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Tanító néni elment
Evangélikus egyházi szertartás keretében búcsúztak a nagytarcsaiak Molnár Lajosné Hajdú Margittól. Csaknem kétszázan gyűltek össze a temetőben, hogy
utolsó útjára kísérjék a falu Tanító nénijét, akinek szárnyai alatt generációk tanultak meg itt írni és olvasni, számolni, szeretetben, becsületben élni, dolgozni.
A szertartás keretében Baranka György lelkész idézte fel Margit néni és férje,
Molnár Lajos Nagytarcsáért végzett munkásságát. Mint beszédéből is kiderült, a
tanító házaspár nem csak tanított, hanem kutatott és értéket mentett.
Az önkormányzat nevében Rimóczi Sándor polgármester búcsúztatta Tanító
nénit. – Több nemzedéken keresztül oktatta a falu gyermekeit a betűvetés tudományára. Gyönyörű kézírása mindannyiunkban megmarad. Munkájáról csak a legmagasabb szinten lehet beszélni. A tanítás mellett a falu kulturális életét is aktívan
alakították férjével, Molnár Lajossal. Kórust, színjátszó csoportot és tánccsoportot
szerveztek. Kirándulásokkal és színházlátogatásokkal is ablakot nyitottak a világra.
A különböző tanfolyamokon a felnőttek ismereteit bővítették. Igazi néptanítók voltak, Gárdonyi Géza szavaival élve lámpásai ennek a közösségnek, melynek fényénél
százak szívták magukba az emberi tisztességet, műveltséget, a kultúrának minden
szépségét. Tantermük volt az egész falu – mondta a polgármester.
Fényes Erika, a Blaskovits Oszkár Általános Iskola intézményvezető-helyettese
azon szerencsések közé tartozik, akit még tanított Margit néni. A ravatalnál rámutatott, Margitka néni mindig csak elsős és másodikos gyerekeket tanított, ami
a leghálásabb, de egyben a legnehezebb is a pedagógusi pályán. Hiszen ekkor
kell olyan alapokat adni nekik, amelyekre a későbbi tanulmányok során is bizton
lehet építeni.
Győriné Kováts Andrea Margit néni és férje elévülhetetlen érdemeiről szólt,
amelyek eredményeként hatvan éve létre jöhetett a Falumúzeum.
Elbúcsúzott a Tanító nénitől Bátori László, a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a helyi néptánccsoport vezetője is.
Végül egyházi énekek és imádság kíséretében került Molnár Lajosné Hajdú
Margit, Tantó néni végső nyughelyére.
(A Tanító néni lapunknak küldött utolsó levele a 2. oldalon olvasható!)

www.nagytarcsa.hu

Nagytarcsai

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

VÉGSŐ BÚCSÚ

Az utolsó levél (Vezeti a kezemet)
Tanító néni, Molnár Lajosné Hajdú Margit
2018 őszén küldte első írását a lapunkba,
egy sorozat első állomásaként. Kézírással,
gyöngybetűkkel. És küldte minden hónapban, precízen. Nem magáról írt, hanem
Nagytarcsáról. Hagyományokról, néprajzról,
viseletről, használati tárgyakról.
Idén, januárban kicsit aggódtam is. Nem
jön az írás? De, megjött. Kicsit rendhagyó.
Két nappal a halálhíre előtt érkezett meg.
Olyan, mint egy végső üzenet, utolsó bekezdését tekintve pedig végrendelet. Megrendültem, amikor elolvastam, majd másnap
még jobban, amikor rádöbbentem: Ő tényleg tudta, hogy ez az utolsó levele.
Mindig is úgy éreztem, amióta leveleit
kaptam, hogy hiába nem voltam a tanítványa, diktál. És vezeti a kezemet. Hiszen itt a
kézírás, amit én alakítok számítógépes karakterekké, de az ő útmutatása alapján. Diktál. És vezeti a kezemet. Többé már nem lesz
ilyen. De hiányozni fog.
(A szerk.)
„A dombóvári tanítóképzőbe a második világháború idején beiratkozott egy Tolna megyei kislány, Hajdú Margit, hogy valóra váltsa álmát,
tanító lehessen. Nem volt könnyen megvalósítható ez akkor, amikor a több ezer lelket számláló falum, Iregszemcse, autóbusz híján eléggé el volt
zárva a külvilágtól.
Szerencsém volt, mert a képzőben a tanítás
tudományán kívül a néprajztudományra, annak
szeretetére, becsülésére is oktattak minket. Ott ismertem meg, mi is az a néprajz.
A mi falunkban és közelünkben nem járt senki népviseletben. Édesanyám szekrényében is csak
egy blúzt, „röpikét” találtam. Fekete szövetből
varrták, hímzés egy csepp sem volt rajta.
Úgy hozta a sors, hogy az iskola utolsó évét a
cinkotai képzőben fejeztem be. Ez az iskola hozott
közelebb Nagytarcsához. Ez alatt érthetjük a földrajzi közelséget is, de ezt tudtam a legkevésbé,
mert a földrajz órákon véletlenül sem említette
senki ennek a kedves falunak a nevét.
De az intézet előtt volt egy útbaigazító tábla,
amire ki volt írva: Nagytarcsa, és egy nyíl mutatta, merre van.
Megtetszett az aranyjánosi név: Tarcsa.
Amikor az oklevél birtokában tanítói állást kerestem, a megyei tanácson boldogan fedeztem
fel az álláslehetőségek között a Nagytarcsa helységnevet, és kértem a velem foglalkozó, „állásinterjút” vezető két idősebb kollégától, hogy ide
adjanak kinevezést. Miért, miért nem, inkább szerettek volna Gödöllőre, vagy Kistarcsára küldeni,
mondván, hogy ezeknek közlekedésük is van. De
én, mint megszállott, ragaszkodtam Nagytarcsához.
Megkaptam a kinevezést. 1949. május 1-jén
gyalogosan „bevonultam” a faluba. Elém tárult a
falu Kistarcsa felőli rétje, amely smaragdzölden
csillogott a déli napfényben. A réten, mint egy Szinyei-Merse festményen, egymással szemben, karéjban ült öt aranyos kislány. Szoknyájukat
maguk körül szétterítve valamit játszottak, miközben libákra vigyáztak.
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A szívemet erre a látványra boldogság töltötte el, éreztem, hogy megtaláltam életem célját. Ez
az érzés ma, 94 évesen is elevenen él bennem.
Itt töltöttem két évet, ismerkedtem a gyerekekkel, felnőttekkel. Dolgoztam az iskolában, és soha el nem feledhetően élveztem az itt található
szépséget, a népviseletet, a rajta fellelhető díszítőművészetet, amit sokan maguk rajzoltak, mindenki maga varrta, hímezte. Csodáltam,
szerettem, mert csodálható volt.
Majd Budapestre helyeztek, ahol későbbi férjemmel, Molnár Lajossal találkoztunk és összeházasodtunk. Ő is megismerte a falut, szerencsémre
ugyancsak május 1-jén, 1955-ben, a lányok a fúvós zenekar zenéjére viszkacovát jártak az akkori
óvoda sarkánál. Selyemszoknyájuk, hímzett, soksok alsójuk reppent a táncban. Kivarrott pruszlikjuk, ingujjuk, kötényük, pántlikás hajuk
csodálatos látványt nyújtott.
A debreceni kollégiumban végzett férjemet
ugyanúgy megragadta a látvány, mint engem.
„Jöjjünk ide tanítani!” – mondta. Itt dőlt el további sorsunk.
1956-ban kiköltöztünk. Megszületett a gondolat, hogy megörökítésre érdemes a látvány,
meg kell alapítani a múzeumot, le kell jegyezni a
helytörténetet és a szellemi néphagyományt.
Legelőször a férjem fogalmazta meg, magam
pedig azonnal hozzáláttam a megvalósításhoz.
Ehhez persze kellett a sok jóindulatú Kati, Erzsi, Annus néni, Pista, Pali, Jani bácsi, akik, amikor
megtudták, hogy őseik örökét, tárgyi és szellemi
hagyatékát szeretnénk közkinccsé tenni, szívesen,
örömmel ajándékba adták a féltve őrzött holmikat, mesélték a helytörténetet, szokásaikat. Mi pedig hordtuk és jegyeztük mindezt. Segítettek az
akkori tanítványok is. Kerékpárra pakoltuk az
egy-egy vasárnap kapott dolgokat, és vittük a lakásunkra, ahol gyűlt, gyűlt a sok emlék. Az elsők
között volt egy 1886-ból való kelengyés láda, Erdek Zuzana felirattal, apró, piros virágokkal.
Ebbe pakoltuk az ajándékokat. Hamar megtelt. Más bútorok is ide kerültek, helyiséget kellett
keresni. Találtunk is. A színjátszó és tánccsoport
próbahelyiségeit, a mai múzeum épületét „foglaltuk le” a céljaink elérésére, a Tanács tudta nélkül.
Lett is belőle vita, amely a múzeum javára vált.
A sok-sok kedves öltözeti darab mellett súlyos
templomi énekes könyvek, paraszti munkaeszközök, bútorok is hozzánk kerültek. Kaptunk egy „elsőszobai” ágyat, amelyben P. Pista bácsi szerint
csak a szerelmesek aludtak. Ha felvetették a megfelelő „vánkusokkal”, megdöbbentően gyönyörű
látványt nyújtott.
Szereztünk sarokpadot is, 1917-ből valót. A tulajdonos új házaspár neve is rajta van: az új férjet
Sipiczki Mártonnak hívták.
Kaptunk szekrényes-fiókos asztalt, melynek fiókja kulcsra zárható. A kulcsa az anyós zsebében
volt. Ebbe zárták az ételmaradékot – a rossz nyelvek szerint azért, hogy a menyecske délután meg
ne egye…
Sublótot is adtak. Ebben a ruhákat őrizték, tetején a búcsúfiák, vásárfiák, csészék és a borotválkozó tükör állt. Értékes darab a falitükör is,
amelynek tornyain a szerelmi ajándékok, a szalagok függtek.

