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Áldott karácsonyi ünnepet
és eredményes, boldog új évet kívánunk
minden kedves nagytarcsai lakótársunknak!
Nagytarcsa Község Önkormányzata

Adventi fények
A három évvel ezelőtti kezdeményezés hagyománynyá vált: advent első vasárnapjára átváltozik a Községháza előtti téren a díszkút. A vizet már rég
elzárták, csobogni úgysem tudna, így remek ötletnek tűnt, hogy a körmedencére óriási adventi koszorú kerül. S ettől kezdve minden adventi
vasárnapon közös ünnepi gyertyagyújtásra gyűlnek
össze evangélikusok, katolikusok és reformátusok,
hívők és nem hívők.
Az idei első adventi vasárnapon Gulácsiné Fabulya
Hilda, a szlovák evangélikus gyülekezet lelkésznője
tartott kétnyelvű szolgálatot, s gyújtotta meg az első gyertyát. A második alkalommal Görbe József római katolikus plébános mondott imát, s fellobbant
a második láng is. Ezen az estén a Nagytarcsa-Péceli
Evangélikus Gyülekezet közös NaP kórusa adott
hangversenyt az evangélikus templomban, majd a
nagytarcsai evangélikusok ifjúsági zenekara játszott.
Lapzártánk perceiben Baranka György és Baranka
Mária evangélikus lelkészek tartottak áhítatot,
meggyújtva a koszorún a harmadik gyertyát.
Lapunk megjelenése után, december 18-án a reformátusok gyújtanak gyertyát, majd a fotókiállítás
zárására kerül sor.

ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri évértekelő
IDEI UTOLSÓ LAPSZÁMUNKHOZ ÉRKEZTÜNK, S MINT MINDEN ÉVBEN, EZÚTTAL
IS MEGKÉRTÜK A POLGÁRMESTERT,
ÖSSZEGEZZE, MILYEN ÉVET ZÁR NAGYTARCSA, S MILYENNEK LÁTJA A KÖVETKEZŐ ESZTENDŐT.
TERMÉSZETESEN MINDEN RÉSZLETRE
LEHETETLEN KITÉRNI, ÍGY CSAK A LEGFONTOSABBAKRÓL EMLÉKEZETT MEG
RIMÓCZI SÁNDOR POLGÁRMESTER.
Tisztelt Olvasók, Kedves Nagytarcsai Honfitársaim!
Azt gondolom, ha valaki majd egyszer
kései utódaink közül Nagytarcsa történelmét kutatja, 2016-ról úgy vélekedik
majd, hogy szép és eredményes év volt.
Így gondolom magam is. Lakosságszámunk növekszik, adóbevételeink kedvezően
alakulnak,
az
olykor
szélmalomharcnak tűnő kisebb-nagyobb csatáinkat megnyertük. Bővül az
ipari park, de mindig csak olyan arányban, hogy a falu élhető maradjon, mégis
olyan ütemben, hogy megfelelő anyagi
biztonságot nyújtson településünknek.
Úgy vélem, jól, konstruktívan, pártpolitikától mentesen, mindig a település érdekeit szem előtt tartva működik az
önkormányzat.
Talán a legfontosabb mérföldkő 2016ban a község életében, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési
szabályzat módosítása révbe ért, és november 1-jétől hatályos. Ez megteremti
a lehetőségét annak, hogy új lakóterületeket és új iparterületeket kapcsoljunk
be Nagytarcsa vérkeringésébe. Úgy tűnik, továbbra is tart nagy számban kopogtatnak az ide települni szándékozók.
Ez a lakóingatlanok esetében jelentős
mértékben a Családi Otthonteremtési
Kedvezménynek, CSOK-nak köszönhető,
de ugyanúgy vonzó célpontot jelentenek településünk ipari parkjai is a vállalkozók számára. Most Berdo I-II-III.
projektcímeken 12-13 hektár újabb területet vonunk be a rákoscsabai út mentén, a cinkotai út belépésénél pedig a
Szilas Projekt fejlesztése révén teremtődnek új területek.
A nagymértékű beáramlásán természetesen újabb gondokat szül. Kinőttük
az óvodát, már harmincfős csoportokkal
dolgoznak óvónők. A megoldás csak új
óvoda építése lehet, a meglévő nem bővíthető. Ez a jövő év legégetőbb kérdése
lesz. Terveink vannak, de erről még korai
beszélni. Minden erőnkkel azon leszünk,
hogy ezt a problémát megoldjuk.
Közismert, hogy a tanteremhiány már
évek óta komoly problémát jelentenek

az iskolában. Biztató, hogy végre lezárultak a közbeszerzési eljárások, így a hét
tanterem, az étkező és a melegítőkonyha kivitelezése reményeim szerint februárban megkezdődhet.
Mi arra készülünk, hogy február 15-én
a munkaterületet átadjuk. Ugyan a munka úgy kezdődik, hogy párhuzamosan
folyik a tanítás is az iskolában, de a nyári
szünet alatt be is kell fejezni a munkát, a
határidő augusztus közepe.
Indultunk a bölcsőde-építési pályázaton is, eredményét még nem ismerjük.
Ha nyernénk, a terület a Petőfi lakótelep
tőszomszédságában rendelkezésre áll.
Pályáztunk az idén a honvédségtől átvett volt Helyőrségi Művelődési Otthon
energetikai korszerűsítésére is. A leromlott állagú épületen a Vagyonkezelő segítségével a „tűzoltást” elvégeztük, ami
elsősorban a beázások megszüntetését
jelenti.
Hasonlóképp égető probléma a művelődési ház kérdése. Számos színvonalas kulturális rendezvény színhelye a
település, de az amúgy is bérleményként
használt Táncsicsot kinőttük. Szeretnénk
végre egy saját, megfelelő méretű, a faluhoz méltó művelődési házat. Az egyik
megoldás a HEMO bővítése lehet, egy
második lépcsőben. Energetikai rendbe
tétele után több civil szervezetet is el
tudnánk helyezni benne, második lépésként sor kerülhetne a színházterem bővítésére, megújítására. Ennek a tervezése
már folyik.
A falu biztonsága szempontjából nagyon fontosnak tartom, hogy elkészült
az a létesítmény, amelynek segítségével
megfékezhetjük a hirtelen lezúduló csapadékot az M31.Isaszegi út csomópontjában. Nem egyszer okozott már
problémát számunkra, hogy az M31 útpályáról és a környék dombjairól lezúduló víz károkat okoz, nemcsak ott, a
helyszínen, hanem a Szilas patakba
ömölve a település belterületén is. A
most kialakított megoldás vélhetően
megkímél minket ettől a továbbiakban.
Sikernek tartom, hogy elkészülhetett
a Grundon a teniszpályák fedése, remélem, a téli szezonban is használható létesítmény vonzza a sportszeretőket
nemcsak Nagytarcsáról, hanem a környékbeli településekről is.
Ugyancsak sikerágazatnak nevezhető
a Nagytarcsai Termelői Piac, amely az önkormányzat által biztosított sátorfedéssel a komiszabb napokon is kulturált
vásárlási feltételeket biztosít az itt élőknek. Ugyanakkor jó hatással van a helyben élő kistermelők munkakedvére is,
hiszen megteremtette a lehetőséget a
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kertjeikben megtermelt felesleg helyben
való árusítására.
Sajnos, mire idáig értem a gondolatokban, a december elején bekövetkezett szélvihar komoly károkat okozott a
sportpályán, és gyakorlatilag megsemmisítette a rendezvénysátrat, amely a piac elhelyezésére szolgált. A sportpályán
esett károkat remélhetően rendezi majd
a biztosító, a piac esetében pedig képviselőtársaimmal megoldást kell találnunk
a sátor pótlására.
Néhányat hadd említsek, a legfrissebb
sikereinkből!
Nyertünk az első világháborús emlékművünk felújítására egymillió forintot,
mire ez a lapszám olvasóinkhoz kerül,
már át is adtuk a megújult emlékművet.
Szintén nyertünk a Belügyminisztérium
pályázatán útfelújításra 13,7 millió forintot, amely 50 százalékos intenzitású támogatást jelent, tehát ugyanennyit az
önkormányzatnak is hozzá kell tennie.
Ebből a Fasor utca, az Akácfa utca és Jókai utca kap majd új burkolatot.
További három vas van a tűzben, azaz
három pályázat eredményére még várunk. Hadd legyek kicsit babonás, ezekről most még nem szeretnék beszélni.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a településen jó szándékú emberek csodálatos közösségei működnek, amelyek a
sport, a kultúra és a település közösségi
élete szempontjából nélkülözhetetlenek.
Ilyenek az önkormányzat intézményei is.
Együttesen ők azok, akik motorjai a példaértékű rendezvényeknek, a karácsonyi
adománygyűjtésnek, az adventi előkészületeknek is.
Nekik, képviselő-társaimnak, a hivatal
dolgozóinak is megköszönve az egész
éves munkát, kegyeletteljes készülődést,
áldott karácsonyt és nagyon boldog új
évet kívánok minden nagytarcsai honfitársamnak!
RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER
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KÖZÉRDEKŰ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. évi kulturális és sporteseményeinek támogatására
A pályázat célja: A támogatás a 2017. évben
Nagytarcsa település közigazgatási területén
megrendezésre kerülő kulturális és sportesemények finanszírozására nyújtható.
A pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nagytarcsai székhellyel rendelkező
alapítványok, egyesületek, civil szervezetek,
egyházak, valamint a nemzetiségi önkormányzat.
A pályázattal igényelt támogatás formája:
A pályázó szervezet vissza nem térítendő,
bruttó támogatásban részesül. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, az
Együttműködési Megállapodásban rögzített
ütemezés szerint kerül sor.
A pályázat beadási határideje:
2016. december 1-től 2017. február 15., de
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig.
Egy pályázó szervezet egy beadott pályázattal több eseményre is pályázhat. A tervezett
rendezvények folyó év március 1. napjától a
következő év február utolsó napjáig bonyolíthatók le.
Az eseményekre rendelkezésre álló keretösszeg Nagytarcsa Község Önkormányzatának
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2017. évi költségvetésében kerül meghatározásra.
A határidőre beérkezett pályázatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata formai és szakmai bírálatnak veti alá, amely során az alábbi
szempontokat vizsgálja:
1. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát.
2. A pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége.
3. Előnyt jelent a 2015-2016. évben megrendezésre került események referenciája.
Szükség esetén a pályázóval történt
együttműködések megalapozottsága és megfelelő dokumentáltsága.
4. A tervezett költségvetés indokoltsága.
5. A vállalt feladatok realitása.
6. Részletes programterv kifejtése eseményenként.
7. Amennyiben releváns, önerő rendelkezésre állása.
A pályázat benyújtása kizárólag személyesen, a felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező Pályázati adatlapon (1. sz. melléklet)
történhet, amely az Önkormányzat honlapjáról
tölthető le. (www.nagytarcsa.hu)
Nem köthető támogatási szerződés azzal a
pályázóval, aki az előző költségvetési évben
nyert támogatási összeggel 2017. január 31-ig
a számlaösszesítőben foglaltaknak megfelelően nem számolt el.

