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KÖZÉRDEKŰ

Gépkocsi
tárolási lehetőség
Filmvetítés az Evangélikus Gyülekezeti Házban (Sztehlo Gábor u. 1.) A film címe: MEGVÁLTVA. Mindenkit szeretettel várunk! Nincs belépődíj! A film feliratos.
Egy feltörekvő informatikai cég vezetője épp a házassági fogadalma megújítására készül, amikor megjelenik egy fiatal
és vonzó nő egy befektető cég képviselőjeként, egyenesen
Brazíliából.
Az ártatlannak tűnő munkahelyi kapcsolat rövidesen egy szenvedélyes viszony ígéretével kecsegtet, de vajon érdemes mindent (20 év házasság, gyerekek) odadobni egy fellángolás
kedvéért? Amikor aztán a férj beengedi az ellenséget, az elkezd
módszeresen pusztítani, hiszen nem is tud mást tenni. A film bemutatja, hogy az őszinteség elvesztésével hogyan válik egy kísértésből
komoly veszély két keresztény fél házasságára.
Mikor kezdődik el a tehát a hűtlenség? Jézus szerint már akkor,
ha valaki gondolatában eljátszik a lehetőséggel. Ez a film jól bemutatja, hogy milyen veszélyes út kezdete is az, amikor valaki
hagyja magát, és elindul ezen a veszélyes úton.
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A HEMO épülete alatti
teremgarázsban
gépkocsi parkolási lehetőséget
biztosítunk.
Bérleti díj: bruttó 10.000 Ft/hó
Érdeklődés, szerződéskötés:
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
Ádányné Végh Tímea:
06-70/633-8056
Nagytarcsai TÜKÖR

VEZÉRCIKK

Extrém időjárási viszonyok
Arról persze lehet vitatkozni, hogy a mínusz tíz fok alatti csúcsok, a tartós fagyok
extrémnek tekinthetők-e a Kárpát-medencének ebben a legbelső zugában.
Magam is emlékszem nagy telekre, szüleim még inkább. Annyi bizonyos, hogy
elszoktunk tőle. Bizony, az elmúlt hetekben olykor sok hó esett, máskor ónos
eső nehezítette a gyalogos és autós közlekedést. A napsütés vagy a véletlenül
fagypont fölé emelkedő hőmérséklet
délelőtt megolvasztotta a felső réteget,
ami estére és hajnalra tovább fokozta a
csúszásveszélyt.

Jelentős feladat elé állította ez az időjárás a Vagyonkezelő munkatársait, akiknek köszönjük a helytállást.
Síkosságmentesítésben naponta 9-11
fő vett részt a településen, kiegészülve a
Flex polgárőrség tagjaival. A hókotrást 1
fő végezte traktorral. A síkosságmentesítés során 6,5 tonna só és 6,5 tonna kétszer rostált kvarchomok került kiszórásra.
Sok helyen volt a viharos szél következtében áramkimaradás – többek között a Vagyonkezelő által üzemeltetett
lakótelepi hőközpontban is komoly károkat okozva –, ezért felvettem a kapcsolatot az ELMŰ illetékesével, kérve őt arra,
hogy a folyamatos áramellátást biztosítsák a településen, szélsőséges időjárási
körülmények között is.
Köszönöm a Vagyonkezelő munkatársainak az extrém körülmények közötti
helytállást. Ugyanakkor köszönetet szeretnék mondani a falu azon lakóinak is,
akik a legtermészetesebb módon tettek
eleget jogszabályban foglalt kötelességüknek, de sokan ennél is többet tettek.
Azt számos esetben elmondtuk már,
hogy a lakóház előtti járdaszakasz tisztán
tartása, síkosságmentesítése a tulajdonos feladata. Hát, most akadt feladat bőven. Hóseprés és lapátolás, a jég
felszórása, olykor naponta többször is.
Örömmel láttam, hogy az emberek nagy
része nem állt meg ezzel a munkával a

