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Nyári napközi 2018.  
TÁJÉKOZTATÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzata
az alábbi feltételekkel szervezi a 2018.
évi nyári napközit:

2018. június 27. – július 13. Csillag-
szem Óvoda, Nagytarcsa, Sport u. 6.

2018. július 16–20. Fábiánné Kizur
Anikó óvodapedagógus tábora,
Grund (Sport u. vége)

2018. július 23–27., július 30. – au-
gusztus 3. Nagytarcsai Szlovák Önkor-
mányzat tábora, Grund (Sport u.
vége)

Nyitva tartása: 8.00h-16.00h (hét-
főtől-péntekig)

Az augusztusi napközi helyszíne és
programja szervezés alatt van, arról
későbbi időpontban nyújtunk tájé-
koztatást a Polgármesteri Hivatalban,
a Nagytarcsai Tükörben, illetve az
érintett szülők e-mail címén.

A gyermek részére az óvodai hely-
színre benti cipő, váltóruha és fürdő-
ruha biztosítását kérjük. Minden
gyermek 1 csomag szalvétát, 1 cso-
mag toalettpapírt hozzon az első na-
pon, melyet az ügyeletes
pedagógusnak kérünk átadni. 

A gyermek étkezését a Junior Zrt.
biztosítja. Napi háromszori étkezésre
van lehetőség, melyet előre kell befi-
zetni. Lemondásra nincs lehetőség a
számla kiállítását követően.

A gyermeket a befizetett étkezési
csekk bemutatása (azon időszakra,
melyre a gyermek ellátását kérték),
valamint orvosi igazolás ellenében
tudjuk fogadni.

A szülői nyilatkozatot június 15-ig
kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal-
ban!

SOLYMOSI BEÁTA
JEGYZŐ

Tisztelt Adózók!
Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy a II. félévi adók befizetésének ha-
tárideje 2018. szeptember 17. 

Az ehhez szükséges csekkeket 2018 február hó folyamán megküldtük. 
Értesítjük Önöket, hogy befizetéseiket intézhetik átutalással is, ebben az eset-
ben kérjük, a közlemény rovatba írják be az adóazonosító számukat.  Bank-
számlanyitásra kötelezett adózók befizetésiket csak átutalással intézhetik.

11784009-15730521-02440000 – ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
11784009-15730521-02510000 – TELEKADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
11784009-15730521-02820000 – MAGÁNSZEMÉLYEK  KOMMUNÁLIS ADÓJA 
11784009-15730521-03540000 – IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
11784009-15730521-08970000 – GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-03920000 – TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZÁMLA
11784009-15730521-08800000 – EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZÁMLA
11784009-15730521-04400000 – IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA
11784009-15730521-03780000 – KÉSEDELMI PÓTLÉK BESZEDÉSI SZÁMLA
11784009-15730521-03610000 – BÍRSÁG BESZEDÉSI SZÁMLA

Amennyiben a befizetéshez szükséges csekk elveszett vagy megrongálódott
úgy annak pótlása érdekében kérem, ügyfélfogadási időben fáradjanak be a
Polgármesteri Hivatal adóosztályára.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink
számára 2018 májusától lehetővé vált  - az önkormányzati portálon keresztüli
- elektronikus úton történő adóegyenleg lekérdezésre.

Tisztelettel:
Polgármesteri Hivatal



Májusban rendes és rendkívüli testületi ülést is tartott Nagy-
tarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A to-
vábbiakban a fontosabb, közérdeklődésre számot tartó
határozatokat ismertetjük.

A testület úgy döntött, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00065 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan 2.428.219,-
Ft önrészt biztosít Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018.
évi költségvetésről szóló 3.2018 (II.7.) rendelete szerinti „Általá-
nos tartalék keret” költséghely terhére, műszaki és engedélyes
tervek, valamint ezek hatósági díjai kifizetésére.  

A képviselők módosították, s egységes szerkezetbe foglalva
jóváhagyták a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 

A testület úgy határozott, hogy támogatja, hogy Nagytarcsa
Község Önkormányzata részt vegyen a Kistarcsa-Kerepes-Nagy-
tarcsa települések által megvalósításra kerülő Nagytarcsa-Kistar-
csa közötti közel 200 m hosszú vízvezeték felújításában. 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Vizsgáló Bizottságot hoz létre a Helyi Építési
Szabályzat rendelet megalkotásával kapcsolatos képviselő-tes-
tületi döntések átvizsgálására, de különös figyelemmel az alábbi
tárgykörök kivizsgálására:

- A Hivatal által a Nagytarcsa 0126/110 hrsz. (korábban
0126/52 és 0126/32) ingatlannal kapcsolatos döntések, határo-
zatok, tájékoztatások HÉSZ átsorolás ügyében;

- A laktanya melletti, önkormányzati tulajdonban lévő 017/3
és 017/1 helyrajzszámú ingatlanok HÉSZ szerinti átsorolása
ügyében;

- A vizsgáló bizottság tagjai: Kmeczik Gábor képviselő, a bi-
zottság vezetője; Rónai Pálné bizottsági tag; Morva István, a
Pénzügyi bizottság külső tagja;

A testület a 2017-2018. évi jegyzői beszámolót elhalasztotta,
arra az időtartalomra, amíg a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-vel
szemben a NAV a jelenleg folyamatban lévő eljárását le nem zár-
ja és a HÉSZ Vizsgáló Bizottság a vizsgálatát folytatja. 

A testület elfogadta az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekez-
dése alapján a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló be-
számolót elfogadja.

A testület elrendelte a beszámoló megküldését a Pest Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.

A testület úgy határozott, hogy Nagytarcsa község ivóvíz-, és
szennyvízellátás feladatairól szóló napirendet elnapolta a követ-
kező ülésig. 

Ugyanakkor a képviselők elfogadták a Dél-Pest Megyei Vizi-
közmű Szolgáltató Zrt. által készített Nagytarcsa Község közmű-
ves vízszolgáltatási korlátozási tervét elfogadja.

A testület úgy döntött, hogy a Nagytarcsa külterület 086/6,
069/7; 069/8; 069/11; 069/13 és a 069/14., valamint 093/34. hrsz-
ú ingatlan övezeti átsorolását nem támogatja. Hasonlóképp nem
támogatta a testület a Nagytarcsa külterület 0126/2. (7859 m2)
és a 0126/3. (8293 m2) hrsz-ú területek Gksz-3 övezetbe történő
sorolását. Viszont olyan döntés született, hogy a testület a Nagy-
tarcsa külterület 09/17-18-19. hrsz-ú ingatlanok esetében a mű-
velési ág változását támogatja. A művelési ág változtatásával
kapcsolatos valamennyi költségek az érintett ingatlanok tulaj-
donosai viselik. 

A testület a Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. épület befejező munká-
latait az időközben bekért árajánlatokból kiválasztott legkedve-
zőbb ajánlat szerint, 3.620.680 Ft + áfa összegben a tartalékkeret
terhére, támogatja, valamint, hogy a HEMO épület állagmegó-
vása és a beázás megszüntetése érdekében 5.000.000 Ft keret-
összeg felhasználását a tervezett előirányzatból támogatja. 

A testület a 2018. évi nyári napközistábor szervezéséhez és le-
bonyolításához 500.000 Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére, te-
kintettel arra, hogy ez kötelező önkormányzati feladat.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi út 475, 476, 477/2,
479, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 498/2 500 és 501 hrsz-ú továbbá Nagytarcsa, Zrínyi utca
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434/1 hrsz-ú és a 093/42.
hrsz-ú és a Nagytarcsa, Kossuth utca 263, 261, 260, 257, 256,
255/2, 254/2, 253, 252, 251, 250, 249/2, 247, 246, 244/4 hrsz-ú in-
gatlanokra a Helyi Építési Szabályzat módosításának befejezésé-
ig „változtatási tilalmat” rendel el. Az ingatlanok tulajdonosai,
vagy fejlesztői az érintett ingatlanokról készítsenek terület-feltá-
rási dokumentációt, és azt az önkormányzat hagyja jóvá. 

Ezt követően adható ki az egyes eljárásokhoz szükséges ha-
tósági állásfoglalás.

-zs-
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A „Tiszta udvar, rendes ház” címre hagyományőrző in-
gatlan és modern ingatlan kategóriában pályázhat a lakó-
ingatlan tulajdonosa vagy használója. 

A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt az
Oktatási, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság ja-
vaslata alapján minden év augusztus 20-ig.

A „Tiszta udvar, rendes ház” címet kategóriánként
legfeljebb 2-2 ingatlan tulajdonos nyerheti el. A pá-
lyázat nyertese oklevelet és plakettet kap, valamint a
díjazást követő évben mentesül a kommunális hulla-
dék elszállítási díjfizetési kötelezettsége alól.

A „Tiszta udvar, Rendes ház” cím adományozható annak
az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak: akinek az
ingatlana, és az azon található épület, kert, udvar valamint

az ingatlanhoz tartozó közterület megjelenésében har-
monikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetbe. Az in-
gatlan tulajdonosa/használója a településen található
folyékony és kommunális hulladékszállítási közszolgálta-
tást igénybe veszi, az ingatlan építési engedély alapján
épült, és parlagfűmentes. A pályázónak mind a négy fel-
tételt teljesítenie kell.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban igényelhető, il-
letve a nagytarcsa.hu honlapról letölthető jelentkezési la-
pon kell benyújtani, június 30-ig. A nyertes pályázók
írásban értesítésre kerülnek, és egy községi rendezvény
keretében, ünnepélyes eredményhirdetés által kerülnek
átadásra a címek.

