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Adventi fények
A tavalyi negyedik adventi vasárnapon, december 18-
án a nagytarcsai református gyülekezet vette át a Köz-
ségháza előtti díszkútnál a  „stafétabotot“.  
A koszorúnál összegyűltek
előtt Esztergály Előd refor-
mátus lelkész mondott ál-
dást, majd Rimóczi Sándor
polgármester meggyújtot-
ta a koszorún a negyedik
gyertyát.

A Zeneiskola koncertje 
Immár hagyománnyá vált, hogy decemberben a Nagytarcsai
Művészeti Iskola koncerttel köszönti az adventet, így kedves-
kedve a település lakosságának is. Tavaly is sor került az elő-
adásra, amelyben
az intézmény nö-
vendékei és taná-
rai léptek fel.
Szokás szerint a
kórus tagja volt
Rimóczi Sándor
polgármester is.

„Menjünk mi is Betlehembe!”
Különleges volt a Vivace kórus számára ez a december, mert
már 15 éve, hogy megtartottuk első énekpróbánkat egy kicsi
szobában, de nagy lelkesedéssel. Fontos szerepet tölt be az
életünkben ez a közösség, ahol egymás barátai lettünk, része-
sei lehettünk egymás életének örömökben és gondokban egya-
ránt. Reméljük az egyházközség életébe is varázsoltunk lelki
feltöltődést dalainkkal, amikkel igyekszünk szebbé tenni a
templomi ünnepeinket. Ha egy közösség tagjai vagyunk, akkor
a legfontosabbat, az időnket, saját magunkat adjuk át a közös-
ség részére. A „Menjünk mi is Betlehembe” című adventi zenés
áhítat volt a mi ajándékunk a kistarcsai és nagytarcsai híveknek,
ahol együtt éltük meg a várakozás örömét, a karácsony csodá-
ját. Isten segítségével, reméljük, még sokáig szolgálhatunk az
egyházközségünkben. 

TANÁCS EMESE
FOTÓ: LAUER TAMÁS

Idősek karácsonya
A falu 70 év feletti polgárai kaptak meghívást a nagytarcsai idő-
sek karácsonyára, a Táncsics Művelődési Házba.
A résztvevők néma felállással emlékeztek a tavalyi alkalom óta
eltávozattakra, köztük a százéves kort megért Szerdahelyi Já-
nosnéra. 
A következőkben Rimóczi Sándor polgármester mondott kö-
szöntőt.
Az  ünnepi műsorban elsőként a Szivárvány Evangélikus Óvoda
kicsinyei léptek fel. Köszöntötték az időseket a Csillagszem Óvo-
da apróságai is, és színes műsort adtak a zeneiskola növendékei.
Énekkel és tánccal szórakoztatták a 70 év felettieket az általános
iskola tanulói is.
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Szerencsés az a település, ahol olyan em-
berek élnek, akik nemcsak segíteni tud-
nak, hanem akarnak is. Nagytarcsa ezek
közé tartozik. Ötödik alkalommal vehet-
tem részt egyik szervezőként települé-
sünk adománygyűjtésében.  Advent
időszaka alatt folyamatosan érkeztek a
felajánlások magánszemélyektől, vállal-
kozásoktól, természetben és pénzben is,
Szolgálatunkhoz és az adománygyűjtő
dobozokba egyaránt. Újdonság volt
még, hogy a Katolikus Karitász is támo-
gatta a helyiek kezdeményezését.

Az idei adománygyűjtés legszorgo-
sabb aktivistái polgárőreink, a „flexes” fi-
úk voltak, akik a gyűjtésből és osztásból
is kivették a részüket, igazi segítséget je-
lentettek számunkra a lebonyolításban.
Az adománygyűjtés lebonyolítását idén
is segítette az önkéntesekből szervező-
dött csapat, akik a vásárlásban, pakolás-
ban és kiosztásban is segítettek. A
Nagytarcsa Közalapítvány fogadta a ban-
ki úton érkező adományokat, melyekből
további élelmiszereket tudtunk vásárol-
ni az adománycsomagokhoz.

Ötvenöt családot, ezen keresztül közel
százötven embert értünk el 2016-ban. A
többség értékes élelmiszercsomagot ka-
pott, de jutott számos szép könyv és
gyermekjáték is a gyerekek részére. Ado-
mányozottjaink között tizenkét egyedül
élő lakos volt, de magas volt az egyszü-
lős családok aránya is. A Katolikus Kari-
tász és a MOL támogatásának
köszönhetően 120 000 Ft támogatást

juttattunk el a nehéz helyzetben lévők-
höz, melyet étkezési utalvány formájá-
ban kaptak kézhez. 

Együtt éltük meg a szervezőcsapat
tagjaival, hogy a támogatottak milyen
hálásan vették át az adományokat, és na-
gyon örültek annak, hogy segítséget
kaptak. Reményeink szerint minden rá-
szoruló látókörünkben volt. Felajánlásra
kerültek jó minőségű használt ruhák is,
amelyekből bárki válogathat a Nagytar-
csai Szociális Segítő Szolgálat nyitvatar-
tási idejében.

Tisztelettel köszönjük Nagytarcsa Ön-
kormányzatának és intézményeinek, a
Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesületnek,
a Nagytarcsa Közalapítványnak, a Nagy-
tarcsai Szlovákok Önkormányzatának, a
helyi egyházi felekezeteknek és az akci-
óhoz csatlakozó minden közösségnek a
sok-sok segítséget! Köszönet a Nagytar-
csai Füzes ABC-nek, a Coop Áruháznak,
Váradi Lászlónak, a Lajos Király étterem-
nek, a nevük elhallgatását kérők mellett
Seregély Erzsébet, Opre Annamária és
Dávid, Mészáros Dávid és Szilvási Zsolt
támogatását. Adni még jobb, mint kap-
ni! 

