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KÖZÖSSÉG

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Programajánló
A novemberi, decemberi időszak különösen gaz-
dag rendezvényekben, programokban. Kulturális
szervezőcsapatunk igyekezett minden korosz-
tálynak kedvezni. Szeretettel invitálunk minden-
kit a rendezvényekre, eseményekre!

November 19-én 9 órától a Blaskovits Iskolában
használt játék- és könyvvásár lesz.

November 24-én pénteken a Nyugállományú Hon-
védők Egyesülete tartja a Téli Nyugdíjas Találkozóját.

November 25-én szombaton 18 órakor kezdődik a
népszerű Katalin Bál a Blaskovits Iskolában.

December 2-án szombaton kicsik-nagyok örömé-
re megtartjuk az ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS rendezvényt
az iskola tornatermében. Sokféle érdekes program-
mal, kézműveskedéssel, adventi vásárral készül a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának szerve-
zőcsapata.

December 3-án 17 órakor már az első közös ad-
venti gyertyagyújtás alkalma lesz a Főtéren kialakí-
tott adventi koszorúnál. Az áhítatot tartja és az első
gyertyát meggyújtja Baranka Mária és Baranka
György evangélikus lelkész. 

December 5-én a Nyugállományú Honvédek Egye-
sületének Mikulásváró rendezvénye lesz. 

December 9-én, szombaton Karácsonyváró Családi
délután lesz a Falumúzeumban.

December 10-én vasárnap már a második adventi
gyertya lobban fel a köztéri koszorún. Az áhítatot
tartja és a második gyertyát meggyújtja Lauer Tamás
katolikus diakónus. 

December 14-én csütörtökön lesz a 70 évesek kö-
szöntése. A szervezők igényes műsorral, vendéglá-
tással kedveskednek a vendégeknek. 

December 17-én, vasárnap 17 órától Esztergály
Előd református lelkipásztor szolgálatával kerül sor a
harmadik adventi gyertya meggyújtására. Legyünk
minél többen!

Az advent az évet lezáró rendezvények időszaka.
Decemberben tartja a Nagytarcsai Művészeti Iskola
is Mikulásköszöntő és adventi koncertjét, az időpon-
tot hamarosan közöljük.

Ezt a sok szép és értékes rendezvényt a szervezők
komoly előkészületekkel, sok-sok áldozatos önkén-
tes  munkával szervezik. Kérjük, látogassanak el a
rendezvényekre, hisz Önöknek, Önökért, Mindannyi-
unkért szerveződtek!

A rendezvények anyagi hátterének jelentős részét
Nagytarcsa Önkormányzata biztosította, melyet ez-
úton is hálásan köszönünk! Külön köszönjük a Nagy-
tarcsai Szlovákok Önkormányzatának egész éves
munkáját, hisz községi rendezvényeink szervezésé-
nek jelentős részét idén felvállalták és kiválóan telje-
sítették.

RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ, 
A KULTURÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE
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Nyomdai munkák:
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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 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETE OKTÓBER 30-ÁN TARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ  RENDES
ÜLÉSÉT. A KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ NAPIRENDI PON-
TOKRÓL ÉS HATÁROZATOKRÓL AZ ALÁBBIAKBAN NYÚJTUNK ÖSZ-
SZEGZÉST.  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2017. II. negyed-
évi elszámolását elfogadja és a 6.995.465 Ft többlet üzemeltetési
költségigényét az általános tartalékkeret terhére kifizeti. 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által készített gör-
dülő fejlesztési tervet a testület kiegészítő javaslatokkal átdolgozva
elfogadta.

A testület elfogadta a Junior Vendéglátó Zrt. által benyújtott
10%-os étkeztetési térítésidíj-emelést.

A testület úgy határozott, hogy mintegy száz ingatlan belterü-
letbe vonását támogatja, azzal a feltétellel, hogy a belterületbe vo-
nással járó valamennyi költséget az érintett ingatlan tulajdonosa
viseli.

A képviselő-testület a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét, valamint a
Nagytarcsai Könyvtár vezetőjének 2017. évről szólót beszámolóját
elfogadta. 

Ugyancsak elfogadásra került a 2018/19-es tanévre vonatkozó
általános iskolai körzethatár: Nagytarcsa közigazgatási területén a
Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola a kijelölt oktatási in-
tézmény.

A képviselők megerősítették a 143/2017.(VIII.28.) számú határo-
zatot, amely szerint a Gödöllői Coop Zrt. tulajdonában álló, jelen-
leg Nagytarcsa Község Önkormányzata által bérelt Hangya
udvarban játszóteret létesítenek. A beruházás költsége a sport-kul-
túra keret terhére kerül kifizetésre.

Rimóczi Sándor polgármester arról tájékoztatta
szerkesztőségünket, hogy lapzártánk napján a
Nemzeti Sportközpontok székházában a kivitelező-
vel együtt aláírta az okiratot, amelynek értelmében
végre megkezdődhet a Blaskovits Oszkár Általános
Iskola bővítése.

Ez hét új tantermet, megnagyobbított öltözőt, va-
lamint egy új melegítőkonyhát jelent. Lapunk meg-
jelenésekor talán már meg is történt a
munkaterület átadása a kivitelező számára.

Küzdelmes három év áll mögöttünk, de most már
visszafordíthatatlan ez a folyamat – mondta a pol-
gármester. 

Ami a ráfordítást illeti, mintegy 200 millió forintot
fizet az állam, amely összeghez az önkormányzat 46
millió forintot tesz hozzá. Mivel az iskola a település
tulajdona, ez összességében jelentős vagyongyara-
podást eredményez. 

A tervek szerint a kivitelezésnek július közepére
kell befejeződnie, ám, ha az időjárási viszonyok ne-
hezítik a munkát, másfél hónap tartalékidő is ren-
delkezésre áll. Így a tervek szerint 2018. szeptember
1-jén – ebben bízik minden érintett – zökkenőmen-
tesen kezdődhet az új tanév a kibővített iskolában.

FORRÁS: SZILASTV  

Testületi döntések

Megkezdődhet  
az iskola bővítése
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Az 1956-os eseményekről október 22-én, az evangélikus temp-
lomban tartott istentisztelet keretében emlékeztünk meg. Itt Ba-
ranka Mária evangélikus lelkész hirdetett igét.
Az ünnepi beszédet ezúttal Baranka György evangélikus lelkész
tartotta. Hangsúlyozta: meg kell tanulni elfogadni, és befogadni azt
az embert, aki másként gondolkodik, s nem pedig kiirtani, nem
megvetni, nem lehúzni, kiátkozni. Nem előfeltétele az egységnek
az egyformaság. 
A megemlékezés, amelynek szervezője az
önkormányzat támogatásával a Nagytar-
csai Szlovákok Önkormányzata volt, a
Győri János téren koszorúzással zárult.

Nem előfeltétele az egységnek az egyformaság

Az Egészséges Budapest Programmal a valaha volt legna-
gyobb fejlesztés indul el a fővárosban – hangzott el a Flór Fe-

renc Kórházban tartott sajtótájékoztatón. A kistarcsán található
megyei intézmény összesen 17,7 milliárd forintból újul meg, en-
nek első lépéseként kétmilliárd forintos fejlesztés indul idén. 

Megtudtuk: az egészséges Budapest program erre az intéz-
ményre vonatkozóan is kifejti jótékony hatását, nemcsak a fővá-
ros, de az agglomeráció is egészségesebb lehet.

A kórház ellátási területéről, az ellátottak és a dolgozók lét-
számáról Trombitás Zoltán főigazgató szólt.

Köszöntötte a résztvevőket Ónodi-Szűcs Zoltán, egészség-
ügyért felelős államtitkár is.

A kórház megújítására fordítható 17,7 milliárd forintból már
az idén kétmilliárd forintos fejlesztés indulhat - közölte Vécsey
László, a térség országgyűlési képviselője.

Elmondta, hogy a 700 milliárd forintos Egészséges Budapest
Program keretében már idén 40 milliárd forintot fordítanak fej-
lesztésekre a fővárosban és Pest megyében. Ebből 21,7 milliárd
forintot szánnak orvostechnológiai beruházásokra, 18,3 milliár-
dot pedig építészeti tervezések megkezdésére.

Vécsey László szólt arról, hogy a kistarcsai kórház fejlesztése
már az idén megkezdődik kétmilliárd forintból, ebből összesen
1,2 milliárd forintot a diagnosztikai, terápiás orvostechnológiai
eszközpark megújítására és az informatikai háttér kialakítására
fordítanak.

Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy a belső fejleszté-
sek mellett 718 millió forintból megkezdődik az építészeti fej-
lesztések tervezése is, amely magában foglalja az energetika, a
liftek, a konyha, de még a közúti úthálózat felújítását is. Hozzá-
tette: ebből az összegből hozzák létre a járóbeteg-ellátást végző
rendelőintézetet és a belgyógyászati ellátást biztosító épületet,
továbbá fejlesztik a sürgősségi osztályt.

Vécsey László közölte, hogy európai uniós forrásokból további
2,617 milliárd forint áll rendelkezésre a kórház épületeinek ener-
getikai korszerűsítésére, amely már az idén elkezdődik, és elin-
dul a tető és homlokzat szigetelése, a nyílászárók cseréje és a
fűtés korszerűsítése is.

FORRÁS: SZILASTV

Fejlesztések a kistarcsai kórházban
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Huszonharmadik alkalommal tartot-
tak szlovák nemzetiségi napot

Nagytarcsán. A Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzatának (NSZÖ) rendezvé-
nye az evangélikus templomban vette
kezdetét, Gulácsiné Fabulya Hilda szlo-
vák evangélikus lelkész szolgálatával.
A nemzetiségi napok elválaszthatatlan
része az alkalmi kiállítás. A Falumúze-
umban ezúttal a monyaska, magyarul a
női blúz került a középpontba.

– Minden évben, nemzetiségi napjain-
kon kiállításokat is rendezünk – mondta
Szlaukó Istvánné, az NSZÖ elnöke. –
Idén a monyaskákkal készültünk. Ezúttal
is vannak a kiállításon száz évnél is idő-
sebb darabok, vannak köztük gazdagon
és kevésbé gazdagon hímzettek, látha-
tunk brokátokat és modernebb anyago-
kat is. Ezek egy részét ma is élő viselőiktől

szereztük be, kaptunk olyan falusiaktól,
akik nagyanyáik darabjait őrzik, de a kiál-
lított blúzok egy része a Falumúzeum tu-
lajdona. 

