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Nagytarcsa Község 
Önkormányzata!
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Az advent vagy ádvent jelentése, amint
erről Hitélet rovatunkban is olvashat-

nak, nem a várakozás, hanem a megérke-
zés. Az Úr eljövetele. Hogy a köznyelvben
mégis a várakozás terjedt el? Ez természe-
tes. Az adventi időszakban az eljövetelre
készülünk, a megérkezésre várakozunk. 

És nem tétlenül. Legalábbis Nagytar-
csán nem. 

A Nagytarcsai Szlovákok Önkormány-
zatának szervezésében december 2-án
tartották meg a szokásos adventi készülő-
dést és vásárt, benépesült a nagytarcsai
Blaskovits Oszkár általános iskola torna-
terme.  Az önkormányzat asszonyai sütő-
tökkel, édességgel, italokkal kedveskedett
az érkezőknek. A felállított asztaloknál ka-
rácsony előtti kézműveskedés folyt. Ké-
szültek az angyalkák és karácsonyfa-,
valamint asztaldíszek, kopogtatók, hóem-
berkék, s minden olyan apróság, amely
még szebbé varázsolhatja majd az ünne-
pet, hiszen magunk készítettük. 

A bátrabbak megpróbálkozhattak újra
a kosárfonással és az adventi koszorú ké-
szítésével. A „munkában megfáradt” gye-
rekek örömmel vették a társasjáték klub
jelenlétét, a legkisebbek pedig idén is a jól
bevált ugrálósarokban múlathatták az
időt.  

A szlovákok önkormányzata vállalta az
adventi közös gyertyagyújtások megszer-
vezését is. 

Evangélikusok, katolikusok, reformátu-
sok, hívők és nem hívők gyűltek össze ad-
vent első vasárnapján a községháza előtti
téren, a díszkúton elhelyezett óriási ad-
venti koszorú körül, ahol Baranka György
és Baranka Mária evangélikus lelkész szólt
az egybegyűltekhez, végül meggyúlt a
lángocska az első adventi gyertyán.

December 10-én, advent második va-
sárnapján  Lauer Tamás római katolikus di-
akónus szolgálatával zajlott a meghitt
szertartás.

Lapunk megjelenése után, december
17-én a harmadik gyertya meggyújtásá-
hoz Esztergály Előd református lelkészt
hívták szolgálatra, s mint tudjuk, a negye-
dik gyertyát már szenteste családi körben
gyújtjuk majd meg.

A Falumúzeum is rendezett karácsony-
váró családi kézműves délutánt. Decem-
ber 9-én az érdeklődők elleshették a
gyöngyfűzés fortélyait Neczné Vajna Zsu-
zsanna egyedi gyöngyékszer-készítőtől,
Győriné Andrea pedig azt mutatta meg,
hogyan lehet természetes anyagokból ka-
rácsonyfadíszeket, díszdobozokat  készí-
teni.
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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

A POLGÁRMESTERÉ 
A SZÓ

Tisztelt Nagytarcsai Honfitársaim!

Ismét eltelt egy esztendő, de legalább is a
végéhez közeledünk. Szeretném elmondani,
mit gondolok erről az évről! Az első, ami
eszembe jut, hogy minden évvel többek le-
szünk. Gyarapodunk javakban, lelkiekben és
tapasztalatokban egyaránt.

Sokat köszönhetek annak a lakossági fó-
rumnak, amelyet a Füzesliget Fejlesztéséért
Egyesület hívott össze március elsejére. Itt az
első, legtöbbeket érintő, és a leghosszabban
tárgyalt napirendi pont az ivóvíz kérdése
volt. Azzal kellett szembesülnöm, hogy – mi-
közben magam és családom is szenved az
ivóvíz nem kielégítő minősége miatt – saját
tűrőképességem ez ügyben nem elég. Azt
gondolom, e fórumot követően az önkor-
mányzat jól reagált, jó döntéseket hozott,
próbafúrásaink alapján bizakodhatunk ab-
ban, hogy rövidesen lesz jó vizünk.

A testület összetételében változás követ-
kezett be, lapunk májusi száma közölte,
hogy Gyopár Ernő barátom, képviselőtár-
sam, alpolgármesterem érthető okokból le-
mondott, Szulágyi Tibor követte őt a
képviselői és alpolgármesteri székben.

A visszhangok alapján úgy tűnik, jó dön-
tés volt a babacsomag. A 2017. január 1.
után született kisbabák részére egy új szoci-
ális szolgáltatási forma keretében az önkor-
mányzat  „Nagytarcsai Babacsomag”-ot ad. 

A nyáron régi lakossági kérés teljesült.
Évek óta panaszolták a Felsőrét és a Füzes la-
kóparkokban élők, hogy nem tudnak eljutni
kiépített járdán a faluközpontba, így az isko-
lába, óvodába, a piacra, az orvosi rendelőbe.
Az önkormányzat döntött arról, hogy a hi-
ányzó járdát megépíti, mégpedig úgy, hogy
az védett legyen a főút forgalmától. Ezzel a
járdával elmúlt az a balesetveszély, amelyet
a forgalmas főúton való gyalogos közleke-
dés jelentett. A járdaprojekt folytatódott. A
Rákóczi út mindkét oldalán felújíttattuk a
járdákat, a Községházától, illetve a piactértől
az evangélikus templomig. 

Július 7-én, az amúgy szokásos pénteki
piacnapon a szokottnál is többen gyűltek
össze Nagytarcsa nemrég kialakított új piac-
terén. Születésnapra jött a sok ember, a si-
kerre ítéltetett Nagytarcsai Termelő Piac
harmadik születésnapját ünnepeltük.

A Magyar Állam és az Európai Unió jóvol-
tából nyertünk 115 millió forint vissza nem
térítendő támogatást a Családsegítő és a
HEMO épületének energetikai felújítására.
Ha már így alakult, és hozzányúltak a szak-
emberek a két épülethez, az önkormányzat
is zsebbe nyúlt, mindkettőnél jelentős saját
erős felújítások is folyamatban vannak.

Ebben az évben, számos késhegyig menő
küzdelem után, a 3101 számú főút Rákos-
csaba felé vezető szakasza – a Magyar Közút
jóvoltából – járhatóvá vált.

A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület az önkormányzat anyagi támoga-
tásával és sokak segítségével immár negye-
dik alkalommal rendezte meg a Falunap a
szüret és a betakarítás jegyében elnevezésű
rendezvényét. Egyike azon ünnepeinknek,
amikor tapintható az összefogás, erősödik a
közösség. A rendezvényen elmondtam:
„Nagytarcsa egy és oszthatatlan! Faluközös-
ségünk erős, mert közösen tudunk ünnepel-
ni, szórakozni, őrizni a hagyományt a jól
végzett, megérdemelt munka után”.

Előző lapunk beszámolt róla, hogy a
Nemzeti Sportközpontok székházában a ki-
vitelezővel együtt aláírtam az okiratot,
amelynek értelmében végre megkezdődhet
a Blaskovits Oszkár Általános Iskola bővíté-
se. A munkaterületet átadtuk, a kivitelezés
megkezdődött, egyelőre súrlódásmentesen.
Tapasztalataim szerint a kivitelezők ügyel-
nek, hogy ne zavarják a tanórákat, és az is-
kola részéről is türelmet, megértést
tapasztalatok. Persze vannak kompromisz-
szumok, az iskola igazgatója és a művészeti
iskola vezetője közös irodát használ, köszö-
nöm az ő rugalmasságukat is. 

Eközben átadásra került az új térfigyelő
kamerarendszer, amely biztonságunkat nö-
veli.

Végül visszakanyarodnék a közösség
gondolatához. Az egyik legfontosabb erő
ebben rejlik. Van remek Hagyományőrző
Egyesületünk, szlovák önkormányzatunk,
nyugállományú honvédő egyesületünk, pol-
gárőrségünk. Falumúzeumunk, tömegsport
klubunk, társasjáték klubunk, s még egy sor
társadalmi szervezetünk. Munkájukat nem
az egymással való rivalizálás, hanem egymás
segítése, a célok érdekében való együttmű-
ködés jellemzi. A közösség ereje így nem
csak összeadódik, hanem hatványozódik is.
Ez a közösségi erő átível a más-más gyöke-
rekkel, szokásokkal rendelkező településré-
szeken, összeköt más-más vallásúakat,
különböző korosztályokat.

A közös tenni vágyástól és közös tettek-
től lesznek gazdagabbak ünnepeink is. Így
van ez advent időszakában, amikor meg-
gyúlnak a lángocskák a közös koszorún, és
az együvé tartozás örömét magunkkal visz-
szük családunk körébe is, amikor az utolsó
adventi gyertyával egyidőben a karácsony-
fákon is meggyúlnak a fények.

