember 2-án
megkezdődött az új tanév. A 366 tanuló,
a pedagógusok és az érdeklődő szülők
megtöltötték a tornatermet.
Az alsó tagozatosok színvonalas műsora után örömteli pillanatoknak lehettünk tanúi: virággal köszöntöttük Fényes
Erikát és Vascsák Máriát, akik 30 éve, és
Fényesné Sárvári Erikát, aki 25 éve dolgozik pedagógusként.
Fényes Erika és Vascsák Mária azt is elmondhatják, hogy ezt a harminc évet
egyetlen intézményben töltötték, itt, a
nagytarcsai általános iskolában.
Iskolánk jó hírét növelik kitartásukkal,
lelkiismeretes, gondos munkavégzésükkel. Nagyszerű tanulmányi versenyek kiemelkedő helyezéseit, átlag feletti
kompetenciamérések
eredményeit,
nyolcadikosaink sikeres továbbtanulását
is köszönhetjük nekik.
Új pedagógusok is érkeztek iskolánkba: Bőjtös Andrásné magyar nyelv és irodalom, Molnár Péter történelem és
testnevelés, Elek Zoltán informatika szakos tanár, Jakus Anita tanító.
Besenyei Andrea néptáncoktató, dr.
Sólyomné Stedron Beáta Ágnes gyógypedagógus és logopédus, Adorján András kémia szakos pedagógusok
óraadóként segítik intézményünk munkáját. Mindannyiukat egy-egy szál virággal üdvözöltük.
Az alábbi idézetet tűztem ki a tanévünk mottójának:
„Aki a célt akarja, annak az eszközöket
is akarni kell.” (Stendhal)
Ezzel kívántam az új tanévre mindenkinek eredményes, örömteli munkát.

TÓTHNÉ SERES KATALIN
INTÉZMÉNYVEZETŐ

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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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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Tanévnyitó Party

A szervezésben és a rendezvény lebonyolításában részt vettek a Diákönkormányzat képviselői, a felsőbb évfolyamokon
tanuló diákok és természetesen az iskolában tanító tanárok.
A mára már hagyománnyá vált programra kivétel nélkül az
iskola összes tanulója eljött. Tizenöt állomáson játszhattak és
gyűjthettek pecsétet, amit a tornateremben édességre válthattak be.
Az állomásokon megismerkedhettek a sakk rejtelmeivel, kosaraztak, tollaslabdáztak, ugróiskoláztak, asztalitenisz-bajnokságon vettek részt és különböző ügyességi játékokkal
játszottak. A kisebbek puzzlet raktak ki, különböző fűszereket
ismertek fel, malmoztak, nagy érdeklődéssel játszottak különböző internetes foglalkoztató programokkal.
A legnagyobb kedvenc a „Terülj-terülj asztalkám!” volt. Itt
megvendégeltük a gyerekeket az általuk behozott gyümölcsökkel, zöldségekkel. Zsíros, lekváros és mogyorókrémes kenyeret ehettek és teát ihattak.

tanévet ismét nagy lelkesedéssel és izgalommal várták
mind a pedagógusok, mind a diákok és a szülők. Az iskola
A
dolgozói ebben az évben is alaposan átgondolták a gyerekek
részére szervezendő programokat. Az első a szeptember 6-án
megrendezésre került Tanévnyitó Party volt.

Vélemények
A gyerekek a következőképpen nyilatkoztak:
Melyik volt a számodra legizgalmasabb állomás?
A legtöbb gyereknek a mozgásos játékok tetszettek, így első
helyen végzett a kosárlabda, az íjászat, a ping-pong. Nagy sikert aratott a „Terülj-terülj asztalkám”.
Mi volt a legjobb élményed a délután során?
Az alsóbb évfolyamosok örültek, hogy nem egyedül kellett
menniük az állomások között, nagyon sok gyerek volt az iskolában. A tanárok és a nagyobb gyerekek mindenben segítettek nekik.
Jövőre is rendezzük meg Tanévnyitó Party?
Minden megkérdezett diák, aki a rendezvényen részt vett
egyöntetűen azt nyilatkozta, hogy jövőre is legyen Tanévnyitó
Party.
Milyen állomásnak, játéknak örülnétek még jövőre?
Találd ki a filmet zene alapján!
A Tanévnyitó Partyval remekül indult a tanév. Mindenki nagyon jól érezte magát, kellemes péntek délutánt tölthettünk
együtt. Remélem, hogy jövő évben is hasonló érdeklődésre
számíthatunk.
VERES VIKTÓRIA
DÖK TÁMOGATÓ PEDAGÓGUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

15

OKTATÁS-NEVELÉS

Jubileumi ünnep a Csillagszem Óvodában
szendvicsekért, a Junior Prizma csoport
péteri üzemének a tortáért, a Rozmaring
Néptánc Együttesnek a színvonalas műsorért, hogy segítették, hogy ez a szép nap
megvalósulhasson!