Amikor a szinte felsorolhatatlanul sok érték
összegyűlt, beleltároztuk azokat, és megterveztük
a Falumúzeumot. Elvünk volt, hogy a bölcsőtől a
koporsóig tükrözze a lakosság életét. Ehhez tanulmányoztuk a Néprajzi Múzeumot, neves muzeológusok segítségével.
1960. augusztus 28-án megnyitottuk a kiállítást. Óriási volt az érdeklődés. Csak sorban állás
után lehetett bejutni. Híre ment a környéken is, a
világban is. A vendégkönyv tanúsága szerint az
első tíz évben negyvenöt országból több ezer vendég tett bejegyzést.
A sikeres megnyitás után a szellemi hagyatékok gyűjtésére koncentráltunk. Jártunk a családokhoz és a budapesti könyvtárakba,
levéltárakba. Ez lassúbb munka volt. Az első
könyvünk, amelyet férjemmel közösen írtunk,
1974-ben jelent meg, Nagytarcsa címmel. Amellett, hogy nagyon kedves számunkra, büszkék
voltunk rá, hogy az USA Kongresszusi Könyvtára
is kért belőle egy példányt a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságától.
A második könyv a Nagytarcsai hímzések,
amelyet csak magam jegyeztem, 1982-ben jelent
meg. A szöveget én írtam, a gyönyörű illusztrációkat Molnár Lajos és segítőtársa, Tarcsainé Sipiczki Anna alkották. Férjem sok tehetséges
rajzoló asszony munkáját másolta, így mondhatók a grafikák eredetinek.
A harmadik könyv A Nagytarcsai Népfőiskola
1938-1988 címet viseli. Molnár Lajos munkája. A
címlapot is ő tervezte. Fontos munka, mert addig
csak a sárospataki népfőiskoláról lehetett olvasni, mintha a Sztehlo Gábor által létrehozott nagytarcsai nem is lett volna.
A negyedik könyv közös munkánk, a Tanulmányok Nagytarcsa múltjából című. 1988-ban látott
napvilágot. Mint a többi közös munkában, a népviseleti és néphagyományi részt én írtam, a helytörténetit a férjem.
Az ötödik munka: Nagytarcsa történeti és néprajzi emlékei, a borítón Sinka Pista látható. 1999ben jelent meg. Ebben közöljük Győri Péterné
Hess Zsuzsanna szakdolgozatát: Tanítóművészet
a nagytarcsai evangélikus gyülekezetben címmel.
A 700 éves Nagytarcsa című könyvünk volt az
utolsó, amelyben igyekeztünk emléket állítani a
„kerek évfordulós” településnek.
A könyveken kívül sok cikk is íródott, amelyek
az Élet és Tudomány, a Studia Cornitatensia című
szakfolyóiratokban jelentek meg.
A könyvek írásáért soha nem fogadtunk el
pénzt, ellenben kitüntetést szép számmal kaptunk.
Tekintettel a Falumúzeum megnyitásának
hatvanadik évfordulójára, mindezt a múzeumvezető kérésére meséltem el. Úgy éreztem helyesnek,
hogy a helyi néprajzi értékek megőrzésének indítékairól saját lelki indíttatásaimat is megosztom.
Ha újra születnénk, tudom, újra megtennénk ugyanezt, mert amit ebben a faluban
meg tudtunk őrizni, az megőrzésre érdemes,
nagy érték. Köszönet mindenkinek, aki ebben
segített. Kérem, becsülje meg az utókor!“
Szeretettel:
A TANÍTÓ NÉNI
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Testületi döntések decemberben és januárban
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. december 16án rendes ülést tartott. A karácsonyi
előtti, tavaly utolsónak hitt testületi
ülést egy másik is követte. December 30án a képviselő-testület rendkívüli zárt
ülést tartott. Aki nyomon követi a két
ülés alább részletezett döntéseit, meglepődve láthatja, hogy ezek között négy
napirendi pont, illetve határozat ugyanarról szól, mint a december 16-i ülésen
tárgyaltak. Később talán sikerül elmagyaráznunk a történteket.
A december 16-i ülésen az alábbi
döntések születtek:
A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy a 88/2019 (III.27) számú határozatát
azonnali hatállyal visszavonja. (Ez a korábbi határozat arról szólt, hogy a testület a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. taggyűlési
és tulajdonosi képviselőjének Rimóczi Sándor Vilmos polgármesternek egyedüli, teljes jogú eljáróként felhatalmazást ad.)
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy felveszi napirendre Bardócz Gábor által javasolt napirendi pontnak a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatójának azonnali hatállyal való felmentését.
Zárt ülésen döntött a testület arról, hogy
a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét azonnali hatállyal felmenti pozíciójából. Ugyanakkor egyhangú szavazattal
megszületett a döntés, hogy megbízási
szerződéssel, havi bruttó 430.000 forintért
felkéri Ádány Barbarát, hogy lássa el a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. megbízott
ügyvezető igazgatói feladatkört, határozott
ideig, 2020. június 30-ig.
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
222/2019 (XI.11) számú határozatát hatályon kívül helyezi. (Ez, az immár az új testület által hozott határozat arról szól, hogy a
testület rendeletet alkot a költségtérítések
igazolásának, utalványozásának, nyilvántartásának rendjéről.)
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Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

Módosította a testület a 223/2019 (XI.11)
számú határozatát is. Eszerint a települési
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatokkal a közös együttműködés részletes
feltételeiről, különösen a pénzügyi együttműködés formáiról egyéb jogszabályok
rendelkezéseinek
figyelembevételével
megállapodást köt.
Határozat született, hogy a testület hozzájárul a Csillagszem Óvoda esetében 3
millió Ft, a Polgármesteri Hivatal esetén 2,5
millió Ft bérmaradvány és járulék normatív
jutalom sorra történő átcsoportosításához.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat a JUKO Kft. közvilágítás-üzemeltetésre és -karbantartásra vonatkozó
szolgáltatási szerződését változatlan feltételekkel 2020. március 31-ig meghosszabbítja.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert (mint a szerződésben megjelölt
kapcsolattartót), hogy vegye fel a kapcsolatot a Volánbusz Zrt-vel, és jelezze, hogy a
Képviselő-testület szándéknyilatkozatot ad
ki arra vonatkozóan, hogy a 2019. december 31. és a 2020. január 31. közötti időszakot átmeneti megállapodási időszaknak
tekinti, amely alatt a szolgáltatás változatlanul üzemel. Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint megrendelő a jelenlegi
díjat megfizeti azzal, hogy ez alatt az időszak alatt a felek megállapodást kötnek.
A testület a 245/2019. (XII.02) Képviselőtestület határozatát hatályon kívül helyezi.
Ez a határozat az önkormányzatra vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzési tervről szólt.
Az átdolgozott belső ellenőrzési tervet a
testület 277/2019. (XII.16) számú határozatként elfogadta.
Ezek után lássuk, milyen döntések
születtek a december 30-i zárt ülésen!
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
a napirendi pontban szereplő négy határozatot, amelyeket a polgármester távollétében már december 16-án egyszer
megszavazott a testület, most újra szavazza.

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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Nos, a 267/2019 (XII.16), 268/2019
(XII.16), 269/2019 (XII.16), valamint a
266/2019 (XII.16) számú határozatokat,
amelyek fentebb, a december 16-i ülés első
négy napirendi pontjában szerepeltek, a
testület a december 30-i zárt ülésen változatlan tartalommal elfogadta, megerősítette. Legfeljebb a szavazati arány változott,
de a lényeg változatlan.
Ehhez jött még egy újabb határozat:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019.
december 30-án, zárt ülésen meghozott
korábbi döntései alapján a Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft. ügyvezetőváltás kapcsán az átadás átvétel 2020. január 2-án,
08:00-kor kerüljön sor, ahol a tulajdonos
képviseletében a képviselő-testület (illetve
kijelölt tagok) jelenléte mellett a régi
ügyvezető tételes átadás-átvétel mellett
jegyzőkönyvvel adja át az új ügyvezetőnek
a kft. dokumentumait és eszközeit, illetve
minden kapcsolódó dolgát.
Itt is megegyezett a szavazati arány az
előzőekével: 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás.
Végül, immár egyöntetű szavazással
döntöttek arról is, hogy a képviselő-testület kezdeményezi a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. teljes körű pénzügyi átvilágítását,
erre egy külső céget bíz meg, bekér három
árajánlatot, illetve ennek az összegét betervezi a 2020. évi költségvetésbe.
Január 8-án ismét ülést tartott Nagytarcsa Önkormányzatának Képviselőtestülete.
Ezen az ülésen a háziorvos kérdésében kellett állást foglalni. A képviselők úgy dön-

töttek, hogy dr. Dutka Edina háziorvossal
(Medina -Vital Kft.) egészségügyi feladatellátási előszerződést köt az önkormányzat. A végleges ellátási és üzemeltetési
szerződést a megbízott háziorvossal január 31-ig megköti.

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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A polgármester véleménye a történtekről
Kedves Nagytarcsaiak!
December 16-án este bizottsági, majd testületi
ülést tartott Nagytarcsa Község Önkormányzata,
amelyen családi program miatt nem tudtam részt
venni. Ilyen az elmúlt 17 évben – mióta képviselő
vagyok – viszonylag kevés volt, szerintem egy kezem is sok lenne hozzá, hogy összeszámoljam. Alpolgármester asszonnyal átbeszéltük a napirendi
pontokat, átnéztük az előterjesztéseket, és megbeszéltük, hogy ő vezeti az ülést.
Késő este meglepetésként ért a hír, miszerint a
nyugodtnak ígérkező testületi ülés viharossá vált.
A testület leváltotta Ősz Gyula ügyvezető urat, a
Közszolgáltató vezetőjét.
Az ülés menetét megszakítva nyújtották be az
előterjesztésüket Bardócz képviselő úr vezetésével
– miközben Ősz Gyula kikísérte a Főtávtól érkezett
szakértőt – azt sem várva meg, míg visszaér a terembe. Ezt a lépést is négyen egyeztethették előre,
hiszen Rónai Pálné képviselő asszony is tudomásom szerint megszakította kórházi kezelését az
ülés időtartamára.
Ezek után zárt ülés keretében azonnali hatálylyal leváltották a Közzolgáltató ügyvezetőjét. Jegyző úr ülés közben felhívta figyelmüket a
törvénytelenségre, de ezzel mit sem törődtek.
Másnap reggel telefonon értesítettek, hogy
menjek azonnal a Közszolgáltató irodájába, mert
két képviselő – Bardócz Gábor és Papp Gabriella –
megjelentek az irodában az általuk előző este kinevezett „új ügyvezetővel”, és kérik a dolgozóktól
az iratok átadását. Semmilyen írásos dokumentumot nem nyújtottak át részükre, amivel ezt a tényt
igazolni tudták volna, illetve Ősz Gyula ügyvezető
úr sem kapott írásos felmondást a mai napig sem.
A Közszolgáltató egyik dolgozója megkérdezte,
hogy milyen indokkal szüntetik meg Ősz Gyula
megbízatását, mire Bardócz képviselő úr közölte,
hogy ők, képviselők minden indok nélkül megszüntethetik, nem tartoznak magyarázattal.
Természetesen számon kértem a képviselőket,
hogy a polgármester és az alpolgármester értesítése nélkül, hogy gondolják a kis magánakciójukat. Bardócz Gábor képviselő a tőle szokásos
arroganciával, minősíthetetlen hangnemben szólt
hozzám, amire valóban felemeltem a hangomat
és keresetlen szavakat használtam. Valóban távozásra szólítottam fel őket, mivel véleményem szerint az egész eljárás részükről törvénytelen volt.
Nehezményeztem azt is, hogy nincsenek tekintettel az ott dolgozó emberekre és családjukra sem
így, karácsony közeledtével.
Ekkor érkezett meg ügyvezető úr, aki szintén felháborodva vette tudomásul, hogy az irodájában a
munkavállalókon kívül más személyek is tartózkodnak, amelynek hangot is adott. Távozásra szólította fel a képviselőket, akik nem akartak
elmenni. Az események hatására a Közszolgáltató
egyik dolgozója közben rosszul lett. Ekkor sajnos
olyan fordulatot vettek az események, aminek nem
lett volna szabad bekövetkezni. Ügyvezető úr
mindkét képviselőt karjánál fogva kitessékelte az
irodájából. Ezután a rosszul lett dolgozójával kezdett foglalkozni.
Több kérdés is felmerül bennem az esettel kapcsolatban:
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1. Ekkora horderejű döntést ilyen kapkodva, elhamarkodottan, a törvényességi keretek betartása nélkül kell meghozni?
2. Milyen alapos indokuk volt az azonnali felmentésre? Ugyanis nem indokolták a felmentést.
3. Nem illeti meg ügyvezető urat a tisztességes
eljárás?
A dolgozók vegzálása még azóta sem fejeződött be részükről, ugyanis telefonon és személyesen is „felhívták” a figyelmüket arra, hogy más
ügyvezető van, és ha úgy gondolják, akkor már
holnap nem kell bemenni dolgozni.
Csütörtökön (2019. december 19-én) polgármesteri vétót nyújtottam be több határozat ellen
is az önkormányzati törvény alapján, melyet újra
fogunk tárgyalni, illetve továbbítva lett a Kormányhivatal felé is törvényességi felülvizsgálatra.
Továbbra is az a véleményem, hogy az erőből
történő politizálás nem vezet eredményre, a falu
érdeke nem ezt kívánja!
Itt szeretnék reagálni a facebook-on terjedő „legendákra” is. Például, állítólag nem bírom elviselni, hogy nem az én akaratom érvényesül, mert már
nem „bólogatójánosok” ülnek mellettem. Jelzem,
eddig sem azok ültek, és ha valaki egy kicsit is
megnézte az előző testület összetételét, láthatta,
hogy akkor sem voltam többségben. Szintén felróják nekem, hogy nem vagyok kompromisszumra
hajlandó.
Viszonylag nehéz úgy kompromisszumot kötni, hogy nem tájékoztatnak érdemben. Ez nem
csak a felmentés kapcsán volt így, hanem más
ügyekkel kapcsolatban is.
A kompromisszumról még annyit elmondanék, hogy azt a négy képviselő hogyan is alkalmazza a valóságban. Az alakuló ülés előtti
egyeztetésnél megbeszéltük, hogy a külsős bizottsági tagokról is egyeztetünk. Mi elmondtuk azokat a neveket, akiket szívesen láttunk volna a
bizottságban. Tőlük azt a választ kaptuk, hogy
még nem készültek, majd átküldik, és egyeztetünk. Ez többszöri kérésünkre sem történt meg,
ehelyett megkaptuk az általuk átdolgozott
SZMSZ-t, benne a bizottságok számával, személyi
összetételével, státuszával, amelyet nem változtatnak meg. A mi általunk előterjesztett SZMSZmódosítást nem fogadják el, helyette követelik a
négy képviselő által benyújtott SZMSZ és csatolt
előterjesztések napirendre tűzését! A vitán mindenki a törvényben foglaltak szerint közölheti erről véleményét. Felhívták jegyző úr figyelmét, hogy
amennyiben törvényességi kifogása van az általuk benyújtottak ellen, akkor munkaköri kötelessége erre felhívni a figyelmüket, mert ez a testület
„törvényesen kíván működni”. Majd zárszóként közölték velünk, hogy „vitát a fentiekről nem kívánunk nyitni”.
A „követeljük” szó használata nem a kompromisszumok irányába vezet.
Némi ellentmondást is érzek a levélben. „A vitán mindenki a törvényben foglaltak szerint közölheti erről véleményét.” „Vitát a fentiekről nem
kívánunk nyitni.”
Ezek után az alakuló ülésen az általuk benyújtott SZMSZ-t megszavazták, függetlenül attól,
hogy jegyző úr több oldalnyi törvénytelenségi észrevételt tett.