A falumúzeumban Győriné Kováts
Andrea múzeumvezető tartott előadást
a blúzokról.

Elmondta, idén összesen 138 darab
blúzt állítottak ki. Hozzátette, ez azért
nagy dolog, mert ennek csak negyede a
múzeum tulajdona. Ez azt jelenti, hogy
a községben még nagyon sok kincs van
a házaknál.  Így elmondható, hogy félt-
ve őrzött szekrényekből kerültek elő a
kiállítás darabjai. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a
80-100 éve tárolt darabokat azok tették
rendbe a kiállításhoz, akik azokat erre
felajánlották. Itt jegyezzük meg, hogy a
rendkívül gazdag kiállítás január végéig
tekinthető meg a Falumúzeum nyitva
tartási idejében.

Gazdagítják és gyarapítják nemzetünket



Az ünneplők
útja a kiállítás
megtek intése
után a Blasko-
vits Oszkár álta-

lános iskola tornatermébe vezetett, itt
rendezték meg a vendéglátással egybe-
kötött kulturális programot. A falu ün-
neplő szlovákjait Rimóczi Sándor
polgármester köszöntötte. Emlékezte-
tett rá, hogy a nemzetiségi napokra vo-
natkozóan 1992. december 8-án hozott
határozatot az ENSZ, e napot a kisebb-
ségek napjává nyilvánítva. 

– A nemzetiségek a nemzet szövetének
fénylő aranyszálai, hagyományaik, kul-
túrájuk, énekeik, táncaik, viseletük, szoká-
saik gazdagítják és gyarapítják
nemzetünket – mondta.

Emlékeztetett rá, hogy Nagytarcsán
immár 23 esztendeje minden október-
ben megrendezésre kerül a szlovák

nemzetiségi nap. Az itt élő őslakosok
hagyományaikat hű szívvel ápolják év-
tizedek, évszázadok óta, igyekezve az
átörökítést is elvégezni. 

Köszöntőt mondott Hollerné Racskó
Erzsébet, az országos szlovák önkor-
mányzat elnöke is.

A vendégeknek meglepetésben is
volt részük. Balogh Adrienn divatterve-
ző úgy döntött, nagytarcsai szlovák mo-
tívumokkal díszíti modelljeit. Az ismerős
hímzésmintákkal díszített ruhaköltemé-
nyek nagy sikert arattak.

A divatbemutatót követő kulturális
műsorban fellépett a helyi gyermek-
tánccsoport, a maglódi Kacamajka tánc-
együttes, Volter Domonkos
népdalénekes Püspökhatvanból jött, és
fellépett a Vencsok asszonykórus is. Ter-
mészetesen kitett magáért ezúttal is a
Nagytarcsai Hagyományőrző Egyesület
tánccsoportja.

A rendezvény batyus bállal ért véget.

ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: SZILASTV
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Fájdalmasan szép ének
Csípős hajnalok már jelzik, hogy a sí-
rokra szánt krizantémokat este be kell
takarni, nehogy lefagyjanak, mielőtt
végső helyükre kerülve pályafutásuk
beteljesedne. És lám! Reggel, ahogy
ágyamból kitekintek, anagydiófánk
ágaira felgallyazott gerlék csak söté-
tebb foltként sejlenek az ólomszürke
ködben. Rohanok gyerekszobánk abla-
kához, hogy lássam, amit vártam;
ezüstösen fehér az udvar, mert talaj
menti fagy van. Az idei első dér látvá-
nya izgalommal tölt el: ma van halottak
napja! Talán furcsa, hogy gyermekien
örülök ezen a napon, amikor sokaknak
elszorul a szíve elköltözött szeretteikre
gondolva. Ám nekem, nagytarcsai kis-
gyermeknek e fájdalmas mementó
mellett a halál és a körülötte lengő ér-
zületek között olyan emlékek dominál-
nak, melyekre szeretettel gondolok.
Amikor a sírhalmokon meleg-sárgás
gyertyalángok ezrei világítják meg az
emlékező arcokat, elém állnak sorra,
akiket ide a feltámadás reményében kí-
sértem ki, két emberöltő során.

Másfél éves múltam, amikor csecse-
mő öcsém, Tamáska elköltözött. A te-

metés alatt pótnagymamánk a „Szent-
vég”-ben lakó Kis Kati néni vigyázott
rám, így a házunk előtt felravatalozott
kis koporsót és a gyászmenetet sem
láthattam. Hogy mi történt pólyás test-
véremmel, fel nem foghattam, de ké-
sőbb, amikor édesanyámmal
kimentünk a síron levő virágokat meg-
locsolni, kérlelve kiáltottam a hantok
felé:  „Tamáska! Gyere játszani!”

A temetőkert még használaton kívü-
li felében volt a harangozó János bácsi
kaszálója. Megunva a „Hol az olló, ko-
mámasszony?” játékot, itt hancúroz-
tunk  temető utcai pajtásaimmal. Az
elhagyatott sírhalmok szélén heverve
szedtük-ettük a vadsóskát, és itt gyűj-
töttük a hatalmas orgonabokrok leve-
leit rágcsáló márványszínben csillogó
rózsabogarakat is. Gondtalan életünk
természetes része volt az is, hogy időn-
ként meghalt valaki, de a temetés után
is köztünk maradt emlékezete itt, a sí-
rok között. 

Azóta János bácsi kaszálója megtelt.
Ő maga is e kertben kapott helyet, s
mint minden nagytarcsait, őt is méltó
szertartással búcsúztatták. Aznap dél-
előtt nagyharanggal két versszakot
húztak – jelezvén halálhírét. Így a ha-
tárban dolgozók is egyből tudták: más
kezében van a harangkötél. Mire az
összharang megszólalt, Agárdi néni
már végiggondolta magában, melyik
énekeket éneklik majd János bácsi vigi-
liáján. Egyes vidékeken fizetett sirató-
asszonyok „műkönnyekkel” kántálva
siratják el a halottat. Nálunk ez nem így
volt. Az otthon felravatalozott halott
körül esténként a családtagok, szom-

szédok, rokonok, barátok serege együtt
virrasztott. Az énekek és imádságok
sorrendjét egy arra elhivatott néni vagy
bácsi vezette. 

A staféta természetes módon örök-
lődött nemzedékeken át. Külön volt
ugyan katolikus, és evangélikus teme-
tő, de a két felekezet tagjai gyakran
részt vettek egymás virrasztásain.  Ké-
sőbb már a templomban tartották a
búcsúzást. Csak a nem vallásosokat ra-
vatalozták fel a régi „hullaházban”, mely

Múlt századi merengő: halottak napja
November elseje a katolikus egyház-
ban a „Mindenszentek”, a mennyor-
szágba jutott, megdicsőült, üdvözült
lelkek ünnepe. Másnap, november má-
sodikán hozzájuk folyamodnak hozzá-
tartozóik, imádkozva azon halottaikért,
akik hitük szerint még a tisztítótűzben
vannak. Ezért nevezték el halottak
napjának.  Európa-szerte, így hazánk-
ban is általános szokás, hogy felvirá-
gozzák a sírokat, és gyertyát gyújtanak
elköltözött szeretteikre emlékezve.
Ezért már Mindenszentek előestéjén
sokan keresik fel hozzátartozóik sírját.
Ez szokásban volt már 500 évvel ez-
előtt is – nem véletlen tehát, éppen
ezen ünnep előestjén, október 31-én
tűzte ki Luther Márton szerzetes híres
95 tételét a wittenbergi vártemplom
kapujára, elindítva ezzel az egyház
megreformálását. Az idei kerek jubile-
um alkalmából sok a megemlékezés,
kiállítás, és előadás. Merengjünk most
együtt Győri András Timótheus  – az
elmúlásról, gyászról, és a feltámadás
reményéről szóló – nagytarcsai emlé-
keivel.

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ
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EMLÉKEZET

már rogyadozott, és életveszélyessé
vált. Édesapám 1967-ben megszervez-
te, hogy adományokból és önkéntes
munkával építsék fel az új ravatalozót.
Természetesen én is ott sertepertéltem
a Sinka bácsi kőműves vezetésével ké-
szülő ravatalozó körül. Az épület még
el sem készült, amikor leszedették a te-
tejéről a keresztet, hogy senki identitá-
sát ne sértse. Emlékeztetőül ma is ott
áll az evangélikus templom bejáratával
szemben. Ebben az időben a temetés
még templomi istentisztelettel kezdő-
dött. Innen vonult át harangszóra a fel-
támadás zászlói kíséretében a gyászoló
sereg a temetőbe, az új ravatalozóhoz.
Hamarosan ezt is megszüntették „kar-
hatalmilag”, de ennek ellenére igaz az a
mondás, hogy Nagytarcsán még meg-
halni is érdemes, mert a temetéseken
szinte minden falubeli részt vesz. 

Így volt ez drága édesanyám halála-
kor is. A megtelt templomban özv. Hor-

váth Mihályné vezette a virrasztást.
Másnap, amikor heten testvérek ott áll-
tunk a koporsó mellett, a ravatalozó
hűvös nehéz levegőjében, a rokonok és
ismerősök mellett gyászunkban osztoz-
va körülölelt az egész gyülekezet.

Most, amikor elődeim sírjain nézem
a gyertyák imbolygó lángját, megszólal
bennem a fájdalmasan szép ének: 

„Csillagvilágokat elhagyva már,
Elfáradt lelkem is hazatalál.
Hozzád, ha eljutok,
Lábadhoz roskadok,
Ott majd megnyughatom
Örökre én!

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

A FALUMÚZEUM 
TÉLI NYITVA TARTÁSA

Kedd: 10-14 óráig
Szerda: 10-14 óráig

Csütörtök: 10-14 óráig

Egyéb időpontokban 
a 06703798262 
telefonszámon 

előzetes egyeztetéssel, 
csoportok számára 

bejelentkezéssel 
látogatható!

Ünnepi nyitva tartás
Ezúton tájékoztatom 

a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Nagytarcsa Község 

Polgármesteri Hivatala
2017. december 21. napjától  2018.

január 2. napjáig 
ügyeletet tart.