A benyújtott pályázatokról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
Pozitív támogatói döntés esetén a pályázó
szervezet és Nagytarcsa Község Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás kerül
megkötésre.
RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER

Nagytarcsa Község
Polgármesteri Hivatala
december 22-től január 1-ig
ügyeletet tart
Az ügyeleti nyitva tartás:
22-én, csütörtökön: 10:00-14:00
23-án, pénteken: 08:00-12:00
24-26. szombat-vasárnap-hétfő: zárva
27-én, kedden: 08:00-12:00
28-án, szerdán: 12:00-16:00
29-én, csütörtökön: 08:00-12:00
30-án, pénteken: 08:00-12:00

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsaiaktól nagytarcsaiaknak adománygyűjtés
Idén is adománygyűjtést szervezünk „Nagytarcsaiaktól nagytarcsaiaknak” mottóval,
hogy mindazok, akiknek módjukban áll,
egy kis segítséggel járulhassanak hozzá a
nélkülözők, anyagi gondokkal küszködők
ünnepéhez, hogy legalább karácsonykor
érezhessék: nincsenek teljesen magukra
hagyva gondjaikkal.
Az adományok (tartós élelmiszerek, jó állapotú gyermekjátékok, gyermekkönyvek,
pénz) leadására több helyen kínálunk lehetőséget: mindkét óvodánál, az iskolánál, az
evangélikus és a katolikus templomban, a
Polgármesteri Hivatalban, valamint a Családsegítő irodájában.
A banki úton érkező adományok fogadására és a támogatási folyamat lebonyolítására idén a Nagytarcsa Közalapítvány
vállalkozott. Mint közhasznú szervezet, igazolást is tud adni az adományozásról.
NAGYTARCSA KÖZALAPÍTVÁNY
Bankszámlaszám: 65100259-11045421
Pátria Takarékszövetkezet. Kérjük az utalásnál feltüntetni „karácsonyi adománygyűjtés”!

Az adománygyűjtés november 27-től december 19-ig tart.
Az akció fő koordinátora a Nagytarcsai
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
Az adománygyűjtést és az adományok
szétosztását segíti és támogatja Nagytarcsa
Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, a
Blaskovits Oszkár Általános Iskola, a Csillagszem és a Szivárvány óvoda, a helyi evangélikus, katolikus és református gyülekezetek,
a Lájk Sütiző és Kávézó, civil szervezetek, a
háziorvosi és a védőnői szolgálatunk, valamint mindazok, akik szoros napi kapcsolatban állnak a helyi lakosokkal.
Felhívásunk azoknak is szól, akik segítséget kérnének! Jelezzék, mire van szükségük,
és mi igyekszünk segítségükre lenni.
Gondoljunk a nehéz helyzetben lévőkre!
Legyen ünnep a karácsony mindenkinek!
A SZERVEZŐK

Károkat okozott a szélvihar

illiós károkat okozott a december elején
a térségen végigsöprő szélvihar NagyM
tarcsán is. A Grundon a műfüves pálya labdafogó hálóinak szerkezeteit szinte mind
elhajlította, valamint a nemrég felépített, teniszpályát fedő sátor összes armatúráját öszszetörte a szél. A Hangya udvarban működő
termelői piac jó ideje az önkormányzat rendezvénysátra alatt bonyolíthatta forgalmát,
ám a sátrat a vihar egy házszámmal arrébb
helyezte, magyarán szétszaggatva, összegörbítve a szomszéd telekre repítette. Ponyvája
és fémszerkezete egyaránt javíthatatlan.
Megrongálódott a szorgos kezek által készített nagyméretű betlehem is, ám ezt már
sikerült kijavítani. A sportlétesítmények esetében a biztosítás talán segít, a rendezvénysátrat azonban valószínűleg újra önerőből
kell majd megvásárolnia az önkormányzatnak.
(SZILASTV)
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ÜNNEP

Karácsonyi népszokások

arácsony estéjén együtt van a család minden tagja. Ez talán az év legszebb ünnepe,
Kamikor
mindenkinek szeretettel telik meg a
szíve. Arra figyelünk, hogyan tudunk örömet
szerezni a család tagjainak és másoknak. A
régmúltban is így volt ez, de akkor még nem
az ajándékok, hanem a különféle mágikus, varázslatos cselekményekkel előidézett egészség és szerencse játszotta a főszerepet az
ünnepen. Nagy szükség volt a családtagok jó
egészségére a munkavégzés, a bő termés, a
család egész éves ellátása érdekében. Az idők
folyamán ehhez a naphoz is rengeteg néphagyomány kapcsolódott.
A karácsonyi asztal – december 24. (Karácsony böjtje, vagy karácsony vigíliája.) Úgy
tartották, hogy ezen a napon az asztal alá,
vagy közelébe helyezett tárgyak mágikus erőt
nyernek. A karácsonyi abroszt semmilyen más
napon nem vették elő, később csak sütőabroszként használták, így biztosítottnak vélték,
hogy a jövőben mindig jól sikerül a kenyér.
Szokás volt az asztal alá szénát, szalmát tenni,
reá pedig szerszámokat, terméseket, gabonát,
hogy ezzel biztosítsák a következő évre a jó
termést. Az ünnepet követően a szalma az állatok alá került az istállóba, hogy egészségesek legyenek, a gabonát feletették a
baromfival, malaccal, hogy ők is részesüljenek
az áldásban. A karácsonyi asztalra tett ételek,
illetve az alatta levő eszközök, termények a hiedelem szerint a család tagjainak egészségét,
szerencséjét, a gazdaság jó működését biztosították.
Az almát annyifelé vágták, ahány tagja volt
a családnak. Mindenki evett belőle, hogy ha
valaki eltévedne, a közösen fogyasztott almára gondolva hazataláljon. Az egészséges dióval egészséget, a beteggel betegséget
jósoltak. A következő évi bőséget bab, borsó,
lencse,sült tök fogyasztásával biztosították. A
karácsonyi asztal morzsájából adtak a tyúkoknak, hogy jobban tojjanak, a morzsa füstjével
pedig a megbetegedett tehenet gyógyították.
Karácsony éjszakáján a miséről hazafelé jövet,
az éjfélkor a kútból merített „aranyos víz”-nek
szintén gyógyító és termékenyítő erőt tulajdonítottak. Ittak belőle, az egész család megmosakodott benne, állatok elé is locsoltak,
néhol földekre is.(Sok helyen piros almát és
pénzt is dobtak bele.)
A karácsonyestét megelőző böjti időszak
után elkövetkezett a lakoma, a bőség, áldás és
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egészség ideje. A mák, mint minden apró szemű termény szintén a gazdagság és bőség jelképezője. A karácsony nem múlhatott el
mákos patkó, mákos kalács, vagy mákos guba
fogyasztása nélkül. Valaha a karácsonyi dísz
egy dióval, almával, aszalt gyümölccsel, pattogatott kukoricával feldíszített termőág (életfa)
volt. A feldíszített fenyő, mai karácsonyfánk
csak a XIX. század óta terjedt el. Népszerű karácsonyi katolikus népszokás a Betlehemezés,
melynek központi része a pásztorok tréfás jelenete, amellyel házról házra járnak. A szereplők táncolnak, énekelnek, majd célzásokat
tesznek az adományokra, végül énekszóval elvonulnak.
Nagytarcsai szentesti szokás: Mivel
Nagytarcsa lakossága többségében evangélikus vallású, a múlt század közepére kialakult
egy itteni hagyomány, hogy a szentesti istentisztelet után a fiatalság felment a templomtoronyba, és innen karácsonyi énekléssel,
harangozással köszöntötte a falu népét. Egy
másik szentesti szokás volt, hogy a konfirmandusok, az ifjúság és az énekkar tagjai felkeresték egymás házát, és az ablak alatt megállva
karácsonyi énekekkel köszöntötték a bentlévő családot. A háziak viszonzásul karácsonyi
süteménnyel, almával látták vendégül az
éneklő csoportot.
December 26. István napja – regölés szokása. A dunántúli falvak lányos házaihoz járó
kifordított bundás, láncos-botos legények a
köcsögduda ritmusára kántált (bőségvarázsló) jókívánságaikért ajándékot kaptak.
December 27. János napja. Az István és
János név a magyar nyelvterület leggyakoribb
keresztnevei közé tartozott, e napokon népi
köszöntőkkel ünnepelték e nevek viselőit.
Aprószentek napja. December 28. (Suprikálás, vagy vesszőzés szokása.) A fiú és lány
gyermekeket jelképesen megveregették több
vesszőből font korbáccsal, hogy „kelésesek ne
legyenek”…