Természetesen az ülés után ezt az SZMSZ-t törvényességi felülvizsgálatra küldte el jegyző úr,
melyre 2019. december 20-án kaptunk választ.
Több pontját is törvénysértőnek minősítették, melyeknek módosítására 60 napot kapott a testület.
Visszatérve a decemberi 16-i határozatokra, a
december 30-i rendkívüli ülésen ezeket a testület
változatlan formában elfogadta (4 igennel), illetve
egy új határozatban (285/2019. (XII. 30.) az átadás-átvételt 2020. január 2-án 8:00 órára tűzték
ki, ahol a tulajdonos képviseletében a képviselőtestület (illetve a kijelölt tagok) jelenlétében a régi
ügyvezető tételes átadás-átvétel mellett jegyzőkönyvvel adja át az új ügyvezetőnek a kft. dokumentumait és eszközeit, illetve minden
kapcsolódó dolgát.
Természetesen az előzményekhez kapcsolódva
ezeket a határozatokat is törvényességi felülvizsgálatra küldtük a Kormányhivatalhoz.
Jegyző úrral egyeztetve, amíg a határozatok
törvényességi felülvizsgálata nem történik meg a
Kormányhivatal által, addig ezzel kapcsolatosan
semmilyen dokumentumot nem írok alá, mivel
törvénysértésben nem kívánok részt venni. A Kormányhivatal állásfoglalása után természetesen a
jogszabályoknak megfelelően fogok eljárni.
Miért is írom le újra mindezt? Többen érdeklődtek nálam, hogy mi történt a Közszolgáltató
irodájánál.
Nos, 2020. január 2-án – Papp Gabriella és Kovács Tibor képviselők, az általuk kinevezett „új
ügyvezetővel”, két külsős bizottsági taggal, illetve
magánszemélyekkel megjelentek a Közszolgáltató irodájánál az átadás-átvétel miatt, ami meghiúsult, mivel a Közszolgáltató dolgozói
szabadságukat töltötték, csak ügyelet volt részükről, illetve az Önkormányzatnál is igazgatási szünet volt 2020. január 5-ig.
Az átadás-átvétellel kapcsolatosan azonban
felmerült bennem néhány kérdés:
1. Ki és mikor jelölte ki a képviselő-testület tagjait, hogy az átadás-átvételnél jelen legyenek?
2. Magánszemélyek milyen „hatalommal felruházva” voltak jelen?
3. Hogyan is gondolta azt valaki józanul, hogy
az átadás-átvételre való felkészülés 2019. december 30-án déltől 2020. január 2-án reggel 8-ig
megvalósítható, amikor mindenki szabadságát
töltötte, igazgatási szünet és munkaszüneti nap is
volt? (Véleményem szerint a könyvelőnek is jelen
kellett volna lennie, hiszen az átadáshoz feltétlenül szükség lett volna a jelenlétére. Ő is szabadságát töltötte január 6-ig.)
Annyit még hozzátennék, miért is nem szeretném aláírni a dokumentumokat. A négy képviselő
által változatlan formában – a jegyző úr által törvénysértőnek ítélt észrevételek ellenére is – előterjesztett
és
megszavazott
SZMSZ-szel
kapcsolatban már megérkezett a Kormányhivatal
döntése, miszerint több pontjában is törvénysértőnek találták.
Emiatt a törvényességi felülvizsgálat végéig
Ősz Gyula ügyvezetőt tekintem a Közszolgáltató
vezetőjének.
RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER

Nagytarcsai TÜKÖR
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Egy csapatban játszunk?
Szeretnénk a Tisztelt Lakosság elnézését
kérni az ironikus helyzet miatt, de sajnos
időközben úgy alakult, hogy az önkormányzat által fenntartott Nagytarcsai Tükör
című lap – szerkesztői huzavona miatt –
nem minden esetben felel meg azoknak a
lakossági elvárásoknak, amit egy helyi hivatalos újságtól elvárnánk. Előre bocsátjuk,
mindez nem a kiadó hibája.
Miről kell(ene) szólnia az újságnak? Az
első feltétele, hogy hitelesen tájékoztassa a
település lakosságát a helyi közigazgatásról, közéleti-, kulturális- és sportéletről.
Emellett természetesen az is fontos, hogy
mindezt szívesen forgassák a településen
élők, hiszen értük dolgozunk.
Tavaly ősszel a lakosság felelős döntést
hozott: a választási eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy a többség szerint
jelentős változásra van szükség az önkormányzat munkájában ahhoz, hogy a jövőnk
élhetőbb
legyen.
Ennek
következtében egy új szellemű képviselőtestület kezdte meg a munkát, lényegesen
nagyobb fordulatszámon működve.
Félreértés ne essék: a képviselő-testület
hivatott döntést hozni a legtöbb helyi
ügyben, amelynek végrehajtásával a polgármestert, vagy a jegyzőt bízza meg. Ebből a korábbi ciklusokban nem származott
semmilyen probléma, amíg a polgármesternek tetsző döntésekről volt szó. Viszont
az új ciklus több szempontból is máshogy
alakult: a demokratikus úton, többségi felhatalmazással megválasztott képviselő-testület munkája során már eddig is több
„csontvázzal” szembesült, ugyanakkor azzal
is szembe kellett néznie, hogy a polgármester nem „veszi ki a részét” a helyi döntésekből és „külön csapatban” játszik.
Az önkormányzat hivatalos lapja eddig
azokat a közös döntéseinket mutatta be,
ami mindenkit érintett. Ezt az íratlan elvet
próbálja Rimóczi Sándor felrúgni úgy, hogy
polgármesteri lappá igyekszik lezülleszteni
az újság színvonalát.
Önmagában természetes, hogy mindenkinek van saját véleménye. Az ugyanakkor
teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy
ezeket a közös testületi döntéseket – külön
véleménnyel ellátva – uszító jelleggel,
többször pontatlanul, félinformációkat terjesztve kommentál az újságban. A polgármester számára azonban van egy rossz
hírünk: nincs két önkormányzat, nincs két
képviselő-testület és nincs két valóság
Nagytarcsán! Egyetlen döntéshozó testület
létezik, ami az önkormányzatot képviseli,
dönt a helyi ügyekben (egyszerű vagy minősített többséggel) és a helyi újságot is
működteti.
A polgármester mégis úgy tesz, mintha
egyetlen emberként őrködne a törvényes-

ség felett, és a jogszabályoknak megfelelve
igyekszik képviselni a lakosság érdekeit.
Sajnos mindebből nem sokat láthattunk az
elmúlt években.
Ez a cikk a polgármester véleménycikkére válaszul íródott, azonban nem tisztünk
minden félretájékoztatását kommentálni,
csak a leginkább túlzó állításait: nincs szó
„törvénytelen” felmentésről, ami a Közszolgáltató ügyvezetőjét érinti. Ez esetben a
vezetői megbízatás megszüntetéséről született testületi döntés, nem elbocsátásról.
Felesleges volt riogatni azzal, hogy karácsonykor bárkit is az utcára tesznek.
Az önkormányzatnak február 15-ig kell
egy olyan költségvetést alkotni, ami tartalmazza a Közszolgáltatót is. Ez azonban
nem megvalósítható addig, amíg a 2019.
évi II-III. negyedévi adatokat sem ismerjük.
Ezért is kezdeményeztük a Közszolgáltató
teljes körű pénzügyi átvilágítását. Tovább
megyek: rendőrségi nyomozás is folyamatban van (erről azonban máskor). Sajnos
már tettlegességnek is elszenvedői voltunk.
A polgármester jogköréből adódóan
bármikor fordulhat a Kormányhivatalhoz,
annak azonban nincs halasztó hatálya a
meghozott döntésekre, azokat végre kell
hajtani. Ezt rutinos rókaként pontosan tudja, mégsem hajtja végre a képviselő-testületi döntéseket, tehát tudatosan teremt
olyan helyzetet, amelynek következményeiért ő a felelős. Nyilván tisztában vagyunk
az okokkal, azonban mi becsületesen teszszük a dolgunkat, hiszen hamarosan a kép
mindenki számára tisztább lesz.
Számos sérelmet sorolhatnánk, ahhoz
azonban a lap hasábjai kevésnek bizonyulnának. Ha tudnák, képviselőként mennyi
megfélemlítésben, intrikában, ellenszélben
és fenyegetőzésben van részünk, azt hiszem Önök is tollat ragadnának.
Ne feledjük: egy bizonyos szint felett
nem engedhetjük meg magunknak, hogy
egy bizonyos szint alá menjünk. Mégis
szükségesnek tartottuk röviden felvillantani, hogy milyen helyzetekkel találkozunk,
miközben tesszük a dolgunkat, amire
Nagytarcsa lakossága megválasztott minket.
Köszönjük a sok biztatást és segítséget,
amit olyanoktól kapunk, akikre nem is számítottunk! Jó érzés látni azt az összefogást,
ami azért jött létre, hogy a lakosság számára végre élhető környezetet teremtsünk.

