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Lapunk karácsonyi számának nyomdába
adását követően még több meghitt

esemény történt a településen. 
December 14-én került sor a falu  het-

ven éven felüli lakosainak karácsonyi kö-
szöntésére. A Táncsics Mihály Művelődési
Házban Rimóczi Sándor polgármester in-
tézett meleg szavakat az idősebb generá-
ció tagjaihoz, majd ünnepi műsor
következett. Elsőként a Nagytarcsai Ha-
gyományőrző Kulturális Egyesület gyer-
mektánccsoportja szórakoztatta a
közönséget, olyan sikerrel, hogy végül  a

nyugdíjasok is táncra perdültek a kicsik in-
vitálására. A Csillagszem ovisai is színpad-
ra léptek, majd az iskola énekkarosai
következtek, akik dallal és verssel köszön-
tötték az időseket. A Szivárvány Evangéli-
kus Óvoda apróságai betlehemi mesét
adtak elő (lásd címlapunk). 

Az ünnepi műsort a XVI. kerületben élő
Bagdi Erzsi előadóművész zárta, színes
dalcsokorral.

A Nagytarcsai Szlovákok Önkormány-
zata által szervezett esemény vendéglá-
tással és ajándékozással zárult.

Folytatódott az Adventi fények elneve-
zésű program, a közös gyertyagyújtás a
Községháza előtti díszkútnál. December
17-én, a harmadik gyertya meggyújtásá-
hoz Esztergály Előd református lelkészt
hívták szolgálatra. A negyedik gyertyát a
szlovák önkormányzat képviselői és a ha-
gyományőrző egyesület tagjai közös
éneklés keretében gyújtották meg.

December 20-án a Nagytarcsai Művé-
szeti Iskola tartott adventi koncertet. A
műsorban felléptek a zeneiskola művész-
tanárai és tanulói. 

Folytatódott és eredményesen zárult a
Nagytarcsaiak a nagytarcsaiakért jóté-
konysági sorozat, az idén is számos ado-
mány gyűlt össze, erről lapunk 4. oldalán
olvashatnak részletesen. 

FOTÓ: SZILASTV
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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Cseppet sem meglepő, hogy ilyenkor,
év elején megkérdezik az emberek, va-
jon milyen lehetőségeket, kilátásokat
hordoz az új esztendő. Megpróbáltam
összegyűjteni a legfontosabb, lakossá-
got érintő változásokat. 

Az első jó hír, hogy ebben az évben
18.900 Ft helyett csak 16.000 Ft a kom-
munális adó mértéke. Egyelőre 2900
Ft-tal tudtuk mérsékelni, de reménye-
ink szerint öt év alatt, folyamatos csök-
kentésekkel le tudjuk majd nullázni ezt
az adónemet. Ahhoz, hogy a lakossági
terheket csökkenthessük, jelentős mér-
tékben hozzájárul, hogy az elmúlt
években több mint hatszáz cég telepe-
dett le nálunk, többnyire kis- és közép-
vállalkozások, amelyek jelentős adót
fizetnek be közös kasszánkba. A jó adó-
morál magas szinten tartásához termé-
szetesen hozzájárulnak a hivatal
dolgozói is, köszönet nekik érte.

Ugyanakkor az építményadót, ame-
lyet hosszú éveken át négyzetméteren-
ként 700 forinton tartottunk, most 150
forinttal megemeltük. Ez nem a lakos-
ságot, hanem a vállalkozásokat érinti,
ám számukra sem megterhelő, mert
ezt az adóalapjukból leírhatják.  Hozzá-
teszem, az így születő bevétel-növeke-
dést teljes egészében a helyi
tömegközlekedés színvonalának eme-
lésére fordítjuk. Ezt a szolgáltatást kon-
cessziós szerződés alapján a VOLÁN
nyújtja. Jó a kapcsolatunk, már több
tárgyalást is folytattunk arról, hogy a
hirtelen megnövekedett lakosságszám
járatsűrítéseket igényel. 

Igen, nagy léptekben nő a lélek-
szám, nemcsak cégek, hanem családok
számára is vonzó a település. Számítá-
saink szerint idén újabb ezer fővel gya-
rapodunk.

És nemcsak azért, mert épülnek a
házak, s beköltöznek a családok, ha-
nem azért is, mert a már itt élők köré-
ben is emelkedő tendenciát mutat a
gyermekáldás. Pár év alatt megduplá-
zódott a születések száma, tavaly 72
babával szaporodtunk. Ez egy újabb
kellemes gondot hoz magával, ezt a
létszámot már egy védőnői körzettel
nem tudjuk ellátni, ebben is lépünk rö-
videsen.

A lakosságszám növekedése azt is
szükségessé teszi, hogy létrehozzunk
még egy háziorvosi körzetet, ami talán
könnyebb feladat. A rendelő az önkor-
mányzaté, s mint másutt, két orvos is
tudja használni, váltásokban.

Szintén jó hír, hogy idén folytatódik
a tavaly sikeresen megkezdett járda-
program. Ezúttal a Zrínyi utca követke-
zik, hiszen ez a járda már elég romos
állapotban van. Amint elkészül a Mező
utcai közműbekötés, ott is megtörténik
az aszfaltozás. Mint ismeretes, tavaly
három utcát tudtunk felújítani a BM
pályázatán nyert 13 millió forintból, s a
mellé tett ugyanennyi saját forrásból.

Idén befejeződik két épületünk fel-
újítása. A Szociális Segítő energetikai
korszerűsítése a befejezéséhez közele-
dik, a belső munkákat az önkormány-
zat által kiírt közbeszerzés nyertese
fejezi majd be. Reméljük, április-május-
ra a szolgálat, valamint a fogászat és a
patika is visszaköltözhet. Hasonló a
helyzet a HEMO épületével, szeretnénk,
ha idén azt is birtokba vehetné a lakos-
ság. Amolyan civil házként funkcionál
majd, a civil szervezetek mellett pedig
a Községi Könyvtár is helyet kap majd
benne. 

Mint ismeretes, a legtöbb gondot az
utóbbi években az ivóvíz minősége
okozta. Írtunk, beszéltünk már a sikeres
próbafúrásokról, amelyek eredménye-
ként szinte vas- és mangánmentes vi-
zet találtunk. Most folyik a vízjogi
engedély beszerzése, aztán fúrhatjuk a
két kutat, s készülhet egy medence is.
Ezek megvalósulását május végére vá-
rom, remélhetőleg ez is hozzájárul
majd a vízminőség látványos javulásá-
hoz.