SOLYMOSI BEÁTA
JEGYZŐ

Testületi döntések

Felhívás
Nagytarcsa Község Önkormányzata idén is meghirdeti pályázatát 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére!
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LAKÓK HÍVJÁK A SZERKESZTŐSÉGET, FO-
LYAMATOSAK A FACEBOOK-KOMMENTEK,
S EZEK TÖBBNYIRE ARRÓL SZÓLNAK,
HOGY ÚJRA ÉS ÚJRA ISZAPOS, KOSZOS,
ROZSDÁS A VÍZ, NEM MEGFELELŐ A TÖ-
MEGKÖZLEKEDÉS, AZ INERTBÁNYÁNAK
NEVEZETT LERAKÓ KÖZELÉBEN NEM LE-
HET PIHENNI STB. EKÖZBEN PEDIG ÉPÜL
AZ ISKOLA, BEFEJEZŐDTEK AZ ENERGETI-
KAI KORSZERŰSÍTÉSEK, BEINDULT A JÁT-
SZÓTÉRÉPÍTÉS, ÉPÜLNEK A JÁRDÁK.
SZÓVAL JÓRÓL IS, ROSSZRÓL IS BESZÉL-
GETTÜNK RIMÓCZI SÁNDOR POLGÁR-
MESTERREL.

– A jó hírek közé tartozik, hogy lezá-
rult az a pályázati projekt, amelynek ke-
retében a Szociális Segítő Szolgálat és a
volt Helyőrségi Művelődési Otthon ener-
getikai felújítása történt meg. 

– Ami a Szociális Segítő Zrínyi utcai épü-
letét illeti, ott működik a gyógyszertár, va-
lamint a fogorvosi rendelő is. Előbbi kettő
már vissza is költözött, s rövidesen várható
a fogorvos visszaköltözése. Amint arról már
korábban többször is említést tettünk, a
pályázat keretében nyert források csak az
energetikai felújításra szolgáltak, de az ön-
kormányzat még saját erőből jelentős for-
rásokat tett mellé, hogy a belső megújulás
is megtörténjen, és továbbra is történnek
lépések, hogy a viszonyok megfeleljenek az
elvárásoknak.

– A HEMO esetében viszont a munka
megállt az energetikai korszerűsítésnél.
Korábban arról volt szó, hogy a társadal-
mi szervezetek kapnak itt helyet, és
esetleg ide költözik a könyvtár.

– A könyvtár ügyében másként döntött
a testület. Sikerült megvásárolnunk a Pátria
Takarékszövetkezet által elhagyott épüle-
tet. Könyvtári szakemberek és egy belső-
építész tanácsai alapján elvégezzük azokat
felújítási munkálatokat, bele értve az aka-
dálymentesítést is, amelyek után az épület
alkalmas lesz egy valóban jól megközelít-
hető, korszerű könyvtár funkcióit ellátni.
Természetesen igyekszünk ezeket a mun-
kákat pályázati forrásokból megvalósítani.

– Mindezek után mi a helyzet a HEMO
épületével?

– Kiírtunk egy feltételes közbeszerzést,
és terveink szerint még az idén elkezdjük
ennek is a belső felújítását. Az még nem
dőlt el, hogy a falu új művelődési otthona
ott kap-e helyet vagy másutt. Sok területet
megvizsgáltunk már, de lehet, hogy az len-
ne a legjobb megoldás, ha – kihasználva,
hogy a HEMO melletti terület önkormány-
zati tulajdonban van – ezt az épületet bő-
vítenénk. Készülnek az erre vonatkozó
tervek.

– Milyen forrásból készülhet ilyen bő-
vítés?

– Természetesen pályázni szeretnénk er-
re is, hiszen minden olyan beruházás,

amely nem pályázati forrásból valósul meg,
a falu megtakarításait fogyasztja. Most van
bent pályázatunk, például a Falumúzeum-
ra, pályázunk a könyvtár leendő épületé-
nek kialakítására, a belsőépítészeti tervekre
és a kivitelezésre is. A bölcsőde építésének
megnyert pályázati pénze a számlánkon
van, itt is feltételes közbeszerzést írunk ki.
Közel háromszáz milliót nyertünk, de a
megtervezett épülethez ez az összeg nem
elég, mert közben évek teltek el, az építő-
anyag-árak megemelkedtek, és nagyon ke-
vés olyan kivitelező cég van, amely
megfelelő áron, megbízható minőségben
képes elvégezni a munkát.

– Tavaly látványos járdaépítés folyt.
Hogy lesz ez az idei évben?

– Folytatódik a járdaépítési-javítási prog-
ram, a költségvetésben az erre szánt forrás
rendelkezésre áll. Nagyon fontos a Zrínyi
utca járdájának javítása, az Arany János ut-
ca, ahol a dohányboltnál megáll a víz, és
sorra kerül a Bocskai-köz is. Erre vonatkozó-
an árajánlatokat kértünk be. Viszont már
folyik a kátyúzás a falu egész területén.

– És mi a helyzet a falun átvezető főu-
takkal? Kistarcsa irányában például ki-
mondottan balesetveszélyes a helyzet.

– A minap tárgyaltam a Magyar Közút
megyei igazgatójával. Fotókat vittem ma-
gammal az ütőkátyúkról és az útszegély-hi-
bákról. Megjegyzem, lakossági panasz is
érkezett, amelyet csaknem százötvenen ír-
tak alá, természetesen ezt is továbbítottam.
Igazgató úr ígéretet tett, hogy a 3101 érin-
tett szakasza bekerül a jövő évi útfelújítási
programba.

– Lakossági bejelentések nemcsak a
kátyúk ügyében érkeznek. Panaszkod-
nak, hogy az ipari park bizonyos terüle-
tén a hétvégén is folyik olyan
tevékenység, ami egyébként tiltott. A
por szennyezi a környezetet, a zaj pedig
a lakók nyugalmát.

– Ez már hatósági ügy, tehát kérem te-
gyenek bejelentést erről, ha másutt nem,
Nagytarcsa jegyzőjénél.

– Sokan sérelmezik, hogy nem kielé-
gítő a tömegközlekedés...

– Ez ügyben már nagyon sokat lobbiz-
tunk. Már jeleztük, hogy a Volánbusszal
eredményes tárgyalásokat folytattunk.
Szeptembertől életbe lép az új menetrend,
nézzük meg akkor, mennyit változott a
helyzet!

– Evezzünk most más vizekre, konkré-
tan a nagytarcsai ivóvíz témájára gon-
dolok! Sikertörténet, hogy megfúratott
Nagytarcsa egy új kutat, amelyben a vas
és mangán értéke végre rendben van,
viszont a minőségvizsgálat eredménye
az, hogy meghaladja a határértéket az
ammónia. 

– Sajnos így van, de Nagytarcsa nem
csak ennek a kútnak a vizét kapja. Az egyéb
vízkészlettel keverve messze az egészség-
ügyi határérték alá kerülünk majd. Tény,

hogy a második tervezett kutat nem ebben
a körzetben, hanem másutt fúratjuk, talán
az Alsóréten.

– Viszont a Nagytarcsáért aggódók fa-
cebook-oldalán hetente újabb és újabb
fotók és bejegyzések látnak napvilágot,
miszerint sárgásbarnás, rozsdás víz fo-
lyik a csapokból. Sérelmezik, hogy a
szolgáltató miért nem helyezte üzembe
a meglévő vastalanítót, és miért nem
mosatja rendszeresen a vezetéket.

– Erre most azt tudom válaszolni, hogy
nem mindenki elégedetlen a víz minőségé-
vel. A felvetett kérdésekre pedig a DPMV
Zrt-nek kell válaszolnia, hiszen ő a szolgál-
tató.

– Az elégedetlenek azt teszik szóvá,
hogy a több mint egy évvel ezelőtti la-
kossági fórum óta sincs az önkormány-
zatnak koncepciója a vízellátás
megfelelő megoldására.

– Az a vád nem érheti az önkormányza-
tot, hogy nem keresi a megoldást, hiszen
az ivóvíz ügyét központi kérdésként kezel-
jük. Minden követ igyekszünk megmozgat-
ni, naponta keressük a megfelelő
megoldást. De egyvalamit vegyünk tudo-
másul: az ivóvízellátás kérdése szakmai kér-
dés, még akkor is, ha az ellátásért és a
hálózat biztosításáért az önkormányzat a
felelős. Az üzemeltető dolga, hogy szakem-
berei révén megbízható megoldást javasol-
jon, a mi dolgunk, hogy ennek alapján
biztosítsuk az infrastruktúrát, amelyet aztán
majd ő üzemeltet. Lapzártakor kerül sor ar-
ra a rendkívüli testületi ülésre, ahol ismét
ez a téma, remélem, a következő lapszám-
ban már az ott született döntésről is beszá-
molhatok. Arról viszont döntött már a
testület, hogy a Kerepes és Kistarcsa tulaj-
donát képező vízműtelep és Nagytarcsa
közötti gerincvezetéket megjavíttatjuk.
Kétszáz méter csövet kell kiváltani, és meg-
teremtődik újra a lehetőség, hogy ebből az
irányból megfelelő mennyiségű vízhez jus-
sunk. Erről a két város önkormányzatának
is döntést kell hoznia, de bízunk a jószán-
dékukban.

Kérem, azt senki ne feledje, hogy a tes-
tület minden tagja Nagytarcsán él, és azt a
vizet issza, azzal főz és mos, amivel a lakos-
ság. Ha más nem is, talán ez garancia arra,
hogy nekünk is fontos...