Az ügyeleti nyitva tartás:
december 21. csütörtök: 

9.00-14.00
december 22.péntek: 

8.00-12.00
december 23-26. 

zárva                   
december 27.szerda: 

11.00-15.00
december 28. csütörtök: 

10.00-14.00
december 29. péntek: 

08.00-12.00

SOLYMOSI BEÁTA
JEGYZŐ



10 Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

„Naponta megújuló boldogság, hogy valaki beszél hozzám a
könyv lapjairól, és ezt az élményt megismételhetem, sőt ez az él-
mény a korom és életkörülményeim változásával mindig más és
mást közöl.” Így vallott a könyvről a 100 éve született Szabó
Magda. 2017 október 5-én emlékeztünk meg születésének 100.
évfordulójáról.  Cikkünk első részében felidézzük gazdag írói
munkásságát. Azon íróink között tarthatjuk számon, aki minden
korosztálynak írt, a legkisebbektől a felnőttekig, és minden mű-
fajban alkotott a verstől a drámán keresztül a prózáig. Váloga-
tásunkban műveiből ajánlunk egy csokorra valót.

Tündér Lala
Bájos gyermekkönyve egy rakoncát-

lan tündérkirályfiról szól. Lala nemhiá-
ba a csodafügefa ajándéka: ő mindig
mást akart csinálni, mint ami egy tün-
dérhez illik. Nyughatatlan, kíváncsi, sze-
ret hegyet mászni, kopoltyú nélkül
úszni, sőt a szabályokat megszegve
még Tündérföld határán is túlmerész-
kedni. Különös viselkedésével egyre
több gondot okoz Írisz királynőnek és a
sokat tapasztalt főtündéreknek, s amikor egy napon emberek-
kel találkozik, akaratlanul is olyan bonyodalmakat indít el, ame-
lyek egész Tündérország békéjét felkavarják.

Születésnap
Egyik ismert ifjúsági regényéből

megtudhatjuk, hogyan lesz a cserfes,
szertelen főszereplőből, Boriból jószí-
vű nagylány. Illés Borinak, a bakfis-
lánynak közeledik a születésnapja.
Elhozza-e a várva várt felnőtté válást
e jeles nap? Az igazi születésnapig –
mely nem feltétlenül azonos a nap-
tárban megjelölttel – még sok fájdal-
mat, várakozást, kudarcot és örömöt
kell átélnie ennek az immár halhatat-
lanná vált kamaszhősnek. Szabó
Magda regénye klasszikus, de frisses-

ségéből mit sem vesztett, ma is éppolyan aktuális, mint 1962-
ben, első megjelenésekor.

Freskó
Az írónő ezzel a regényével rob-

bant be az irodalmi köztudatba. A
freskó a tarbai református pap vén
mindenese, Anzsu házában rejtőzik
egy lenvászon lepedő alatt, a falon. A
családját festette meg annak idején
rajta Annuska, az esperes lánya. Alak-
jai a szemünk láttára elevenednek
meg. A papné temetésére gyűlnek
össze a család tagjai, hazatér Annus-
ka is, aki megszökött a szülői házból,
hogy festő lehessen. Megkeseredett
apja egyik kezében a Bibliával, a másikban nadrágszíjjal nevelte
gyerekeit. A tékozló lány visszatérése felbolydítja a várost és a
családot. Annuska megjelenése arra készteti őket, hogy számot

vessenek önmagukkal. A reggeli és esti harangszó között elte-
lő tizenhárom órában elevenek és holtak hazugságai, álszent-
sége, képmutatása és önzése kerül mérlegre. Előbb vagy utóbb
mindenkiről lehull az álarc.

Az őz
Az őz gyilkosok és áldozatok regé-

nye. Gyilkolt Józsi, a Három Huszár
kocsmárosa, és gyilkolt Encsy Eszter, a
történet hőse, a színésznő: ki-ki a maga
eszközeivel. De a két gyilkos mögött ott
lapul a harmadik is, a legveszedelme-
sebb: a kor, amelyben a színésznő szü-
letett, amely iszonyatba fullasztotta
gyermekéveit, aknamezőre küldte
Emilt, korai sírba a munkára képtelen,
virágait babusgató édesapát, s örökre

kipusztított Encsy Eszterből minden hitet, bizalmat, örülni tu-
dást. Mindaz, amit az élettől kap, későn érkezik: sem siker, sem
elismerés, sem pénz, még szerelem se váltja meg többé iszonyú
önmagától. 

Szüret (összegyűjtött versek)
A versekkel induló Szabó Magda

még csak valódi költőnek sem tartotta
magát, s a prózába emigrált. Pedig az
Összegyűjtött verseiben is helyet kapó
verses regénye, a Szüret, a műfaj hazai
remekléseihez, Arany János és László
munkáihoz, illetve Somlyó Zoltán Nyi-
tott könyvéhez méltó. Az ő leírásában
máig elevenen él egy debreceni tér,
amelyik a szeme láttára pusztult el. 

Az a szép fényes nap
Az írónő egyetemi tanulmányainak

egyike volt hazánk történelme, drámái-
ban újraértelmezi a nemzet felejteni és
tanulni valóját. Több nemzeti nagyság
bírja munkára. Ebben a kötetben a kö-
vetkező drámák kapnak helyet:  Az a
szép, fényes nap; A meráni fiú; A csata;
Béla király

Alvók futása
Szabó Magda ebben a novellásköte-

tében érzékletesen és hátborzongató-
an, mégis meghatóan és
elgondolkodtatóan mesél eszmélésről-
elmúlásról, a tőle megszokott érzé-
kenységgel és empátiával fordul hősei
felé, és villantja fel életük drámáját egy-
egy sorsfordító pillanatképben. Gyere-
kek és idősek: emberek útjuk kezdetén
és végén. Emberek, akikről az út köze-
pén járók, a szüntelenül dolguk után
futók gyakran alig vesznek tudomást. Emberek, akik szeretetre
és törődésre vágynak, de nemegyszer hiába: ők első novellás-
kötetének főszereplői.

Novemberi könyvtári hírek



AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

KÖZÖSSÉG

11

Novemberi közös programunk:
November 24-én, pénteken 18 órakor a Polgármesteri Hivatal

dísztermében emlékezünk a 120 évvel ezelőtt született Sinka
István költőre. Dr. Medvigy Endre irodalomtörténész előadásá-
ból megismerhetjük ennek a nehéz sorsú költőnek az életét,
Szabó András előadóművész tolmácsolásában pedig verseiből
kaphatunk ízelítőt. Mindenkit szeretettel várunk erre az alka-
lomra, ahol lehetőség lesz az előadó Sinka Istvánról készült leg-
újabb kötetének a megvásárlására is.

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

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban!

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

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.

Telefonszám: 06-70-337-8752
E-mail:bokkonyvtar@gmail.com
A Facebookon: 
https://www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar

FARKAS ISTVÁNNÉ ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA



Nagytarcsán korábban is működött
térfigyelő kamerarendszer. A kor ak-

kori technikai színvonalán álló fekete-
fehér kamerák figyelték a fontosabb
csomópontokat. Tény hogy sokat segí-
tettek esetleges balesetek vagy bűncse-
lekmények körülményeinek
vizsgálatakor. Mostanra azonban elavul-
tak, s ezt belátva az önkormányzat új
rendszer beszerzése mellett döntött.

Az elsődleges cél a bűncselekmények
megelőzése volt. Új kamerákat szereltek
fel a település bevezető útvonalain, így
nyomon követhető a faluba be-, illetve
onnan kilépő forgalom. A színes felvéte-
leket a rendszer 72 órán keresztül bizto-
san megőrzi. A kamerák érzékenységére
jellemző, hogy éjszakai fényviszonyok
mellett is képes olvashatóan rögzíteni a
gépjárművek rendszámát.

A felvételeket rögzítő és rendszerező
szerver a Polgármesteri Hivatalban ka-
pott helyet. Természetesen a személyi-
ségi jogok védelme, és egyéb
jogszabályok miatt a hozzáférés korláto-
zott. Hozzáférési kóddal a Kistarcsai
Rendőrőrs arra kijelölt munkatársai ren-

delkeznek. Bármilyen bűncselekmény,
közlekedési baleset, vagy egyéb külön-
leges esemény következik be, a rend-
őrök visszakereshetik a történéseket.

A kamerarendszer telepítése már ta-
vasszal megkezdődött. A közterületen
elhelyezett kameráknak tartóoszlopo-
kat kellett állítani, amihez a Magyar Köz-
út, majd az energia biztosítása
érdekében az áramszolgáltató engedé-
lyeit is be kellett szerezni.

A rendszer jelenleg öt kamerával mű-
ködik, de bármikor akár a többszörösére
is bővíthető.

Kertész László elmondta azt is, jó
ütemben halad a közös pályázati forrás-
ból a Helyőrségi Művelődési Otthon és
a Szociális Segítő épületének energeti-
kai korszerűsítése. Mindkét helyen folyik
a nyílászárók cseréje és a külső hőszige-
telés. A képviselő-testület úgy döntött,
ha már „hozzányúlnak” az épületekhez,
legyen teljes a felújítás. Megtörténik a
villamos hálózatok, a fűtés felújítása is.
Ez különös hangsúlyt kap a Szociális Se-
gítőnél, ahol a külső hőszigetelés befe-
jeződött, most van folyamatban a

nyílászárók cseréje. Ezzel egyidejűleg a
tető is megújul. Kicserélik az elhasználó-
dott gerendákat és cseréplécezést,
majd egy új tetőhéjazatot kap az egész
épület. Ezt követően a belső falfelületek
és burkolatok is megújulnak. Új villa-
moshálózat és fűtésrendszer is lesz. Ez-
zel a Szociális Segítő, a fogorvosi
rendelő és a gyógyszertár egyaránt
megújított környezetbe kerül. Így nem-
csak az ÁNTSZ elvárásainak, hanem a la-
kosság igényeinek is hosszú távra
megfelelő környezet alakul ki ebben az
épületben. 

A másik épület, a HEMO esetében az
átadó meghatározta, hogy eredeti funk-
ciójának megfelelően kell az épületet
használni, így az energetikai korszerűsí-
tés pályázati forrása mellett tervben van
az önkormányzati forrásból finanszíro-
zott teljes belső felújítás. Még folyik a ki-
vitelező kiválasztása, a munkák év
végén, jövő év elején befejeződhetnek.  

ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV
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BIZTONSÁG

Nagytarcsai TÜKÖR

Üzembe helyezték a térfigyelő kamerarendszert

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

Gimnáziumi érettségije után három évig a ko-
lozsvári egyetem orvosi karán tanult.  A Társa-
ságba Budapesten, a Manrézában lépett be.
Bölcseleti tanulmányait a dél-németországi Pul-
lachban, a teológiát Szegeden, a harmadik pró-
baévet pedig az ausztriai St. Andräban végezte.
Egy-egy évet töltött lelkipásztori munkában, Pé-
csett, Kolozsváron és Hódmezővásárhelyen. Iga-
zi működési területe azonban a budapesti Jézus
Szíve-templom lett, ahol egyike volt a legkere-
settebb gyóntatóknak. Az 1950-es elhurcolásnál
a Szolnok megyei Homokra (ma Tiszaföldvár ré-
sze) vitték, ahonnan több társával együtt meg-
szökött. Egy vasútállomási igazoltatásnál
azonban elfogták és Budapestre, onnan pedig
Kistarcsára szállították. Rövidesen súlyosan meg-
betegedett és kellő orvosi kezelés hiányában
meghalt. 

Életútja:  1903. május 8-án született Kolozs-
váron. A jezsuita szerzetbe 1930. március 18-án
lépett, Érden. 1938. június 26-án szentelték
pappá Szegeden. Fogadalomtétele: 1941. feb-
ruár 2. Pécs,  Kistarcsán hunyt el 1950. július 5-
én. A helyi temetőben nyugszik.

Nagy szeretettel és tisztelettel emlékezem a
volt lelki atyámról P. Jakab Benjáminról, aki az
angyalok közt mosolyogva figyel engem, lelki
gyermekét.

Szépre, jóra irányította életemet, áhítattal
szívtam magamba magasztos intelmeit és sza-

vait, megtanított arra, hogy nem szabad belete-
metkeznünk a csüggedésbe.

Fülemben csengenek szavai: soha nem sza-
bad feladni, küzdenünk kell, mert nincs olyan
dolog, amelynek ne lenne fényoldala. Ki kell tár-
nunk lelkünket az öröm elé, mindig a derűt ke-
resni, lelkünkkel a fény felé fordulni.

Benjámin atya gyóntatószéke előtt velem
együtt hosszú sorban vártuk bölcs, Isten sugallta
vigasztaló szavait. Vajon mit éreztél, amikor rá-
eszméltél, hogy számodra az öröm helyett a
szenvedés jutott?

Mily erős lélekkel tudtál vigasztalni! Fülem-
ben hallom szavait: Ne csüggedjünk, erősödjön
bennünk a hit, a reményteljes bizalom. És, ha
szenvedést nyújt felénk az élet, fogadjuk el tü-
relmes alázattal. És P. Jakab Benjámin jezsuita
atya számára szenvedés jutott, amit türelmes
alázattal fogadott.

Bár ott lehettem volna a kistarcsai internáló
tábor kórházi ágyánál, hogy megsimogathattam
volna áldott kezét, amellyel oly sokszor megál-
dott engem, és hallhattam volna szavait. „Ne
csüggedj! Nem kétségbeesve, hanem felemelt
fejjel megyek Isten trónja elé és kérem őt, bo-
csássa meg kínzóim vétkét, akik nem tudták,
hogy mit cselekszenek, akik majd egyszer térden
csúszva, imára kulcsolt kézzel, bűntudattal döb-
bennek rá tettük súlyosságára.“

P. Jakab Benjamin! A földre hullott könnyeid
váljanak csillogó gyöngyszemekké, a mennyei
zene szóljon feléd az örök világosság fényében,
és megelégedett, boldog szívvel találd meg az
örök boldogság örömét!

FORRÁS: 
KRAJCSIKNÉ PAZELLER M.:  

MEGEMLÉKEZÉS
P. JAKAB BENJÁMINRÓL. 

ÚJ EMBER 2001. JAN. 28.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: K. A.

Az egyházi eszten-
dő vége felé tartunk.
Minden vasárnapnak
megvan a maga té-
mája: Ítélet, Remény-
ség, Örökélet
vasárnapja. S így lé-
pünk át az új egyházi
esztendőbe Advent
vasárnapjaival. Figyel-
jük meg a vonulatot!
Ítélet - Reménység -
Örökélet! Az ember
Isten nélkül fordítva
éli meg. Előbb azt hi-
szi örökké élhet, majd
kétségbeesetten ka-
paszkodik a remény-
ségbe, de már érzi
magán az ítélet sú-
lyát, melyet semmi-
lyen módon nem tud
lerázni magáról.

A Sátán (héber
szó) eredeti jelentése:

vádló. Előző havi cikkemben írtam arról, hogy
jogosan vádolja az embert, hogy bűneiért ha-
lált, kárhozatot érdemel. Azonban történt vala-
mi. Képzeljük el, hogy ott vagyunk Isten színe
előtt, az utolsó ítélet napján. A Sátán olyan,
mint egy ügyész, felhozza minden vétkünket,
úgy, ahogyan az egyébként csendes perceink-
ben vagy éppen álmatlan éjszakáinkon szokott

kínozni minket. S azt mondja a Bírónak (Isten-
nek): “Ezt nevezed te, a gyermekednek? Nem
méltó rá! Mindent elrontott! Tönkretette a csa-
ládját, gyűlölik. Hívőnek tartotta magát, még a
gyülekezetben is szolgált, de elbukott. Az a jel-
ző illik leginkább rá, hogy képmutató...”

Miközben beszél, elsötétül körölöttünk a vi-
lág, nem tudunk védekezni, a vádak jogosak.
Csak ennyit tudunk mondani: "Bíró úr, beisme-
rem, bűnös vagyok." A Sátán érzi győzelmét, s
ezt kiáltja: "Mi lesz az ítélet?" "A bűn zsoldja a
halál – idézi a bíró a Róma 6,23 első felét – de
ebben az esetben a halál már bekövetkezett. Ez
az ember ugyanis már meghalt a Krisztussal." 

Ugyanis Krisztus magára vette a bűneinket,
helyettünk szenvedte el az ítéletet a kereszten,
s ebből fakadóan már jogosan éledhet a re-
mény. Nem azért, mert nem súlyos a bűnünk,
nem azért, mert eleget vezekeltünk miatta,
vagy elég sok jót tettünk, nem. Hanem azért,
mert Jézus helyet cserélt velünk. Ezért emléke-
zünk a lutheri reformáció 500. évfordulóján is
arra, hogy egyedül kegyelemből (Sola Gratia)
van üdvösségünk, egyedül Krisztusért (Solus
Christus)!

Ebből a kegyelemből fakad, hogy az ember
szinte kiköveteli magának, hogy megerősöd-
hessen a hitben, az Isten szeretetében. Luther
Márton, az 500 évvel ezelőtti reformáció elindí-
tója, evangélikus egyházunk alapítója azt írja a
Nagy Kátéban a gyónással és az úrvacsorával
kapcsolatban, hogy végre megszűnt a pápaság
zsarnoki uralma. Ugyanis most már nem kény-
szerből járulunk az oltárhoz, nem azért, mert
félünk a pokoltól, hanem azért, mert Isten sze-
retete, s kegyelme, mellyel megmentett, Hozzá

hajt minket, s mi magunk fogjuk követeleni,
hogy járhassunk templomba, gyónhassunk, s
vehessük az úrvacsorát.

Van egy hittestvérünk, aki elkerült Nagytar-
csáról egy másik megyébe, egy állami otthon-
ba. Évente három alkalommal felhív: Húsvét, a
templomszetelési ünnep, valamint Karácsony
kapcsán. Elmondja, hogy vigyek neki úrvacso-
rát. A napokban keresett meg, hogy közeledik
Karácsony, ideje lenne, hogy elmenjek hozzá,
vigyem el néhány gyülekezeti tagunkat is, az-
tán énekeljünk, hirdessem neki Isten igéjét. Vi-
gyek neki 2018-as Útmutatót (a Biblia
rendszeres olvasásához), s így folytatta: "Hoz-
zon nekem Tiszteledő Úr egy Bibliát is, mert az
enyémben nincs minden benne. Tudja, az Ima-
házban vannak olyan fekete Bibliák, abból hoz-
zon egyet!" 

Igaz, hogy távol került, hogy nagyon há-
nyattatott élete volt. Szomorú, hogy nem jöhet
már haza, de nem hagyja magát, sem engem!
Követeli azt, ami jár neki. Követeli azt, ami meg-
erősíti a kegyelemben: a Szentírást, az úrvacso-
rát, Jézus testét és vérét.

A legtöbbet a hozzá hasonló egyszerű, be-
teg, elesett emberektől tanulom. S azt hiszem,
hogy lesznek sokan, akik csatlakoznak hozzá.
Akik nem mellőzni akarják a gyülekezetet, az
igei alkalmakat, hanem az örökélet öröme mi-
att, a kegyelemre való rátalálás vágya miatt
fognak zaklatni, kérni, hogy menjek, beszélges-
sek velük, segítsek nekik. Mert mindenki vágyik
arra, hogy az ítélet megmenekülést, az életet
hozza el a számára.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Az ítélet: élet! 

P. Jakab Benjamin

Információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templom-
ban:  november 12, 26. december: 10, 25 11.30-tól
Események: 
December •2-án adventi koszorúkészítés. • 4-től
kezdődnek az adventi hajnali misék, hétfőn, ked-
den és pénteken reggel 6 órakor. Utána közös
reggeli a plébánia alagsorában.  • 8-9. péntek-
szombat, lelkigyakorlat a 18 órási szentmise ke-
retében, Csiba Tibor isaszegi esperes atya
vezetésével. • 10. 17 órakor, adventi gyertya-
gyújtás Nagytarcsán  a  községháza előtt Lauer
Tamás diakónus vezetésével. • 10. Adventi cso-
daélés a plébánián.  • 11-13. (hétfő vacsorától-
szerda ebédig) Adventi ingyenes lelkigyakorlat
a Váci Egyházmegye híveinek a máriabesnyői
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos házban. Veze-
ti: Dr. Stella Leontin atya. • 16. Adventi zenés áhí-
tat a Vivace kórus vezetésével.  