A tanterembővítésről is beszéltünk
már, most erről csak annyit, hogy a jó
időnek is köszönhetően a kivitelezők
jól haladnak, az alapozás kész, már
épülnek a falak. Megvan rá a remény,
hogy a következő tanévre elkészül a
nagyszabású beruházás. Az étkeztetést
is megoldottuk, januártól az önkor-
mányzat busza szállítja.

Örömmel jelenthetem azt is, hogy
nyertünk a bölcsőde-pályázaton, csak-
nem 300 millió forintot. Hat csoport-
szoba épül meg ebből, amely
vélhetően egyelőre elég lesz, bár pon-
tos adataink az igényekről még nincse-
nek. Folyik a közbeszerzés. Reméljük,
sikeres lesz, hiszen október végére át
kell adnunk az épületet.

Végül egy beszédes adat: 2017-re és
2018-ra mintegy 659 millió forintot
nyertünk beruházásokra, ehhez mind-
össze 100 millió a saját erő.

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER

Testületi döntések
Az elmúlt évben december 18-án ülésezett utol-
jára Nagytarcsa Község Önkormányzatának Kép-
viselő- testülete. Lássuk a közérdeklődésre
számot tartó határozatokat! 

Döntés született, hogy az önkormányzat a Flex
Nagytarcsai Polgárőr Egyesület részére 1.000.000 Ft
támogatást nyújt gépjárművásárláshoz a 2017. évi
költségvetési rendelet általános tartalékának terhé-
re. 

A testület úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szo-
ciális Segítő Szolgálat számára, fűtés-hűtés-korszerű-
sítés céljából anyagköltségre 5.000.000 Ft + ÁFA
összeget a 2017. évi költségvetés általános tartaléká-
nak terhére jóváhagy.

Nagytarcsa Község Önkormányzata tagként lép be
a Malomárok Lakópark Polgári Jogi Társaságba. A tes-
tület felhatalmazta a polgármestert pénzügyi kötele-
zettségvállalásra az önkormányzat tulajdonában álló,
Nagytarcsa, 1251/76 (1/1 tulajdoni hányad), és
1251/97 (439/937 tulajdoni hányad) helyrajzi számú
ingatlanok területi arányában benyújtott infrastruk-
turális beruházások vonatkozásában, legfeljebb
2.000.000 Ft erejéig. 

A testület korábbi döntése kiegészítésére a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4a. pontja sze-
rinti kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 017/1 és
017/3 hrsz ingatlanokat. Egyúttal legkésőbb 2018. 12.
31-ig szóló érvényességi határidővel azokat az aláb-
bi ingatlanokat is kiemelt fejlesztési területté nyilvá-
nítja, melyek átsorolására, visszaminősítésére a
gazdaságfejlesztési területek megvalósításával ösz-
szefüggésben egyéb jogszabályi előírások betartása
miatt kapcsolódó jelleggel szükség van.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a folyamatban lévő te-
lepülésrendezési terv módosítása során 0128/21
hrsz-ú ingatlan területét területcserés megoldással
Gksz-3 jelű övezetbe sorolja.

Döntöttek a képviselők arról is, hogy a település-
rendezési tervmódosítási csomagból a kiemelt fej-
lesztési területek közé tartozó 017/1, 017/3
(megosztás után 017/4 és 017/5), 093/111, 0128/21
hrsz. ingatlanok területeire gyorsított eljárással önál-
ló településrendezési terv készülhet.

A képviselő-testület arról is határozott, hogy a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére 24.000.000 Ft
működési kölcsönt nyújt, a Kft. folyószámlahitel-ke-
retének kiegyenlítése céljából, 2018. február 28-i fize-
tési határidővel, melyet általános tartalék terhére
finanszíroz. 

Kéményseprés
A Belügyminisztérium Országos Katasztró-

favédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központja arról tájékoztatta az önkormányza-
tot, hogy a kéményseprő-ipari társasházi sor-
munka ütemterv alapján a kéményseprésre
Nagytarcsán  2018. február 1. és április 30. kö-
zött kerül sor.

Reményteli új esztendő
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Az elmúlt évben meghirdettük a III. fo-
tópályázatot, amelynek a Nagytarcsai
hangulatok címet adtuk. Várakozással
teltek a hónapok. Reméltük, a nyár él-
ménygyűjtéssel és fotózással telt el,
most, a mobiltelefonok és a rendkívül
népszerű szelfizés korában. 

A nyár végi határidőre, sajnos úgy
tűnt, hogy nem érkezett elegendő fotó
a kedves lakótársaktól. Veszélyben volt
a kiállítás. Tudjuk folytatni vagy nem?
Ameddig erről dilemmáztunk, addig
bejött még egy pár fotó, de az időből
már kifutottunk. A felkért zsűri pontozá-
sára már jutott elegendő idő. Szervező-
társaim a 18 pályázónak 57 képéből
választották ki azt a 40 fotót, ami a té-
mának és a minőségnek megfelelt, és
végül is a grafikai munkák után előhí-
vásra került. 

A statisztikai adatok kicsit csalókák.
Nem mindenki küldött be 5 fotót. Aki
csak egy darabot talált a fotógyűjtemé-
nyében, az megtehette, hogy csak azt
az egyet küldi be. Az informatikai részt
Koszták Rudolf, a grafikai feladatokat
Pete Dóra oldotta meg. 2017. szeptem-
ber 24-én a Lájk cukrászdában megtör-
tént a kiállítás megnyitása. 40 szép
képet tett ki két segítőnk, Kovács-Le-
hóczki Orsolya és Lovasi Andrea.

A tavalyi természetfotó-többség
után, most állatos képeket is kaptunk,
és szép számmal érkezett életkép is. So-
kakat megihletett a szüreti bál, a népvi-
selet, és a tempomképek is
kihagyhatatlanok. 

Eljött az idő, hogy december 30-án
lezárjuk a közönségszavazást. A Szlovák
Önkormányzat elnökével, Szlaukó Ist-
vánné Katival néztük át a cédulákat, ami
összesen 307 darab volt. A nem egyér-
telmű szám-betű kombinációkat nem
tudtuk figyelembe venni. Meglepőd-
tünk a sok szavazat láttán, és íme, a kö-
zönség döntése alapján a
végeredmény:

I. helyezett 36 db szavazattal: Apostol
Krisztofer, akiben egy ifjú vadászt tisz-
telhetünk. Képének címe: Disznók a me-
zőn.

