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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önkormányzatunk hölgy képviselőit, a Polgármesteri

Hivatal és intézményeink nődolgozóit, valamint településünk 

valamennyi lányát és asszonyát

a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából!

Önkormányzatunk férfi tagjai nevében:

Rimóczi Sándor polgármester
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HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS!
ÁPRILIS 2-ÁN, VASÁRNAP  10 órától 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERMÉBEN.

KÉZMŰVES FOGLAKOZÁSOK!   TÁRSASJÁTÉK!
RONGYOS KÖNYVEK VÁSÁRA!
BABASAROK!    PAPÍRSZÍNHÁZ!

A program idején a  Könyvtár Nyitva Tart!
Ajándékvásár!  PIAC!  BÜFÉ!

HÚSVÉTI sonka- és füstöltáru-VÁSÁR!        
A BELÉPÉS IGYENES!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
Nagytarcsa Község 
Önkormányzata
FLEX Polgárőr 
Egyesület
Nagytarcsai 
Szlovákok 
Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Nem szeretem a kötelező ünnepeket.
Azt hiszem, sok férfitársam érzi úgy, hoz-
zám hasonlóan, hogy a nemzetközi nő-
napon átadott virággal kicsit a
bűntudatunkon igyekszünk enyhíteni.
Mert, hogyan is lehetne ezzel a gesztus-
sal megköszönni anyánk életen át tartó,
féltő szeretetét, kedvesünk mindenna-
pos gondoskodását, munkatársnőink
odaadó szorgalmát?

Valaha a nőnap munkásmozgalmi
eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával
és szabad munkavállalásával kapcsolatos
demonstratív nap volt. Ha visszatekin-
tünk az eredményeire, ma már elmond-
hatjuk – legalábbis a Földnek ezen a
féltekéjén –, hogy a harc eredményes
volt. A nők szabad munkavállalásának
semmi akadálya. De vajon mit jelent ez?
Azt, hogy hölgyeink munkát, hivatást vá-
lasztanak, törekszenek tökéletesen helyt-
állni, majd elvégzik a bevásárlást, a
házimunkát. Gyereket szülnek és nevel-
nek, bevásárolnak, mosnak, vasalnak, és
igyekeznek biztos hátteret nyújtani fér-
jüknek, hogy szép karriert építhessen.

Tiszteletre méltó kivételek a férfiak
között is vannak, de nő és férfi közül a
családban mégis, ma is  az előbbi hozza
a több áldozatot.

És társadalmi szinten? Igen, vannak
hölgyek, akik nagyon szép karriert fut-
nak be. Egyre többen vannak ilyenek, de
a gazdasági társaságok menedzsmentje-
iben, a politikai életben, a vezető tisztsé-
gekben aránytalanul kevesebben
vannak a szebbik nemhez tartozók.

Ugyanakkor vannak pályák és hivatá-
sok, amelyeket nehezen tudnánk elkép-
zelni nélkülük. Nevelik, szépre, jóra
tanítgatják a kis emberpalántákat az
óvodákban. Tanítják őket tantárgyakra,
helytállásra, kitartásra az iskolákban. In-
tézik a lakosság ügyes-bajos dolgait a hi-
vatalban. Sok orvosnőt ismerünk, de az
orvos asszisztense mindig nő. Mint
ahogy az idős, beteg, elesett lakótársain-
kat is hölgyek látogatják, ápolják, gon-
dozzák.

Kezük melege, sugárzó szeretetük vé-
gigkísér minket a kisgyermekkortól idős
napjainkig, a családban és a társadalom-
ban egyaránt.

És most itt állunk a kis virágunkkal, és
mindezt szeretnénk elmondani nekik. Ki-
mondani, hogy mennyire becsüljük, tisz-
teljük, s nem kevésbé szeretjük őket, és
szeretnénk, ha mindezt minden nap
éreznék.

Persze, leginkább rajtunk múlik, hogy
a hétköznapokon is eljusson hozzájuk az
üzenet.

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER

Nagytarcsa Község Képviselő-testülete
február 27-i ülésén elfogadta a telepü-
lés 2017. évi költségvetési rendeletét.
Erről külön cikkünk az 5. oldalon.

Babacsomaggal köszöntjük 
az újszülötteket

Új települési támogatási formáról dön-
tött a képviselő-testület. Önkormányza-
tunk a babát váró családokat,
gyermekük születésekor – a legkiseb-
bekre is gondolva – egy babacsomaggal
kívánja megajándékozni, hozzájárulva
ezzel a család babavállalással kapcsola-
tos kiadásaihoz. 
Az 1/2017. (I.30.) Kt határozat értelmé-
ben 1,2 millió Ft került betervezésre az
újszülöttek köszöntésére szolgáló
„NAGYTARCSAI BABACSOMAG”- ra.
Újszülött gyermek jogán „NAGYTACSAI
BABACSOMAG”-ban részesül az szülő,
aki Nagytarcsa településen állandó beje-
lentett lakcímmel rendelkezik újszülött
gyermeke születésekor.  
A támogatás 2017. január 1-je után szü-
letett gyermekek részére kerül átadásra.
A BABACSOMAG 15 000 Ft értékű vásár-
lási utalványt, egy nagytarcsai címerrel
hímzett kapucnis törölközőt, egy mese-
könyvet és egy köszöntő plakettet foglal
magában.
A babacsomag átadásának feltétele,
hogy az újszülött gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját
a gyermek születését követő 3 hónapon
belül. a Polgármesteri Hivatal anya-
könyvvezetőjénél a szülő/törvényes
képviselő bemutassa.
A „Nagytarcsai Babacsomag” családhoz
történő eljuttatásáról a Polgármester a
Védőnői Szolgálaton keresztül gondos-
kodik.”

Óvodák nyári 
nyitva tartása

A 2017. január 30-i testületi ülést köve-
tően a Csillagszem Óvoda vezetője, Ha-
uptmanné Baraksó Katalin és a
Szivárvány Óvoda vezetője, Fodorné
Pecznyik Zsuzsa megbeszélést folytattak
az óvodák nyári nyitva tartása ügyében,
és arra a megállapodásra jutottak, hogy
a Csillagszem Óvoda 2017. július 3-tól
augusztus 6-ig, a Szivárvány Óvoda pe-
dig július 24-augusztus 27-ig tart zárva. 
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányza-
ta július 24-től augusztus 4-ig szervezi a
szlovák tábort, tehát erre az időszakra is
folyamatosan biztosított a gyermekek
nyári elhelyezése. 

Tiszta udvar rendes ház rendelet

A Rendelet 1. § (3) - (4) bekezdése az
alábbiak szerint módosul: A cím adomá-
nyozásáról a Képviselő-testület dönt az
Oktatási, Kulturális, Sport- és Egészség-
ügyi Bizottság javaslata alapján. Az érté-
kelés során az ingatlan előtti közterület
állapotát, az ingatlan kertjének gondo-
zottságát, az épület körüli rendet és tisz-
taságot fogják figyelembe venni.

„Tiszta udvar, rendes ház” címet évente
hagyományőrző ingatlan és modern in-
gatlan kategóriánként 2-2 ingatlantulaj-
donos nyerheti el. A Tiszta udvar rendes
ház pályázat nyertese oklevelet és pla-
kettet kap, valamint a díjazást követő év-
ben mentesül a kommunális hulladék
elszállítási díjfizetési kötelezettsége alól.
A díjak kiosztására a Falunapon kerül sor

Hulladékgazdálkodási Társulás

A képviselőtestület az Érd Megyei Jogú
Város székhellyel létrehozandó, Érd és
Térsége Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Önkormányzati Társulás által megkül-
dött társulási megállapodást változatlan
tartalommal elfogadta. 

Tájékoztatás 
az MNV Zrt. felé

A képviselőtestület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a Nagytarcsa Község
Önkormányzata által térítésmentesen
átvett ingatlanokról az MNV Zrt. felé
nyújtson tájékoztatást. 

Változtatási tilalom

A képviselő-testület döntése értelmé-
ben a Nagytarcsa Felsőrét lakópark tel-
jes területre változtatási tilalmat
rendeltek el a Helyi Építési Szabályzat
készítésének időszakára, illetve, amíg a
területen lévő összes út, járda, csapa-
dékvíz-elvezetés és közmű ki nem épül.

Utcák elnevezése

Az ipari parkok fejlesztése során új utcák
kerültek kiépítésre. A 0134 hrsz-ú ingat-
lan az inert bányához vezet és a Kavics-
bánya utca nevet kapta. 
A Szilas Kereskedelmi Park területén lé-
vő 0126/88 hrsz-ú ingatlanon kiépült új
utca a Tavasz utca nevet kapta.

RÓNAI PÁLNÉ
KÉPVISELŐ

Nem elég... A testület napirendjén
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Lakossági fórumot hirdetett március 1-jére a
Füzesliget Fejlesztéséért Egyesület. A szer-

vezők több mint 20 pontból álló kérdés- és
problémakört állítottak össze, s ezt eljuttatták
a polgármesternek, az önkormányzatnak is. A
rendezvényen természetesen az érintettek és
érdeklődők mellett megjelentek az önkor-
mányzat képviselői, élükön a polgármesterrel,
a hivatal munkatársai, élükön a jegyzővel.
Meghívást kaptak mindazon közszolgáltatók
és vállalkozások is, akik a lakosság kérdései
kapcsán érintettek lehetnek.

A fórum levezető elnökéül Wittinger Zoltánt
az egyesület elnökségi tagját ismert helyi köz-
életi embert választották, aki a bevezetőben
bemutatta a fórum résztvevőinek a meghívot-
takat. Köszöntötte a résztvevőket Rimóczi Sán-
dor polgármester is, majd Rónai Pálné
képviselő mondott köszönetet a fórum létre-
jöttében résztvevőknek, és előremutató, konst-
ruktív, pozitív hangvételű párbeszédre kérte a
jelen lévőket.