MADAR JUDIT
A NAGYTARCSAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

VEZETŐJE
FOTÓ: RÓNAINÉ KRISZTINA

ÉS ZAHALKA DÁNIEl

Így az ünnepek után érdemes egy pár
szót szólni a házi segítségnyújtásról, ar-

ról a feladatról, amely során idős, beteg,
ellátásra vagy segítségre szoruló hozzá-
tartozóink kaphatnak ellátást. A házi se-
gítségnyújtás településünkön 2003 óta,
a személyes gondoskodást nyújtó szol-

gáltatások keretében működik. A házi
segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely
az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását – szükségleteinek megfele-
lően – lakásán, lakókörnyezetében bizto-
sítja. A házi segítségnyújtás hozzájárul
ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fi-
zikai, mentális, szociális szükséglete biz-
tosított legyen.

Balog Eszter nyugdíjba vonulása után
Pánczél Kálmánné Ibolya személyében is
egy vérbeli segítőre találtunk. 2014 feb-
ruárjától dolgozik településünkön a házi
segítségnyújtás keretében gondozóként.
Jelenleg a jogszabályban meghatározott
maximális létszámmal, 9 idős nénivel
foglalkozik, akik közül a legidősebb 93
éves. A legtöbb gondozottunk életébe
Ibolya viszi a rendszert.  Szükségleteik
szerint eteti, tisztázza, öltözteti, gyógy-
szerezi őket. Ha kell, katonatiszti szigor-
ral vigyázz rájuk, máskor a

legmegértőbb beszélgetőtárs. A csalá-
dok számára is segítség, hogy amíg dol-
goznak, Ibolya gondoskodik
hozzátartozóikról. Gondozottjainkkal
szeretetteljes kapcsolatban van, akik szá-
mítanak rá, bíznak benne. Munkája sok
türelmet, nagy odafigyelést igényel. 

Ibolya a személyiségével dolgozik.
Alapos munkavégzése, pontossága, jó
humora garancia arra, hogy települé-
sünk idősei megfelelő kezekben vannak.
Munkája lelkileg és fizikailag sem köny-
nyű. Folyamatosan harcol az idősek ki-
szolgáltatottsága ellen, nem tűri, hogy
igazságtalanság érje őket. Rátermettsé-
gét mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy a nyári gyerektáborban a gyere-
keknek is kedvencévé vált. 

Ha igaz az a mondás, hogy egy közös-
séget az jellemez, ahogyan a kiszolgálta-
tottjaival bánik, akkor reményeim szerint
Nagytarcsa kiszolgáltatottjai jó kezekben
vannak. 

MADAR JUDIT
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Adománygyűjtési mérleg

A kiszolgáltatottakért
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Novemberi ülésén Nagytarcsa Község Önkor-
mányzatának képviselő-testülete úgy határo-
zott. hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017. évi for-
dulójában a benyújtott pályázatok alapján
5000 Ft/fő összeggel támogatja a pályázót.

A képviselők elfogadták a Nagytarcsai
Könyvtár vezetőjének 2016. évről szóló beszá-
molóját, majd a Nagytarcsai Csillagszem Óvo-
da 2016/2017. nevelési évre vonatkozó
munkatervét. Döntés született a belső ellenőr-
zési tervről is.

A novemberi ülésen született határozat a
2017. évi költségvetés kulturális- és sportren-
dezvényekre kiírt pályázatról is, ezt előző lap-
számunkban részletesen közöltük.

A testület úgy határozott, hogy az OTP Bank
Nyrt-től folyószámlahitelt vesz fel, az alábbiak
szerint: a hitel futamideje 2017. január 2-től
2017. december 22-ig tart, a rendelkezésre tar-
tott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft

Úgy döntött a testület, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által megküldött
Megállapodásban és Vagyonkezelési Szerző-
désben foglaltakat elfogadja.

Több fontos döntés született a decemberi
testületi ülésen is. A képviselők elfogadták a
múzeumvezető 2016. évi beszámolóját, a pol-
gármesteri éves beszámolót, valamint a 2017.
évre vonatkozó polgármesteri koncepciót.   

Viszont nem fogadták el a Junior Vendéglá-
tó Zrt. 2016. december 2-án benyújtott, szol-
gáltatói díjemelésről szóló újabb kérelmét. 

Hasonlóan nemet mondtak a képviselők ar-
ra is, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola
bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás során be-
érkezett ajánlatokban szereplő költségek és a
megítélt támogatási összeg közötti hiányzó
forrást az önkormányzat biztosítsa.

Mint köztudott, a település háziorvosa, dr.
Kazinczy Erzsébet tavaly úgy döntött, hogy
visszavonul. Decemberi ülésén a képviselő-tes-
tület úgy határozott, hogy a háziorvosi teen-
dőket Medgyesiné Dr. Benyes Mária háziorvos
lássa el, vállalkozási formában.  

Ehhez az önkormányzat biztosítja a felada-
tok ellátásához megfelelő feltételekkel rendel-
kező rendelőt. Az új háziorvos várhatóan
márciustól kezdi meg a rendelést, addig a fel-
adatot továbbra is helyettesítéssel oldják meg.