II. helyezett 23 db szavazattal: Dürr
Balázs egyetemista, őt az egyre ritkáb-
ban előforduló téli táj ihlette meg. Ké-
pének címe: Hársfák fehér ruhában.

III. helyezett: 19 db szavazatot két pá-
lyázó is kapott: Pataki Ági, aki népvise-
letbe

öltöztetett kislányáról készített fotót.
Képének címe: Augusztus 20.

Simon Andrea az őszi falumúzeumot
kapta lencsevégre. Képének címe: Őszi
múzeum.

Az IV. és V. helyezést két képével Ko-
vács Lehóczki Orsolya nyerte el 14,  illet-
ve 16 szavazattal. Képeinek címe: A
haragos égbolt és a Várakozás. Őszi tá-
jakat örökített meg ő is.

A VI. helyezésnél pedig három fotó is
11 db cédulát gyűjtött a közönségtől: 

Mizer Zsolt: A néző. A cikkem írásakor
sikerült magamat is beazonosítani: A Fa-

lusi hangulat és a Gyülekezés című ké-
peim kerültek be ebbe a kategóriába. 

És végül a VII. helyezett – bevallom
nekem egyik kedvencem – Mizer Zsolt:
A munka ünnepe. A szerzőnek sikerült
elkapnia ezt a mókás pillanatot. 10 db
szavazatot ért. 

38 fotó nyerte el a szavazók tetszését.
Amiket már nem említek, azok 10 szava-
zat alattiak. 

Nagyon köszönöm minden résztve-
vőnek, hogy komolyan vették a felhí-
vást, és beküldték a fotóikat. Nélkülük
ez a kiállítás nem jöhetett volna létre.
Még egyszer köszönöm a fent említett
szervezőtársak munkáját a kiállítás lét-
rehozásában, Krantzné Áginak az em-
léklapok gyártásában. Köszönjük a
települési és a szlovák önkormányzat
anyagi és szervezési hozzájárulását, a
Nagytarcsai Tükörnek és a SzilasTV-nek
a híradásokat. Szintén köszönet a hely-
szín biztosításáért a Lájk cukrászdának,
amit három évvel ezelőtt megtaláltunk,
s a kölcsönös előnyök alapján partne-
rünkké vált. 

Aki lemaradt és nem nézte meg a
2017. évi szép fotókat, vagy kedvet ka-
pott a fényképezéshez, az várja meg a
következő fotópályázatot. 

(A tavalyi első, második és két harma-
dik helyezett fotó a lapban található 

falinaptár hátoldalán, 
poszterként is megjelent!)               

SEBŐK ZSUZSANNA

Fotópályázat: Nagytarcsai hangulatok 

Sikerrel zárult a tavalyi adománygyűjtés,
ezáltal helybéli rászorulóknak tudtunk
egy kis örömet szerezni. Az adomány-
gyűjtő pontokon leadott, illetve a banki
úton érkezett pénzadományokból 40
nagytarcsai családnak sikerült tartós
élelmiszerekből, finomságokból álló
ajándékcsomagot összeállítani. 

A kisgyermekes családok játékokat is
kaptak. Hálásan köszönjük az adomá-
nyozók nagylelkűségét! Megható mó-
don az iskolások mindegyike egy
csokiszeletről lemondva adományozott!
Köszönjük a Nagytarcsa Közalapítvány-
nak, hogy segítségükkel banki úton is
lehetett pénzt küldeni.  

Az akció fő koordinátora a Nagytar-
csai Szociális Segítő Szolgálat volt. Ők és
önkéntes segítők végezték a munka
oroszlánrészét, amelyért nagy köszöne-
tet szeretnénk mondani! Köszönjük dr.

Novák Éva, Botz Ágnes, Zavicsa-Varga
Viktória, Pánczél Kálmánné Ibike, Szlau-
kó Istvánné Katalin és minden segítő ál-
dozatos munkáját! Ők intézték a
bevásárlást és az adományok csomago-
lását is. Köszönjük az önkormányzat se-
gítségét, hogy rendelkezésre bocsátotta
a hivatali gépkocsit és Székely László úr
nagyszerű szolgálatát! 

A Katolikus Karitász jóvoltából 50.000
Ft értékű gyermekvédelmi Erzsébet
utalvány is jó helyre került.  

Adni jó! Hálásan köszönjük, hogy
szebbé tették a rászorulók ünnepét! Re-
méljük a jótékonysági akciót 2018-ban
is meg tudjuk szervezni!

Mindenkinek nagyon boldog, békés
új évet kívánnak az akció segítői és köz-
reműködői. 

Nagytarcsaiak a nagytarcsaiakért... 
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Adecember kopogtatott az ajtónkon, óvo-
dánkban is kigyúltak a karácsonyi fények,

elkészült a várva várt mikulásház.
A nagyszakállú most sem felejtette el az

óvodásainkat, akik csillogó szemmel hallgat-
ták őt. Énekeltünk, verseket mondtunk neki.

Óvodánkban idén is kézműveskedéssel
hangolódtunk az ünnepre. Három napig
szebbnél szebb aprócska ajándékokat készí-
tettek a szülőkkel közösen a gyerekek. Az
ilyenkor árusított sütemények – melyek a szü-
lők keze munkáját dicséri – ismét sikernek ör-
vendtek. Az eladásukból származó bevétel az
alapítványunkat gyarapította, amelyet a gye-
rekekre fordítunk.

A hónap közepén az idősek karácsonyára
szeretettel készült a pitypang csoport, meg-
hitt műsorukkal könnyeket csaltak a nyugdí-
jasok szemébe.