Békés, áldott karácsonyt kívánok minden
Nagytarcsai Honfitársamnak.

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER

Testületi döntések
November 27-én ülést tartott

Nagytarcsa Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete. A következők-
ben a közérdeklődésre számot tartó
határozatokat ismertetjük. 

A képviselő-testület a 2018. évre
szóló költségvetési koncepciót a vitá-
ban elhangzottak figyelembe vételé-
vel elfogadta. Ugyanakkor
szükségesnek tartja, hogy a végleges
költségvetés összeállítása során a kö-
vetkező alapelvek érvényesüljenek:
bevételek növelése, működési kiadá-
sok csökkentése, pályázati lehetősé-
gek figyelése. A képviselők fontosnak
tartották azt is, hogy az intézmények
költségvetési előirányzatait az intéz-
ményvezetőkkel történő egyeztetés
útján szükséges kialakítani.

A képviselők döntöttek, hogy a te-
metőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény és az annak
végrehajtására kiadott 145/1999. (X.
01.) Kormányrendelet alapján kiírt pá-
lyázatot a nagytarcsai 507-509., és a
1244/1. hrsz. alatt felvett „temető”
megjelölésű, 18.062 m2 alapterületű
köztemető üzemeltetését az ANTEA
Nemzetközi Temetkezési Assistance
Kft. lássa el.

A testület pályázatot írt ki a 2018.
évi kulturális- és sportesemények tá-
mogatására. A pályázati felhívás és az
adatlap a www.nagytarcsa.hu honla-
pon olvasható, illetve onnan letölthe-
tő. 

Az önkormányzat a Füzesliget Sza-
badidőpark közvilágítását fejleszteni
kívánja 1.886.000 Ft + ÁFA összegért a
2018. évi költségvetés terhére a NGR-
Szolg ’98 Kft. benyújtott árajánlata
alapján.

Határozat született a Nagytarcsa
017/4. és 017/5. hrsz-ú ingatlan Gksz-2
jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasá-
gi építési övezetbe való besorolásról.

Változtatott a testület a 2017-es
bérleti díjakon: 2018. évben a gyógy-
szertár bérleti díja 70.000 Ft/hó, az is-
kolai konyha bérleti díja pedig 210.000
Ft/hó lesz. 

Változtatott a testület a Nagytarcsai
Múzeumi Kiállítóhely belépő- és bérle-
ti díjain is. A www.nagytarcsa. hu hon-
lapon olvasható az új díjszabás.

A képviselők elfogadták a Gödöllő
Coop Zrt. tulajdonában álló, a Hangya
udvarban lévő Táncsics Művelődési
Ház 10%-os bérletidíj-emelésére tett
előterjesztést. Az emelt bérleti díjfize-
tést az önkormányzat 2018. január 1-
től vállalja és a költségvetési
rendeletbe tervezi.
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December 6-án ünnepelte Finnország
függetlenségének 100. évfordulóját.

Az ország minden településén megem-
lékeztek a centenáriumról, így Hamina
városában is. 

Több mint negyedszázados testvér-
gyülekezeti kapcsolat fűzi a nagytarcsai
evangélikusokat a Hamina azonos érté-
keket valló hívőihez, s az utóbbi évekre
a kapcsolatok az önkormányzatok kö-
zött is erős szálakat teremtettek. 

Három éve a nagyszabású katonaze-
nekari fesztiválon, a Tattoo rendezvé-
nyein járt önkormányzati küldöttség,

ahol a hagyományőrző egyesület tánco-
sai és dalosai  nagy sikert arattak. 

Idén tavasszal itt jártak a két telepü-
lés finn „nagykövetei”, Tuomo és Asta
Uutela, akik már akkor tolmácsolták Ha-
mina város közgyűlésének meghívását
a december 6-i függetlenség napra.

Így történt, hogy december 6-ára
nagytarcsai önkormányzati küldöttség
utazott Finnországba, tegyük hozzá elő-
re, mindenki saját költségén.

A rendezvény a temetőben, a Téli Há-
borúban elesettek hősi emlékművénél
koszorúzással vette kezdetét, majd ün-

nepi istentisztelet következett, ahol be-
szédet mondott Elina Inkeroinen asz-
szony, a helyi közgyűlés elnöke és Juha
Parianen, a haminai evangélikus gyüle-
kezet megbízott igazgató esperese. Itt,
a templomban, majd a későbbi város-
házi  fogadáson is lehetőséget kapott
Rimóczi Sándor polgármester köszöntő-
je elmondására. Ebből idézünk.

„Évről évre elérkeznek azok a dátu-
mok, melyek nemzeteink életében
meghatározóak” – kezdte beszédét. Em-
lékeztetett rá, hogy nekünk, magyarok-
nak ilyen dátum  március 15. és október
23. 

„Nektek, finneknek ilyen jeles nap
1917. december 6-a, a független Finnor-
szág kikiáltásának napja, ezzel betelje-
sedett a nemzetté válásotok folyamata.

Száz éve annak, hogy országotok füg-
getlen. A gazdag kulturális hagyomá-
nyokra, a szabad parasztságra és
megerősödő nemzeti értelmiségre ala-
pozva megteremtődött a nemzeti füg-
getlenség igénye, mely 1917. december
6-án teljesedett be. Hogy milyen nagy
dolog a szabadság, csak azt tudja, aki
megtapasztalta az elnyomást… Olcsón
akkor sem kaptátok meg a függetlensé-
get.  Egy  jó hónap telt csak el, és Finn-
ország egy polgárháború közepén
találta magát. Majd még egy emberöl-
tőnyi idő sem telt el, amikor is jött a kö-
vetkező erőpróba, 1939 tele. A téli
háború, majd a folytatólagos harcok,
amiket Finnország elvesztett, de meg-
maradt függetlennek…

A legnagyobb dolog, amivel tisztel-
hetjük őseinket, akik erőt, fáradságot,
életet nem kímélve küzdöttek országa-
inkért, ha követjük őket abban, ahogy
hazájukat szerették! Mert mi is a haza-
szeretet? A haza földjéhez, lakóihoz,

Küldöttségünk Finnország ünnepén
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nyelvéhez, emlékeihez, történelméhez
érzett ragaszkodás, mely tettekben is
megmutatkozik: az iránta való köteles-
ségek teljesítésében önzetlenségben,
odaadásban szükség esetén az önfelál-
dozásban is…

A másik kérdés: mi a függetlenség?
Mit jelent? Jelenti-e azt, hogy Ti, finnek
– de kérdezhetném magunktól magya-
roktól is – szabadon hozhattok döntése-
ket egymás épülésére, vagy egymással
szemben ellenségként teszitek látszatát
keltve annak, hogy ez mindenkinek jó?

Európa egén baljós fellegek jelentek
meg. Ahhoz, hogy jó döntéseket tud-
junk hozni és e fellegek ne takarják be
Európát, egyetértésre van szükség, de
mindenekelőtt békére és csendre van
szükség, mert aki zajban és viszályban
van, többnyire rossz döntéseket hoz.

Végül egy személyes gondolattal fe-
jezném be beszédemet: minket veletek
lelki kapocs is összeköt. A nagytarcsai
népfőiskola, amely Magyarországon az
első bentlakásos népfőiskola volt pa-
rasztfiatalok számára, finn mintára és
finn segítséggel kezdte meg működé-
sét. A három épületből álló együttes
egyike a „finn ház” nevet viselte, mert
finn adományokból épült fel. A Nagytar-
csán tanuló fiataloknak életre szóló él-
mény volt az a pár hónap, amit a
népfőiskolán töltöttek. Gyakorlati tu-
dásban, elméletben és hitbeli megta-
pasztalásban megerősödve tértek vissza
otthonaikba, ahol meghatározó szere-
pet töltöttek be, akár a világi életben,

akár az evangélikus gyülekezeteik életé-
ben. Még belegondolni is felemelő,
hogy milyen hatása lett volna az egész
országra ennek a népfőiskolai gyakor-
latnak, ha a kommunizmus nem vet vé-
get ennek a mozgalomnak 1944-ben.  A
népfőiskolán keresztül a nagytarcsai
evangélikus gyülekezet és rajta keresz-
tül a település is sokat gazdagodott a
finnországi ébredés áldott hatásaival.
Ezekért különösen is hálával gondolunk
Rátok, és köszönjük…“

FOTÓ: TAGAI PÉTER

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása. 

tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47

Műszaki vizsga: 
06/30/650-03-46;     06/30/650-03-45

Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu 
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Gyászjelentés
Megrendüléssel tudatjuk, hogy Tanács Ferenc, a
nagytarcsai önkormányzat mezőőre, valamint a
Wesselényi Vadásztársaság elnöke  58 éves korá-
ban, türelemmel viselt, hosszas szenvedés után
elhunyt. Tanács Ferencet az önkormányzat saját
halottjának tekinti.

