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ÜNNEP

A forradalom emlékezete

árcius 15-én a Petőfi lakótelepre vezetett az ünnepség résztvevőinek
M
útja, ahol Rónai Pálné önkormányzati
képviselő köszöntötte az ünneplőket,
köztük a település finn díszvendégeit, Asta és Tuomo Uutelát.
A művészeti iskola fúvószenekara játszotta el a himnuszt, majd Deme Dominik előadásában hallhattuk a Nemzeti
dalt.
A rendezvényen Rimóczi Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet.
Emlékeztetett rá, hogy ezt az ünnepet
minden magyar magáénak érzi.
– A szabadságot olyan hősök teremtették meg, akik nem nyerték meg a harcot,
leverték őket, mégis győztek, mégis eredményeket értek el Magyarország fejlődésében – emlékeztetett a polgármester. –
Kivívták a nemzet tiszteletét és beírták nevüket a magyar történelembe. Tetteikkel bizonyították, hogy bár egynek minden
nehéz, sikaknak semmi sem lehetetlen.
Felszólalt és igét hirdetett Baranka
György, evangélikus lelkész, majd Gulyá-
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sik Attila operaénekes adta elő Bánk Bán
áriáját.
A rendezvény a Petőfi szobornál koszorúzással zárult.

Az ünneplők útja innen a Lájk cukrászdába vezetett, ahol Győriné Kováts Andrea, a Falumúzeum intézményvezetője
nyitotta meg Horváth Mária Amatőr festő és Laukóné Tóth Erzsébet tiffany üvegtárgy készítő kiállítását. Ugyancsak
köszöntötte a Blaskovics Oszkár általános
iskola két tanulóját, Tóth-Bagi Annát és
Angeli Anettet, valamint Kovács Liliánát,
aki a magyar-kínai két tanítási nyelvű
gimnáziumba jár, ők szintén kiállították
alkotásaikat.
- zs -
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VÁLASZTÁS

Országgyűlési képviselő: Vécsey László József
A demokrácia ünnepének nevezte az április 8i választást Vécsey László, a Fidesz gödöllői
eredményvárójában, röviddel a szavazás lezárulta után. A facebook-profilján közzétett élő
videóban rámutatott, a következő kormánynak hatalmas legitimitása lesz.
A harmadik ciklusára is megválasztott képviselő még az eredmények ismerete nélkül köszönetet mondott mindenkinek, aki elment a
választásra, különösképp azoknak, akik rá és
pártjára szavaztak.
Amint az korábban jeleztük, Pest megye 6.
számú, gödöllői választókerületében harmincnégyen pályáztak az országgyűlési képviselői székre. Közülük tizennyolc jelöltet vett
jogerősen nyilvántartásba a területi választási
bizottság. Így az egyéni mandátumért folytatott versenyben ennyien indultak, a szavazólapon 18 név közül kellett választania a
szavazónak.
Az Országos Választási Iroda által közzétett
adatok alapján lapzártakor, az eredmények 98
százalékos feldolgozottsága mellett a választókerület tizenhét településén a legtöbb,
28.675 szavazatot Vécsey László József, a Fidesz-KDNP jelöltje kapta, ez az összes szavazat 46,3%-át jelenti. A második legjobb
eredményt, a szavazatok 22,61%-át Lengyel
Szilvia, az LMP jelöltje érdemelte ki, míg a harmadik helyen 19,13%-kal Vig János, a Jobbik
jelöltje végzett. (A faldolgozás tehát lapzártakor még folyt, az újság megjelenéséig a számok minimális mértékben módosulhatnak.)
cízen és határidőre elvégezték azokat a feladatokat, amelyeket a választásról szóló törvény előír. Ennek köszönhetően a választás
napján reggel 6 órától mind a négy szavazókörben a meghatározott feltételek szerint várták a szavazókat. Rendben, gördülékenyen
folyt minden, nem alakult ki hosszú sorállás,
így 19 órakor be is zárhattak a szavazókörök.

Sokan éltek szavazati jogukkal Nagytarcsán. Az egyes szavazókörben a választásra
jogosultak 72, a kettesben78, a hármasban 77
és a négyesben 80 százaléka jelent meg.
Solymosi Beáta szerint – bár a szakértők
úgy vélik, 24 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen
magas a szavazati arány – Nagytarcsán ez
mindig az országos átlag körül, vagy afölött
alakult.
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV

A választókerületben egyébként igen magas volt a szavazók részvételi aránya, a 84.858
választópolgár közül 62.682 vett részt a szavazáson. A részvételi arány 73,87% volt.
Nagytarcsán rendben zajlott a szavazás.
Négy szavazókör működött, kettő a Blaskovits
Oszkár Általános Iskolában, kettő a Csillagszem Óvodában. Kérdésünkre a szavazás lezárultakor, azaz április 8-án 19 órakor
Solymosi Beáta jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője elmondta, a HVI munkatársai a
szavazat kiírásától kezdve folyamatosan, pre-
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ÖNKORMÁNYZAT

Rezsicsökkentés
a Petőfi lakótelepen
Magyarország Kormánya 1072/2018. (III.9.) határozata alapján a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében meghozta a szükséges
intézkedéseket. A Kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy a téli rezsicsökkentésben minden magyar háztartás részesüljön. Nagytarcsa
Község Önkormányzata, aki a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, utasította a Kft. ügyvezetését, hogy a 12
000-Ft, azaz tizenkettőezer forint jóváírásra kerüljön a 2018. április havi fűtésszámlából.
Az Önkormányzat biztosítja a szükséges forrásokat a téli rezsicsökkentés igénybevételéhez
a bérlők részére, annak ellenére, hogy számára
a rezsicsökkentés nem kötelező feladat.
Nagytarcsa Község Képviselő testülete kiemelten fontosnak tartja a Petőfi lakótelep bérlőinek helyzetét, s ezzel a döntéssel is szeretne
hozzájárulni, hogy minden család részesüljön
kedvezményben. A kedvezmény a hátralékkal
rendelkező bérlők részére nem adható.

Polgármesteri Hivatal
Nagytarcsa, Rákóczi út 4. Tel.: 06-28-450-204
E-mail: titkarsag1@nagytarcsa.hu

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

RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER

Márciusi testületi döntések
MÁRCIUS 26-ÁN ÜLÉST TARTOTT NAGYTARCSA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. AZ ALÁBBIAKBAN A
LEGFONTOSABB, KÖZÉRDEKŰ DÖNTÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATJUK KEDVES OLVASÓINKAT.
A Blaskovits Oszkár Általános Iskolában
szükségessé vált az elektromos kapcsolószekrény cseréje, ennek pénzügyi fedezetét
az önkormányzat a tartalékkeret terhére 5
millió forint értékhatárig vállalja.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére
1.245.821 Ft összegben előirányzatot képez
a 2017. évi áramdíjtartozás miatt. (A Petőfi lakótelepen üzembe helyezett hőszivattúk fogyasztása miatt emelkedett meg az
áramszámla, amely a korábbi átalánydíjhoz
képest tartozást mutatott ki...) Az előirányzat
képzése az általános tartalék terhére történik. Ugyanakkor Ősz Gyula, a Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft. ügyvezetője bérét 2018.
április 1-től bruttó 50.000 forinttal kívánja
megemelni a 2018. évi tartalékkeret terhére.
Döntés született, hogy az önkormányzat
a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetését (COFOG: 016010) az alábbi tételekkel, összesen 1.153.970 Ft összeggel

megemeli, melyet a Nemzeti Választási Iroda
költségvetési támogatásként nyújt.
A képviselő-testület a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetője által
készített 2017. évi szakmai beszámolót elfogadta.
Döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat a Nagytarcsa, Tompa u. 19. szám
alatt található, a Pátria Takarékszövetkezet
tulajdonában álló ingatlant, bruttó 17 millió
forint értékben meg kívánja vásárolni a
2018. évi költségvetés tartalékkeretének terhére.
A testület határozott, hogy az Országos
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület
részére 100.000 Ft támogatást nyújt a 2018.
évi költségvetés tartalékkeretének terhére.
Az önkormányzat a megemelkedett gyermeklétszám miatt újabb védőnői körzetet
kíván létrehozni.
Az önkormányzat a kulturális és sportkeret terhére 3 millió forint, valamint az általános keret terhére 1,5 millió forint
előirányzatot képez és különít el a 2018. évi
Ligetfesztivál megrendezésére.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2018. évi közbeszerzési tervet az alábbi táblázat alapján fogadja el:

Felhívás tüdőszűrésre
Tisztelt Nagytarcsai Lakosok!
Az ingyenes tüdőszűrést (40 éves kor
felett ingyenes, fiatalabbaknak vagy
foglalkozás-egészségügyi indokból
1700 forint) idén a XVI. kerületi tüdőszűrő állomás biztosítja.
Aki igényli a szűrővizsgálatot, az jelezze
a Szociális Segítő Szolgálat felé! Minimum 10 fő és időpont egyeztetés szükséges hozzá. A megadott időpontban
fogadják a nagytarcsai ügyfeleket rövid
várakozási idővel.
Jelentkezés a következő elérhetőségeken lehetséges:
Telefonon a 0670/9311962-es telefonszámon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban a Szociális Segítő
Szolgálat ügyfélfogadási idejében.
A tüdőszűrés igénybe vételéhez név,
nagytarcsai lakcím és TAJ azonosító
szám szükséges.
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
Tel: 06/28 450-204/109 m.
E-mail: szocialissegito@nagytarcsa.hu
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KÖZÖSSÉG

Húsvéti adományosztás
Egy nagyobb összegű magánadomány jóvoltából 24 család részére tudtunk húsvét előtt ajándékcsomagot összeállítani,
melynek tartalma kalács, húsvéti sonka, torma, csokoládé, sós
és édes keksz, gyümölcslé és májkrém volt.
A vásárlásban, csomagolásban és kiosztásban Rónai Pálné
Krisztina képviselő asszony, Szlaukó Istvánné Kati a Szlovák Önkormányzat elnöke, Fehér István és Zahalka Dániel, a FLEX Polgárőrség képviselői segítettek. Az önkormányzat pedig a
helyet biztosította a szétosztáshoz, mint ahogy szolgálatunk
működéséhez is, lassan egy éve. Köszönjük!
A Szociális Segítő Zrínyi utcai épülete napról napra épül-szépül, reméljük, hamarosan birtokba vehetjük újra, az egész falu
örömére.
Addig is ideiglenes helyünkön állunk rendelkezésükre:
Polgármesteri Hivatal, Rákóczi út 2-4.
Hétfőn 12-18 óráig, kedden 9-13 óráig, szerdán 12-16 óráig,
csütörtökön 9-13 óráig, pénteken 8-10 óráig.
Telefon: 06-28-450-204/109-es mellék.
E-mail: szocialissegito@nagytarcsa.hu
Készenléti szolgálat: Botz Ágnes, 06-70/931-1962.

Programajánló
Bizonyára az itt élők örömmel tapasztalják, hogy Nagytarcsán évről évre egyre színvonalasabb, sokszínűbb, minden
korosztály és érdeklődési kör figyelmét
élvező kulturális, közösségi rendezvényt
tartanak. Ez egyrész a közösségért tenni
akaró, lelkes civil szervezeteknek, intézményeknek, másrészt a rendezvények
megvalósításához szükséges anyagi forrást biztosító önkormányzatnak köszönhető.
A
képviselőtestület
még
februárban döntött a civil szervezetek által beadott pályázatok támogatásának
mértékéről, így tavaszra már véglegesnek tekinthető az éves rendezvényterv.
A képviselőtestület azt is támogatta,
hogy idén készüljön el egy éves rendezvénynaptár, melyet külön nyomdai kiadvány formájában minden háztartásba
eljuttatunk. Addig is, míg ez elkészül,
szeretném nagy vonalakban, tájékoztatni az olvasókat a következő időszakra
tervezett rendezvényekről, sport- és kulturális eseményekről.
A tavasz első nagysikerű családi rendezvénye, a Húsvéti készülődés már lezajlott, jó érzés volt megtapasztalni,
hogy sokan eljöttek.
A majálisnak hagyománya van Nagytarcsán, de sokévnyi kihagyás után idén
megrendezésre kerül. Május 1-én tartjuk,
a Nagytarcsai Grundon. A szervezők sokféle programmal kedveskednek a kilátogatóknak. Kézműves foglalkozások,
vásár, zenei produkciók, Mölkky verseny,
közös főzögetés és sportprogramok is
várhatók. Aki eljön, igazi majális hangulatot tapasztalhat meg. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! Főszervező a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának csapata.

Májusban van az anyák napja is. A
Nagytarcsai Művészeti Iskola április 24.
és május 3. között tartja anyák napi koncertjeit, melyekre szeretettel várják az
édesanyákat.
Az anyák napjára a Falumúzeum is készül, Győriné Kováts Andrea május 5-én
délután várja a kézműveskedni vágyó
családokat.
Május 27-én a Községi Könyvtár vezetője, Farkas Istvánné Marika szervezésével a magyar hősökre emlékezünk,
azokra a magyar katonákra és civilekre,
akik az életüket áldozták Magyarországért. A megemlékezés az evangélikus
templom előtti hősi emlékműnél lesz.
Június 3-án, vasárnap az orgonazene
kedvelői részére szerveztünk orgonakoncertet. Az előadó Fekete Nándor orgonaművész lesz, aki interaktív módon,
vetítéssel színesítve varázsolja el a hallgatóságot. A koncertnek az evangélikus
templomban ad otthont.
Idén is elindítjuk a fotópályázatot, reméljük sokan küldenek be képeket.
S mi várható a nyáron? Július 23-a és
augusztus 5-e között várják a gyerekeket
a szlovák nyelvi táborba. Ide természetesen minden olyan gyermeket várnak, aki
érdeklődik a szlovák nyelv iránt, szeret
játszani, mozogni és kézműveskedni.
Lesz múzeumok éjszakája, piac ünnep, és szeretnénk augusztus 20-át is
méltó módon megünnepelni. Közkívánatra megtartjuk a nagysikerű liget fesztivált,
többek
közt
szuper
élőkoncertekkel, főzőversennyel és látványos brazil tánc produkcióval is készülnek a szervezők.
Szeptember 1-én ünnepeljük a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület fennálásának 60. évfordulóját. Az
egyesület már régóta készül erre a nagy-
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szabású eseményre, melyet szeretnének
emlékezetessé tenni.
Szeptembertől a rockzene kedvelőinek is szervezünk koncerteket. A Gitármánia zenekar október 6-án és
november 17-én lép fel Nagytarcsán.
Településünkön hagyomány, hogy
csatlakozunk a Kulturális Örökség Napokhoz. Ez idén sem maradhat el, sőt a
helyi értékek bemutatásával, a Nagytarcsai Értékek Napjával szeretnénk a rendezvényt kibővíteni.
Októberben pedig az idősek világnapja alkalmából a nagytarcsai szépkorúaknak szerveződik egy nagyon színvonalas
rendezvény.
A Községi Könyvtár egész évben szervez ismeretterjesztő előadásokat, melyek
nagy népszerűségnek örvendenek.
De már nagyon kiszaladtunk az időből. Gondolatban már az ősznél járunk,
amikor tökfesztivál és terményünnep,
Márton-napi családi délután és sok más
várja az érdeklődőket.
Advent beköszöntével pedig tervezzük a közös gyertyagyújtásokat, hangversenyeket és készülődést.
Kedves Nagytarcsaiak! Ezt a sok eseményt, rendezvényt Önöknek, Önökért
szervezzük! A rendezvények lebonyolításában számos önkéntes áldozatos munkája is megtestesül. A szervezők
„fizetsége”, öröme pedig az, hogy minél
többen eljönnek a rendezvényre és jól
érzik magukat! Mindenkit szeretettel várunk! Kérjük, kísérjék figyelemmel programajánlónkat és az eseménynaptárt!
A NAGYTARCSAI KULTURÁLIS SZERVEZŐCSPAT
NEVÉBEN

RÓNAINÉ KRISZTINA
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OKTATÁS

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola
2016-2017. TANÉV
ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS ÉRTÉKELÉSE
A matematikateszt azt vizsgálja, hogyan képesek a tanulók a mindennapi élet során használni az iskolában tanult matematikai tudásukat.
A szövegértés teszt azt vizsgálja, mennyire
képesek a tanulók megérteni az olvasott szövegeket, azokat a mindennapi élet során alkalmazni, hasznosítani.
Most is jól szerepeltek iskolánk diákjai
mindkét évfolyamon az országos és a községi
eredmények tükrében.
A táblázatból kitűnik, hogy ebben a mérési
évben is az országos és községi átlagok felett
teljesítettek iskolánk tanulói. Köszönjük pedagógusaink és diákjaink munkáját!