Idén először látogattak el ovisaink a BGW
irodaházba. Az ott működő cégek összefogá-
sával és támogatásával az általuk felajánlott
500.000 Ft értékű adományból udvari játékok
megvásárlására lesz lehetőség óvodánkban.
Ezt a páratlan gesztust ovisaink a saját képes-
ségeik legjobbját megcsillog-
tatva, karácsonyi műsorral
hálálták meg.
Köszönjük támogatóinknak:
• Blue Green Way Kft.
• Nagytarcsa Ipari Park
• F-Trans Kft.
• WIND Eurotrans Kft.
• TA-KÓ Truck Trans Kft.
• MacroFleet Kft.
• NetQuality Kft.
• LT Szállítópálya
• CE Developments

MIKLÓSSY VERONIKA
ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA DOLGOZÓI

Karácsony a Csillagszem óvodában

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ
LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN
LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES,
HOSSZÚ ÉLETET!  
HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN 2016-2018 KÖ-
ZÖTT SZÜLETETT GYERMEKÉT IS LAPUNK HA-
SÁBJAIN KÖSZÖNTSÜK, KÉRJÜK KÜLDJE EL A
GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATKO-
ZÁSÁT 1-2 SORBAN A 
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM 
E-MAIL CÍMRE 
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIÁNAK. 
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK
ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG. 

Gerencsér Anna a
nevem, 2017. decem-
ber 12. napján, 9 óra
53 perckor jöttem a
világra. Súlyom 3600
gramm és 56 cm
hosszú vagyok.
Szüleim és testvéreim

már nagyon vártak, azóta is folyamatosan
kényeztetnek.

Jezerszki Noel Nimród a
nevem. 2017. november
29-én, 3070 grammal és
51 cm-rel láttam meg a
napvilágot. Két testvérem
van, akik nagyon vártak
már. Jó babának monda-
nak, mert csak eszem és
alszom, de néha azért
nyűgösködöm anya örömére. 

Saxinger Mira Ritának
hívnak. 2017 őszén let-
tem 1 éves. Huncutsá-
gom határtalan.
Szeretek felmászni min-
denre, amire lehet, és
persze arra is, amire
nem. Lehet, hogy szikla-
mászó, vagy artista le-

szek... Példaképem a bátyám, Ő mindennek
tudója. Igyekszem ellesni tőle, hogyan kell
jól viselkedni, meg azt is, hogyan csintalanul.
Szeretek beszélgetni, ha találkozunk, bátran
szólíts meg, mesélek többet is.

Muzsik Marcel 2017.12.13-a reggelén érke-
zett közénk. Nővére Lili,már nagyon várta, és
mi, a szülei is. Marci nagyon jó baba.

Az önkormányzat minden, 2017.  január 1.
után született nagytarcsai újszülöttet baba-
csomaggal köszönt. 
A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatö-
rölközőt 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 lakcím-
kártyáját és születési anyakönyvi kivonatát
az anyakönyvvezetőnél.

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

Nagytarcsa új lakói



Nosztalgia
... Vonzalmam e hideg évszakhoz érthető,
hiszen névnapom és születésnapom kere-
tezi. Bár, vízkereszt után, megunva a telet,
már a tavaszt várom, hólapátolás közben
mégis nosztalgiával gondolok vissza a rég-
múlt téli szünetek nyugalmára. 

Gyermekszobánk ablakából önfeledten
bámultam, amint cinkék, tengelicék, zöldi-
kék nagy egyetértésben lakmároztak a
nagydiófánkra felgallyazott szalonnabőr-
kéken. A lassan telő szürke napok csendjét
csak a száncsengők csilingelései törték
meg. Némára dermedt, csapzott szamár-
kórók figyelték kíváncsian a szántóföldek
puha hópaplanját, melyet fácánok, nyulak,
rókák rajzoltak kalandosra. Délelőttönként
a faluszéli „Vrska” lejtőjén ródliztunk. Azon
versenyeztünk, ki tud messzebb csúszni. A
többnyire házi tákolású, vasalás nélküli fa-
szánkók lassan, akadozva csúsztak le a lan-
kás domboldalon. Irigykedve néztük,
amint Antal Dódi a vasszánjával sebesen
száguldott le egészen a patakig. 
Vasárnap délutánokon a Mókus hegy aká-
cosának csendjét csapatunk vidám zsivaja
töltötte be, mert itt a meredeken a legócs-
kább tákolmánnyal is szédületes sebes-
séggel lehetett hosszan száguldozni. Csak
a korai sötétedés hajtott haza bennünket.
Vacogva szaporáztuk lépteinket, mert a
lucskos nadrágszárunkra olvadt hó kez-
dett megfagyni. 
Akkor lett igazán kerek a nap, amikor va-
csorára a forró teához a fokhagymával ala-
posan bedörgölt, zsírban sült pirítóst
majszoltam. A 25 wattos konyhai lámpa
félhomályában nézegettem, amint a kony-

haasztal széle fölé hajolva nagymamám
akkurátusan, szemezgetve pucolja a rizst a
hétfői disznóöléshez.

Télen a sötét rideg hajnalokat éhes disz-
nók visítása verte fel szerte a faluban. Jo-
gosan méltatlankodtak, hiszen előző este
már nem kaptak vacsorát.  A nagy üstben
jó ideje forrt a víz, és megérkezett Misa bá-
csi, a TSZ-elnök, a mi „házi böllérünk”. Min-
den évben ő szúrta meg a vágásra
megérett disznóinkat. Előtte persze a se-
gédekkel egy kupica „fogsorlazítót” is be-
kaptak, hogy legyen bátorságuk
megküzdeni az ingerült állattal. Voltak
olyan esetek (no, nem a mi falunkban),
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Múlt századi merengő: régesrégi januárok
A karácsony ünnepe utáni nyolcadik
nap vagy másképpen „Karácsony nyol-
cada” – újév napja. Ezen a napon vitték
fel Betlehemből a jeruzsálemi nagy-
templomba a megszületett kis Jézust,
hogy bemutassák (elnevezzék), és zsi-
dó szokás szerint körülmetéljék. A ka-
rácsony tehát Jézus születésnapja,
január elseje pedig a neve napja. (Ezért
lett a közismert mozaik szó, a BÚÉK ke-
resztyén olvasata: Bízd Újra Életed
Krisztusra.) 

Időszámításunk is ezzel a nappal
kezdődik. Régi könyvekben még így ír-
ták a dátumokat: Kr. e, és Kr.u. Azaz,
Krisztus előtt, és Krisztus után, csak a
múlt századi kelet-európai ateista ide-
ológia akarta megtagadni ezt a tényt.
Ezért került használatba az időszámítá-
sunk előtt, és időszámításunk után
meghatározás. Magyar keresztyén kö-
rökben ez az i. e., illetve i. u. rövidítés
Idvezítő (születése) előtt, vagy után-t
jelentett. Az évszámok írásánál azon-
ban ma is gyakran használatos két be-
tű: A. D., azaz „Anno Domini” latin
kifejezés, magyarul:  az Úrnak Évében. 