ZS. I.

Beszélgetés a polgármesterrel
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KÖZÉRDEKŰ

Tisztelt Ügyfeleink! 

Örömmel írjuk meg Önöknek, hogy 10 hónap
után szolgálatunk visszaköltözött régi-új hely-
ére a Zrínyi u. 38. szám alá. Nagyon fontos vál-
tozás, hogy bejáratunk hátulról közelíthető
meg, akadálymentes feljáraton keresztül. Te-
hát elölről nyílik a patika és a fogorvosi rende-
lő, a patikával szemben állva bal oldalon,
hátul az udvarban vagyunk mi. További fontos
változás, hogy a régi vezetékes telefonszá-
munk már nem él, tehát az új telefonszám be-
kötéséig kérjük, továbbra is használják
mobiltelefonszámainkat: 

Dr. Novák Éva intézményvezető: 
06-70-334-2813
Botz Ágnes családgondozó: 06-70-931-1962
E-mail címeink közül jelenleg csak a 
gyermekjoleti@nagytarcsa.hu él! 

Ügyfélfogadási időnk változatlan:

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

Ruhaneműt és egyéb tárgyi adományokat
csak július 2-től tudunk fogadni és osztani! 

Engedjék meg, hogy ezúton is bemutassuk új
kolléganőnket, Páll-Hegyesi Dórát, aki január
óta erősíti kis csapatunkat és a napokban ál-
landósítottuk munkaviszonyát. Dóra fiatal ko-
ra ellenére sok tapasztalattal és gyakorlati
ismeretekkel rendelkezik. Aktívan részt vesz a
szolgálat munkájában, és már ez alatt a rövid
4 hónap alatt is bebizonyította az ügyfeleink
és munkatársaink számára, hogy megbízható,
agilis  és szorgalmas egyéniség.

Véleménye fontos számunkra!

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat tevé-
kenységének javítására, a legmagasabb szin-
tű ellátás biztosítására kiemelt figyelmet kap
a Nagytarcsán élő ügyfeleinknek, 
partnereinknek elégedettségi vizsgálata, ezért
kérjük, töltse ki az ügyfél-elégedettségi kér-
dőívet, mely a következő internetes linken ér-
hető el:
https://goo.gl/forms/YJr9laJacb5H56sw2

- illetve megtalálható telephelyünkön ki-
nyomtatott formában, vagy akár kivágható in-
nen az újságból és eljuttatható címünkre, de
akár elküldhetőek a válaszok e-mailben is:
gyermekjoleti@nagytarcsa.hu
A válaszadás névtelen és önkéntes.

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat  hírei

Ügyfél-elégedettségi kérdőív
Kérjük, értékelje 5-fokú skálán Szolgálatunk munkájával kapcsolatban az alábbiakat: 
(5 – nagyon elégedett, 1- nagyon elégedetlen)! 

•  Elégedett-e az ügyintézés gyorsaságával?                                          
1 – 2 – 3 – 4 – 5
•  Elégedett-e az új vezető szakmai felkészültségével?                            
1 – 2 – 3 – 4 – 5
•  Elégedett-e a kapott információk hasznosságával?                               
1 – 2 – 3 – 4 – 5
•  Elégedett-e munkatársaink magatartásával?                                            
1 – 2 – 3 – 4 - 5
•  Megfelelő-e a munkatársak szakmai felkészültsége?                               
1– 2 – 3 – 4 – 5
•  Panasza esetén, elégedett volt-e annak kezelési módjával?                
1 – 2 – 3 – 4 – 5
•  Elégedett-e az esetleges várakozási idő hosszával?                            
1 – 2 – 3 – 4 - 5
•  Elégedett-e a kialakított új ügyfél fogadótér kialakításával?                
1 – 2 – 3 – 4 – 5
•  Elégedett-e az általunk rendszeresen nyújtott hírekkel, tájékoztatásokkal
(Facebook, újság)?
1 – 2 – 3 – 4 – 5

• Kérjük, hogy az alábbiakban fejtse ki nekünk néhány mondatban, hogy milyen új szolgál-
tatásokat szeretne igénybe venni Ön vagy családtagja, amelyeken biztosan részt venné-
nek rendszeresen, de nem található meg a családsegítő kínálata között?

• Ha van javaslata a Szolgálat munkájával, működésével kapcsolatban, amelyben szívesen
látna változást, vagy amivel Ön szerint színvonalasabbá tehetjük tevékenységeinket, akkor
írja le nekünk néhány mondatban!

Kérjük, ha teheti, töltse ki (nem kötelező):
• az Ön neme:
• kora:
• iskolai végzettsége:

A kérdőív kitöltése önkéntes, de számunkra fontos az Ön véleménye!
Köszönjük szépen! 
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MEGEMLÉKEZÉS

Május 27-én, a a magyar hősök emlékünnepén, a vasárnapi istentisz-
teletet követően megemlékezést tartottak az evangélikus templom

kertjében, a hősi emlékműnél. Az esemény szerve-
zője a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata volt,
elnökük, Szlaukó Istvánné köszöntötte a megjelen-
teket. A magyar hősök emlékünnepének eredetét
Aranyosi Péter Máté történész idézte fel.  A rendez-
vény zárásaként a résztvevők virágot helyeztek el
hősi emlékmű talapzatán.

A hősökre emlékeztek

„A nemzeti összetartozás felemelő érzése“

Június 3-án a Győri János téren, a Turul szo-
bornál gyülekeztek a trianoni békediktá-

tumról, valamint a nemzeti összetartozás
napjáról megemlékezők.

Elsőként Rónai Pálné önkormányzati kép-
viselő emlékeztetett: Magyarország 1920. jú-
nius 4-én írta alá Trianon kastélyában az I.
világháborút lezáró békét, ezzel területe 282
ezer négyzetkilométerről 93 ezerre csökkent,
lakosságunk 18,2 millióról 7,6 millióra fogyat-
kozott. 

A Himnusz eléneklése után Rónai Pálné Ju-
hász Gyula sorait idézte:

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

Gárdonyi Zsolt: Magyar Ének című művét
a NaP kórus tagjai adták elő.

A következőkben Koszták Rudolf önkor-
mányzati képviselő mondott beszédet. 

Rámutatott: egy nemzetet nem az orszá-
gának területe, hanem szellemisége tesz iga-
zán naggyá. Így volt képes arra, hogy ha
fizikai valójában részeire is szakadt, újra és új-
ra egységbe hívja az összmagyarságot. 

Trianon kapcsán most ne a múltba révedő
szomorúság, hanem a nemzeti összetartozás

felemelő érzése erősítsen és vigasztaljon min-
denkit. Trianon emléknapja a reménység ün-
nepe is. Múltunkra emlékezve éljünk a
jelenben és tekintsünk a jövőbe. Ne azt keres-
sük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. 

Tizenöt millióan vagyunk szerte a világ-
ban, és mindenkinek megdobban a szíve a
Magyar Himnusz vagy egy népdal hallatán.

Bármely honfitársunk nagyot alkot valahol
a világban, büszkén mondjuk: ő is magyar! 

Bárhol járunk külföldön, és meghalljuk a
magyar szót, felkapjuk a fejünket: nahát, ha-
zai szavak!

Határoktól, korlátoktól függetlenül van kö-
zös múltunk, vannak erős gyökereink, amibe
kapaszkodhatunk, van közös jelenünk, és
még fontosabb: van jövőnk! Itt Európa köze-
pén a múltunkra alapozva, a jelenünkben
megerősödve – van jövőnk. 

A rendezvény koszorúzással zárult.

SZILASTV
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OKTATÁS

Afenntarthatóság fogalma 1987-ben alakult ki és került be
az iskolák és a társadalom köztudatába a környezetvédel-

mi szempontok figyelembevételével. 
A fenntarthatóság során anélkül kell kielégíteni a jelen gene-
ráció igényeit, hogy veszélyeztetnénk a jövő generáció szük-
ségleteit. Olyan lehetőséget kell teremteniük az
intézményeknek az élet minden területén, amivel a környeze-
tünk is jól jár. 

Iskolánk a következő támákkal kapcsolódott be a programba: 

6. a. osztály Farkasné Kusztor Adél vezetésével
Téma: Az erdőgazdálkodás, az erdők szerepe és gazdasági

élete
Összehasonlították a fenntartható finn és a felelőtlen ama-

zóniai erdőgazdálkodást.

7. osztály Kovács Árám vezetésével 
Téma: Nagytarcsai fapásztorok 
Kiválasztottak egy híres nagytarcsai fát (Falumúzeum terü-

letén lévő platánfa) mely fölött „pásztorkodtak” diákjaink.
Filmek, PPT-projektek készítésével közelről megismerkedtek

a földgáz gazdasági jelentőségével. 

2. a. osztály Harmincz Mihályné vezetésével
Téma: Mit mesél a természet?
A Tizenkét hónap című újgörög népmesét dolgozták fel,

melyhez kapcsolódva cél volt az évszakokról, a hónapokról, az
időjárásról, a növényekről és az állatokról szerzett ismeretek
felelevenítése, rendszerezése, illetve új ismeretek szerzése.

4. a. osztály Tóthné Pitlik Judit vezetésével 
Téma: Séta a nagytarcsai piacon
Karbon-kalkulátor segítségével zöldségek, gyümölcsök szál-

lítási útvonalát modellezték. Vizsgálták, mennyi gáz kerül a le-
vegőbe szállításuk során. 