Az első, legtöbbeket érintő, és a leghosz-
szabban tárgyalt napirendi pont az ivóvíz kér-
dése volt. A füzesligetiek az előzetesen
megfogalmazott kérdésükben jelezték, hogy a
település egészéről érkeznek a panaszok. Szin-
te minden településrészen érzékelhető az a je-
lenség, hogy évente több alkalommal barnás,
üledékes, szennyezett víz folyik a csapokból,
ami nem csak főzésre, tisztálkodásra alkalmat-
lan, de jelentős kárt tesz a mosott ruhákban, és
gyakran a műszaki berendezéseket, így a csa-
pokat, melegvíztárolókat, háztartási gépeket is
tönkre teszi. 

„A DPMV felé a problémát folyamatosan jel-
zi a lakosság, de mindezek ellenére, gyakorla-
tilag jelentős változás nem tapasztalható, ezért
átfogó tájékoztatást kérünk a nagytarcsai víz-
és csatornahálózat jelenlegi állapotáról, az el-
múlt öt évben elvégzett és a közeljövőben ter-
vezett beruházásokról…” – szólt az első
felvetés.

Elsőként Bukri Sándor, a Dél-Pest megyei Ví-
ziközmű Szolgáltató (DPMV) Zrt. műszaki veze-
tője igyekezett a társaságról, annak
működéséről tájékoztatást adni, a fórum részt-
vevői viszont erre nem tartottak igényt, jelez-
vén, hogy őket a problémák megoldásának
lehetőségei érdeklik inkább.

Így helycsere történt a mikrofonnál, a DPMV
képviseletét Dombi János, a térség üzemigaz-
gatója vette át. Emlékeztetett rá, hogy Nagy-
tarcsa területén a földben csak olyan víz van,
amely az egészségügyi határérték körüli vasat
és mangánt tartalmaz. A vas a vízben oldott ál-
lapotban található, de amint a felszínre kerül és
a levegővel érintkezik, megjelenik a rozsdás-
barnás szín. 

Az üzemigazgató azt is elmondta, hogy a
faluban korábban – a különböző településré-
szekhez kötődően – hat önálló vízmű létesült.
A normális működéshez arra volna szükség,
hogy ezek összeköttetésben álljanak egymás-
sal, folyamatosan áramoljon a víz a rendszer-

ben, ne alakuljanak ki zsákok, pangó vezeték-
szakaszok, mert leginkább ilyen helyeken tud
lerakódni a rozsdás iszap. A DPMV 2013-ban
azzal kezdte a működést, hogy néhány ponton
összekötötte a hálózatot, a tisztítás, mosatás
érdekében tűzcsapokat létesített. Folytatódik a
hálózatok összekötése, a Vadvirág és a Vadró-
zsa utcai hálózat összekötésére az önkormány-
zat a terveket már elkészítette. Dombi János
elmondta azt is, hogy a Petőfi lakótelepen van
egy vastalanító berendezés, amely felújításra
szorul. Emlékeztetett arra is, hogy a lakók gyak-
ran láthatják a vízműves kollégákat, akár éjsza-

ka is, hogy a kutaknál ki- vagy bekapcsolják
éppen a nyomásfokozót. Ez azért van, mert a
rendszert eddig csak részben sikerült automa-
tizálni: a kollégák észlelik, ha a toronyban ke-
vés vagy éppen sok a víz, de a nyomásfokozók
ki- és bekapcsolását csak a helyszínre fáradva
lehet elvégezni. A helyzet javulását szolgálhat-
ja az automatizálás teljes kiépítése, amelynek
tervezése már elkészült.

Füzesligeti Egyesület – lakossági fórum



Összességében a helyzet javulása a követ-
kező lépések együttes megtétele után várható:
az automatizálás befejezése, a körvezetékek
teljes kiépülése, a vastalanító felújítása, erre az
összes kút vizének rákötése.

Utóbbival kapcsolatban Dombi János el-
mondta, a vastalanítóhoz speciális, granulátu-
mos szűrő kell. Kértek már árajánlatokat, a
munka mintegy 2 millió forintból megoldható
lenne, de egyetlen kivitelező sem vállalta el a
feladatot, talán éppen az alacsony volumen
miatt. 

A fórum egyik résztvevője ezt a választ elfo-
gadhatatlannak tartotta. Szerinte, ha ennyi
pénzt kevésnek talál a kivitelező, akkor többet
kell érte fizetni, hogy a probléma végre megol-
dódjon. 

Gyopár Ernő alpolgármester felvetette, a
ma is titkosként emlegetett honvédségi objek-
tum igen mély kutakkal rendelkezik, amelyek-
ből időnként még szivattyúzzák is a vizet, hogy
el ne iszaposodjanak. Mi lenne, ha onnan jön-
ne a víz. Kiderült, a DPMV ismeri ezen kutak
vízminőségét, nos, a vas- és mangántartalom
megegyezik a falu jelenlegi kútjaiban mért ér-
tékekkel, ráadásul a távolság miatt nagyon ma-
gas lenne a vezeték költsége.

Többen is tudakozódtak, mennyi bevétellel
gazdálkodik Nagytarcsán a DPMV, s abból mi-
ért nem lehet fejlesztéseket megvalósítani.

A válasz: a víziközmű tulajdonosa az önkor-
mányzat, ő a felelős az ellátásért is. A DPMV a
szolgáltató, aki 2016-os adat szerint több mint
30 millió forint bérleti díjat fizet a közművek
használatáért. A tulajdonos, az ellátásért fele-
lős önkormányzat pedig ugyanekkora össze-
get fizet a DPMV-nek a karbantartási és javítási
feladatok elvégzéséért. 

A DPMV képviselője hozzátette, ezt a har-
minc milliót valóban karbantartási és javítási
feladatokra kell fordítaniuk, felújításra és bőví-
tésre ez nem elég. 

Ezt azért is volt fontos leszögezni, mert a fó-
rum résztvevői közül többen fejszámolásba
kezdtek: ha egy kút fúrása húszmillió, az auto-
matika kiépítés pedig tíz, akkor meg is van a

pénz minderre. Dombi János ezúttal nem rész-
letezte, hogy a körvezeték kilométere plusz
húszmillió, a vastalanító felújítása minimum
kettő, csak arra hívta fel a figyelmet, az önkor-
mányzat által nyújtott 30 millió kétfelé oszlik:
ivóvízre és csatornára. És, mint már elhangzott
beruházásra nem futja, karbantartás és javítás
lehet csak…

És a lakosság által fizetett víz és csatornadíj
mire fordítódik? Nagytarcsa fizeti a legmaga-
sabb összeget a térségben. Miért ilyen magas?
Ha a minőség pedig nem jó? A válaszból kide-
rült, hogy a vízdíjat nem a szolgáltató állapítja
meg, hanem a Magyar Energetikai és Közmű-
szolgáltatási Hivatal. A DPMV szerint ez nem
sok, hiszen a működésükre sem elég.

Többek részéről elhangzott, ha kevés a víz,
honnan is lehetne beszerezni. Már több mint
egy órája tartott a fórum, amikor végre valaki
kimondta, ám akkor többen is egyszerre, hogy
nem kevés a víz. A minőséggel van gond.

Most ismét a minőség került előtérbe.
Egyáltalán iható-e ez a víz? Valaki tudni vélte,
hogy a vas rákkeltő. A DPMV válasza szerint a
minőséget az ÁNTSZ vizsgálja rendszeresen, s
ha valamely adat meghaladja az egészségügyi
határértéket, leállíttatja a szolgáltatást.

Hol vannak a mérőpontok? Nos, a kutaknál,
valamint az önkormányzat által üzemeltetett
közintézményeknél. Jó, de akkor miért nem le-
het a magánfogyasztóknál mérni, hiszen ők
panaszkodnak. Egyik lakó elmondta, ő érdek-
lődött az ÁNTSZ-nél de ott azt mondták neki,
hogy csak az akkreditált pontokon lehet érté-
kelhető mérést kérni.

Kmeczik Gábor képviselő viszont magán-
példáját mondta el, a XVI. kerületben kíváncsi-
ak voltak a víz összetételére, és PET-palackban
vitték el bevizsgálni. Húszezer forintért semmi
akadálya. A DPMV viszont közölte, a lakásokból
vett minta alapján született mérési eredményt
ők nem fogadhatják el, hiszen ők csak a mérőig
üzemeltetik a vezetéket, azon belül, a tulajdo-
nos magánvezetékéért nem felelnek. És, ha az
óra előtt mérnek? Na, úgy már jó.

A kompromisszum megszületett. Rónai Pál-
né képviselő felvetését a polgármester meg-
erősítette, az önkormányzat tíz lakossági
fogyasztónál, a mérő előtt vett vízminta be-
vizsgálását felvállalja.

Tóth Bagi Szilvia, a Füzesligeti Egyesület el-
nöke visszakérdezett: jól érti-e, ha csak egy
irányból folyna a víz, megszűnne a barnaság
esélye? Nos igen, ezért kellene a körvezeték. 

És akkor összegezzük még egyszer, mi kel-
lene a jelenlegi víz mellett ahhoz, hogy ne le-
gyenek rozsdafoltosak a kádak, mosdók,
mosott ruhák!

Tehát a különböző vízművek, kutak össze-
kötése, azaz a körvezeték, ennek költségét ki
kell számítani. Az automatizálás befejezése,
amin a DPMV már rajta van. A vastalanító be-
rendezés, és erre az összes kút vizének ráköté-
se. Gyopár Ernő kimondta, készüljün erre terv,
árak és prioritások megjelölésével. A fórum
résztvevői ebben maradtak. Ráadásul javított
ezen a helyzeten még egy, ehhez a napirendi
ponthoz tartozó hozzászólás.