A 2017. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
AZ ORSZÁGOS, A NAGYKÖZSÉGI ÉS A KÖZSÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÁTLAGEREDMÉNYEIVEL.

TÓTHNÉ SERES KATALIN INTÉZMÉNYVEZETŐ
FÉNYESNÉ BÉRES ZSUZSANNA TANÍTÓNŐ

Mi újság a Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskolában?
A művészeti iskola ebben az évben már felnőtté vált, 18 éve kezdte el működését és 18
éve dolgozik egy épületben a Blaskovits Oszkár Általános Iskolával. A 2018-as esztendő
nagy változásokat hozott és hoz az intézmény
életében. Januárban ki kellett költözni a régen megszokott kisméretű hangszeres termeinkből, mert az iskolaépület bővítése ezt a
nehéz lépést kívánta meg. A hangszeres órák
megtartása azóta ideiglenes termekben történik. Türelemmel viseljük az építkezéssel járó nagy zajt és port, várva-várva az új
épületszárny elkészülését, amely majd méltó
körülményeket biztosít az intézmény részére.
A tanévet 110 tanulóval és 9 pedagógussal kezdtük el. A következő hangszereken ta-
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nítjuk a gyerekeket iskolánkban, hegedűn,
zongorán, gitáron, fuvolán, klarinéton, trombitán, kürtön, harsonán, tubán és furulyán.
Intézményünkben folyamatosan gyarapodik a tanulói létszám és már négy éve fúvószenekar is működik.
Kodály Zoltán a méltán híres zenepedagógus szerint, „A gyermek zenei nevelését a születés előtt 9 hónappal kell elkezdeni.” Miért is
jó a zenetanulás? A zenetanulás egyidőben
hat mindkét agyféltekére, formálja az értelmet és az érzelmet, tökéletesíti a mozgást, segíti a szociális érést, fejleszti a hosszú távú
memóriát, élményt nyújt és közismert általános nevelő hatása is. Mindez magasabb IQ-t
eredményez.

A zeneoktatásban részt vevő gyerekek létszáma évről-évre növekszik, ennek a növekedésnek sajnos gátat fog szabni a
pedagógusok leterheltsége. Benyújtottuk
már státuszbővítési igényünket az iskolafenntartó Dunakeszi Tankerületi Központ felé, bízva támogatásukban.
Kodály Zoltán így fogalmazott: „Lehet élni
zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De
mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át,
hanem virágos réteken.”
KISS ZOLTÁN
IGAZGATÓ
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Nagytakarítás húsvét után, választások előtt
Egy lelkes kis nagytarcsai csapat idén azt választotta, hogy a szombat délelőttjét a falu
szépítésére áldozza. Körülbelül 45-en voltunk, másfél (!) évestől hetvenévesig, akik a
tavaszi szemétszedési akcióban részt vettek,
és megtisztították a Cinkota, Isaszeg, Rákoscsaba felé vezető főutak szélét az M0 autóútig, illetve a Petőfi lakótelepet, a Grundot
vagy éppen saját lakókörnyezetüket..
A dátum már esőnap volt, ugyanis az
eredeti időpontban nagyon hideg, havas
időjárás volt egész héten, ami megnehezítette volna a szemétszedést.
Nagy Tibor szervezésében immár két évtizedes ez a hagyomány, hogy minden tavasszal elindulunk a faluból kivezető utak
mentén, és szedjük a szemetet. És minden
évben vannak, akik megállnak, legyenek kerékpárosok vagy autósok, lefotóznak minket
és kérdezik, hogy miért csináljuk, kik vagyunk? Kik is vagyunk? Civilek, akik szeretik
Nagytarcsát és szeretnének tiszta környezetben élni, és tenni is érte.
Az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. nagytarcsai kirendeltségének dolgozói még aznap délután összegyűjtötték a
150 zsáknyi, 3,5 tonnányi szemetet és zsákba nem tehető hulladékot. Köszönjük, hogy
szombaton is dolgoztak nekünk és értünk.
Szemétszedés után a Polgármesteri Hivatal és a Nagytarcsai Közszolgáltató jóvoltából nagyon finom pörköltet kaptak az
önkéntesek a Grundon, amelyet Albert Tünde, a Közszolgáltató munkatársa főzött. Köszönjük!
És természetesen mindenkinek hálásan
köszönjük, aki bármennyivel is, bármilyen
formában is, az utak mentén vagy saját lakókörnyezete közelében hozzájárult a szemétszedési akció sikeréhez.
Tudjuk, hogy az illegális szemétlerakást
és szemetelést falunkban és határainkban
nem a nagytarcsai lakosok követik el, mégis leírjuk ide a segítő információkat, amelyek
ismeretében még inkább megelőzhető az
illegális hulladéklerakás.
• A helyi hulladékszállítási terv lapunk
januári számában megtekintehtő, illetve

letölthető a következő weboldalról:
http://nagytarcsa.hu/2018-as-hulladek-jaratterv/
• Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés
van! Minden hónap utolsó előtti csütörtökén. Kérjük, ne dobjanak ki összekötött műanyag zsákban zöldhulladékot a határban!
• A lomtalanítás házhoz menő rendszerben fog működni, megszűnik a kollektív
lomtalanítási dátum. Évi egyszer házhoz lehet hívni ingyenesen a lomtalanító autót,
legfeljebb 2 köbméter lomot visznek el.

• Ingyenes sittlerakásra is van lehetőség,
háztartási mennyiségben Isaszeg felé, Nagytarcsától 2 km-re az Alba Recycling Kft-nél,
nagytarcsai lakcímkártya bemutatásával:
www.alba-rec.hu
• Nagytarcsán az Avia benzinkút mögött
a Schmidt Ker. Kft-nél vas, színesfém, papír,
műanyag hulladék lerakása lehetséges, telefon: 0630-9412-711.
• Kistarcsán, Nagytarcsától mintegy 200
méterre a Duó-Metál Kft-nél szintén van
vas- és színesfém-átvétel, de leadhatóak az
akkumulátorok, használt műszaki eszközök
is (tévé, bojler, hűtőgép, de akár kerékpár,
autóalkatrész stb. is)
Még egyszer mindenkinek köszönjük,
aki eljött és segített! Reméljük, jövőre dupla ennyien leszünk és fele annyi szemetet
kell szednünk, mert egyre környezettudatosabbak vagyunk. :)
A „CIVILEK“ NEVÉBEN: ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
FOTÓ: NAGY TIBOR ÉS A SZERZŐ

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Múlt századi merengő: régesrégi április
Pásztorélet
Az elmúlt kétszáz év legjellegzetesebb pásztorkodási formája Magyarországon a félszilaj-tartás volt.
Az állatokat tavasszal kihajtották a
legelőre, és ősszel hajtották vissza.
A telet istállóban töltötték.
A pásztorok jeles ünnepei a gazdasági év ciklusaihoz, a tavasztól
őszig terjedő időszakhoz kapcsolódtak. A juhokat a legtöbb helyen
már József-napkor (március 19.) kihajtották a legelőre. A lábasjószág
(ló, szarvasmarha) első kihajtása a
legtöbb helyen Szent György napján (április24.) történt meg. Nagyobb településeken az első
kihajtás majálisszerű ünnep volt.
Ezen a napon tartották a juhászok
az első lakomájukat. A gazdák a legelő szélén a faj szerint csoportokba vert állatok felvonulásában
gyönyörködhettek.
A nyáj őrzői megosztották a feladatokat, amelyek meghatározták
a rangsort közöttük. A pásztorok a
rájuk bízott állatok szerint tettek
különbséget maguk között. A legnagyobb tekintélye a lovakat ménesben őrző csikósnak és a
szarvasmarhákra gulyában vigyázó
gulyásnak volt. A nyájban legelő
juhokat őrző juhász csak utánuk
következett. A sáros disznókat
kondában hajtó kondásnak (kanásznak) volt a legkevesebb becsülete.
Erre utal a következő népdal is:
„Csikós legény vagyok,
Hortobágy eleje.
Gulyás, ha nyalka is
utánam a helye.
Kampós juhászokkal
Ritkán parolázok,
Sáros kondásokkal
Még csak szót sem váltok.”
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ

FORRÁS
BAKSA BRIGITTA: SZÜLŐFÖLDÜNK
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Szentgyörgytől
Szentmihályig
Szentgyörgy napjától, április 24-től kapták a megbízatásukat a juhászok, gulyások, hogy majd
Szentmihálykor,
szeptember 29-én elszámoljanak. Nagytarcsán ebben a tavaszi-nyári időszakban
már naplementével szólt az estharang.
Kis Mihály sárkányölő Szent György
napján reggel hétkor hagyta el a Tompa
utcai „pásztorházat”. A disznók a házak
előtt az útszéli pocsolyákban dagonyázva várták. Mihály két fekete korcs kutyájával és ostorának csattogtatásával
indította a menetet a „Szentvég”-ből. Mire a Zrínyi utca közepére ért, a kovácsműhelynél (a mai posta helyén) már ott
sorakoztak a „futómű felújításra” váró fogatok. Kálmán bácsi a fújtatóval hevített
tűzből épp ekkor emelte ki hosszúnyelű
szerszámával a vörösen izzó méretes patkót, hogy az üllőn megfelelő fazonra kalapálja Susztrik bácsi termetes muraközi
lova, Géza számára. A gyarapodó kondát
megzavarta a pengő hang, így a kondás
intett a két kutyának, hogy rendezze a
menetet. Évekkel később a gazdák disznóik helyett teheneiket hajtatták ki naponta. De Mihályt senki sem nevezte
gulyásnak, kondás maradt. Ám ekkor
már az ostorcsattogtatás helyett a bikaszarvból készült kanyargós kürt penetráns hangjával tülkölte végig az utcákat.
Sipiczkiék frissen mosott szoknyái megbotránkozva lógtak a kerítésen, mert
megzavarta száradásukat a marhák maguk után hagyott lepényeinek tisztátalan
látványa. A menet az utolsó házat is elhagyva, már a Vrskák mellett kullogott. A

kondásnak eszébe jött, hogy nyáron
ilyentájt itt gyülekeznek majd a kis népviseletes libapásztorok, kosarukban elemózsiájukkal.
A
patak
partján
játszadoznak szemmel tartva a baromfikat. S, ha kell, akác vesszeikkel terelgetik
vissza az elkalandozó kacsákat és libákat.
Már régen elütötte a nyolcat a toronyóra, mire az S kanyar előtt letértek az isaszegi országútról. A farukat lomhán
riszáló marhák átkelve a laposon megérkeztek a Mókushegy lábához. A csorda itt
a völgyben a kondás, és két kormos segédje felügyeletével békésen legelészett.
Mihály a déli harang kondulására megbökte kalapja karimáját, és csak magában mondta, hogy: „Isten velünk!” Azután
nagyot reccsent a gém, és bólintva ereszkedett a rúd a kút fenekére. Gyors mozdulattal buktatta a csobbanó vödröt és
szapora, nagy fogásokkal húzta fel a vizet. Úgy a tízedik merítés után sóhajtva
nézte a lötykölődő víz színén táncoló
napsugarak villogó kis csillagait. De sokszor kell még telemernie a vályút Szentmihályig! Itatás után az öreg akác alatt ő
is elköltötte szokásos ebédjét. Egy karéj
kenyeret darabka szalonnával, vereshagymával, majd újra odalépett a gémeskúthoz, hogy szomját oltsa. „Lesz
még gazdagabb ebédem is – gondolta ,
ha majd a falu kan disznóit ivartalanítják”.
Mert mint rendesen, a herék őt illették,
csakúgy, mint a pörköltnek való ürgék
Zámborit, az öreg csőszt, aki napestig a
határban barangolt. Csak sötétedés után
tért haza. A gulya tagjai ekkor már túl
voltak a fejésen, és jászlaik előtt heverve,
mélázva kérődztek. Az istálló mestergerendáján fészkelő füstifecskék halkan csiviteltek, s közben lassan csend
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telepedett a falura. A félhomályban denevérek cikáztak a zsupptetős vályogház
felett, mikor az asszony asztalra tette a
puliszkát. A négy éhes gyermek szótlanul
kanalazta. Mihály is. Elégedett volt, mert
jóllakott, s aznapra baj nélkül letette felelősségteljes munkája gondját. Az estebéd után elvackoltak, s ő elfújta a
petróleumlámpa pislogó lángját. A füstölgő kanóc az esti imát pótolva, mint
tömjén ülte meg a kis szobát. A pásztorház poros üvegű kis ablakán beleső
Holdsarló csak homályosan látta az
álomba merült kondás kerek arcát. Ám
azt tisztán érezte, hogy Mihály a karácsony előtti napokról álmodik. Akkor
majd tülkölve járja körbe a falut, hogy a
gazdáktól begyűjtse jól megérdemelt
jussát, a zöldséget, búzát, kukoricát, meg
a sonkát, kolbászt és a szalonnát.
GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

A FALUMÚZEUM
TAVASZI - NYÁRI
PROGRAMAJÁNLÓJA
CSALÁDI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÉZMŰVES DÉLUTÁN:
Május 5. szombat:
ANYÁKNAPI családi délután
Június 16. szombat:
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Mohos Zsófia fotókiállítása

FALUMÚZEUM
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely
Telefon: 06 70 379 8262
NYÁRI NYITVA TARTÁS
április 1. – október 31.
Kedd : 10.00 – 15.00
Szerda : 10.00 – 15.00
Csütörtök: 10.00 –14.00
Szombat: 14.00 – 18.00
AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

SZÜNIDEI NÉPI KÉZMŰVES
TANFOLYAMI DÉLUTÁNOK
Szövés – fonás, Gyöngyékszer készítés, Laukó Éva és
Necné Zsuzsi népi iparművészek vezetésével,
kisebb és nagyobb korosztály
számára, érdeklődő
felnőtteknek is ajánljuk!
Június 19-től július 8-ig
hetente a múzeumkertben.
Programjainkra minden
érdeklődőt szeretettel
várunk!
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Könyvtári hírek
AMIKOR ELÉRKEZÜNK AZ ÉV SORÁN AZ ÁPRILISI HÓNAPHOZ, MINDEN IRODALMAT
SZERETŐ EMBERNEK ESZÉBE JUT A MAGYAR
KÖLTÉSZET NAPJA. A KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK IDEI SORÁT MI IS EGY KÖLTÉSZET
NAPI ELŐADÓESTTEL KÍVÁNTUK MEGNYITNI,
KAPCSOLÓDVA AZ ORSZÁGSZERTE MEGTARTANDÓ PROGRAMOKHOZ. E LAPSZÁM MEGJELENÉSÉNEK IDEJÉN, ÁPRILIS 12-ÉN 18
ÓRAKOR A POLGÁRMESTERI HIVATAL DÍSZTERMÉBEN DR. SZABÓ ANDRÁS ÍRÓ, IRODALOMTÖRTÉNÉSZ ÉS ELŐADÓMŰVÉSZ A
VENDÉG, „ÁLDJ MEG VITÉZSÉGGEL…”, BALASSI BÁLINT ÉS KORA CÍMŰ ELŐADÁSÁVAL.