Végül egy helyesbítés, egy novemberi lap-
számunkban megjelent íráshoz: a BERDÓ-Plusz
Kft-vel az "Épített környezet alakításáról szóló
településrendezési szerződés" még csak terve-
zet, a szerződéssel kapcsolatban folynak a tár-
gyalások. A képviselőtestület még nem
döntött ebben a témában.

Zs. I.

„December, december a világ csilingel…”
Az első adventi gyújta meggyújtá-
sával lelkünkbe béke és szeretet
költözött. A Csillagszem Óvodában
megnyitotta kapuját a varázslatos
mikulásház, egy „égig érő” kará-
csonyfával. 

December 6-án a piros ruhás,
nagyszakállú Télapó a hintaszéké-
ben hátradőlve az aulában várta a
gyerekeket, s mindenkit mikulás-

csomaggal ajándékozott meg. Három napon át minden délután a gyere-
kekkel és szüleikkel közös kézműveskedéssel hangolódtunk a szeretet
ünnepére. A szülők által hozott süteményekkel megterített asztalról bár-
ki vásárolhatott, támogatva ezzel
az óvoda alapítványát. 

December 13-án vendégül lát-
tuk a Szivárvány Evangélikus Óvo-
da nagycsoportos gyerekeit.
Közösen barkácsoltunk, majd fi-
nomsággal és teával zártuk le a
délelőttöt.  

December 19-én volt az óvodai
karácsony napja. Az ünneplőbe öl-
tözött gyerekek izgalomtól csillogó szemekkel várták ezt a napot. Adventi
koszorúnkon közösen meggyújtottuk a negyedik gyertyát. Az ünnepet a
Pillangó csoport műsora varázsolta még szebbé. Minden csoport kará-
csonyfája alatt temérdek ajándék várta, hogy a fürge kis gyermekkezek
kibontogassák őket, még boldogabbá téve ezzel ezt a csodás ünnepet.

Köszönet az óvoda Gyermekmosoly Alapítványának, valamint Rimóc-
zi Sándor Vilmos polgármester úrnak, hogy anyagi támogatásukkal sok
szép ajándék kerülhetett a karácsonyfa alá.

MIKLÓSSY VERONIKA ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA DOLGOZÓI

Év végi testületi döntések Polgármesteri 
Hivatal

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
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KÖZÉRDEKŰ

Mentőautó érkezik a nagytarcsai Községháza
elé. Nagy baj nem lehet, hiszen nem sziréná-
zik. Az ám, de kiveszik a kocsiból a kerekes
hordágyat. Kell is az annak a száznál is több
plüssmacinak, amit nagytarcsaiak ajánlottak
fel, az Országos Mentőszolgálatnak.

Miután a hordágyra kerül a maciszállít-
mány, megismerhetjük az országossá vált
szép kezdeményezés eredetét és célját is. 

– Ez a szép civil kezdeményezés Győrből in-
dult, s egyre több település csatlakozik hozzá –
mondja Rétfalvi Tamás, a Gödöllői Mentőállo-
más vezetője. Lényege, hogy a kis betegek
vagy sérültek, akik mentőszállításra szorul-
nak, kezükbe véve a kedves figurákat, kissé
megnyugodjanak. Felmérések igazolják,
hogy erre a maci alakú plüssfigurák a legal-
kalmasabbak.

Nagytarcsán Tarcsai Istvánné Kati volt az
ötletgazda, aki közismerten nagy macigyűjtő.
Képzeljük el, mekkorára rúg a gyűjtemény, ha
abból ötvenet könnyű szívvel felajánlott.
Csatlakoztak más nagytarcsaiak is, főként
anyukák, segítségükkel újabb ötven macival
gyarapodott a készlet.

Az ajándékmacik cseréje után az ünnepé-
lyes átadás következik, Rimóczi Sándor pol-
gármester és Kati kézfogással is megerősítik
az adományozást. Majd a macik útnak indul-
nak, hogy elvégezzék nemes küldetésüket.

(SZILASTV)

Adomány a mentősöknek

Az evangélikus templomban tartott isten-
tiszteletet követően ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel a templomkertben álló hősi
emlékművet.

A rendezvényen Rimóczi Sándor polgár-
mester mondott beszédet. Emlékeztetett rá,
hogy az 1914-1918 között vívott Nagy Há-
ború ideje alatt az Osztrák-Magyar Monar-
chia 51 millió lakosából 9 millió katona
vonult be hadiszolgálatra. Ebből a történel-
mi Magyarország területéről 3 millió 800 ez-
ren vettek részt katonaként a háborúban.
Közülük 660 ezer halt hősi halált, csaknem

800 ezren pedig sebesülésük következtében
munka- és keresőképtelenné váltak. 

Az emlékművet 1931-ben állíttatta Nagy-
tarcsa község, de haza nem tért fiaira nem-
csak a táblába vésett nevek emlékeztetnek,
hiszen egyidejűleg 49 hársfát is ültettek a
hősök emlékére. A névsor később a második
világháborús áldozatok nevével is kiegé-
szült. Most a Közép- és Kelet-Európai Törté-
nelem- és Társadalomkutatásért
Közalapítvány által kiírt pályázaton egymil-
lió forintot nyert a falu az obeliszk rendbe-
hozására.   

A Varga Árpád kőfaragó mester által fel-
újított emlékművet a polgármester és Rónai
Pálné képviselő, bizottsági elnök leplezte le.