Sajnos falunkban már kihalt az „egy-
házkelés” régi gyakorlata. Az édesanya
első útja – pár nappal a szülés után,
amint megerősödött – a templomba
vezetett. Itt a lelkész megáldotta őt új
feladatában és együtt imádkozott ve-
le. Ha valaki egyházkelés előtt ment ki
a faluba, azt megszólták.

Kihalóban vannak már  azok is, akik
még a hónapokat és heteket is a ke-
resztyén hagyomány szerint nevezték,
például Szentmihály havában, Pün-
kösd, vagy Szentháromság hetében
stb. 

Az egyik legősibb keresztyén ünne-
pünk, a Vízkereszt is lassan feledésbe
merül – pedig a „három királyok” –
azaz a Biblia-beli napkeleti bölcsek –,
akik ezen a napon érkeztek a „Messiás”
(megváltó) Jézus látására, igen kedvelt
témái az irodalomnak, zenének, és a
képzőművészeteknek. 

Ugyanígy ismeretlen már a mai
gyerekek számára a csendes téli falusi
élet a maga visszatérően beköszönő
munkáival, és örömeivel. Utazzunk
most vissza az időben majd félévszáza-
dot, és pillantsunk bele Nagytarcsa
régmúlt téli világába…

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ



hogy a böllér és segédei már a többedik
stampó után keresték fel az ólat. Ennek
következtében a kés nem a megfelelő
helyre csúszott. A sebzett állat meg esze-
veszetten menekült, és igen fáradságos
hajsza után sikerült csak a vágás.
Nálunk azonban minden ékes rendben
zajlott. Édesapánknak viszont ilyenkor
eszébe ötlöttek a szép nyári napok, amikor
disznóparéjjal etette hízónkat, miközben a
csámcsogó jószág hátát seprűnyéllel va-
kargatta. A koca önelégült röfögéssel je-
lezte, hogy teljes az idill. Ezért, miután
kitöltötte a pálinkákat, rendszerint gyor-
san elsietett a faluba látogatni, hogy ne
hallja a sivítást. Mi, gyerekek viszont erre
ébredtünk. Az iroda ablakából megnéz-
hettük, amint az udvar közepén szalmával
borított tetem lángba borul. Derengett a
reggel, mire a perzselés lángjai kihunytak.

Mire a kormos állatot tisztára vakarták,
már mi is ott sürgölődtünk. A sült hagy-
másvér-reggeli után Misa bácsi nagy szak-
értelemmel elvégezte az állat bontását.
Odébb Fényes Erka néni a fateknőben
mosta tisztára a beleket. Mire leültünk a
párolgó orjaleveshez, hízónk minden al-
katrésze a konyhában volt. Vidáman cse-

vegő munkás délután következett. Bizony
öreg este lett, mire a sonkák, szalonnák
pácolva, a tepertő kisütve, a kolbászhús,
valamint a disznósajt és a hurka fűszerek-
kel bekeverve, bélbe töltve a másnapi füs-
tölésre készen álltak. A hidegre kitett
bödönben a zsír már dermedni kezdett,
amikor a toros asztalt körül ültük. 
A vacsora végén – mikor a resre sült, vas-
tagbélbe töltött hurka pálcikáját szopo-
gattam –, nem gondoltam arra, hogy
városi kortársaim a technika órákon azon
töprengenek, hogy mitől hurkapálca a
hurkapálca…

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS
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2018. évi MÚZEUMI 
RENDEZVÉNYNAPTÁR

Családi kézműves szombat
délutánok

Február 3.  „Medvehívogató”
Március 10. „NEMZETISZÍN“ 
Május 5. ANYÁKNAPI 

Június 16.  
Múzeumok Éjszakája

Időszaki fotókiállítás-megnyitó

Június 18-tól - július 7-ig
szünedei népi 

kézműves tanfolyamok:
szövés-fonás és  

gyöngyékszerkészítés

Szeptember 15-16. 
Kulturális Örökség Napok

Pest Megyei Értékek
vándorkiállítás 

November 10. 
Márton napi családi délután

December 9. 
Karácsonyváró 
családi délután

KEDVES CSALÁDOK!
Február 3-án, szombaton 16-tól 19 óráig

„MEDVEHÍVOGATÓ”
családi kézműves délutánt tartunk a Falumúzeumban!

MACKÓS FALIKÉPEK készítése Berkes Mónikával
MACKÓBARLANG-építés és barlangi MACKÓ-LAKÓ gyártás.

Az elkészített alkotások elvihetők. Részvételi díj: 600 Ft/db.

Meleg teával, zsíros kenyérrel és szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

A rendezvény támogatója: Nagytarcsa Község Önkormányzata
és a Nagytarcsai Sercli Házi Pékség Kft.
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TÜKÖR
Megjelenik: havonta, 1600 példányban

Kiadó: 
EnterArt Sajtó és Reklám 
Produkciós Iroda Bt.

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

Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

Nagytarcsai

Az önkormányzat 
ingyenes 

közéleti magazinja

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

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

Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!

Így, a naptári év kezdetén mindig keressük a
fogódzókat, amik segítenek abban, hogy az
elkövetkezendő időben velünk legyenek az
év során. Adjanak vigaszt a bajban, tanácsol-
janak a tanácstalanságban, jókedvre derítse-
nek, bíztassanak, örömünket kiteljesítsék. Az
olvasást szerető emberek különösen is nagy
kincset találnak egy-egy jó könyvben. Igaz az
a mondat, melyet egy régi könyvben olvas-
tam, hogy a könyv a legjobb barátunk. 

Továbbgondolva a mondatot a legjobb
barátaink között tarthatjuk számon azokat az
írókat, akik egy-egy jó könyvvel ajándékoz-
nak meg bennünket. Ezek a gondolatok jöt-
tek elő bennem Bálint Józsefné: Kavicsos
mederben című könyvének olvasásakor. 

A szerző, aki maga  könyvekkel is foglalko-
zik, valamint a péceli evangélikus gyülekezet
munkatársa, sokunk számára ismert. Évtize-
dek óta gondozza közösségét, hűséges társa
férjének, Bálint Józsefnek, aki betegségéig a
nagytarcsai-péceli evangélikus gyülekezet
Jubiláte kórusának alapítója, vezetője volt.
Ahogy sokan ismerik falunkban: Bálintné
Gyöngyi. Könyvének címe: Kavicsos meder-
ben – Szabálytalan gondolatok. A hiteles ta-
lajon álló írások felölelik az év teljességét.

Minden hétre jut egy-egy írás, amit érdemes
továbbgondolnunk, hogy életünk összegyűj-
tött kavicsait tisztára mossuk, vagy engedjük,
hogy az éltető víz formálja, igazgassa őket. Az
író olyan problémákat vet fel, amelyek min-
dig aktuálisak. Őszintén, az örök értékekre
irányítva segít eligazodni a mai élet zűrzava-
rában. A sorok között mindenki megtalálhat-
ja a neki szóló üzenetet, ami előre viszi őt. 

A szerző első könyve néhány évvel ezelőtt
„Ajándékkísérő” címen jelent meg, és több ki-
adást is megért, bízunk abban, hogy ez a
könyve is ilyen sikeres lesz. Szeretettel aján-
lom mindenkinek ezt a hiánypótló, tartalmas
könyvet, mely a 2018-as évünket végigkísér-
heti.

A könyv a könyvtárból kikölcsönözhető, il-
letve meg is vásárolható 500 Ft-os áron.

December folyamán sok új könyvet vásá-
roltunk a könyvtár részére. 

Gyerekeknek 
• Bálint Ágnes: Labdarózsa és Labdarózsa

lámpája
• Fésűs Éva: Csupafül 22 meséje
• Jill Tomlinson: A pingvin, aki mindenre kí-

váncsi volt
• 1000 dolog, ami megy – a közlekedés

gyermekenciklopédiája

Kamaszoknak, fiataloknak: 
• Molnár T. Eszter: Stand up! és Most már

igazán (Egy majdnem nemnormális család)
• Julie Buxbaum: Három dolgot mondj
• Pacsovszky Zsolt-Rigler Ilona: Hogyan él-

heted túl, ha „furcsának” tartanak?
• Jim Smith: Még menőbb lúzer

Pszichológiai könyvek: 
• Vekerdy Tamás: Belső szabadság
• Kevin Leman: Születési sor(s)rend
• Kádár Annamária: Mesepszichológia a

gyakorlatban
• Deliága Éva – Lovász Hajnalka: Mit kezd-

jünk az akaratossággal?
• C. Webb: Minden nap a te napod – A si-

keres hétköznapok pszichológiája

Szórakoztató irodalom: 
• Karen Kingsbury: Örökké és Család című

kötetek a Baxter család életéből
• D. Tóth Kriszta: Húszezer éjszaka

• Garth Stein: Enzo, avagy az emberré vá-
lás művészete

• Don Piper: 90 perc a mennyországban
• Fábián Janka: A francia nő és Az angyalos

ház és más történetek
• Gerbrand Bakker: Az iker
• Erlend Loe „Doppler” könyvei
• Khaled Hosseini: Egyezer tündöklő nap

Ismeretterjesztő és történelmi könyvek: 
• Protestáns hősök I-II. kötet
• Bíró Friderika – Für Lajos: Búcsú a pa-

rasztságtól I-III. kötet
• Lőrincz Sándor: A magunk cseppjét a vi-

lágóceánból – Jókai Anna emlékezete
• Életmódtörténet – Anyagi kultúra 1500-

tól napjainkig

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

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtár-
ban!

A könyvtár január 19-ig belső munkák mi-
att ZÁRVA lesz, nyitás január 22-én hétfőn.

Nyitva tartás:
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
Facebook:https://www.facebook.com/
nagytarcsakonyvtar

FARKAS ISTVÁNNÉ ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Könyvtári hírek
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Többször esett már szó Nagytarcsán a bú-
csúkról. Érdemes azért azt is tudni, hogy a bú-
csú a településeken a templom titulusának
(védőszentjének) ünnepéhez és/vagy a temp-
lom felszenteléséhez kötődik. Minden katoli-
kus templomot valamilyen védőszent
pártfogásába ajánlanak, akinek a képét a fő-
oltáron el is helyezik. 

Nagytarcsának Bosco Szent János a patró-
nusa. Ki is volt ez a kétszáz éve született olasz

szent? Sokkötetnyi írás jelent meg róla, nehéz
egy fél oldalban összesűríteni ezeket. 

Az ő életében természetesek voltak a termé-
szetfeletti dolgok, s ami másnál szokatlan, az
nála megszokott volt. Csodái megszámlálha-
tatlanok, a rábízottak lelkében úgy olvasott,
mint egy könyvben, látta a jövendőt, és olyan
hihetetlen szeretet és öröm sugárzott belőle,
hogy az utcagyerekek nemcsak a parancsát
teljesítették, hanem lesték a kívánságait, hogy
eleget tehessenek neki.

Édesanyja, Margit mama mélyen vallásos,
dolgos,  jámbor asszony és nagyszerű édes-
anya volt. Gyermekeit kicsi koruktól arra ne-
velte, hogy Isten jelenlétében járjanak, mert
Isten mindenütt jelen van, mindent lát, a legtit-
kosabb gondolataitokat is. Ugyanakkor állan-
dóan a jótettekre sürgette őket. Azt szokta
mondogatni: Aki alszik, nem fog halat! 

Jánosnak rendkívül jó emlékezőtehetsége
volt, de abban az időben nehéz volt tanulás-
hoz jutni. Kilencévesen álmot lát, mely elin-
dítja a hivatása útján. Ebben az álomban
parancsot kapott: Állj a fiúk élére!

1841-ben szentelték pappá. Összegyűjtöt-
te Torinó utcáiról a gyerekeket és foglalkozott
velük. Taníttatta, munkát keresett nekik,
gondjukat viselte. A fiúk száma azonban oly
mértékben sokasodott, hogy nem fértek el, és
zajongásukat a környék sem tűrte. És ez így
ment évről évre, de soha nem adta fel. Még
olyan is előfordult, hogy fegyveres merényle-
tet követtek el ellene, sikertelenül. 

Az 1854. évi kolerajárványban először ő
maga tűnt ki helytállásával, majd a fiai is egy-
más után bátorságot kaptak, és segítettek a
város betegeinek ápolásában. A pápai jóvá-
hagyást 1874-ben kapták meg.

1888-ban fejezte be földi életét. XI. Pius
pápa 1929-ben boldoggá, 1930-ban szentté
avatta. A római kalendáriumba 1936-ban vet-
ték föl ünnepét. Ekkor épült a nagytarcsai ka-
tolikus templom, a balassagyarmati (1935)
Szalézi-templom után a második hazánkban,
melyet a szent tiszteletére szenteltek. A har-
madik Bosco János-templomot 1973-ban
emelték Kömlődön.

LAUER TAMÁS DIAKÓNUS

Viccesnek is mondható az, amikor az
egyik kereskedelmi rádióban elhangzott,
hogy bár még távol van a 2018-as év vé-
ge, csak kitartás, majd csak leküzdjük ezt
is, túljutunk ezen is. 

Ugyanakkor nem is annyira humoros,
hiszen hová fogunk eljutni, már ha elju-
tunk az év végéig? És miért is szeretnénk,
hogy ennek az évnek is gyorsan a végére
érjünk? Miért is akarunk olyan gyorsan
túlleni ezen az egyébként borzalmasan
rövid életen?

Egy evangélikus hittestvérünk a hábo-
rúban a frontvonalon teljesített szolgála-
tot. Többen voltak a katonák között, akik
fogolytáborba kerültek. Volt ott egy hívő
csoport is, akik egymást bátorították,
erősítették, hogy majd csak hazajutnak
szeretteikhez. Megspórolt cigarettapapí-
rokra bibliai igéket írtak fel, azokat, me-
lyeket hittanórákon, konfirmációi
oktatáson megtanultak, vagy emlékeztek
rájuk a templomból. Ezek a mondatok, Is-
ten szavai valóságos erővel bírtak! Egy
idő után az összegyűjtött papírkákból
összefűzve egy pici Szentírás jött létre,
azt olvasgatták együtt, s imádkoztak kö-
zösen. Ez tartotta bennük a lelket. Egy
idő elteltével azonban kezdtek csügged-
ni. Eljött a tél, egyre többen lebeteged-
tek, meggyengültek, s szervezetük
felmondta a szolgálatot. De nem a testi
bajok miatt haltak meg számosan, ha-

nem azért, mert lelkileg adták fel a küz-
delmet. Amikor arra gondoltak, hogy kö-
zeledik a Karácsony, s nem fognak még
akkor sem hazajutni, akkor rájuk szakadt
a reménytelenség. Ekkor történt, hogy a
táborparancsnok bejelentette, hogy Ka-
rácsonyra most már biztos a szabadulá-
suk, akár otthon is ünnepelhetnek!
Ahogy ez a biztató szó elhangzott, senki
sem halt meg, a betegek kezdtek felépül-
ni. Pedig nem lett több az élelem, nem
lettek jobbak a körülmények, nem lett
több a gyógyszer – csak a reménység.
Csak a reménység, hogy lesz megérke-
zés.

Ádvent az Úr Jézus eljövetelének az
ünnepe, Karácsony a megérkezésé, az
Újév pedig arra biztatás, hogy mi is meg-
érkezhetünk. Az újesztendő második
napja pedig Jézus nevenapja. Az egész
januárt szokták katolikus testvérek Jézus
havának nevezni. Jézus (Jehsua) azt je-
lenti, szabadító, megváltó. Ez azt jelenti,
hogy nekünk is elhangzik a biztatás:
megszabadulunk, megérkezünk. Nem
túlélni kell ezt az évet, s még egy-kettőt,
hanem tudhatjuk, hogy akár most, akár
később ér véget ez a földi lét, az a meg-
érkezést jelenti. Ez a reménység, ha való-
ban REMÉNYSÉG számunkra, nagyobb
gyógyulási esélyt fog adni családi élet-
ünkben, lelkünkben, mintha még egy-
szer ennyi pénzünk lenne élelemre,
szórakozásra vagy hétvégézésre, vagy ha
kétszer annyi pénz jutna az egészség-
ügyre, mint amennyi jut.

A 2018. év Igéje ez: Jézus mondja: Én
adok majd a szomjazónak az élet vizé-
nek forrásából ingyen. (Jelenések 21,6)
Ezzel Jézus bejelentette, hogy haza fo-
gunk érkezni. Mert ingyen kapjuk hozzá,
az úthoz, az életető vizet. Ő biztosít min-
dent. Nem kell megérdemelnünk, nem
kell megfizetnünk. Ő fizette meg az árát!
S ha hiszünk neki, a földi életünk gyó-
gyultabb, reményteljesebb lesz!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Újévi biztatás

Védőszentünk: Bosco Szent János, ünnepe január 31.

Misék, események, információk
Misék: jan. 14, 28 (búcsú) febr. 11, 25.
Február 13. húshagyó kedd, a farsang vége. 
Február 14. hamvazószerda, a nagyböjt kezdete.

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



Tisztelt Nagytarcsai Lakosok!

Mint bizonyára tudják, jövőre, valószínűleg április első felében, Ma-
gyarországon parlamenti választások lesznek. Nekünk, magyarorszá-
gi szlovákoknak másodszor lesz lehetőségünk, hogy szlovák választási
listára szavazzunk és megválasszuk országgyűlési képviselőnket vagy
parlamenti szószólónkat.

Emlékeztetőül osztanánk meg az alábbi információkat: 
• Ahhoz, hogy valaki szlovák nemzetiségi választó lehessen, ki kell

töltenie és el kell küldenie vagy személyesen le kell adnia a nemzeti-
ségi választóként való regisztrációt kérő adatlapot (a következő inter-
net címen érhető el):
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KozpontiNevjegyzekkelKapcsola-
tosKerelem.xhtml).

• Aki az előző választáson már regisztrált, annak 10 évig érvényes a
regisztrációja. 

• Az országgyűlési választásokon a nemzetiségi szavazó pártszim-
pátiájának kifejezése érdekében a szavazókörében induló párt egyéni
jelöltjére adhatja le szavazatát,

• azonban nem szavazhat pártlistára, ehelyett szavaz a nemzetiségi
listára.

• A szlovák nemzetiségi listát az Országos Szlovák Önkormányzat
állítja össze. A lista első helyén szereplő jelölt kerül be az Országgyű-
lésbe, mint szlovák nemzetiségi képviselő vagy szlovák nemzetiségi
szószóló.

Bővebb felvilágosítás: Németh Katalin főtanácsos, Nagytarcsa Köz-
ség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, tel.: 28/450-204/107.