telekhatáron, hanem besegített az idős,
beteg, vagy korán munkába indult
szomszédjának is. Jóleső érzés, hiszen
ilyenkor látszik, hogy a falu jóakaratú lakói nem a kiszabható büntetéstől való
félelmükben végzik ezt a munkát, hanem azért, mert ez így természetes. Így
volt ez a faluban régen is, és a kötelességtudatot a következő generációk is
örökölték. A hajtóerő nem más, mint a
közösségekben élő emberek ősi beidegződése: rendnek kell lennie, és kész!
A hosszan tartó hideg más nehézségeket is okozott. Sajnos, köztünk is élnek
olyanok, akik nehéz élethelyzetükben
segítségre szorulnak. A Szociális Segítő
Szolgálat munkatársai számos idős, beteg embert látogatnak, segítenek a begyújtásban, az élelmiszer és a gyógyszer
beszerzésében. Segítettek, ahol csak
tudtak a FLEX Polgárőr Egyesület tagjai
is. Köszönet érte. Szociális tűzifa-támogatást az önkormányzat nyújtott, ezen a
télen húsz család részesült ebben.
A legjobb érzés mégis az, hogy egymásnak is segítenek nagytarcsai honfitársaim. És ez nem merül ki a karácsonyi
adományokban, hanem a mindannapokban is megnyilvánul. Talán csak abban, hogy letakarítjuk a nálunk
nehezebb sorsú lakótársunk előtti járdát.
De az is mindennapos dolog, hogy mindig van, aki bekopog a magányosan élő
idős emberek ajtaján: „Kati néni, minden
rendben? Segíthetek valamiben?”.
Extrém fagy után pedig jött az extrém
melegfront. A megolvadt hó és jég nyomán patakokban folyt a víz a járdákon,
megteltek a vízelvezető árkok, sokhelyütt a telkekre ömlött az áradat. És
Nagytarcsa lakói ekkor sem az önkormányzatot hívogatták, hanem kitisztították az eldugult, még fagytól beszűkült
átereszeket. Ahol kellett, utat csináltak a
víznek, ahol arra volt szükség, gátat
emeltek neki.
Tegyük hozzá, óriási jelentősége van,
hogy tavaly sikerült elvégeztetnünk a
Szilas patak mederkotrását, a védőművek megerősítését. Ha nem tesszük, ismét elönthette volna az ár a falu néhány
pontját.
Ennek ellenére a hirtelen jött olvadás
a falu több pontján megnehezítette az
ott lakók életét. Azonnal felvettem a
kapcsolatot a DPMV illetékesével, Dombi Jánossal, aki azt ígérte, hogy amint
megszűnik a csapadékvíz utánpótlása,
mindenre kiterjedően rendezni fogják a
problémát. Reméljük, hogy ez a vezetékes ivóvíz minőségét is javítani fogja az
egész településen. A falunkon átvezető
3101-es út padkái nagyrészt magasabban fekszenek, mint maga az árok, amibe a csapadékvíznek folynia kellene.
Felújításuk az egyik legfontosabb feladat
a jövőnkre nézve. A nevezett út nem ön-
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kormányzati tulajdonban van, hanem a
Magyar Közút Nonprofit Kft. kezelésében. Velük – a Monori kirendeltségükön
keresztül – már felvettem a kapcsolatot,
és amennyiben az állam forrást biztosít
részükre, elkezdődhetnek az útfelújítási
munkák, amit indokol az út nagy forgalma. Addig is kérjük a lakosság türelmét.
A sok köszönet után azonban szabadjon felhívnom még valamire lakótársaim
figyelmét! A szennyvízcsatorna, mint a
neve is mutatja, a szennyvíz elvezetésére szolgál. Többször bebizonyosodott,
hogy képes lenne ezt a feladatát teljesíteni, ha nem volna annyi illegális csapadékvíz-bevezetés. Sokan ma sem tudják,
hogy ezt jogszabály tiltja, egyszerűen
szólva büntetendő szabálysértésről van
szó. Kérem, aki magára ismert, szüntesse
meg ezt a gyakorlatot! Emellett azoknak
a figyelmét is felhívom, akik a közterületre vezetik az ereszcsatornából a vizet,
nos, ők is szabálysértést követnek el. A
telken belül felgyülemlő esővíz ciszternában való gyűjtéséről vagy szikkasztásáról a lakónak kell gondoskodnia,
mégpedig a telekhatáron belül.
Kedves Olvasónk, amikor ön ezeket a
sorokat olvassa, már ismét nulla fok alá
süllyedt a hőmérséklet. A tél még nem
adta meg magát. Hogy okoz-e még extrém helyzeteket, azt a meteorológusok
sem tudják megjósolni. Lehet, hogy továbbra is szükség lesz a hó eltakarítására, a síkosságmentesítésre.
Valószínű, hogy tavaszig még néha be
kell még kopognunk a magányosan élő
Kati nénikhez, János bácsikhoz. Bízom
benne, hogy lakótársaimnak lesz még
ereje, türelme mindehhez.
Azt megígérhetem, hogy az önkormányzat is megtesz mindent, hogy átvészeljük a tél hátralévő nehéz napjait.
Még egy fontos ügyben szeretnék
üzenni a lakosságnak. Az elmúlt hónapokban folyamatos reklamáció volt az
önkormányzatnál a postai kézbesítés
nem megfelelő színvvonala miatt.
A posta vezérigazgatójának, panasziroda-vezetőjének, ügyfélszolgálati igazgatójának írt levelezésből már egy egész
aktányi gyűlt össze. A levelek mellett természetesen személyesen is felvettem
velük a kapcsolatot, arra kérve őket,
hogy segítsenek ennek a lehetetlen
helyzetnek a sürgős megoldásában. Az
ügyfélszolgálati igazgató levelében azt
ígérte, hogy hamarosan úrrá lesznek a
kézbesítők hiányából adódó nehézségeken. Bármi, a helyi posta működésével
kapcsolatos reklamációjukat a Magyar
Posta Zrt-nek szíveskedjenek eljuttatni.
Ez nem a felelősség hárítása részemről,
de nem állhat helyt az önkormányzat
egy gazdasági társaság nem megfelelő
működéséért.
RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER
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Napirenden
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 30-án tartotta havi
rendes ülését. A fontosabb döntésekről az
alábbiakban számolunk be.
Pályázatok
A képviselő-testület döntése értelmében
Nagytarcsa Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a PM_ONKORMUT_2016 „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” elnevezésű pályázati
felhívására.
A pályázat keretén belül az önkormányzat
tulajdonában lévő Jókai utca új építésű szakasza kerüljön fejlesztésre. A projekt összköltségét 62.636.730 Ft-ban határozza meg.
A projekt megvalósításához szükséges saját
erő összegét 9.395.510 Ft-ban határozza
meg, amelyet 2017. évi költségvetés terhére
biztosítja. Az igényelt támogatás összege
53.241.220 Ft.
Álláspályázat kiírása
A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
intézményvezetője Madar Judit felmondása
miatt 2017. január 31. napjával munkaviszonya megszűnt.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki, megbízva a jegyzőt, hogy a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu), valamint Nagytarcsa Község honlapján és a Nagytarcsai Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtábláján
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.
Hulladékgazdálkodási Társulás
A testület úgy határozott, hogy felismerve a regionális alapon működő hulladékgazdálkodási rendszer jelentőségét –
figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltakra – kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonyabb és célszerűbb ellátása
érdekében az ezzel kapcsolatos feladatait
önkormányzati társulás útján kívánja biztosítani.
A testület úgy döntött, hogy az Érd Megyei Jogú Város székhellyel létrehozandó,
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Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban alapító tagként részt vesz, és a határozat mellékletét
képező társulási megállapodást elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri annak továbbítására Érd
Megyei Jogú Város polgármestere részére.
Azonnali hibaelhárítás
Nagytarcsán 2016. december 13-án egész
nap áramkimaradások, feszültségingadozások voltak. A Petőfi lakótelep kazánházában
az éppen üzemelő motorok és gépek, villamos berendezések tönkrementek, használhatatlanná váltak. A vagyon és
lakásbiztosítási kárbejelentés megtörtént. A
lakótelep üzemeltetése szempontjából
azonnali intézkedéseket kellett foganatosítani és a műszaki berendezéseket pótolni kellett. Az anyagi kár bruttó 3.175.000 Ft. A
képviselő-testület úgy határozott. hogy a Petőfi lakótelep üzemeltetésének azonnali hibaelhárítása (vis-maior) során keletkezett
költséget az önkormányzat a Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft. részére meghitelezi az
2017. évi költségvetésének terhére.
Utólagos vízi-közmű csatlakozás
A képviselő-testület a Nagytarcsa közigazgatási területén történő utólagos vízi
közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet tervezetét
elfogadta.
Belterületbe vonás
A testület úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, 09/5., 09/6., 09/7., 09/8., 09/9., 09/10.,
09/11., 09/12., 09/13., 09/14. és a 09/15. hrszú ingatlanok belterületbe vonását kezdeményezi azzal a feltétellel, hogy a felmerülő
költségeket a tulajdonosok viselik.
A képviselő-testület a 0147/31; 0147/32
és a 0147/33. hrsz-ú ingatlanokat addig nem
kívánja belterületbe vonni, amíg a területen
elfekvő, jelenleg még a kérelmező magántulajdonában álló, de közösségi célt szolgáló
esővíz-elvezető árok telekalakítás útján a
közút részévé nem válik, s ez által az önkormányzat tulajdonába nem kerül.
Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
A testület áttekintette a helyi szociális
rendeletet. Rendszeres települési támogatásban 13 család, eseti létfenntartási támogatásban 21 család, temetési támogatásban
5 család részesült. Rendszeres települési
gyógyszertámogatást 9 fő igényelt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezvényben 54
gyermek részesült. Sajátos nevelési igényű

gyermek után 6 család részesült támogatásban. Szociális tűzifa-támogatást 20 család
kapott. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázaton 2 fő nyert támogatást.
Az önkormányzat 2016-évben 2.877.820
Ft-ot fordított települési támogatásokra.
Megállapítható, hogy a rászorulói bázis
jellemzően standard, de a 2015-ös évhez képest megnőtt a gyógyszertámogatást és az
eseti települési támogatást igénylők száma.
A képviselő-testület úgy határozott. hogy
a 2017. évi költségvetésbe a 70 évesek karácsonyára 1,5 millió Ft, valamint egy új támogatási formára, a nagytarcsai újszülöttek
köszöntésére szolgáló „babacsomag”-ra 1,2
millió Ft kerüljön betervezésre.
A babacsomag feltételeinek részletes kidolgozása érdekében e napirendet visszautalja az Oktatási, Kulturális, Sport- és
Egészségügyi (OKSE) Bizottság hatáskörébe.
azzal, hogy a „babacsomag” napirendet a
februári ülésén tűzze napirendre.
Támogatás inkubátor vásárlásához
A testület döntése értelmében az önkormányzat 100.000 Ft-tal támogatja a Mosolyért Közhasznú Egyesület célját, amely
összeg hozzájárul egy nyitott inkubátor
megvásárlásához a Pest Megyei Flór Ferenc
Kórházban.
Együttműködési megállapodás
A képviselő-testület úgy határozott. hogy
a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodást elfogadja.
Vételi ajánlat elutasítása (zárt ülés)
Nagytarcsa Község Képviselőtestülete
nem javasolja megvásárlásra a tulajdonos által felajánlott Nagytarcsa, 030/35 hrsz-ú
2.0874 m2 "szántó, legelő" ingatlant és a
075/9 hrsz-ú 2899 m2 "szántó" ingatlant.
Óvodák nyári zárva tartása
A gyermekek nyári óvodai felügyeletét az
önkormányzatnak meg kell oldania. Az önkormányzat az óvodák nyári zárva tartása
tárgyában az önkormányzati fenntartású
Csillagszem és az Evangélikus Szivárvány
óvoda intézményvezetői közötti további tárgyalásokat kezdeményezett.
Települési Értéktár Bizottság
A képviselőtestület elfogadta a Települési Értéktár Bizottság elnökének beszámolóját. (Az értéktárral kapcsolatos cikkünk a 8.
oldalon olvasható.)
RÓNAI PÁLNÉ