A következőkben elhelyezték a szobor ta-
lapzatán a település önkormányzatának, il-
letve a falu közösségének közös koszorúját.

Zs. I.

Megújult a hősi emlékmű
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Mindenkinek, boldogúj esztendőt kívánok! Az idei év első
könyvtári híradását egy kis visszatekintéssel kezdem. Tavaly
több mint három és félezer fő vette igénybe a könyvtár külön-
böző szolgáltatásait. Növekedett a felnőtt olvasók száma, ami
külön öröm. Nemcsak a könyvtárhasználat, de a kölcsönzések
száma és a kikölcsönzött dokumentumok száma is emelkedett.
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül kapott do-
kumentumok mellett az önkormányzat is jelentősen támogat-
ta a könyvtári dokumentumok vásárlását. A sok új könyv,
folyóirat és hangoskönyv hozzájárult a kölcsönzések számának
növekedéséhez. A könyvtárközi kérések száma megduplázó-
dott, az idén hetvennégy alkalommal kértünk könyveket más
könyvtárak állományából. Nagy sikere volt az intézmény által
szervezett 8 előadásnak is, melyeken 25-45 fő vett részt. Ezek
reményeink szerint ebben az évben is folytatódni fognak. Kö-
vetkező vendégünk január 13-án gróf Nádasdy Borbála lesz; er-
re az alkalomra is mindenkit szeretettel várunk! 

A könyvtár jelen van a
Facebokon is, mely a kap-
csolattartást és tájékozta-
tást teszi könnyebbé és
rugalmasabbá. Szolgálta-
tásainkat a „rongyos köny-
vekkel” és a
papírszínház-előadások-
kal tettük színesebbé,
ezekkel több rendezvé-
nyen is részt vettünk.

Örülök, hogy a mosto-
ha körülmények ellenére
sokan választották a

könyvtári szolgáltatásokat szabadidejük hasznos eltöltéséhez,
vagy tanulásukhoz, munkájukhoz segítségként. Továbbra is
mindenkit bíztatok, hogy jöjjön a könyvtárba, és válogasson az
új könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek közül.

E kis visszatekintés után most ízelítőt szeretnék adni a könyv-
tár legújabb szerzeményeiből:

Gyerekeknek:

Illyés Gyula: A kiskondás. Egy klasszikus magyar népmese Re-
ich Károly illusztrálásában.

Móricz Zsigmond: Állatmesék. Móricz Zsigmond a gyerekek-
nek is írt. Állatos verses meséi nemzedékek óta a legkisebbek
kedvencei: az  Iciripiciri, a Kismalac meg a farkasok és a Török és
a tehenek mellett a Koldus verebeket és még sok más mesét
tartalmaz a könyv.

Berg Judit: Lengemesék IV. – A nádtenger télen. Berg Judit
mesesorozatának befejező részében végső állomásához érkezik

a lengék és harácsok közt dúló háború. A váratlan fordulatok-
ban bővelkedő történet ezúttal a barátságról, emberségről és
elfogadásról is szól.

Állatságok – Bolondos pillanatok az állatvilágból. A képek-
ben gazdag kötet nagyon vicces pillanatokat mutat be az állat-
ok hétköznapjaiból. Nemcsak játékos pandákat, viháncoló
csimpánzokat és fán ebédelő kecskéket láthatunk benne, de azt
is megtudhatjuk, miért viselkednek így.

Annie M. G. Schmidt: Janó és Janka téli meséi. A két fősze-
replő meséi a holland gyermekirodalom klasszikusai közé tar-
toznak. Janó és Janka megtudják, hogy a süni téli álmot alszik,
képeslapot írnak egymásnak karácsonyra, ajándékot bontogat-
nak és a hó adta örömöket élvezik.

Felnőtteknek:

Böjte Csaba: Arra születtél, hogy ajándék legyél. Egy könyv a
szerelemről. Csaba testvér gondolatai hitet, reményt, bátorsá-
got adnak, hogy nap mint nap szeretni tudjuk a szerelmet.

Douglas Abrams: Az öröm könyve – Tartós boldogság egy
változó világban. A Dalai láma és Desmond Tutu osztja meg ve-
lünk e kötetben gondolatait arról, hogyan őrizhetjük meg az
örömet életünkben a sorscsapások ellenére is.

Beverly Mcculough: Csodás ékszerek 30 perc alatt. 60 csodá-
latos ékszer fülbevaló, nyaklánc, karkötő, bross és gyűrű elké-
szítését ismerhetjük meg lépésről lépésre a kötetből.

Stacey Dugliss-Wesselman: Természetes házipatika. A könyv-
ben több mint 100 otthon, könnyen elkészíthető szépítő-gyó-
gyító szer receptje található.

Isabel Wolff: Mesés ruhák kalandjai. Phoebe Swift mindig is
saját vintage ruhaboltról álmodott, melyet sikerül is megnyit-
nia. A siker láttán úgy érzi, révbe ért. De egy találkozás egy ti-
tokzatos idős hölggyel, s a hasonlóság kettejük élete között új
távlatokat nyit meg számára.

Ruta Sepetys: Árnyalatnyi remény. A magával ragadó, gyö-
nyörűen megírt, valós alapokkal rendelkező regény egy tizen-
éves lány szemszögéből a II. világháború kegyetlenségeit
mutatja be, annak a több százezer embernek a sorsát, akik a
balti államokban elkövetett sztálini tisztogatásnak estek áldo-
zatul.