Miért pont Balassi? Mert ő volt az első
nagy magyar költő. Nagy műveltséggel
rendelkezett. Katonai pályáját az egri várban kezdte. Szerelme és majdan házassága
viharos volt. Bajok, zaklatások és perek sorozatát zúdította a nyakába. Lírájának központi témája a szerelem. Lelki vívódásai
között a vallásban keresett vigasztalást.
Részt vett a török elleni hadjáratban, ahol
is az esztergomi vár ostrománál halálos sebet kapott. Jelentősek szerelmes versei, katonai költészete és bujdosó versei. Azért ő,
mert egy ízig-vérig mai ember: szilaj, kalandvágyó, magát nehezen zabolázó. Hogyan élte meg az életét, milyen
megoldásokat keresett és talált? Az elszenvedett csapások, zaklatások súlya alatt magába száll, és Istennél keresi a vigasztalást.
Aggódó szeretettel nézi hazája sorsát,
majd feláldozza érte életét. Az akkori történelmi helyzetben megtalálta a feladatát?
Mire volt elhívása és abban kitartott-e?
Van-e üzenete nekünk, így több mint 400
év után? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az előadó.
A Balassi életmű tolmácsolóját, dr. Szabó
András irodalomtörténészt és előadóművészt már tavaly, a Sinka Istvánról szóló esten is hallhattuk. Ő a Magyar Katolikus
Rádió irodalmi vetélkedő műsorának vezetője. Előadó estjeivel járja a Kárpát-medence magyarlakta területeit. Munkáját
számos díjjal ismerték el, melyek közül kiemelkedik a 2015-ben kapott Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, melyet a
magyarság kulturális értékeit népszerűsítő
előadóművészi pályája elismeréseként kapott.
Legújabb könyveinkből
Felnőtteknek:
D. Tóth Kriszta:
Húszezer éjszaka
Húszezer éjszaka az több
mint 54 év. Egy egész
élet, amit ugyanazzal az
emberrel kéne hűségben
leélnünk. De képes-e erre
ma egy negyvenes, érzel-
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mekre és intimitásra szomjazó nő, aki a
mindennapi rutinba, a látszatvilágba és saját kínzó vágyaiba beletörik? Mit dönt, amikor váratlanul elérkezik hozzá a mindent
alapjaiban megrengető szenvedély, és felcsillan egy intenzív, új élet reménye? Érvényesek-e még az előző generációk
tanításai az örök hűségről és a jóságról?
Hány nap a világ? Lehet-e egy együtt leélt
élet húszezer éjszakás kaland?
Lauren Fern Watt:
Egy kutya bakancslistája – Négylábú társam
igaz története
Ez az egyedülálló, bájos,
hol mulatságos, hol pedig szívbe markoló történet
a
legjobb
bizonyossága annak, hogyan inspirálnak minket
négylábú társaink. Gizelle élete lenyűgözően szép lecke arról, amit a kedvenceink tanítanak nekünk: élvezzük a kalandokat,
szeressünk feltétel nélkül, és váljunk olyan
emberré, amilyenek szívünk mélyén mindig is lenni szerettünk volna.
Stefánia:
Császárnénak szántak
Miért írta meg Stefánia özvegy trónörökösné ezt a
könyvet negyvenhat évvel
a tragédia után? Nyilván elsősorban azért, hogy az
eseményekről végre a maga változatát – a maga igazságát – közzétegye. Stefánia éretlen bakfis volt, amikor a
hatalmi-családi érdekek kijelölték házastársát. Ehhez társult, hogy anyósa és apósa
éreztették vele: felelősnek tartják Rudolf
tragédiájáért. Az idő múlása sem hozott
igazi lelki megnyugvást, mert a kialakuló
mítosz is fölébe kerekedett: egyenesen
„szerelmi regényt” formált a történetből,
amelyben ő a megcsalt feleség nevetséges
szerepébe szorult, miközben saját magát
érezte az igazi áldozatnak, hiszen ő lehetett volna a korabeli Európa második leghatalmasabb területű birodalmának
legelső asszonya, császárnéja.
Gyerekeknek:
Mechler Anna:
Bartoló, a kis markoló
A kis markolónak egy
építkezés az otthona,
ahol társaival, a többi
munkagéppel együtt
egy új metróvonal kialakításában vesz részt. De vajon milyen lehet a világ az építkezést körülvevő
kerítésen túl? Bartoló kíváncsi, akár egy kisgyerek. A kötet tizenkét izgalmas mesét kínál
a
munkagépekért
rajongó
óvodásoknak.

Julia Boehme:
A nagy Bori könyv
A könyvben hét új Boritörténet található és minden történethez érdekes
tudnivalók, játékos rejtvények és kreatív, vidám
feladatok kapcsolódnak.
Ezek nem csupán remek szórakozást ígérnek a nagy óvodások és kisiskolások számára, hanem egyszersmind segítenek
megismerkedni nekik a betűk világával, felkeltik és elmélyítik érdeklődésüket az olvasás iránt.
Kalapos Éva:
Dac 6. – Éretté nyilvánítva
A magyar szerző 8 kötetes, kamaszoknak szóló
sorozatának utolsó részéhez érkezett, de előtte a
főszereplőknek, Flórának
és barátainak komoly
döntéseket kell hozniuk a jövőjükkel kapcsolatban. Egyetem vagy munka? Mennyit
ér a szerelem és a barátság, mennyit a saját célok? Megoldható-e, hogy egyszerre
legyen minden a miénk?
A következő hónapokban az alábbi
napokon továbbképzés miatt a
könyvtár zárva lesz: április 16-17, 2324, május 2-3, 9-10. Ezért a könyvtár
nyitva tartása változik, májusig szerdán is nyitva lesz 9-15 óráig.
Könyvtárunkba 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:
HÉ TFŐ:
K E D D:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK

9 – 15 óráig
11 – 17 óráig
9 – 15 óráig
11 – 17 óráig
9 –13 óráig

Megközelíthető az iskolát megkerülve a
tornatermi bejárat felől.
A könyvtár elérhetőségei:
Telefonszám: 06-70-337-8752
E-mail: bokkonyvtar@gmail.com
A Facebookon:
https://www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar
FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
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Így készültünk Húsvétra...
Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Ilyenkor emlékezünk Jézus keresztre feszítésére, majd
ünnepeljük feltámadását.
De a húsvéthoz népszokások is kötődnek. Vannak félreértésből adódó, de
már kitörölhetetlenné vált, kedves jelképei, például a nyuszi, valamint az újjászületést, az új élet kezdetét jelképező
tojás, amely kihímezve újabb üzeneteket hordoz.
Országszerte rendeztek nyusziváró
napot a húsvét előtti hétvégén.
Nagytarcsán immár hagyományosan
a szlovákok önkormányzata rendezte a
programot, az önkormányzat támogatásával, mi több, finom falatokról, italról is
gondoskodott. De természetesen itt
volt a Falumúzeum vezetője is, aki kézműveskedni tanította a gyerekeket,
csakúgy, mint az elmaradhatatlan kedves óvónők, s mások, … ki-ki a saját tudását igyekezett átadni.
Aki már készített hímes tojást, vagy
egyéb húsvéti ajándékot, dísztárgyat,
remek időtöltésre lelt a Társasjáték Klub
asztalánál.
A legkisebbek pedig a játszósarokban múlatták az időt, láthatóan elégedetten.
A rendezők a programot vásárral is
egybekötötték, volt itt minden, ami
húsvét táján jó kis ajándék lehet.
Zs. I.

Nagytarcsa új lakói
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ
LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN
LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES,
HOSSZÚ ÉLETET!
VÁRJUK SZERETETTEL MINDEN, JELENLEG
NAGYTARCSÁN LAKÓ, 2016-2018 KÖZÖTT
SZÜLETETT GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS
BEMUTATÁSÁT 1-2 SORBAN A KÖVETKEZŐ
E-MAIL CÍMRE:
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK
ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG.

Tokaji Botond Gyula
2016. március 24-én
született, most ünnepelte a 2. születésnapját.
Második
gyermek, van egy nővére, Réka.

Hangodi Lotti Dorka
vagyok. 2017. október
29-én 3240 gr és 51
cm-rel
kiköltöztem
Anyukám pocijából.
Azóta idekint még nagyobbra nőttem. Anyáékkal
és
Dávid
Tesómmal most már
négyen alkotunk egy
családot.
Az önkormányzat minden, 2017. január
1. után született nagytarcsai újszülöttet
babacsomaggal köszönt.
A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagytarcsai címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal
magában.
A babacsomag átadásának feltétele,
hogy a gyermek születésétől számított 3
hónapon belül a szülő bemutassa a gyermek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát az anyakönyvvezetőnél.
Bővebb információ: Polgármesteri
Hivatal, 06-28-450-204/107-es mellék.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Berecz Natália Tekla 2017. március 16-án,
szülei évfordulóján bújt ki kis albérletéből
3050 grammal, és 52 cm-rel. Mosolygós, kiegyensúlyozott,
hétalvó természetét mindenki irigyli.