Nagytarcsai TÜKÖR
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Magyar Kultúra Napja Gála – tizenegyedszer
TIZENEGYEDIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG
NAGYTARCSÁN A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁNAK ELŐESTÉJÉN A KULTÚRA NAPI GÁLÁT.
HOGY AZOK A NÉZŐINK IS MEGÉRTSÉK, AKIK
EDDIG NEM ISMERTÉK A RÉSZLETEKET, A FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNYNAK KÖSZÖNHETŐEN MINDEN ÉVBEN MEGRENDEZIK A
GÁLÁT A FŐVÁROSBAN, AHOL 1977 ÓTA FELAVATJÁK A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJAIT IS.
A MAGYAR KULTÚRA TARCSAI LOVAGJAI ELÉRTÉK AZT, AMI MÁSNAK NEM SIKERÜLT: AZ
ORSZÁGOS RENDEZVÉNY ELŐESTÉJÉN NAGYTARCSÁN MUTATKOZNAK BE A MÁSNAPI LOVAGOK ÉS A DÍSZVENDÉG TELEPÜLÉS
MŰVÉSZETI CSOPORTJAI.

A Kultúra Lovagrendje zászló bevonulása után, a Himnusz éneklésével vette
kezdetét, az immár XI. Gála Nagytarcsán,
ezúttal a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában.
A „tarcsai lovagok” bemutatása után
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
méltatta a Magyar Kultúra Napját és nyitotta meg a rendezvényt. Nick Ferencnek, a Kultúra Lovagrend alapító
lovagjának köszöntője után kezdetét
vette a kulturális műsor.
Elsőként a Szivárvány Evangélikus
Óvoda műsorában a „Kőleves” című magyar népmesét láthatta a szép számú közönség. Őket követte a Csillagszem
Óvoda Süni csoportjának bemutatkozása, zenés játéka, „Egyszer egy királyfi…„
címmel.
A Blaskovits Oszkár Általános Iskola
tanulói egy verses, zenés összeállítással
lepték meg a jelenlévőket.
Az Alapfokú Művészeti Iskola tanulói,
gitár, klarinét és zongora játékkal voltak
jelen.
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A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület elnöke, Perna Pál saját
gondolatait és Nagytarcsáról írt emlékeit
tárta a közönség elé.
A Krúdy Gyula Irodalmi Kört Szénási
Sándor István író, költő két saját versének tolmácsolásával és Kanizsa József, a
Magyar Kultúra Lovagja Nagytarcsát is
említő versével képviselte.
A Gála első részében nagy sikerrel
szerepeltek a helyi Hagyományőrző Kulturális Egyesület néptáncosai és a Vencok Asszonykórus.
A Gála üde színfoltja volt a rögtönzött
kiállítás, ahol a Békéscsabáról érkezett
Csendes Ferenc festőművész, a Magyar
Kultúra Lovagja festményeit, Vörös Ákos
festőművész, fafaragó, „tarcsai lovag”
egészalakos Szent László szobrát, valamint a Budapesti Rosengart Béla képfaragó, a Magyar Kultúra lovagja, szkíta
elődeink hagyatékából származó leletek
modern formába öntött képeit mutatta
be.
Meglepetéssel hatott a jelenlévőkre
annak az „Adományozó Okiratnak” az
aláírása, amelyben Rosengart Béla a kiállított képeit a községnek adományozta
és kérte, hogy az állandó kiállítás formájában a Sámáncsörgő mellett, a Falumúzeumban kerüljön kiállításra.
A Gálát szervezők a színpadon köszöntötték a 72. születésnapját ünneplő
Csendes Ferencet, aki egy festményével
köszönte meg a község polgármesterének, hogy már több alkalommal résztvevője lehetett Nagytarcsa kulturális
rendezvényeinek.
A Gála vendége volt ezúttal is Kovácsvágás küldöttsége, Sándor Endre polgármester, a Magyar Kultúra Lovagja
vezetésével, aki egy meghívást adott át
a nyár során Kovácsvágáson megtartásra kerülő kulturális és gasztronómiai rendezvényre.
Az Ukrajnai Rahóról jelenlévő Emma
Nyejzsmák Vaszilevna, az Egyetemes Kul-
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túra lovagja, alapító lovag és a Budapesti
Németh Nyiba Sándor, olimpikon, író,
költő, zeneszerző, a Magyar Kultúra Lovagja köszöntése után bemutatkoztak a
Magyar Kultúra másnap avatásra kerülő
lovagjai.
Köszönthettük dr. Sturcz Zoltánnét,
pedagógust, mézeskalács-készítőt, a
pesterzsébeti Kossuth Társaság elnökét,
aki a „közművelődés fejlesztéséért”, Rezi
Erika tanárnőt, a Magyar Kultúra Apródját, a Székelyföld Kapuja Egyesület alapítóját,
elnökét
a
romániai
Székelykeresztúrról, aki a „határon túli
magyar kultúra ápolásáért, valamint Higyed Gyöngyi zenetanárt, karnagyot a
romániai Szatmárnémetiből, aki három
kórus alapítója és karnagya, és a „határon túli magyar zene- és énekkultúra
ápolásáért” kapta a kitüntető címet.
A lovagjelöltek bemutatkozása után a
Szatmárnémetiből érkezett vendégeink
műsora következett. A bemutatkozó kórusok, szólóénekesek és a néptáncosok
kimagasló műsorát vastapssal jutalmazta a közönség.
A Gála kulturális része a kórusok által
előadott első himnuszunk, a „Boldogaszszony Anyánk…”, majd a Szózat közös
eléneklésével ért végett.
A hagyományoknak megfelelően a
rendezvényt gulyásparti zárta.
Mint minden rendezvény, ez sem jöhetett volna létre, sok szervezet és személy hathatós támogatása, fáradságot
nem ismerő munkája nélkül.
A „tarcsai lovagok” nevében ezúton
köszönöm meg minden fellépőnek, az
őket felkészítőknek, a Szivárvány Óvodából Tóth Inez és Fábiánné Kizur Anikó
óvónőknek, a Csillagszem Óvodából Lovasi Andreának és Brandt Barbarának, a
Blaskovits Oszkár Általános Iskola tanárnőjének, Csapóné Sapszon Ágnesnek, a
Művészeti Iskola tanárnőjének, Földvári
Beatrixnak.
Köszönet a község vezetőinek, képviselő-testületének a támogatásért, a helyszín biztosításáért. A Nyugállományú
Honvédők aktivistáinak és a Közszolgáltató Kft. segítő dolgozóinak a rendezvény minden oldalú biztosításáért, a
finom gulyásért.
A Szilas Televíziónak a rendezvény
média biztosításáért.
Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket,
és velünk közösen ünnepelték a Magyar
Kultúra Napját. Reméljük, jól szórakoztak, találkozunk 2018-ban.
PAPP JÁNOS
A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA
FOTÓ: SZILASTV
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Virtuális tárház Nagytarcsa értékeiből
nak, a beadványok elkészítőinek és a hivatal munkatársainak, hogy munkájukkal segítik a helyi tárgyi és szellemi értékek
felkutatását és közzétételét.
RÓNAI PÁLNÉ TÉB ELNÖK
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LEGUTÓBBI ÜLÉSÉN EGYEBEK MELLETT MEGTÁRGYALTA
ÉS ELFOGADTA A NAGYTARCSAI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK
ÉVES BESZÁMOLÓJÁT, AMELYET EZENNEL
LAPUNKBAN IS KÖZREADUNK.
A magyar nemzeti értékekről és a Hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak helyi szellemi, tárgyi értékeik feltárására, dokumentálására, rendszerezésére,
népszerűsítésére, a jelenlegi és a jövő nemzedékekkel történő megismertetésére a települési értéktár létrehozásával. Ez
lényegében egy virtuális tárház, amely
elektronikus úton – például a honlapon keresztül – mindenki számára elérhető, letölthető. A Települési Értéktár anyagából
akár kiállítás, tárlat is rendezhető, de a helyi
sajtó, illetve nyomdai kiadványok útján is
népszerűsíthető.
Nagytarcsa község képviselő-testülete
2015-ben döntött a helyi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. Tagjai: dr. Kazinczy Erzsébet, Rónai Pálné és Szulágyi
Tibor. A bizottság működési szabályzatát a
helyi önkormányzat képviselő-testülete
határozta meg.
Eddig négy nagytarcsai érték került az
éréktárba felvételre. 2015-ben a szkíta kori
sámáncsörgők és csengők leletegyüttes
Győriné Kováts Andrea javaslatára, valamint Győri János hangjátékai, Győri András
Timóteus felterjesztése által. 2016-ban
szintén két értéket vettünk nyilvántartásba. A Nagytarcsai Népfőiskolát Farkas Istvánné felterjesztésére, és a nagytarcsai