Fiala Borcsa: Egy cirkuszigazgató mindennapjai. A cirkusz-
igazgató hétköznapjai címen futó nagy sikerű blog, könyv for-
mában; ötleteket adva a többi cirkuszigazgató anyukának, hogy
miként őrizzék meg fejüket a gyereknevelés oroszlánszájában.

Fábián Janka: Az utolsó boszorkány lánya. Szerelmi történet
1760-ból tele fordulatokkal, váratlan eseményekkel Fábián Jan-
ka élvezetes stílusában.

A fentieken kívül még számos új könyv közül lehet választa-
ni. Mindenkit szeretettel várunk! A könyvtári nyitvatartás 2017.
január 16-tól az alábbiak szerint változik:

Nyitva tartás:
H É T F Ő 9 - 15
K E D D 11 - 17
S Z E R D A -
C S Ü T Ö R T Ö K 11 - 17
P É N T E K 8 - 13

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.

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

FARKAS ISTVÁNNÉ KÖNYVTÁROS

Januári könyvtári hírek
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KULTÚRA

Sok-sok évtizede már annak, amikor még
kendert ültettek Nagytarcsán, és a megter-
mesztett növényt a téli időszakban a fonóhá-
zakban dolgozták fel. A fonóba járás az akkori
ifjúságnak legkedveltebb társas munkája és
egyben szórakozása is volt. 

Az őszi munkák elvégzésével a fiatalok ne-
kiláttak a fonóházak megszervezésének. Két-
három ilyen ház volt, külön az alvégi és külön
a felvégi lányok-fiúk számára. Az alvégieké a
Zrínyi utca 37-ben Szántaiéknál, a felvégieké
a Petőfi utca 15-ben, Kis Terjánszkiéknál, a Rá-
kóczi utcában Sinka Mihályéknál. Ezeket a há-
zakat a lányok terményekért – babért,
rozsért, krumpliért – vagy pénzért bérelték. A
bért közösen adták össze. Ide jártak a leá-
nyok fonni, varrni, a legények pedig szóra-
kozni, tökmagozni, tréfálkozni. Itt szemelték
ki maguknak a leendő párjukat. 

A fonóházi munkára, játékra egy idősebb
asszony, a fonóház tulajdonosa ügyelt, a ke-
mence tetejéről. Aki nem tartotta be a szabá-
lyokat, és helytelenkedett, kitiltották a
társaságból. Egy darabig dolgoztak a lányok,
a közelükben ült a kedvesük, aki tréfálkozott,
volt, hogy tréfából kiütötte az orsót a lány ke-

zéből, elszaladt vele, és csak csókért volt haj-
landó visszaadni. Volt, hogy komát választot-
tak a legények, keresztanyát, komaasszonyt a
lányok, a választást mókás fonóbéli szertar-

tással pecsételték meg. A komaságot később
is komolyan vették, megtartották a barátsá-
got. 

Távozáskor a legények mentek ki előbb. A
lányok zárták utánuk az ajtót. Odakint ki-ki
megvárta a párját, hogy hazakísérhesse.
Szombat kivételével minden nap mentek a
fonóházba. Vasárnap is, de ekkor nem dol-
gozni, csak együtt lenni, szórakozni. Ha egy
fonóházi lány férjhez ment, a lagzi utáni va-
sárnapon az új menyecske hagyományosan
itt tartotta a leánybúcsút. „Kikötött”, felkon-
tyolt fejjel, ajándékkal ment barátnői közé a
fonóházba. Szétosztotta, amit vitt, és elmula-
toztak sokáig. A kenderföldek megszűnésé-
vel aztán 1930-ra a fonóházak is eltűntek. A
téli időszakban, amikor olyan hamar sötéte-
dett, és mindenki hamar behúzódott a maga
külön lakóházába, bizony hangulatosak le-
hettek ezek a társas együttlétre és a közös
mókázásra is jó alkalmat nyújtó fonóházak.

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
FORRÁS:  MOLNÁR LAJOS–MOLNÁRNÉ HAJDÚ

MARGIT: NAGYTARCSA 1974.

ILLUSZTRÁCIÓ: BALASSA-ORTUTAY
MAGYAR NÉPRAJZ C. KÖNYVÉBŐL

Szeretlek Magyarország! Szeretlek Nagytar-
csa! Ezzel a felkiáltással üzentünk a nagy-

tarcsai lakosoknak 2016-ban: ismét
ragadjanak fényképezőgépet, és ha már ezt
megtették, akkor – divatos szóval élve – osz-
szák meg műveiket a falu lakosságával is. 

Tavaly 20 pályázó adta be összesen 63 fo-
tóját. Már mi, a szervezők is megállapítottuk,
hogy a 2015. évi „fotóterméshez” hasonlóan
szép, színvonalas pályaművek érkeztek. Érde-
mes volt zsűriztetni Szlaukó Istvánnéval, Győ-
riné Kováts Andreával, Kosiczki Zsuzsannával,
Sipos Balázzsal. Ennél a megmérettetésnél 3
mű kapott maximális, azaz 20 pontot. 

(Tudni kell, hogy névtelenül, csupán szá-
mozott munkák kerültek a zsűri elé.)  A Lájk
Cukrászda szabad felületét is figyelembe vé-

ve, 38 fotót állítottunk
ki.  Búcsú napján volt a
megnyitó, és mivel
szervezésünkben nin-
csenek komoly nyere-
mények, illetve
elvesszük a vérre me-
nő versengés lehető-
ségét, ezért a
megnyitó pillanatától a
közönség vette át az
„uralmat”. Szabad volt
az út a közönségszava-
záshoz (még közjegy-
zővel sem nehezítettük
a dolgot). Zárásig 327
szavazat érkezett, és
tényleg a közönségre
volt bízva, mert a zsűri
által kiválasztott első
három kép nem volt
dobogós. 