Süle Gábor, a Füzesligeti Ipari Park fejlesztő-
je elmondta, az önkormányzattal kötött meg-
állapodás értelmében, az ipari park
megbízható vízellátása érdekében ő, mint fej-
lesztő felvállalta a körvezeték rájuk eső szaka-
szának megépítését. A terveket már kifizette, a
munka is elkészül az idén.

Másfél órán tartott a vita az első és legfon-
tosabb napirendről, az ivóvízről. 

A fórum folytatódott (összesen négy és há-
romnegyed órán át tartott). A továbbiakban a
résztvevők a Füzesliget közeli hulladékfelvásár-
ló, bánya és inerthulladék-feldolgozó, valamint
az iparterületek egyéb kérdéseivel foglalkoz-
tak. Meghallgatták az illetékesek válaszait az
útak, járdák és a közvilágítás helyzetéről, a hul-
ladékgazdálkodásról, a postai szolgáltatás le-
hetséges javításáról és még sok minden
másról. Ezekről következő lapszámainkban tu-
dósítunk majd.

ZSALAKÓ ISTVÁN
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ÖNKORMÁNYZAT

Nagytarcsa Község Képviselő-testülete
február 27-i ülésén elfogadta a telepü-
lés 2017. évi költségvetési rendeletét.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testület-
re, annak bizottságaira, a polgármesteri hi-
vatalra és az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre (intézmé-
nyekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat
2017. évi költségvetését:

780.311.343 Ft Költségvetési bevétellel
855.363.687 Ft Költségvetési kiadással
99.786.602 Ft        Finanszírozási bevétellel
24.734.258 Ft Finanszírozási kiadással
állapítja meg. 

Az Önkormányzat költségvetési politi-
kájának főbb céljai 2017. évben

Az infrastruktúra fejlesztése:

• Szilárd burkolatú utak létesítése, karban-
tartása (a már elnyert és később beadható
pályázatok segítségével)

• Járdák létesítése, karbantartása 

• Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
épületének felújítása (lehetőség szerint pá-
lyázati pénzek bevonásával)

• Kamerarendszer kiépítése

• Ravatalozó felújítása

• HEMO energetikai felújítása pályázat
alapján

Oktatás:

• 4 csoportos bölcsőde létesítése (VEKOP-
6.1.1-15) 

• Új tantermek létesítése az általános isko-
lában (teljes állami támogatással, bruttó
200.000.000 Ft értékben)

Szociális ellátás:

• A már kiépült szociális ellátórendszer to-
vábbi működtetése

• Az időskorúak és önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetbe került családok támoga-
tása

• Közmunka programok folyamatos kihasz-
nálása

• Segélyezés 

Elfogadták a költségvetési rendeletet

Adóbevallás 
elektronikusan

Nagytarcsa Község Önkormányzata  az igazgatás
korszerűsítés keretében mind az ügyfelek jobb ki-
szolgálása, mind a hivatali adó feldolgozási munka
automatizálása érdekében digitális nyomtatványo-
kat vezetett be. A legfontosabb adónyomtatványok
elektronikus űrlapjai az Általános Nyomtatvány Ki-
töltő (ÁNYK) programmal tölthetők ki, és ügyfélka-
pus regisztráció esetén akár elektronikusan, vagy
kinyomtatva hagyományos postai úton is beküld-
hetők az önkormányzat adóhatósága részére. 

Iparűzési adó:
Iparűzési adó bevallás állandó iparűzési tevékeny-
séghez - NT14IPA
Iparűzési adó bevallás állandó iparűzési tevékeny-
séghez (egyszerűsített adó megállapítási mód sze-
rint) - NT14IPA_EGY
Iparűzési adó bevallás ideiglenes iparűzési tevé-
kenységhez - NT15IPA_ID
Iparűzési adó előleg bevallása - NT15IPA_EK
Iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentés -
NT15BEJVALT
Építményadó:  bevallás - NT15EPA
Magánszemélyek kommunális adója:  bevallás -
NT15MKA
Telekadó: bevallás:  - NT15TELA
Adóigazolási kérelem: - NT15AIGKER

A helyi adózáshoz kapcsolódó nyomtatványok
elérhetők és letölthetők a www.nagytarcsa.hu/ado-
ugyi-iroda oldalon

SOLYMOSI BEÁTA
JEGYZŐ

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.   



Lapunkban is hírt adtunk 2012-ben a Tár-
sasjáték Klub megalakulásáról. Ennyi idő
után már lehetek őszinte, a magam részé-
ről nem sok jövőt jósoltam a lelkes kis csa-
patnak. „Talán Alaszka hótól elzárt
településein, ahol egész télen nincs mit csi-
nálni – gondoltam –, de itt, a főváros szom-
szédságában, az internetes játékok
világában ki akar szabad idejében társa-
sozni…?”.

És lám, öt éve pörög a dobókocka.
A klub születésnapi rendezvényt tartott

március 4-én, s bizony tele volt játékosok-
kal a Táncsics. Mert mivel is ünnepeltek
volna, ha nem játékkal?

Kora délután az önkormányzat küldött-
sége is megérkezett. Így két percre félbe
maradtak a partik, míg az alapító házaspár
férfitagja, Krantz Domokos megfogalma-
zott néhány szép ünnepi gondolatot, végül

köszönetet mondva sokaknak, kiemelten a
klubot rendszeresen támogató önkor-
mányzatnak.

Mi tartozunk köszönettel – vette át a
szót Rimóczi Sándor polgármester, utalva
arra a közösségteremtő erőre, amit a tele-
pülés életében a klub jelent. Hiszen itt egy
asztal mellett játszanak az ófalusiak, a fü-
zesiek, az Alsórét, a Petőfi és a Jókai lakóte-
lep lakói, fiatalok és idősebbek egyaránt.

Krantzné, Magyar Ágnes, az egyesület
elnöke virágcsokrot kapott a szülinapra,
míg a polgármester és Rónai Pálné képvi-
selő stílszerűen újabb társasjátékokat
adott át az önkormányzat nevében Domi-
nak.

Később, a kezdetekre visszaemlékezve
Ágitól megtudtuk, hogy a család nagyjából
huszonöt társasával kezdték a klubéletet,
ma háromszáz körüli a készlet. Az önkor-
mányzat támogatásából és egyéb bevéte-
lekből szaporodott a gyűjtemény. Bár

hetente tartanak foglalkozásokat, gyakori
a kölcsönzés is, egy-egy drágább játékot a
családok előszeretettel kölcsönöznek ki,
hogy otthon is játszhassanak. 

A klubtagság pedig nemcsak a tartal-
mas együttlétre és kikapcsolódásra jó.
Megtudtuk, hogy az ország társasjáték

klubjai versenyeken is összemérik tudásu-
kat, s a mieink jelenleg az országos ranglis-
ta harmadik helyét tudhatják magukénak.

A művelődési házban rendezett szülina-
pi zsúron ebéd is volt, mégpedig ganca,
amit a Varecska Klub tagjai készítettek. Ág-
nes és Domokos köszönetet is mondott az
önkormányzat után rögtön a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzatának nemcsak az
aznapi ebédért, hiszen a kapcsolat amúgy
is szoros. De elhangzott a köszönet a Köz-
szolgáltató és minden, a klubot segítő he-
lyi társadalmi szervezet irányában is.
Köszönet jár a környékbeli társasjáték klu-
boknak, akik segítettek a beindulásnál, s
végül, de nem utolsósorban a klubtagok-
nak, akik nélkül ugye, a klub sem működ-
hetne.

Csak csatlakozni tudunk mindazokhoz,
akik további hosszú és tartalmas éveket kí-
vántak a Társasjáték Klubnak. Boldog szü-
letésnapot!

ZSALAKÓ ISTVÁN
ZSALAKÓ BALÁZS
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Már-már feledem a rideg téli napokat,
sőt a latyakos patakparton elsőként

nyíló martilapuk sárga mosolya is fakult,
mert bele merültem a hétköznapok mono-
ton, ámbár vidám tavaszi zsongásába.
Amikor elüti a hetet a toronyóra, János bá-
csi beharangoz a reggeli istentiszteletre. A
parókia lelkészi irodája már megtelt asz-
szonytestvérekkel, de még mindig érkezik
valaki, mert behallatszik amint a súlyos
csizmák próbálnak megszabadulni a sártól
a vasrácson. Apám int, hogy kerítsek még
egy ülőalkalmatosságot az érkezőnek.
Jobb híján már hozom is a nyikorgó zon-
goraszéket. Tömörülünk. Fejünk felett
édesapám által fabrikált lila keretű papír
kereszt világít töviskoszorúval a közepén.
Ebben a félhomályban lágyan énekeljük:
„Krisztus ártatlan bárány...”. Ezek a meghitt
alkalmak itt csendben zajlanak. Ha már
olyan meleg van, hogy nem kell fűteni, ak-
kor az imaházban gyűlünk össze és szép
énekes liturgiával - antifónával oltár előtt
zajlik az istentisztelet. Ám a böjti szerda es-
téket a nagy hideg ellenére is az imaház-
ban tartjuk. Nagyhétre az oltáron lévő
vázában az elszáradt, fakó barkacsokrok
már alig tartják magukat. Némelyik nyíló-
félben lévő pamacs nesztelenül pottyan le
a szertartás alatt. 

Egy ilyen szerda estén (ha katolikusok
lennénk, azt írnám „zsolozsmán”) az ima-
házunk amúgy metsző hideget sugárzó
nyerstégla padlójáról felém verődő „Dicső-
ítünk Krisztusunk ki szenvedtél” korál ének-
lése közben valami misztikus, szent és
letisztult compassió járt át. Ebben a pilla-
natban a szerzeteseket nemcsak hogy
megértettem, de titkos vágy fog el a tiszta,
e romlott világtól elvonatkoztatott kolos-

tori életre. Szinte ott vagyok a hűvös, míve-
sen megmunkált boltívek alatt, mezítlába-
mon bőrsaruval csendben lépkedek
novícius társaimmal az immola felé. Szürke
darócvászon ruhám köteléke feszesre húz-
va derekamon, mintegy cilicium emlékez-
tet Krisztus szenvedésére. Közben
ajkainkat halkan elhagyó gregoriánt hosz-
szan visszhangozzák a kövek: „Vadis propi-
tiátor, ad immolandum pro omnibus....”.  Így
esedezünk magunkért, és mindenkiért.

Ma a böjt előtti karneválok (carnevala,
magyarul: pápá, husi), a farsangi tivornyák,
vidám bálok jócskán belenyúlnak a böjti
időbe. Pedig húsvét előtt 40 nappal, Jézus
golgotai halála előtti negyven napos böjt-
jére emlékezve, húshagyó kedd után a szo-
morú hamvazó szerdával, a nagyböjt
kezdetét venné. Igaz a torkos csütörtökön
még gyorsan be kell falnunk a húsbúcsúz-
tatóról maradt ételeket, ezzel már is sike-
rült mérsékelnünk ezt a negyven napot, a
böjti időszakot. Azután már alig várjuk,
hogy eljöjjön a húsvét. Akkor majd újra
zabbanthatunk! Vannak persze olyanok is,
akik a tavaszi méregtelenítő fogyókúráju-
kat ekkor kezdik, hogy a nyári strandolásra
elfogadható küllemmel jelenhessenek
meg. A léböjt kúrák és egyéb megvonások
meg is hozhatják a kívánt eredményt, ha
kellőképpen kitartunk. Sajnálatosan ma-
gyar elnevezéseink is szakítottak az eredeti
kifejezésekkel. Így változott át az idnap =
üdvösség napja, Krisztus feltámadására
utaló szent ünnepnapunkvásár nappá= va-
sárnap, és feltámadás ünnepe húsvéttá.
Pedig még a legvadabb ateista időkben is,
Moszkvában, Feltámadáskor (voszkre-
szenyja,) azaz vasárnap gyűltek össze az

elvtársak a Vörös téren! Ezekben az évek-
ben a magyarországi üzemi konyhákon
minden pénteken húsételt tálaltak. Így
szűrték ki a vallásos, klerikális reakciót. Aki
nem ette meg a húst, kigúnyolták, vagy
rosszabb esetben nem részesült fizetés-
emelésben, és egyéb hátrányokat is szen-
vednie kellett, mert kiállt hite mellett.
Komfortos életvitelünket irritálja a lemon-
dás, az önmegtartóztatás, de még az el-
csendesedés is. 

Már hitünket, vallásunkat is szabadon
gyakorolhatjuk. Ennek ellenére még a hit-
hű keresztyének többsége se tarja a régi
böjtöt. Pedig milyen nagy szüksége volna,
a túlhajszolt, agyonstresszelt lelkünknek a
csendre, elmélyülésre, megtisztulásra, és
nem csak a testi méregtelenítésre!

(Alsó kép: nagytarcsai evangélikus temp-
lom forgatható szárnyas oltárának faintarzi-
ás böjti oltárképe)

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Böjt egykor és napjainkban

Harangok 
az Értéktárba

Újabb javaslat Helyi Értékeink Tárába:
A NAGYTARCSAI EVANGÉLIKUS
TEMPLOM HARANGJAI, HARANGO-
ZÁSI SZOKÁSOK.

„Vivos voco mortuos plango fulgu-
ra frango”, azaz „Az élőket hívogatom,
a holtakat siratom, a villámokat meg-
töröm.”

A középkori harangfelirat a nagy-
tarcsai harangokra is érvényes. Ezért
is javasoltuk az Értéktárba való felvé-
telét, hiszen nap mint nap hallhatjuk,
amint a múló időre figyelmeztető to-
ronyóra ütései közben a ma élőket is
hívogatja, halottaikat pedig elsiratja.
Az evangélikus templom tornyában
lévő 4 harang részletes leírását és fo-
tóit  Bajkó Ferenc készítette. A haran-
gozási szokások leírása mellett egy
mozifilm is szerepel a mellékletben.
Ezen a 1960-as években készült felvé-
telen a néhai harangozó, János bácsi
egyedül húzza a négy harangot, ami
már önmagában is rendkívüli.



A Helyi Értékek Tárába általam benyúj-
tott javaslat előtörténete majd 20 évre
nyúlik vissza. 1998-ban, amikor a Magyar
Művelődési Intézet népi játszóházi fog-
lalkozásvezető-képzésén vettem részt,
ennek egyik feladatát képezte egy nép-
rajzi témájú szakdolgozat elkészítése. Ek-
kor már jó ideje Nagytarcsán éltem, így
szinte magától értetődő, hogy az itt lá-
tott és tapasztalt szokások nyújtották
dolgozatom témáját. Csodálattal töltött
el az az íratlan szabályok alapján vissza-
térő rend, amellyel az asszonyok követ-
ték az egyházi esztendőben jelentkező
változásokat. 

Ami a figyelmemet felkeltette már a
szakdolgozat írása idején, az idő múlásá-
val még inkább ritkaságszámba megy.
Az ittenieknek természetes, mert meg-
szokták, de a távolabbról érkező rácso-
dálkozik, hogy Budapesthez ilyen közeli
településen még népviseletet hordó asz-
szonyokkal lehet találkozni. Ma, 2017-
ben  a hetven év feletti korosztályból
még 43 asszony jár hagyományos népvi-
seletben! „Az egyház a faluközösség szá-
mára mindig is meghatározó, összetartó
erő volt Nagytarcsán. A lakosság túlnyo-
mórészt evangélikus vallású volt. Az
evangélikusoknál az egyházi esztendő
színekben is kifejeződik. Bár az evangéli-
kusságra jellemző a liturgikus színek
használata, ilyen gazdagon, ahogy Nagy-
tarcsán ez megjelent, egészen egyedül-
álló. A templomban főhelyen álló oltár a
falu egész életében is központi helyet
kapott azáltal, hogy képe jelzi az egyházi
esztendő változásait, az ünnepköröket
és az oltárterítő színe is e szerint változik.
A viselet elkészítésében járatos asszo-

nyok az oltárterítők hímzésébe a szívü-
ket is beletették. Ahogy az egyház gaz-
dagodott a terítők sokszínűségével, úgy
jelent meg az öltözködésben is a sokszí-
nűség, és vált íratlan szabállyá a jeles na-
pok színeihez való igazodás a viseletben
is. Míg régebben csak néhány (kettő-há-
rom) szín használata az általános: öre-
geknél a fekete, fiatalabbaknál a kék és
fehér, hétköznapokon pedig a kockás
minta, későbbiekben bővült a szín- és a
mintaválaszték. A lányok, asszonyok a
sok szép ruhát íratlan törvényeik szerint
szigorú rendben alkalmazták az ünne-
pekhez és az egyes eseményekhez iga-
zodva.

Az evangélikus liturgia szerint az egy-
házi esztendő négy fő ünnepkörből áll:
Ádvent – Karácsony, Böjt – Húsvét , Pün-

kösd, Reformáció. Ritkaságszámba menő
a nagytarcsai evangélikus templom for-
gatható szárnyas oltára, melynek képei a
fent említett ünnepköröknek megfelelő-
en változnak.” 

A forgatható szárnyasoltár 2016-ban
került be Helyi Értéktárunkba, mostani
beadványom pedig tartalmazza a népvi-
selet színeinek változását a négy fő ün-
nepkör szerint, fotókkal illusztrálva.
Lássuk csak, hogy a mostani időszakban
például milyen színek a jellemzőek?
„Nagyböjt idejében – hamvazószerdától
nagycsütörtökig – az oltárterítő lila, az
asszonyok viseletében, az öltözködés szí-
neiben is a bűnbánó várakozás hangula-
ta nyilvánul meg, hasonlóan mint
kisböjtben (ádventben) a fekete ruhákon
sötétlila vagy sötétkék díszítésekkel. Fe-
kete festőruhában, hozzávaló fekete kö-
tényben mennek a templomba. A
kötény hímzése a nagy- és kisböjtben
hasonló: sötétkék, sötétlila vagy zöld. Fe-
jükre fekete szövet- vagy plüsskendőt
kötnek, vállukra meleg kendőt vesznek.” 

Az eredeti dolgozatom kibővítésre
került a párom által készített, a 60-as
évekből származó korhű filmek részletei-
vel, amely mostantól a csatolt linkeken
hozzáférhetővé válik minden kedves ér-
deklődő nagytarcsai lakos számára! Szív-
ből remélem, hogy még sokáig
gyönyörködhetünk a nagytarcsai visele-
tekben, nemcsak a Falumúzeumban, ha-
nem közvetlen környezetünkben,
Nagytarcsa utcáin is!

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ
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A népviselet és az evangélikus liturgia

NAGYTARCSAI FALUMÚZEUM
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

TÉLI NYITVA TARTÁS
2016. november 1. – 2017. március 31.

Kedd: 10.00 – 15. 00
Szerda: 10.00 – 15. 00

Csütörtök: 10.00 – 14.00

A gyűjtemény egyéb időpontokban bejelentkezéssel látogatható.
Tel: 06-70-379-8262.  

E-mail: muzeum.andi@gmail.com
Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 21.
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Mint azt előző lapszámunkban már jeleztük, február 3-án
dr. Reinsinger János irodalomtörténész volt a vendégünk,
s tőle hallhattunk egy nagyszerű előadást Arany Jánosról.
Ezzel bekapcsolódtunk a március 2-án meghirdetett
Arany János emlékév eseményeibe. Először erről az elő-
adásról szeretnék pár mondatban beszámolni. 

Kezdésként Arany János életét ismerhettük meg érde-
kes részletekkel gazdagítva.  Reisinger János Arany János
négy legfontosabb örökségét a következőkben határoz-
ta meg: 1. Ötven négysoros verset írt.  2. Hétstrófás, nyolc
soros lírai versek, például Visszatekintés, Magányban. 3.
Balladák. A Walesi bárdok a világ legnagyobb balladája.
4. Toldi elbeszélő költemény. Ezek az életmű legfonto-
sabb alappillérei. A költő igazi polihisztor volt. A költészet
mellett műfordítással, újságírással is foglalkozott, de írt
dalokat, meséket és elbeszéléseket. Lapot szerkesztett,
több hangszeren játszott, értett a botanikához, emellett
több nyelven beszélt és fordított. Nagykőrösi tanítósága
idején diákjainak irodalomtörténetet is írt, mely ma is
könnyen hozzáférhető. A magyar költészet legmélyebb
lélekbúvára volt. A magyar nyelv legnagyobb művésze-
ként műveiben közel hatvanezer egyedi szót használt.
Több költőnket is megihlette Arany költészete, előadónk
idézett is ilyeneket: Reviczky Gyula Arany János halálára
és Weöres Sándor Hódolat Arany Jánosnak. Egy igazi ér-
dekességet is hallhattunk, az 1980-as években került elő
kalandos módon Arany János szerelmes verseinek füze-
te, melyet utána ki is adtak. 

Nagyon tartalmas és érdekes előadásnak voltunk a ta-
núi, remélem többen is kedvet kaptunk Arany János mű-
veinek olvasásához. Akit mélyebben érdekel Arany élete
és költészete, annak álljon itt pár könyv útmutatóként:
Keresztúry Dezső: „S mi vagyok én…” (1817-1856), Ke-
resztúry Dezső: ”Csak a hangköre más” (1857-1882), Riedl
Frigyes: Arany János, Benedek Marcell: Arany János, Deb-
reczeni István: Arany János hétköznapjai, Józan, okos
mérték  Arany János füveskönyve, Aranytól Aranyról és
lehetne még hosszan folytatni a sort, mivel számos könyv
és tanulmány jelent meg Arany Jánosról.

Februárban megérkezett az újabb könyvcsomag a
könyvtárba, ebből válogattam néhány ajánlatot.

Felnőtteknek:
Szabó Magda: Für Elise.  Az önéletrajzi ihletésű mű

az írónő talán gyerekkori barátnőjét mintázta meg Cili
alakjában, akiről ez a regény szól, melyet különösen is ér-
dekes most olvasni, hogy az idén ünnepeljük az írónő
születésének 100. évfordulóját.

Szvetlana Alakszijevics: Elhordott múltjaink. A szer-
ző évtizedek óta gyűjti történeteit, amelyek különböző
emberi sorsokon keresztül többek között a következő
kérdésekre keresik a választ: Milyen embert hozott létre
a szocialista társadalom? Milyen, akár pozitív, akár nega-
tív ösztönöket épített belénk a szabadság elementáris hi-
ánya évtizedeken keresztül? Meg tudtunk, meg
akartunk-e változni a bukása óta, vagy továbbra is maka-
csul magunkban hordozzuk az akkor kialakult reflexein-
ket? A világhírű belorusz írónő könyvei harmincöt
nyelven jelentek már meg (három magyarul is: A háború
nem asszonyi dolog; Fiúk cinkkoporsóban, Csernobili
ima), számtalan díjat kapott.

Ken Follett: A harmadik iker. Egy izgalmas pszicho-
lógiai kísérlet az egyik neves amerikai egyetem pszicho-
lógiai tanszékén.

Markus Zusak: Az üzenet. Ed Kennedy minden, csak
nem hős. Átlagos fiatal srác Sydney-ben, aki jobb híján ta-
xizik, és éli mindennapi életét, miközben különböző ka-
landokba keveredik, melyek során maga is megváltozik.

Gyerekeknek:
Philip Waecher: Focista leszek!  Minden kisfiú arról

álmodozik, hogy egyszer híres focista lesz. Hogyan is lesz
majd akkor? Erről szól a könyv.

Madagaszkár pingvinjei: a film könyves változata.
Toon Tellegen: Mindenki más születésnapja. 50 kü-

lönleges mese a világszerte ismert holland írótól, me-
lyekben a mókus és a hangya cukorszirup szürcsölés
közben születésnapokról, tortákról és madarakról beszél-
get.

Annie M. G. Schmidt: Macskák társasága. Minna,
aki titokzatos körülmények között változott át macskából
lánnyá, sehogyan sem tud választ adni arra kérdésre,
hogy visszaváltozzon-e macskává. Sok izgalmas kérdésre
azonban tudja a választ, a Macskahírügynökség jóvoltá-
ból. Az értékes és érdekes híreket a fiatal újságíróval, Tib-
bével osztja meg, hálából, amiért az befogadta. A
fordulatos és humoros regény holland szerzője az Ander-
sen-díj egyik kitüntetettje.

Robert Munsch: Örökké szeretlek.  Emberek millióit
érintette meg az 1986-os megjelenése óta, a már 15 mil-
lió példányban elkelt mű világszerte. A titok a történet
megható egyszerűségében rejlik: az anyai szeretetet és
az élet körforgását sikerült megragadnia. A mesét Szabó
T. Anna zseniális fordításában olvashatjuk, hozzá az il-
lusztrációkat Megyeri Annamária készítette.

A fenti könyveken kívül számos új könyv közül lehet
válogatni.

Nyitva tartás:

H É T F Ő 9 - 15
K E D D 12- 18
S Z E R D A -
C S Ü T Ö R T Ö K 11 - 17
P É N T E K 9- 13

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat fe-
lől.

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

FARKAS ISTVÁNNÉ KÖNYVTÁROS

Márciusi könyvtári hírek
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Cirkuszlátogatás Beiratkozás az iskolába
Számos nagytarcsai gyermek életében is új fejezet kezdődik ebben az évben, mégpedig az is-
kolás évek időszaka. A vonatkozó jogszabályok szerint a megyei kormányhivatal és az illeté-
kes járási hivatalok minden évben meghatározzák az iskolák körzethatárait, illetve
meghatározzák a beiratkozás rendjét.

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola
(2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.) felvételi körzete a 2017/2018. tanévben Nagytarcsa
község közigazgatási területe.

A beiratkozás rendjére vonatkozóan pedig alább idézünk a Gödöllői Járási Hivatal vezető-
jének az önkormányzathoz eljuttatott hirdetményéből: 

Február 9-én kora délután a Nagytarcsai Blas-
kovits Oszkár Általános Iskola 196 tanulója és

17 pedagógusa a Fővárosi Nagycirkuszba in-
dult. Az őket szállító négy autóbusz zsúfolásig
megtelt az izgatott és vidám gyerekekkel. Bu-
dapestre érve a Cirkuszban megkaptuk a belé-
pőinket. Néhány perc alatt mindenki megtalálta
és elfoglalta ülőhelyét. Voltak, akik az előkelő el-
ső sorban kaptak helyet, de bárhova szólt jegy-
ünk, mindenki nagyon jól látta az előadás
összes produkcióját.

Amikor felcsendült a zene, és elkezdődött az
előadás, valamennyien egy „Cirkuszi szomszé-
dolás”-nak lehettünk a részesei.  A műsorveze-
tő elmesélte a nagyérdemű közönségnek, hogy
a régi vándorcirkuszok idején hogyan alakultak
ki új barátságok, hogyan jöttek létre a cirkusz-
dinasztiák. Egy vándorlegény segítségével pe-
dig Közép-Európa környező országaiban
tettünk látogatást, s tekintettünk meg magas
színvonalú cirkuszi produkciókat. Láthattunk
futballzsonglőrt Csehországból, levegőakroba-
tákat és galambidomárokat Lengyelországból,
kutyaidomárokat Szerbiából, lovas számot
Ausztriából, hullahopp számot Horvátország-
ból, vicces artistákat, humoros görgőszámot és
lábzsonglőröket Ukrajnából, biztosítókötél nél-
küli akrobatamutatványokat Romániából, víz-
gömbszámot Szlovákiából, pattogólabdás
zsonglőrszámot és a Rippel fivérek erőemelő
számát hazánkból.

Gyermek és felnőtt egyaránt jól szórakozott
ezen a délutánon. Az előadás végeztével fan-
tasztikus élményekkel gazdagodva tértünk ha-
za. 

Köszönjük szépen Vécsey László országgyű-
lési képviselő úrnak, hogy megteremtette a le-
hetőségét annak, hogy iskolánk tanulói részt
vehessenek ezen az előadáson!

A NAGYTARCSAI BLASKOVITS OSZKÁR
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI ÉS NEVELŐTESTÜLETE



Február utolsó péntekén, 24-én tartottuk meg a már hagyományos-
nak tekinthető nagytarcsai katolikus családok farsangját. Összejöve-

telünkre a Nagytarcsai Táncsics Művelődési Házban került sor.
A korábbiakhoz hasonlóan a rendezvény batyus bál volt, így min-

denki magáénak érezhette a vendégvárás izgalmát.
Természetesen plébánosunk, Görbe József atya is megtisztelte jelen-

létével közösségünket. 
Vendégeink voltak a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának kép-

viselői is. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat!
A köszöntések után – a korábbi évekhez hasonlóan – József atya tö-

mören elemezte közösségünk helyzetét, és összefoglalta a jövő lehető-
ségeit. Ez igen elgondolkodtató volt számunkra. Számot vetett a
paphiányból adódó problémákkal, bátorított, hogy ne féljünk a társa-
dalom aktuális kihívásaitól és az egyház átalakulásától.

A reális elemzés után könnyedebb program következett: a gyerekek
mutatták be jelmezeiket, melyek idén is nagyon ötletesek voltak. Kö-
szönjük a gyerekeknek és a szülőknek a felkészülést. Megérte!

Az együttlét alkalmat adott arra is, hogy végre nyugodtan, terített
asztal mellett, ne csak futtában beszélgethessünk egymással, és a régen
látott ismerősökkel.

A társasjátékok most sem maradhattak el a gyerekek, fiatalok és csa-
ládok örömére. Az est zenés hátterét ragyogó színvonalon Kohajda Ta-
más biztosította az általa előadott élő zenével. 

Farsangi estünk nagyon jó, oldott hangulatban ért véget.
Köszönjük Rónai Pálné Krisztinának, Krantzné Magyar Ágnesnek a

farsang megszervezését, a terem díszítését, felkészítését. Mátyásné Ilon-
ka hitoktatónak a gyerekprogram vezetését, József atyának a biztató je-

lenlétét, Kohajda Tamásnak az élő
zenét, a segítők munkáját és Nagy-
tarcsa Község Önkormányzatának,
hogy lehetővé tette a művelődési
ház használatát!

FARKAS ISTVÁN

Közérdekű információk
Szentmisék a nagytarcsai templomban: március 12-én és 26-án,

április 15-én 11.30-tól.

Március 
• Nagyböjti lelkigyakorlat 24-25. (péntek-szombat), tartja Huszka

Mihály kistarcsai születésű atya, akit egyben köszönteni is fogunk
pappá szentelésének 40. évfordulóján.

Április 
• 22. szombat 9.30-tól Házaspár Találkozó – lelki nap a plébánián,

Mészáros Domonkos OP atyával. 

Május
• 13. Élő Rózsafüzér Zarándoklat.
• 28. Elsőáldozás.

Kedves hittanos Gyerekek és Szülők! A nyári programok szerve-
zéséhez figyelmetekbe ajánljuk az egyházközség táborait!

Napközis táborok a plébánián: június 19-23; június 26-30; július
3-7-ig.

Maximális létszám 30 fő/turnus, a jelentkezések sorrendjében. Je-
lentkezni a teljes összeg, 6.500 Ft/fő/hét befizetésével május 31-ig
lehet.

Nagytáborunk idei helyszíne Patca lesz. 
Időpontja: július 16-21. 
A tábor költsége: 26.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: márc. 12.

Családtábor Tatán lesz, július 27-30-ig. 
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő. 
További információk és a jelentkezési lapok letölthetők 
a plébánia honlapjáról, illetve kérhetők a hitoktatóktól!

A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu; nagytarcsa.plebania.hu 
E-mail: kistarcsa@communio.hu; nagytarcsa.plebania@gmail.com 

12

HITÉLET

Nagytarcsai TÜKÖR

Katolikus családi farsang 



Februárban, Valentin nap környékén ren-
dezik meg országszerte a házasság hetét.
Közel 20 éve indult el a kezdeményezés
Angliából, Magyarországon 2008 óta szer-
vezik meg a ma már 4 kontinensen össze-
sen 21 országot érintő programot, mely a
házasság, család fontosságát hivatott kép-
viselni. Nálunk, Nagytarcsán az Evangélikus
Gyülekezet szervez már több éve házas-
sággal kapcsolatos kérdéseket feldolgozó
filmvetítést vagy sorozatot, mint a Házas-
ság művészete volt, vagy idén a Megváltva
című film.

Mit ad a házasság? Érdemes még ma
ebben a „kategóriában” gondolkodnunk?
Úgy tűnik, hogy igen. Nem az látszik az
egyre inkább elterjedt együttélési vagy
szingli életmódból, hogy olyan csuda jól
éreznék magukat benne az emberek. In-
kább kényszerhelyzetnek élik meg ezeket
a döntéseket. Aggódnak, hogy egyedül
maradnak, ezért olyan engedményeket
tesznek a másik fél felé, melyekkel meghó-
dítani és megtartani igyekeznek őt, ugyan-
akkor a könnyen megszerzett „zsákmányt”
könnyen el is eresztik. 

Amit el szoktam mondani jegyeseknek,
amikor tőlem kérik az esketési szertartást.
Az egyik, elhangzik az a kérdés az esküvőn,
hogy „Szereted-e a melletted álló X.Y-t, akit
házastársul választottál. Istennek fontos,
hogy meglegyen a két fél között a szere-
lem/szeretet. Polgári házaságkötést lehet

kötni e nélkül is. A házasságot szerző Isten-
nek viszont fontos (de azt hiszem nekünk
is!), hogy ne csak azt mondjuk egymásnak,
hogy megpróbáljuk, hátha megy együtt,
hanem együtt fogunk élni, mert a másik
nélkül egyszerűen nem megy. A másik es-
ketési kérdés úgy hangzik, hogy „Akarsz-e,
vele Isten rendje és igéje szerint házasság-
ban élni, míg a halál tőle Isten akaratából
el nem választ?” A polgári házasságkötés
esetén nincs ilyen kívánalom, hogy milyen
rend szerint élnek egymással a házastár-
sak, s meddig. Az esküvő esetében nélkü-
lözhetetlen az elhatározás, hogy egymás
szabadságának tiszteletben tartása mellet,
az egymásnak való kölcsönös engedel-
messég jegyében egy életre szóló kapcso-
latra készülünk. A harmadik kérdés még
egy fontos szempontra hívja fel a figyel-
met: „Kész vagy-e mindezt esküvel is meg-

erősíteni?” Az eskü azt fejezi ki, hogy tudo-
másul vesszük, erőnk feletti útra készülünk.
Ezt az utat nem tudjuk ketten végigjárni.
Szükségünk van Isten áldására, erejére. Az
eskü Isten nevének segítségül hívása,
melyben igényeljük az Ő támogatását.

A házasság elkötelezettség a másik mel-
lett. Az elkötelezettség pedig a személy
érettségének a jele. Annak a jele, hogy már
túllépett azon, hogy saját maga a legfonto-
sabb, s immár képes lemondani saját sza-
badságáról, mert abban leli örömét, hogy
a másikat boldoggá teszi. Aki ilyen kapcso-
latra vágyik, s megtalálta azt, aki ebben
partnere lenne, azt szeretettel várom! Fel-
tételek nélkül. Addig is érdemes itt néze-
lődni: http://hazassaghete.hu/! Isten áldjon
minden házaspárt és kötendő frigyet!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
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Azt mondom el, ami ebben az évben lett böjti mondanivalóvá szá-
momra. Sokan haltak meg viszonylag fiatalon. Tragédiák értek el
hozzánk, melyek egyre mélyebben érintenek. A böjti időszakot az
vezeti be az evangéliumok szerint, hogy Jézus bejelentette hama-
rosan bekövetkező szenvedését a tanítványainak, miszerint el fog-
ják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és megölik, de
harmadnapra feltámad. S ekkor maga mellé vette őket, velük
együtt indult el Jeruzsálembe, vállalva azt a küldetést, amit száz
évekkel korábban a próféták előre megjövendöltek. 

Maga mellé vette őket, mert az életet együtt kell végigjárni.
Nem csak a buliban, táncban kell együtt lenni, hanem a betegség-
ben, szenvedésben is. Őszintén szólva, sokkal többet kapok, épü-
lök lelkileg, amikor betegágynál vagyok, amikor együtt
imádkozunk családtagokkal és az élettől búcsúzó hittestvérrel,
mint egy jó hangulatú, de felszínes rendezvényen. Jézus nem akar-
ja távoltartani szenvedésétől a tanítványait. Nem akar elvonulni
úgy, hogy ne is lássák, mit él át, mennyire gyötrődik. Maga mellé
veszi a barátait, s ez adhat nekik óriási erőt, amikor saját szenvedé-
sükkel kell majd szembenézniük. 

Olyan a böjt mint egy edzés. Lelki edzés. Ennek két fontos felté-
tele van. Az egyik az, hogy együtt kell csinálni. Miért kell temp-
lomba menni, ha Isten mindenütt jelen van? – tettem fel a kérdést
egy istentiszteleten. Azért, mert noha az egész légtér ki van töltve
vízzel pára formájában, ha inni akarsz, mégiscsak el kell menni a
forráshoz vagy a kútra. Ennél is fontosabb azonban, hogy támo-
gassuk egymást. Szórakozni sem szeretünk magányosan, de egye-
dül megküzdeni az élet terheivel, egyedül hordozni a
nehézségeket, s egyedül szembenézni az elmúlással – kiábrándí-
tó. Jézus maga mellé vette a tanítványokat, bár azok már három
éve vele élték az életet. Most azonban különös hangsúly esik arra,

hogy együtt kell maradni. A másik feltétele a lelki edzésnek, hogy
le kell mondani sok mindenről. A sportoló lemond szabadidejéről,
ételekről, italokról, kényelemről, izzad, szenved, hogy a versenyen
jól szerepeljen, hogy pár percig őt ünnepeljék. Pál apostol azt
mondja, hogy óriási erőfeszítést tesznek a hervadó koszorúért. A
hervadhatatlan koszorú, a feltámadás, az örök élet reménye jóval
nagyobb teljesítményre sarkallhat. Egész életünk egy felkészülés
a végjátékra. Vannak, akik megkérdezik, hogy ez nem fogja azt
eredményezni, hogy leértékeljük a földi életet? A sportoló azzal,
hogy az edzés sikere érdekében lemond a kedvteléseiről, megsa-
nyargatja a testét, éppen hogy felértékeli a felkészülés idejét. Na-
gyon értékes időnek tartja, mert az nélkülözhetetlen a
győzelemhez. Éppen így van Jézus tanítványa is. Nagyon értékes
számunkra ez az 50-60-70-80 év, mert ez a csekély idő adatott ne-
künk, hogy lemondjunk saját magunk központba állításáról, mert
ebből nemcsak mások fognak profitálni, boldogabbak lesznek csa-
ládtagjaink, s ez minket is fel fog üdíteni, hanem könnyeb lesz
azon a bizonyos „holtponton” is elengedni mindent, hogy biztosan
célba érkezzünk.

Veszély! A minket körülvevő szemlélet böjttel ellentétes! Annál
jobb vagy, minél többet szerzel, minél szebb vagy, minél többet
teljesítesz. Viszont mindenki tapasztalja, hogy nem felfelé, hanem
lefelé megyünk. Ezért sokszor már nem kellünk. Ez a depresszió
legfőbb forrása – a szeretetvesztéstől való félelem. Szeretnék azon-
ban mindenkit biztatni: ne félj, mert Jézus – hiszem, hogy ebben
a böjti időszakban – minket is maga mellé vesz. Akkor is, ha ugyan-
olyan rosszul teljesítünk, mint a tanítványai. Mert igazából az szá-
mít, amit Jézus tett. Értünk. A kereszten. Szeretetből. Hogy ezután
belőle éljünk. Örökké.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Maga mellé vette őket

Elkötelezettség a másik mellett
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Február 15-én, az idei költségvetés első
megtárgyalása során a képviselőtestület

az elmúlt év működési támogatását javasol-
ta egyesületünk részére. Mivel több pályáza-
tunk van folyamatban, nagy reményeket
fűzünk ezekhez. Ha nyerünk, általuk is előse-
gíthetjük Nagytarcsa közbiztonságát. To-
vábbra is hálásan köszönjük mindenkinek az
egész éves anyagi és tárgyi támogatást!

Nagyon nagy örömmel tudatjuk, hogy hó-
napról hónapra többen élnek a lehetőséggel
és adják le az elhasznált sütőolajukat! Aki
még nem ismerné ezt a lehetőséget, annak
felhívjuk a figyelmét: gyűjtse össze használt
sütőolaját és hozza el nekünk (Mező út elején
található szelektív szigetnél van a gyűjtő
pont), vagy adja le a Háztáji Piac nyitva tartá-
sa alatt a Nagytarcsai Közszolgáltató munka-

társainak, akik eljuttatják a polgárőröknek. A
FLEX átveszi, gyűjti és gondoskodik a környe-
zetszennyező hulladék leadásáról. Így lesz az
eddigi gondból közösségtámogató hulladék-
hasznosítás!

Jó hír, hogy ismét van körzeti megbízottja
Nagytarcsának Vitáris Márk Tamás őrmester
személyében, akivel már korábban is láttunk
el közös szolgálatot, vettünk részt külsős ak-
cióban!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a körzeti meg-
bízott a szolgálat alatt kiemelt figyelmet for-
dít a biztonsági öv használata mellett a
gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak
előírásszerű használatára is! Ezen eszközök
használata nélkül jelentősen nő a sérülések
esélye, használatuk nélkülözhetetlen a sérü-

lések súlyossági fokának csökkentése érdeké-
ben. A rendőrség felhívja a figyelmet: a kuta-
tások azt mutatják, hogy a biztonsági öv
használatának elmulasztása jelentősen növe-
li a halálos, illetve a súlyos sérülésekkel járó
balestek kockázatát!

Átfogó közúti ellenőrző akciók várható a
közelgő időszakban. A rendőrség alapvetően
a közúti sebességellenőrzés mellett a bizton-
sági öv és a gyermekbiztonsági rendszer
használatát ellenőrzi az autókban, ezen felül
az áruszállítás, személyszállítás, illetve az át-
menő forgalom fokozott ellenőrzése is várha-
tó. Polgárőreink szükség esetén
közreműködnek az akciókban.

NAGYTARCSAI FLEX 
POLGÁRŐR EGYESÜLET

Öt hónap után örömmel jelentjük, hogy
Nagytarcsán ismét jelen van körzeti megbí-
zott státusszal egy rendőr, ezzel is növelve a
közbiztonságot és a szubjektív biztonságér-
zetet. Március 1-től Vitáris Márk Tamás őr-
mester hivatalosan is betölti ezt a pozíciót.

Vitáris Márk Tamás 2013-ban Körmenden
kezdte tanulmányai a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskolában. 2014. március 1-én lett
próbaidős őrmester, amikor is a Gödöllői
Rendőrkapitányság Kistarcsai Rendőrőrs állo-
mányába került. 2015-ben végzett a Körmen-
di Rendészeti Szakközépiskolában és még
ebben az évben tárgyjutalom elismerésben
részesült, amit a gödöllői rendőrkapitánytól
kapott. 2016-ban előléptették, járőri beosz-
tásból járőrvezetői beosztásba került, s eb-
ben az évben munkáját szintén tárgyjutalom
elismeréssel díjazták. 2017. március 1-től pe-
dig megbízták Nagytarcsa község körzeti
megbízotti feladatainak ellátásával. 

Vitáris Márk Tamás fontosnak tartja a sza-
bálysértések és a bűncselekmények megelő-
zését is. Eddig is és ezen túl is szem előtt
tartja a lakosság segítségkéréseit, fontosnak
tartja a rendszeres kapcsolattartást a helyi la-
kossággal  és a polgárőrökkel. A FLEX Polgár-
őrséggel az elmúlt időszakban gyakran
közösen is látott el szolgálatot, melyre a to-
vábbiakban még több lehetőség lesz Nagy-
tarcsa bel- és külterületén is.

Vitáris Márk Tamás KMB telefonszáma:
+3670/492-07-54 (indokolt esetben 0-24 órá-
ban hívható.) 

Email cím: nagytarcsakmb@gmail.com
Kistarcsai járőr mobil: +3670/263-43-34 (a

mobil közvetlen az aktuális járőrnél van.)
Kistarcsai rendőrőrs, KMB iroda címe: 2143

Kistarcsa, Deák Ferenc utca 3/A.

A Nagytarcsai FLEX Polgárőrség hírei

Itt a település új körzeti megbízottja! 



Január 20-án Rimóczi Sándor polgár-
mester otthonában köszöntötte a 91.

születésnapját ünneplő Molnár Lajosnét,
falunk Tanító Nénijét.

Margit néni meghatottan vette át a
község vezetőjétől az orchidea csokrot
és a köszöntő lapot, majd terített asztal-
hoz invitálta vendégét, ahol finom süte-
mények és egy kis szíverősítő Egri
bikavér mellett beszélgettek az elmúlt
egy évről, mi minden történt Margit né-
nivel utolsó köszöntése óta, és a jövőbe-
li tervekről.

A születésnapi ünneplés január 29-én
még folytatódott, ekkor a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzatának elnöke,
Szlaukó Istvánné és a Venčok Asszony-
kórus néhány tagja (régi tanítványok)
lepték meg Margit nénit egy tortával
(amit közösen el is fogyasztottak az idő-
közben megjelent rokonokkal együtt) és
a „Völgyeink Gyöngyei” című képes-
könyvvel, amely szeretett falunk épített

örökségét is bemutatja. Margit néni
örömmel idézte fel azt a sok szép emlé-
ket, amit tanítványaival közösen éltek át:
a színi előadásokat, az énekkari fellépés-
eket, a közös kirándulásokat, a Falumú-
zeum létrehozását és még nagyon sok
mindent. 

Hivatásszeretete a mai napig megmu-
tatkozik, példát adva a jövő pedagógu-
sai számára. Köszöntsük most egy ide
illő verssel!

Jankovich Ferenc: Tanítónknak

Mi már tőled sokat kaptunk, 
de tőlünk te keveset, 
az arcodból, a hangodból
sugárzik a szeretet.
Fogadd tőlünk ezt a csokrot, 
mit kötött a szeretet, 
hála-hála mindig hála
jó tanítónk teneked.
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Tanító Néni köszöntése

TÜKÖR
Megjelenik: havonta, 1600 példányban

Kiadó: 
EnterArt Sajtó és Reklám 
Produkciós Iroda Bt.

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com

Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

Nagytarcsai

Az önkormányzat 
ingyenes 

közéleti magazinja

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

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

Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!

Nagytarcsa 
Közalapítvány 

Kérjük, idén is 
támogassa 

adója 1%-ával  
lakhelyét!
Számlaszám:  

65100259-11045421            

Adószám:  

18698635-1-13

Gépkocsi 
tárolási lehetőség 

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
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Ahideg téli idő ellenére minden pénte-
ken megtartottuk a piacot. Hűséges

partnereink a szerényebb forgalom elle-
nére is bevállalták az árusítást. Köszönjük
a kedves vásárlóknak, hogy kilátogattak
a piacra!

Február 10-én egy jó hangulatú, kö-
tetlen beszélgetés keretében tartottuk
meg a Piac Fórumot.  A fórum összehívá-
sának fő oka az volt, hogy értékeljük az
elmúlt időszakot és jövőbeni lehetősé-
geinkről gondolkodjunk. A fórumra so-
kan eljöttek, árusok és vásárlók egyaránt.
Akik személyesen nem tudtak ott lenni,
azok e-mailben vagy telefonon közöl-
hették javaslataikat. 