z adventi készülődés programjának megA
valósítására az év elején a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzata pályázott forrásra
az önkormányzat által kiírt kulturális keretből,
s több más rendezvény rendezési jogával
együtt ezt is megnyerte. De nyert vele a település lakossága is, hiszen a Blaskovits Oszkár
Általános Iskola tornatermébe meghirdetett
színvonalas rendezvény sok száz érdeklődőt
vonzott.
Kézműves foglalkozás és vásár várta az érdeklődőket. Gyerekek és felnőttek készíthettek gyertyát, mécsest, adventi koszorút,
karácsonyfadíszt és csuhéangyalkát, de a vállalkozó kedvűek a kosárfonást, a gyöngyfűzést és az üvegfestést is kipróbálhatták. A
különböző technikákat többek közt Sárdi
Lászlóné Klárikától, Győriné Kováts Andreától,
Botz Ágnestől és Fábiánné Kizur Anikótól lehetett elsajátítani.
A Községi Könyvtár rongyoskönyv-vásárral
települt ki, de voltak evangélikus könyvek, ki-

„Hála isten, hogy megéltük
aprószentek napját.
Adja Isten, hogy többeket megélhessünk,
de nem búval, bánattal,
Hanem örvendetes napokkal.
Jó légy, friss légy, egészséges légy!
Vízért küldenek, borért menj,
Borért küldenek, vízért menj!
Szüleidnek jó gyermeke légy,
A férjednek jó felesége!
Adjon Isten sok bort,
bő búzát, békességet!”
Elérkezve az esztendő végéhez, e Gerendásról származó Aprószentek napi mondókával kívánok áldásokban, szeretetben bőséges
karácsonyi ünneplést mindenkinek!
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ

(FORRÁS: BAKSA BRIGITTA SZÜLŐFÖLDÜNK)

Nagytarcsai TÜKÖR

ÜNNEP

Adventi készülődés a tornateremben
adványok is. A szlovák gyökerű hölgyek varrtak, hímeztek és horgoltak, az önkormányzat
más asszonyai szendvicseket készítettek, süteményt és teát kínáltak.
Kapcsolódott a rendezvényhez a FLEX polgárőr egyesület is, a pályázatukra az iskolásoktól, óvodásoktól beérkezett, Nagytarcsa
közbiztonságáról szóló rajzokat is kiállították.
Aki nem talált magának elfoglaltságot a kézműves asztaloknál, avagy egyéb ajándékötleteken törte a fejét, átfáradhatott a terem másik
felébe, ahol az adventi vásár árusainak standjai sorakoztak. Voltak itt mindenféle ajándék-

tárgyak és édességek, mindenki találhatott
kedvére valót.
A falu lakossága már megszokhatta, hogy
az adventi készülődés helyszínén évről évre a
karácsonyhoz kötődő kiállítással is találkozhat.
Volt már ilyenkor rénszarvas-, télapó- és hóember-kiállítás, az idén Sebők Zsuzsa, valamint
Lovasi Andrea és Kavaleczné Komolai Edina
angyalkákat hívott segítségül. A kis üveg- és
kerámiafigurákat, képeslapokat, angyalkás motívummal díszített textíliákat és minden mást,
ami angyalkás, barátok, ismerősök, nagytarcsai
lakosok adták össze a kiállítás napjára.
Ugyan nem hirdették meg, mert a szervezők meglepetésnek szánták, de a nap folyamán megjött a Mikulás is, az ajándékkal telt
zsákból először azok kaphattak, akik verset
mondtak, énekeltek neki.
A nap záróeseményeként a Korál-sziget
együttes tagjai adtak adventi koncertet.
(SZILASTV)

Köszönet
Nagytarcsa egész közössége nevében
köszönjük az Önkormányzat, a Közszolgáltató, a NSZÖ, a Nyugállományú Honvédők
Egyesülete, a helyi felekezetek képviselőinek és önkénteseinek segítségét. Köszönjük a Mozgó Pékautó - Pulai Food cégnek
a kalács és forró ital felajánlásokat. Köszönet Sipiczki Krisztiánnak, a hangberles.hu
cégnek a hangosításért!
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OKTATÁS

Szépkiejtési területi verseny a Blaskovitsban
Hagyománnyá vált intézményünkben a magyar nyelv napjához kapcsolódóan a már harmadik évben megrendezett szépkiejtési
területi tanulmányi verseny.
November 18-án a Dunakeszi tankerületből három iskolát láttunk vendégül a versenyen. Tizenhat diák vendégünk volt, a mi 3.
és 4. osztályosaink közül 6 tanuló vett részt a
versenyben.
Szabadon választott szöveget olvastak fel
a versenyzők, majd egy kötelező, mindenki
számára azonos szövegrészt, ez a Fekete István Hú című művéből, valamint S. Szigeti Cecília Egér Kázmér, az óvodakerülő című
meséjéből származó részlet volt.
Iskolánkból 3. évfolyamon Derzsi Zsófia 2.
helyezést ért el, 4. évfolyamon Jakovác Tünde 1. helyezett, Szeitl Patrícia Molli 2. helyezett lett. Gratulálunk diákjainknak az elért
szép helyezésekért.
Köszönjük alsó tagozatos pedagógusainknak a lelkiismeretes és körültekintő szervezést, a szülőknek a vendéglátást.

Neves zsűri értékelte a gyerekeket: Czető
Zsanett színművész, Azurák Csaba, a TV2 műsorvezetője és Császár Katalin intézményvezető, magyar szakos pedagógus.

TÓTHNÉ SERES KATALIN
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Sikerek a matekverseny területi döntőjén
Az idei tanévben is 13 csapattal, összesen 49
tanulóval vettünk részt a Bolyai matematika
csapatverseny területi döntőjén. Hasonlóan
a korábbi évekhez, most is jó eredmények
születtek. A 13 csapatból 5 csapatunk is bekerült teljesítményével az első tízbe.
A harmadikosok között a „számkígyók”
csapata (Balázs Hunor, Fogd Izabella, Kincses
Péter, felkészítő tanáruk Tóthné Pitlik Judit)
10. lett. A negyedikes „csillámpónik” (Draskovich Benedek, Kiss Virág, Mozsár Ádám,
Tóth Míra, felkészítő tanáruk Fényesné Béres
Zsuzsanna) és a hetedikesek „pokemon vadászok” (Naményi Dániel, Oszlács Bence,
Vince Kristóf, Wittinger Barnabás, felkészítő
tanáruk Vascsák Mária) a hetedik helyet szerezték meg. Nagy örömünkre az ötödik osztályosok „három az egyben” (Andorkó
Renáta, Hertelendy Viktória, Kehner Benjámin) és nyolcadikosok „prérikutyák” (Baranka Gergely, Jó Renáta, Hevesi Balázs, Péter

Máté) csapatai pedig megnyerték, vagyis elsők lettek ezen a megmérettetésen. Eredményük alapján tehát ott lesznek a
novemberi országos döntőn!
Hatalmas gratuláció a csapatoknak, és
köszönet a felkészítőknek, Vascsák Mária,
Nagyné Oláh Erika, Béresné Fényes Zsuzsanna, Tóthné Pitlik Judit és Reszegey Ágnes tanárnőnek!
Képeink a díjkiosztón készültek.