Íme a legnépszerűbb fotók 2016-ban: 
1. Utcavégi naplemente, Kovács-Lehóczki
Orsolya, 29 szavazattal.
2. Villám, Dr. Vesztergombi Gábor, 22 szava-
zattal.                                                                                       
3. Madárfürdő, Bozóki Eszter, 19 szavazattal.
4. Négy évszak Nagytarcsán, dr. Vesztergom-
bi Gábor, 17 szavazattal.
5. (Megosztva) Macska a sötétben, Farkas
Csenge, Fényfürdőben, Kovács-Lehóczki Or-
solya, valamint Repülni volna jó, Richter Ma-
riann, mindhárman 13-13 szavazattal.
6. Az idő 96 év és 90 év, Fényes Katalin 12
szavazattal.

Két év tapasztalataival természetesen sze-
retnénk most már két év tapasztalataival foly-

tatni a fotókiállítást. Biztatok minden fotózni
szerető nagytarcsai lakost, hogy kattogtas-
son, amikor csak teheti.

Köszönjük a Nagytarcsai Tükör, Nagytar-
csai Önkormányzat, a Nagytarcsai Szlovák
Önkormányzat, a Lájk Cukrászda minden
anyagi és nem anyagi segítségét. Tényleg ott-
hona lett a kiállításnak a Lájk. Reméljük sokan
megfordultak fotókat nézni az ősz folyamán.
Köszönjük mindenkinek, akik nélkül nem jö-
hetett volna létre ez az esemény községünk-
ben. 

A SZERVEZŐK:
SEBŐK ZSUZSANNA, PETE DÓRA, KOSZTÁK RUDOLF

A fonóMúltidéző

Fotópályázat – eredmények





Egy esztendő végeztével érdemes visszate-
kinteni és számot vetni, mi volt jó, mi lehetne
még jobb, mit kellene változtatni. A Nagytar-
csai Termelői Piac 2016-ban több szempont-
ból sikeres évet zárt. Erősödött a forgalom,
bővült a kínálat. Tavasszal epervásár, ősszel
szabolcsi almavásár, krizantémvásár, majd az
adventben karácsonyfavásár is szerveződött.
A vásárlói visszajelzések szerint idén, 2017-
ben is érdemes lesz ezeket a kedvező akció-
kat megszervezni. 

Az ősz népszerű rendezvénye volt a Tök-
fesztivál, mely a szüret és a betakarítás jegy-
ében várta a vásárlókat. A kínálat is bővül. A
szokásos zöldség, gyümölcs, tojás, tejtermék,
füstölt-áru, szörp és lekvár, ízesítők és mézek,
kézműves szappanok mellett fürjtojás, szá-
raztészta is feltűnik már a standokon. Jó hír,
hogy állandó partnerünk lett a vecsési Pálin-
kás Savanyúság Manufaktúra. Náluk sokféle,
igen ízletes savanyúságot lehet vásárolni. Be-
jelentkezett egy árus házaspár, akik vágott
házi csirkét, tyúkot árulnának idén tavasztól.
Természetesen minden engedéllyel rendel-
keznek. Reméljük sikeres lesz a vásárlók köré-
ben. 

Új árusok, termelők jelentkezését is várom
a ronainekrisztina67@gmail.com elérhető-
ségre. A vásárlók jelzéseire, véleményére is
várok, minden levélre válaszolok.

A sok öröm, siker mellett sajnos nehézsé-
gekkel is meg kell küzdenünk. A nyári hősé-
get is bírni kellett, de a decemberi szélvihar a
piac sátrát tönkretette, így adventben a sza-
bad ég alatt, az udvarban zajlott az árusítás.
Hálás köszönet a Közszolgáltató munkatársa-
inak, kiemelten Kovalcsikné Marcsinak, aki-
nek köszönhetően az adventi piac minden
pénteken zavartalanul működhetett, min-

denki be tudott vásárolni az ünnepekre. A
hangulatos zene és a finom forró tea pedig
igen jól esett mindenkinek a hidegben, kö-
szönjük!

Mit hoz majd a jövő? A piac létjogosultsá-
gát már nem kérdőjelezi meg senki, igény
van rá, a fejlődés szakaszában vagyunk.
Nagytarcsának kell a piac! Eddigi helyszínün-
ket a vevők már megszokták, megoldott a
parkolás, a víz, az infrastruktúra rendelkezés-
re áll, alkalmasnak tűnik. Ha más helyszínben
gondolkodunk, a Községháza környéke vi-
szont még látogatottabb, itt a parkolás, mos-
dóhelység stb. nehézségeivel kellene
megküzdeni. Végleges helyszínt, egységes ar-
culatot kizárólag az önkormányzat támoga-
tásával lehet kialakítani, ehhez a
képviselőtestület akarata szükséges. Igyek-
szünk optimális megoldást megtalálni.

Már vissza és előre is tekintettünk, de mi a
jelen? A Nagytarcsai Termelői Piac minden
pénteken várja a vásárlókat! Télen is lesz piac!
A fagyos téli hónapok alatt az önkormányzat
jóvoltából valószínűleg lehetőségünk lesz a
piacot a Művelődési Házban megtartani. Ez
nyilván foglaltság függvénye, de ha megold-
ható, akkor beltéren lesz az árusítás!  Nagy
köszönet érte a technikai munkatársaknak!