8

evangélikus templom szárnyasoltárát
Győri András Timóteus beadványaként.
A szkíta lelet, a népfőiskola és a szárnyasoltár települési értéket az Értéktár Bizottság a megyei értéktárba is felterjesztésre
javasolta.
Több beadvány az előkészítés, feldolgozás szakaszában van. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata által készül a
nagytarcsai sütemények felterjesztés, a
Győri házaspár dolgozik a liturgia és népviseletek, a nagytarcsai hímzések, illetve a
nagytarcsai harangok anyagának összeállításával. A közeli tervek között szerepel a
nagytarcsai népdalok hang- és szöveganyagának elkészítése is.
Tisztelt Nagytarcsai Polgárok!
A bizottság várja az értéktár javaslatokat! Nagytarcsa közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti
érték felvételét a Települési Értéktárba a
polgármesternek címezve bárki írásban
kezdeményezheti.
A javaslatok a következő kategóriákban
adhatók be: agrár- és élelmiszergazdaság,
egészség és életmód, épített környezet,
ipari és műszaki megoldások, kulturális
örökség (a kulturális örökség szellemi és
tárgyi javai, különösen az irodalom, tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet,
képzőművészet, táncművészet és zeneművészet), sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.
Részletek a honlapon olvashatók
http://nagytarcsa.hu/telepulesi-ertektar
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a bizottság és a képviselőtestület tagjai-
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Ülést tartott a szlovák önkormányzat
dezvényt, színházi estet hirdettek, sikeresen lebonyolították a nyári táboroztatást. Nagy érdeklődés mellett zajlott le a
Győri János téren a tavalyi falubúcsú. A
szlovákok voltak a mozgatórugói a Kulturális Örökségnapok nagytarcsai rendezvényének, amelynek részeként a
tavalyi fotópályázat kiállítását is megszervezték. A legjelentősebb rendezvények közé tartozott a nemzetiségi nap
megrendezése, és valamennyien emlékszünk még az adventi készülődés forgatagára a Táncsicsban.
Nos, Szlaukó Kati elmondása szerint
ami jól sikerült, azt is idén is meg kell ismételni, így aztán pályáznak a rendezés
jogára 2017-ben is.
ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: SZILASTV
egtartotta idei első ülését a NagyM
tarcsai Szlovákok Önkormányzata
(NSZÖ). A testület elfogadta a 2016. évi
zárszámadást és felvázolta az idei költségvetést. Napirenden szerepelt a települési
önkormányzattal
kötött
együttműködési megállapodás aktualizálásának kérdése és a szlovák nyelvtanfolyam meghirdetése. Szóba kerültek az
idei, kisebbségi önkormányzatok számára kiírt vagy kiírásra váró pályázati lehetőségek. Azt is megbeszélték, mit
javasoljanak a települési értéktárba való
felvételre. Döntöttek, hogy idén is folytatódik a Varečka klub programsorozata,
de megbeszélték a tavaszi kirándulás uticélját és a nyári gyerektábor szervezésének feladatait is.
Az ülés után Szlaukó Istvánné az
NSZÖ elnöke tájékoztatta lapunkat a
részletekről. Elmondta, szeretnék, ha a
Varečka klubban is bemutatott jellegzetesen nagytarcsai süteményeket felvennék a települési értéktárba. A nagy
sikerre való tekintettel mindenképp folytatják a Varečka klub rendezvényeit. A
szlovák asszonyok segítségével sokan
megtanulhatták a Batoska, a Bomba, a
Rurka és a Ganca készítésének fortélyait.
Tavaly a mákos kukoricával és a gazdag
ízvilágot rejtő szlovák pörkölttel rukkoltak ki. A szlovák ízeket nemcsak a sütőfőző tanfolyami esteken ismerhették
meg a nagytarcsaiak, hiszen több kitelepülésük is volt, ahol nagyobb létszámra
készítettek harapnivalókat.
A nyelvtanfolyam beindításának gondolatát nem adták fel, annak ellenére,
hogy mindeddig a széles körű meghirdetés ellenére sem jött össze elég jelent-

kező. Hogy mennyi az elég? Számításaik
szerint már nyolc fővel érdemes volna elindítani a tanfolyamot. Csömörön megismerkedtek egy Szarvasról felköltözött
pedagógus hölggyel, aki vállalná a tanfolyam vezetését, csak alkalmankénti átutaztatásáról kellene gondoskodni. Régi
terve az önkormányzatnak, hogy az iskolában is sikerüljön beindítani a szlovák
nyelvoktatást. Ehhez sincs elég jelentkező, de feladni nem szabad.
Tavaly a települési önkormányzat kulturális és sportrendezvények szervezésére, rendezésére kiírt pályázatán az NSZÖ
nyolc eseményt vállalt és rendezett meg,
és mindegyik jó visszhangra talált. Kezdődött a húsvéti készülődéssel, amely
nagy tömegeket vonzott a művelődési
házba. Ők szervezték a Zene Világa, világzenei fesztiválhoz kapcsolódó ren-
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Februári könyvtári hírek

dezvény március 2-án csütörtökön 18 órakor kerül megrendezésre a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Erre az
alkalomra is mindenkit szeretettel várunk!
A könyvtár számos új kiadvánnyal várja a régi és új olvasóit.
Az alábbi folyóiratok kölcsönzésére van lehetőség:
Gyerekeknek szóló: Dörmögő Dömötör, Cimbora. Kamaszoknak: Bravó. Felnőtteknek: Autó-Motor, Nők lapja,
Nők lapja Évszakok, Ízek és érzések. Hobby: Praktika, Ezermester, Lakáskultúra, A mi otthonunk, Csodakert, Magyar
Turista, Vidék íze. Családi: Képmás. Ismeretterjesztő lapok:
GEO, Természetbúvár, Múlt-kor, Mindennapi pszichológia.
A folyóiratok a legfrissebb számokat kivéve egyhetes
kölcsönzési idővel kölcsönözhetőek a könyvtárból.

Nyitva tartás:
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

9 - 15
12- 18
11 - 17
9- 13

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.

2017. március 2-án ünnepeljük Arany János születésének
200. évfordulóját. Ebből az alkalomból az idei esztendőt
az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia
Arany János emlékévnek nyilvánította, melynek hivatalos
megnyitója március 2-án lesz Nagyszalontán. Az MTA
szervezésében megalakult az
Arany János Emlékbizottság,
melynek feladata a tudományos rendezvények megszervezése, valamint a különböző
megemlékezések információinak közvetítése. Számos rendezvényt,
kiállítást,
előadóestet,
tudományos
ülést, előadást szerveznek
szerte az országban, emlékezve Arany Jánosra. Ezekhez
kapcsolódva hívta meg a
könyvtár február 3-án dr. Reinsinger János irodalomtörténészt egy Arany Jánosról
szóló előadásra. Erről rövid
beszámolót a következő havi
könyvtári hírekben közlünk.

Telefonszám: 06-70-337-8752.
E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com

FARKAS ISTVÁNNÉ KÖNYVTÁROS

Január 13-án a zord időjárás miatt elmaradt az Író-olvasó találkozó, amelyen Gróf
Nádasdy Borbála lett volna a
vendégünk. Az elmaradt ren-
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Nagytarcsai szövőasszonyok
A nagytarcsai asszonyoknak nagyon fontos, télről-télre visszatérő munkájuk volt a szövés. A
férfiak és nők fehérneműjének, lepedőknek, törölközőknek, az asztalneműnek, meg a piacozáshoz a termények batyuba kötéséhez
szükséges „hamvas”-nak (abrosz nagyságú vászonnak) a megszövése. Ez mind a ház asszonyának volt a kötelessége. Ezek alapanyagát, a
kendert szintén maguk termesztették, s a lányok fonták meg a fonóházban.
A lepedőnek és fehérneműnek szánt anyagot nem díszítették, az abrosz, a kenyeres ruha,
a törölköző szélébe viszont 2-4 ujjnyi, sőt arasznyi szélességű mintacsíkot is szőttek. Piros-kéklila-zöld, piros-zöld, lila-zöld, kék-piros
hímzőfonallal. Kedvelték és gyakran alkalmazták a csillagminta különféle formáit. Ezeket csík
keretbe foglalták vagy a csillagokat más mintával váltogatták.
Szövőszék nem volt minden háznál, a nemzedékeket kiszolgáló darab a rokonság körében
vándorolt, kölcsönben.
A szövőszéket felállítani és rá a hosszanti
szálakat felvetni hosszú és fáradságos munka.
Nem is minden szövőszékhez tartozik a felvetéshez szükséges eszköz, a felvetőfa, hiszen fölvetni se tudott mindenki, aki szőni tud.
Ezért az sem volt ritkaság, hogy az egész rokonság annál a háznál szőtte meg az arra az évre tervezett vásznat, ahol a szövőszéket
felállították, s a hosszanti szálat fölvetették.
Takácsmester sohasem élt a szlovákokkal
betelepült Nagytarcsán.
Gyönyörű szőttesek kivétel nélkül a télen
sem pihenő szorgos nagytarcsai asszonyok kezének alkotását, teremtő ötletességüknek emlékét őrzik.

Az 1960-as évektől kezdve – kendertermelés híján – már nem szőttek. Így a fiatalok e
szép munkához nem is értenek.
A díszes vásznak készítésével együtt lassan
a nagytarcsai népviselet is a múlté lesz. Ma már
csak a 70 évesnél idősebbek hordják az eredetileg színpompás, díszítőművészetüknek minden jellegzetességét magán viselő, Cinkota és
Csömör lakosságáéhoz hasonló, de köztük is
egyedi nagytarcsai ruhát.
(Forrás: Molnárné Hajdu Margit: Nagytarcsa,
1978. április, Élet és Tudomány)
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA MÚZEUMVEZETŐ

MÚZEUMI RENDEZVÉNYNAPTÁR
CSALÁDI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÉZMŰVES DÉLUTÁNOK
Február 4. szombat: „MACIVÁRÓ” családi délután
Április 22. szombat: ANYÁKNAPI családi délután
Június 11. vasárnap: III. ZENE VILÁGA FESZTIVÁL
Június 17. szombat: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

NAGYTARCSAI FALUMÚZEUM
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
TÉLI NYITVA TARTÁS
2016. november 1. – 2017. március 31.
Kedd: 10.00 – 15. 00
Szerda: 10.00 – 15. 00

SZÜNIDEI NÉPI KÉZMŰVES TANFOLYAMI DÉLUTÁNOK
Csütörtök: 10.00 – 14.00
Június 19-től július 8-ig hetente kétszer a múzeumkertben:
Bőrözés, gyöngyékszer-készítés
Július 1. szombat: JÓTÉKONYSÁGI ZENEI EST
Augusztus 20. vasárnap: KÖZSÉGI ÜNNEP
Szeptember 16-17. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
Október 30. szombat: TERMÉNYBÁB-KÉSZÍTŐ családi délután
Október 14. szombat IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
November 11. szombat: MÁRTON-NAPI családi délután
December 9. szombat: KARÁCSONYVÁRÓ családi délután
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A gyűjtemény egyéb időpontokban
bejelentkezéssel látogatható.
Tel: 06-70-379-8262.
E-mail: muzeum.andi@gmail.com
Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 21.

11

HITÉLET

A valódi gyógyulás: kapcsolat Jézussal
Gyógyulásra mindenkinek szüksége van. Mindenkivel történik testi vagy lelki megpróbáltatás. Ez természetesen határtalan üzleti
lehetőséget is magában rejt. Se szeri, se száma
a próbálkozásoknak, melyekkel „segíteni” próbálnak a gyógyulni vágyókon. Újabb és újabb
csodakúrákat ajánlanak méregtelenítés céljából, lúgosító étrendet „elsavasodott” szervezetünk számára. Természetesen ezek mögött sok
százmilliós haszon van. Egy gyermekgyógyász,
dr. Novák Hunor kedvenc tevékenysége a sarlatánság leleplezése. Ajánlom írásait, Facebook
oldalát mindenkinek. De most még többről van
szó, erről szeretnék megosztani néhány gondolatot.
Egy alkalommal egy leprás beteg közeledett
Jézushoz (Máté evangéliuma 8. fejezet). Azt
mondta neki, hogy ha akarja, megtisztíthatja.
Vagyis azt fejezte ki, hogy rábízza magát Jézusra, elfogadja azt, ahogy dönt vele kapcsolatban.
A leprásoknak el kellett különülniük a többi
embertől, nem mehettek be Jeruzsálembe
vagy a nagyobb városokba. Ha valaki közeledett hozzájuk, hangos kiáltással kellett figyelmeztetniük, hogy súlyos, fertőző betegségben
szenvednek. Jézus megérintette az elé leboruló
embert. Kapcsolatba lép azzal, akivel nem lett
volna szabad a hivatalos protokoll szerint. Mert
a gyógyulás legfontosabb összetevője: kapcsolatba kerülni Jézussal, kapcsolatba kerülni embertársainkkal, kilépni az elszigeteltségből.

Amikor Afrikában kitört az első ebola járvány,
kilenc szerzetes döntött úgy, hogy nem hagyják magukra a kétségbeesett, vívódó, reménytelen betegeket. Velük együtt haltak meg. Ez
volt az egyetlen jó döntés, hiszen arra volt szükségük a betegeknek, hogy ne legyenek elszigetelve, kapcsolatban legyenek.
A másik fontos dolog a gyógyulással kapcsolatban, hogy nem vagyunk méltók rá.
Ugyancsak Máté evangéliumának 8. fejezetében olvasunk a kapernaumi századosról, aki kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. De
amikor Jézus el akar menni hozzá, azt mondja,
hogy nem méltó arra, hogy a házába menjen.
Luther is erre tanít a Kiskátéban a gyónásról
szóló részben, hogy nem vagyunk méltók a
bűnbocsánatra. De Isten méltatlan voltunk ellenére gyógyít, megbocsát.
Egy fiatal pár az esküvő után Budapesten az
ifjú feleség édesanyjához költözött. A kis, két
szoba-konyhás lakásban nem volt súrlódásmentes a közös élet. Főleg úgy, hogy az anyós
jogot formált arra, hogy ő rendezze be a fiatalok szobáját is, és hogy oda bármikor, kopogtatás nélkül benyisson. Érzékeltette vejével, hogy
ő csak egy megtűrt személy ebben a lakásban.
Egy idő után lebénult a férj jobb keze. Kezdődtek az orvosi vizsgálatok, de nem találtak semmi neurológiai problémát. Lelkészével
hosszasan beszélgetett, aki rájött a baj lelki hátterére. Mivel a harag nőtt a férfiben az anyósa

iránt, s legszívesebben megfojtotta volna, a tudatalatti leblokkolta a kezét, hogy ezt ne tehesse. Lelkigondozói javaslat: elköltözni,
önállósodni, vállalni a vidéki élet hátrányait, nehézségeit, de békességben lenni, megbocsátani. Megfogadták a tanácsot. Pár hónap múlva
kapta a lekész az örömteli képeslapot, miszerint
meggyógyult a lebénult kéz, s a házaspár nagyon boldog.
Szeretnék mindenkit biztatni, hogy maradjon kapcsolatban! A gyógyulás előfeltétele ez.
Ebben a történetben is erről van szó. A pár nem
gubózott be, nem szigetelődtek el, segítséget
kértek. Ahogy a leprás is. Méltatlanságunk is
egyértelmű, s gyakran fog el a kísértés, hogy
ennyi kudarc után már nem fog Isten nekünk
megbocsátani, nem kezdhetünk új életet. Ez
nem igaz! Isten mindenkinek új életet kínál. S
aki bajban van, az nem találgat, nem filozofál
Istenről, hanem Jézushoz megy. Most különösen is azokat hívjuk megerősödésre, akik házasságban élnek, hiszen február 12. és 19. között
kerül ismét megrendezésre a Házasság hete.
Ebben a számban adjuk hírül, hogy mit készítünk az Evangélikus Gyülekezet szervezésében
azoknak, akik szeretnének kapcsolatukban
megerősödni, épülni, vagy éppen egy kudarc
után gyógyulni. Legyünk együtt, támogassuk
egymást!
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

A pletykálkodó közösség nem jó tanúságtevő
A szentmise homíliájában Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumból indult ki: Miért követték a
Keresztelő tanítványai Jézust? – tette fel a kérdést. – Azért, mert volt egy ember, éppen a
mesterük, aki tanúságot tett Jézusról. Igen ám,
de mi tesz bennünket tanítvánnyá? Az, hogy
keresztények vagyunk, jó, és kell is, de lehet ezt
úgy is élni, mintha egy futballcsapat szurkolói
lennénk! Vagy mintha a hitünk valamiféle filozófia lenne!
Túl azon, hogy megtartjuk a parancsolatokat, ami persze hasznos és jó, kereszténnyé elsősorban a tanúságtétel tesz bennünket.
Keresztény ember mindenekelőtt az, aki tanúságot tesz Jézusról, miként az apostolok tették.
Az apostolok tanúságot tettek Jézusról, és a
kereszténység így terjedt el az egész világon. A
tanúságtétel és a vértanúság ugyanaz.
Tanúságot tenni a kicsiben és aztán a nagy
dologban is, odaadni az életünket, mint apostolok. – Az apostolok megérezték a Szentlelket
a szívükben, és követték a sugallatait. Ebben
hűségesek voltak. De ugyanakkor a tizenkét
apostol közül valamennyi bűnös ember volt,
nemcsak Júdás! Vele pedig nem tudjuk, hogy
mi történt a halála után, amikor ott volt Isten
irgalmassága! A többi apostol is mind bűnös
volt: irigykedtek, féltékenykedtek, az első helyet keresték. Még el is árulták Jézust, hiszen
mindnyájan elmenekültek és cserbenhagyták,
amint elfogták. Péter, tudván, hogy ő az apostolok főnöke, igaz, közeledett Jézushoz, de
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amikor felismerték, ő, az első pápa, megtagadta Jézust.
Tanúságtevőnek lenni nem azt jelenti, hogy
szentek vagyunk, hanem azt, hogy szegény
emberként azt mondjuk: „Igen, én bűnös vagyok, de Jézus az én Uram, és én tanúságot teszek róla, és arra törekszem, hogy jót tegyek
minden nap, hogy megjavítsam az életemet és
az igaz úton járjak” – Az apostolok ugyan bűnös emberek voltak, de egyben nem vétkeztek: nem fecsegtek, nem pletykálkodtak, nem
beszélték ki a másikat. Ebben nagyon derék
emberek voltak! Ezzel ellentétben sok közösségben kibeszélik egymást, ráhúzzák egymásra a vizes lepedőt, leszedik egymásról a
keresztvizet. A plébániai közösségekben is előfordulnak ilyen problémák, de az a közösség,
amelyben kibeszélik egymást, képtelen a tanúságtételre.
Akartok tehát tökéletes plébánia lenni? –
kérdezte a hívektől Ferenc pápa. – Akkor ne
pletykáljatok! Ha mégis van valami gondod valakivel, menj oda hozzá, mondd meg neki
szemtől szembe, aztán mondd meg a plébánosodnak is. Ez azt mutatja, hogy a Szentlélek
él a plébánián. Az Úr adjon nektek ehhez erőt!
– zárta homíliáját a pápa.

FORRÁS:
VATIKÁNI RÁDIÓ

• Szentmisék a nagytarcsai templomban:
feb. 12-én, 26-án és március 12-én 11.30-tól.
• Kérjük azokat a fiatalokat, akik 2017-ben
terveznek összeházasodni, február végéig jelentkezzenek a plébánián, hogy megfelelően
fel tudjanak készülni életük egyik legnagyobb
eseményére.
Február
• 24. Nagytarcsán lesz farsangi összejövetel
a művelődési házban.
• 25. Karitász bál a Csigaházban.
Március
• 1-jén hamvazószerda.
• 3-án pénteken 17.15-től kezdődnek a keresztutak, melyeket a közösségek vezetnek.
• Nagyböjti lelkigyakorlat 24-25. (péntekszombat), tartja Huszka Mihály kistarcsai születésű atya, akit egyben köszönteni is fogunk
pappá szentelésének 40. évfordulóján.
• Felhívjuk a lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van arra, hogy áldozásnál
gluténmentes szentostyát kapjanak. Ezt kérjük,
mise előtt jelezzék a sekrestyében.
További információk:
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa,
Széchenyi u. 13.
Tel.: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;
nagytarcsa.plebania.hu
E-mail: kistarcsa@communio.hu;
nagytarcsa.plebania@gmail.com
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Piac a télben
A januári kemény fagyok bizony próbára tették a piac üzemeltetését. Mivel sajnos a piac
sátorfedését a vihar tönkretette, egyelőre fedél nélkül maradtunk. Az Önkormányzat és a
Vagyonkezelő jóvoltából több piacalkalmat a
Művelődési Házban tarthattunk. Sajnos februárban a terem foglaltsága miatt ez nem
lesz lehetséges. Marad a kültéri árusítás,
amennyiben az időjárás engedi. A vásárlók
számítanak a piacra, keresik a termékeket,
ezért árusaink igyekeznek a vevők kedvében
járni. Füstölt árukra, disznótoros finomságokra, homoktövis készítményekre, kézműves
sajtokra, szappanokra, mézeskalácsokra, friss
tojásra, tejtermékekre, mézekre, vecsési savanyúságokra, zöldségfélékre lehet februárban
is számítani. A vásárlói bizalom erősítése végett jelzem, hogy termelőink, árusaink minden szükséges engedéllyel rendelkeznek,
csak minőségi árut engedünk árusítani.
A tél minden piac életében csendes időszak.
Hótakaró, rosszabb esetben jégpáncél alatt
alszik a föld, dermedten pihennek a növények. Ilyenkor felkerülnek a pincéből, fagyasztóból a termények, fogynak a
kamrapolcról a befőttek és lekvárok, a háziasszonyok lassan felhasználják az eltett készleteket. A kertészek, őstermelők is inkább
terveznek, magokat vásárolnak és cserélnek,
felkészülnek a tavaszi munkálatokra.
Piacunk is a felkészülés szakaszában van. A
Nagytarcsai Termelői Piac az Önkormányzat,
polgármester úr meglátása szerint is sikerágazat, melyet érdemes fejleszteni. A végleges helyszín, az arculat kialakítása most már
aktuális. Ezért még a 2017. évi költségvetés
megalkotása előtt szeretnénk egy piacfórumot rendezni, amelyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk. Ez egy kötetlen beszélgetés lenne, amelynek során megoszthatnánk
mind a vásárlók, mind a termelők, mind az
üzemeltetők részéről a tapasztalatokat. Miért
jó a nagytarcsai piac? Mi nem jó? Min kellene
változtatnunk? Mik volnának az üzemeltetés
optimális feltételei? Ez mekkora forrást igényelne? Szeretettel várjuk a jövőben árusítani szándékozókat is. Szeretnénk tájékoztatást
adni az őstermelői, termelői tevékenységgel
kapcsolatosan is.
E-mail-ben is lehet észrevételeket, javaslatokat küldeni a ronainekrisztina67@gmail.com
elérhetőségen.
A PIACFÓRUM időpontja 2017. február
10., péntek 17 óra. Helyszíne a Vállalkozói
Klub. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ
PÁL NORBERT
PIACFELÜGYELŐ
KOVALCSIKNÉ BARTHA MÁRIA
TECHNIKAI MUNKATÁRS

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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A Nagytarcsai FLEX Polgárőrség hírei
többször szerveztünk nagyobb létszámú járőrözést a településen. Jó hír, hogy csak egy
alkalommal kellet segítséget nyújtanunk a hidegben eleső hölgynek és barátjának a hazajutásban.

Vadveszély
Decemberben két autóbalesetet okoztak
az úttestre tévedt vaddisznók a Felsőrét lakópark bejáratánál. A Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület és a helyi illetékes
vadásztársaság is felhívja a figyelmet, hogy az
elkövetkezendő időben különös körültekintéssel haladjanak ezen és a többi bevezető
útszakaszon!

időseket, egyedül élőket. Számukra egy esés
vagy rosszullét végzetes lehet ebben a hidegben. Ahol kellett, a tüzelő aprításában segítettünk, volt, ahol bevásárláshoz és a
csengő javításához kérték a segítségünket.
Ahol kellet, a tüzelő hiányosságát is jeleztük
az illetékeseknek. Az extrém hideg miatt

Forró tea akció
Megszerveztük az első, majd a második
teaosztást a pékautó mellett. Több mint 40 liter teát osztottunk szét az arra járó, sétáló
gyerekek és felnőttek közt. Nagy örömünkre
mindenki jó szívvel fogadta ezt a figyelmességet. Ezúton is köszönjük a pékautót üzemeltető Pulai Food Kft-nek a támogatást!
Köszönjük a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának és a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálatnak az alapanyagokhoz való
hozzájárulását! Köszönjük a Kistarcsai Rendőrőrs szolgálaton kívüli munkatársának V.
Márknak, aki szintén segített az osztásban.
Csúszásmentesítés
Ahogy az egész faluban, a Füzesliget utcáit is teljesen ellepte a jég az extrém hideg mi-

Az extrém hideg időjárás veszélyeire
való felkészülés
Egész januárban az előző évekhez viszonyítva nagyon hideg volt az időjárás. Rimóczi
Sándor Vilmos Polgármester úrral és a Családsegítő munkatársaival egyeztetve felkerestük a fokozottan veszélyhelyzetben lévő

att. Sok esetben közlekedhetetlen,
életveszélyes volt az úttest. Egy esetben volt
baleset, több esetben elakadt autó. Összefogva a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesülettel a lakópark utcáiban
mintegy 800 kg só-homok keveréket tudtunk
szétszórni. Ezúton is köszönjük a költségek
megosztását!
Használt sütőolaj gyűjtése
2017-ben továbbra is folytatjuk a használt
sütőolaj gyűjtését. Ha még nem hallott róla,
gyűjtse össze használt sütőolaját és hozza el
nekünk a Füzesligeti szelektív udvar mellet
található FLEX bódéja mellet kijelölt helyre,
vagy adja le a Háztáji Piac nyitva tartása alatt
a Nagytarcsai Közszolgáltató munkatársainak, akik eljuttatják a polgárőröknek. A FLEX
átveszi, gyűjti és gondoskodik a környezetszennyező hulladék leadásáról. Így lesz az ed-
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digi gondból közösségtámogató hulladékhasznosítás.
Tájékoztató adatok a 2016-ból

amely hozzájárul a magas szintű
közbiztonság megteremtéséhez és
fenntartásához, valamint a bűnözés
visszaszorításához, a lakosság felkészítéséhez. A pályázat célja továbbá
a település lakosságának minél szélesebb körű bevonása, hiszen a közbiztonság kiépítése és fenntartása
közös érdek és feladat, annak megvalósítása nem csupán a rendőrség
és a polgárőrség munkatársainak
munkáján múlik. Célkitűzés mindemellett az attitűdváltás előmozdítása, a prevenciós képességek
kiépítése, a közösségi szinten megjelenő megelőzés, az együttműködés kialakítása. Ezen célok
megvalósítása hosszú folyamat, melyet a polgárőrség már korábban
megkezdett, a pályázat keretében
azonban lehetősége van tevékenységét bővíteni, kiszélesíteni.
A tevékenységek a következő jól elkülöníthető, azonban egymással összefüggő területeket fedik le:

1. településbiztonság fejlesztése
2. gyermek- és ifjúságvédelem (prevenciós program az iskolában)
3. az áldozattá válás megelőzése, az áldozatok segítése (az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére való
felkészítés)
Egy másik működési pályázaton is indult
egyesületünk, melynek elnyerésével további
korszerű bűn- és baleset-megelőzési eszközökhöz juthatnánk. Ezáltal még komolyabb,
magasabb szintre emelhetjük a nagytarcsai
FLEX Polgárőrséget.
Harmadik pályázunk a szakmai programok
segítségéről szól, reméljük, ezen is sikeresen
sikert érünk el.
Az önök támogatására is számítunk! Minden anyagi és tárgyi támogatást hálásan köszönünk!

NAGYTARCSAI FLEX POLGÁRŐR EGYESÜLET
PÁTRIA TAKARÉK 65100259-11406091

Járőrözött napok száma: 365 nap
Megtett kilométer: 12 775 km
Rendezvények biztosítása, részvétel: 15
rendezvény esetében
Szociális akciókban, adománygyűjtésben
való részvétel, Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat munkájában való részvétel:
húsvét, karácsony
Összegyűjtött ruhák: 15 köbméter.
Tüzifa felajánlás: mintegy10 köbméter.
További, 2017-es tervek
Január második hetében egyesületünk
beadta a helyi önkormányzathoz a működési támogatásra vonatkozó pályázatot a „Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület 2017. évi
költségvetése és tervezete” megnevezéssel.
Reméljük, mihamarabb pozitív elbírálást kapunk a testülettől. Nagy örömmel jelentjük,
hogy decemberben és januárban is gőzerővel dolgoztunk, nem csak járőrözés szempontjából. Három pályázaton is indult
egyesületünk, melyek elbírálása a következő
hónapokban várható. Várjuk a pozitív visszajelzést ezekkel kapcsolatban is.
Első pályázatunk „Együtt Nagytarcsa biztonságáért”, melynek célja olyan bűnmegelőzési projekt megvalósítása Nagytarcsán,

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

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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Szolgálnak és védenek
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén az
elmúlt hetekben számos példája volt annak, hogy a rendőrök valóban szolgálnak és védenek. Természetesen a
bűnüldözés és -megelőzés területén is voltak elismerésre
méltó eredmények, alábbi hírcsokrunkban azonban többnyire olyan eseteket sorolunk fel, amikor a rendőrök segítettek a bajba jutottakon.

Nem volt hol laknia
A Péceli Körzeti Megbízott 2017. január 6-án igazoltatott
egy lakcím nélküli férfit a város egyik utcájában. Mivel nem
tudta magát hitelt érdemlően igazolni, előállította a Péceli
Rendőrőrsre. Közben kiderült, hogy az ellenőrzés alá vont férfinak nincs hol laknia, fázik, és nem tudja hol eltölteni az éjszakát sem.

Az előállított személynek a rendőrök meleg teát adtak, a
körzeti megbízott pedig felvette a kapcsolatot a Kijárás Egyesület utcai szolgálatának munkatársával, aki segített a különösen hideg időjárás miatt kialakult helyzetben a férfi
biztonságos elhelyezésében.

Az idősekre is figyelnek
Csömörön a körzeti megbízott a település Szociális Alapszolgáltatási Központjának tájékoztatása alapján január 11-én
felkereste a nagyközségben élő idős személyeket, akik segítségre szorulhatnak az elmúlt időszakban kialakult rendkívüli
időjárási helyzet miatt.

A körzeti megbízott így jutott el egy idős, kerekesszékhez
kötött férfihoz, akinek az udvarán és a ház előtti utcarészen elseperte a frissen lehullott havat, majd a házba tűzifát készített
be, hogy a férfi az elkövetkező napokban könnyen befűthessen a lakásban és a hideg napokat biztonságban tölthesse.

Segítettek hazajutni
Egy 78 éves férfinak nyújtott segítséget január 10-én az esti órákban a település körzeti megbízottja és a vele közös szolgálatot ellátó polgárőr. Az egyenruhások a település egyik
utcáján lettek figyelmesek az idős férfira, aki arra panaszkodott, hogy nagyon fázik. A rendőr pokrócot adott neki, beültette a szolgálati autóba, majd a lakására vitték. Mielőtt otthon
hagyták volna, meggyőződtek arról is, hogy az épületben van
fűtés, így a férfi az éjszakát és az elkövetkező hideg időszakot
otthon töltheti.

Éjszaka Gödöllőn
A gödöllői járőrök január 16-án az éjszakai
órákban igazoltattak
egy férfit a város egyik
utcájában. Az 56 éves
férfi a rendőröknek elmondta, hogy nagyon
fázik. A rendőrök pokrócot adtak neki, majd
szolgálati autóval a gödöllői Forrás Szociális
Segítő, Családsegítő- és
Gyermekjóléti Központba vitték, ahol az éjszakát
biztonságban
tölthette.

Bagon is segítettek
Állampolgári bejelentést követően mentek az aszódi rendőrök január 31-én a reggeli órákban Bag egyik utcájába, ahol
egy férfi ült a hóban. A rendőröknek elmondta, hogy elesett és
megütötte a térdét. A 64 éves férfit a járőrök a karjánál fogva
felemelték a földről, majd a szolgálati autóban ültették és egy
pléddel betakarták. A férfi azt is elmondta, hogy orvoshoz indult, mert gyógyszert akart íratni. A rendőrök mentőt hívtak a
helyszínre, akik a háziorvos rendelőjébe szállították.

Orvvadászokat fogtak
Orvvadászat bűntett és lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya B. Attila 37 éves szentmártonkátai
és H. Antal 46 éves isaszegi lakosok ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi 2017. január
12-én az esti órákban a Pilisi Parkerdő Zrt. vadászterületén egy
csigás íjjal engedély nélkül ejtett el egy vaddisznót. Az állatot a
helyszínen kizsigerelték. A gyanúsítottakat a gödöllői rendőrök
és a Pest megyei nyomozók a bűncselekmény elkövetése után
rövid idővel Isaszegen elfogták és előállították őket a Gödöllői
Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki mindkettőjüket.
A két férfi lakásán megtartott házkutatás során több trófeát és nagy mennyiségű fagyasztott vadhúst találtak a rendőrök, amelyeket lefoglaltak. Az elsődleges adatok szerint ezek
együttes értéke meghaladja a 10 millió forintot.
B. Attilát és társát bűnügyi őrizetbe vették. A bíróság. január
15-én elrendelte az előzetes letartóztatásukat.
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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. 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

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

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ideiglenes ügyfélfogadás:

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

Hétfő:
Kedd:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:

(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.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

09:00 – 16:00
08:00 – 12:00
09:00 – 16:00
12:00 – 16:00
08:00 – 10:00

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
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KÖZÉRDEKŰ
Márciustól jön az új háziorvos
Lapunk korábbi számában már hírül adtuk, hogy a település háziorvosa, dr. Kazinczy Erzsébet visszavonul.
Decemberi ülésén a képviselő-testület úgy határozott,
hogy a háziorvosi teendőket Medgyesiné dr. Benyes Mária háziorvos látja el, vállalkozási formában. Ehhez az önkormányzat biztosítja a feladatok ellátásához megfelelő
feltételekkel rendelkező rendelőt. Az új háziorvos márciustól kezdi meg a rendelést.
Medgyesiné dr. Benyes Mária családorvosi és belgyógyász szakvizsgával, valamint psychotherápiai képzettséggel rendelkezik. Pályája során dolgozott
háziorvosként és belgyógyászként, nemcsak Magyarországon, hanem Németországban és Svájcban is.
Az előzetes tájékoztatás szerint a rendelés helyszíne
és a rendelési idő nem változik március 1-je után sem:
A rendelő címe: Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 12:00, Kedd: 13:00 – 17:00, Szerda:

A NAGYTARCSAI TELEPÜLÉSÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ NOPROFIT KFT.
közleményei
Lakossági fórum
Január 27-én volt a Petőfi-telep fűtésével, üzemeltetésével kapcsolatos lakossági fórum. A fórumon jelen voltak a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, a HM EI Zrt., a FŐTÁV Zrt, az
M.V. Depó. Ker. Kft. és a DOLINA Kft. illetékesei is. Ősz Gyula ügyvezető igazgató részletes tájékoztatót tartott, majd a fórumon lehetőség nyílt a felmerülő problémák, javaslatok megtárgyalására is.
A lakossági fórum részleteiről következő lapszámunkban olvashatnak.
Teniszpályák
A teniszpályafedés az extrém hideg időjárás miatt gazdaságtalanná vált, ezért lebontásra került. A teniszedzések jelenleg szünetelnek. A pályafedést várhatóan február közepétől tudjuk
biztosítani.
Hulladékszállítási helyzet
A települési hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, mint közös cél
érdekében, valamint együttműködés intézményesítése és a közös
érvényesítés elősegítése jegyében az önkormányzatok társulást
hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. A Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.)
tájékoztatása alapján 2017. március 31-i határidővel Nagytarcsa
község Érd megyei jogú városhoz tartozna, és 32 településsel közösen több mint 400.000 fő lakosságszámmal alakítana meg egy
új társulást. A képviselő-testület döntése alapján a társulási megállapodás megkötése folyamatban van. A szolgáltatás színvonalát
szeretnénk megtartani. Számlázással kapcsolatosan a megállapodás megkötése után tudunk információval szolgálni.
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Polgármesteri Hivatal
2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Tel.: 06-28-450-204
E-mail: titkarsag1@nagytarcsa.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Solymosi Beáta jegyző:
(előzetes egyeztetés után) hétfő 8–12
Polgármester: Rimóczi Sándor Vilmos
Tel.: 06-28-450-204.
E-mail: polgarmester@nagytarcsa.hu

Kövesse nyomon Nagytarcsa
és a térség eseményeit
a SzilasTV műsorában!
Ha Ön DIGI előfizetéssel
rendelkezik, adásunkat
a digitális csatornák között
találja meg.
Ugyanakkor a UPC szolgáltatásában
az analóg csatornán
vagyunk foghatók!
(Ki kell kapcsolni
a digitális boxot!)

Nagytarcsai TÜKÖR

HIRDETÉS
Pótnagyiként - akár alkalmanként is - gyermekfelügyeletet vállalok. Imádom a gyerekeket,
egészségügyi végzettséggel, több éves gyakorlattal rendelkezem. Telefonszámom: 06209703524
Kérem, hívjon fel az a férfi, aki 2016.12.21-én a nagykátai telek ügyében telefonált! Magyar Mária, 06-70-391-7855.
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KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:

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

w
w
w
w
w
w

február 10‐én, pénteken 12‐18‐ig
február 11‐én, szombaton 8‐12‐ig
február 24‐én, pénteken 12‐18‐ig
február 25‐én, szombaton 8‐12‐ig
március 10‐én, pénteken 12‐18‐ig
március 11‐én, szombaton 8‐12‐ig
A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után
ingyenesen házhoz szállítjuk!
Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig

Barbara kutyakozmetika
+3620/9355059
Nagytarcsa Tessedik Sámuel u.38
www.barbarakutyakozmetika.hu
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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ARCVONAL

Juka Bt.

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

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

NAGYTARCSA VIRÁG

- Március 8. Nőnap
- Május 7. Anyák napja
- Alkalmi és különleges virágcsokrok, virágkosa-

rak készítése
- Ajándékkosarak összeállítása, díszcsomagolás
- Esküvői csokrok, kiegészítők, 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