6. a. osztály Fodorné Horváth Krisztina vezetésével 
Téma: daltanulás és zenehallgatás, amelyekben valamilyen

fa szerepelt ének-zene órán
- Technika órák: Szabó Miklós vezetésével 
Ellátogattak a Zöld Híd Kft. hulladékhasznosító telepére. 
Megtekintették a fel nem használható hulladékok elhelye-

zésének, tárolásának módját. 

Diákjaink a program során betekintést kap-
tak a növény és állatvilág védelmébe, a termé-
szeti erőforrásokkal való gazdálkodásba. 

Megismerték és megértették a fenntartha-
tóság lényegét, az emberi társadalom és civili-
záció felelősségét. 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységé-
nek kiemelt feladata volt ebben a tanévben a
tanulókban a környezettudatos magatartás, a
környezetért felelős életvitel elősegítése. Fő cé-
lunk volt, hogy a tanulók érzékennyé váljanak
környezetük állapota iránt. Különböző progra-
mok biztosításával igyekeztünk az év folyamán
lehetőséget adni a szükséges tudás elsajátítá-
sára, különféle készségek megszerzésére, és a
pozitív érzelmi hozzáállás kialakítására.

A témahét remek lehetőséget biztosított ar-
ra, hogy fejlődjön a tanulók figyelme, kitartása,

kreativitása, együttműködési- és alkalmazkodó képessége,
megtapasztalták a segítségadás pozitív hatásait, s bővült a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos ismeretük az elvégzett felada-
tokon keresztül.

Az április végén tartott témahét sikeres volt, a tanulók jól
érezték magukat, hasznos tudással gazdagodtak.

TÓTHNÉ SERES KATALIN
INTÉZMÉNYVEZETŐ

SZEGEDINÉ KRETOVICS ÉVA
ÖKO-FELELŐS PEDAGÓGUS

Iskolánk részt vett a fenntarthatósági témahéten
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HAGYOMÁNY

A templomdomb rézsűjén heverve unottan szedem a kamillát. A ki-
tárt tenyerem négy ujja közé szorult virágfejeket letépve, méla un-
dorral dobom a kantába. A néhány maroknyi, imént még viruló
sziromlevelek fonnyadó kupaca elszomorít. Egyrészt, mert míg nincs
tele az edény, nem mehetek fürödni a Vrskákra, másrészt eszembe
jut, hogy eme orvosi székfűből készülő főzet egy részét Édesanyám
télen velem fogja megitatni. Úgy kell nekem! Miért megyek szán-
kózni olyan legényesen?! Húúh! Kiver a veríték, de ebben a pillanat-
ban Legéndiék háza előtt megszólal a dob. Kis Mihály a „trafikus”
pergeti. Ezt a becenevet azért kapta, mert a háborúban ellőtték a
jobb kezét, és mint kemény fizikai munkát végezni nem tudó hadi-
rokkantnak engedélyezték, hogy pesti mintára trafikot építsen a
községházával átellenben, a széles Rákóczi utcán. Csonka kezével
ügyesen csomagolta a barna nátron papírosba a bagót és a tűzkö-
vet. Később, amikor megvonták az engedélyét, a tanácsnál alkal-
mazták olyan mindenes félének. Így általa tétetetett közhírré a
tanácselnök rendelete. Otthagyva kamillát-kantát, trappoltam, de
mire odaértem vége lett a dobolásnak. A környékbeli emberek már
körbeállták, csak Legéndi bácsi nem jött közelebb. Kerítése léceire
támaszkodva, sandítva nézte a Trafikust, aki megmaradt négy ujjá-
val egy gyűrött papirost vett elő a zsebéből. Erről olvasta fel a szá-
momra teljesen érthetetlen és érdektelen mondatokat. A felolvasás
végén punktum jelül még egyet ütött a dobra, majd a cetlit vissza-
gyűrte a zsebébe. A verőket a dobtartó széles hevedere alá tolva a
villanyoszlopnak támasztott kerékpárja felé indult.  Az összegyűltek
nem oszlottak széjjel. Még diskuráltak egy darabig a hallottakon. De
ekkor én a többi suhanccal már szaporán szedtem mezítlábam a tű-
ző naptól izzó szurokbuborékos aszfalton a
dobolás következő helyszínére. Ez pedig a Po-
tocskáék előtti villanyoszlop volt. Átellenben
a „Kismizs” házzal. Mire a „Trafikus-kisbíró” oda-
tekert és összeszedelőzködött, mi már kifújva
magunkat, a fáradt olajtól átitatott faoszlop
kátrányos illatától elbódulva, az első ütéstől
az utolsóig élveztük ezt a misztikus, monoton
ősi jelzést.

Míg társaim rohannak a következő hirde-
tőhelyre a Krajnyiék előtti villanyoszlophoz,
mi maradjunk itt a „Kismizs” háznál. Ugyanis
itt lakott a kisbíró édesapja, aki szintén Mi-
hály. Alacsony vékony ember volt. Valamikor
egy ló leharapta a bal fülét. Az öregségben
megnyúlt, fodrosra hegedt maradványát gye-
rekként lopva nézegettem. Átellenben volt a
fuvaros Varga Miska bácsi portája. Neki jobb

karját nyomorította meg csődöre. Azóta ferdén összeforrt karjával
szorosabban fogta a gyeplőket. Pár házzal idébb, két hatalmas vad-
gesztenye tövében lapult a másik Kis Mihály, (Susztrik) bácsi kis pa-
rasztháza.  A szigorú szemű, Góliát forma ember nagyapja cipész
volt, ezért kapta ezt a megkülönböztető nevet.

Nyolcéves koromtól a Nagytarcsai TSZ-ben dolgoztam nyaranta.
Első alkalommal Susztrik bácsi állami rendeletre „rekvirált” lovait – a
sovány, világosbarna szőrű Bercit, valamint a hatalmas fehér-szürke
pettyes muraközi Gézát – vezettem ekekapáláson a látóhegyi szán-
tóföldet csíkozva. A következő nyáron Bartos Mihály legyes szürke,
pej pettyes két kancája Magdi, és Zsuzska gyeplőjét markoltam vál-
tásban a péceli út alatti kukoricásban. A „hölgyek” szeszélyesek vol-
tak, Bartos bácsi pedig konok. A kocsisok dolga volt heti rendben az
istállók kitrágyázása. Amikor rá került a sor, ezt velem végeztette el.
Mondták is neki tótul az asszonyok, hogy: „csorobitye”, „nahajtye”,
meg „merkujtye”. Bartos bácsi félre húzott ajakkal összeszorított fo-
gai közül sziszegve mondott valamit. Ebből csak a „panfarár” meg a
„hlapci” szót értettem, de a hanglejtésből megértettem:  „Ha én

mondom, a papfia dobálja a trágyát.” Nekem nem derogált semmi-
lyen munka, így a szezon végére jól összemelegedtem a lovakkal is
és a nagy fehér bajszú Bartos Miska bácsival is. Ezek után jelentette
ki özvegy Agárdi Mihályné, hogy;  „                 A Bándiká a legnagyobb
paraszt a családban!” Hát ennél nagyobb elismerésben máig nem
volt részem. Büszke is vagyok rá!

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Múlt századi merengő: június  – Miska bácsik
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FALUMÚZEUM
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely

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

A gyűjtemény egyéb időpontokban
bejelentkezéssel látogatható.

Telefon: 06 70 379 8262
E-mail: muzeum.andi@gmail.com

Cím: 2142 Nagytarcsa, 
Múzeumkert utca 21.
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KULTÚRA

Magyarország történelmének egyik leggyászo-
sabb napja június 4-e. 1920. június 4-én  a ver-
sailles-i  Nagy-Trianon kastélyban írták alá azt
a békediktátumot, melynek során Magyaror-
szágtól elcsatolták területének több mint 71
százalékát. Az ország területe 282 ezer négy-
zetkilométerről 93 ezerre csökkent. Lakossága
18,2 millióról 7,6 millióra. 3,3 millió magyar ke-
rült a határon kívülre. Az ország gazdaságát
tönkretették, javainak nagy részétől megfosz-
tották. Ezek a száraz tények. 

Nagyon sok tanulmány, irodalmi mű szüle-
tett ebben a témában, közeledve a századik
évfordulóhoz, érdemes közülük válogatni. A
különböző alkotások mind megpróbálják fel-
dolgozni ezt a nagy tragédiát, igyekeznek a

számok mögé nézni és
ott meglátni az embert.
Nemrég jelent meg L.
Kunt Gergely és társai
szerkesztésében a „Tria-
non arcai – Naplók, visz-
s z a e m l é k e z é s e k ,
levelek” című könyv. 

A kötet korabeli nap-
lókon, visszaemlékezé-
seken és más személyes

jellegű, többségükben eddig kiadatlan törté-
nelmi forrásokon keresztül mutatja be az első
világháború befejezését követő impériumvál-
tások hatásait. A történelmi Magyarország leg-
különbözőbb pontjairól arisztokraták és
kisemberek, nők és férfiak, felnőttek és gyer-
mekek, magyarok és más nemzetiségűek valla-
nak benyomásaikról, érzéseikről, valamint
arról, hogy saját személyes sorsukban milyen
változásokat hozott ez az időszak. 

Így, a nyár kezdetén nemcsak olvasni érde-
mes ebben a témában, hanem tervezve a nyári
nyaralást, pihenést,  sze-
mélyesen is érdemes fel-
keresni egy-egy határon
kívül került települést is.
Ehhez nyújt nagy segít-
séget a Kárpát-medence
útikönyv. Tematikus feje-
zeteiből válogathatunk a
természet csodáiból, a
falvak és városok közül, a
kultúra kincseiből és a helyi specialitások: für-
dőkultúra, borvidékek közül szerte a Kárpát-
medencében.