E pár sorral szeretnék mindenkinek bol-
dog űj évet kívánni:

Bort, búzát, békességet!
Sötétségben fényességet!
Új esztendő újat hozzon, 
régi jótól meg ne fosszon

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

30/553-64-76

A Magyar Állatorvosi Kamara 2016. decem-
ber 12-én kelt levelében tájékoztatta Nagy-
tarcsa Község Jegyzőségét, hogy a 164/2008
(XII.20.) FVM rendelet veszettség elleni véde-
kezés részletes szabályairól 7.§ (1) c., (5.) és
(6.) pontja alapján a Magyar Állatorvosi Ka-
mara Pest megyei területi szervezetének ve-
zetősége összeállította azt a település listát,
amely azokat a településeket tartalmazza,

ahol a vonatkozó törvény és kamarai szabá-
lyozás alapján összevezetéses eb oltás szer-
vezését és végzését indokoltnak tartja.
Azokon az 5000 fő vagy annál kisebb lakos
számú településeken, ahol legalább egy ál-
lategészségügyi szolgáltató intézmény (pl. ál-
latorvosi rendelő, állatkórház) működik,
összevezetett eboltást szervezni szakmailag
nem indokolt. Ezért a Magyar Állatorvosi Ka-
mara területi szervezetének vezetősége az
ilyen településre az ebek összevezetésére
nem ad okot.

Ennek következtében a 2017. évre vonatko-
zóan Nagytarcsa község levételre került a lis-
táról, így a 2017. évtől összevezetéses
formában veszettség elleni védőoltás szerve-
zése és végzése nem lehetséges, az immuni-
zálás engedélyezett állategészségügyi
intézményben (rendelőben, akár kampányol-
tás formájában is) és az állat tartási helyén
végezhető el.

SOLYMOSI BEÁTA JEGYZŐ
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KÖZÉRDEKŰ

Termelői piac télen is, minden pénteken!

Az eboltásról

TÜKÖR
Megjelenik: havonta, 2000 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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HITÉLET

Az új év nemcsak az új kezdetet, új lehetősé-
get jelenti számunkra, hanem nagyon gyak-
ran új kihívásokat, harcokat is tartogat. Ezek
egy részét ismerjük, tudjuk, milyen konfliktu-
sokban élünk, milyen betegségekkel, anyagi
problémákkal küszködünk, más részét vi-
szont még csak nem is sejtjük. Jó úgy indulni
tehát a 2017-es évnek, hogy komolyabban,
tudatosabban készülünk fel az előttünk álló
útra! A megküzdéshez alap, hogy nem va-
gyunk egyedül. Ezt a karácsonyi evangélium
adja: „Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút
fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.” (Ézsa-
iás 7,14) Jézus egyik neve ez, mely azt jelen-
ti: Velünk az Isten. Jézus maga is ígéri: „Íme,
én veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig.” (Máté 28,20). 
A népmeséknek sokkal komolyabb mondani-
valójuk van, mint azt első látásra gondol-
nánk. Ma tudományos igényességgel elemzik
egy-egy mesemotívum jelentőségét az éle-
tünk eseményeire nézve. Eleink pedig – ha-
bár nem ismerték a mélylélektant –
rendszeresen olvasták ezeket a gyógyító me-
séket gyermekeiknek. Ösztönösen tudták,

hogy erre szükség van. A bennük szereplő ál-
latok általában embereket személyesítenek
meg, vagy akár a főhős legyőzendő „óembe-
rét”, mint pl. a sárkány, melyet a vándorle-
gény „egy életem, egy halálom, én mégis
megpróbálom” felkiáltással győz le. S ennek
jutalma van: a vágyott nő keze, fél királyság,
miegymás. A problémák nem meghátrálásra,
hanem harcra hívnak, s a győzelem azt ülteti
el a mesét hallgató gyermekben, hogy ez a
világ veszélyes, de van győzelem; erősíti a re-
ménységet. A férfi mesehősökre leginkább
jellemző a leleményesség, kitartás, a kihívás
keresése, indulati és érzelmi kontroll. A női
alakoknál a megküzdés nőies változatával ta-
lálkozunk. Látszólag passzívak (Hófehérke),
viszont másokkal végeztetik el az érdemi
munkát. Legfőbb próbájuk a szolgálat (Holle
anyó), úgy küzdenek meg, hogy közben alá-
rendelődnek, áldozatot hoznak (ki kell húzni
a tövist a nyúl lábából, ki kell venni a kemen-
céből a megsült kenyereket, le kell szedni a
fáról az érett almákat). Kitartás, türelem és ér-
zelmi, indulati kontroll jellemzi őket is. De aki
kitör, nem végzi el a munkát, az kudarcot vall