Mohos Márton vagyok,
2016. október 5-én születtem. Mosolygós, barátságos kisfiú vagyok,
mindenkinek integetek
az utcán. Nagyon szeretek kertészkedni és mindenhová
felmászni.
Mindig éhes vagyok, szeretem a pocakomat,
de kedvelem a zenét és a társaságot is. Örülök
hogy sok kis pajtás van itt Nagytarcsán!
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HAGYOMÁNYŐRZÉS
korszak hagyományőrzői 30. alkalommal
rendezték meg a forradalom és szabadA
ságharc dicsőséges győzelemsorozatát felidéző Tavaszi Emlékhadjáratot. Április első
hetében ezúttal is útra keltek a huszárok, tüzérek és gyalogosok hagyományait őrző férfiak, sőt hölgyek is szép számmal, hogy
felelevenítsék az 1849-es győzelemsorozatot:
a hatvani, a tápióbicskei, az isaszegi és a váci
csatát. Stábunk ezúttal a tápióbicskei csata
helyszínén kereste fel őket, akik az ország legkülönbözőbb tájairól sereglettek össze.
Tápióbicske és a szomszédos Nagykáta
számára kiemelkedő ünnepnap április 4-e.
Számos más program mellett hagyomány az
is, hogy a két település iskolásai valóságos élő
történelemóra keretében eljátsszák a csatát, ki
császári, ki honvéd csákóval a fején, a gyilkos
lövedékek helyett puha labdacsokkal bombázva egymást.
Az igazi csata felelevenítését megelőzte a
Tápió mai hídja melletti honvédemlékműnél
tartott ünnepi műsor és megemlékezés, ahol
először Czerván György, a Földművelésügyi
Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, majd a résztvevők
koszorúzással tisztelegtek a hősi halált halt
honvédek emléke előtt.
Mielőtt belevetnénk magunkat a csatába,
el kell mondanunk, hogy Tápióbicske a hagyományőrzés egyik tüzér-fellegvára. Vér János, a Bitskey Gáspár Hagyományőrző
Tüzércsapat vezetője bemutatta legújabb
büszkeségüket, Gábor Áron kézdivásárhelyi
rézágyújának hiteles másolatát, amelyet a település ünnepségét követően díszes felvonulás keretében, négy lóval vontattak a
csatamezőre. Az élen a mogyoródi Sándor-huszárok nyargaltak, Ferenczi János vezetésével.
Az ünnepélyes percekben, amikor dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a csata
előtt a tápió hídjára lépett, Bori József, a tápióbicskei baráti kör elnöke, maga is tüzér hagyományőrző, megköszönte a miniszternek a
tárca anyagi támogatását, majd jelképesen
hagyományőrző tüzér hadnaggyá avatták a
honvédelmi minisztert.
Beszédében Simicskó István a szabadságharcban részt vett honvédek erőfeszítéseit
méltatta, s elmondta azt is, manapság is nagy
szükség van arra, hogy erőt merítsünk 184849 hőseinek helytállásából.
Az 1849-es tavaszi emlékhadjáratot a Fülöp Tibor nevéhez kötődő Történelmi Lovas
Egyesület alapította harminc évvel ezelőtt. Bár
a rendező szervezet olykor változott, a fő rendező ma is Fülöp Tibor, aki a csata előtt a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző
szövetség elnökétől, Székely Tibortól a szövetség érdemkereszt-csillagát vehette át.
Eközben a honvédek és a császári egyenruhát viselő hagyományőrzők ugrásra készen
álltak, már mindenkinek viszketett a tenyere,
s a lovaknak is vágtázni való kedve kerekedett. Az utolsó pillanatban kaptuk előbb lencsevégre, majd mikrofonvégre Szulágyi Tibort,
Nagytarcsa alpolgármesterét, aki most hu-
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30. tavaszi emlékhadjárat

szártisztnek öltözve készült az összecsapásra.
Vonzalmáról érdeklődve megtudtuk, családjának egyik ága Bem tábornokkal együtt
érkezett lengyelhonból Magyarországra. A ka-

be való jelentkezést, és összeírást, a falu ötvennyolc nemzetőrt állított ki. A honvédseregbe hat fő vonult be. Az 1849-es tavaszi
hadjárat idején, április 6-án az Isaszeg felől
előnyomuló honvédsereg szétverte a falu keleti határán, a dombokon elhelyezkedő osztrák tüzéreket. Április 9-én Asbóth Lajos
ezredes honvéd gyalog hadosztályának őrvonala Csíktarcsa nyugati oldalán a Szilas patak
mentén helyezkedett el.
A hagyományőrzők a százhatvankilenc évvel ezelőtt történteket idén is a fahíd mellett
elterülő csatatéren idézték fel. Kicsik és nagyok izgalommal figyelték, hogy miként győzik le a magyarok az osztrákokat − ugyanúgy,
mint 1849. április 4-én. Az akkori eseményeket a narrátor, dr. Csikány Tamás történész
professzor idézte fel.
1849. április 3-án a magyar honvédsereg I.
és III. Hadteste Jászberényben állomásozott.
Itt érte az üzenet Klapka Györgyöt, hogy Jelasics csapatai Tápióbicskén tartózkodnak. Erre
a hírre Klapka az I. hadtest katonáival délnyugat felé vette az irányt, hogy megmérkőzzön
Jellasiccsal. Másnap, április 4-én hajnalban a

tonai vonal pedig generációkon át megtalálható volt a
családban, így Szulágyi Tibor
is katonatiszti pályára lépett.
Közben másfelé vette az
irányt, de a vonzalom a hadsereg iránt megmaradt, így
már másfél évtizede több
nagytarcsai fiatallal rendszeresen részt vesz a hadjárat
eseményein.
Szulágyi Tibor olvasmányaira hivatkozva elmondta,
Nagytarcsát is érintette a szabadságharc. 1848 tavaszán
megkezdték a nemzetőrség-

Nagytarcsai TÜKÖR
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– nagytarcsaiak is kivették a részüket
község Nagykáta felé eső részén találkozott a
két sereg. Jelasics csapatai ekkor még megszorongatták a magyarokat, akik újabb és
újabb támadást intéztek a császáriak ellen. Végül megérkezett a 11 000 katonával és 40 löveggel rendelkező III. hadtest, élén a
szabadságharcban az összes csatáját megnyerő Damjanich Jánossal. Ez jelentette a döntő
fordulatot a község határában, a Tápió folyó
mentén lezajlott ütközetben, és hozta meg
még aznap a hőn áhított magyar győzelmet.
A tavaszi emlékhadjárat történetének talán
legszínvonalasabb, legdinamikusabb csatabemutatóját láthatta a több ezer néző április 4én Tápióbicskén.
Innen a következő történelmi csatahelyszínre, Isaszegre vonult tovább a hagyományőrző sereg, ahol április 6-án szintén nagy
sikert arattak.
Másnap, 7-én pedig kettévált a sereg. A főerők Vác felé vették az irányt, míg az utóbbi
évek tradícióit követve a mogyoródi Sándor
Huszárok megkerülő-felderítő akcióba kezdtek, Mogyoród és Fót felé léptetve lovaikat.
ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: HONVEDELEM.HU ÉS SZILAS TV

Tanuljunk a természettől!
Sikerült a házi komposztálás egyik hazai szaktekintélyét, Gellért Miklóst, a SZIKE Környezet és Egészségvédelmi Egyesület
elnökét felkérnünk, hogy tartson előadást Nagytarcsán.
„Gazdálkodás öntözés nélkül, amit a komposztálásról és a
háztáji biogazdálkodásról tudni kell! Egyik legfontosabb
megújuló természeti erőforrásunk a termőtalaj, hiszen az
élővilág jelentős részének, közte az embernek is a tápanyagokban gazdag termőföld biztosítja az életben maradását. Ennek ellenére az elmúlt évtizedekben világszerte
és sajnos idehaza is a talajok rohamos pusztulásának lehettünk tanúi. A komposztálás során megértjük a mindenható természet működését, a komposzt felhasználásával
pedig újra életet lehelünk a talajokba. Az így feljavított termőtalajokban azután tápanyagdús élelmiszereket termelhetünk magunk és családunk legnagyobb örömére.”
Az előadás április 27-én pénteken 18 órától kerül sorra, a Táncsics Művelődési Házban.
Vonzó lehet, hogy az előadás résztvevői között egy kerti komposztálót sorsolunk ki.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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KÖZÖSSÉG

Ki a szabadba, ki a piacra!