Május hónapban a Pest Megyei Könyvtár-
ból megérkezett az újabb könyvcsomag, ebből
válogattunk ízelítőnek pár kötet:

GYEREKEKNEK és KAMASZOKNAK:

Jannie Ho: 
Bujszi kutya ölelésre
vágyik
Vajon ki ölelgeti meg?
Strapabíró könyvecske a
pici praclikba! 1-3 éve-
seknek ajánljuk.

Vadadi Adrienn: 
Titkos reggeli 

Jól megválasztott, teljesen
életszerű, mindennapos törté-
neteket olvashatunk egy két-
gyermekes család életéből.
Gyereknek és szülőnek egya-
ránt élvezetes, mert szeretet-
teli, vidám családi légkör lengi be a meséket,
ráadásul elleshetünk egy-két jó ötletet arra,
hogy hogyan érdemes megoldani a minden-
napi konfliktusainkat. 

Fiala Borcsa: Bűntény a Dunán
Fiala Borcsa a wmn.hu

főszerkesztő-helyettese, új-
ságíró, blogger. A Szerin-
ted?! című ifjúsági regény
és az Egy cirkuszigazgató
mindennapjai című vicces
anyunapló szerzője. Két ka-
masz gyerek anyukája és
egy fekete nudlikutya oda-
adó szolgája.  Kalandregé-
nyének kamasz szereplői

briliáns csapatmunkával derítenek fel egy szö-
vevényes esetet. Szerethető a könyv mozgal-
massága, izgalmasak a gyerekek kalandjai és
titkai, amik egyúttal fel is hívják a figyelmet a
tizenéveseket fenyegető veszélyekre, problé-
mákra. 

FELNŐTTEKNEK: 

Irvin D. Yalom: Terápiás hazugságok 
Hallatlanul szórakoztató

regény a szerzőtől, mely ed-
digi írásaihoz képest végte-
lenül (ön)ironikus
hangvételű – és a pszichiá-
terek becsaphatóságát mu-
tatja be, vagyis azt, hogy
szerinte a pszichiáterek va-
lójában egyáltalán nem jó
emberismerők. Az őszinte-
ség, emberi gyarlóság, bizalom, terapeuta-pá-
ciens kapcsolat problémaköreit ilyen
körmönfontan, izgalmasan taglalni – ebben áll
Yalom kiválósága. 

Shrabani Basu: Viktória királynő és Abdul
A könyv igaz történetet

mutat be, főleg az angol és
indiai történelem iránt ér-
deklődőknek. Egy szokatlan,
igen különös és mély barát-
ság, az idősödő Viktória ki-
rálynő és egy fiatal, indiai
férfiú Abdul Karim kapcsola-
ta áll a középpontban, ami

nem kevés intrika forrása is. A magas és jóvá-
gású Abdul alig huszonnégy évesen érkezett
Angliába, hogy az aranyjubileumát ünneplő
Viktória királynő asztalánál szolgáljon fel. Az in-
diai ifjú alig egy év leforgása alatt az udvar be-
folyásos személyisége lett. Így kezdődött
Viktória királynő hosszú uralkodásának talán
legbotrányosabb évtizede. Az uralkodó mér-
hetetlen örömet és megnyugvást talált Abdul-
ban, aki mindeközben megosztotta az indiai
szubkontinenssel kapcsolatos szerteágazó tu-

dását India császárnőjével, aki soha nem jutott
el az egzotikus országba. A királyi udvar meg-
vetéssel tekintett a bizalmas kapcsolatra,
amely egészen a királynő haláláig kitartott. 

Judi Dench főszereplésével a könyvből
nagysikerű film is készült. 

Miljenko Jergović: Diófa-házikó
A horvát irodalom egyik

legrangosabb kortárs alko-
tójának regényében egy né-
pes dubrovniki család
tragikus 20. századi történe-
tét követhetjük nyomon. A
sokszínű etnikai közegben
játszódó novellaszerű törté-
neteket olvasva elénk tárul
az „ex-Jugoszláviák” törté-

nelmének széles panorámája. Több mint száz
évet lépdelünk az időben, ráadásul visszafelé
haladva, amely a könyv egyik érdekessége. Jer-
govićnak remek humora van, amit elegánsan,
épp a helyzethez illő mennyiségben és finom-
sággal adagol, legtöbbször pont akkor, amikor
az olvasó álságos módon engedni kezdené,
hogy valami elszorítsa a torkát. Mindazt, amit
itt leírva látsz, sugallja a könyv, emberek tették,
emberek választásai és döntései vezettek el
oda, ahova, nem mehetsz tehát végig a köny-
nyebbik úton, és törhetsz darabokra, miközben
minderről olvasol... Az író emblematikus hely-
színek során át vezet minket: rendőrségi irat-
tárban és kihallgató szobában, kórházban,
elmegyógyintézetben, vesztőhelyen, sorsok
mindegyre szűkülő tereiben... 

Laurent Gounelle : 
A nap, amikor megtaláltam a boldogságot 

Kiadója szerint a szerző
"a francia Coelho": regényei
egyszerre szórakoztató ol-
vasmányok, de a bennük
foglalt tanulságok által az
emberi kapcsolatokat és a
lelki fejlődést is hivatottak
segíteni. A kötet főhőse az
élet legnagyobb kérdéseivel
néz szembe úgy, hogy köz-
ben az író ügyesen adagolja a cselekményt és
a fontos gondolatokat egyszerre. 

Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos
ingyen iratkozhat be és ingyen kölcsönözhet.
Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárközi köl-
csönzéssel ingyenesen beszerezzük. Mindenkit
szeretettel várunk a könyvtárban!

A könyvtár nyitvatartási ideje:
H É T F Ő 9 – 15 óráig
K E D D 11 – 17 óráig
S Z E R D A zárva
C S Ü T Ö R T Ö K 1 1 – 17 óráig
P É N T E K 9– 13 óráig

Megközelíthető az iskolát megkerülve a torna-
termi bejárat felől.
A könyvtár elérhetőségei: 06-70-337-8752         
E-mail címe: bokkonyvtar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nagy-
tarcsakonyvtar

FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Könyvtári hírek



Országh Patrik
Noel vagyok,
2018. május 10-
én, 3860 grammal
és 55 centiméter-
rel születtem.
Nyugodt, mosoly-
gós baba vagyok,
és szeretem a po-
cakom. 

Pelbát Panni Eszter 2015. 12. 22-én született.
Elsőszülöttünk, büszkeségünk. Mindig jóked-
vű, cserfes
és óriási szí-
ve van. Kis-
tesója, Máté
a legjobb
k isbarát ja .
Vele kerek a
világ! 

Szalay Botond 2016.
május 3-án született,
már 2 éve aranyozza
be a mindennapjain-
kat. Boldog, mosoly-
gós, vidám. Egy igazi
kisfiú. Két nővérét
imádja. Szép kék sze-
meivel mindenkit el-
varázsol Anya kicsi
szerelme. 

Bodnár Dávid  2018. április 26-án született,
4120 grammal és 56 centivel, szülei első gyer-
mekeként. 

Péter Réka Szófia és
Péter Míra Noémi
2015. október 26-án
születtek, most már 2,5
éves nagylányok, szep-
tembertől oviba járnak.
Bár kétpetéjű ikrek,
mégis alig lehet őket

megkülönböztetni. Cserfes, kedves kislányok,
akik nagyon szeretik 14 éves nagy nővérüket,
Flórát. 
Az önkormányzat minden nagytarcsai újszülöttet ba-
bacsomaggal köszönt. A csomag 15 ezer forintot, ka-
pucnis babatörölközőt nagytarcsai címerrel,
mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A
babacsomag átadásának feltétele, hogy a gyermek szü-
letésétől számított 3 hónapon belül a szülő bemutassa
a gyermek nagytarcsai lakcímkártyáját és születési
anyakönyvi kivonatát az anyakönyvvezetőnél. Bővebb
információ a babacsomagról: 
Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-204/107-es mellék.

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN LAKÓJA
NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES, HOSSZÚ ÉLETET! 
VÁRJUK SZERETETTEL MINDEN, JELENLEG NAGYTARCSÁN LAKÓ,  2015-2018 KÖZÖTT SZÜLETETT
KISGYERMEK 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. 

Nagytarcsa 
új lakói
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Magyarország szeretlek!
Szeretsz fotózni? Vannak jó képeid Magyarországról, amelyeket másokkal is szívesen megosztanál? 

Most itt a lehetőség!
A Nagytarcsai Kulturális Csoport negyedik alkalommal pályázatot hirdet, amelyre Te is jelentkezhetsz!

Témák útmutatásként: 
életképek, sport, kultúra, szabadidő, hagyomány, pillanatképek, portrék, látképek, épületek, tájkép

Maximum 5 db – tíz évesnél nem régebbi – saját fotót és a kitöltött regisztrációs lapot várjuk Tőled a nagytarcsafo-
to@gmail.com  e-mail címre.
A fotókat digitális formátumban kérjük, a hosszabbik oldal minimum felbontása 2400 pixel legyen!
Kérjük, add meg a fotó címét, a teljes nevedet és a fotózás időpontját (évszám), illetve elérhetőségeidet. 
A regisztrációs lap a  www.nagytarcsa.hu honlapon és a „Szeretjük Nagytarcsát” facebook oldalon tölthető le.
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők a személyes adataikat kezeljék.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. augusztus 20.