„Szüretelnek, énekelnek,
láttál –e már ennél szebbet…”

„Ez a nap más, mint a többi…”
Nem is olyan régen még Antal Éva vezetésével nyitotta meg kapuit a Csillagszem
Óvoda. Gyorsan szaladtak az évek, és mi
idén, szeptember 14-én csodás napra ébredtünk, amikor megünnepeltük óvodánk
10. születésnapját.
Reggel 9 órától vártuk a velünk ünnepelni vágyó gyermekeket és szüleiket. Az
óvoda dolgozói süteményeket sütöttek,
amelyek eladásából befolyt összeg óvodánk alapítványát támogatta, és ezt minden esetben a gyerekekre fordítjuk.
Csupa izgalommal a hangjában köszöntőt mondott mostani vezetőnk, Baraksó Kata néni. Ezután egy bűvész
kápráztatta el a gyerekeket és önkéntes
gyereksegítőit. Folyamatosan arcfestők
szép munkái tették boldoggá a kicsiket,
valamint lufihajtogatók is színesítették a
programot.
Tíz órától a Rozmaring Néptánccsoport
tehetséges gyerekei léptek fel, csupa csillogó szemű, táncos lábú csemete, akiknek
nagy része egykoron a mi ovisunk volt.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk.
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A gyermekek mozgásvágyát a nagyudvaron felállított 2 légvár elégítette ki,
melyben gumilabdaként pattogtak, ugráltak. Később az Aranykapu zenekar szórakoztatta a vidám jelentkezőket, zene, tánc,
minden mennyiségben. Közben a kisudvaron a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának képviselői finom ebédet
főztek, amit délben jóízűen elfogyasztottunk. A paprikás krumplihoz a kenyeret a
Sercli pékség biztosította. Ebéd után mindenki jóllakottan, vidáman, elégedetten
indult haza.
Szép vidám ünnep volt.
Köszönjük hogy velünk ünnepeltek!
Találkozunk a 20. születésnapon.
Köszönetet mondunk a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzatának az ebédért,
a Sercli pékségnek a felajánlott kenyérért,
Sipiczki Krisztiánnak és Fényes Mihálynak
a hangosításért, a Nagytarcsai Közszolgáltatónak a padokért, a Lájk Cukrászdának a

Ha szeptember, akkor szüret. Most sincs ez
másként Csillagszem óvodánkban, hiszen
ezt a hagyományt minden évben megelevenítjük. Szüreti mulatságunk reggelén
mindenki egy fürt szőlővel érkezik az óvodába, amit Persek Zoli bácsival együtt le is
ledarálnak, majd a nap folyamán a présből
édes nedű csordogál. Délután a Süni csoport szüreti műsorát néztük meg, majd a
Nagytarcsai Rozmaring néptánccsoport
szemet gyönyörködtető táncát láttuk.
Utána kezdődött az igazi mulatozás. A
nagyok az aulában ropták a táncot, a kicsik
az egyik csoportszobát vették birtokba, ott
vigadoztak. A mulatság végén mindenki
szívesen fogyasztotta a frissen sült almás
pitét és az édes mustot.
Az ősz a betakarítás ideje, és ennek kapcsán idén sem feledkeztünk meg betakarítási ünnepünkről. Óvodásainkkal őszi
csemegéket készítettünk. Volt itt minden,
ami jó, dió mogyoró. Roskadozott az aulában megterített asztal az őszi gyümölcsöktől, zöldségektől, magvaktól, lekvároktól,
zöldségkrémektől. Délelőtt minden csoport megcsodálta a bőség asztalát, majd,
miután megbeszéltük, miket is látunk, a terülj-terülj asztalkáról csemegézni kezdtünk, s jól feltöltöttük magunkat
vitaminnal a télre!
MIKLÓSSY VERONIKA
ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA DOLGOZÓI