eméljük áprilistól már végérvényesen
R
megérkezett a tavasz és a jó idő. Ez nagyon fontos a mezőgazdaság, ezáltal piacunk számára is, hisz már nagyon várjuk az
első friss kerti terményeket. A nagytarcsai
kertekben is beindulhat végre a munka. Bízunk benne, hogy egyre több helybéli dönt
az őstermelővé válás mellett, és kihozza
áruját a piacra, hisz a helyben termesztett
zöldségnél, gyümölcsnél nincs finomabb.
Piacunk választékát szeretném tovább
bővíteni. Nagyon örülünk a kürtőskalácsos
csapatnak, most már rendszeresen kint
lesznek a piacon. Virág és zöldségpalánta
árusítás is várható. Gyógyteák, gyógynövény-készítmények kapcsán is tárgyalok,
reméljük, találkozunk velük a piacon. Őstermelők, kistermelők jelentkezését örömmel vesszük! Kecsketej készítményekre,
reform és diabetikus termékekre, aszalt
gyümölcsökre, kézműves sörökre igény
mutatkozik.
Örömmel jelzem, hogy megújult piacunk logója, arculata. Az eddig már megszokott grafika eredeti nagytarcsai
motívumokkal lett díszítve. Elkészült az új
molinó is. Köszönet a Közszolgáltató munkatársainak, akik már ki is helyezték.
Tavasszal piacunk több újdonsággal jelentkezik. A Fazenda Farm jóvoltából havonta egyszer, a pénteki piacon helyben
készített, főtt ételt is vásárolhatunk. Ecseri
Márti és István minden fő alapanyagot saját gazdaságukból hozzák az ételhez. A finom meleg egytálételt helyben is el lehet
fogyasztani, de akár elvitelre is lehet kérni.
Bizonyára sokan örülnek ennek a lehetőségnek. Az első főzős alkalom április 20-án,
pénteken lesz. Hogy mi fő majd a bográcsban, az legyen meglepetés.
Májustól még egy újdonságra lehet számítani, a havi egyszeri, szombat délelőtti
piacra. A lakossági jelzések alapján igény
lenne rá. Ezért májustól indítunk egy pró-
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baidőszakot. A szombati piac havonta egyszer kerülne megrendezésre, kézműves vásár és bolhapiac bevonásával. Így a pénteki
piac után egy rendkívüli szombati piac is
megrendezésre kerülne, bővített választékkal. Az asztaligényeket kérjük időben jelezzék Fehér István piacfelügyelőnek a
30/353-13-90 telefonszámon. A bolhapiacon való árusítás feltételeiről az árusítani
szándékozókat tájékoztatjuk. (A vásáron az
55/2009. III.13. Korm. rendelet 5.§ 1.bek.
alapján alkalomszerűen magánszemély is
árusíthat.) Az első, szombati piacnap május
12-én délelőtt lesz. Reméljük sikeresek lesznek ezek az új kezdeményezések!
Június elejétől pedig reményeink szerint
beindulhatnak a nyári, kedvezményes vásárok, elsőként a finom földieperrel.
Mindenkit szeretettel várunk a Nagytarcsai piacra.
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ-PIACSZERVEZŐ

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI
A nagytarcsai református szórvány gyülekezet életében nagy változás történt az elmúlt
időszakban. Március 4-től már nem a katolikus kápolnában tartjuk az istentiszteleteinket,
hanem ismét az evangélikus templomban, és már nem kétheti rendszerességgel, hanem
minden héten vasárnap! A kezdési időpont is változott: vasárnap reggel 8.30.
Az elérhetőségünk is változott:
A lelkészi hivatal új címe: 2141 Csömör, Emlékmű köz 4.
E-mail: csomor-nagytarcsa@reformatus.hu
A lelkész elérhetősége:
Esztergály Előd Gábor: +36/30-488-8780; esztergaly.elod@reformatus.hu

Nagytarcsai TÜKÖR

HITÉLET

Ablak – fóbiából az Életre
Húsvét ünnepe határozza meg az előttünk
álló heteket. Húsvét határozza meg az előttünk álló életet is. Azt szoktuk mondani Pál
apostol gondolatai nyomán, hogy ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a hitünk. Az egész keresztyénség értelmét
veszti. Most tovább megyek. Ha nincs feltámadás, akkor hiábavaló, értelmét veszti az
egész élet. Nem is élet az, hiszen be vagyunk zárva a halál láthatatlan tömlöcébe.
Az elmúlás realitása kapcsán azt éljük át,
hogy nem ér az egész semmit. Minden porba hull: a testünk, terveink, elképzeléseink.
De Pál apostol így folytatja gondolatait:
„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül”
(1Korintus 15,20). Mit jelent ez számunkra,
akik nap mint nap rohanunk, gyűjtünk és
tékozlunk, megszerzünk és elveszítünk, félünk és reménykedünk?
A Jézus feltámadását hírül adó asszonyok, magdalai Mária és a „másik Mária”,
amikor a sírhoz érnek, félelmetes erővel
szembesülnek. Földrengés támad, egy angyal jelenik meg, elhengeríti a sír szájáról a
követ, és leül rá. Jézus feltámadt! Az őrök
tehetetlenül összeesnek a félelem miatt. A
Jézus sírjához érkező asszonyokhoz viszont
így szól az angyal: "Ti ne féljetek!" A görög
fóbia (félelem) szó ma már szakszóvá lett.

Sokan félnek. A fóbia tárgyiasult félelem,
azaz fél valaki a bezártságtól, rovaroktól, tömegtől. Valaki azt mondta nekem, hogy ő
nem liftezik; és ha olyan épületbe lép, melyen nincs ablak, vagy olyan buszra száll,
melynek nem lehet az ablakait kinyitni, akkor neki vége van. A fóbia oka viszont más.
Irreális félni a hangyáktól, egértől, szűk helyen a bezártságtól, hiszen ezek nem okozzák az ember halálát. A fóbia igazi oka
olyan félelmetes, hogy még megnevezni
sem merjük. Még félni sem merünk tőle!
Könnyebb azt mondani, hogy a tömegtől
lesz végem vagy a vér látványától. A végső
oka a félelemnek a halál, hisz az jelenti a
legnagyobb bezártságot. Jézus feltámadása ablakot nyitott a halál falán! Eloszlatja a
félelmet! Ezért hirdeti nekünk is Isten követe (az angyal): „Ti ne féljetek!” Hiszen ablak
nyílott az életre!
Próbáljuk megfogalmazni, mi az élet!
Középiskolai biológia tanárom jut eszembe: „az élet az anyag egy különleges megnyilvánulási formája”. Aztán eszembe jut
Szent-Györgyi Albert, aki szövettani kutatásokkal kezdte az élet titkának megfejtését.
Majd az élettan, gyógyszertan és a bakteriológia területén végzett tanulmányokat, de
rájött, hogy még a baktériumok is túlságo-

Húsvéti tapasztalat
Mivel lehet a legkönnyebben megnyerni másokat? Tapasztalat, hogy amit valaki átélt, arról
könnyen fog beszélni másoknak! Akit megérintett Isten jelenléte, aki megtapasztalta az
ebből fakadó békét és örömet, az erről könynyen fog beszélni másoknak.
Első plébánosi helyemen megnyitottam a
plébániát a sérültek, a szegények részére, és lehetőséget adtam a csendes imára az oltáriszentség előtt. Akik ebből a jelenlétből
megtapasztaltak valamit, erről beszélni kezdtek, és folyamatosan jöttek az emberek, hogy
ők is átélhessenek valamit a csendben, a szentségimádás csendjében. Kis idő múlva azt tapasztaltam, hogy felébredt a szívekben a vágy,
hogy többet megismerhessenek az igéből,
Krisztus és az Egyház tanításából. Akik nem
voltak megkeresztelve, keresztelkedni szerettek volna, akik még nem gyóntak, életgyónást
végeztek, megbérmálkoztak, mások rendezték
házasságukat, többen beiratkoztak teológiai
tanulmányok elvégzésére. És természetesen elkezdtek imádkozni.
Akinek felébredt a vágy a szívében a
mennyország után s Krisztussal való egyesülés
után, Isten szereteturalma után, azoknak Isten
ezt a vágyát be fogja tölteni. Tapasztalatot ad
nekik arról, mekkora ajándék Isten országának
igazságosságában, békéjében és örömében élni. Erről a tapasztalatról pedig nagyon könnyű
beszélni. Amit megtapasztaltunk, amit átéltünk, legyen az rossz vagy jó, arról beszélni fogunk. Akár azért, mert öröm, akár azért, mert
sebet okozott, és fáj. Mert nyomja a szívünket!
Amit átélünk, arról könnyen tudunk beszélni. Ha valakinek a csapata nyert egy meccsen,
az képtelen erről hallgatni, mindenhol híresz-