Nagytarcsai

Megjelenik: havonta, 1600 példányban

TÜKÖR

Kiadó:
EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.

Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com
Nyomdai munkák:
Press Union 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!

Nagytarcsai TÜKÖR

HITÉLET

Jótékonysági koncert a református imaházért
Történelmi esemény volt a nagytarcsai református gyülekezet életében: első alkalommal
történt nyilvános adománygyűjtés a leendő
imaházunk javára.
Egy régi álom megvalósulásának a kezdetén járunk. Az önkormányzattól kapott területre (a temető mögötti telekrész) szeretnénk
megterveztetni és megépíttetni református
imaházunkat Isten dicsőségére. Célunk megvalósításának érdekében lelkipásztorunk, Esztergály Előd Gábor jótékonysági koncertet
szervezett. Az előadásra Mészáros János Elek
énekművészt, a „Csillag születik” tehetségkutató 2012. évi győztesét kérte fel, akinek külön köszönet, hogy megfázása ellenére sem
mondta le szereplését.
A szívet-lelket megszólító előadásra több
mint százan jöttek el, függetlenül a felekezeti
hovatartozástól. Ezúton is köszönjük a katolikus, az evangélikus és más felekezetek testvéreinek támogató jelenlétét.
A szervezés igazi összefogást igényelt
gyülekezetünk részéről. Volt, aki a jegyela-

dásban vett részt, volt, aki a vendéglátás
megszervezésében, más a koncert zavartalan
lebonyolításában. Az önkormányzat dolgozói
is segítették a koncert népszerűsítését, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Jövőre is folytatjuk adománygyűjtésünket.
A reformáció 500. évfordulója alkalmából Kocsis István Árva Bethlen Kata című drámájának színpadi előadását hívtuk meg
Nagytarcsára. A részletekről időben adunk tájékoztatást.
Áldás, békesség!
KOCSIS SÁNDOR ÉS KOCSIS IRÉN
A református gyülekezet imaházának megépülését segítő adományokat el lehet juttatni
személyesen (Esztergály Előd Gábor lelkipásztoron keresztül, elérhetősége: 06/30-488-8780),
vagy banki átutalással a 10700196-6898248551100005 bankszámlaszámra (a közlemény rovatban kérnénk feltüntetni: „a nagytarcsai
imaház javára”).

Szlovák
adventi
ökumenikus
zenés
áhitat
A fenti címmel rendezett adventi estet a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata december 10-én, Gulácsiné Fabulya Hilda szlovák evangélikus lelkésznő szolgálatával. Az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Pest
Megyei Szlovák Önkormányzat által támogatott rendezvényen karácsonyi, adventi dalokkal lépett fel a Pilisszentkeresztről érkezett
„Pilis“ Folklór Együttes.
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Decemberi könyvtári hírek

Schrötter Tibor előadása

November végén a könyvtár vendége volt Leszkoven László
népmesekutató. Előadónk, aki eredeti hivatását tekintve jogász,
beszélt a magyar népmesék kincseiről, jelentőségéről. Ősi tudást hordoznak. A magyar népmese út és eszköz a magyar lélek fejlődéséhez. Nemcsak a mesék főbb elemeit,
gondolatmeneteit ismertette, de illusztrálta ezeket különböző
népmesékből vett részletekkel. Nagyon fontos, hogy ne csak
olvassuk, de meg is
értsük a meséket,
megtaláljuk a magunk meséjét. A
Nagytarcsai Tükör e
havi számában interjút is olvashatunk
Leszkoven Lászlóval.
Kötetei a
könyvtárból kölcsönözhetőek: Leszkoven László: Magyar
népmeséink – mindennapi útmutatóink, Magyar népmeséink
– mindennapi útravalóink.
Dr Urbanics Gábor
történelmi katonai
hagyományőrző, kutató december 9-én
volt vendégünk, előadását a török kort
megelőző időkről és a
török korról tartotta,
kiemelve a katonaéletet és temetéseket,
korabeli katonai öltözetek és fegyverek bemutatásával.
Az előadások sora a jövő évben is folytatódik. Január 13-án,
pénteken vendégünk lesz gróf Nádasdy Borbála, az egyik legnagyobb magyar arisztokrata család, a Nádasdy-família tagja.
Édesapját származása miatt megbélyegezték, és megalázták, ez
kihatott az egész család életére. Borbála az 1956-os forradalom
után kénytelen volt elhagyni Magyarországot. Először Bécsben
volt színésznő, majd Párizsba került, ahol elismert balettmester
lett. 1989-ig nem térhetett vissza Magyarországra. Kalandos
életét három kötetben örökítette meg. Mindhárom könyv: – a
Zagolni szabad?, A szabadság zaga és a Maradni zabad – kölcsönözhető a könyvtárból. Könyvbemutatóival, sajátos történelemóráival járja az országot.
A könyvtárba november és december folyamán számos új
könyvet vásároltunk ezekből ismertető a következő számban
fog megjelenni. Addig is szeretettel várunk minden olvasót és
érdeklődőt.
Nyitva tartás:
HÉTFŐ
9 - 15
KEDD
11 - 17
SZERDA
9 - 15
CSÜTÖRTÖK
11 - 17
PÉNTEK
8 - 13

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára való
emlékezések kezdő alkalma volt, mikor a Kulturális Örökség Napokon a templomkertben a Hősi emlékmű mellé betűztük a
forradalom jelképét, a lyukas zászlót. A záró alkalomra november 11-én került sor a Művelődési Házban; vendégünk volt
Schrötter Tibor, 56-os szabadságharcos, volt politikai fogoly, az
56-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének alelnöke, valamint harcostársa Csigás Zoltán.
Schrötter Tibor idős kora ellenére fáradhatatlanul járja az országot, hogy minél többen megismerjék 56 előzményeit, történetét és következményeit. Őszintén beszélt szenvedésekkel
megterhelt életéről és helytállásáról.
A nagytarcsai előadás volt a 108. amit megtartott, és melyet
kísért egy vándorkiállítás is. A kiállítás gondolata 1998-ban vetődött fel benne, hogy minél többen megismerhessék 1956
történetét és hiteles információt kaphassanak hazánk történetének e szomorú időszakáról.

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.
Telefonszám: 06-70-337-8752.
E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com
December 12 – Január 13. között a könyvtár belső munkák, szabadság, illetve az ünnepek miatt ZÁRVA lesz.
Minden olvasónknak áldott, békés karácsonyt és boldog
új esztendőt kívánunk!
FARKAS ISTVÁNNÉ KÖNYVTÁROS
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„A magyar népmesék ősi kincsestárat jelentenek...“

A Községi Könyvtár invitálására sok nagytarcsai
gyűlt össze a Községháza dísztermében, hogy
mit is mond a kutató a magyar népmeséről.
Leszkoven László arról győzte meg a hallgatóságot, hogy – amint azt előadásának címe is
sugallja – a magyar népmese a magyar lélek
ajándéka.
Mit is tanultunk az iskolában a népmeséről?
Azt, hogy a nép ajkán született, szájról szájra
járva változott, csiszolódott. Az ám, de mindazokat az üzeneteket, amelyek erkölcsi értékekről, igazságról, kitartásról, bölcsességről és
állhatatosságról szólnak, valakinek egyszer
meg kellett fogalmaznia, hiszen ezek minden

mesében ott gyökereznek. Lehetett hozzátenni, színesíteni, de a mese magva adott.
– Ma írók, költők, művelt emberek küzdenek
vele, hogy ilyen értékeket meg tudjanak fogalmazni műveikben, míg a nép egyszerű gyermekei mesékbe gyúrva játszi könnyedséggel
mondják ki a lényeget. Hogy is van ez? – kérdeztük az előadótól.
– A magyar népmesék ősi kincsestárat jelentenek, amelyből nagyon természetes, könynyed, magától értetődő módon érkeznek
hozzánk az üzenetek. Igen, az ősi bölcsesség
már létezett, amikor abból táplálkozva népmesék születtek. Az előadásomban is említett kutató, Grandpierre Attila úgy fogalmaz, hogy
több évezred tudása van a magyar népmesékben gránittömbbe vésve. És ez a tudás, a szájról szájra terjedés közepette is nagyon nagy
pontossággal hagyományozódott át nemzedékről nemzedékre.
– A mese szájról szájra terjedt és változott. De
a magját, az alap mondandót, üzenetet ki fogalmazta meg?
– Nincs ember, aki meg tudná mondani, az
eredeti üzeneteket ki fogalmazta meg. Az én
világlátosm szerint a magyar népmese a Teremtőtől kapott kincs, ezért van az, hogy a
népmese a magyar ember lelki, érzelmi, szellemi töltésének megfelelően, azzal összhangban,
azzal szinte együtt rezegve tudja átadni a mindig aktuális tudást. Ehhez párosul a magyar