EMLÉKEZÜNK...
Több voltál, mint mezőőr, több voltál, mint kolléga.
Felfoghatatlan, hogy nem vagy többé velünk! Nehéz a szívünk, nehéz a
lelkünk. Elmentél. Tudjuk, hogy nagyon sokat szenvedtél, mégis, nekünk
most fáj csak igazán! Nem láthatunk, nem hallhatunk többé. Akármerre
nézünk, te jutsz az eszünkbe, nagyon sok szép emléket őrzünk rólad.
Apánk helyett apánk voltál, gondoskodtál rólunk, nem tudtunk olyat kér-
ni, amit ne teljesítettél volna, sokszor megnevettettél minket, és mi is té-
ged! Mi így emlékezünk Rád!

Vigyázz ránk, onnan fentről, és őszintén kívánjuk: 
NYUGODJ BÉKÉBEN, FERI!

RIMÓCZI SÁNDOR POLGÁRMESTER
ÉS NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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OKTATÁS-NEVELÉS

Sokféle programmal, lehetőséggel igyek-
szünk felhívni iskolánk tanulóinak figyel-

mét környezetünk védelmére, egészségünk
megőrzésére. Fő célunk diákjaink környezet-
tudatosságának erősítése, természetvédelmi
szemléletének formálása. 

Iskolánk második alkalommal vett részt a
Világ Legnagyobb Tanórája című nemzetközi
globális oktatóprojektben. 

A 2017/2018. tanévben azzal a változta-
tással gazdagítottuk a foglalkozást szeptem-
berben, hogy a számítástechnika teremben
digitális keretek között interaktívan tartottuk
meg a tanórát, amely komoly és sürgető té-
mákat feszegetett. A fenntarthatóság és a
környezettudatos életmodell, valamint a kör-
nyezetvédelem került górcső alá. A nehéz té-
ma adaptív pedagógiai sajátosságokkal,
korosztályra mintázottan és egyénre differen-
ciáltan keltette fel tanulóink figyelmét. 

A diákok a témával kapcsolatban érvelhet-
tek, kifejthették véleményüket, kutatást vé-
gezhettek. 

Az idei tanévben a tudatos táplálkozás és
a felelős élelmiszerfogyasztás témái kerültek
a középpontba a tanórán. Kiemelt cél és fel-
adat volt a felelősségteljes termelés és fo-
gyasztás, valamint ezen belül is az
egészséges étkezés megvalósítása. 

Kovács Árám tanár úr vezetésével 7. osztá-
lyos tanulóink felfrissítették előzetes tudás-
ukat a témával kapcsolatban,
megismerkedtek a globális célokkal, majd
ezeket összekapcsolták a mindennapi élettel.
Megbeszélték a tanulságokat,q és egyénen-
ként megfogalmazták saját vállalásaikat.

Tanulók szemszögéből elemezve a foglal-
kozást, elmondható, hogy nagy sikert aratott
körükben. Mindez annak volt köszönhető,
hogy ugyan tanári irányítással, de a tanulók
önvezérelt fejlesztésével karöltve, egyéni sa-
játosságok mentén „együttesen tehettek ele-
get az oktató-nevelő” munkának. A
pedagógiai elvárás és a gyerekek igénye kéz

a kézben járt: azt kellett tenniük, amit a 21.
század gyermeke szeret csinálni. Nevezete-
sen: a számítógép igénybevételével, önálló-
an, de helyesen (szabályozva), a világhálót
használva együtt munkálkodhattak, de mégis
szabadon a közös feladat megoldásáért. Ez
önjutalmazó motivációk tömkelegét léptette
életbe, amely alapja annak, hogy a környe-
zettudatos munkálkodás ténye az életük min-
dennapi igényévé váljon. 

A Világ legnagyobb tanórája keretében 8.
b osztályos tanulóink megismerték azt a 17
globális célt, amelyet az ENSZ 2015 szeptem-
berében jelölt meg a fenntartható fejlődés ér-
dekében. Például a szegénység
megszüntetése, minőségi oktatás, nemek kö-
zötti egyenlőség, tiszta energia, fenntartható
városok és közösségek stb.

Az idei témát Major Györgyné tanárnő ve-
zetésével angol nyelven vitatták meg.  „What’s
on my plate?” Mi van a tányéromon, miről
mesél a tányérom?

Az óra folyamán a tanulók angol nyelvű vi-
deókat néztek meg a témával kapcsolatban,
melyek gondolatébresztőül szolgáltak a ké-
sőbbi beszélgetéshez, illetve saját vállalásaik
megfogalmazásához. Figyelemfelhívó plaká-
tok és feladatlapok segítették a munkájukat.

Az óra rádöbbentette a tanulókat arra,
hogy egyéni szinten is mennyit tehetnek a ki-
jelölt célok megvalósítása érdekében. Mind-
emellett hiteles szövegeken keresztül

gyakorolhatták az angol nyelvet és bővíthet-
ték szókincsüket.

Ezzel párhuzamosan az alsó tagozatos
osztályaink „Mesetál” rajzpályázaton vettek
részt, melyen keresztül megismerhették a
táplálkozással kapcsolatos problémákat. A
pályázat célja az étkezési szokások megisme-
rése volt. 

Októberben volt az állatok világnapja. En-
nek keretében alsó tagozatos tanulóink (2-4.
osztályig) évfolyamonként egy-egy veszé-
lyeztetett állatfajjal ismerkedtek meg Paion-
cini Erika tanítónő segítségével. Ezt követően
Totó megoldásával adtak számot az elsajátí-
tott ismeretekről. 

Októbertől működik a tanulói „öko-felelős”
osztályonként, aki ügyel a tanterem tisztasá-
gára, ellenőrzi és segíti a szelektív hulladék-
gyűjtést, figyel a takarékos világításra és
vízhasználatra. Közösen gyűjtjük a zöldhulla-
dékot, ezzel is igyekszünk rendben tartani
közvetlen környezetünket. A használt elem
gyűjtése ebben a tanévben is folyamatosan
történik iskolánkban.

Decemberre madáretető készítő versenyt
hirdettünk, 4-8. osztályig. Az újrahasznosított
anyagból elkészített madáretetőket először
kiállítjuk, majd kihelyezzük iskolánk területén.
Természetesen a tél folyamán osztályaink he-
ti váltásban gondoskodnak a madarak eteté-
séről.

SZEGEDINÉ KRETOVICS ÉVA

Iskolánk másfél éve ökoiskola 



Intézményünkben, a Blaskovits Oszkár Álta-
lános Iskolában az éves időbeosztásunk ré-

szét képezi a hagyományok ápolása is. Ilyen
például a szüreti hagyományok feleleveníté-
se, bemutatása.

„Érik a szőlő…” – hangzik a közismert dal a
mi kis iskolásaink szájából is. Az idei tanévben
már ötödik éve igyekszünk a gyerekek érdek-
lődését felkelteni a népzene és néptánc iránt.
Ennek részeként idén volt a második alkalom,
amikor is a szüreti hagyományainkat elevení-
tettük fel.

A program alatt az iskola tanulói szőlőt
préseltek, majd meg is kóstolhatták a mustot.

A szülők őszi gyümölcsökből készített sü-
teményekkel kedveskedtek kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. A legkedveltebb a csokiba

mártott gyümölcsök fogyasztása volt. A dél-
után során a Nagytarcsai Hagyományőrző
Egyesület tánctanára táncforgatagot vará-
zsolt a tornaterembe, ahol az iskola minden
tanulója kamatoztathatta tánctudását.

A rendezvény zárásaként a 3. osztály fellé-
pését tekinthették meg az iskola dolgozói, ta-
nulói és a szülők is. 

Köszönet minden kedves segítő szülőnek,
aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz,
hogy ezen a délutánon a gyerekek egy kis
betekintést nyerhettek a mustkészítés rejtel-
meibe, és néhány kellemes órát tölthettek a
szüret jegyében.

FARAGÓNÉ BORDÁS EDIT
TANÍTÓNŐ
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November 20-án iskolánkban járt Ardó
Mária operaénekes, Hegedűs Valér zongo-
rakísérő és az énekesnő férje, aki technikai
munkatársként segítette az előadás meg-
valósulását. 

A zenés bemutatón, amelynek helyszí-
ne iskolánk tornaterme volt, a felső tago-
zatosok vettek részt. Az előadás célja az
opera műfajának megismertetése és meg-
kedveltetése volt az iskolások körében. Ar-
dó Mária operaénekes évek óta

népszerűsíti iskoláról iskolára ezt a sokak
számára nehezen érthető zenés műfajt.
Hozzánk először tavaly látogatott el a mű-
vésznő. Gyermekközeli előadásmódja,
közvetlensége és a tanulók érdeklődése
mind arra ösztönöztek, hogy idén is hívjuk
meg iskolánkba az „opera nagykövetét”.

Az idei bemutató bevezetőjeként  el-
hangzott a mindenki által jól ismert ma-
gyar népdal, az  „A Csitári hegyek alatt…”,
amelyhez Kodály Zoltán írt zongorakísére-
tet. Ezután sor került az előadás fő témá-
jára, Erkel Ferenc zeneszerző életének és
munkásságának bemutatására. Opera-
részleteket hallgattunk meg a Hunyadi
László és a Bánk bán című Erkel operák-

ból. Az előadást a témához kapcsolódó vi-
deórészletek is színesítették. 

Ezen a délutánon színvonalas és élve-
zetes műsort hallhattunk és láthattunk,
melyet minden néző érdeklődéssel figyelt.
Elmondhatjuk, hogy az operát, ezt a ko-
moly műfajt sikerült Ardó Mária művész-
nőnek és segítőinek megint kicsit
közelebb hozni a gyermekekhez, kama-
szokhoz, és remélhetőleg néhányukból
lelkes és hozzáértő operarajongó válik
majd a későbbiekben.

FODORNÉ HORVÁTH KRISZTINA
TANÁR

A szüret jegyében A Hivatal
ünnepi nyitva tartása

Ezúton tájékoztatom 
a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Nagytarcsa Község 
Polgármesteri Hivatala

2017. december 21. napjától 
2018. január 2. napjáig 

ügyeletet tart.

Az ügyeleti nyitva tartás:
december 21. csütörtök: 

9.00-14.00
december 22.péntek: 

8.00-12.00
december 23-26. 

zárva                   
december 27.szerda: 

11.00-15.00
december 28. csütörtök: 

10.00-14.00
december 29. péntek: 

08.00-12.00

SOLYMOSI BEÁTA
JEGYZŐ

Ismét 
vendégünk
volt 
az „opera
nagykövete”
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Ádvent van...
...ez a szó csupa melegség, és meghitt
pillanatok, napok, emlékek sorozata.
Még szinte érzem annak a deres mohá-
nak az illatát, amit egy ingatag létrán
állva a Potocskáék udvarából Tarcsaiék
nádfedeles háztetejéről szedtem. Ezzel
borították be az asszonyok a szalma ko-
szorút, majd rátűzték a fenyőgallyakat.
Édesapám rátákolta alumínium drótból
a gyertyatartókat, és a négy tartó rudat
nagy gonddal, zöld krepp-papírral be-
tekerte. Három is készült belőle. Egy a
templomba, egy az imaházba, s a har-
madik az ebédlőnk asztalára. Most is
szemem előtt lobognak gyertyái, és lá-
tom, ahogy fény árad a kis ádventi há-
zikó ablakaiból, s hallom Túrmezei
Erzsébet versét. Az első gyertya láng-
nyelve vidáman táncol, amint apám a
félhomályos imateremben megnyitva
az egyik ablakot, felolvassa Ézsaiás pró-
féta ódon misztikus szavait: "Mert egy
gyermek születik nékünk, fiú adatik né-
künk, és az uralom az ő vállán lesz, és
hívják nevét: csodálatosnak, tanácsos-
nak, erős Istennek, örökkévalóság aty-
jának, békesség fejedelmének!".
Fülemben cseng a magnificat – antifó-
na minden hangja és szava, amint áhí-
tatosan énekeljük, évről évre a négy
adventi esten. Csordultig a szívem, ami-
kor Laukó Márika néni és Fábián Zsuzsi
néni ajkáról felhangzik az ének:

"Hála öröm dalától zeng minden táj,
Földre jött a Megváltó a nagy király.
Minden ajtót, ablakot tárj gyorsan szét.
Bocsásd be az égi, meleg égi fényt".

Szenteste reggelén a templomban
édesapámmal felállítottuk a hatalmas
karácsonyfát. Lelkészgyerekként már 8-
10 éves koromtól az én feladatom volt
felszerelni az égőket és a tetejére app-
likálni a nagy ádventi csillagot, végül

Múlt századi merengő: ádvent emlékezete
Az advent-karácsonyi ünnepkör bővel-
kedik népszokásokban. Kezdete a no-
vember végi András nap. A
vértanúhalált halt apostolt átlósan
ácsolt keresztre szegezték. (Erről neve-
zik ma „andrásolásnak” a tetőszerkeze-
tek merevítését.) Ezt követi Luca napja.
Őt is Krisztus követéséért ölték meg. E
két mártírhalált halt szent neve napjá-
hoz azonban a néprajz csak praktiká-
kat és jóslásokat emleget, például az
András napi ólomöntést, vagy a lassan
elkészülő, boszorkányt láttató Luca
székét.

A kisböjtnek is nevezett négy ád-
venti hét leteltével szenteste szép szo-
kása volt a betlehemezés és a
„koledálás”. A fiatalok a betlehemi jele-
net dramatikus játékával és karácsonyi
énekekkel jártak házról házra, és ado-
mányokat gyűjtöttek.  Az eredetileg
katolikus szokásokból átvették a kole-
dálást az evangélikus tótok is. A nógrá-
di Terényben például a múlt század
végén még élő szokás volt, hogy szen-
teste az asszonyok házról házra járva
énekeltek az ablak alatt, áldott ünne-
peket kívánva. A háziak süteménnyel,
almával vendégelték meg a koledáló-
kat. Bár a nagytarcsai szlovákok is Nóg-
rád-Hont megyéből települtek ide az
ezerhétszázas évek vége felé, e nép-
szokást elhagyták. A békés megyei
szlovák származású – eredetileg Gyu-
rik nevű családból származó, és a szlo-
vák kegyességen felnőtt – Győri János,
amikor Nagytarcsára került lelkésznek,
felelevenítette ezt a szokást. Így ha-
gyománnyá vált, hogy a szentesti is-
tentisztelet után a fiatalok felmentek a
templomtoronyba és karácsonyi éne-
keket énekeltek, minden ének után
harangozással. (Ilyen „toronyéneklés”
hangzott a feltámadást hirdetve, hús-
vét hajnalán is.) Ezt követően hol itt,
hol ott csendültek fel az ablakok alatt
a régi karácsonyi énekek. Már jócskán
elmúlt éjfél is, mire a konfirmandusok,
az ifjúsági kör tagjai, a presbiterek és
az énekkarosok végigjárták a falut.

Most, amikor villódzó izzósorok ára-
datában zajlik a „nagy” ádventi vásár-
lás, álljunk meg egy percre, és nézzük
meg, miről mesélnek az egyszerű fehér
kocsigyertyák karácsonyi fényei…

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ
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pedig felaggatni a két kiló, ezüst sztani-
olba csomagolt szaloncukrot. Ezután a
hideg előtérben átszereltük az ádventi
szemléltető táblát a karácsonyira. Ami-
kor a vezérlőt beindítottuk, az adventi
csillagban kivilágított házikó körül a vi-
dám gyereksereg vonulni kezdett „ki
gyalog, ki szánon…”, és sorban kigyúl-
tak az ádventi gyertyák fényei. Alatta, a

karácsonyfa ágai között a betlehemes
felett repkedtek az angyalok, és a há-
rom királyok is szép sorban bejöttek és
meghajoltak a jászolbölcsőbe bepó-
lyált Jézus előtt. Fél órával az istentisz-
telet előtt már ott álltam a
sekrestyében, a Calypso  M 8-as orsós
magnó mellett lelkesen, ahonnan a ze-

nét játszom majd be, hogy teljes le-
gyen a hatás. Időnként résnyire nyitot-
tam az ajtót, és kikukucskáltam az
előtérbe – a nehéz csizmájukról a havat
ledobogó bőszoknyás érkezőkre –,
hogy megnézzem a hatást. Nagy volt
az örömöm, mikor egyik kedvenc zenei
részemnél a „Narodil se Kristus Pan” bo-
hémiai gyermekéneknél éppen valaki
megállt, és hosszan hallgatta, nézte a
mozgó, világító, zenélő transzparenst,
ami bizony a maga korában – világi vi-
szonylatban is – modern dolognak volt
mondható.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

A FALUMÚZEUM 
TÉLI 

NYITVA TARTÁSA

Kedd: 10-14 óráig
Szerda: 10-14 óráig

Csütörtök: 10-14
óráig

Egyéb időpontokban 
a 06-70-379-8262 

telefonszámon, 
előzetes 

egyeztetéssel, 
csoportok számára 

bejelentkezéssel 
látogatható!
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W. Ungváry Renáta: 
A Kismama babakonyhája
Hiánypótló szakácskönyv a hozzátáp-

lálás kezdetétől. A magyar szerző az
anyatejes táplálás híve és szakértője, ő
kínál ebben a könyvben egyszerűen el-
készíthető recepteket, melyek felhaszná-
lásával nem csak a kicsiknek, hanem az
egész család számára ízletes fogásokat
tálalhatunk fel.

V. Kulcsár Ildikó: 
Segítség, nyakunkon a családunk!  
Szeretetiskola – kezdőknek és haladók-

nak. A Nők Lapja újságírónőjének újabb
könyve nagy empátiával, odafigyeléssel,
olykor más szakértők bevonásával, a maga
élvezetes stílusában tárja fel a családi
problémáinkat, így miközben elgondolko-
zunk a könyv komoly és megfontolandó
tanácsain, jókat nevethetünk, és az elkö-
vetkező hétköznapokra is felvértezhetjük
magunkat derűvel.

Rob Eastaway: 
Matek mindenhol
A téli szünetben nem kell gyermekün-

ket matektanulással gyötörni, de álljon itt
101 érdekes trükk, játék és feladvány, ami-
vel szórakoztatóvá és könnyebbé tehetjük
az utazás, a sorban állás vagy a várakozás
unalmas perceit az 5-11 éves korosztály
számára. 

William P. Young: A viskó
A szerző megrázó regénye az utóbbi

idők egyik legnagyobb könyvsikere. Egy, a
telepesek által elhagyott viskó egyszeriben
döbbenetes titkok tárházává válik, ahol iz-
galmas találkozások során a megbocsátás
gyógyító ereje és hatalma is felragyog a
sebzett szív számára. 

Ken Follett: A tűzoszlop
Ken Follett mindig lenyűgözi az olvasó-

kat történelmi regényeivel. Ezúttal a 16.
század második felének történéseit tárja
elénk az Évszázad trilógiánál már sikeresen
alkalmazott több szálon futó történetveze-
téssel, és olyan gördülékeny stílussal, ami
szinte olvastatja önmagát. Az ember szin-
te észre sem veszi, és már tova is tűnt mind
a kilencszáz oldal. Aki nem olvasta az első
két részt, de érdeklődik a kor iránt, ne
hagyja ki, önállóan is teljes értékű regény. 

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
A 2011-ben elhunyt író két gyermek-

ének írta ezt a könyvet, amely 2007-ben az
év gyermekkönyve is lett. Így fogalmazott
a szerző a könyv születésekor: „Mindkét
gyerekem lovagol, és nyilvánvaló tény,
hogy könnyű megszerettetni a gyerekek-
kel a lovakat. De miért? Miért fogadja bi-
zalmába egy 20-30 kilós kisgyerek az
500-600 kilós lovat? Ez az a titok, amire
nem lehet egy rövid beszélgetésben vála-
szolni. Talán egy mesekönyvben igen.” 

Könyvtárunkban minden nagytarcsai lakos ingyen iratkozhat be
és ingyen kölcsönözhet. Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárközi
kölcsönzéssel ingyenesen beszerezzük. 

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban!
A könyvtár december 22-től január 19-ig szabadság, az ünne-

pek, valamint belső munkák miatt ZÁRVA lesz.

A könyvtár nyitvatartási ideje:
H É T F Ő 9 – 15 óráig
K E D D 11 – 17 óráig
S Z E R D A zárva
C S Ü T Ö R T Ö K 11 – 17 óráig
P É N T E K 9– 13 óráig

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.
A könyvtár elérhetőségei: Telefonszám: 06-70-337-8752         
E-mail címe:bokkonyvtar@gmail.com
A Facebookon: https://www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar
Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk!

FARKAS ISTVÁNNÉ ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Decemberi könyvtári hírek
November 24-én a polgármesteri hivatal dísztermében em-

lékeztünk a 120 évvel ezelőtt született Sinka István költőre dr.
Medvigy Endre irodalomkutató és dr. Szabó András előadómű-
vész segítségével. Az életút ismertetését az elhangzott versek
színesítették. Az előadás után lehetőség volt a „Sinka István Ne-
vem a végtelenben” című, Medvigy Endre által szerkesztett kö-
tet megvásárlására. A műben tanulmányok, prózai írások,
valamint a költő különböző helyeken megjelent versei találha-
tók. A könyv a könyvtárból kölcsönözhető.

Az alábbiakban a legújabb könyvekből válogattunk néhá-
nyat. A karácsonyi szünetre, szabadságra minden korosztálynak
kínálunk olvasnivalót új beszerzéseinkből.
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Régi mondás, ha a tóba bedobsz egy követ,
az felkavarja a vizet, és minden egy kicsit

mássá lesz.
Ez nagyon érdekesnek tűnt számomra, és

egyben kiváló hasonlatnak találtam ahhoz,
hogy használjam a mostani mondandóm
alapjául.

Tisztelettel jelentem minden kedves nagy-
tarcsai lakos számára, hogy az elmúlt hóna-
pokban többször is „bedobtuk a követ a tóba”
a helyi kultúra és hagyományaink őrzése,
megmentése tekintetében.

Nagy örömömre szolgál, hogy sokan úgy
láttuk: van olyan terület a mai vitatkozós, ve-
szekedős, megosztott világunkban, ahol tö-
kéletes együttműködés jöhet létre ilyen és
ehhez hasonló nemes célok elérése érdeké-
ben. Ilyen cél lehet például a kultúra, a ha-
gyomány, vagy akár páratlan kincseink
megőrzése is.

Az elmúlt hónapok előkészítő munkájá-
nak eredményeképpen – ezeknek a céloknak
a megvalósítása érdekében – fogott össze
Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Nagy-
tarcsai Szlovákok Önkormányzata, a Falumú-
zeum csapata és a Hagyományőrzők
Egyesülete.

Mindehhez a kiváló és némely értelemben
egyedülálló együttműködéshez kapcsolódik
még egy örömteli hír is, hogy megnyertük
ehhez a nemcsak helyi, térségi értelemben
vett mentőmunkánkhoz Magyarország egyik
leghíresebb tervezőjét, dizájnerét, Balogh
Adriennt, Adryt is.

Adry bejárta a világot gyönyörű ruhaköl-
teményeivel, és sikert sikerre halmozott az új-
szerű szabású, régi motívumokat is
felvonultató stílusával.

Amikor megmutattuk neki mintavilágun-
kat, elképedve látta, hogy milyen gyönyörű
motívumokat és színvilágot használtak őse-
ink.

Rimóczi Sándor polgármester felkérésére
Adry vállalta, hogy nagykövetünkként fogja
népszerűsíteni örökségünk gyönyörű kincse-
it a nagyvilágban. Nagy örömmel állt bele a
munkába, és Szlaukó Katalin elnök asszony
felkérésére mutatta be néhány teljesen új al-
kotásán a nagytarcsai mintákat, a szlovák nap
díszvendégeként, a Nagytarcsán rendezett
ünnepség keretében.

Bátori László is tárgyalt már többször is
Adryval, és kérte segítségét, tapasztalatát a
hagyományaink szakszerű és hatékony meg-
őrzése tekintetében.

Adry folyamatosan látogatja múzeumun-
kat is, ahol Győri Andrea múzeumvezető se-
gítségével tárják fel és rögzítik a ma és a jövő
embere számára ezt a kincsözönt.

Adry egyebek mellett, a Megye szépe ver-
seny keretében, mint felkért szakértő, nagy-
tarcsai mintavilágot bemutató ruhákba
öltöztette a gyönyörű versenyzőket.

Köszönjük.

Íme, egy jó példa számunkra, akik itt élünk
Budapest határában egy kis településen,
hogy lehet és kell is generálni a közös célok
elérése érdekében együttműködéseket,
olyan kiválóságokkal, akik támogatják törek-
véseinket tehetségük, lehetőségeik szerint.

Végezetül, Kedves Nagytarcsaiak! Kérjük,
ráérő idejükben látogassák meg Falumúzeu-
munkat, ahol olyan szépséget és minőséget
láthatnak, ami messze felülmúlja a plázák
unott és rohanó világát. 

Ha egy kívülálló ilyen nagyra becsüli érté-
keinket, szerintem önök sem fogják megbán-
ni, ha szánnak rá egy-két órát, és megismerik,
és gyermekeikkel is megismertetik ennek a
lenyűgözően szép világnak a kincseit, azok
történetét.

Legyünk büszkék hagyományainkra, és
adjuk át ezek szeretetét, tiszteletét gyerme-
keink számára is!

KISS ATTILA
FOTÓ: PUPEK ZSOLT

Divattervező segít átmenteni hagyományainkat



Kocsis István drámája a töretlen hitű és erkölcsű, tragikus
életutat bejárt asszony története. A XVII. századi Erdély és Ma-
gyarország egy emberben letisztuló tükörképe. A reformáció
híres és hírhedett nagyasszonyát Isten vallatja saját sorsának
alakulásáról. Bethlen Kata élete megpróbáltatások sorozata,
ahogy abban a korban a legtöbb hitéhez hű asszonyé az volt.
Választania kellett hitbéli meggyőződése és családja, családi
élete, sőt, gyermekei között. Árva Bethlen Kata élete a példa
arra, hogy az emberi értékek vállalása nem csak hogy lehet-
séges egy életen át, hanem olyan megtisztulást is ad, amely
életet adhat mindenféle emberi tevékenységnek. A kitűnő író,
Kocsis István olyan szerepet írt, amelyet több nagyszerű szí-
nésznőnk választott jutalom-játékául. December 8-án, az
evangélikus templomban Kökényessy Ági művésznő formálta
meg Bethlen Katát.
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HÍREK

Nagytarcsai TÜKÖR

Nagy sikerű előadás

Negyedik alkalommal rendezték meg a Katalin bált Nagytar-
csán. A rendezvény egyik célja a közösségteremtés, a tartal-
mas szórakozás, kikapcsolódás biztosítása. A másik cél
minden esetben az iskola támogatás, a diák önkormányzat,
az alapítvány, illetve a szülői munkaközösség útján. A ren-
dezvény jótékonysági jellegét a tombolajegyek árusításából
származó bevétel adja. Örvendetesen a szervezők nagyon sok
értékes tombolafelajánlást kaptak, szülőktől, vállalkozóktól,
különböző szervezetektől. A szülői munkaközösség segítsé-
gével bonyolították le a tombolajegyek árusítását, a bevétel-
ből idén az iskola info-kommunikációs rendszerének
fejlesztésével járulnak hozzá a bál szervezői. A bál mindig is
sikeres volt, idén azonban különösen nagy volt az érdeklődés,
mintegy száznegyven vendég érkezett. A bevált Rekord ze-
nekar mellett ez alkalommal bűvészmutatványoknak is ör-
vendhetett a közönség. 

Katalin bál negyedszer

November közepén tartotta közmeghallgatását a Nagytar-
csai Szlovákok Önkormányzata. A napirendi pontok kö-

zött szerepelt a 2017 évi képviselői munka értékelése és a
jövő évi munkaterv elkészítése is. Szlaukó Istvánné elnök a
részletekről is tájékoztatta lapunkat. 

Eszerint az önkormányzat elsőként áttekintette a szeptem-
ber óta elvégzett feladatokat, a saját rendezvényeket, és ösz-
szegezték részvételüket a környező települések szlovákjainak
rendezvényein is. Eredményesnek ítélhették a nagytarcsai au-
gusztus 20-i és október 23-i megemlékezést, a hagyományos

nagytarcsai búcsút, valamint a 23. nemzetiségi napot. Részt
vettek a reformáció 500. évfordulója alkalmából tartott kör-
nyékbeli rendezvényeken, valamint a szlovák kórusok öku-
menikus találkozóján, Bakonycsernyén. 

Csömörön az ottani szlovák önkormányzat kezdeménye-
zésére megbeszélést folytattak a szlovák nyelvoktatás lehető-
ségeiről, és ott
voltak a csömöri
tollfosztó bálon
is, ahol nagy si-
kert aratott a
népviseletbe öl-
tözött nagytar-
csai jegyespár,
csakúgy, mint
korábban a
gyetvai találko-
zón.

Az önkormányzat tagjai számba vették az év végéig hátra
lévő vállalásaikat is, amelyekről lapunk megjelenésekor már
szintén múlt időben beszélhetünk. Hiszen azóta megtörtént
az adventi készülődés és vásár, valamint a községháza előtti
közös gyertyagyújtások közül kettő, ezekről lapunk 2. oldalán
olvasható beszámoló. 

SZILASTV  

A Nagytarcsai Szlovák Önkormányzat hírei
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HITÉLET

Advent, az egyházi év kezdete, alkalmat ad
– fölszólít – arra, hogy tisztázzuk magunkban
a múltat és a jövőt: mi az, amit tovább kell
vinnünk, és mi az, amitől meg kell szabadul-
nunk. Szem előtt tartva, hogy Istent nem le-
het jól szolgálni, csak úgy, ha mindent
visszaadunk neki, amit tőle kaptunk. Istennek
a teljes ember kell (bűneivel együtt).

Tárjuk föl és nyújtsuk át a múltat minde-
nestől – bűnbánattal a szívünkben – Istennek.
Erre szükségünk van, mert a bűnöktől elnehe-
zült lélek nem hajlandó igent mondani az új
egyházi év krisztusi kihívásaira. Csakis a meg-
tisztult lélek juttathat el bennünket oda, ahol
Krisztus vár minket. A próféták kihirdették
ezeket a „találkozási pontokat” – gondoljunk
itt az irgalmasságra, a tökéletességre, vagy
más szóval a szentségre –, amelyekhez elérve
találkozhatunk Istennel.

A nép vénei, tanítómesterei – a próféták
korában és azóta is – mindezt elérhetetlennek
minősítették. Ezáltal számukra az egész Ószö-
vetség az okoskodás és a vitatkozás tárgyává
lett. Csupán az eszével spekuláló ember szá-
mára Isten „emberfölöttinek” látszik. Egy ilyen
Isten – ígéreteivel együtt – megfoghatatlan-
ná, elérhetetlenné, érthetetlenné és értelmet-
lenné lesz. A választott nép fiai várták ugyan
a megígért Messiást, de csak olyan megváltót
voltak hajlandók elfogadni, aki az isteni aka-
rattal szemben az ő elképzeléseiket, vágyál-
maikat teljesíti be.

Isten ilyen szellemi atmoszférában készülő-
dött arra, hogy megvalósítsa szándékát, a meg-
testesülést. Megelégelve az emberi
méricskéléseket, a Szentlélek erejével Isten Igé-
je, Isten Bölcsessége emberré lett, hogy ettől
kezdve mindenki – a Szentlélektől vezetve –
megismerhesse az igazságot: Jézus Krisztust, aki
elénk tárta – életével, halálával és föltámadásá-
val – Isten életét, a szeretetet.

Advent elsődlegesen nem minket sarkall cse-
lekedetekre. Az Atya kéri, hogy ő – az igazi sző-
lőműves – kezdhesse el bennünk szerető
gondoskodását, hogy metszőkésével megtisztít-
son minket. Ezeken a „metszéspontokon” Isten
láthatóvá teszi szeretetének áramlását, erejét és
irányát is. Az Atya metszőkése nyomán fölismer-
hetjük, hogy Krisztusból élünk! Adventben tehát
szeretetünkről és – sokszor oly ellenőrizhetetle-
nül csapongó – vágyainkról kell számot adnunk.
Újjá kell születnünk, de csakis azokon a ponto-
kon, ahol már fölismertük, és igent mondtunk Is-
ten akaratára – férjben, feleségben, hivatásban
–, ahol már nem mi, hanem az a valaki akar nö-
vekedni bennünk, akinek születésére (készülve)
várakozunk.

A szőlőtő: Jézus Krisztus. Őt, és vele együtt
a gyökereinket nem tagadhatjuk meg. Más szó-
val, a múltunkban minél mélyebbre ásunk, an-
nál világosabban fog elénk tárulni létünk isteni
szépsége, annak fölismerése, hogy a szüleink Is-
ten teremtő társai, akik az életünkre igent
mondva, megajándékoztak bennünket Isten
képével. Ezért adventben érzékenynek kell len-
nünk a szülők iránti szeretetre, hiszen rajtuk ke-
resztül, az ő szemükkel – ahogyan ők láttak

minket annak idején, születésünk pillanatában
– ismerhetjük föl egy jászolban fekvő kisgyer-
mekben a világ értelmét és célját. Igen, amikor
egy gyermek fölvállalja társai előtt szüleit,
nagyszüleit és egész rokonságát – ahogyan azt
Jézus az egész Ószövetséggel tette –, akkor ez
a fiatal tanúskodik arról, hogy fölismerte: csakis
a mélyből – a szőlőtőből, Jézus Krisztusból –
merítve lehet élni.

GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS

Ádvent első vasárnapjával megkezdődik az új
egyházi esztendő. Ez más, mint január 1-je, a
polgári év első napja. Olyankor leginkább vára-
kozunk: mi vár ránk,  mit hoz a jövő, sikerül-e
megvalósítanunk a célt, amit ktűztünk magunk
elé. Rendkívül sok itt a bizonytalansági faktor.
Ugyanis rajtunk múlik, esendő teremtménye-
ken, hogy sikerül-e kitartanunk, és egy csomó,
rajtunk kívül álló tényező meghiúsíthatja még
legnemesebb elhatározásunkat is, vagy gyen-
geségünk lesz a cél elérésének akadálya.