A zsűri által kiválasztott fotókat a Falunapon,  2018. szeptember  30-től az év végéig mutatjuk be kiállítás formájában
Nagytarcsán a LÁJK cukrászdában (Rákóczi u. 71.).
A helyszínen lehetőség nyílik közönségszavazásra is.

A zsűri tagjai: 
Rimóczi Sándor polgármester, Győriné Kováts Andrea múzeumvezető,  Lovasi Andrea óvónő, Szlaukó Istvánné NSzÖ-elnök

További információ: Sebők Zsuzsanna: sebokzsuzsika@gmail.com. Telefon: +36 20 824-3178.

A pályázat támogatói: 
Nagytarcsa Község Önkormányzata, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, LÁJK Cukrászda, Nagytarcsai Tükör, SzilasTV
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Álláshirdetés

MAGYAR TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁS 
GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ MUNKAKÖRBE 

FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES FŐÁLLÁSBAN.

Munkavégzés helye: Kerepes, Szabadság út
Az álláshoz tartozó elvárások:

l Ügyes kezű (fa, fém megmunkálás területén)
l Nem dohányzó, józan életű
l Megbízható lendületes
l Munkájára igényes, önálló munkavégzésre képes
l Fizikai terhelhetőség
l B kategóriás jogosítvány (előnyt jelent)
l Fejlődésre, tanulásra törekvő személyiség

Amit kínálunk:

Versenyképes jövedelem, cafeteria rendszer, 
folyamatosan fejlődő cégen belül 
szakmai és emberi megbecsülés.

Jelentkezni hétköznap munkaidőben 
a 70/946-5692-es telefonszámon.

Szeretettel várom  kedves vendégeimet  
Nagytarcsa Petőfi S. út 31. sz alatt.

Igény szerint házhoz is megyek, 
előre egyeztetett időpontban. 

Talpmasszázs 2500 Ft,svédmasszázs 5000 Ft,
hátmasszázs 2500 Ft. 

Tel: 06205290903

Nagytarcsa Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat II. körzet

VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rende-
letben meghatározott feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél,
vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,
• büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• szakképesítést igazoló okirat másolata
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez
• nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor
nyilvános vagy zárt ülést kér
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh
Katalin üi. nyújt, a 28/450-204/107 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Önkormányzata
címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. ). A
borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: VÉDŐNŐ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő 3 hónap. A Képviselő-testület fenntartja magának a jo-
got, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 9.

Masszőr
Nagytarcsán!
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Fekete Nándor többszörös nívódíjas,
kiváló zeneakadémiai diplomás orgo-
naművész látványkoncertje érkezett a
nagytarcsai evangélikus templomba
június 3-án, vasárnap. A „Zene a ké-
pekben” című látványkoncertjén a kö-
zönség azt a 150 művészi fotót
láthatja zenéhez időzítve a kivetítőn,
amelyek a zeneszerzők lelki szemei

előtt is lebeghettek a művek megalko-
tása közben. 

Az egyórás koncerten világhírű ze-
nekari alkotások zseniális orgonaát-
iratai sorakoztak fel, és ez alkalommal
sem maradhattak el tolmácsolásában
a zeneművek hátteréről szóló történe-

tek, amelyek tovább segítik megérté-
süket.  A lenyűgöző hangzásról Euró-
pa legmodernebb szállítható
koncertorgonája gondoskodott. 

Az eladott elővételi jegyek 25%-a a
halmágyi fiatalok magyarországi nyári
táboroztatását segíti majd.

Orgonakoncert
az evangélikus
templomban

Programajánló III. NAGYTARCSAI 
SZLOVÁK NYELVI TÁBOR

Idén július 23. és augusztus 3 között kerül megrende-
zésre a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata szerve-
zésében, Nagytarcsa Község Önkormányzata
támogatásával az óvodáskorú és általános iskolai alsó
tagozatos nagytarcsai gyermekek részére szervezett III.
szlovák nyelvi tábor. 

A táborban játékos keretek között ismerkedhetnek
meg a gyerekek a szlovák nyelvvel, az alábbi progra-
mok keretében: 

l kézműves foglalkozások, 
l nagytarcsai hagyományok, 
l hímzések, 
l ételek, 
l népviseletek, 
l daltanulás, 
l társasjáték, 
l labdajátékok, néptánctanítás stb.

A tábor helyszíne: 
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda, valamint a Grund. 

A tábor díja: 10.000.- Ft/fő/5 nap.
A foglalkozásokat pedagógusok, önkéntes segítők 

bevonásával tartjuk. 
Érdeklődni, jelentkezni Szlaukó Istvánnénál: 

E-mail: szlaukone.kati@gmail.com 
Telefon: 70/387-4576

A nyár beköszöntével is számos programot tudunk ajánlani lako-
sainknak.

Június 16-án újra megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája
rendezvény. A szervezők sokféle érdekes programmal kedvesked-
nek a kilátogatóknak. A rendezvény keretében Mohos Zsófia Gör-
beország című fotókiállítása is megtekinthető.

Június 17-én megnyílik a Családi Sportpark a Grundon. Látvá-
nyos sportbemutatókkal, fiatalos programokkal, jó zenével várnak
mindenkit a szervezők.

A gyermekek nyári elhelyezésére kiváló lehetőséget nyújt a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata által szervezett SZLOVÁK
TÁBOR. A tábor ideje július 23-27. és július 30 – augusztus 3. A tá-
bor helyszíne a Grund.

Július 6 péntek: PIAC ÜNNEP - 4 ÉVES A NAGYTARCSAI PIAC
– az évfordulót kóstolókkal, tortával, főzéssel szeretnénk emléke-
zetessé tenni. Mindenkit szeretettel várunk 15-18 óra között a pi-
actérre!

Július 7-én szombat délelőtt 9-12 óráig Piac és Zsibvásár lesz a
piactéren

AUGUSZTUS 20. – Állami ünnep és kenyérszentelés a Falumú-
zeumban, rossz idő esetén a Művelődési Házban

AUGUSZTUS 24-25. – NAGYTARCSAI LIGET FESZTIVÁL
A népszerű rendezvény keretében többek közt Unique jubile-

umi nagykoncert, főzőverseny, Betty Love, MOBILMÁNIA koncert
Vikidál Gyulával, brazil THE COPACABANA SHOW szórakoztatja a
nézőket. Bede Róbert, a TV PAPRIKA mesterszakácsa főző bemu-
tatóval kedveskedik a kilátogatóknak. A kétnapos rendezvény
minden korosztály számára színvonalas szórakozási lehetőséget
nyújt.

A főzőverseny részleteiről a következő lapszámban tudósítunk!

A SZERVEZŐK

Fotó: Dürr Balázs
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Agyorsan érkezett nyár elindította a
zöldség- és gyümölcsdömpinget a pi-

acon. A ropogós fejes saláták, újhagymák
sorát a finom földieper követte. Régi part-
nerünk, Miklós bácsi segítségével sikerült
az epervásárt is megszerveznünk. A vásár-
lói visszajelzések alapján nagy siker volt is-
mét! Kiváló minőség párosult a kedvező
árral. Sajnos amilyen gyorsan beérett,
olyan gyorsan vége is lett a szezonnak.
Cseresznyével, meggyel szeretnénk foly-
tatni a vásárokat. 

Az EGYÉL JÓT-VEGYÉL JÓT szlogennel
meghirdetett piaci főzés is jó kezdemé-
nyezésnek bizonyult. A Fazenda Farm tu-
lajdonosai, Márti és István már kétszer
remekeltek, a babgulyás után csülökpör-
költet főztek, melyet meg lehetett vásá-
rolni. Az ételek saját tartásból származó
alapanyagból készültek.

A vásárlók kérésére a szombati piacna-
pokat is beindítjuk. Ezekre havonta egy-
szer, előre meghirdetett időpontban kerül
sor. A szombati piacot zsibvásárral, bolha-
piaccal vonjuk össze. A próbanap igen jó
hangulatban zajlott. Használt játékok, ru-

hák, konyhai eszközök stb. találtak új gaz-
dára. Szeretettel hirdetjük, hogy a máso-
dik NAGYTARCSAI ZSIBVÁSÁR június 9-én,
majd a következő ilyen alkalom július 7-én
lesz. A zsibvásáron való árusítást nagytar-
csai lakosoknak tartjuk fenn, az árusítás az
erre létrehozott házirend szerint történ-
het. Ezúton is meg szeretnénk köszönni
Fehér István piacfelügyelő segítségét, aki
önkéntesként, szabadidejét feláldozva se-
gíti a szombat délelőtti piacokat! Köszön-
jük a Nagytarcsai Vagyonkezelő
munkatársainak, hogy a szombati piacot
pavilonok, padok biztosításával segítik. 

A pénteki piacok minden alkalommal
meg lesznek tartva. Nagy sikere van a fa-
szénen sült kürtőskalácsnak, a Marosi Kür-
tős csapata előre jelzett időpontokban jön
majd a piacra. Új szolgáltatással is bővül-
tünk, Tóni úr késélezéssel, kulcsmásolással
áll rendelkezésre, sőt még kerékpárjavítást
is vállal. 

Most tárgyalok egy fűszerárussal, sőt
egy kecskefarm-tulajdonossal is, aki a
kecsketej mellet kecskesajtokat is árul. Re-
méljük megkóstolhatjuk ezeket a finom-
ságokat is. Ígérvény van fagylaltra is,
bizony jól esne a hűs fagylalt a nyári
idényben. 

A Nagytarcsai Piacon való árusítás
Nagytarcsa Önkormányzatának támoga-
tásából adódóan egyelőre díjmentes. Pi-
acszervező munkámat önkéntesként
végzem. A piacon a helyi piacrendelet
alapján szabályozott módon történhet az
árusítás. Minden árusnak kötelező jól lát-
ható módon kitenni az árakat. A piac terü-
letén nem szabad parkolni, és a piac
körzetében lakók gépjárműbehajtását
sem szabad akadályozni!  Kérjük a Község-
háza előtt parkoljanak!!

Piacunk idén ünnepli a 4. születésnap-
ját. Kedves hagyomány, hogy egy kis kö-
zös ünnepléssel emlékezünk meg az
évfordulóról. A 4 ÉVES A NAGYTARCSAI PI-
AC rendezvényt (jó idő esetén) július 6-án,
pénteken tartjuk meg. Kóstolókkal, ven-
dégasztallal, közös főzéssel kedveskedünk
a kilátogatóknak. 

Mindenkit szeretettel várunk a Nagy-
tarcsai Piacra!

RÓNAINÉ KRISZTINA, KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

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!

Nyári zsibongás a piacon
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Jézus az átváltoztatásban két dologra
mutat rá. Egyrészt arra, hogy az átváltoz-
tatáskor nem birtokba veszi a dolgokat,
hanem Jézus lesz eggyé a kenyérrel. Ez-
által nem csupán a kenyérrel lesz egy, ha-
nem az egész teremtéssel, és így velünk
is. A fölajánlásban határozottan említést
is teszünk erről: íme, a föld termése és az
emberi munka gyümölcse, ebből lesz
számunkra az élet kenyere.

Ide tartozik az is, amit nyomatékkal
hangsúlyozunk: a szeretet átváltoztat. Ezt
alapvetően Jézus az életével magyarázza.
Az ő szeretete és szavai átváltoztatják a
világot. Szavai nem birtokolni akarnak,
hanem általuk és bennük önmagát szen-
teli a világ életéért. A szavak jelentősége
éppen ebben áll. Jézus életében és sza-
vaiban lesz érthetővé, hogy az önátadás
voltaképpen egyesülés. Istennek a szere-
tete – önátadása – az egyesülésben való-
sul meg, de ez lényegében átváltoztatás.
Mert ha ő, az Úr valamely teremtményé-
vel eggyé lesz, a teremtmény is eggyé
lesz Teremtőjével.

Az átváltoztatás szavai elárulják, hogy
Isten sem képes szavakban elmondani
önmaga szeretetét. Ha Isten a maga tel-
jességében maradéktalanul el tudná
mondani azt, amit ő Atyaként érez, és
amint szeret minket, akkor talán tényleg
elképzelhető lett volna, hogy a próféták
által szóljon hozzánk, és az általuk ki-
mondott szavakban váltson meg minket.

A megváltás lényege éppen az, hogy
minden értelmet meghalad, és szavakba
sem foglalható. Nem véletlen, Jézus
számtalanszor utal arra, hogy csak az
mondhat valamit is az Atyáról, aki látta az
Atyát. „Istent nem látta soha senki, az
Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az
Atya ölén van.” (Jn 1,18). Amit nem lehet
kimondani, amit nem lehet szavakba ön-
teni, az a szeretet. Éppen ez van jelen a
„kenyérben”. Ez előtt a „kenyér” előtt nem
marad más számunkra, mint a sóvárgás
és a sóhajtozás. Az Eukarisztia titka né-
mává kell, hogy tegyen. Nem én mondok
valamit, hanem azt kérem, hogy ebben a
„kenyérben” az Úr szólaljon meg. „Uram,
csak egy szóval mondd, és meggyógyul
az én lelkem!”

Milyen jól ismert helyzet ez. Szinte
minden, mintha újra megismétlődne.
Gondoljunk csak vissza a kezdetekre. Is-
ten az embert a bűn elkövetése után ke-
reste, hívogatta. „Hol vagy?” Majd az idők
teljességében Isten elküldte Fiát, hogy
megkeresse, ami elveszett. Jézus ennek a
keresésnek szentelte életét. A keresést, a
megtalálást és az üdvösséget a „kenyér-
be” rejtette. Hívogat, szólít, kínálja önma-
gát mindenkinek: „Vegyétek, ez az én
testem!”

Jézus ebben a „kenyérben”, az ő testé-
ben tesz minket hallóvá, hogy fölismer-
jük az ő „igéit”. De már nem pusztán
fölismerjük, hanem bele is kapcsolódunk.

Beszédünk cselekvéssé lesz. Az ő cseleke-
detévé. Ez a beszéd tesz minket igazán
emberré. Bár gyermekek maradunk,
mégis, már Jézussal együtt képesek va-
gyunk igazi beszélgetésre az Atyával.
Imádkozunk, „átváltozunk”, megdicsőít-
jük az Atyát mindig, amikor magunkhoz
vesszük az Úr testét. Mert arról tanúsko-
dunk szavakba nem önthető módon,
hogy Isten a mi Atyánk.

GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS

Egyre gyakrabban futok bele abba, hogy mérhetetlen nagy
feszültségek közepette élünk. Az egyik ilyen hihetetlen el-
lentmondás a szabadság, a liberalizmus eszménye. Az egyik
terület, ahol megnyilvánul a liberalizmus, az a gyermekneve-
lés. Kevés az a határ, amit meg mer húzni a szülő gyermeke
körül: szerinte döntsön csak a kicsi szinte mindenben. Persze
megvan ennek az elvnek az ellenhatása is. A határ magunk
felől nézve korlátoz, szűkíti a mozgási lehetőséget. A külvilág
felől szemlélve viszont megvéd, óv a veszélyekkel szemben.
Gondoljunk a szalagkorlátra a szerpentinen: ha nem is sodró-
dunk ki a gépjárművel a kanyarban, akkor is biztonságérze-
tet ad. Az országhatár is, ha meg is nehezíti az átjutást a
szomszédba, azért jó, ha akadályozza az esetlegesen rossz
szándékú kalandorokat. Ugyanígy a házunkat körülvevő ke-
rítés is!
Gyermekeink egy láthatatlan határral vannak körülvéve. Ezt
a határt mi, szülők biztosítjuk számukra. Ha túl szigorú volt ez
a határ a mi tapasztalataink szerint, akkor elképzelhető, hogy
a másik végletbe esünk: túl engedékenyek leszünk. És meg-
fordítva is lehetséges: túlságosan magunkra hagytak, s ezért
szinte átjárhatatlanok az általunk húzott határvonalak. De so-
ha ne feledjük, hogy a határ nemcsak korlátozza, hanem védi
is gyermekünket. S miközben szeretnénk számára nagyobb
szabadságot biztosítani, a másik oldalról nagyon komoly
romboló erőknek nyitjuk meg a szabad utat. Például eldönt-
heti, hogy milyen különórákon vesz részt, vagy elmegy-e egy
házibuliba, vagy after-partyra, de nem dönthet egy széthul-
lott család esetében, hogy mikor találkozik az elköltözött szü-
lővel. Vagy egyáltalán: ha a szülőtársak nem tudtak
megegyezni egymással, lemondani szabadságuk egy részé-
ről, akkor lehet, hogy egy harmadik személy – a bíró – fogja
meghatározni, szabályozni kapcsolattartásuk szabályait. 

Személyiségfejlődésünk szempontjából fontos, hogy meg-
erősödjünk abban, hogy kik vagyunk, hogy identitásunk
megszilárduljon: nemi identitásunk, politikai hovatartozá-
sunk, vallási életünk szempontjából. Hogy harcolni tudjunk
magunkért: méltóságunkért, szabadságunkért. Ugyanakkor
a legteljesebb szabadságot az jelenti, amikor arról önként tu-
dunk lemondani, pl. a családi kapcsolatok tekintetében, mert
akkor éljük át a szabadság egy magasabb dimenzióját.

Jézus a szabadság legmagasabb fokáról tett bizonyságot,
amikor isteni természete dacára vállalta értünk az emberi lét
korlátozott voltát, s feláldozta magát értünk, hogy bűntől, ha-
láltól szabadon élhessünk, s szabadok legyünk szeretni egy-
mást. Nélküle a szabadság illúzió marad, vele megvalósul!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

A szabadság illúziója

Az átváltoztatás szavaiban nekünk adja önmagát

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban: 
június 10, 24-én július 8, 22-én lesz 11.30-tól szent-
mise

Június: 
• 30. szombat, Váci Egyházmegyei Találkozó, kere-
tében 2. NaHallod! Találkozó Mátraverebély-Szent-
kúton. 
Július: 
• 1-jén, 10.30-tól Kiszel Mihály kistarcsai születésű
atya aranymiséje a kistarcsai templomban.

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



NAGY ÖRÖMMEL ÉS BÜSZKESÉGGEL
TÖLT EL MINKET AZ, HOGY KOLLÉGA-
NŐNK, HERTELENDY ZOLTÁNNÉ MA-
RATONISTA LETT, HISZEN ERRE AZ
EMBERFELETTI TELJESÍTMÉNYRE AZ
EGÉSZ VILÁGON AZ EMBEREK MIND-
ÖSSZE NÉHÁNY SZÁZALÉKA KÉPES.
EBBŐL AZ ALKALOMBÓL KÉSZÍTET-
TÜNK VELE INTERJÚT.

Mióta dolgozol a hivatalban és mi-
lyen pozíciókat töltöttél be? 

1997. október 1-től dolgozom a hiva-
talban, mint igazgatási ügyintéző kerül-
tem ide. Eleinte az egyéni vállalkozói
igazolvány kiadásával, hagyatékkal, szo-
ciális és lakcím-bejelentési ügyekkel
foglalkoztam. Voltam jegyzőkönyvveze-
tő a képviselő-testület mellett, amikor
nem volt kinevezett jegyző a hivatal-
ban, elláttam a feladatait, néhány vá-
lasztást, népszavazást lebonyolítottam,
mint Helyi választási Iroda vezető. Két
kislányom születése után visszajöttem a
GYES-ről 2010-ben. Először az eredeti
pozíciómba kerültem (szociális ügyek).
Visszatérésem után megkaptam azt a
bizalmat a jegyző asszonytól, hogy ki-
nevezett helyettesének. 2014-ben pe-
dig átkerültem az adóirodába, ahol
jelenleg is dolgozom.

Mikor döntöttél úgy, hogy futni
kezdesz? Mi volt a motivációd?

A legnagyobb – jó értelemben vett –
nyomást testvérem, Pánczél Andrea
gyakorolta rám, aki immáron többszö-
rös maratonista és Ironman, kétszeres
dupla Ironman, egyszeres tripla Iron-
man, és teljesítette a 10 nap 10 Iron-
mant. 2012-ben nyaralni vittük
testvérem lányát, amikor is az volt a fel-
tétel, hogy amíg nyaralunk, neki futnia
kell 2-3 naponta. Mivel nem akartam el-
engedni egyedül, így mentem vele. Mi-

re hazaértünk, testvérem benevezett a
Spar 7 km-es távjára. Mivel ennyit még
nem futottam és nagyon aggódtam a
záróbusztól, így a futásaim rendszeres-
sé váltak. Nagyon jó érzés volt beérni a
célba, így innentől már nem volt vissza-
út. Még ebben az időben beléptem a
Budapest XVI. kerület futóklubjába
(Runberries), ahol egy fantasztikus kö-
zösség tagja lehetek, csupa jó ember
vesz körül, és rengeteg jó barátot kap-

tam a futás által.  2015 óta férjemet is si-
került a futás örömeibe bevezetni. Azó-
ta több félmaratont teljesítettem,
legjobb időm 1 óra 58 perc, amit tavaly
novemberben futottam. 2017 októbe-
rében kaptam meg a klubvezetőnktől
azt a megtisztelő felkérést, hogy ve-
gyem át tőle a klub vezetését, így azóta
a BSI XVI. kerület futónagykövete va-
gyok.

Mikor döntötted el, hogy lefutod a
Maratont?

Tavaly ünnepeltük a negyvenedik
születésnapomat, amire a futó baráta-
imtól egy maratoni nevezést kaptam. 

Hogyan készültél? Kik segítettek
benne?

Január óta készültem intenzívebben
a májusi Maratonra. Kéthetente futot-
tam hosszabbakat, ami 20-25-30 km-es
távokat jelentett. Heti 40-50 km-t futot-
tam. A legnagyobb segítséget a család-
tól kaptam, akik türelemmel viselték,
hogy sokat vagyok távol. Nagyon sokat
segített testvérem, és velem voltak futó
barátaim, akik elkísértek a hosszúfutá-
sokra. Legnagyobb élményem, hogy ré-
gi vágyam is teljesült a felkészülés alatt,
amikor is körbefutottam a Velencei ta-
vat (28 km, 2 óra 54 perc alatt).

Hol és mikor sikerült lefutnod a
Maratont?

Idén, május 6-án, Salzburgban, 4 óra
41 perc alatt teljesítettem a távot, mely-
ben mindvégig barátnőm, Verebéli Er-
zsébet segített nekem, amit ezúton is
köszönök!

Milyen érzés, hogy sikerült?
Először el sem hittem. Kellett pár

nap, hogy felfogjam. 
Milyen további céljaid vannak?
Az gondolná az ember, hogy elfogy a

motiváció, ha eléri a célját. De ez nincs
így. A maratoni pihenést követően alig
vártam, hogy újra tudjak futni, jó érzés
újból a gyönyörű Szilas patak partján ta-
posni a kilométereket. Szeretném még
egyszer idén körbe futni a Velencei ta-
vat, novemberben talán megpróbálok a
félmaratoni időmön javítani, és bár a
Maraton előtt és az utána következő es-
tén azt mondtam, hogy soha többet, de
azért ott motoszkál a fejemben, hogy
van még javítani való ezen a 4 óra 41
perces időn. 

Hajrá! További Sok Sikert és Jó
Egészséget Kívánunk!

A HIVATAL DOLGOZÓI

SZABAD IDŐ
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Egy maratonista a Polgármesteri Hivatalból

Ildikó célba ér 
(Salzburg, 2018. május 6.)

Pánczél Andrea és 
Hertelendy Zoltánné (Pánczél Ildikó)



Június 2-án szombaton, eddigi hagyo-
mányainkhoz híven, egy programokban
gazdag, vidám családi évzáróval búcsúz-
tattuk az elmúlt nevelési, oktatási idősza-
kot. Bár a borús, esős reggel egy kicsit
megijesztett minket, a zápor elmúltával
kellemes idő, s tartalmas programok kez-
dődtek.

Volt lovaglás, ugráló vár, trambulin,
kézműveskedés, agyagozás, homokkép-
készítés. A gyermekek vidám sportvetél-
kedőkben is részt vehettek. 

Kedves vendégünk volt a Nagytarcsai
Társasjáték Klub. Érdekes, izgalmas játé-
kokat ismerhettünk meg, asztalaiknál fo-
lyamatos volt az érdeklődés.

Sebők Zsuzsanna a sokak által szere-
tett finn dobójátékot, a Mölkkyt mutatta
meg a családoknak, akik örömmel pró-
bálták ki.

Ebéd előtt a kellemesen hűs templom-
ban hallgattuk az ismert keresztyén elő-
adó, Pintér Béla „isteni”, modern, a
gyermekeknek is oly kedves dallamait.

A finom gulyáslevest, amelyet az SMS-
team tagjai, Mészáros Sándor, Sinka Ti-
bor, Fábián Mihály és Fábián Tibor főztek,
közös ebéd keretében költöttük el. Desz-
szertként a szülők által készített finomsá-
gok (sütemény, palacsinta)
örvendeztették meg az édesszájúakat.

Ebéd után, az óvónők bábjátéka, „A
kiskakas gyémánt félkrajcárja” című me-
seelőadás vidám, nevetős perceket szer-
zett óvodásainknak és szüleiknek is.

A tartalmas délelőtt végén, vidám bu-
borékeregetés vette kezdetét, mintegy a
programok zárásaként. Köszönjük min-
denkinek, aki széppé tette ezt a napot.

FÁBIÁNNÉ KIZUR ANIKÓ
FOTÓ: - RÉ -

Május közepén ismét véradást szervez-
tünk, a művelődési ház foglaltsága miatt
a polgármesteri hivatal dísztermében.
Ötvenen jöttek el, köszönjük áldozat-
készségüket, segítségüket! 

A  következő véradás 2018. október
17-én délután lesz, a helyszínről később
adunk hírt.

A véradás életeket ment, vérre mindig
szükség van, minden vércsoportból. Nyá-
ron mindig kevesebb a vér és a véradó,
megcsappannak az országos készletek.
Aki  megteheti, menjen nyáron is vért ad-
ni! Egy férfi egy évben ötször, egy hölgy
egy évben négyszer adhat vért. A vér-
adások helyszíneit a www.veradas.hu

weboldalon mindig nap-
rakészen találjuk. A vér-
adás egy kisebb
szűrővizsgálat is, így
meggyőződhetünk róla,
hogy egészségesek va-

gyunk. A gyógyszersze-
dés önmagában nem ki-
záró ok, a vizsgáló orvos
mindig felelősséggel el

tudja dönteni, hogy a jelentkező adhat-e
vért. Kívánunk jó egészséget minden vér-
adónak és még egyszer köszönjük a rész-
vételt. Találkozunk októberben! 

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
FOTÓ: HAJDU ENIKŐ
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SZABAD IDŐ

Félszáz véradó

Sikeres családi nap a Szivárvány Óvodában
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KÖZÉRDEKŰ

Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.

Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:

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

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

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

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

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

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Fábri Orsolya

Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D.  Telefon: 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

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 – Winkler Patika 
Telefon: 06-28-451-179

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.

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

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

Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:

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

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Email: gyermekjoleti@nagytarcsa.hu

Sürgős vagy fontos esetekben: 
Botz Ágnes: 70/931-1962

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

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

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

Tel.: 06-28-450-204  

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

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

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

Nagytarcsai  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

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

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

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

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

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

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

Barbara kutyakozmetika 

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

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása. 

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

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

Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu 

IS
O 
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00
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Füstölt áru minden hétvégén!

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w június 15‐én, pénteken 12‐18‐ig
w június 16‐án, szombaton 8‐12‐ig
w június 29‐én, pénteken 12‐18‐ig
w június 30‐án, szombaton 8‐12‐ig
w július 13‐án, pénteken 12‐18‐ig
w július 14‐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

Lbub GYÓGYPEDIKŰR
Nagytarcsa, Bocskai u. 55. 

(bejelentkezésre)    06/30-4721910
Hívásra házhoz is megyek!

Nagytarcsai könyvelő iroda mérlegképes végzettséggel és
gyakorlattal
rendelkező munkatársat keres, teljes munkaidőre.
Elérhetőség : www.csimairoda.hu