népmese rétegezett, több dimenzióban gondolkodó jelentéstartalma. A gránittömbbe vésés inkább a mesék ősrétegére vonatkozik, a
legfontosabb üzenetekre és kapcsolatokra,
amelyek szerves módon őrződtek meg, és a
különböző változatok, finomságok, díszítések
csak hozzátesznek a meséhez. Régen, amikor
még kizárólag szájhagyomány útján terjedtek,
akkor is értő kézzel nyúltak a mesékhez, a mesélők komolyan vették a feladatukat. Szívbőllélekből meséltek, nem véletlen, hogy a mesék
a felnőttekhez szóltak, munka közben egyfajta
meditatív állapotot is előidézve. Természetesen elkerülhetetlen volt a gyerekek jelenléte,
így a mesélő felelőssége volt az is, hogy a mondandókat értő kézzel úgy alakítsa, hogy az a
gyermeki fül számára is elfogadható legyen.
– Nem ért véget a népmesék története azzal,
hogy leírták őket?
– Ma már sokkal dinamikusabb világban élünk, kell, hogy a mesék írásban is terjedjenek,
minél szélesebb réteghez jussanak el. S az sem
baj, ha megfelelő hozzáértéssel más fűfajokban is feldolgozzák ezeket, de tudni kell, mi az,
amihez hozzá lehet nyúlni, s mi az, ami érinthetetlen...
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV

Márton napi és adventi foglalkozások a múzeumban

Több visszatérő látogatója is van már
a Falumúzeumban rendszeresen
megtartott családi kézműves délutánoknak. Ezeket a rendezvényeket
Győriné Kováts Andrea igyekszik a soron következő ünnepi alkalmakhoz
igazítani, amikor is a gyermekek és
szüleik közösen készíthetnek dísztárgyakat, mókás figurákat vagy éppen
ajándéktárgyakat. Így volt ez legutóbb két esetben is. November 13-án
például a Márton nap alkalmából gyűltek össze kicsik és nagyok, hogy
megtanuljanak zokniludat és bőrszütyőt készíteni. November 28-án pedig már természetesen az adventé volt a főszerep: a látogatók adventi
koszorúkat, méhviasz-gyertyákat és egyéb adventi dísztárgyakat készíthettek. Mindebben Andreán kívül Sollawa Éva segített.
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Miért szép a karácsony?
Az egyházi év legszebb, legkedvesebb ünnepe Jézus születésének évfordulója. Ekkor jönnek a rendszeresen templomba
járók, de jönnek azok is, akik ritkábban járnak Isten házába. Akik karácsonykor ünnepelnek, azokban van lelki igénye, azok
valamit vinni akarnak a karácsony szépségéből. Lelki élményekkel akarnak gazdagodni, és a karácsony szépségéből erőt
meríteni.
Ezen az ünnepen próbáljunk választ adni arra a kérdésre, miért szép a karácsony?
Hát lehetett szép az a körülmény,
ahogy Jézus született? Nem! Nem volt
szép az az elhanyagolt istálló, a be nem fogadottak átmeneti helye. Nem lehetett
szép a szegénység, mely már-már nyomort jelentett. Nem volt szép az emberek
rideg keménysége, mely inkább ellenségeskedést jelentett. Jézus születésénél a
külsőségek messze voltak azoktól, melyeket szépnek lehetett volna mondani. Azon
a 2000 évvel ezelőtti estén minden kegyetlen, riasztó, sivár, visszataszító volt. És
mégis, a külsőségek sötétsége, keménysége mögött szép a karácsony lényege. Szép
a karácsony, mert ekkor jelent meg Betlehemben az Isten Fia, Jézus Krisztus. Szép a
karácsony, mert Isten Fia szeretetből em-

berré lett, mint Kisgyermek született. Szép
a karácsony, mert Jézus vállalta, hogy földre jöjjön, mint Isten-ember, vállalta a 33
éves földi küldetést. Szép a karácsony,
mert Jézus hasonló lett hozzánk, emberekhez – a bűnt kivéve. Szép a karácsony,
mert Jézus ajándékba adta magát az emberiségnek.
Miért szép a karácsony? Azért szép a
karácsony, mert a Jóisten meg akarja velünk értetni: nem lehet olyan nyomorúság,
szürkeség, reménytelenség, elhagyatottság, mely széppé ne válna akkor, ha megjelenik ott az Isten Fia, Jézus Krisztus.
Minden kitaszítottság ellenére szép a karácsony, mert ekkor született meg a végtelen szeretet, Jézus, az emberiség
számára. Minden ellenségeskedés ellenére szép a karácsony, mert Jézus születése
megbocsátást hozott a földre. Minden jéggé fagyott emberi szív ellenére szép a karácsony, mert Jézus a szerető szívének
melegségét akarja nekik adni. Minden
gyűlölködés ellenére szép a karácsony,
mert a szerető Jézus megbocsátást hozott
a jóakaratú embereknek.
Miért szép a karácsony? Mert a karácsony az emberiség túlnyomó többségének ünnep. Ünnep a keresztényeknek és a

pogányoknak. Ünnep az Istent imádóknak, és az Istent tagadóknak. Ünnep a különböző
vallásúaknak,
sőt
a
vallástalanoknak is, a nihilistáknak, tehát a
semmit vallóknak. Ünnep a börtönben levőknek, és talán a hajléktalanoknak is. Ünnep a gazdagoknak, az öregek
otthonában egyedül élőknek,.
Talán ezen az ünnepen nem robbantanak, nem lövöldözik egymást, nem teszik
tönkre egymás életét. Talán ezen a napon
a lelkiekben kihűlt családokban is megmutatkozik egy kis szeretet, nemcsak egymás mellett élnek, hanem egy kicsit
egymásra is találnak. Talán a haragosokban is megmozdul a lélek és elfelejtik a felnagyított sérelmeiket. Talán a goromba
ifjú, és a sérelmeket, szomorúságokat okozó lány is meglátogatja régen elhanyagolt
szüleit. A karácsony szép, mert sokan ünnepelnek, sokan akarnak jót tenni, szeretetet gyakorolni.
Miért szép a karácsony? Mert tudok töltekezni lelki élményekkel, mert a templom
hangulata, karácsonyi díszítése kiemel a
szürke, lelket ölő hétköznapok sorozatából. Szép, mert a templomban hallott szép
karácsonyi énekek visszajönnek, visszahozzák a múltat, újra csengenek a fülekben. Szép, mert megint oda tudok állni a
betlehem elé, és a gyermekkor világa boldogítja, melengeti az ember szívét. Szép,

Jön, jön, jön… A „csodálatos táncos“
Minden idők legnagyobb eseményének ünnepi lázában él ilyenkor a világ, még akkor is, ha
ez az ünneplés a fogyasztói társadalomnak köszönhetően félrecsúszott, felszínes lett. Jézus
születése olyan jelentős, hogy két részre osztja
a történelmi időt. Olyan jelentős, hogy mindannyiunk születési dátuma az Ő születéséhez
igazodik. Olyan jelentős, hogy ha az Ő élete találkozik a miénkkel, akkor bennünk is két részre különül el az élet: arra, amit nélküle éltünk, s
arra, amit most már vele élünk, s nem cserélnénk el semmivel.
Jézus jövetelét az első ember megjelenésével megígérte a Teremtő. A próféták több mint
300 részletekbe menő jövendölést írtak le a
Bibliában a Messiás születésével kapcsolatban.
Ezek közül többet elolvastunk az utóbbi hittanórákon a gyerekekkel. Ézsaiás így ír Jézusról:
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik
nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” Egyik
hittanosom így olvasta: „Csodálatos Táncos ” A
derű mindig része a hittanóráknak, hiszen Isten
valóban csodálatos, de hogy táncos, azon csak
most gondolkodtam el komolyabban. A Magyar Bibliatársulatnak nem fogjuk benyújtani,
mint fordítási javaslatot, de tartalmában van
valami. Az az Isten, aki képes áttáncolni a
mennyei dimenzióból a földi, immanens világba, s végül a haláltáncot is végigjárja, az való-
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ban Csodálatos Táncos! Hát erről szól a mi ádventünk a felszín, a vásárlási, sütési, ajándékozási láz mélyén. Erről szól az Eljövetel 4
vasárnapja, s karácsony ünnepe! Hogy Isten a
maga táncába, harmonikus, szeretetteljes közösségébe hív bennünket, hogy letehessünk
minden terhet, minden bűnt és szennyet, s vele
az Élet táncát járhassuk.
Ez természetesen az örök életre vonatkozik.
De az örök élet hitének vannak bizonyos mellékhatásai is. Erről nem azért írok, mert köteles
vagyok ismertetni, mint ahogy a reklámokban
legalább azt fel kell tüntetni a gyógyszereknél,
hogy számolni kell mellékhatásokkal. Nem is
azért, mert ez lenne a legfontosabb. De azért,
mert ez nagyon érdekli az embereket. David
Larson végzett kutatásokat, miszerint a templomba járók között átlagosan 5 higanymilliméterrel alacsonyabb a vérnyomás, kevesebb az
alkohol és kábítószerprobléma, mint más közösségekben vagy a magányos emberek között. Jobb a gyógyulási arány. Az egyházi
értékek félretétele súlyos következményekkel
jár! Ezek is mellékhatások! A válás növeli az
agyvérzés, szívbetegségek, magas vérnyomás,
légzőszervi betegségek, bélrák, s ezáltal a fiatalkori elhalálozás esélyét, kétszeres az öngyilkosság aránya. Több közöttük a szegény. A
Teremtő által alkotott házasságban élőknél
minden éppen fordítva érvényes. Úgy tűnik,
tényleg nemcsak a papír a lényeg…