Misék, események, információk

telni fogja. Nehéz szóra bírni azt, akinek nincs
ilyen tapasztalata, vagy úgy érzi, vesztésre áll a
csapata. Hallgató egyház lettünk. Keveseknek
van csak tapasztalatuk arról, hogy Krisztus oldalán a győztes csapatban játszunk. Panaszkodunk, kritizálunk, morgunk, és pihentetjük az
evangéliumot.
Amióta Jézus meggyógyított súlyos betegségemből, átélhettem a Szentlélek újjáteremtő erejét. Számtalanszor megtapasztaltam a ti
keressétek elsősorban Isten országát s annak
igazságát, és ezeket is mind megkapjátok (Mt
6,33) igazságát, és erről nem tudok hallgatni.
Minél többször és többeknek beszéltem róla,
tapasztalatból fakadó tanúságtételem olyan
lett, mint annak a kútnak a vize, amelyből sokszor merítenek; egyre tisztább, ihatóbb lesz a
vize. Minél többször osztottam meg azt a tapasztalatot, amelyet imában az igével vagy
egyházzal való kapcsolatomból megéltem, annál tisztább lett, és ezért még többen merítettek belőle.
Van-e megtapasztalásunk arról, hogy mit
jelent Isten kiválasztott, szeretett gyermekének, a Szentlélek szentélyének és Jézus barátjának lenni? Van-e tapasztalatunk arról, hogy
mit jelent közösségben lenni Krisztus titokzatos testével, az egyházzal? Ha igen, akkor beszéljünk róla.
A kezdetek evangelizációja ilyen egyszerű
volt. Találkoztak Jézussal, megtapasztalták a
szeretetét, látták a csodáit és erről nem lehetett hallgatni. Szájról szájra adták tovább az
örömhírt. Nem valamiféle tant, egyfajta hittant
adtak tovább, hanem a személyes megtapasztalásukat arról, hogy Jézus Krisztus az Úr!
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san komplex lények ahhoz, hogy választ
kapjon kérdésére. Ezért kémiával és fizikai
kémiával folytatta, és az elektronok és a
hullámmechanika világában merült el. S
ekkor arra jött rá, hogy az elektronok csupán elektronok, nem élőlények; útközben
elvesztette az életet, kicsúszott a kezei közül. Végül Istennél kellett megtalálnia a
megoldást. Mert az élet nem anyag, vagy
annak csupán egy szerveződési formája. Az
élet Isten ajándéka, nem 20 vagy 80 évre,
hanem a szabaddá tett sír bejáratán át,
mint ablakon át, az örökkévalóságra. Az
élet: Jézus. Soraimat Szent-Györgyi Albert
egy imájával zárom:
URAM! Fölfedted előttünk az anyagban
rejlő energia titkát, hogy munkánkat könynyebbé és az életet magasztossá tegyük.
Megtanítottál a hangnál is sebesebb utazásra, hogy a távolság ne válassza el többé
az embertől az embert. Munkánk gyümölcsét, a lövedékké sűrített energiát mi eljuttatjuk a föld legtávolabbi sarkaiba, hogy
egymást nyomorúságba és pusztulásba taszítsuk, hogy a letarolt földről kiirtsunk
minden élőt. Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát! Engedd, hogy
hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá
lehessek általa! Adj méltóságot rövid napjaimnak.
BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban:
Április 1. 8. 22-én és május 13, 27-én lesz 11.30-tól
szentmise.

Események
a kistarcsai templomban
Április
14-én 19 órától Karitász bál a Csigaházban
21-én 15-19 óra között, NaHallod! Találkozó a
váci egyházmegye hallássérültjeinek a kistarcsai plébánián. Jelnyelvi és író tolmács biztosítva lesz.
Május
• 12-én Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
• 13. Urunk mennybemenetele
• 20. Pünkösdvasárnap
• 26-án Élő Rózsafüzér Zarándoklat.
• 27. Szentháromság vasárnap hét gyermek elsőáldozása a nagytarcsai templomban.
• 27-én elsőáldozás (7 gyermek) a nagytarcsai
templomban.
A plébánia címe: Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;
nagytarcsa.plebania.hu

LACI ATYA
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KÖZÖSSÉG

Családi faültetés – piknikkel fűszerezve
A sok munka mellett lazítottunk is, finom gulyással fogadtuk a munkában részt vevőket és a
kilátogatókat.
A Füzesliget Egyesület szervezésében, a
Nagytarcsai Önkormányzat támogatásával került megrendezésre idén is a program.
Köszönjük mindenkinek a munkáját.
Idén is bővítjük az elemeket a szabadidőparkban, már megrendeltünk három rugós játékot a játszótérre, és a felnőtt edzési eszközöket
is bővítjük egy evezőpaddal. Ezeknek az eszközöknek egy részét az önkormányzat, a másik részét az egyesületünk fizeti.
Egyesületünk adományokból, adó 1%-ból,
tagsági díjakból tudja a játszótér fejlesztését finanszírozni, ezért szívesen fogadjuk támogatásaikat.
FÜZESLIGET EGYESÜLET
TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK
06 30 366 8928
árcius 25-én 10 órától a Füzesligeti Szabadidőparkban került megrendezésre a családi
M
faültetés program, melyet piknik keretében szerveztünk. Szerencsénk volt, az eső nem esett, viszont hideg volt, ennek ellenére elvégeztük a
betervezett munkálatokat. Mindannyiunk érdeke, hogy a tér, ahol gyermekeink játszanak szép,
biztonságos, tiszta legyen, valamint az eszközök
karban legyenek tartva. A programban a faültetés mellett gazolás, a játszótér és szaletli karbantartása, valamint szemétszedés szerepelt. A
játékok köré gyors növekedésű szilfákat ültettünk, reméljük, nemsokára árnyékot adnak.

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

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
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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!

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás:

Háziorvosi rendelő

Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Solymosi Beáta jegyző ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8:00 – 12:00
Előzetes egyeztetés szükséges a titkárságon.
A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Tel.: 06-28-450-204

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

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

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Fábri Orsolya
Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D. Telefon: 06-20-49-49-456,
06-28/450-051. E-mail: drvereszki@gmail.com
Rendelési ideje: H: 14-17, K: 9-12,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás (időpont egyeztetéssel),
11-13 betegrendelés, CS: 15-18, P: 9-12

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 Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Ügyfélszolgálat 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

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
A Winkler Patika a felújítás ideje alatt ideiglenesen a
Grundon működik (Sport utca), a megszokott nyitva tartással, hétfőtől csütörtökig 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.
(Telefon: 06-70-617 4877.)

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.
Telefon: 06-28-470-840
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 0:00 – 24:00

Kistarcsai Kórház
Telefon: 06-28-507-600, Recepció: 06-28-507-750
Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

FLEX Polgárőr Egyesület
Mobil: +3620- 2359-880, E-mail: fuzesjaror@gmail.com
Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:

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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12:00 – 18:00
09:00 – 13:00
12:00 – 16:00
09:00 – 13:00
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
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Nagytarcsa
Közalapítvány
Kérjük, idén is támogassa

adója 1%-ával
lakhelyét!

Kérjük, támogassa személyi
jövedelmadója 1%-ával

a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
Gyermekmosoly Alapítványát!
Adószámunk: 18690431-1-13
Nem csak egy mosoly a gyermekekért!

Számlaszám: 65100259-11045421
Adószám: 18698635-1-13

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

HIRDETÉS

Juka Bt.

ML PB NET KFT.

Lbub
GYÓGYPEDIKŰR

Nagytarcsa,
Bocskai u. 55.
(kizárólag bejelentkezésre)
06/30-4721910
Hívásra házhoz is megyek!

ISO 9001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!
ISO 14001

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

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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KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w
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április 20‐án, pénteken 12‐18‐ig
április 21‐én, szombaton 8‐12‐ig
május 4‐én, pénteken 12‐18‐ig
május 5‐én, szombaton 8‐12‐ig
A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után
ingyenesen házhoz szállítjuk!
Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig