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

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

nagytarcsa.plebania@gmail.com



A Táncsicsban
Október 27-én ötödik alkalommal került meg-
rendezésre Tökfesztivál. A rendezvényt a Füzes-
liget Egyesület szervezte, az anyagi támogatást
Nagytarcsa Önkormányzata biztosította, a Nagy-
tarcsai Szlovákok Önkormányzata, a Nagytarcsai
Vagyonkezelő támogatásával és több önkéntes
segítségével jött létre.

Idén két helyszíne is volt a rendezvénynek, a
Művelődési Ház és a Nagytarcsai Termelői Piac.
A Művelődési Házban kézműves foglalkozások,
hennás arcfestő, tökfaragás, tökszépségverseny,
tökös szendvicsek, sült tök és sütemények voltak
felszolgálva. A rendezvény ingyenes volt, csak-
nem négyszázan vettek részt.

Hatvankét kifaragott tököt neveztek be a
tökszépségversenyre, a dobogós helyezése-
ket megajándékoztunk. Az első díjat meg-
osztva Kövér Kitti és Kalóczkai Henrietta, a
másodikat Újvári Gabriella és Bányai Bíborka
nyerte, a harmadik helyezett Jezerszki Cintia
lett. 

Köszönöm a segítséget a szervezőknek, a
támogatóknak és az önkéntes segítőknek is.
Köszönet Fényes Mihály képviselő úrnak, aki
a 410 kg tököt beszerezte a tökfaragásra, és
Stift Katalinnak a tökszépségverseny lebo-
nyolításáért. Külön köszönet a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzatának a büfében
nyújtott segítségért.

TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK
FÜZESLIGET EGYESÜLET

A piacon
A piacon őszi terményünneppel, alma- és

tökvásárral, kóstolókkal vártuk a kilátogató-
kat. 

Cudar időnk volt, de nem fogott ki rajtunk!
Hogy lehetett ilyen esős, szeles időben jó a
hangulat? Úgy, hogy sok kedves ember, da-
colva a pocsék időjárással, fogta az esernyőt,
az esőkabátot, a kosarat és akár a gyermeket,
és kijött vásárolni a Nagytarcsai Piacra. Itt a
hétvége, vásárolni, főzni kell! 

Persze ez most egy különleges nap volt,
sokféle új áruval, kóstolókkal, vendéglátással,
vidám háttérzenével. Aki kijött, reméljük, nem
csalódott. Minden áru garantáltan friss volt,
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KÖZÖSSÉG

Tökfesztivál – a Táncsicsban és a piacon

Egyesületünk folyamatosan szeretné
a Szabadidőparkot gyermekjátékok-
kal (pl. új homokozó) és felnőtt edző-
eszközökkel (evezőpad) valamint
közvilágítással bővíteni. 
Ezek megvalósításához adományo-
kat is szívesen fogadunk:  
Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület
Cib Bank, számlaszám: 
10702136-66726526-51100005



az árusok mosolyogva várták a kedves érdek-
lődőket. Ugye érdemes volt kijönni? A faszé-
nen sült kürtőskalács illata még az esőn át is
átlengett, fogyott is rendesen. Mindenki nagy
örömmel fogadta a finom forró gulyást, teát
és forralt bort. 

Mivel a főszereplő a tök volt, igyekeztünk
tökös étkekkel is készülni. A kínálóasztal zsú-
folásig meg volt rakva mindenféle földi jóval,
sütőtökkel készült süteményekkel, sütőtök-
lekvárral, mézeskaláccsal, termelőink által ké-
szített füstölt finomságokkal. Hálásan
köszönöm Treml Szilviának, hogy szuper házi-
asszonyként segített nekem a kínálóasztal fel-
töltésében. Együtt örültünk, együtt
vacogtunk! 

Az asztal legkülönlegesebb étke talán a
homoktövis-gumicukor volt, mely bio alap-
anyagokból készült. Talán kevesen tudják,
hogy Nagytarcsán is van homoktövis ültet-
vény, amelyen organikus körülmények között
gazdálkodnak. Egy-két falat cukorka egy
egész napra való vitaminbomba. Az abszolút
sztár az Ecseri család pritaminpaprikás padli-
zsánkréme volt, no meg Sajtos Zsuzsi naran-
csos-sütőtökös pitéje, melynek a receptjét
közkívánatra közzéteszem. Az ennivalók mel-
lett szemet gyönyörködtető virágcsokor, aján-
déktárgy, kézműves szappan közül is lehetett
válogatni. Annak külön örültem, hogy az álta-
lam készített tejszínes sütőtökkrém leves is
szemlátomást ízlett mindenkinek, aki meg-
kóstolta.

Hatalmas köszönet mindenkinek, aki bár-
mivel is segítette a rendezvényt! Az anyagi
hátteret Nagytarcsa Önkormányzata, a szer-
vezést a Füzesligeti Egyesület biztosította.
Nagy köszönet a vásárlóknak, hogy eljöttek!
Ők azok, akiknek, akikért ezt a napot meg-
szerveztük! 

Köszönet az árusoknak a sokféle felajánlá-
sért! A dekorációért Tóth-Bagi Szilviának, Se-
bők Zsuzsának és Krantz Ágnesnek. Hálás
köszönet a Nagytarcsai Közszolgáltató csapa-
tának, Balik Leventének, Pál Norbertnek, Tar-
csai Tündének és társaiknak a helyszín
kialakításáért és a több mint száz adag finom
gulyásért. A főnök Ősz Gyula, a főszakács Al-
bert Tünde volt. Kovalcsik István a hangosí-
tással igazi fesztiválhangulatot teremtett,
nagyon örültünk neki. Köszönet Fehér István
piacfelügyelőnek és Flex-elnöknek a rend biz-
tosításáért, és a pakolásért. Köszönet a Mobil
Kenyereskocsi – Pulai Food cégnek a kenyér-
felajánlásért és a villamosenergia biztosításá-
ért. Köszönjük Maszlag Ferenc együttműködő
segítségét. Külön köszönjük Rimóczi Sándor
polgármesternek, hogy az eső ellenére végig
kitartott velünk a rendezvényen.

Az időjárás a tél közeledtével nyilván egyre
hidegebb lesz, de a piac egyelőre minden
péntek délután üzemel. Számítunk a kedves
vásárlók érdeklődésére! A karácsonyi ünne-
pek előtt tervezzük egy nagyobb vásár meg-
szervezését. Reméljük, idén is jut
Nagytarcsára a frissen vágott fenyőkből is. Ha
sikerül az akciót megszerveznem, a követke-
ző lapszámban közöljük a részleteket.  

RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ
PIACSZERVEZŐ
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NARANCSOS SÜTŐTÖKPITE
Tészta: 25 dkg margarin, 2db tojás, 20 dkg

cukor, 1 csomag sütőpor, 1 csipet só, 1,5 dl
tej, 40 dkg finomliszt, 1 citrom reszelt héja.
Töltelék: fél kiló sült sütőtök, 1 narancs, 1
evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, fa-
héj. 

Az anyagokat jól összedolgozzuk, majd
hagyjuk kicsit pihenni. A narancsot megtisz-
títjuk, húsát turmixoljuk, majd összeállítjuk a
tölteléket. Ha híg, lehet beletenni 1-2 kanál
búzadarát. 

A tésztát kétfelé osztjuk, kinyújtjuk, kikent
tepsibe tesszük az egyik felét, majd rá a töl-
teléke,t és befedjük a tészta másik felével. To-
jással megkenjük, majd 170 fokon 30-40 perc
alatt készre sütjük.



KÖZÉLET
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Evangélikus egyházunk idén ünnepli a refor-
máció 500 éves évfordulóját. Erről az ünnepi al-
kalomról óvodánk is szeretett volna
méltóképpen megemlékezni.

Hogyan lehet a reformációt gyermeknyelv-
re lefordítani, hozzájuk közelebb hozni? Érde-
kes, „színes” programokkal, emlékezetes
percekkel.

Az október az évfordulóra történő készülő-
dés jegyében telt, változatos, aktív tevékenysé-
gekkel fokoztuk az ünnepi hangulatot.
Intézményünkbe belépve két kiállítás is várta a
gyermekeket és a felnőtteket. Az egyik képek-
kel illusztrálva mutatta be Luther életének moz-
zanatait, és erőfeszítéseit, hogy a Biblián
keresztül közelebb vigye az embereket Isten-
hez. A szemléletes kiállítás kiváló lehetőséget
nyújtott a gyermekeinkkel való közös beszélge-
tésre.

Óvodánk dolgozói új munkaruhát öltöttek
magukra, ennek feliratával hirdetjük, hogy azo-
nosulunk Luther eszméivel és keresztyén kö-
zösséget alkotunk. Hogy a szülőket is bevonjuk
az egyháztörténettel való ismerkedésbe, na-

ponta egy, a tabló alatt elhelyezett  érdekes
kvízkérdéssel ösztönöztük őket arra, hogy ők is
jobban megismerjék a reformáció fontos  ese-
ményeit. Buzgón keresgélték a válaszokat, hi-
szen a tét az volt, hogy melyik óvodai csoport
fog nyerni, a helyes kitöltés pontszámai alap-
ján. A folyosón gyermekbiblia kiállítás is várta a
családokat, jelezve, hogy Luther milyen fontos-
nak tartotta, hogy az emberek saját nyelvükön
is olvashassák a Bibliát. S hogy most már „gyer-
meknyelvre”  is lefordították, valóban csodás
dolog. Örömünkre, a családok azóta még gyak-
rabban forgatják.

A nagy reformátor életét diavetítés kereté-
ben mutattuk be a gyermekeknek. 

Az Erős vár az Isten kezdetű dal éneklésével
gyermekeink  bizonyságot tettek arról, hogy az
Úrban bízva bátrabban vehetik fel a „harcot” a
veszélyekkel szemben. Megtanulták Luther reg-
geli imádságát, ami megerősítheti őket ebben
a hitben. 

A Luther-rózsa színei, melyek fontos jelen-
téstartalommal bírnak, gyermekeinket arra ösz-
tönözték, hogy közösen, és külön-külön is

elkészítsék azt, többféle technika segítségével.
Ezek a szép alkotások óvodánk folyosóját díszí-
tik. Talán nem mindenki tudja, hogy gyülekeze-
tünk templomában is megtalálható Luther
képe. Gyermekeink lázas keresgélésbe kezdtek,
s örömmel fedezték fel a nagy reformátort egy
lanttal a kezében, amint családja körében Istent
dicsőíti.