Abban mindenki egyetértett, hogy
igény van a piacra, érdemes volt elindí-
tani. A fejlődés is látszik, egyre népsze-

rűbbek a termékek a vásárlók körében.
Jó volt olvasni polgármester úr évértéke-
lőjében, hogy büszkén tekintett a piacra,
sikerágazatnak minősítette és támogatja
a fejlesztését. 

A résztvevők nagy többsége szerint itt
az udvarban eldugott helyen van a piac,
a mai rohanó világunkban sokan már
nem jutnak el ide. Egy jobban fókuszban
lévő, forgalmasabb helyre kellene áttele-
pülni, ez a vásárlóknak is kedvezőbb len-
ne. Nyilván az esetleges áttelepülés
során is szigorúan figyelembe kell venni
azokat a jogszabályokat, amelyek a piac
működtetéséhez feltétlenül szüksége-
sek. Szóba került, mint lehetséges új
helyszín a pékkocsi környéke, itt már egy
kedves piaci partnerünk egy éve sikerrel
árusít. Lehetséges helyszín lehet a főté-

ren a szökőkút környéke is. A gondot a
hely szűkössége, az autóforgalom okoz-
ta veszélyhelyzet és a parkolás nehézsé-
ge jelenti, de a többség véleménye
szerint a polgárőrök segítségével zökke-
nőmentesen le lehetne bonyolítani a
péntek délutáni piacot. Mivel kitelepült
piacról lenne szó, az asztalok és esetle-
ges standok kihelyezését és elpakolását
is meg kellene oldani.  Mindenképpen
összefogás szükséges egy ilyen nagy vo-
lumenű változtatáshoz. Nagytarcsa kö-
zössége eddig mindig jelesen vizsgázott
összefogás terén, reméljük most is sike-
rül a feladatokat megoldani. 

Március 3-án polgármester úr enge-
délyével, Ősz Gyula ügyvezető igazgató
úr irányításával már meg is tartottuk az
első próbanapot, ami a visszajelzések
szerint nagyon jól sikerült. Igazi zsibon-
gó piaci hangulat alakult ki, mindenki re-
mekül érezte megát. Nyilván betudható
a gyönyörű időnek is, sokan kijöttek a pi-
acra. A Nagytarcsai Flex Polgárőrség tag-
jai és Vitáris Márk körzeti megbízott
segítettek az autósokat irányítani, így el-

kerültük a balesetveszélyes helyzeteket.
Köszönet minden segítőnek!

Jó idő esetén márciusban próbaidő-
szak lesz és az új helyen lesz a piac.

A költözéssel kapcsolatosan végleges
döntés a hónap végén várható. Lehet,
hogy a régi helyén marad a piac, de az is
elképzelhető, hogy költözik.

Egy a lényeg: minden pénteken piac!
Itt a tavasz, ébred a természet! A terme-
lők, árusok szeretettel várják a vásárló-
kat. 

RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ, 
PIACSZERVEZŐ

Piacfórum és helyszínlatolgatás
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Háziorvosi rendelő
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

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Fábri Orsolya

Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D.  Telefon: 30/604-9636,
06-28/450-051.   E-mail: drvereszki@gmail.com

Rendelési ideje: H: 9-12, K: 14-17,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás, 11-13  beteg rendelés

CS: 15-18, P: 9-12

Fogorvos
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

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

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ideiglenes ügyfélfogadás:

Hétfő: 09:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda  09:00 – 16:00
Csütörtök: 12:00 – 16:00
Péntek:  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

Polgármesteri Hivatal,  ügyfélfogadás: 
Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 12:00
Solymosi Beáta jegyző ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8:00 – 12:00
Előzetes egyeztetés szükséges a titkárságon.
A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.

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
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.
Levélcím : 2101 Gödöllő, Pf. 390.
Fax : 28/514-306, E-mail : godollo@takarnet.hu
Telefon : +3628/514-305, +3628/514-315
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 – 15:30 – sorszám 15:00-ig
Szerda: 08:00 – 15:30 – sorszám 15:00-ig
Péntek: 08:00 – 11:30 – sorszám 11:00-ig

Nagytarcsai Település- és Hulladék-
gazdálkodási  Közszolgáltató Nonprofit Kft.

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

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

FLEX Polgárőr Egyesület
Mobil: +3620- 2359-880, E-mail: fuzesjaror@gmail.com

Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

DPMV Zrt. diszpécser szolgálat 
(0-24h) 06 29 340 010,  06 70 682 7546 

DPMV ügyfélszolgálati iroda: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. 
Tel.: 06 70/967-9037 vagy 29 340-010 

Ügyfélfogadás: Kedd:  12-18, Csütörtök: 12-16.
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Szlovák ízek
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata 2014-ben kezd-
te el a hagyományos nagytarcsai sütemények és ételek el-
készítésének bemutatását a „VARECSKA KLUB”
foglalkozásain. Célunk az volt, hogy a bővülő település új
lakóinak, valamint a fiatalabb korosztálynak bemutassuk
azokat. A klubfoglalkozásokon egy-egy sütőasszony veze-
tésével sajátították el az elkészítés csínját-bínját. Így ismer-
kedhettek meg a „Bomba”, a „Batoska”, a „Rurka” valamint a
„Ganca” és a „Geleginya” elkészítésével. 

Nagy sikerük volt ezeknek a foglalkozásoknak, gyerek-
kortól egészen az idősebb korosztályig bezárólag vettek
részt a lányok, asszonyok. Az elkészített süteményeket,
ételeket közösen, jó hangulatban, jóízűen elfogyasztottuk.
Minden foglakozásról az aktuális recepttel távoztak a részt-
vevők. 

A klubfoglalkozásokon elkészített ételek kerültek elő-
terjesztésre a „Nagytarcsai sütemények és hagyományos
ételek” települési/megyei/országos értéktárba történő fel-
vételéhez. Íme az egyik kedvelt nagytarcsai étel a „ganca”,
amely elkészítésre került a „Társas Játék Klub” 5. születés-
napi foglalkozásán.

GANCA
Hozzávalók:

1,20 kg burgonya
50 dkg liszt (fele finom-, fele rétesliszt) 
20 dkg zsír/olaj, 
20 dkg hagyma, 

A megpucolt, felkockázott krumplit annyi sós vízben
főzöm meg, amennyi éppen ellepi. Még forrón, levében
krumplinyomóval összetöröm, apránként megszórom
liszttel és közben fakanállal keverem. A krumplipürénél sű-
rűbbnek kell lennie, ezért ha szükséges, adok még hozzá
lisztet. Takaréklángon kevergetem, vigyázva, hogy le ne
kapjon az alja. Néhány percig "pöfögtetem", majd zsíros
kanállal beleszaggatom abba a hagymás zsírba, (apróra vá-
gott hagyma zsírban megpirítva) amit a krumpli főzése
alatt készítettem. Kicsit megpirítom a gancákat és forrón
tálalom.

SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ NSZÖ ELNÖK

Lakossági fórum
Január 27-én a Táncsics Művelődési Házban lakossági fórumot
tartott a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft., valamint Nagytarcsa Köz-
ség Önkormányzata a Petőfi lakótelep fűtésével, üzemeltetésével
kapcsolatosan. A fórumra a bérlőkön kívül meghívást kaptak azok
a szervezetek, cégek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak
az üzemeltetéshez.
A fórumon megjelent Rimóczi Sándor Vilmos, Nagytarcsa Község
polgármestere, Dundics Ferenc alezredes, a Honvédelmi Minisz-
térium Védelemgazdasági Hivatalának ingatlankezelési igazgató-
ja, a HM Ei Zrt. képviseletében Hoffmanné Doktor Szilvia, a FŐTÁV
Zrt. képviseletében Újhelyi Csaba üzletfejlesztési igazgató és Ba-
logh Róbert, a kiemelt ügyfelek főosztályvezetője, Merczel Sán-
dor, az MV Depo Ker. Kft. ügyvezetője, Dombi János, a DPMV Zrt.
kistarcsai üzemvezetője, valamint a Nagytarcsai Önkormányzat te-
lepülés-üzemeltetője, Kertész László.
A Petőfi lakótelep bérlői közül 35 fő jelent meg a 192 lakás képvi-
seletében.
A fórum részleteiről lapunk következő számában olvashatnak!

ŐSZ GYULA
NAGYTARCSAI KÖZSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Kövesse nyomon Nagytarcsa 
és a térség eseményeit 
a SzilasTV műsorában! 
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HIRDETÉS

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

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w március 10‐én, pénteken 12‐18‐ig
w március 11‐én, szombaton 8‐12‐ig
w március 24‐én, pénteken 12‐18‐ig
w március 25‐én, szombaton 8‐12‐ig
w április 7‐én, pénteken 12‐18‐ig
w április 8‐án, szombaton 8‐12‐ig

A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után 
ingyenesen házhoz szállítjuk!

Füstölt áru minden hétvégén!

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

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

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

Pótnagyiként - akár alkalmanként is - gyermek-
felügyeletet vállalok. Imádom a gyerekeket,

egészségügyi végzettséggel, több éves gyakorlat-
tal rendelkezem. Telefonszámom: 06209703524 
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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

- Március 8. Nőnap
- Május 7. Anyák napja

- Alkalmi és különleges virágcsokrok, virágkosa-
rak készítése
- Ajándékkosarak összeállítása, díszcsomagolás  
- Esküvői csokrok, kiegészítők, rendezvény-de-
koráció
- Irodák, irodaházak rendszeres virágellátása
- Koszorúk készítése
- Ajándéktárgyak, kellékek, kiegészítők

Nagytarcsa területén
megrendeléseit leadhatja üzletünkben, telefonon vagy
e-mailben és mi kiszállítjuk Önnek!