Ádvent első vasárnapja nem várakozásról
szól, nem arról, hogy mit sikerül elérnünk, vagy
hogy emberi teljesítményünket siker koronáz-
za-e. Ádvent az eljövetelről szól, Krisztus meg-
érkezéséről, hozzánk. Nincs bizonytalansági
tényező, hogy megérkezik-e. Ő már megérke-
zett, s mindannyiunknak lehetőségünk van Ve-
le találkozni. De miért lenne erre szükség?
Hadd válaszoljak erre kicsit bővebben!

Amikor Izráel népe a Messiást várta, akkor
azt várták tőle, hogy hatalmas királyként, had-
vezérként hozza létre a független hazát, amit
akkor a rómaiak uraltak, emelje az életszínvo-
nalat, gyógyítsa a betegségeket. Kívánságaik
erre a rövid földi életre korlátozódtak. De ő
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Nem lett független az ország (sőt, később telje-
sen megszűnt), nem javultak az életkörülmé-
nyek, nem gyógyultak meg.  Izráel harmadik
királyának egyszer megjelent az Úr álmában,
hogy kérhet bármit, s ő teljesíti azt. Salamon
azt kérte, hogy legyen engedemes a szíve Isten
felé, s meg tudja különböztetni a  jót és a rosz-
szat, hogy jól tudja kormányozni az országot.
Isten azt felelte, hogy mivel nem gazdagságot
és hosszú életet kívánt, ezért olyan bölcs és ér-
telmes szívet ad neki, amihez fogható nem volt
sem előtte, sem utána, de ráadásul megáldja
gazdagsággal és hosszú élettel is. 

Nem gyakran hallunk hasonló kérést. In-
kább azt, hogy jussunk előre anyagilag, vagy
gyógyítson meg Isten súlyos betegségből,
hogy még élhessünk. Aztán lehet, hogy ott a
vagyon vagy a hosszú élet, de nincs rajta áldás.
A Messiástól ma is olyasmit várunk, ami kevés,
ami nem elégít meg. Hány ember mondta már
nekem, hogy egész életében sokat gürcölt,
szép vagyont szerzett, de minek...

Merjük azt kérni Jézustól, a Messiástól, ami-
ért jött! Szabadulást a bűneinktől, megkötö-
zöttségeinkből, hogy áldás legyen
házasságunkon, anyagi javainkon, életünkön,

akár hosszú, akár rövid az. S ha azt kérjük a hoz-
zánk érkező Megváltótól, ami szerinte való, a
neki való engedelmességet, gyakran, csak úgy,
"grátisz" megad olyasmit is, amire nem számí-
tottunk. De a legnagyobb kegyelmi ajándék: az
örök élet! Bátor Istenre hagyatkozást kívánok
minden kedves Olvasónak, hogy merje elfo-
gadni, amit a megérkezett Messiás hozott ne-
künk!

BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Ünnepi alkalmak 
az evangélikus gyülekezetben:

• December 17., vasárnap du. 4 óra: Óvodá-
sok karácsonyi istentisztelete

• December 17., vasárnap este 6 óra: Ádven-
ti egyházzenei est

• December 24., vasárnap 10.30: Istentiszte-
let

• December  24., vasárnap 16 óra:  Karácsony-
esti istentisztelet hittanosok szereplésével

• December 24., vasárnap 18: Karácsonyesti is-
tentisztelet

• December 25-én és 26-án 10.30: Karácso-
nyi ünnepi istentiszelet

• December 31-én, vasárnap 10.30: Istentisz-
telet

• December 31-én este 6 órakor: Óévi isten-
tisztelet

• Decemebr 31-én éjjel 23.30-kor Óévi úrva-
csorai áhítat

• Január 1-jén, hétfőn 10.30: Újévi istentisz-
telet

Nem várakozás. Megérkezés.

Isten elé állunk

Tervezett szentmisék 
a nagytarcsai templomban: 

December 10, 25, január 14, 28 – 11.30-tól
Minden kedves Olvasónknak kegyelmekkel teljes
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Események a kistarcsai templomban: 
December

• 16. szombaton 19 órától Adventi zenés áhítat a
Vivace kórus vezetésével 
• 24-én 17 órától pásztorjáték a templomban, éj-
félkor szentmise
• 25-26. karácsony mindkét napján ünnepi mise-
rend: 7.30 és 10.30
• 31-én 7.30 és 10.30 szentmise (hálaadó szentmi-
se nem lesz)

Január 
• 1. Újév napján 7.30 és 10.30 szentmise
• 6. Vízkereszt parancsolt ünnep

A plébánia címe: Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;  

nagytarcsa.plebania.hu 
E-mail: kistarcsa@communio.hu; 



Piacunk számára az idei év igazi fordu-
latot hozott. Hosszas egyeztetés és

mérlegelés után helyszínt változtattunk,
mely nagyon jó döntésnek bizonyult. Fel-
lendült a forgalom, a szépen kialakított
pavilonsor alatt igazi vásár hangulatot le-
het teremteni. Ezúton is meg szeretném
köszönni Polgármester úrnak a bátor öt-
letét és Ősz Gyula úr csapatának az új
helyszín gyors kialakítását! Köszönjük Fe-
hér Istvánnak, hogy elvállalta a piac fel-
ügyeletét. 

A piac népszerűsége töretlen. Egyre
többen jönnek ki, hogy friss, helyben,
vagy környéken termelt magyar árut vá-
sároljanak. Itt akár csak nézelődni és be-
szélgetni is érdemes.  Így, év végén
érdemes visszatekinteni, mi volt a piac
kapcsán jó, min kellene a jövőben változ-
tatni. Úgy tűnik, a péntek délutáni idő-
pont bevált, bár többen a szombati
nyitva tartást is kérelmezték. Mivel több
árusunk szombat délelőtt már más pia-

con árul, ezt egyelőre még nem tudom a
vásárlóknak megígérni. A hosszított nyit-
va tartást is sokan igényelnénk, ez eset-
leg elképzelhető. 

Az akciós vásárok nagyon sikeresek
voltak, jövőre is szeretném megszervez-
ni. Reméljük a finom zamatos földieper-
rel tavasszal újra indulhat a vásár. Mivel
ez egy támogatott piac, bízom benne,
hogy árusaink ezt az árban is érzékeltetik.
A választék bővítésén folyamatosan dol-
gozom, de már megtapasztalhattam,
hogy árust itt tartani nem olyan egysze-
rű dolog. Mindkét szörpösünk és sajnos a
baromfiárus is elpártolt tőlünk, nem érte
meg nekik, kevés volt a forgalom. Véle-
ményem szerint nem volt türelmük kivár-
ni azt a kritikus időt, mely a stabil
vevőkör kialakításához szükséges. A vá-
lasztékba gyógytea, gyógynövény-készít-
mények, házi sör, kecsketej stb. is jól

jönne, de tavasztól egy lángossütőnek is
nagyon örülnénk. A kürtőskalácsot sokan
keresik, reményeink szerint a jövő évtől
ez az igény is teljesül.  Azt is szeretnénk,
ha minél több helybéli áru érkezne a pi-
acra. Különlegesebb zöldségekkel is le-
hetne próbálkozni. A tudatosan
táplálkozók körében az édesburgonya, a
batáta is egyre keresettebb.  Már sok he-
lyen termesztik. Nagyon hiányoljuk a ha-
gyományos szlovák süteményeket a
piacról, szerintem sokan vásárolnák.

A piachoz kapcsolódó rendezvények is
nagy sikert arattak. Nyáron megünnepel-
tük a piacnyitás évfordulóját, ősszel Tök-
fesztivált tartottunk. A kóstolók is
népszerűek voltak, érdemes lenne jövőre
minden hónapban egy kóstolós piacna-
pot tartani. A szomszédos Csömöri pia-
con minden hónapban meleg ételt is
főznek, amit kiárusítanak. Ha nekik meg-
éri, valószínűleg itt is sikeres lenne. Idén
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már a Mikulás is ellátogatott a piacunkra,
kicsik-nagyok örömére. 