Ha ünnepről van szó, akkor elmaradhatatlan
a sütemény. A közös előkészületek (gyúrás,
nyújtás) után következett a meglepetés, mert
ezen a napon, még a sütikiszúró forma is egy
Luther-rózsát ábrázolt. A gyerekek örömmel ké-
szítették a finomságokat.

Hogy ez a reformációi hónap emlékezetes
maradjon, óvodánk hátsó udvarán egy emlék-
fát ültettünk el. Az Evangélikus Egyház pályáza-
ti kiírására két perces filmösszeállítást
készítettünk az óvodai eseményekről, így ün-
neplésünket nyilvános portálokon is megoszt-
juk majd az érdeklődőkkel.

Erős vár a mi Istenünk!

SZIVÁRVÁNY EVANGÉLIKUS ÓVODA

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

KIRÁLY KAMILLA va-
gyok, 2017. szeptem-
ber 25-én születtem
2640 grammal és 51
cm-rel. Nagyon jól vi-
selkedem, mert anya
és apa mindig csak
tündéri Királylánynak
meg Cukorkának hív.
Imádok nézelődni és
állandóan mozogni.

Nevem KERTAI ÁDÁM ZALÁN, üdv
Nagytarcsa! 2017.
szeptember 14-én
születtem kis csalá-
domba Balázs test-
vérem mellé.
Jókedvű, mosoly-
gós kisbaba vagyok,
szüleim nagy-nagy
örömére!

FÉNYES ÁRON ZENTE 2017. október
9-én született 3050 grammal és 53 cm-
rel, szülei második gyermekeként,  há-
roméves Máté nevű bátyja mellé.

Az önkormányzat minden, 2017.  január
1. után született nagytarcsai újszülöttet
babacsomaggal köszönt. A csomag 15
ezer forintot, kapucnis babatörölközőt
nagytarcsai címerrel, mesekönyvet és kö-
szöntő plakettet foglal magában. A ba-
bacsomag átadásának feltétele, hogy a
gyermek születésétől számított 3 hóna-
pon belül a szülő bemutassa a gyermek
lakcímkártyáját és születési anyakönyvi
kivonatát az anyakönyvvezetőnél.

Bővebb információ: 

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

Nagytarcsa új lakói

Reformáció – centenárium a Szivárvány Óvodában
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Kedves nagytarcsai lakosok! 

Karácsonyi adománygyűjtési akciónkat
idén is elindítjuk. A karitatív kezdeménye-
zés során tartós élelmiszert és anyagi fel-
ajánlásokat gyűjtünk. 

Az adományokból rászoruló, anyagi ne-
hézséggel küzdő lakosainknak készítünk
karácsonyi ajándékcsomagot. 

A csomagkészítésben önkéntesek segít-
ségét is örömmel fogadjuk.

A pénzgyűjtő adománydobozok számos
helyen ki lesznek téve, például a helyi óvo-
dákban, iskolában, a Polgármesteri Hivatal-
ban. 

Az adománygyűjtés november 27-től
december 18-ig tart. 

Az adománygyűjtés fő koordinátora a
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat. 

A banki úton érkező adományok foga-
dására és a támogatási folyamat lebonyolí-
tására a Nagytarcsa Közalapítvány
vállalkozott. Mint közhasznú szervezet, iga-
zolást is tud adni az adományozásról. 

NAGYTARCSA KÖZALAPÍTVÁNY 
Bankszámlaszám: 65100259-11045421 -

Pátria Takarékszövetkezet. 
Kérjük az utalásnál feltüntetni „karácso-

nyi adománygyűjtés”!
A természetbeni, tartós élelmiszer ado-

mányokat csütörtöki napokon, 13-16 óra
között lehet leadni az általános iskola kony-
ha felőli részén, a Segítő Szolgálat ideigle-
nes telephelyén (hátsó bejárat). Akinek ez

az időpont esetleg nem megfelelő, kérjük
telefonon vagy e-mailben jelezze a követ-
kező elérhetőségeken: 

06-28-450-204, 109-es mellék vagy a 
szocialissegito@nagytarcsa.hu e-mail cí-

men dr. Novák Éva intézményvezetőnél.  

Az adománygyűjtést és az adományok
szétosztását segíti és támogatja:

•  Nagytarcsa Önkormányzata, Polgár-
mesteri Hivatala

•  Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
•  A Blaskovits Oszkár Általános Iskola
•  A Csillagszem és a Szivárvány óvoda
•  A helyi evangélikus, katolikus és refor-

mátus gyülekezetek
• A Lájk Sütiző és Kávézó

• A FLEX Nagytarcsai Polgárőr Egyesület
• A Füzesliget Egyesület
• Civil szervezetek, a háziorvosi és a vé-

dőnői szolgálatunk, valamint mindazok,
akik szoros napi kapcsolatban állnak a helyi
lakosokkal.

Felhívásunk azoknak is szól, akik segítsé-
get kérnének! Jelezzék, mire van szükségük
és mi igyekszünk segítségükre lenni.

Adni öröm! A karácsony lényege a szere-
tet. Ne feledkezzünk meg azokról, akiknek
a mindennapi betevő előteremtése is gon-
dot okoz! Tegyük szebbé a rászorulók ün-
nepét! 

KÖSZÖNJÜK!

Már sokan értesültek róla, hogy javában tart a Szociális Segítő épü-
letének felújítása, és láthatóak a változások az utcán elhaladóknak
is: új tető készül, szigetelést kapott az épület. 

A felújítás alatt Szolgálatunk nyitva tart, a Polgármesteri Hiva-
talban kaptunk egy helyiséget, változatlan ügyfélfogadási idővel,
tehát azokban az időpontokban akkor is be lehet hozzánk térni se-
gítséget kérni, ha a hivatalnak nincs ügyfélfogadása.

Szervezzük és koordináljuk a karácsonyi adománygyűjtést, erről
külön cikkünk ugyanezen az oldalon, fentebb olvasható. Várjuk az
adományozók és adományra szorulók jelentkezését egyaránt. 

Segítséget nyújtunk szociális tűzifa és egyéb támogatások (te-
lepülési és létfenntartási támogatások stb.) benyújtásában is, ke-
ressenek bennünket bátran ügyfélfogadási időben. 

A Sercli Pékség kerítésénél (Dózsa György utca) Enni adok- En-
ni  kapok ételdoboz került elhelyezésre (Ld. 11.oldal), melybe egész
évben ételadományokat lehet betenni és rászorulóknak kivenni,
anonim módon. Vegyék bátran igénybe. Köszönjük a Serclinek és
a Re-Formáló Egyesületnek, hogy falunkban is létrejöhetett a kez-
deményezés. 

Az intézmény vezetőjének személye nem, de neve megválto-
zott: mostantól dr. Novák Éva néven találják meg dr. Palkó Éva he-
lyett, a szolgálat elérhetőségein. 

Vezetékes telefon (ideiglenes, a felújítás alatt): 
06-28-450-204, 109-es mellék
Dr. Novák Éva, intézményvezető mobiltelefon: 06-70-334-2813
Botz Ágnes, családsegítő mobiltelefon: 06-70-931-1962
E-mail: szocialissegito@nagytarcsa.hu
Nyitva tartás: hétfő 12-18 óráig, kedd 9-13 óráig, szerda 12-16
óráig, csütörtök 9-13 óráig, péntek 8-10 óráig. 

KÖSZÖNJÜK!

NAGYTARCSAIAK A NAGYTARCSAIAKÉRT

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat hírei



Amint azt a lap szeptemberi számában hírül
adtuk, megszűnt a Nagytarcsai Grund Sport-
egyesület.

Ugyanakkor, bizonyára sokan tudják, hogy a
községben működik egy 1999-ben alakult és
2014-ben megújult civil szervezet, a Nagytar-
csai Tömegsport Egyesület.

Ez az egyesület jelenleg százhuszonhét nyil-
vántartott tagot számlál, és alapszabálya sze-
rint nyolc szakosztályban lenne lehetőség
sporttevékenység végzésére.

A sportágak: labdarúgó, tenisz-, kosárlabda,
röplabda-, kerékpár-, lovas-, természetjáró és
kézilabda.

Szervezetten a tenisz- és a lovas-szakosztály
működik, míg egyéni kezdeményezéssel a röp-
labda-, kerékpár- és természetjáró tevékenység
folyik.

A labdarúgó szakosztály terv szerint a két
egyesület fúziója után működött volna tovább.

Mint, ahogyan az önkormányzat, úgy én is
sajnálatomat fejezem ki, hogy a fúzió nem jött
létre.

Annál jobban csak azt sajnálom és nehez-
ményezem, hogy a Grund SE vezetése a meg-

szűnésről hozott döntése előtt nem keresett
meg, így nem találtuk meg annak lehetőségét,
hogy a náluk sikeresen és eredményesen mű-
ködő korosztályos csapatok és edzőik a Tö-
megsport Egyesületben folytathassák
sporttevékenységüket. Olyan helyzetbe kerül-
tünk, hogy nulláról indulva kell megteremteni
a labdarúgó szakosztály működésének lehető-
ségét.

Közismert, hogy a létesítmények megfelelő
alapot biztosítanak, a Grundon kettő, kiszolgáló
konténerekkel ellátott, míg a Petőfi lakótelepen
további egy műfüves pálya áll rendelkezésre.

A pályákat rendszeresen és sokan használ-
ják, szervezett vagy egyéni formában, a Grun-
don térítési díj ellenében.

Az Egyesület tagjai tagsági díj megfizetése
mellett – amely a felnőttek esetében 3000
Ft/év, a 18 éven aluliak esetében 100 Ft/hónap
(1200 Ft/év) – kedvezményesen és szervezet-
ten használhatják a létesítményeket és sport-
eszközöket.

Eddigi erőfeszítéseim ellenére sem sikerült
megoldást találni, hogy beinduljon a labdarú-
gó szakosztály, ezért most, ezt a lehetőséget is

kihasználva, felhívással fordulok a Tisztelt Olva-
sókhoz, rajtuk keresztül ismerőseikhez is, hogy
aki tud abban segíteni, hogy a szakosztály
megalakuljon, segítsen!

Konkrétan: kell egy szakosztályvezető és né-
hány segítő, valamint kellenek szakmailag is
megfelelő edzők.

Ha ők megvannak, akkor jöhetnek a szak-
osztályban sportolni vágyók is.