Szlaukó Istvánné NSZÖ elnök tel: 70/387-4576

NYOLCADIK OSZTÁLYOSOK FIGYELMÉBE!
Még nem döntöttél, hová jelentkezz? Figyelmetekbe ajánlom a

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-
giumot.

Az iskoláról itt találhattok bővebb felvilágosítást: 
http://szlovak-bp.sulinet.hu/gimnazium/

A karácsonyi időszak után piacunk janu-
árban sem zár be, szeretnénk a téli hó-
napokban is minden pénteken
üzemelni. A korai sötétedés miatt már
14 órától nyitunk és 17 óráig lehet vásá-
rolni. 

Januárban kéthetente lesz füstölt áru,
mert a Fazenda Farm szabadságát tölti.
A piac fejlesztésében újabb előrelépés
történt. Az önkormányzat jóvoltából két
fényvetőt szereltek a kandeláberekre,
így a piactér jobb megvilágítást kapott.
Az áramellátás is megoldódott, rendel-
kezésre áll az árusoknak. 

Van már egy mobil illemhely is,
amely az üzemelés ideje alatt lesz nyit-
va, a polgármesteri hivatal hátsó parko-
lójában.  A piac működésével
kapcsolatosan a tavalyihoz hasonlóan
szeretnék egy piac-fórumot tartani. A
fórum február 2-án lesz, a pénteki piac-
nap után, 17 órától, a Vállalkozói Klub-

ban. Építő kritikákat, fejlesztési, változ-
tatási javaslatokat tisztelettel fogadunk. 

A fórumra mind a vásárlók, mind az
árusok köréből mindenkit szeretettel
várunk. 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

FOTÓK: RÓNAINÉ KRISZTINA, 
ZAHALKA DÁNIEL
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KÖZÉRDEKŰ

Barbara kutyakozmetika 

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

Nemzetiségi üzenetek

Egész évben piac



AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

KÖZÉRDEKŰ
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A Szatmárból elszármazottak ezer szállal kötődnek szülőföldjük-
höz, látogatás, múltidézés, vagy akár tényleges segítség útján is. 

A jelenleg Nagytarcsán élő Illés Piroska, valamint Ignáczné Bi-
hari Csilla úgy gondolták, segítenek szülőföldjük rászorulóin és
gyűjtést kezdeményeznek közvetlen környezetükben. Az adomá-
nyozók nagylelkűségének köszönhetően akciójuk sikeres volt, egy
teljes kisbusznyi gyermek és felnőtt ruhát, játékokat, valamint ház-
tartási eszközöket juttattak el Nagyarba, ahol az önkormányzat

biztosított helyiséget az
adomány szétosztására.
Nagyar településnek 713
lakosa van és a 60 százalé-
ka rászoruló, akiknek min-
den segítség jól jön -
mondta el Hadiné Guti Ibo-
lya polgármester - ezért
nagy öröm számunkra,
hogy onnan, messziről is
gondolnak községünk szü-
löttei a helyi szegényebb
emberekre.

Az adományokból az or-
szág számos hátrányos
helyzetű településére is ju-
tott. Ezúton is szeretnénk
megköszönni az akciói
szervezőinek és támogatói-
nak a közreműködését!

További adományozásra is van lehetőség Illés Piroska által. 
„Néhány mondatban szeretnék írni a rászorulók segítéséről, ahogy

én éltem meg! Nagy öröm, hogy egyre többen keresnek meg és csat-
lakoznak a segítők táborához.  Fontosnak tartom megemlíteni, hogy
a segítők szinte kivétel nélkül anonim szeretnének maradni, ami több
szempontból érthető, természetesen ezt tiszteletben tartom. Nekem
arccal, névvel kell vállalnom, így jut el egyre több helyre a hír, enélkül
nem találnának meg. Az adományozás kapcsán nagy az érdeklődés,
de sokan kérdezik, hogy biztos vagyok-e benne, hogy az igazán rá-
szorultakhoz megy a segítség? Bizonysággal állítom, hogy az ado-
mányozás kapcsán igyekszünk a legkörültekintőbben eljárni.
Felvesszük a kapcsolatot a segítség kérőkkel, megbeszéljük mire van
leginkább szükség és eszerint állítom össze a csomagokat. A szállítás
megoldódott, 990 Ft egységáron viszi a csomagot 40 kg-ig a futár-
szolgálat az átvevő pontjaira, ezt a családok utánvéttel fizetik. Bútor,
TV, egyéb ilyen eszközök szállítását is sikerült már néhányszor meg-
oldanom segítséggel, vagy önerőből. Felvettem a kapcsolatot a gödi
Boldogságcseppek civil karitatív csoporttal, nagyszerűen tudunk egy-
mást segítve dolgozni. 

Adományozási szándék esetére az elérhetőségem: 
Telefon: 06-20/944-98-54 vagy 
https://www.facebook.com/piroska.ondreakneilles 

Az ország hátrányos helyzetű részein mindenre nagy szükség van,
ami egy háztartásban feleslegessé válik de még használható, jó álla-
potú ruhanemű, edények, játékok, ágynemű, működő háztartási gé-
pek. A segítés öröme mindenkit boldoggá tesz, feltölt energiával, a
lélek gyümölcse lehet….”

A cikkhez ezt a forrást is felhasználtuk:
http://haromhatar.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/3935-nagy-

tarcsarol-erkezett-a-segitseg-nagyarba.html
FOTÓ: ILLÉS PIROSKA

Segítség Nagytarcsáról



Füstölt áru minden hétvégén!

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w január 12‐én, pénteken 12‐18‐ig
w január 13‐án, szombaton 8‐12‐ig
w január 26‐án, pénteken 12‐18‐ig
w január 27‐én, szombaton 8‐12‐ig
w február 9‐én, pénteken 12‐18‐ig
w február 10‐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

Segítsünk
Szintiának!
Nem
nehéz...

Szikszai Szintiát születése után kétszer
élesztették újra bölcsőhalálból, ezért 
a mai napig sok fogyatékossággal küzd.

Műtétei, gyógykezelése finanszírozására
évek óta műanyag kupakokat gyűjt 
Monostori Ferenc Nagytarcsán, 
az Ady Endre utca 26. szám alatt, 
de akár el is megy a kupakokért.

Telefonszáma:
06 70 236 8142

Köszönjük!