PAPP GABRIELLA DIÁNA
RÓNAI KRISZTINA
BARDÓCZ GÁBOR
KOVÁCS TIBOR FERENC

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Búcsúzom
Tisztelt Nagytarcsaiak. Több mint tíz éve
szerkesztem ezt a lapot, ha jól számolom, van az tizenkettő is.
Nagyon szép évek voltak. Beszámolhattunk a lapban lakossági összefogásról, az elesettekről való gondoskodásról,
egymás megbecsüléséről. Építésekről,
beruházásokról, a lakóövezetek fejlődéséről. A közös faültetésekről, a falu nagytakarításairól, az óvodák és az iskola
eredményeiről. Bemutattunk a településen élő hírességeket, civil szervezeteket
és vállalkozásokat. És Vikinek köszönhetően az új lakókat, a kisbabákat.
Ez alatt a bő egy évtized alatt kinőttek a földből az ipari parkok is. Jó ez
vagy nem jó, nem tudom, de úgy egymilliárddal nőtt a község költségvetése.
Szép időszak volt, de egyszer mindennek eljön a vége. A lap nyomdába
adásának napján kérésemre cégünk
ügyvezetője a következő levelet küldte
az önkormányzatnak:
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagytarcsai Tükör című havi magazin kiadói feladatainak ellátására (szerkesztés,
nyomdai előkészítés, gyártás bonyolítása
stb.) vonatkozó megbízási szerződésünket
az abban szereplő 30 napos határidővel
ezennel felmondom.“
Természetesen számos tényező magyarázza ezt a döntésemet. Mondhatom, hogy egyéb elfoglaltságaim mellett
már nem tudom vállalni ezt a feladatot.
De nem tagadhatom, hogy a döntésben jelentősen közrejátszik az a kialakult
helyzet, amelyről éppen ezen az oldalpáron olvashatnak.
Nem hiszem, hogy a következő időszak „ki kit győz le“ és „kinek van igaza“
küzdelmeiben e lap szerkesztőjeként
részt kéne vennem.
A sors furcsa fintora, hogy akkor távozom ebből a beosztásból, amikor a falu
Tanító nénije is elment. Ő véglegesen és
visszavonhatatlanul.
Én azért még maradnék. Hiszen a térségi televízió, a SzilasTV szerkesztőjeként részese kívánok maradni a falu
életének, akár igényli és szerződik erre
az önkormányzat, akár nem. Hiszen
ugyanazt szeretem benne, amit Margit
néni szeretett. A szép, felemelő, közösségteremtő, hagyományápoló hírekről a
tévé továbbra is beszámol.
ZSALAKÓ ISTVÁN
FELELŐS SZERKESZTŐ

KÉPVISELŐK
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KULTÚRA

A kultúra összeköt múlttal, jelennel, jövővel
Tizennegyedik alkalommal került megrendezésre az önkormányzat támogatásával, a
„Tarcsai lovagok” szervezésében a Magyar
Kultúra Napja Gála.
A rendezvény célkitűzése nem változott:
méltóképpen megünnepelni a Magyar Kultúra
Napját, amelynek keretében lehetőséget kapnak a helyi intézmények és kulturális csoportok,
amatőr művészek a bemutatkozásra. Másrészt
a gála célja fennállása óta együtt ünnepelni a
Stefánia Palotában aznap avatott kultúra lovagok közül azokkal, akiknek ideje engedi, hogy
megtiszteljenek minket.
A zsúfolásig megtelt tornateremben a Kultúra Lovagrend zászlójának és a tarcsai lovagoknak a fogadása után, ezúttal az aznap
avatott lovag, Kegye János pánsípon szólaltatta meg a himnuszt.
A résztvevők néma felállással tisztelegtek
Molnár Lajosné Hajdú Margit, a falu Tanító nénije emléke előtt.
A rendezvényen Rimóczi Sándor polgármester mondott köszöntőt.
– Számunkra mindig is fontos volt, hogy a kultúra otthonra leljen településünkön, és ehhez
igyekszünk megteremteni a feltételeket – fogalmazott a polgármester. – Az elmúlt években számos kulturális rendezvényen vehettünk részt. A
helyi civil szervezetek, pedagógusok, a közművelődésben dolgozók a kultúra őreiként tevékenykednek. Külön köszönöm elhivatottságukat,
mindennapi helytállásukat és erőfeszítéseiket,
melyet annak érdekében tesznek, hogy egyre többen éljék meg hagyományainkat. Ők azok, akik a
kultúra ápolásával és újrateremtésével lehetőséget adnak, hogy mi, nagytarcsaiak képesek legyünk a jövőben is magyar módon cselekedni,
leküzdeni az új kihívásokat és értékeket teremteni, amelyek boldogabbá teszik az életünket, mindennapjainkat.
Köszönjük azoknak, akik jóvoltából a mai napon ízelítőt kaphatunk kultúránk gazdagságából,
szóban, zenében és hagyományaink felelevenítésében. Jó arra gondolni, hogy a ma itt fellépők és
a helyi közösségek kulturális élete része magyar
kultúránknak, gazdagítja és élteti azt.
Ezután Nick Ferenc, a kultúra alapító lovagja
osztotta meg gondolatait a budapesti gálán
történtekről.
Ezt követte a kulturális műsor, melynek első
részét a Blaskovits Oszkár Általános Iskola énekkara, Csapóné Sapszon Ágnes vezetésével
kezdte meg.
A Csillagszem Óvodát a Napsugár csoport
képviselte, Kontáné Mészáros Edit és Mozsárné
Bordás Margit óvónők vezetésével.
Az Alapfokú Művészeti Iskola öt tanulója
egyéni zeneszámokkal mutatkozott be.
A Rozmaring néptáncegyüttes mezőföldi,
majd nagytarcsai tánccal ejtette ámulatba a közönséget. A Tömegsport Egyesület Kid-ball csoportjának nagylabdás bemutatója méltán
aratott közönségsikert. A Kistarcsai Kulturális
Egyesületet ezúttal Galánfi Anna énekes képviselte. A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület, a Vencok asszonykórus és az elő-
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KULTÚRA
adott műsoruk magas szintű és üde színfoltja
volt a gálának.
A gála második részében került sor a jelenlévő lovagok és meghívott vendégek köszöntésére, bemutatására. A rendezvényt megtisztelő
kilenc lovag nemzetközivé tette a gálát.
Ezúttal is eljött Sándor Endre polgármester
vezetésével Kovácsvágás küldöttsége.
A hagyományoknak megfelelően sor került
az „Akikre büszkék vagyunk” bemutatására.
Örömünkre szolgált, hogy a színpadon köszönthettük Horvát Hunor versenyúszót, Juhász Myrtill Napsugár táncost, országos
bajnokság ezüstérmesét és távollétében bátyját, Martint, többszörös magyar bajnok taekwondo-versenyzőt.
Köszönthettük Szentgyörgyi Zita hetedik
osztályos tanulót, aki atlétikában ért el kiváló
eredményeket, mellette kimagasló tanulmányi
eredményekkel is büszkélkedhet. Nagy sikert
aratott a sportfelszerelésben, sárga övvel megjelenő Merész Ádám, az MTK utánpótlás judó
aranyérmese. Üde színfolt volt a színpadon a
kerékpárjával fellépő Polacsek Kende.
A felnőtt korosztályt Turányi Lilla, az MTK
labdarúgója, a Magyar Női Labdarúgó válogatott védője, valamint a csapatával kilencszer
Európa bajnokságot nyert senior női kézilabdacsapat tagja, Rimóczi Sándorné képviselte.
Betegsége miatt nem tudott a gálán részt venni Buttás Viktória testépítő, aki a tavalyi ezüstérmek után, a Dél-Koreában megtartott
világbajnokságon két kategóriában is világbajnoki aranyérmet szerzett.
A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai
Egyesületet tangóharmónikán előadott műsorával Homolya Sándor képviselte.
Ezután a kiállításon részt vevő amatőr művészek bemutatása következett, akik a kiállított
tárgyaikkal vívták ki a jelenlévők elismerését. A
kiállítók között köszönthettük Rudolf Piroskát,
Kun Istvánt, Vassné Nyéki Ilonát, Vörös Ákost,
Romász Vivient és a Nagytarcsai Fotókiállítás
képeit bemutató Sebők Zsuzsannát.
Az esemény fénypontja az aznap avatott lovagok bemutatása és bemutatkozása volt. Köszönthettük az Egyetemes kultúra lovagjává
avatott Joszif Bozsukot, Nagybocskó polgármesterét (Ukrajnából), Berlinből Ulrich Moritz
szinkrontolmácsot. Itt köszönthettük a kultúra
lovagjává avatott Kossuth és Liszt díjas zenészt,
zeneszerzőt, Benkő Lászlót, és a pánsípművészt, Kegye Jánost, aki előadásával aratott
nagy közönségsikert.
A rendezvény végén a kultúra lovagjai, a fellépők és a közönség együtt énekelte el a Szózatot és hallgatta meg pánsípon a Székely
himnuszt.
A gála a hagyományos gulyáspartival fejeződött be.
A gálán részt vevő kétszázötven fő részvételét és alkotó közreműködését megköszönve, az
idő és a lap terjedelme miatt tekintsenek el attól, hogy név szerint is megköszönjem mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek a XIV.
gálán és biztattak, hogy legyen XV. gála is.

PAPP JÁNOS
A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Megérkezett a Mikulás a Blaskovitsba!
„Egyszercsak csengőszót
hallottunk... Majd az ajtón
kopogtattak... Mindenki feszült izgalommal várta, ki
lehet az. Csak reméltük,
hogy talán végre a télapó.
Bizony Ő volt, de a krampuszait is hozta magával.
Ők kisebb káoszt igyekeztek okozni az osztályban,
de szerencsére a Mikulás
még időben közbe avatkozott, s megkaptuk tőle várva várt ajándékainkat,
melyeknek nagyon örültünk. Köszönjük télapó!!!”
Mikulás-délután: „Örültünk, hogy sok új játékkal is

December hatodikán reggel minden osztály
izgatottan várta a Mikulás érkezését, aki
órák közben, halk csengőszóval hallatta,
hogy közeleg. Krampuszai is elkísérték, ők
a csomagok osztása közben „rosszalkodtak”,
tréfálkoztak a tanteremben, jó kis kavarodást okozva ezzel.
A csomagért cserébe a gyerekek is adtak
ajándékot: énekkel, verssel köszöntötték és házi készítésű finomsággal is megkínálták a meszsziről jött nagyszakállút és krampuszait.
A délután is a Mikulás jegyében telt. Az alsósok osztálykeretben töltötték az időt: volt sok
játék, éneklés, zenehallgatás, tánc, ügyességi
verseny, eszem-iszom.
Örömmel töltötte el a gyerekeket, hogy házifeladat-írás helyett játékdélután várta őket
ezen a napon.
A felsősök Mikulás bulit szerveztek. 16 órától benépesült a pénteken egyébként már
csendes iskol,a a DÖK szervezésében induló
bulira. A főszerep a táncé volt, önfeledt éneklés
kísérte a kérésre összeállított zeneszámokat.
Idézem a gyerekeket: „bárcsak minden péntek délután ilyen jól telne!”

ORMÓSNÉ MISZLAI ENIKŐ
TANÍTÓ

Ebben az esztendőben a „nagy nap” pénteken
érkezett el. Iskolánk diákjai, kicsik és nagyok is
egyaránt lelkesen, nagy izgalommal készülődtek az eseményre. Feldíszítették tantermeiket
és a folyosókat, ötletes kézműves alkotásokat
készítettek, melyben tanítóik, tanáraik is sokat
segítettek. Mi, szakkörösök többek között írtunk levelet a Télapónak, képzeletbeli interjút is
készítettünk vele, sőt csodás kalandjait mesés
formába öntöttük.
A péntek délelőttről és délutánról 3.b osztályos
szakkörös tanulóink a következő rövid élménybeszámolót készítették:

Egészségnevelési program
Novemberben az egészségnevelési program
keretében a méz került a középpontba.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és
az Agrárminisztérium 2019. november 15-én
rendezte meg az Európai Mézes Reggeli programot.
Iskolánk idén már harmadszorra csatlakozott ehhez a jó kezdeményezéshez, ahol mintegy háromszázhatvan tanulónk kóstolhatott a
délelőtt folyamán helyi termelőtől származó
mézet.
Magyarországon első alkalommal 2014. november 21-én rendezték meg ezt az eseményt.
A Mézes Reggeli keretében helyi termelők
segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a
leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatják azokat. Nálunk Jó István nagytarcsai
méhész mézeivel Jó Anikó és lánya ismertette
meg a gyerekeket. Ennek keretében 4 fajta mézet kóstolhattak. A finomabbnál finomabb mézek nagy sikert arattak mind az alsó, mind a
felső tagozatosok körében. A program részeként osztályonként több film közül választhattak a pedagógusok, amelyek szintén a méz
népszerűsítését szolgálták, ilyen volt a Méhek
útján című film is, amelynek megtekintése után
a kérdések sem maradtak el a gyerekek részéről.
A méhek munkája jelentősen hozzájárul a
környezetvédelemhez és a biológiai környezet
változatosságához. A kezdeményezés célja a
méhek és az egészséges életmód népszerűsíté-
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se, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és
az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak.
FÉNYESNÉ SÁRVÁRI ERIKA
TANÍTÓ

megismerkedhettünk. Nagy élmény volt a lufifújó verseny, hatalmas, színes kavalkád volt a végére. Aztán egy olyan érdekes játékot rendeztünk,
melyben szívószállal kellett egyik tányérból a másikba áthelyezni a pattogatott kukoricát. Majd
következett a társasjátékparti, többek között Activity-t játszottunk, s még sorolhatnánk a jobbnál
jobb játékokat. Persze szórakozás közben sok finomság és üdítő is volt, amit ezúton is köszönünk
szüleinknek. Nagyon tetszett nekünk ez a szép
délután, jól éreztük magunkat. Köszönjük!”
A felsős délutáni programról az 5.a és 5.b osztályos szakköröseink írtak rövid beszámolót:
„A készülődés a lányokat és a fiúkat is nagy izgalommal töltötte el. Aztán végre elérkezett a délután négy óra, s megkezdődött a „Mikulás party”!
A 8.b osztály termében bulizhattunk, a DJ – Marcell – nagyon értette a dolgát, a zene fergetegesen jó volt. Először a nagyobbak mertek táncra
perdülni, majd csatlakoztak hozzájuk az alsóbb
évfolyamba járók is. Szerintünk mindenki jól táncolt, s igazán jó volt a hangulat! Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük tanárainknak a sok
segítséget a szervezéssel kapcsolatban, s a lehetőséget, hogy bulizhattunk.”
ÍRTÁK: ÚJSÁGÍRÓ SZAKKÖRÖS TANULÓINK
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„Aranyos magyaros” november

ovember 13-a a magyar nyelv napja. Anyanyelvünk ünnepéhez kapcsolódóan haN
zánkban több anyanyelvi versenyt is rendeznek
általános iskolások számára.
Az egyik ilyen lehetőség a megméretésre a
Bolyai anyanyelvi verseny. Iskolánkból már
hosszú évek óta több csapattal is részt veszünk
ezen a rendezvényen. Idén 14 csapatot indítottunk a megyei fordulón. A négyfős csoportoknak egy óra állt rendelkezésükre, hogy
megoldják a 14 feladatból álló feladatsort. A
heteken át tartó felkészülés meghozta a gyümölcsét: 3 csapatunk meghívást kapott a megyei eredményhirdetésre, azaz bekerültek a 6
legjobb teljesítményt nyújtó csapat közé!
A Szigetszentmiklóson rendezett ünnepélyes díjátadón jutalmat kaptak a 6. helyezésért:
Szöllősi Dorka, Zsoldos Luca, Kovács Gergely és
Ruprecht Ádám 5. a osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Bőjtös Andrásné.

Harmadik helyezettek lettek Bukovics Dorka, Szilvásy Panna, Krantz Botond Sámuel és
Obreczán Marcell 4. b osztályos tanulók. Őket
Nagyné Oláh Erika tanító készítette fel a versenyre.
Első helyezést értek el, és bejutottak az országos döntőbe:
Botlik Ajsa Boglárka, Csáforda-Bátori Áron,
Horváth Márton és Szűcs Benedek Tamás 3. a
osztályos tanulók. Felkészítőjük: Fényesné Béres Zsuzsanna tanító.
Többi csapatunknak sem kell szégyenkeznie: hetedikek lettek a 4. a osztályosok, a nyolcadik helyezést érték el a 3. b osztályosok, 16.
helyen zárta a versenyt az 5. b osztály, 17. helyen végzett a 8. a osztály négy tanulója. További csapataink is tisztes helytállást tanúsítottak
ezen a versenyen.
A Simándy József Általános Iskolában Kistarcsán idén ötödik alkalommal rendezték meg az
Anyanyelvi Olimpiát. Eddig minden évben részt
vettünk ezen a rendhagyó anyanyelvi versenyen, és sikerült minden alkalommal legalább
egy díjjal hazatérnünk. Előzetesen idén is tartottunk „edzéseket” induló versenyzőinknek.
November 13-án délután tíz, a Dunakeszi Tankerületi Központhoz tartozó általános iskola
részvételével kezdődött meg a versengés. Minden csapatban három különböző évfolyamos
felső tagozatos diáknak kellett szerepelnie. A
versenyen hét különböző, rejtvényszerű nyelvi
feladatot kellett megoldaniuk az indulóknak. A
verseny végén minden évfolyamon az első há-

rom helyezettet éremmel, könyvvel és oklevéllel jutalmazták. Idén sem tértünk haza üres kézzel Kistarcsáról.
Ruprecht Ádám az 5. osztályosok versenyében ezüstérmet, Hertelendy Viktória a 8. osztályosok között ugyancsak ezüstérmet szerzett.
Hertelendy Anna 6. b osztályos tanuló felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, és korosztályában aranyérmes lett! A csapatot Fényes

Erika magyartanár készítette fel a versengésre.
Diákok és pedagógusok egyaránt büszkék
vagyunk arra, hogy iskolánk jó hírnevét öregbíthettük ezeken a körzeti és megyei versenyeken!
Gratulálunk a győzteseknek, díjazottaknak,
résztvevőknek és felkészítő pedagógusaiknak!

FÉNYES ERIKA
MAGYARTANÁR, INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

Mikulás és karácsony a Csillagszem Oviban

ljött a gyerekek által várva várt december. Óvodánk aulája díszbe öltözött, és
Epompázott
az „égig érő”, hatalmas karácsonyfa. Először a Mikulás érkezett és nagy
piros csomagot hozott a sok csillogó szemű
gyereknek. Volt, aki megilletődött, de a legtöbben már bátran nyúltak a z ajándékokért.

December közepén kezdetét vette az
ünnepre hangolódás jegyében zajló karácsonyi készülődés. Az aulában három napon
át
tizenkét
aprósággal
kézművesedhettek szüleikkel a gyerekek.
Boldogan csillogó szemekkel készítették a
karácsonyi díszeket (rénszarvast, koszorút
és egyebeket), melyek az otthonaik díszei
lettek, és büszkén vitték haza őket. Ezeken
a napokon az ilyenkor megszokott sütivásár sem maradhatott el, hiszen a szülők már
jól ismerik ezt a hagyományt, és nagyon
sok ínycsiklandozó édességet készítettek. A
finomságok eladásából befolyt összeg óvodánk Gyermekmosoly Alapítványát gyarapítja.
Régi szép hagyományunkat élesztették
fel, amikor a Csillagszem Óvoda óvónői újra
részt vettek a hetven év fölöttiek karácsonyán. Kórusunk karácsonyi dalok éneklésével varázsolta még meghittebbé ezt a
napot az idősek számára, a meghatottságtól sok szem lett könnyes, és ez boldoggá
tett minket.
MIKLÓSSY VERONIKA
ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA DOLGOZÓI

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Könyvtári hírek

járól szól. Egy csodálatos történet hűségről
és barátságról.

Fekete földön újévi fehérség:
Zsibbadt szívünkben csecsemő reménység.
Isten, éveket, szíveket teremtő,
Teremtsen újjá ez az újesztendő!

Laurent Obertone:
Gerilla
Franciaország utolsó három napjának apokalipsziséről szól a regény.
Egy rendőrségi intézkedés egy párizsi külvárosi
negyedben tragédiába
torkollik. Az egyik csapdába csalt rendőr elveszti hidegvérét, és válogatás nélkül tüzet nyit.
A következményekbe az egész ország beleremeg. Városról városra terjed tovább a tűz,
a Köztársaság darabjaira hullik. Mindentől
megfosztva és magukra utalva, a polgároknak fel kell készülniük, hogy szembeszálljanak a pusztítással.

Sík Sándor Újévi reménykedés című versének záró soraival kívánunk minden kedves olvasónknak boldog új esztendőt!
Köszönjük a bizalmat a könyvtár iránt, köszönjük, hogy az eltelt fél évben itt, az új
helyen még többen felkeresték intézményünket. Az elmúlt évben több mint háromezren jártak a könyvtárban, a
kölcsönözők száma közel ezerötszáz volt, a
kikölcsönzött dokumentumok darabszáma
meghaladta a négyezret. A könyvtár 18
rendezvényt szervezett, melyeknek több
mint ötszáz látogatója volt.
Bízunk benne, hogy továbbra is közösségünk javára tudjuk tenni munkánkat, és
mindenki megtalálja könyvtárunkban, amire szüksége van: szórakozást, kikapcsolódást, a tanuláshoz vagy a munkájához
segítséget és egy-két bíztató szót.
Bővülnek a könyvtár állandó alkalmai, a
jelenleg működő, minden hónap második
keddjén megtartott Baba-mama kör mellett minden hónap második péntekjén Kézimunka kör, és minden hónap harmadik
keddjén Olvasókör indul.
Várjuk a kézimunkázni szeretőket! Az olvasókörben lehetőség van megosztani olvasmányélményeinket,
könyveket
ajánlhatunk egymásnak, és beszélgethetünk róluk. Várjuk az olvasás szerelmeseit!
Januártól olvasóink kérésére az érettségire
készülő diákoknak biztosítunk helyet, és
szükség szerint segítséget, hogy együtt készüljenek a megmérettetésre ezzel is segítve egymást. Erről bővebben oldalunkon
olvashatnak a könyvtári cikkhez kapcsolódóan. Szeretettel várjuk az érdeklődőket és
tanulni vágyókat!
Egyben minden könyvtártagnak felhívjuk a figyelmét, ha lejárt határidejű dokumentum van nála, azt minél előbb hozza
vissza a könyvtárba! Köszönjük!
Az alábbiakban újonnan beszerzett
könyveinkből adunk válogatást:
Felnőtteknek:
Hiro Arikawa: Az utazó macska
krónikája
Nana, a macska úton
van, de nem biztos benne, hová tart. Imádott
gazdája, Szatoru mellett
terpeszkedik az ezüstszínű furgon anyósülésén.
Szatoru nagyon szeretne
találkozni három régi, ifjúkori barátjával, Nana
azonban nem tudja, miért, a férfi pedig nem akarja elmondani. A
macska humorral fűszerezett története az
élet váratlan kitérőinek örömeiről és csodá-

10

Beth Pattillo:
Jane Austen
tönkretette az életem
Emma Grant Austen-kutató mindig a szabályok szerint élt: házas, jó tanári állása van,
és tervezi az „előírt” két gyereket is. Ideális
élete darabokra hullik, amikor férjét rajtakapja egy másik nővel. Austen-sugallta romantikus elképzeléseiről kiderül, hogy
ostoba álmok. Emma Austen levelei után
kutatva Angliába utazik, ahol egy remeteként élő özvegyasszony azt ígéri neki, hogy
megmutatja a leveleket, ha megígéri, hogy
megtartja Jane titkait, és végrehajt egy sor
feladatot. A feladatok teljesítése közben
Emma bejárja Jane Austen Angliáját, új
szemmel néz az írónő és a saját életére, és
összehozza a sors egy régi baráttal is...
Náray Tamás: Zarah álma
A nagysikerű Zarah trilógia (Zarah, Zarah
öröksége) befejező kötete. ,,Nem az az ember lesz boldog, aki szerencsés, vagy a sorsa kegyes volt hozzá, hanem az, aki az
életében egyikre sem
szorult rá." Arvin és Leonard, Carla és Andy fiai
szépen cseperednek. Zarah-t felkavaró álmok
gyötrik, melyek egyrészt
különös egyezést mutatnak a valósággal, másrészt egy párhuzamos
valóság körvonalai rajzolódnak ki belőlük...
Gyerekeknek:
100 magyar népmese
A Magyar népmesék sorozat meséin több generáció felnőtt már, a
sorozat zenéje, a főcím
ágról ágra szálló madara
mindannyiunk közös élménye és emléke. A történetek valódi családi
mesék, amelyek alkalmasak arra, hogy közelebb vigyék a gyerekekhez népmesei hagyományunkat. A 100

magyar népmese kötet egyedülálló gyűjtemény, amelyben a sorozat valamennyi darabja helyet kapott.
Jules Verne történetei
Ebben a kötetben Jules
Verne francia író, költő,
tudományos ismeretterjesző szerző három legnépszerűbb regényének:
Nemo kapitány, 80 nap
alatt a Föld körül, A rejtelmes sziget feldolgozását olvashatjuk. A kötet gazdagon van
illusztrálva és könnyen olvasható.
Leiner Laura: Mindig karácsony
A népszerű írónő legújabb regényének cselekménye karácsony előtt
kezdődik. A bevásárlóközpont ünnepi forgatagában, december 23-án
három lány egymás mögé kerül a mozgólépcsőn, éppen akkor,
amikor egy prank videónak köszönhetően 14:59
perckor hirtelen leáll a szerkezet. A Mindig
karácsony Anna, Luca és Bogi történetét
meséli el, akiknek látszólag semmi közük
egymáshoz, sorsukat mégis ezernyi láthatatlan szál köti össze karácsonykor.
Berg Judit: Az őrzők
Az írónő izgalmas krimijében a szereplők léptennyomon a történelem és
a művészettörténet érdekfeszítő tényeibe, eseményeibe
botlanak,
miközben két nyomozó,
néhány bűnöző és egy
csapat elszánt magyar
középiskolás élete tíz
napra összefonódik, hogy
a néhol vicces, máshol félelmetes, váratlan
fordulatokban gazdag történet végén minden mozaikdarab a helyére kerüljön.
A könyvtár állandó alkalmai:
Minden hónap második keddjén Babamama kör, második péntekjén Kézimunka
kör, harmadik keddjén Olvasókör.
Mindenkit szeretettel várunk ! A kölcsönzés
és a rendezvények is ingyenesek.
Cím: Tompa M. utca 19.
Mobiltelefonszám: 06-70-337-87-52
E-mail címünk: konyvtar@nagytarcsa.hu
Nyitvatartás:
HÉTFŐ: 9-15.00
KEDD: 11.00-18.00
SZERDA: ZÁRVA
CSÜTÖRTÖK: 11-18.00
PÉNTEK: 9-15.00
SZOMBAT: MINDEN HÓNAP
1. ÉS 3. SZOMBATJÁN 9-12.00
FARKAS ISTVÁNNÉ

Nagytarcsai TÜKÖR
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Hatalmas szív lakozik bennünk

2019. évi Nagytarcsaiak a Nagytarcsaiakért adománygyűjtő akció minden edA
diginél sikeresebbnek bizonyult: a település
lakói ismételten megmutatták, milyen hatalmas szív lakozik bennünk.
Az adományok egy része anyagi támogatásként érkezett, de jelentős mennyiségű
adományt kaptunk tartós élelmiszer és ajándék formájában is.
Ezúton köszönünk minden felajánlást,
amelynek eredményeképpen több mint kétszáz helyi lakos ünnepét sikerült megkönynyíteni, és örömöt szerezni számukra. A

megajándékozottak boldogsága is megmutatta, hogy Nagytarcsán élni jó. Külön köszönjük a rengeteg segítséget és
szervezésben való aktív részvételt: Rimóczi
Sándor Vilmos polgármester úrnak, Szlaukó
Istvánné Katalin alpolgármester asszonynak,
Rónai Pálné Krisztina képviselő asszonynak,
Koszták Rudolf képviselő úrnak, Záborszky
Juditnak és a Mikulás futás résztvevőinek,
végül, de nem utolsósorban a Nagytarcsa

Közalapítványnak. A csomagok előállításában való segítségnyújtást külön szeretnénk
megköszönni: Székely Lászlónak, a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület tagjainak, Boncsér Patriknak és Böröcz Beatrixnek.
A jótékonysági akció fő szervezői és koordinátorai, a Nagytarcsai Szociális Segítő
Szolgálat munkatársai: dr. Novák Éva, Boncsérné Ignátz Erzsébet, Pánczél Kálmánné és
Páll-Hegyesi Dóra.

70 éven felüliek karácsonya
Nagytarcsa Község Önkormányzata meghívására közel százötven hetven éven felüli
lakos jött el a karácsonyi rendezvényre. A
szépen feldíszített, megterített művelődési
házban Rimóczi Sándor Vilmos polgármes-
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ter köszöntötte a megjelenteket. A köszöntő után kis műsort adott a Csillagszem
Óvoda pedagóguskórusa, majd felléptek a
Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, valamint a Rozmaring Gyerektánccsoport táncosai, akikkel az idősek
még táncra is perdültek. A műsor zárásaként a Kohajda Band adott műsort, felidézve nosztalgia slágereket, olyan dalokat,
amelyeket a nézők is együtt énekeltek velük. A vendéglátásról és a jelképes karácsonyi csomagról a Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzata képviselői, és támogatói
gondoskodtak, a Község Önkormányzatának anyagi támogatásával.

Nagytarcsai TÜKÖR

SPORT

Focis karácsonyunk volt Gera Zoltánnal
Az elmúlt év a megalakulás éve volt, amikor is január elején megkezdődhettek az edzések, amiket télen a Blaskovits suli tornatermében, jó
időben pedig már a Sport utcai bázisunkon, a
Grundon tarthattunk.
A gyerekek és edzők nagy lelkesedéssel kezdték el a közös foglalkozásokat és nagy öröm volt
látni a folyamatos fejlődést a fiúk játékában, hozzáállásában.
Aztán, ahogy egyre ügyesebbek lettek a lurkók, a Pro Talentum SE színeiben elindulhattak a
környékbeli Gyermek labdarúgó tornákon, amiken jól szerepeltek. Jelenleg három korosztály
működik, melyek január-február hónapban több
teremtornán is képviselik a települést.
Még tavaly decemberben Kistarcsán szerepelt az U11-es csapat és taktikus játékával egy
győzelem mellett két döntetlent ért el Kistarcsa,
Csömör, Isaszeg csapataival szemben.
2019. december 17-én aztán elérkezett az
ajándékozás ideje, ami egyben a csapat évzáró
összejövetele is volt. Itt amellett, hogy mindenki
átadta a másiknak járó többnyire focis játékokat,
az igazi meglepetést azonban a 2019-es év végén hivatalosan a Puskás Stadionban visszavonult, azóta az U21-es csapatnál edzői munkát
teljesítő, válogatott csapatkapitány, Gera Zoltán
személye szolgáltatta, aki 97-szer ölthette magára a címeres mezt és 26 gólt ért el, többek kö-

U11-es csapatunk a Kistarcsán megrendezésre került, sikeres Bozsik tornát követően
(a képről hiányzik Szántai Márk, aki idő előtt
kényszerült bejezni a játékot)

zött ollózva, kapáslövésekből, vagy éppen
fejelve. Egy kivételes képességekkel megáldott,
sokak példaképévé vált játékost láthattak testközelből a gyerekek, aki többek között mesélt az
angliai időszakról, a válogatottról, illetve arról,
hogy kiből válhat jó focista, és mi kell ennek eléréséhez.
A 2020-as évre kívánunk mindenkinek sikerekben és egészségben gazdag új évet, és reméljük, sok focizni szerető gyermek csatlakozik
közösségünkhöz.
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A Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület hírei
kat teletöltve, mivel az egyéb megoldásokkal, napraforgóolajon kívül
más anyagok elhelyezésével annyi többlethulladék, munka és költség
keletkezik, hogy megkérdőjelezhető a gyűjtés további léte.
Sajnos több gyűjtőhordónkat is eltulajdonították, illetve már többször tulajdonítottak el használt olajat a hordókból. Amennyiben ilyet
észlelnek, kérjük, jelezzék nekünk.
Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelméért, és fontos számunkra az Önök támogatása, ezért ameddig meg tudjuk oldani a
gyűjtést, továbbra is várjuk a 2-5 literes műanyag edényben gyűjtött
használt napraforgóolajat a következő gyűjtő pontokon:

Egyesületünk újult erővel kezd neki az új évnek, mivel még 2019 év
végénv az ünnepek előtt – nagy örömünkre – felvételt nyertünk az
Országos Polgárőr Szövetség Lovas, Kutyás tagozatához, ahol négyből négy sikeres lovasportya-vizsgát tudhatunk be. Így örömmel jelenthetjük ki, hogy 2020-ban lovas polgárőrök láthatnak el – egyelőre
Nagytarcsa külterületén – lovas portyaszolgálatot. Köszönjük lovasainknak előre is Nagytarcsa külterületének védelme érdekében vállalt
önkéntes szolgálatukat.
Év végén egyesületünk vezetőinek tisztségei megváltoztak, de ez
nem befolyásolja egyesületünk további működését, igyekszünk továbbra is minden helyzetben helytállni, önkéntesként.
Reményeink szerint idén további eszközök beszerzésével tudjuk
növelni egyesületünk működésének hatékonyságát. Sikerült szert
tenni egy hőkamerára, ami éjjellátó képességével megkönnyíti az éjszakai járőrszolgálatot, esetleg eltűnt személy felkutatását, a kivilágítatlan területek átvizsgálását.
Szeretnénk kibővíteni eszközparkunkat kicsit a katasztrófavédelmi
helyzetek kezelésének irányában is. Terveink között szerepel többet
között egy nagyteljesítményű benzines szivattyú beszerzése az esetleges árvízhelyzetekre, hirtelen jött esőzések miatt bekövetkező villámárvizek kezelésére.
Kezdeményeztük az együttműködési megállapodást a Pest Megyei
Katasztrófa védelemmel, csakúgy, mint ahogy a környező települések
szervezeteivel is.
Szeptemberben körzeti megbízottunk elismerő oklevelet vehetett
át a község közbiztonságáért kifejtett tevékenységéért. Ezúton is gratulálunk neki, és köszönjük a sikeres közös munkát.
Nagytarcsáért emlékérmet vehettünk át a közbiztonságért kifejtett
5 éves munkánkért. Ezúton is köszönjük polgárőreinknek és támogatóinknak, hogy ez megvalósulhatott.
Az elmúlt évek során minden évben felmerül kérdésként az egyesületünk irányába az adó 1% felajánlás, ebben az évben ennek az
ügyintézésére sor fog kerülni, de ténylegesen csak 2021-ben lehet
ezen a módon támogatni minket. Ezúton is köszönjük az eddigi
tárgyi
és
pénzbeli
magántámogatásokat a lakóknak.
Köszönjük a folyamatos sütőolajgyűjtést, és az ezzel való támogatást a lakóknak!
Tájékoztatunk mindenkit,
hogy kizárólag sütéshez használt napraforgó-olajat gyűjtünk,
csak ezt veszik át tőlünk. Nyomatékosan kérnék mindenkit,
hogy zsírokat, más olajat, egyéb
hulladékot ne helyezzenek el a
gyűjtőpontokon, különösen ne
üveg edényzetben! Lehetőség
szerint 2-5 literes műanyag flakonban kérnénk a gyűjtést, azo-
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- a Közszolgáltató parkolójában lévő hordó
- a Petőfi lakótelep szelektív sziget mellett található hordó
- a Posta bejárata mellett található hordó
- a Grund FLEX Polgárőr Egyesület bódéja mellett található gyűjtő ketrec
Tisztelt Nagytarcsai Lakosok! Ismét elérhetőek vagyunk telefonon!
TELEFONSZÁMUNK: 06 30 593 7378
Szeretnénk ezzel is közelebb kerülni Önökhöz, meghallgatni azokat a
problémákat, bejelentéseket, amelyek a FLEX Polgárőrség hatásköre
alá tartozhatnak.
A FLEX Polgárőrség célkitűzése: a falu közrendjének és a közbiztonság fenntartásának segítése, veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében való részvétel.
A polgárőr egyesületünk tevékenységébe beletartozik a lakosság felvilágosítása, tájékoztatása, a falu kiemelt eseményein való részvétel,
a rend fenntartásában való közreműködés, objektum, közterület vagy
esemény megfigyelésére, továbbá az eljáró szerv (hatóság) tevékenységének támogatása.
Kérjük, indokolt esetben továbbra is hívják a polgárőrség telefonszámát!
Mikor hívjam a polgárőrséget?
• Emberi életveszély áll fen (mentőt és rendőrséget is kell értesíteni
112)
• Vadgázolás esetén (de a mezőőrt is: Székely László 06 70 330 5604,
és a rendőrséget is, mivel csak ők tudnak helyszínelni a balesetnél, és
a káresetről számot adni az elkészült jelentésben)
• Betörés (a rendőrséget is kell értesíteni)
• Autólopás (a rendőrséget is kell értesíteni)
• Tűz esetén (112-t hívni, és pontos leírást adni a tűzről, annak helyzetéről)
Mikor NE hívjam a Polgárőrséget?
• Ha hangos a szomszéd „fűnyírója, rotációs kapája”
• Ha a szomszédban gyanús alak mászkál, miközben csak a szomszéd
jött haza
• Ha a szomszéd fiatalság zenét hallgat stb.
Mikor hívja a 112-t?
Minden olyan esetben, amikor emberi élet forog kockán, vagy esélyét
érzékeli annak, hogy baj lehet (balesetet látott, tűzesetet észlel, vagy
például betörést feltételez). Mindig fontolja meg, hogy indít-e hívást,
ugyanakkor ne habozzon, ha érzi, hogy szükséges!
Szeretnénk ezzel is segíteni Önöknek, de tisztában kell lenniük azzal,
hogy tagjaink napközben dolgoznak, délután, este, hétvégén a családjukkal töltik legtöbb szabadidejüket, de ezen felül önkéntesen látják el a szolgálatot a közösségünk érdekében, ezért CSAK INDOKOLT
ESETBEN TELEFONÁLJANAK!
A megadott telefonszám 0-24 órában hívható, ha nem tudjuk felvenni, akkor is biztos lehet benne, hogy amennyiben telefonszám-kijelzéssel hívott, vissza fogjuk hívni.

Nagytarcsai TÜKÖR
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A telefonszámra lehet SMS-üzenetet is küldeni, erre is igyekszünk válaszolni.
Ezen felül elérhetőek vagyunk a fuzesjaror@gmail.com e-mail címen,
illetve a Facebook oldalunkon is üzenhet részünkre.
Közleményként szeretnénk annyit hozzáfűzni a decemberben történt
kutyatámadásos esethez, hogy polgárőrségünk tagjai nem állatbefogók, sem ilyen jellegű gyakorlattal, sem engedéllyel, sem chip-leolvasóval nem rendelkezünk, intézkedési jogkörünk nincs!
Nagytarcsa gyepmestere, Herczig József, a Gyömrői Kutyamentsvár
Állatmenhely vezetője az illetékes. Minden esetben ő az, akitől segítséget lehet kérni Nagytarcsa területén (06 20 964 3025).
Herczig József nyomatékosan felhívja a figyelmet a felelős ebtartás
rendjének betartására, mivel az elmúlt időszakban napi szinten látjuk
Nagytarcsához köthető közösségi csoportokban a felhívást, miszerint
itt-ott láthatók elkóborolt háziállatok Nagytarcsa területén!
A NAGYTARCSAI FLEX
POLGÁRŐR EGYESÜLET VEZETŐSÉGE
Tisztelt nagytarcsai lakosok! Kérem Önöket, amennyiben szabálysértést, bűncselekményt észlelnek, vagy ezekben áldozatul
esnek, kérjük, hogy bizalommal forduljanak Vitáris Márk Tamás
r. őrmester, körzeti megbízotthoz az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06 30 476 7758. E-mail.: nagytarcsakmb@gmail.com

Vízszerelés! Csapok, szifonok, WC-k,
WC-tartályok, kádak,
zuhanytálcák stb. cseréje.
Új vezetékek kiépítése, régiek cseréje.
Hétvégén is hívható: 06204120524.

Nagytarcsa új lakója

MEGNYÍLT a

Szeretettel köszöntjük Nagytarcsa új lakóját, és kívánunk neki a
falu minden lakója nevében boldog, egészséges, hosszú életet!
Várjuk szeretettel minden, jelenleg Nagytarcsán élő, 2017-2020
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!)

2019. november 3-án, 14:27 -kor, 3850 gr/ 56
cm-vel megszületett kisfiunk Reisz Bálint.
Bálintka egy kedves, aranyos, nagyon érdeklődő kisfiú, aki nagyon sok szeretet kap családjától és a két Zsuzsamamától.

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

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

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.
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Hideg napok a piacon

Cikkemet az elmúlt esztendő
értékelésével kezdem. Elmondható, hogy sikeres évet zárt a
piac. Több árusunk ugyan elpártolt tőlünk, a mobil húsárudától is elbúcsúztunk, de új
árusok is jöttek, élénk a lángosos és a kürtőskalácsos forgalma, a termelői borok után is
érdeklődés volt tapasztalható.
Az önkormányzat által jelentős támogatást élvez a piac, hisz nincs helypénz, és az üzemeltetés, sőt a rendezvények költségeit is a község költségvetéséből fedezi. Két sikeres rendezvényt is lebonyolítottunk 2019-ben.
A piac 5. születésnapjának megünneplését és az őszi Tökfesztivált. Az önkormányzat a
Nagytarcsai Közszolgáltató útján üzemelteti ez a létesítményt,
több mint öt éve. Ezúton is szeretném megköszönni mindazt a
munkát, támogatást, melyet a
piac fenntartásáért, működéséért végeznek. A karácsonyi díszvilágítás a piacot a község
ünnepi színterévé tette. Még a decemberi lapszámban írtam az áramellátás nehézségeiről, melynek egy része már december közepén megoldódott. A képviselő-testület 258/2019. (XII.02.) számú határozatában a piac
áramcsatlakozásával kapcsolatos érintésvédelmi ellenőrzést és szükség
esetén az érintésvédelmi előírásoknak, szabványnak megfelelő kiépítést
rendelte el. A szükséges munkálatok 2019. december 13-án megtörténtek,
majd az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyve is kiadásra került. Köszönjük az illetékesek gyors intézkedését! A piac területének jogi rendezése érdekében is történtek lépések, reméljük mihamarabb ez a probléma is
megoldódik.
Meg szeretném osztani az olvasókkal, hogy önkormányzati képviselőként több mint 5 éve igyekszem a piac ügyét képviselni, a létesítmény fejlesztését, sikerét erősíteni. A piac létrehozása anno az én vállalásom volt,
és nagyon örülök, hogy igény mutatkozik rá. Piacszervező tevékenységemet mindenkor társadalmi munkában, egyéni vállalásként végeztem, és
szeretném továbbra is végezni. Természetesen a piac sikere mindazoknak
köszönhető, akik az évek során támogatták, a mindenkori képviselő-testületnek, a Közszolgáltató munkatársainak. Nem tartozik szervesen cikkem
témájához, de szeretném megemlíteni, hogy a közelmúltban a képviselőtestület öt képviselőjének, majd a megismételt ülésen négy képviselő döntésének értelmében a Nagytarcsai Közszolgáltató ügyvezetője tisztségéből
fel lett mentve. Munkaviszonya megmaradt, de a képviselői többség új
ügyvezető kinevezését találta indokoltnak. A döntést én is támogattam.
Döntésemet jelen cikk keretében nem szeretném megindokolni, de a község érdekében történt, és nincs összefüggésben a piac üzemeltetésével.
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A január csendes hónapnak
ígérkezik a piacon. Árusaink
egy része karácsony utáni, jól
megérdemelt pihenését tölti,
persze jelenlétük nagyon is hiányzik a vásárlóknak. Bár januárban talán még kitart az
ünnepek előtt feltöltött készlet,
a kamra ürül és a piacon sokan
szeretnek vásárolni. A Fazenda
Farm standját a hónap végéig nélkülözzük, de a Kohajda Hús csapata már
január második hetétől várható a finom disznótoros készítményekkel és
füstölt árukkal. Zsolti zöldséges a hónap közepétől ígérte jelenlétét, bár a
kemény fagyok miatt valószínűleg csak az autóból tud majd árusítani. Lángos és kürtőskalács is várható a piacon. Mindenkinek jól fog esni a forró finomság. Reméljük friss sajtot és tejtermékeket is tudunk majd vásárolni. A
meghűlések elkerülésére kiváló a homoktövis és a méz gyógyerejét igénybe venni. A pincészet, amely a finom termelői borokat hozza, minden hónap harmadik péntekére jelentkezett be, reméljük, valóban rendszeresen
jönnek. A Mobil Pékautó a leghűségesebb partner, egész évben lehet rá
számítani.
A vásárlók felé jelezném, hogy a piac híreit, friss információit minden
héten igyekszem a piac FB oldalán Nagytarcsai Termelői Piac néven közzétenni. A szervező munkája nem könnyű, néha igen hálátlan. Ilyen kellemetlenség volt a két ünnep, karácsony és újév közötti piacnap, mely során
több árus visszamondta jelenlétét, és a vásárlók csalódottan távoztak. Ez,
remélem máskor nem fordul elő. Azoknak a nagytarcsai termelőknek is
üzennék, akik a piacon árulnak, és most olvassák e cikket. Ha nem tudnak
jönni aznap a piacra, kérem, jelezzék nekem.
Minden kedves vásárlónknak, árusunknak, partnerünknek és a piac
minden segítőjének és munkatársának nagyon boldog új évet, jó egészséget és sok sikert kívánok!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

Gasztronómiai siker Dányban
Tavaly december 7-én tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre,
ezúttal Dányban, a Gyöngyvirág Vendéglőben a dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai verseny.
A kiírás értelmében a versenyző csapatok disznótoros ételekkel, menüsorral nevezhettek. Községünket a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete „Nagyik” elnevezésű csapata képviselte, vasi disznótoros
menüsorral (orjaleves, vasi toroskáposzta, sültek, véres hurka, kolbász, köretek és hájas sütemény, szilvalekvárral).
A nagy szakértelemmel dolgozó zsűri a kategória és a verseny abszolút győztese díjat is csapatunknak ítélte. Megkaptuk az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Díszserlegét, Dány község különdíját, a képen is látható
ajándékkosarat, a Budapesti Gombás Vendéglő 40.000 forintos étkezési
utalványát, a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület 2020-ra
szóló tagsági igazolványát (38.000.-Ft. értékben), és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által felajánlott cukrászattal foglalkozó könyveket. A versenyről részletesebben, képgalériával a gkrte.hu honlapon
találkozhatnak olvasóink.
A képen a csapat egy része, a zsűrivel az eredményhirdetés után.
PAPP JÁNOS ELNÖK
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Vízkereszt – a misszió ünnepe
Január 6-a Vízkereszt ünnepe, mely az egyik legrégebbi keresztyén ünnepünk, jóval régebbi karácsonynál is. Ekkor kerül a középpontba a
napkeleti bölcsek látogatása Betlehemben a kisded Jézusnál; másrészt ekkor ünnepeljük, hogy
Jézust 30 éves korában keresztelte Keresztelő János; harmadrészt Jézus első csodatételének is az
ünnepe, amikor Kánában a menyegzőn a vizet
borrá változtatta.
Nálunk, Nagytarcsán idén, Vízkereszt ünnepén különös hangsúlyt kapott az első gondolat.
A napkeleti bölcsek voltak, akik távoli országokból jöttek, és visszatérve hazájukba hírt adtak arról, hogy megszületett a bűnből és a halál
hatalmából megváltó Úr Krisztus, így őket tekintjük az első misszionáriusoknak. Ezért tartja
az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
évek óta ekkor valamely gyülekezetben évnyitó,
adománygyűjtő akcióját – 2020-ban ez nálunk
történt.
Az istentiszteleten B. Pintér Márta, az EKME
lelkészi elnöke tartott igehirdetést, Bálint Zoltán
pedig egy pidzsin éneket tanított meg a jelenlévőknek. Zoltán (énekkarunk korábbi karmesterének, Bálint Józsefnek a testvére) feleségével,
Beátával együtt éveken át voltak misszionáriusok Pápua Új-Guineában, Mánusz szigetén, ahol

a pidzsin nyelvet beszélik. Majd Afrikában Zimbabwében, Kenyában és Szomáliában szolgáltak. Mivel nem mindenütt engedélyezett a
keresztyén misszió, sőt, ma is terrortámadások
érnek templomokat, gyülekezeteket ezekben az
országokban, ezért Bálint Zoltán, mint vízépítő
mérnök utazott ki, és segített a helybelieknek a
fertőzött víz helyett egészséges ivóvízhez jutni,
s emellett szerveztek feleségével bibliaórákat az
érdeklődőknek. Beáta emellett egy támogatói
programot hozott létre, melyben kenyai árvákat,
félárvákat segítenek, hogy iskolába járhassanak,
naponta ebédet kaphassanak. Ezt a missziót magyar evangélikus gyülekezeti tagok támogatják.
Egy gyermek havi ellátása csupán 3000 Ft-ba kerül. Kiváltságnak tartom, hogy a mi gyülekezetünkben is vannak hívek, akik összefogtak, és
hét gyermek támogatását vállalták már évek óta.
Tőlük, róluk rendszeresen kapunk híradást, hogyan tanulnak, hol tartanak az iskolában. Ez az
egyetlen út számukra ahhoz, hogy kikerüljenek
a nyomorból. Ezt a munkát nálunk Pupek Teréz
fogja össze hűségesen. Ha valaki szeretne csatlakozni ehhez a szolgálathoz, keresse bizalommal őt a részletekért!
Februárban egy 12 fős küldöttség utazik Nairobiba (Kenya fővárosába), jórészt orvosok,

„Minden forrásom belőled fakad”
Az idén Magyarországon megrendezésre kerülő
Eukarisztikus Világkongresszus jelmondatával
szeretnék kívánni boldog újévet, minden kedves
olvasónak. Másodsorban hálával, és köszönettel
tartozom. Mert sokan kerestek meg, és mondták
el véleményüket, kaptam dicséretet, ösztönzést
egyaránt, mely megdöntötte kishitű gondolatom, miszerint nem olvassa sok ember, és hogy
ezt a témát nehéz tálalni.
2019-ben kéthetente voltak misék. Volt farsangi ünnepségünk, tartottunk keresztutat, volt
elsőáldozás, bevirágosodott a templomkert, volt
keresztelő, és idén is szép volt a búcsúnk. Majd
ősszel megalakult imacsoportunk, amely imáival
szeretné támogatni a falun belüli lelki felvirágzást. A templomunkba járó hívek száma növekedett.
Idén szeretnénk a templom állagát, és a kert
gondozását jobban megoldani, egy egyértelmű,
mindenkinek elérhető információ forrást véglegesíteni (miserend, programok, kapcsolatfelvételre).
Már újévkor sok elkeserítő hírt kaptunk a médiából. Ezek ellenére egy igen pozitív cikkel szerettem volna indítani az évet, igyekszem tartani
magam ehhez.
Egy lengyel zarándokhelyen töltöttem az újévet, sok nemzetiségű fiatallal. Az évem összegzésekor pár gondolatom támadt, ami
bizakodásra ad okot:
1. A mindennapokban egyesével rakjuk a lelki épületünk tégláit, a bűn százával rombolja,
amit építünk. De egy misével, őszinte imával, jó
lelkigyakorlattal, emeleteket lehet húzni percek
alatt! Nyitottnak kell lenni Istenre, függetleníteni kell saját magunkat akaratunktól.

(Mindenkit bátorítok, hogy imádkozzon Istenhez, és foglalkozzon lelkével! Nincs rossz ima!
Ez az életünk célja, megtalálni, befogadni Istent.)
2. Újév estéjén letérdeltünk a szentség előtt,
a vastag ódon falak közt, árnyas és langyos volt a
templom, csak az oltáriszentség volt megvilágítva. Éjfélkor, mire mindenki megnyugodott, teljesen Istenbe merült, hirtelen elkezdődtek a
petárdák, tűzijátékok robajai, és a benti csend
átalakult egy misztikus érzéssé, megfogalmazhatatlan tapasztalat volt. Számomra ez személyesítette meg a háborút, ami értünk, velünk
zajlik a mindennapokban. A lelkek háborúját!
(Sose felejtsük el, ez valóság! A földi erőkre is
kiterjedő globális harc ez, amiben ha nem tudatos résztvevők vagyunk, akkor elvesztünk. Akkor
fogyasztók vagyunk, és nem építők. Kéjelgő függők, nem pedig boldogok, szabadok, és legfőképp nem emberek. De ott a templom
védelmének, Isten jelenlétének megnyugtató érzése.)
3. Az ausztrál erdőtüzek hatalmas pusztítást
okoznak, egy kontinensnek. Érdemes megnézni
képeket, az elszenesedett, kerítésekre akadt állatokról, több száz éves ősfák csonkjairól, leégett
házakról, gyászoló emberekről. Nemcsak a részvét miatt!
A mai jólétünkben elfelejtjük, hogy lelkünk is
egy édenkert, és a lelkek háborúja pusztítóbb
minden erdőtűznél. Isten ilyen égettnek látja a
hazánkat, és az itt élőket. Lelkileg mi olyan rossz
állapotban vagyunk, mint az az elpusztult erdő.
Ezért is van romokban a fizikai társadalmunk.
„Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált.
Erre így szólt vincellérjéhez: »Idejárok három év
óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán,

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

egészségügyi dolgozók, hogy a pártfogolt gyerekek egészségi állapotát ellenőrizzék, vitaminokkal lássák el őket. A küldöttség
természetesen önkéntesekből áll, s utazási költségeiket is saját maguk teremtik elő. Gyülekezetünket a presbitérium egyik tagja, Galkó Richárd
képviseli. A pártfogolt gyerekek örömét egy tábor megszervezésével teszik teljessé, ahol nemcsak testileg lakhatnak jól, hanem lelki
táplálékot is kapnak. Imádkozzunk ezért az útért,
a pártfogolt gyerekekért, s köszönjük meg, hogy
adakozhatunk!
BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet?« De az így válaszolt: »Uram, hagyd meg
még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.« Lukács Evangéliuma 13, 1-9
Egy pusztulás, terméketlenség után is lehet
élet, remény! Mi magyarok a történelmünkkel
vagyunk ennek a hímondói! Idén lesz száz éves
a trianoni diktátum, nemzetünk erdőtüze. Már
mostantól hordozzuk ezt szívünkben, és legyünk
a hit, remény, szeretett pártján. Mert Isten az
élet, Jézus az élet magja, a Szentlélek az életre
keltő víz. Vajon merünk termőföldek lenni 2020ban? Zöldítsük be, ne csak Ausztrália földjét! Adja az Isten!
FARKAS ETE DOMONKOS

HÍREINK
IMAKÖZÖSSÉG: MINDEN héten KEDD
18:00-kor, a „kis” templomban.
Mottónk: Kérjetek és kaptok, keressetek
és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak
nektek! Bármit kértek hittel azimádságban, megkapjátok.” Mt 7,7;21,22
MISEREND: Január: 26, Február: 9, 23, FÉL
12-kor
Szeretettel várunk mindenkit szentmisére, a már iskolás fiúkat pedig ministrálásra!
CSALÁDCSOPORT: jelentkezni, Mayerné
Schuller Hajnalkánál lehet.
Tel.: 0630/5694104;
Email: schuller.hajnalka@mail.com
Elérhetőség:
nagytarcsa.plebania@gmail.com
http://nagytarcsa.plebania.hu/
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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: Sebestyény Szilvia 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
Tel.: +3630 593 7378

Mezőőr:
Székely László, telefon: 06 70 3305604

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvos (Dr. Dutka Edina)
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 12:00, Kedd: 14:00 – 18:00
Szerda: 08:00 – 12:00, Csütörtök: 13:00 – 17:00
Péntek: 08:00 – 12:00.
Vérvétel: hétfő: 06:30 – 07:30, szerda: 07:30 – 08:00.

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 – 2020 február

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

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!

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

Ügyes és dolgozni akaró
női és férfi munkaerőt keresünk
betanított munkára,
gumi fröccsöntő üzembe, hosszú távra!

Stabil munkahely, kifejezetten
magas órabér: nettó 1.400 Ft/óra.
12 órás munkaidő!
Akár heti 7 napot is lehet dolgozni.
Állandó nappali és éjszakás
munkarend.
Igény esetén a cég kulturált,
kedvezményes szálláslehetőséget
biztosít.
Munkavégzés helye:
Nagytarcsa, Ipari Park
Érdeklődni a
+36204205414
telefonszámon lehet.