Aki segíteni szeretne, kérem, hogy hívjon
vagy írjon:

Telefon: 06-30-535-1101 
E-mail: papp.janos5@upcmail.hu

Reményeim szerint 2018 elején meg tudjuk
kezdeni a labdarúgó szakosztályban is a közös
tevékenységet.

Tisztelettel és köszönettel: 

PAPP JÁNOS
A NAGYTARCSAI TÖMEGSPORT EGYESÜLET ELNÖKE

Nagytarcsai TÜKÖR18

KÖZÉRDEKŰ

Hadd szülessen újjá a labdarúgó szakosztály!

APest megye hangja tehetségkutató ének-
versenyt október 28-án rendezték meg

Ócsán. A rendezvény ötletgazdája és helyszí-
ne az ócsai művelődési ház, az Egressy Gábor
Szabadidőközpont. 

A versenyzőket Pest megyéből és Buda-
pestről várták, 12 és 99 éves kor között, műfa-
ji megkötés nélkül. Az előválogatón
megjelent énekesek közül a zsűri tizenöt ver-

senyzőt juttatott tovább az „élő műsorba”, kö-
zülük tizenkét tehetséges énekes jelent meg
a döntő gálán.

Harkály Gabriella (Biatorbágy), Jakab Cin-
tia (Ócsa), Körmendi Richárd (Göd), Csikesz
Amina (Budapest), Nagy Bettina (Péteri), Ha-
razin Vanessza (Ócsa), Sindely Gábor (Buda-
pest), Bimbó Brigitta (Nyársapát), Fehér
Richárd (Dömsöd), Somogyi Anett (Buda-

pest), Csordás Daniella (Pilis), Szluka Lídia
(Nagytarcsa).

A műsorban sztárvendég és a zsűri elnöke
BEBE, azaz Abebe Dániel, a Back to Black ze-
nekar ex frontembere, az est háziasszonya pe-
dig Kisó, Kiss Orsolya volt. 

A verseny győztese Fehér Richárd (Döm-
söd) lett, míg különdíjat kapott Szluka Lídia
(Nagytarcsa).

A médiamentes rendezvény különleges
színfoltnak tekinthető a tehetségkutató ver-
senyek sorában, bizton állítható, hogy a ver-
senyzők is maradandó élménnyel távoztak. 

Gratulálunk Szluka Lídia sikeréhez, amely
24 órán belül folytatódott, hiszen október 29-
én a nagytarcsaiak tapsolhattak neki. Amint
azt lapunkban is meghirdettük, ekkor tartot-
ták az evangélikus templomban a reformáció
500. évfordulója alkalmából azt az orgonaze-
nés áhitatot, amelynek keretében Lídia ült a
karzat orgonájánál, Buxtehude, Bach, Men-
delssohn művekkel elkápráztatva a közönsé-
get.

Az orgonatanár dr. Finta Gergely orgona-
művész, egyetemi docens, az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem Kántorszakának tanára,
a Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola és
Konzervatórium orgonatanára volt, igét hir-
detett Baranka György evangélikus lelkész.

(Képünk a Pest megyei rendezvény díjkiosztóján
készült.)

Szluka Lídia: Ócsán különdíj, itthon koncert
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November 7-én került sor Börönte
Márta Veled vagyok, fogom a kezed!

című könyve filmváltozatának, Tagai Pé-
ter alkotásának bemutatójára a XVI. ke-
rületi önkormányzat üléstermében. 

A házigazdák Levente Péter és Döb-
rentey Ildikó voltak. 

A meghívott vendégek között ott
volt Gáncs Péter, a Magyar Evangélikus
Egyház elnök-püspöke, Fülöp Attila, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
helyettes államtitkára és Kovács Péter, a
kerület polgármestere. 

A film bemutatója után elmondható,
hogy mindenkit megérintett a film. Fü-
löp Attila államtitkár azt mondta: a film
kényes témát hoz elő, de megfelelő mó-
don, valóban segítően. Gáncs Péter püs-

pök kiemelte: az egyik legfontosabb a
párbeszéd az Istennel, aki a nehéz élet-
helyzetből ki tud vezetni.

A film méltatói kiemelték, hogy meg-
indító, és ami a legfontosabb, hogy va-
lós segítséget nyújt a gyászolóknak. 

Filmbemutató: Veled vagyok, fogom a kezed! 

Rendíthetetlen sikerszéria! Újabb győzelmüket aratták le a
nagytarcsai Zumba-csapat tagjai, akik negyedik alkalommal
is hazahozták a kupát Nagytarcsára Zumba Jucus 9. nagy si-
kerű WELLNESS ZUMBA táborából.  

A lányok toronymagasan verték a mezőnyt, az ügyességi,
a kvíz és a kreatív feladatokban egyaránt remekeltek. Nagy-
szerű csapatmunka, összetartás és jókedv jellemzi őket! Gra-
tulálunk!

Akinek van kedve, bármikor csatlakozhat hozzájuk! Zum-
ba-órák Nagytarcsán péntekenként a Csillagszem Óvodában
vannak 19.30-tól. Részletek itt : www.zumbajucus.hu

Jöttek, láttak, győztek, 
visszamennek!



A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2014 óta
látta el Nagytarcsán a hulladékgazdálko-
dással kapcsolatos feladatokat. A Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény a kötelezően ellátan-
dó feladatok körébe utalta a hulladékgaz-
dálkodási ellátást. 

A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. önálló
divíziót hozott létre, úgy műszakilag, mint a
humán erőforrás biztosításával megszer-
vezte és koordinálta a kommunális hulla-
dékgyűjtést. Majd továbblépve
megszerveztük a házhoz menő szelektív-
gyűjtést is. Minden ingatlanra biztosítot-
tunk térítésmentesen 1 db szelektív kukát,
valamint különböző színű zsákokkal házhoz
menő rendszerességgel szelektív gyűjtést
hoztunk létre. Ezért a korábban létrehozott
szelektív szigeteket fokozatosan megszün-
tettük.

2016. április 1-i hatállyal a Kormány lét-
rehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló Vagyonkezelő Zrt-t (NHKV Zrt.).
Fő feladata többek között a kommunális
hulladékszállítás díjának beszedése, vala-
mint a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek a
szolgáltatási díj megfizetése az elvégzett
munkáért. A korábbi súlyalapú elszámolás
helyett literalapú elszámolást vezettek be.
Szeretném megjegyezni, hogy a lakosság-
tól beszedett hulladékszállítási díj fedezte a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. hulladék-
gazdálkodási divíziójának működési költsé-
gét. 2017. április 1-től megvonták a
gyűjtési, minősítési engedélyt és országo-
san csak 22 cég végezheti a hulladékgaz-
dálkodási feladatokat.

Nagytarcsa Önkormányzata 2017. április
28-án társult az Érd és Térsége Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
suláshoz. 2017. május 11-től – a
82/2017.(IV.26.) képviselő-testületi döntés
alapján – Nagytarcsa területén a továbbiak-
ban a kötelezően végrehajtandó közszol-
gáltatási feladatokat az Érd és Térsége
Hulladékkezelési Nonprofit Kft. végzi. A
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően 2017. október
1-ig volt kötelessége Nagytarcsán a hulla-
dékszállítási feladatokat elvégezni. Mivel a
literalapú elszámolás több 10 millió forint
veszteséget okozott a Nagytarcsai Közszol-
gáltató Kft-nek, ezért jeleztük az Érdi Társu-
lásnak, valamint Nagytarcsa
Önkormányzatának, hogy így nem tudjuk
ellátni feladatunkat. 2017. október 1-től a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. hulladék-
gazdálkodási divíziója megszűnt. Az Érd és
Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. át-
vette a közszolgáltató dolgozóit, így Fábián
István lesz továbbra is a kapcsolattartó. Az
ügyfélszolgálat munkatársa Ádány Barbara.
A hulladékgyűjtő teherautót Juhász László
vezeti, a két rakodó Liczencziás János és
Kiss Zsolt.

Az Érd és Térsége Hulladékkezelő Non-
profit Kft. Közszolgáltatási Szerződést kö-
tött Nagytarcsa Önkormányzatával, mely

tartalmazza a hulladékgazdálkodási felada-
tok elvégzését (kommunális hulladékgyűj-
tés, szelektív hulladékgyűjtés,
zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítási felada-
tok elvégzése, elektronikai hulladékgyűj-
tés). Ígéretet kaptam arra, hogy
tájékoztatják a Nagytarcsai lakosokat a hul-
ladékgazdálkodással kapcsolatos változá-
sokról.

Szeretném megköszönni minden ingat-
lantulajdonosnak, hogy megértették: a hul-
ladékgazdálkodás egy nagy közös feladat,
és minden segítséget megadtak ahhoz,
hogy mi az elvárásoknak megfeleljünk. Kö-
zösen Önökkel, kialakítottuk és bevezettük
a szelektívgyűjtést. Önök megértették,
hogy a szelektíven gyűjtött hulladék nagy
lehetőség az újrahasznosításban és az or-
szág nagy erőforrás-tartaléka.

Természetesen voltak viták (a fiúk olykor
nem vitték el, otthagyták a szemetet, össze-
törték a kukát stb.), de mindig igyekeztünk
Önöket tájékoztatni és a felmerülő problé-
mákat megoldani. A kritikákat – akár jogo-
sak, akár alaptalanok voltak – a helyükön
kezeltük. Igaz, hogy mi hirdettük meg a
mostani lomtalanítást, de a kivitelezést már
az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit
Kft. bonyolította le. Ezúton is szeretném
megköszönni a türelmüket. Ez az érdiek-
nek, első alkalommal nagy feladat volt.
Nem volt kellő rálátásuk, illetve nagyon-na-
gyon sok lom került kirakásra. Volt olyan
hely, ahol egy fél teherautónyi lomot kellett
elszállítani, amivel viszont előre nem lehe-
tett számolni.

Tisztelt Nagytarcsaiak!

A hulladékgazdálkodás továbbra is köte-
lező önkormányzati feladat. Az ügyfélszolgá-
lat, illetve a helyi irányítás továbbra is a
Nagytarcsa, Sport u. 2. sz. alatt van. Bízunk
benne, hogy a NHKV Zrt. számlázási felada-
tait a lakosság és az iparterületek részére za-
vartalanul megoldja, és a most felmerülő
számlázási problémákat orvosolja. A Nagy-
tarcsai Közszolgáltató Kft. taggyűlése úgy
döntött, hogy a korábban biztosított zöldszí-
nű szelektív kukákat térítésmentesen tulaj-
donba adja az ingatlantulajdonosoknak.