(szurokeső); aki alkalmazkodni tudott, az ju-
talmat kap (aranyeső). 
Tapasztalat, hogy azok a nők, akik az „önmeg-
valósítás”, jó állás, hírnév oltárán áldoznak,
gyakran kiüresednek, s hiányérzettel küsz-
ködnek; de azok a férfiak is kudarcot vallanak,
akik a pénzért, hatalomért folytatott harcban
megfeledkeznek a félelmeikkel való leszámo-
lásról, valamint arról, hogy harcuk legfőbb ér-
telme nem saját boldogulásuk, hanem a
biztonság megteremtése az övéik számára.
Jézus éppen erre a küzdelemre hív. Ebben a
hívásban benne van a reménység, mert ő
életét, halálát is felajánlotta értünk. Minden-
ben győzött, s azt ígéri, hogy minket is győ-
zelemre segít, ha alárendeljük magunkat
neki. Így ma nekünk nem ígéreteket kell ten-
nünk vagy apró döntéseket kell hoznunk az
új esztendő elején, hanem csak egyetlen
döntésre van szükség: hogy Jézust akarjuk
követni.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Január 14. Idősek szeretetvendégsége a kistarcsai plébánián.  
Január 16-20 között ökumenikus imahét a kistarcsai, a nagytar-

csai és a csömöri templomokban. Ekkor csak reggel lesznek szent-
misék és esténként 18 órától a közös imák. Görbe József plébános
január 19-én, csütörtökön a nagytarcsai evangélikus templomban
vezeti az imaórát. 

Szentmisék a nagytarcsai katolikus templomban: január 22-én és
29-én (Bosco Szent János-templom búcsú), február 12-én és 26-án
11.30-tól. 

Kérjük azokat a fiatalokat, akik 2017-ben terveznek összeháza-
sodni, február végéig jelentkezzenek a plébánián, hogy megfelelő-
en fel tudjanak készülni életük egyik legnagyobb eseményére.

Február  25. Karitász bál a Csigaházban. 
Március 1-jén hamvazószerda. 
Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van

arra, hogy áldozásnál gluténmentes szentostyát kapjanak. Ezt kér-
jük, mise előtt jelezzék a sekrestyében!     

Katolikus családok farsangi találkozója
Február 24-én, 18 órakor a Táncsics Művelődési Házban 

Biztosak vagyunk benne, hogy ez a vidám esemény kiváló alka-
lom arra, hogy közösségünk még jobban összekovácsolódjon,
egymással minél többen megismerkedjünk.  
Használjuk ki ennek lehetőségét! 

A rendezvényre meghívjuk Görbe József plébános atyát is!
(Összejövetelünk batyus bál: szendvicset, süteményt, italt öröm-
mel fogadunk, de a szervezők is készülnek harapnivalóval.) 

A gyerekeknek jelmezversenyt hirdetünk!
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A SZERVEZŐK

Érdeklődni  lehet:
Rónainé Krisztina 30/553-64-76 ronainekrisztina67@gmail.com  
Krantzné Magyar Ágnes, akrantzne@yahoo.co.uk

Farsangi bált rendez a Kalkuttai Szent Teréz
Karitász Csoport és a kistarcsai Római Katoli-
kus Egyházközség 2017. február 25-én 19 órai
kezdettel a Csigaházban. 
Sok szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és
nagyokat egyaránt, hogy egy feledhetetlen,
szórakoztató műsorszámokkal színesített es-
tét tölthessünk együtt! 
A vacsorával egybekötött estre szóló jegyek

3.800,- forintért vásárolhatóak meg, a plébánián irodai órákban és a ka-
tolikus templom sekrestyéjében a szentmisék után. Koccintásra büfé
áll majd rendelkezésre, de szívesen fogadunk sós és édes süteménye-
ket, valamint az éjféli tombolahúzásra felajánlásokat.
Amennyiben nem tud részt venni a bálon, de támogatni szeretné a Ka-
ritász munkáját, támogató jegy vásárlására is van lehetőség, 500,- fo-
rintos címletekben. A bál teljes bevételét az előző évekhez hasonlóan,
városunk rászorulóinak támogatására fordítjuk. 

CSICSIRI KRISZTA
FOTÓ: LAUER TAMÁS

A népmesék és az evangélium

Katolikus információk

Meghívó

avagy a sikeres megküzdés 
feltételei
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(A fotó a 2016-os Karitász bálon készült)
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KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:

w január 13‐án, pénteken 12‐18‐ig
w január 14‐én, szombaton 8‐12‐ig
w január 27‐én, pénteken 12‐18‐ig
w január 28‐án, szombaton 8‐12‐ig
w február 10‐én, pénteken 12‐18‐ig
w február 11‐én, szombaton 8‐12‐ig

Füstölt áru minden hétvégén!

Barbara kutyakozmetika 

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

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

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

Körzeti megbízott: 06/70-492-0754
Kistarcsai Rendőrőrs: 06-28-470-801
Járőrkocsi: 06/70-263-4334

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

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



ARCVONAL

NAGYTARCSA VIRÁG

Tel: 06-28/ 738-694
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 50.
Facebook: nagytarcsavirág
E-mail: nagytarcsavirag@gmail.com

Nyitva tartás: 
H-P: 8-18, 
Szo: 8-14, 

V: 8-12

Szolgáltatásaink: 
- Alkalmi és különleges virágcsokrok, virágkosa-
rak készítése
- Ajándékkosarak összeállítása, díszcsomagolás  
- Esküvői csokrok készítése
- Esküvői dekoráció
- Rendezvény dekoráció
- Irodák, irodaházak rendszeres virágellátása
- Koszorúk készítése
- Ajándéktárgyak, kellékek, kiegészítők

Nagytarcsa területén
Megrendeléseit leadhatja üzletünkben, telefo-
non vagy e-mailben és mi kiszállítjuk Önnek!

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása, 

benzin és dízel zöldkártya, tachográf-hitelesítés,
gk. eredetiségvizsgálat, gépjárművek alsó 

és felső mosása, központi zsírozó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086

(06-30) 94-83-424
e-mail: jukabt@invitel.hu
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