Nagytarcsai TÜKÖR

OKTATÁS-NEVELÉS

Határokon átívelő szivárvány

ntézményünk, a Szivárvány EvangéliIótakus-Keresztyén
Óvoda megalakulása
örömmel ápol kapcsolatot külföldi
óvodákkal. Számunkra nem jelent
gondot az Óvodai nevelés országos
alapprogramjában meghatározott feladat teljesítése: „A Kárpát-medence
magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az
óvoda a külhoni magyar óvodákkal
kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot
tart fenn.”
Első együttműködésünk 1997-ben
kezdődött a prieni és a rosenheimi
evangélikus óvodákkal, ennek fő irányvonala a keresztyén nevelés módszertana volt.
Népi kultúránk és községünk szlovák hagyományinak őrzését szolgálta
a Lednicke Rovne (Szlovákia) és Uherske Hradiste (Csehország) óvodáival
megvalósított két éves Comenius-projektünk.
Jelenleg keresztyén testvéri, valamint szakmai kapcsolatot ápolunk a
Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus
Óvodával. Együttműködésünk 2010ben kezdődött egy magyarországi
evangélikus pedagógustalálkozó alkalmával. Összeköt bennünket a keresztyén nevelés iránti elkötelezettség, az
evangélikus identitástudat, közös
anyanyelvünk és történelmünk. Ez alapozta meg egy szakmai projekt kidolgozását és megvalósítását a Comenius
pályázat keretében. Koordinátora a Szivárvány Evangélikus Óvoda volt, melybe harmadik partnerként a Penzlini
Evangélikus Óvoda nevelőtestülete is
bekapcsolódott. A „Határok nélkül a
népmese szárnyán” projekt 2014-ben
lezárult, az óvodák közötti együttműködés azonban továbbra is fennmaradt.

A Nagyváradi Evangélikus Óvoda
idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. A fenntartó gyülekezet és
az intézmény kétnapos programsorozat keretében adott hálát az elmúlt két évtizedért, melyen a
Szivárvány Evangélikus Óvoda
nevelőtestülete is részt vett. Az
ünnepi istentiszteleten köszöntővel, hálaadó énekkel és citeraszóval osztoztunk a nagyváradi
gyülekezet örömében. Felemelő
érzés volt látni Partium egyetlen
evangélikus, magyar nyelvű
óvodáját, amely mind gyermeklétszámában, mind felszereltségében folyamatosan gyarapszik.
A magyar állam támogatásával
épülő, hamarosan átadásra kerülő tornatermüket a gyermekek
mozgásfejlesztésén kívül gyülekezeti együttlétekre is használjak majd.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

A találkozás és hálaadás mellett külön öröm volt számunkra, hogy Nagyvárad nevezetességeinek, történelmi
emlékeinek megtekintése során megérezhettük Ady „Körös-parti Párizsának” hangulatát.
Nagyszalontát is útba ejtettük, ahol
Arany Jánosra emlékeztünk a Csonkatoronyban, és szülőházának portáján,
a „feketén bólingató” eperfa alatt.
Nevelőtestületünk arra törekszik,
hogy továbbra is fenntartsa és elmélyítse kapcsolatát a Nagyváradi Evangélikus Óvodával. Az együttműködés
pedagógiai célok érdekében történik,
ám valódi összetartó ereje közös meggyőződésünk, melyet a 20 éves óvoda
meghívóján olvashatunk:
„Mihez hasonló az Isten országa, és
mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és
elvetett a kertjében; az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak az ágain.” (Lk
13,19)
FODORNÉ PECZNYIK ZSUZSANNA
ÓVODAVEZETŐ
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HITÉLET

Emlékeztetés
Október hava kimondottan az emlékeztetés
időszaka. Hagyományosan az első vasárnap
emlékeztet arra és adunk hálát azért, hogy
Isten újra gondoskodott betakarítható termésről, megélhetésünkről. Október 6-a emlékeztet az 1848-49-es szabadságharc
hőseire, az Aradon kivégezett 13 tábornokra.
Azután azokra a hősökre, akik 1956-ban mertek szembeszállni a kommunista diktatúrával. Majd a hónap végén emlékezünk meg a
reformáció 502. évfordulójáról, s az azt követő Halottak Napján arról, hogy mivel ingyen,
kegyelemből, hit által van üdvösségünk,
ezért lehet reménységünk halottaink felől, és
saját halálunk felől is. Érdemes megfigyelni,
hogy ezek az ünnepek arról is szólnak, hogy
a hívő embernek részt kell vállalnia a mindennapi munkában, a közösségért, hazáért
való küzdelemben, az egyházért való szolgálatban, s nem csak az örökélet, üdvösség lebeg a szeme előtt. Pontosabban: az örökélet,
üdvösség magában foglalja az evilági létet is,
még ha sokkal kisebb szelete is az egész valóságnak.
Október 6-án volt az evangélikus templomban az aratási hálaadó ünnepség az óvodások szereplésével. Az óvoda dolgozói
citerával kísértek Istent magasztaló éneke-

ket. Az igehirdetési alapige Illésről szólt, aki
a sareptai özvegyasszonynál nyert menedéket, akinek azt ígérte az Úr, hogy nem fog kiürülni a lisztesfazeka, sem az olajoskorsója. S
mi is rácsodálkoztunk, hogy mennyire hálásak lehetünk, hogy Isten megadja évről-évre
azt, ami a megélhetésünkhöz szükséges.
Olyan dolgokat kapunk tőle, melyek előállítására nem vagyunk képesek: egyetlen szem
búzát, egyetlenegy gyümölcsöt nem tudunk
előállítani, csak Isten munkatársai lehetünk
megtermelésükben. A hálaadás „műfaja” kiveszőben van társadalmunkban, pedig a hálaadó attitűd hozzájárul ahhoz, hogy
boldogabb életet éljünk. S ráadásul a világ
nagyobbik felén nem természetes az, hogy
mindig van mit tenni az asztalra.
Mivel ezen a napon volt az évfordulója az
aradi vértanúknak, ezért hadd osszam meg
egyikőjük, Damjanich János 1849. október 5ről 6-ra virradó éjjelen megfogalmazott
imádságát: „Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való
elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra
is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam
ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és
ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített

némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét
kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt,
és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt,
ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy
beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áldd meg
Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered,
ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem

Aki a kicsit nem becsüli…
Ezt a cikket a lélek szelídségével és megértésével írom a kedves olvasóknak, hogy tolmácsoljam Don Bosco, és az Isten üdvözletét.
Hogy jön ide Don Bosco? Úgy, hogy ő a nagytarcsai „kis” katolikus templom védőszentje, és
mint védőszent, Isten céges ügynökeként, PRosaként azon dolgozik, hogy közbenjárjon, és
gyarapítsa a rábízottakat. Viszont van egy kicsi
probléma. Az hogy testileg már nincs köztünk,
és fizikailag tehetetlen, szellemi szinten pedig
nem hallja meg senki, mert sokan már Istenhez
sem imádkoznak, nemhogy hozzá.
Nem azt akarom, hogy zsákruhába öltözve,
egész nap a templomban morzsoljuk a rózsafüzéreket. Csupán azt, hogy az emberek megtalálják újra a templomot, jöjjenek a
problémáikkal, betegségeikkel újra Istenhez!
Hogy mindenki szentségre törekedő életet éljen, hogy ne taposnia kelljen az életéért, hanem másokat felemelnie, olyan életet, ahol a
pénz nem cél, hanem eszköz! Ahol „menő” a
másokért való lemondás, a segítségnyújtás, és
bűn az öncélú halmozás, ahol nem szégyen
imádkozni, és gáz, ha nem foglalkozik valaki a
lelkével!
Érdekesen hangzik nem?! Pedig ez a kereszténység! Nincs ebben semmi hókuszpókusz. Ez
az alaptermészetünk. Mégsem értem, miért
üres a mi kistemplomunk. A mai világ azt
mondja: a pap, meg a hívek bűnösebben élnek,
mint „én”. Nem a papért, vagy Mariska néniért
kell templomba járnunk, hanem magunkért.
Pedig ha valaki pertuba akar lenni Istennel, akkor ez elkerülhetetlen, és LÉTKÉRDÉS! Aztán minek jöjjünk templomba, hisz Istennel bárhol
találkozhatunk. Én erre azt mondom, minek
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megyünk nyaralni, és erdőbe kirándulni, amikor levegőt, és pihenést otthon is lehet kapni,
ráadásul ingyen! Tehát normális dolog pénzt
költeni erre?! A másik csoport, meg azt mondja: Minek jöjjünk ebbe a jellegtelen kicsi templomba, amit nem is vesz észre az átutazó. Mi
amúgy is máshova járnunk, itt meg úgy sem
tudjuk, mikor van mise, nincs mozgalmas vallási élet, bent sötét van, meg hideg, és még freskók sincsenek. Akkor már inkább a kistarcsai
„nagy” templomba megyünk, vagy a megszokott régi templomunkba, oda, ahova korábban
is jártunk.
A statisztikai adatok arról tanúskodnak,
hogy Nagytarcsa lakosságával a katolikusok lélekszáma is gyarapodott. Ez valahogy nem látszik.
Viszont most én kérdezek vissza: Hol? Hol
vagytok kedves, szeretett testvéreim? Hova jártok templomba? Egyáltalán jártok? Ha nem, miért nem? Ha igen, miért nem ide? Tudjuk, a
paphiány sok mindent meghatároz. De a lehetőség adott…
Így hát szeretettel várunk mindenkit! Építsünk egy erős közösséget, tömjük teli lelkünket
Isten gondviselő szeretetével, és a templomot,
erős lelkű, istenfélő emberekkel! Imádkozzunk
és vigyük tovább a jó hírt: Jézus él, és hív mindenkit! Gyertek! Legalább néha kukkantsatok
be Don Boscohoz, gyermekeitek barátjához,
köszöntsétek őt Istenünkkel együtt! Becsüljük
meg ezt a szép kis templomunkat, és lassan
gyarapodó közösségünket.
Mert tudjátok: aki a kicsit nem becsüli…
FARKAS ETE DOMONKOS

Nyitott
templomok
éjszakája
Nagytarcsán is megnyitották kapuikat a
templomok a nagyközönség számára. Az országos program idei mottója ez: „Legyetek
mindnyájan egy” – egy közösség vagyunk, öszszetartozunk. Ennek szellemében szerveződött
a mi rendezvényünk is. Az evangélikus templomban lehetőség nyílt egy kis toronymászásra, meg lehetett nézni a harangokat is. Majd
Pintér Béla énekes tartott koncertet. Béla sugárzó személyisége, isten- és emberszeretete
áradt ránk dalain keresztül, melyeket a koncert
végén már kicsik-nagyok együtt énekeltek. A
koncert után fáklyás menet indult a katolikus
templomhoz, ahol Farkas István egyháztanács
tag mesélt a nagytarcsai katolikus közösség és
a templom történetéről. Közös énekkel zártuk
e szép estét. A zenét a helybéli és cinkotai hívekből álló dicsőítő csoport szolgáltatta. A rendezvény Nagytarcsa önkormányzatának

Nagytarcsai TÜKÖR

VENDÉGJÁTÉK
sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen.“
Október 23-án, mi evangélikusok sokat
gondolunk Ordass Lajos püspökünkre, akit
a forradalom leverése után menesztettek
püspöki székéből, mert mindvégig megalkuvás nélkül képviselte az ország és egyház
érdekeit. Az Andrássy út 60. szám alatti ÁVH
székházban raboskodott, ahol úgy tudott
túlélni, hogy naponta tartott magának áhítatot magyar, német, angol, svéd nyelven.
Így jutunk el a reformáció emléknapjáig,
melyet október 31-én ünneplünk. A reformáció volt a történelemben a legnagyobb
léptékű visszaigazodás a Szentíráshoz,
melynek tanítását Luther a négy „sola”-ban
fogalmazta meg: egyedül Krisztusban,
egyedül kegyelem által, egyedül hit által
van üdvösségünk, s Istennek ezt a tervét
egyedül a Szentírás által ismerhetjük meg.
Semmi egyéb nem adhat menedéket számunkra ezen a világon, sem a bűnből, sem
az örökélet tekintetében. Ebben a reménységben látogassunk ki Halottak napján a temetőkbe!
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

támogatásával, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának, az evangélikus és a katolikus
egyházközség és önkéntesek szervezésével valósult meg. A fáklyás menetet biztonságát a
Nagytarcsai FLEX Polgárőrség biztosította. Köszönet minden segítőnek és közreműködőnek!
Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek a rendezvényre!
SZÖVEG, FOTÓ RÓNAINÉ KRISZTINA

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: Október 13. és 27-én; November 10. és November 24-én. (Minden hónap 2. és 4. vasárnapján!)
Szeretettel várunk mindenkit misére, a
már iskolás fiúkat pedig ministrálásra!
CSALÁDCSOPORT: Jelentkezni, Mayerné
Schuller Hajnalkánál lehet
Tel.: 0630/5694104;
Email: schuller.hajnalka@mail.com

Nagy sikerű előadás – Abigél

zeptember 13-án a Sárospataki ReformáS
tus Gimnázium színjátszó körének előadásában Szabó Magda Abigél című darabját
tekinthettük meg. A diákok által, nagy átéléssel
előadott darab hatalmas sikert aratott. A nagytarcsai közönség vastapssal köszönte meg a
színházi élményt. Megható mozzanattal záródott az est, Csákiné Győri Beáta tanárnő, a színjátszó csoport vezetője aznap ünnepelte
születésnapját. Ezúton is köszönetet szeretnénk
mondani Sepsi Editnek, aki nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg. Köszönjük
a diákoknak, hogy elfogadták meghívásunkat!
Köszönjük Rónai Pálné Krisztina képviselő aszszony segítségét, aki már hónapokkal a rendezvény előtt elindította a szervezést. Köszönjük a
nagytacsai önkormányzat támogatását, a helyszín és a technika biztosítását.
Köszönet Rimóczi Sándor polgármester úrnak, aki 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány formájában fejezte ki a község köszönetét a
színjátszócsoportnak. Köszönjük a Nagytarcsai
Közszolgáltató vezetőjének, Ősz Gyulának és
munkatársainak segítségét: a színjátszó csoport
fogadását, a helyszín berendezését, a technika
és a kellékek biztosítását és az előadás utáni
megvendégelését is szolgáltatták.

Bármiféle észrevételt, ötletet, kérdést a
nagytarcsa.plebania@gmail.com emailcímre várjuk.
Ahonlapunk nagytarcsa.plebania.hu, a
Facebook-profilunk pedig már készülőben van.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
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KÖZÉRDEKŰ

Szabadság Napja Emlékfutás
A Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítők egy csapata a Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója alkalmából 2019. október 21-23 között „Szabadság Napja
Emlékfutást” szervez Debrecen-Szolnok-Mende-PécelNagytarcsa-Budapest útvonalon, tisztelegve a hazáért életüket és vérüket áldozó hőseink előtt.
A rendezvény fő védnöke: dr. Benkő Tibor, Magyarország
honvédelmi minisztere.
A váltófutás október 23-án 7 óra 40 perckor érkezik, Rákoscsaba felől Nagytarcsára, a községtáblához.
A csapat, a csatlakozó futókkal, (civil szervezetek tagjai,
itt élő katonák, a Tömegsport Egyesület sportolói, a Nyugállományú Honvédők Egyesületének aktivistái, a Blaskovits
Oszkár Általános Iskola diákjai és mindenki, aki erre vállalkozik) 8 órakor érkezik a millenniumi emlékműhöz. Itt rövid
megemlékezés után a polgármester emlékszalagot köt a
futók kopjafájára.
Üdítő és frissítő italok elfogyasztása után a teljes csapat 8
óra 30 perckor folytatja futását Cinkota irányába.
A Nagytarcsa határát jelző táblánál a helyben csatlakozott futók befejezik a futást, és visszatérnek az emlékműhöz, gyümölcs, üdítő fogyasztására, emléklap átvételére.
A váltófutás 12 órakor érkezik a Honvédelmi Minisztérium épülete elé, ahol magas rangú állami és katonai vezetők, olimpikonok, sportolók várják.
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A rendezvény támogatói között szerepel községünk, a
Nagytarcsai Tömegsport Egyesület, a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete is.
Mindezeket figyelembe véve felkérünk mindenkit, aki a
hősök előtti tisztelgés ezen rendezvényén csatlakozó futóként részt kíván venni, sportöltözetben legyen a Rákoscsaba irányában lévő Nagytarcsa községtáblánál október
23-án, 7.35-kor.
Az esemény iránt érdeklődőket pedig várjuk az emlékműnél 7.55-re.
Kérem a civil szervezetek és intézmények vezetőit, hogy
szervezőmunkával segítsék, hogy minél többen vegyünk
részt a rendezvényen!

Papp János
a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület
és a Nyugállományú Honvédők
Nagytarcsai Egyesületének elnöke,
a rendezvény helyi szervezője
Telefon: 06-30-535-1101

Nagytarcsai TÜKÖR

EMLÉKEZET
családban
örömmel fogadták a
A gyermekáldás Minden
gyermekáldást.
Hogy fiú születik-e vagy lány, csak elsőszülött esetében bírt
jelentőséggel, vagy akkor, ha egy-egy családban sorozatosan
azonos nemű gyermekek jöttek világra. A legtöbb esetben
szívesen fogadták elsőként a fiút, de, ha lányszületett, reménykedtek, hogy a második fiú lesz.
A századfordulón (19-20. század) nemigen tudták irányíta-

ni sem a gyermekek számát, sem a születési idejét. Volt gyermekáldás bőven, született fiú is lány is. Szívesen vették, és
tisztességgel felnevelték valamennyit.
A 19. században és a 20. század elején inkább az jelentett
gondot, hogy a gyermekbetegségek, a rosszul fűtött lakás, a
nem mindig egészségesen megválasztott étkezés következtében hányan érik meg az iskolás kort.
Orvos nem volt a faluban. Gondot jelentett, hány megszületett gyermek felnevelésének örülhettek a szülők.

A pólyás csecsemők ruházata
A gyermekvárás idején minden anya készített születendő
gyermekének inget, fejkötőt. Annyi mindenkinek volt, amenynyi a napi tisztántartáshoz, cseréhez kellett.
Pelenkának valót is vettek. De ahogy nőtt a gyermek, a pelenkák elnyűvődtek. A pótlásra felhasználtak az anya ruháinak elhasznált darabjaiból is, mondván, erre a célra megfelel.
Napi használatra az anya kelengyéiből választottak vánkost, a huzatával együtt.
A keresztelőre viszont hosszú pólyába tették a kicsit,
amelyre huzatot – gyönyörűen hímzettet – a keresztanya hozott, de ezt gyakran a szertartás után vissza is vitte. Erre az alkalomra díszes főkötőt és inget adtak a babára, Egyébként a
napi használtra csipkével szegett ing is megfelelt, de a mindennapi frissen mosott holmit fontosnak tartották.
A keresztelő napján ünnepelte a család a gyermek érkezését, amikor finom ételekkel megrendezett ünnepséget tartottak.
A szülőanyát a komaasszony, a keresztanya is jó ételekkel
látta el. Ilyenkor vitte a komatálat is, megrakva mindenféle jóval. Nem hiányozhatott a húsételek mellől a rurka, a batyuska és a bomba nevű sütemény sem.
Érdekes, érdemes megjegyezni, hogy keresztanyának legtöbbször az anya legjobb barátnőjét kérték fel. Ő lett a komaasszony, akivel attól a naptól kezdve magázódott a szülőanya,
és az így létrejött rokonság erősebb kapcsolatnak számított a
testvérségnél is.
A keresztanya szemmel tartotta keresztgyerekét egész
életében, a keresztgyerek pedig nagy tiszteletben tartotta keresztanyját.
Szeretettel:
TANÍTÓ NÉNI
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Tökfesztivál, almavásár

gottak mellett többféle padlizsánkrém, zakuszka is kapható náluk, sőt saját készítésű szörpöket, lekvárokat is árulnak. Új árusokkal is bővültünk, a Porupsánszki Szőlőbirtok csapatával, akik
Gyöngyösről érkeztek hozzánk. Minőségi palackos és folyó borokkal és fenséges musttal várják a kedves vásárlókat.
Az október izgalmas hónap piacunk életében, mert ekkor
tartjuk a népszerű Tökfesztivált. Ez egy hagyományos terményünnep, melyet kóstolókkal, vendéglátással teszünk emlékezetessé. Ezúton is köszönjük a Nagytarcsai Közszolgáltató
felajánlását és segítségét! Minden évben nagy siker a gulyásparty! A rendezvény egyik főszereplője a tök, mely sokféle formában és ízben vonul fel a fesztiválon, de a forralt bor, tea,
finom lángos és kürtőskalács is kedvelt a vásárlók körében. A
Tökfesztivál két helyszínen zajlik majd, 14.3-tól a piacon, majd
16 órától a Táncsics Művelődési Házban folytatódik tökfaragással, tökszépségversennyel és kézműves foglalkozásokkal. A Tökfesztivál főszervezője a Füzesligeti Egyesület. A rendezvény
Nagytarcsa Önkormányzatának támogatásával valósul meg.
A piacon a Tökfesztivál keretében lesz a szabolcsi almavásár
is: finom almákból lehet vásárolni. Almafajták: Idared, Jonagold,
Golden, Starkinson Ár: 220 Ft/kg. Előkóstolás és rendelés: 2019.
október 18. napján (pénteken) 15-18 óra között lesz a Nagytarcsai termelői piacon. Rendelés/további információ: Komolai
Edina 0670/3 672 874.
Október végén a halottak napja kapcsán módosul a piac
nyitva tartása! Mivel november 1 péntekre esik, ezért október
31-én, csütörtökön lesz a piacnap.
Mindenkit szeretettel vár a Nagytarcsai Piac!
RÓNAINÉ KRISZTINA

sszel igazi árubőség van a piacon. Itt a szüret, a betakarítás
ideje. Most tényleg van miből válogatni a standokon. NépŐ
szerű a zsenge csemegekukorica, a sokféle őszi zöldség és gyümölcs, a csicsóka és az édesburgonya is. A Pálinkás Savanyúság
Manufaktúra termékei is újra kaphatók, sőt a mobil húsos kocsi is hűséges maradt hozzánk. Nálunk csirke, sertés és marhahús is kapható, kérésre a kiválasztott húst le is darálják. Márti
és István a Fazenda Farm tulajdonosai újabb és újabb ínyencségekkel rukkolnak elő, a finom füstölt húsok, kolbászok, felvá-
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Szeptemberi zsongás a Rozmaringok háza táján

szeptember nem csupán az iskolakezdést és a nyári pihenést követően ismét rendszeressé váló heti két néptáncórát
A
jelentette a Rozmaring Néptánccsoport gyermekei számára. Az
ősz beköszöntével felpezsdült a Rozmaringok élete. Egy hónap
leforgása alatt öt alkalommal, négy különböző helyszínen szerepeltek a kis táncosok. Mindenütt nagy szeretettel, örömmel
és jókedvvel fogadták a lelkes és elszánt gyerekeket.
A Falunapot idén szeptember 7-én, az önkormányzat és a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület közös rendezésében tartották meg. A rendezvényre a Rozmaring Néptánccsoport is meghívást kapott, a műsorprogram keretében két
produkciót is előadtak a gyerekek.
A Csillagszem Óvoda 10. születésnapja alkalmából rendezett
ünnepségen is részt vettek. A csoport gyermekeinek nagy része ebbe az óvodába járt, így nagy örömmel fogadták a meghívást a szeptember 14-én megtartott születésnapi partira. A
rendezvény egyik nyitó produkciója volt a gyerekek előadása,
melyet mind az óvodás gyerekek, mind az óvónénik és a szülők
nagy lelkesedéssel és kitartó tapssal fogadtak. Ezt követően a
Rozmaringok kicsit újra óvodások lehettek, játszottak, ugrálóváraztak, csodás arcfestmények születtek, ebédre pedig finom
paprikáskrumplival is megvendégelték őket.
A Rozmaringok szeptember 21-én Papp János meghívására
Gyömrőre látogattak. Szüreti felvonuláson és mulatságon vehettek részt a Kenyér, a Kultúra és Bor ünnepe elnevezésű rendezvényen, melynek keretében a XIV. Egyházi-és világi borok
versenyének eredményhirdetésére is sor került. A táncosok a
felvonulás során traktoron utazhattak, cipóból lecsót ehettek,
meleg pogácsával és nagy szeretettel várták őket.

A rendezvényen Nagytarcsa vendégtelepülésként vett részt,
jövőre pedig már vendéglátóként jeleskedhet. Ezt jelképezte a
vándorzászló, amelyet Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
vett át.
Szeptember 27-én ismét a Csillagszem Óvodába látogattak
a Rozmaringok, ahol a hagyományos szüreti mulatságon szinte már hagyományosnak nevezhető táncukkal zárták a szüret
jegyében megrendezett napot. Almáspitével és számos finom
süteménnyel, valamint musttal vendégelték meg őket a fellépés után.
A Rozmaring Néptánccsoport Hégli Marianna, a Kisbojtár
gyermektáncegyüttes vezetőjének meghívására szeptember
28-án Párkányba látogatott. A nagytarcsai néptáncos gyermekek a XVIII. Dunamenti folklórfesztiválon vettek részt.
A műsor keretében a Rozmaringok két produkcióval léptek
fel, galgamenti és rábaközi motívumokat felvonultató előadásaik nagy sikert arattak. A Rozmaring Tánccsoport örömmel tett
eleget a meghívásnak és látogatott el Párkányba, ahonnan egy
újabb közös élménnyel gazdagodva tértek haza Nagytarcsára.
A rendkívül eseménydús szeptembert egy kicsit nyugalmasabb október követi. A próbák azonban gőzerővel zajlanak, a
gyerekek ugyanis új koreográfiával készülnek a hónap végén
megrendezésre kerülő szlovák nemzetiségi napra.
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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
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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 október-november

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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Állásbörze Nagytarcsán!
Dolgozz közelebb
a lakóhelyedhez!
November 8. péntek,
14:00-18:00, BGW Irodaház
(a XVI. kerület irányából a benzinkutaknál)

Autóval parkolási lehetőség biztosított, 480-as és 482-es busz megáll a
körforgalmaknál, onnan 1 perc séta
az Irodaház.
Félóránként, a településről, több
helyszínt érintve közlekedik az
„Állásbörze Busz”.
Információk: „Nagytarcsa és környé-

A SzilasTV
minden hétfőn 18 és 23 óra között
új adással jelentkezik.
Ismétlés a hét minden napján,
ugyanabban az időpontban.
Műsorunkat a DIGI és a UPC
kábelhálózatán érhetik el nézőink,
előbbinél a digitális, utóbbinál az
analóg csatornán.
Kövesse nyomon a térség eseményeit a televízióban is!

ki állások” Facebook oldalon!

Juka Bt.

ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ

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
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A ROLFIM Kft. szervezésében elektromos és elektronikai
hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely
során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje:
november 16. (szombat), 08:00-12:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Nagytarcsa, Sport utca 5. (Grund, sportpálya)
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül „minden, ami valaha árammal, elemmel
akkumulátorral működött”
KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK (RÉGI TV, MONITOR)
Várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb, gazdasági intézmények stb…)
bejelentését is, és igény szerint a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről.
Az igények bejelentését a 06-1/269-0234-es telefonszámon
várjuk 2019. november 15-ig, munkanapokon 08:00-12:00ig. A bejelentésben telefonos elérhetőséget is kérünk megadni, a begyűjtő járat megtervezését követően
szükségessé válhat az elszállítás időpontjának pontosítása
céljából!
A ROLFIM Kft. lehetőséget biztosít, hogy egész évben a
2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park
alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen
átveszi H-P-ig, 8-13 óra között.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni
szintén a 06-1/269-0234-es telefonszámon lehet!

Nagytarcsai TÜKÖR

HIRDETÉS

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.
Kövesse nyomon
Nagytarcsa és a térség eseményeit
a SzilasTV
műsorában is!

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
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BURSA HUNGARICA
Nagytarcsa Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve meghirdeti a 2020. évi BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, amelynek célja
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázati adatlapokat 2019. október 06. napjától csak elektronikus úton lehet kitölteni és a kinyomtatott, aláírt adatlapot a
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca
4.) Igazgatási Csoportjához a mellékletekkel együtt kell benyújtani ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-18 óráig, szerda 8-16 óráig
és péntek 8-12 óráig)!
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázónak a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a mellékletekkel együtt kell benyújtani a fenti címre 2019. november 05.
napjáig, mely egyben a hiánypótlás határideje is!
Kapcsolattartó: Németh Katalin;
tel.: 28/450-204/107.; 70/337-1752;
e-mail: igazgatas1@nagytarcsa.hu

Nagytarcsa Község Önkormányzata