Szeretném megköszönni Nagytarcsa kép-
viselő-testületének, a jegyző asszonynak és a
pénzügyi vezetőnek, hogy erőn felül is támo-
gatták a község hulladékgazdálkodási fel-
adatainak ellátását.

Tisztelt ingatlantulajdonosok, engedjék
meg, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
nevében köszönetemet fejezzem ki megér-
tésükért, türelmükért és együttműködésü-
kért.

Tisztelettel:

ŐSZ GYULA
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsai TÜKÖR20

Kedves Nagytarcsai lakosok!Általános és 
középiskolába készülő

gyermekek 
szüleinek figyelmébe!

Csömör Nagyközség Önkormányzata és a
Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat az Országos Szlovák Önkormányzat tá-
mogatásával szlovák nemzetiségi
nevelés-oktatás indítását tervezi a 2018/19.
tanévvel kezdődően a csömöri általános is-
kolában.

A szlovák nemzetiségi nevelés-oktatás
megszervezését szeretnék kiterjeszteni a
környező településekre (Kistarcsa, Cinkota,
Kerepes, Nagytarcsa stb.), ahol szlovák ön-
kormányzat is működik.

A 2018-2019-es tanévre vonatkozóan az
óvodás korúak nagycsoportosait érinti első-
sorban a beiratkozás. A nemzetiségi nevelés
beindításához minimum 8 szülői kérelemre
van szükség, ez a létszám Csömörön rendel-
kezésre áll, így kezdődhetett el hivatalosan
a tárgyalás a tankerülettel.

Az előzetes tervek szerint az iskolába való
utazást és annak költségeit Csömör Nagy-
község Önkormányzata vállalja. Az iskolába
és onnan haza induló gyerekeket egy kis-
busz szállítaná.

A szlovák nemzetiségi oktatás területén
az alábbi pozitívumokat emeljük ki (amiért
érdemes gyermekünket szlovák nyelvokta-
tású iskolába íratni):
1. A tanulók a 8. osztály elvégzése után
olyan magas szintre jutnak a nyelv elsajátítá-
sa terén, hogy szlovák nyelvből alap-, illetve
középfokú nyelvvizsgát tehetnek, amelynek
költségeit az önkormányzat fedezi.

2. Tanulmányaikat középszinten két helyen
is végezhetik ösztöndíjasként: a Szlovák
Gimnáziumban Budapesten, és Békéscsa-
bán.

3. A középiskola befejezése után sok lehető-
ség várja a végzett tanulókat, mivel országos
szinten nagy szükség van szláv nyelvtudású
szakemberekre (óvónő, tanítónő, titkárnő,
tolmács, idegenvezető stb.).

4. Az érettségi után tanulmányaikat ösztön-
díjasként Szlovákiában is folytathatják.
A tárgyalások előrehaladtával a friss infor-
mációkról újból hírt adunk az újság hasábja-
in a szlovák általános és középiskolába
készülőknek egyaránt! 

Telefonon és e-mailen érdeklődni lehet: 
Szlaukó Istvánnénál 
(a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányza-
tának elnökénél).
Telefon: 06-70/387-4576; 
E-mail: szlaukone.kati@gmail.com.
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A hulladékszállításról
Tisztelt Nagytarcsai Lakosok! 

Reméljük, a szórólapokból már mindenki
értesült a hulladékszállítás változásairól.

Nagytarcsa Társulási megállapodást kö-
tött az Érdi ÉTH Nonprofit Kft-vel. A társulás
célja a települési hulladékgazdálkodás köte-
lező közszolgáltatási feladatainak hatéko-
nyabb és célszerűbb megoldása, az
együttműködés intézményesítése, és a kö-
zös érdekérvényesítés.

A tagok májusban társulási szerződésben
rögzítették, hogy a Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási feladatok ellátásával – szer-
ződés alapján – az ÉTH Nonprofit Kft-t  bíz-
zák meg. Rögzítették továbbá azt is, hogy a
településeken meglévő közszolgáltató alvál-
lalkozóként végzi tovább a feladatait. 

Szeptember 29-én a Nagytarcsai Telepü-
lés- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. jelezte az ÉTH Nonprofit Kft-
nek, hogy október 1-től nem tudja ellátni a
feladatait. A fentiekben ismertetettek alap-
ján, Nagytarcsán, október 1-től a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási feladatokat az
ÉTH Nonprofit Kft. látja el. 

Az ÉTH Nonprofit Kft. azt vállalta, hogy a
szolgáltatás színvonala átvételkor nem vál-
tozik, azonban a gazdaságosság miatt
apróbb változtatásokra van szükség.

Az alábbi tájékoztatót ajánlom figyel-
mükbe, mivel az érdi átállással lesz néhány
változás.

Az egyik legfontosabb, hogy a Jókai utca
és Jókai lakópark szállítási napja hétfőről
keddre változik. 

Kérem önöket, hogy a hulladéktároló
edényeket ne a megszokás szerinti időben,

hanem reggel fél 8-ra, jól látható helyre rak-
ják ki. Ne rakják a fa mögé, a sövények tövé-
be, esetleg a parkoló autók közé rejtve. Nem
biztos, hogy minden alkalommal a helyi
munkatársak fogják azt üríteni és keresgél-
ni. Mivel minden nap máshol dolgoznak és
mást gyűjtenek, sajnos nem lesz lehetőség
arra, hogy visszamenjenek, ha valami elma-
rad. Kérjük, a hulladékot a kukákban ne tor-
nyozzák fel, mert az többletszállításnak fog
számítani, amit ezentúl ki fognak számlázni.
A tároló edények tetejét le kell tudni zárni.
Ha valakinek többlet hulladéka keletkezik,
arra zsákot tud vásárolni az ügyfélszolgálati
irodában. Amennyiben hétről hétre keletke-
zik többlet hulladék, úgy kérjük, hogy a tá-
roló edény méretét szíveskedjenek
megváltoztatni. Módosításra ügyfélszolgála-
ti napokon hétfőn és szerdán az ügyfélszol-
gálati irodában van lehetőség. 

Ügyfélszolgálati telefon: 06-20/216-3260;
e-mail: nagytarcsa@eth-erd.hu

A szelektív gyűjtésben is lesz változás.
Változatlanul a hónap első és harmadik szer-
dáján lesz a papírgyűjtés. A második és ne-
gyedik szerdán pedig a műanyag flakonok,
PET palackok, fém dobozok és italos karton-

ok gyűjtése lesz, melyeket vegyesen egy
zsákban lehet kirakni, így megszűnik a csü-
törtöki gyűjtés. 

Kérjük,  a zsíros, olajos anyagokat, olajos
flakonokat, ételtartó dobozokat, konzerves
dobozokat, ne tegyék a szelektívek közé,
azok a kommunális hulladékokhoz tartoz-
nak. 

Lesz házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés,
november 22-én. A már eddig is meghirde-
tett módon a leveleket, füvet zsákokban,
melyek legfeljebb 15-20 kg-osak lehetnek, a
nyesedékeket 1m-es darabokra vágva, köte-
gelve lehet kihelyezni az ingatlanok elé. 

Üveggyűjtés is lesz november 22-24-ig.
Erre az időre egy konténert találnak a műve-
lődési ház melletti hangyaudvarban, ide le-
het elhozni a nem visszaváltható vagy
feleslegessé vált üres üvegeket. 

Ezeket a gyűjtéseket ezentúl havi rend-
szerességgel szeretnénk megtartani, az idő-
pontok egyeztetése még folyamatban van.

FÁBIÁN ISTVÁN
TELEPHELYVEZETŐ

ÉTH NONPROFIT KFT.

A szelektív hulladék szállítási időpontjai év végéig
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KÖZÉRDEKŰ

Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.

Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:

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

Védőnői szolgálat – Egészségház
Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4

Telefon: 06-28-450-251, 70-382-8421
Védőnői tanácsadás

csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére:
Kedd: 8:00-10:00,  csütörtök: 8:00-12:00

Iskolások részére: csütörtök: 12:00-14:00

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Fábri Orsolya

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

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

CS: 15-18, P: 9-12

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

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

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

Gyógyszertár 
Szeptember 18. hétfői naptól újra üzemel a Winkler

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

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

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.

Telefon: 06-28-470-840
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 0:00 – 24:00

Kistarcsai Kórház
Telefon: 06-28-507-600, Recepció: 06-28-507-750

Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12:00 – 18:00
Kedd: 09:00 – 13:00
Szerda  12:00 – 16:00
Csütörtök: 09:00 – 13:00
Péntek:  08:00 – 10:00

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

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

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

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

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

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

Tel.: 06-28-450-204  

Gödöllői Járási Hivatal 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. 
Telefon: 06 28 512-440, 529 100

E-mail: pmh@godollo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 (28) 529-187, 06 (28) 529-200
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
H: 8:00 – 20:00, K: 8:00 – 20:00, Sz: 8:00 – 20:00
Cs: 8:00 – 20:00, P: 8:00 – 20:00

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

Nagytarcsai Település- és Hulladék-
gazdálkodási  Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Munkatárs: Rippel Rozália, telefon: 0670/633-8056

Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com
Igazgató: Ősz Gyula, Telefon: 06-20/479-5156

Ügyfélfogadás:  Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 12.00 – 19.00
Weboldal: www.nagytarcsaikozszolgaltato.hu

Táncsics Művelődési ház bérlése: Kovalcsikné Bartha Mária
Telefon: 0670/321-6042

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadás: Kedd:  12-18, Csütörtök: 12-16.
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HIRDETÉS

Barbara kutyakozmetika 

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

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása. 

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

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

Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu 
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Örömmel  tudatjuk,  hogy  megnyílt Nagytarcsa egyetlen
Kézműves Hamburgerezője és Gyros Büféje. 

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

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

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 10:00 és 20:00 óra között

Road Food



KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w november 17‐én, pénteken 12‐18‐ig
w november 18‐án, szombaton 8‐12‐ig
w december 1‐én, pénteken 12‐18‐ig
w december 2‐án, szombaton 8‐12‐ig
w december 15‐én, pénteken 12‐18‐ig
w december 16‐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