Természetesen nem ezek a legfontosabb érvek az érkező Úr fogadása szempontjából.
Egyébként is, mindenütt vannak problémák.
Van hívők között is vérnyomásprobléma, s ha
valaki nagyon kételkedik, úgysem győzik meg
a kutatási adatok. Nem is ezekben kell hinni,
hanem abban az Úrban, aki nem ígérte meg,
hogy aki hisz, az egészségesebb lesz, vagy gazdagabb. Azt ígérte, hogy akármi történt velünk,
nem hagy el. Azt ígérte, hogy nyomorúságunk
lesz a világon, de ő legyőzte a világot. Azt ígérte, hogy aki benne hisz, ha meghal is, élni fog.
Egy hónapja látott napvilágot egy interjú
Száva Lajossal, aki az alvilág egyik ismert alakja
volt. Érdemes megnézni azért is, mert jobban
megismerhető a beszélgetésből ez a világ,
másrészt Jézus a legelveszettebb emberhez is
megérkezhet. Megtekinthető a Nagytarcsai
Evangélikus Gyülekezet facebook oldalán, Az
alvilágtól Krisztusig címmel.
Karácsonyi istentiszteleteinken az „Örvendjen a föld, mert megszületett az Úr” kezdetű
éneket énekeljük az ifizenekarral, hittanosokkal. Két sorával hívok, bátorítok mindenkit,
hogy ne hagyja ki az ünnepi alkalmakat:
Tudd, hogy gyermek jön a mennyből,
Isten egyszülött Fia
Örömének zendül most a földön,
békességet hozva jön, jön, jön, jön, jön,…
Érkezzen meg hozzánk is!
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mert a régmúlt emlékeit, élményei visszatérnek a beporosodott évtizedekből. A karácsony szép, mert együtt tudok örülni
mások örömével.
Jézus születésének évfordulóján azt kerestük, miért is szép a karácsony? Ha a leírt
válaszokból csak egyet is meg tudtunk
jegyezni, akkor már nem volt hiábavaló a
leírt szöveg. Amikor Ady Endrében felsírt az
istenkeresés vágya, megmutatta benső énjét, világát. Neki miért volt szép a karácsony?

Evangélikus óvónők találkoztak

„Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”
Ezt a boldogságot hozza meg számunkra a Messiás, Jézus Krisztus!
SOMLAI JÓZSEF
NYUGDÍJAS PLÉBÁNOS
A nagytarcsai Bosco Szent János
templomban december 25-én, valamint
2017. január 8-án és 22-én fél 12-kor
lesz szentmise.

Evangélikus ünnepi
istentiszteleti rend
• december 18-án (vasárnap) du.
4 órakor az óvodások karácsonyi
műsora
• december 24-én (szombat) du.
4 órakor az iskolások karácsonyi
műsora
• december 24-én (szombat) este
6 órakor szentestei istentisztelet
• december 25-én (vasárnap) de.
10.30-kor karácsonyi ünnepi istentisztelet
• december 26-án (hétfő) de.
10.30-kor karácsony 2. napja
• december 31-én (szombat) este
6 órakor óévesti istentisztelet
• december 31-én (szombat) éjjel
23.30-kor éjféli úrvacsorás áhítat
• január 1-jén (vasárnap) de.
10.30-kor újévi istentisztelet.

Országos Óvodai Szakmai Napot tartott
Nagytarcsán az Evangélikus Pedagógiai
Intézet és a helyi Szivárvány EvangélikusKeresztyén Óvoda.
Evangélikus óvodapedagógusok gyűltek
össze szakmai napra november 16-án Nagytarcsán. A hagyományos rendezvény az
Evangélikus Pedagógiai Intézet és a helyi
Szivárvány Evangélikus-Keresztyén Óvoda
szervezésében jött létre.
A program reggeli áhítattal vette kezdetét, dr. Fabiny Tamás püspök szolgálatával.
Köszöntötte a szakmai nap résztvevőit
Varga Márta, a Magyarországi Evangélikus
Egyház Országos Irodájának nevelési és oktatási osztályvezetője, Majorosné Lasányi
Ágnes, az Evangélikus Pedagógiai Intézet
igazgatója, Lakatosné Hachbold Éva tantárgygondozó, és természetesen a házigazda intézmény vezetője, Fodorné Pecznyik
Zsuzsanna is.
Mese-előadást is láthattak a résztvevők,
amelynek fellépői Óvodapedagógusok, valamint középső- és nagycsoportos óvodások
voltak.
Dr. Pompor Zoltán, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar ta-

nára „A hagyományos és a modern mesék
az óvodában” címmel tartott előadást.
Dr. Fábri György, az ELTE egyetemi docense, az Északi Evangélikus Egyházkerület felügyelője arra a kérdésre kereste a választ,
hogy „Vannak-e még keresztyén értékeink?”
Dr. Kelemen Lajos, a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának
pszichológusa az óvodáskorúak érzelmeinek
titokzatos világáról beszélt.
A nap végén a távozó vendégek Baranka
György evangélikus lelkésztől kaptak úti áldást.
FOTÓ: TAGAI PÉTER

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
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Adventi kínálat a piacon

óta bevált partnerünk hoz frissen vágott fenyőfákat, igen kedvező áron. Lucfenyő, ezüstfenyő és normann fenyő lesz kapható.
Az új esztendőben is minden pénteken
lesz piac, érdemes kinézni. Tavasszal további
választékbővítést tervezünk.
Köszönjük a termelők, árusok nevében is
a vásárlók egész éves kedves figyelmét. Reméljük mindenki elégedett volt a piacon vásárolt
termékekkel.
Köszönjük
az
önkormányzat és a Nagytarcsai Közszolgáltató támogatását, Ősz Gyula, Balik Levente, Pál
Norbert és Kovalcsik Marcsi számos segítségét.
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!

A tél beköszöntével sajnos nemcsak a hideg,
hanem december 1-én orkánszerű szél is
próbára tett minket, országszerte óriási károk
keletkeztek. A hatalmas piac sátor is az elemek martaléka lett. Csak a Közszolgáltató
munkatársai által tett erőfeszítésnek köszönhető, hogy még aznap, a romok rendezése
mellett az udvaron a piacot meg tudtuk tartani. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen – e
mondás jegyében fogtak az újjászervezéshez.
Mire a kedves olvasók kézhez kapják az újságot, reményeink szerint már rendeződik a terep.
Karácsony közeledtével mindenki igyekszik az ünnepre valókat időben beszerezni. A
nagytarcsai piacot szeretnénk télen is üzemeltetni, így a piaci bevásárlás során sok
minden kerülhet a kosárba. Füstölt áru, gyü-

mölcs és zöldség, mézek és ízesítők, finom
tejtermékek állandóan kaphatók. A friss házi
tojásból készülhet sütemény, ünnepi hidegtálra való kaszinótojás vagy akár saláta is. A
kézműves szappanok és mézeskalácsok kedves karácsonyi ajándékok lehetnek. Jó hír,
hogy bejelentkezett hozzánk a Pálinkás Savanyúság Manufaktúra, a cég igazi vecsési savanyúságokat kínál a vásárlóknak. Reméljük,
ide tudjuk őket végleg csábítani a forgalommal, és állandó partnereink lesznek. Kóstoltam termékeiket, rendkívül ízletesek.
Felvettem a kapcsolatot egy delikátesz bolt
tulajdonosával, aki csodás kézműves szaloncukrokat, sós és édes ostyákat, puszedliket
hoz a piacra.
A december 16-i piacnapra sikerült megszerveznem a karácsonyfa vásárt. A már évek

zgalommal várták a gyerekek az indulás pilEgy novemberi péntek délután, egy
Ikislanatát.
csapattal elsétáltunk a piacra.

Iskolások is megnézték

A jelenlévők nagy érdeklődéssel fordultak
az árusokhoz, akik nagy türelemmel és igyekezettel próbáltak válaszolni a kifogyhatatlanul záporozó kérdésekre. Minden standnál
megálltunk, és megbeszéltük mi kapható, milyen finomság készíthető belőle.
A gyakorlottabbak szívesen adták át ismereteiket társaiknak, a tapasztalatlanabbak
örömmel fogadták az új információkat. Néhányan kis kóstolóval is kedveskedtek nekünk.
Jókedvvel, vidáman tértünk vissza az iskolába.
Ezúton is köszönjük a kedves fogadtatást
és a kapott élményeket.

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ

KÖSZÖNETTEL:
AZ 5. CSOPORT TAGJAI
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Katalin bál: fényes est a ködös novemberben

dén harmadik alkalommal került megrendea nagytarcsai Katalin bál. A rendezvényInekzésre
idén is a Blaskovits Oszkár Általános Iskola
adott otthont.
A szervezők célja az volt, hogy színvonalas
szórakozási lehetőséget biztosítsanak a zenés
táncos rendezvények kedvelőinek. Mert bizony, igény van az ilyen alkalmakra, és ezt a
résztvevők létszáma is igazolta.
A bálba érkező vendégeket egy pohár pezsgővel köszöntötték a szervezők. Miután mindenki elfoglalta a helyét a terített asztaloknál,
a bál megnyitása következett, amelynek elmaradhatatlan része a Katalinok köszöntése.
A vacsora után a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület ifjú táncosai nyitották
meg a táncmulatságot.
Műsoruk után hamar benépesült a táncparkett és ez úgy is maradt éjfélig. A széles zenei
repertoárban mindenki megtalálta a neki tetsző zenei stílust.
A szünetben hastáncbemutató kápráztatta
el a közönséget. A műsor végén vállalkozó
szellemű bátrabb hölgyek is kipróbálhatták ennek a szép mozgásnak az alapjait.
A második szünetben került sor a várva várt
tombolasorsolásra.
A tombolát az iskolában működő Szülői
Munkaközösség szervezte. Jótékonysági jellege miatt nagyon sokan vásároltak szelvényeket, amellyel az iskola diákjait támogatták.
A tombolatárgyakat is támogató szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek ajánlották fel.

De mi is kell egy jó bálhoz?
Kell egy jó helyszín ahol sokan és kényelmesen
elférnek.
Kellenek hozzá székek, asztalok, színpad, amelyeket a helyszínre kell varázsolni.
Szükség van még egy finom vacsorára többféle ételből.
És kell még egy, az egész estét betöltő hangulatos jó zene.
Akik a hozzávalókat biztosították:
Blaskovits Oszkár Általános Iskola
Nagytarcsai Közszolgáltató
Szülői Munkaközösség
Csömöri Zöldfa Vendéglő
Origo M Zenekar
Köszönetemet fejezem ki minden közreműködőnek és támogatónak, akik biztosították a
rendezvény létrejöttét.
És köszönöm a résztvevő vendégeknek, hogy
jelenlétükkel növelték az est fényét.
WITTINGER ZOLTÁN

Kövesse nyomon Nagytarcsa eseményeit
a televízióban is!
Adásunk Nagytarcsán a UPC analóg
és a DIGI digitális kábelhálózatán érhető el.
Tel.: 06-30-228-9506
E-mail:
szilastv@gmail.com

Adásunk interneten is megtekinthető:
www.szilastv.hu
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A FLEX hírei

Sérült gyújtó szerkezetű bombát találtak
Nagytarcsa ipari parkja mellett!
Lakossági bejelentés alapján kérte segítségünket a kistarcsai járőr, miszerint bejelentettek egy repeszgránátot, ami Nagytarcsai ipari
parkja és M0 autó út között található. A repeszgránát felkutatása után a tűzszerészek kérték a
terület biztosításában is a segítségünket, amíg
elszállították az ipari park melletti szántóra.
Egyeztetve a terület illetékesével a bombát
biztonságos távolságban a helyszínen felrobbantották.
Eltűnt személy felkutatása
Lakossági bejelentést követően a kistarcsai
rendőrség kérte személyi állományunk segítségét egy idős úr felkutatásában. Az illető délután otthonából elindult, és azóta hollétéről a
rokonai nem tudtak. A kistarcsai rendőrőrs kollégái és a FLEX csapata három autóval és hét
kollégával kezdte meg az idős úr keresését. Az
urat a kistarcsai rendőrőrs kollégái találták meg
a Flór Ferenc kórházban. A tél beköszöntével
különös figyelmet kell fordítani az idősekre, mivel egy rosszullét következtében különösen
fennáll a veszélye az esetleges kihűlésnek.
Temetői szolgálat
Egyesületünk tagjai és településünk körzeti
megbízottja a temetőben és környéken közös
szolgálatot látott el mindenszentek ideje alatt.
Egyre többen támogatják Egyesületünket köszönjük nekik! A hideg novemberi idővel
együtt új szolgálati télikabátokat és sapkákat
kapott egyesületünk a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesülettől! Köszönjük
nekik! Örömmel közöljük, hogy 2016. novembertől kiemelt támogatóink közt tudhatjuk az
M0 Caffe & Motel-t, az AVIA benzinkutat, amely
havi üzemanyag-hozzájárulással támogatja önkéntes munkánkat. Szintén nagyon szépen köszönjük! Köszönjük Budai Andrásnak is, aki az
éjszakai szolgálat megkezdésének nehézségére is gondolt, és felajánlásként kaptunk tőle
jégoldó sprayt és szélvédő kaparókat!
Karácsonyi adománygyűjtés
Egyesületünk idén is csatlakozik a karácsonyi
adománygyűjtéshez. Akinek nehézséget okoz
az élelmiszeradományok eljuttatása a Családsegítőhöz, annak szívesen segítünk a szállításban. Polgárőreink a csomagolásban és az
adományok kiszállításában is aktív szerepet
vállalnak.
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Rajzverseny
Rajzversenyt hirdettünk „Közösen biztonságban” mottóval gyermekek részére! A fő téma a bűnmegelőzés eszközei és a
drogmegelőzés volt. Köszönjük mindenkinek,
aki indult a rajzversenyünkön, összesen 49 rajzot kaptunk. Minden rajzott szívesen fogadtunk és örömmel olvastuk a leleményes
címeket, és hozzá a szép műveket. Egy részén
azért a FLEX is megjelenik a rajzokon. Sok gyerek nagyon jól látja a települést, és annak helyzetét közbiztonsági szempontból. A rajzok az
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS rendezvényen kiállításra kerültek. Minden résztvevőnek egy kis ajándékkal kedveskedtünk.
Használt olaj
Köszönjük ismételten mindenkinek, aki
egész évben támogatta egyesületünk működését elhasznált sütőolajával. Idén az utolsó
szállítás is megtörtént, nagyon szépen köszönjük a Lajos Király étteremnek, amely egész évben folyamatosan támogatja egyesületünket.
Az olaj által befolyt összegből tudjuk finanszírozni az egyesületünk működéséhez szükséges
könyvelői és egyéb kiadásokat.
Ha munkánkat anyagi vagy tárgyi eszközzel
támogatná, kérjük, keressenek minket telefonon vagy e-mail címünkön! Elérhetőségeink:
fuzesjaror@gmail.com 6-20-235-9880.
Bankszámlaszámunk:
Pátria Takarék 65100259-11406091
Minden anyagi és tárgyi támogatást hálásan köszönünk!
További támogatóinkról itt olvashatnak
http://www.nagytarcsaiflex.hu/index.php/
kiemelt-tamogatoink
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk:
NAGYTARCSAI FLEX
POLGÁRŐR EGYESÜLET

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás:

Háziorvosi rendelő

Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Solymosi Beáta jegyző ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8:00 – 12:00
Előzetes egyeztetés szükséges a titkárságon.
A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.

Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 12:00, Kedd: 13:00 – 17:00, Szerda: 08:00 – 12:00
Csütörtök: 13:00 – 17:30, Péntek: 08:00 – 12:00

Védőnői szolgálat – Egészségház
Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4
Telefon: 06-28-450-251, 70-382-8421
Védőnői tanácsadás
csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére:
Kedd: 8:00-10:00, csütörtök: 8:00-12:00
Iskolások részére: csütörtök: 12:00-14:00

Gödöllői Járási Hivatal
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.,Telefon: 06 (28) 529-187
Fax: 06 (28) 529-236, E-mail: pmh@godollo.hu
Honlap: www.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

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Vereszki Xénia
Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D. Telefon: 06-20-4949-456
E-mail: drvereszki@gmail.com
Rendelési ideje: H: 9-12, K: 14-17,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás, 11-13 beteg rendelés
CS: 15-18, P: 9-12

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

Fogorvos
Fogszakorvos: Dr. Marton Erzsébet
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: 06-28-451-179
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitva tartás:
Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Munkatárs: Ádányné Végh Tímea, Telefon: 0670/633-8056
Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com
Igazgató: Ősz Gyula, Telefon: 0670/633-8056
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

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.
Telefon: 06-28-470-840
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 0:00 – 24:00

Kistarcsai Kórház
Telefon: 06-28-507-600, Recepció: 06-28-507-750
Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

06/70-492-0754
06-28-470-801
06/70-263-4334

FLEX Polgárőr Egyesület
Mobil: +3620- 2359-880, E-mail: fuzesjaror@gmail.com
Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

DPMV Zrt. diszpécser szolgálat
(0-24h) 06 29 340 010, 06 70 682 7546
DPMV ügyfélszolgálati iroda: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
Tel.: 06 70/967-9037 vagy 29 340-010
Ügyfélfogadás: Kedd: 12-18, Csütörtök: 12-16.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadás:
Madar Judit
Botz Ágnes
Hétfő:
08:00 – 14:00
12:00 – 17:00
Kedd:
08:30 – 12:30
08:00 – 13:00
Szerda:
10:00 – 16:00
13:00 – 18:00
Csütörtök: 08:30 – 11:30
11:00 – 16:00
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon: 06-28-450-478
Email: csaladsegito@nagytarcsa.hu
Sürgős vagy fontos esetekben:
Botz Ágnes: 70/931-1962, Madar Judit: 70/334-2813

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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KÖZÉRDEKŰ

Csapadékvíz-elvezetés, tulajdonosi kötelezettségek
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása
számos vízelvezetési problémára is rávilágított. A település több területén nem folyik el a víz, melynek oka a
csapadékvíz-elvezető csatorna hiánya,
vagy annak eldugulása. Viszont a település
szennyvízhálózatát az illegálisan csatornába kötött csapadékvíz-bevezetések terhelik meg. Nagyon sok ingatlan esetében
pedig a csapadékvíz egyszerűen a közterületre került kivezetésre.
A csapadékvizek közterületre történő kivezetése kapcsán tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgt.) értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az önkormányzat, hanem az ingatlantulajdonos
feladata, a Vgt. 6. § (4) bekezdés c) pontja
szerint az ingatlantulajdonos tulajdonában
van az ingatlanra lehulló és az ingatlanon
maradó csapadékvíz, valamint a Vgt. 16. §
(6) bekezdése értelmében a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami
vagy
helyi
önkormányzati
feladatkörbe nem tartozó tevékenységek
ellátása az érdekelt tulajdonosok, illetve az
ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.
Továbbá az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (8)
bekezdés értelmében: „A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az
építményekben, továbbá a szomszédos
telkeken és építményekben, valamint a
közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű
használatot ne akadályozza.
(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos
telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem
veszélyezteti.
(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint
alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba
a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet”.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 41. § (3) bekezdése alapján: „A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe
a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad. A
hozzájárulás nélküli vagy az abban foglaltaktól eltérő vízbevezetés esetén a 37. § (2)
bekezdése szerint kell eljárni”.
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A köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „Ha a
jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda
hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére
és körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról”.
A szennyvízcsatornába illegálisan bevezetett csapadékvizek kérdésköre kapcsán
Nagytarcsa közigazgatási területén a
szennyvízcsatornázás elválasztó rendszerben épült ki, azaz a csapadékvizek bevezetése tilos! Ezt támasztja alá a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Vhr.) 85. § (5) bekezdése, mely szerint: „Elválasztott rendszerű
szennyvízelvezető
műbe
csapadékvizet, egyesített rendszerű
szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott
rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető
műbe szennyvizet juttatni tilos.”
A Vhr. 85. § (6) bekezdés alapján, „ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül
sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére
tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a
jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. A szennyvízelvezető
törzshálózatba jogellenesen bevezetett
csapadékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel”.
Fentiek kapcsán fontos megjegyezni,
hogy a Vhr. 55/A. § (7) bekezdés alapján „a
víziközmű-szolgáltató indokolt kérelmére
a járási hivatal a felhasználót kötelezi a víziközmű-szolgáltató tudomása nélkül végzett bekötés, az elválasztott rendszerű
szennyvízhálózat csapadék és egyéb külső
vízterhelésének megszüntetésére, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés,
felszerelés elbontására, leszerelésére vagy
átalakítására...”
A Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató (DPMV) Zrt. aktuális gyakorlata és üzletszabályzatuk
(ÜSZ)
alapján
a
csapadékvizek szennyvízcsatornába történő bevezetése a Felhasználó részéről azon-

nali felmondást nem eredményező szerződésszegésnek minősül (ÜSZ_4.9.2. fejezet),
mely jogkövetkezménye:
n
az illegális bekötés megszüntetésé
re történő felszólítás
n kötbér kivetése
n visszamenőlegesen csatornadíj kivetése
Az alkalmazott kötbér mértéke (ÜSZ_4.9.4.
fejezet):
n
n

lakossági felhasználó: 100.000 Ft
nem lakossági felhasználó: 1.000.000 Ft

A visszamenőleges csatornadíj számítása az illegális bekötés megvalósításától –
de maximum az utolsó 5 év során – bevezetett csapadékvíz mennyiségére vonatkozik, az úzletszabályzatban meghatározott
(ÜSZ_3.4.3. fejezet) képlet alapján. A pótdíj
összege, a bevezetett csapadékvíz mennyiségének és az ellátási területre, valamint a
bebocsátó felhasználói típusára (lakossági/közületi/intézményi) vonatkozó szennyvíz-szolgáltatási
díj
kétszeresének
szorzatából áll.
Tájékoztatásul Nagytarcsa területén az
alábbi lehullott éves csapadékvíz mennyiségekkel kell számolni:
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

342,1 mm
458,8 mm
569,9 mm
666,0 mm
578,5 mm
399,5 mm (augusztus végéig)

Azaz, egy gyakorlati példával élve, ha a
település területén feltárásra kerül egy
olyan lakossági illegális csapadékvíz-bekötés, mely több mint 5 éve létesült, és átlagosan 100 m2-es tetőfelületről származó
csapadékvizeket szállít a szennyvízcsatornába, a DPMV Zrt. a bekötés azonnal megszüntetésére történő felszólításon túl
jogosult a 100.000 Ft kötbér, illetve az 5 év
során lehullott csapadékvíz mennyisége
után 182.551 Ft pótdíj (csatornadíj) kivetésére. Azonos műszaki feltételek mellett egy
közületi fogyasztó esetében már 1.000.000
Ft kötbérről és 279.586 Ft pótdíjról van szó.
Tisztelt Tulajdonosok! Kérem, hogy az
előzőekben leírtak alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvíz elvezetés szabályosságát és tegyenek eleget
jogszabályi kötelezettségeiknek!

SOLYMOSI BEÁTA
JEGYZŐ

Nagytarcsai TÜKÖR

HIRDETÉS

Gyógytorna – a saját otthonában!
Okleveles gyógytornász segít, ha műtét után lábadozik, ízületi panaszai vannak, vagy javítani szeretne a kondícióján.
Hívjon bizalommal! 06-20-557-1856.

n!
végé
t
é
h
den
u min
r
á
t
l
Füstö

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:

ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz
Targonca gáz
házhoz rendelésre.
Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
Ft
E-mail:
3700
rendelés@gázszálltás.hu
Weblap:
www.gázszállítás.hu

w
w
w
w
w

december 16‐án, pénteken 12‐18‐ig
december 17‐én, szombaton 8‐12‐ig
december 23‐án, pénteken 8‐18‐ig
december 24‐én ZÁRVA
december 30‐31‐én ZÁRVA
Minden Kedves Vásárlónknak áldott karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

Barbara kutyakozmetika
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

06/70-492-0754
06-28-470-801
06/70-263-4334

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

Svédmasszázs Nagytarcsán ingyenes kiszállással.
Időpont-egyeztetés: 06 30 690 7625.
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ARCVONAL

NAGYTARCSA VIRÁG

Szolgáltatásaink:
- Alkalmi és különleges virágcsokrok, virágkosa-

rak készítése
- Ajándékkosarak összeállítása, díszcsomagolás
- Esküvői csokrok készítése
- Esküvői dekoráció
- Rendezvény dekoráció
- Irodák, irodaházak rendszeres virágellátása
- Koszorúk készítése
- Ajándéktárgyak, kellékek, kiegészítők

Nagytarcsa területén
Megrendeléseit leadhatja üzletünkben, telefonon vagy e-mailben és mi kiszállítjuk Önnek!
Nyitva tartás:
H-P: 8-18,
Szo: 8-14,
V: 8-12
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Tel: 06-28/ 738-694
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 50.
Facebook: nagytarcsavirág
E-mail: nagytarcsavirag@gmail.com

Nagytarcsai TÜKÖR