Ezekhez az álmokhoz, elképzelések-
hez azonban a technikai feltételeknek is
igazodniuk kell. A piac áramellátását mi-
előbb meg kell oldani, ez elengedhetet-
len a működéshez. Áram szükséges a
hűtéshez, de a kürtőskalácsos sem tud
áram nélkül boldogulni. Rendezvények
alatt a hangosítást, kellemes zene szol-
gáltatását is lehetne biztosítani. A megvi-
lágítást az oszlopokra szerelt
fényszórókkal lehetne megvalósítani.
Plusz asztalokra is igény lenne, jusson
hely mindenkinek. Szeretnénk az őster-
melők, árusok részére kis táblákat készít-
tetni, melyeken a legfontosabb adataik
lennének feltüntetve.  Ezáltal a vásárlók
is jobban tájékozódnának. Terveink kö-
zött szerepel egy közös szórólap kiadása
is. 

A téli hónapokban szeretnék tartani
megint egy piac-fórumot, természetesen
a kedves árusok és a vásárlók bevonásá-
val. Jó lenne a helyben illetékes falugaz-
dászt is meghívni, bizonyára sok hasznos
ismeretet kapnánk tőle.

Kedves vásárlók! A piac egész évben
üzemel. Reméljük, a téli napokon is so-
kan kilátogatnak a piacra. A korai sötéte-
dés miatt a nyitva tartási időn is
változtattunk, minden pénteken 14-től
17 óráig látogatható a piac. Mindenkit
szeretettel várnak az árusok!

E pár sorral szeretnék minden kedves
olvasónak áldott karácsonyt és nagyon
boldog új évet kívánni!

„Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot szép hazánkba!”

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ
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Tisztelt Ügyfeleink! 

December folyamán az utolsó ügyfélszolgálati
nyitvatartási napunk 18-án, hétfőn 12-től 18
óráig lesz. 

December 19-től 21-ig végezzük az adomá-
nyok szétosztását a rászoruló családok között,
házhoz visszük a csomagokat. 

December 19-e és január 1-je között problé-
ma vagy rendkívüli esemény esetén kérjük hív-
ják Botz Ágnes családgondozót a
06-70-931-19-62 telefonszámon! 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
2018. január 1-jétől megváltozik a szociális ét-
keztetés intézményi térítési díja. Nagytarcsa
Község Önkormányzata képviselő-testületének
26/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

alapján az intézményi térítési díj a szociális ét-
keztetés tekintetében bruttó 500 forint/adag
lesz, a szállítás intézményi díja bruttó 100 fo-
rint/szállítási cím/nap. Az intézményi térítési
díjból kiindulva a Nagytarcsai Szociális Segítő
Szolgálat intézményvezetője egyénre szabot-
tan ezen összeget 50 százalékkal csökkentheti
vagy térítésmentesen biztosíthatja. A személyi
térítési díj azon szociálisan rászorult személyek
esetében kerül kiszámításra, akiknek egészségi
állapotuk, illetve rendszeres havi jövedelmük
ezt indokolja. 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési dí-
ja 2018-ban nem változik, továbbra is 1000 fo-
rint/fő/óra, de az intézményvezető ezt a díjat is
mérsékelheti, elbírálás alapján, személyre sza-
bottan. 

A Blaskovits Oszkár Általános Iskola felújítá-
sa miatt 2018. január 3-tól a szociális ebéd át-
vétele a Táncsics Művelődési Házban lesz
(Rákóczi utca 35.), egészen a Szociális Segítő
épületének felújításáig. 

Az intézményünk felújítása a Zrínyi utcában
nagyon jól halad, de az új év első felében to-
vábbra is a Polgármesteri Hivatalban tartjuk
ügyfélszolgálatunkat, változatlan időpontok-
ban (mely a hivatal nyitva tartásától eltér, mi
azokon a napokon is tartunk ügyfélfogadást,
amikor a hivatal zárva!)

Kívánunk mindenkinek békés karácsonyt és
boldog új évet, amelyben továbbra is állunk
rendelkezésükre! 

DR. NOVÁK ÉVA
INTÉZMÉNYVEZETŐ

SZOCIALISSEGITO@NAGYTARCSA.HU

A Szociális Segítő Szolgálat hírei

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK
NEKIK A FALU MINDEN LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES,
HOSSZÚ ÉLETET!  
HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN 2016-BAN VAGY 2017-BEN SZÜLETETT
GYERMEKÉT IS LAPUNK HASÁBJAIN KÖSZÖNTSÜK, KÉRJÜK KÜLDJE EL
A GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATKOZÁSÁT 1-2 SORBAN A 
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM 
E-MAIL CÍMRE 
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIÁNAK. 
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉ-
VEL JELENHET MEG. 

Ecsenszki Nimród a nevem, és 2017. január
7-én születtem a család legnagyobb örömére.
Tudok már kapaszkodva lépegetni, pá-pát in-
teni, puszit adni.
Szeretek Apán aludni, pancsolni, kukucsolni és
táncolni. 

Pelbát Máté Marcell 2017. október 24-én
született. Eszik, alszik, nézelődik, igazi
nyugodt baba, akit 2 éves nővére az első
perctől imád.

Faludi Kristóf a nevem, és 2017. április 30-
án születtem. Egy igazán vidám, jó kedélyű
baba vagyok, szüleim és testvéreim nagy
örömére.

Kocsi Martin vagyok,
2017. november 20. nap-
ján, 3940 grammal és 60
cm-rel érkeztem meg csa-
ládomba, Marvin nagytesóm mellé. Szeretek enni és aludni. 

Az önkormányzat minden, 2017.  január 1. után született nagytar-
csai újszülöttet babacsomaggal köszönt. A csomag 15 ezer forintot,
kapucnis babatörölközőt nagytarcsai címerrel, mesekönyvet és kö-
szöntő plakettet foglal magában. A babacsomag átadásának felté-
tele, hogy a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül a szülő
bemutassa a gyermek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivo-
natát az anyakönyvvezetőnél.

Bővebb információ: Polgármesteri Hivatal, 
06-28-450-204/107-es mellék.

Nagytarcsa új lakói
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TÜKÖR
Megjelenik: havonta, 1600 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:
Press Union Kft. Mogyoród

Nagytarcsai

Az önkormányzat 
ingyenes 

közéleti magazinja

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

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

Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!
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Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.

Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, 
kedd és csütörtök 13.00-17.00.

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

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Fábri Orsolya

Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D.  Telefon: 30/604-9636,
06-28/450-051.   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

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-1-609-4916.

Ideiglenesen: BUDAPEST XVI., BÖKÉNYFÖLDI ÚT 86.
Rendelési idő:

Hétfő: 14:00 – 19:00,  Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00,   Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár 
Szeptember 18. hétfői naptól újra üzemel a Winkler

Patika, a felújítás ideje alatt a Grundon lesz ideiglenesen
(Sport utca), a megszokott nyitvatartással, 

hétfőtől csütörtökig 9-18 óráig, pénteken 9-16 óráig.

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

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

Cím: ideiglenesen a Polgármesteri Hivatal épületében: 
Rákóczi u. 2-4.

Email: szocialissegito@nagytarcsa.hu
Telefon: (ideiglenesen) 06-28-450-204/109

Dr. Novák Éva: 06-70-334-2813
Botz Ágnes: 70/931-1962

Polgármesteri Hivatal,  ügyfélfogadás: 
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.

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

Nagytarcsai Település- és Hulladék-
gazdálkodási  Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Munkatárs: Rippel Rozália, 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

Rendőrség
Körzeti megbízott: 06/70-492-0754
Kistarcsai Rendőrőrs: 06-28-470-801
Járőrkocsi: 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.
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Kövesse nyomon Nagytarcsa 
és a térség eseményeit 
a SzilasTV műsorában! 

Barbara kutyakozmetika 

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

ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz

Targonca gáz
házhoz rendelésre.

Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu

Weblap: 
www.gázszállítás.hu



Füstölt áru minden hétvégén!

Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:

w december 22‐én, pénteken 8‐18‐ig
friss tőkehús, hurka, kolbász kapható

w december 23‐án ZÁRVA!
w december 29‐én és 30‐án ZÁRVA

Nyitás: 2018. január 12‐én, pénteken, friss vá‐
gással 12‐18‐ig.

Minden Kedves Vásárlónknak áldott karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

Örömmel  tudatjuk,  hogy  megnyílt Nagytarcsa egyetlen
Kézműves Hamburgerezője és Gyros Büféje. 

Kínálatunkban kü-
lönféle normál és
XXL hamburgerek,
gyrosok, hotdogok,
grilltálak, baklava,
kávé, üdítők és sö-
rök is megtalálha-
tóak. 

Ételeinket az üzlet előtti teraszunkon, illetve üzleteinkben is
elfogyaszthatja a vendég.
Címünk: Nagytarcsa, Kökény u. 1., mely a XVI. kerület felől
érkezve a főút mentén található, a festékbolt és a kis közért
mellett.

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 10:00 és 20:00 óra között
várjuk kedves vendégeinket!

Road Food


