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Kövesse nyomon Nagytarcsa
és a térség eseményeit
a SzilasTV műsorában!
Nagytarcsai TÜKÖR

ÖNKORMÁNYZAT

Tiszta vizet a pohárba!
AMINT ARRÓL LAPUNKBAN BESZÁMOLTUNK, A FÜZESLIGET LAKÓPARK
FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET LAKOSSÁGI FÓRUMOT HIRDETETT
MÁRCIUS 1-JÉRE, AMELYNEK KERETÉBEN A LAKOSSÁGOT FOGLALKOZTATÓ
SZÁMOS TÉMA TERÍTÉKRE KERÜLT. A
LEGFONTOSABB NAPIREND AZ IVÓVÍZ
MINŐSÉGÉNEK KÉRDÉSE VOLT. GYAKRAN ZAVAROS, BARNÁS, ROZSDÁS, MAGAS A VAS- ÉS A MANGÁNTARTALMA.
GYAKRAN MOSÁS KÖZBEN PISZKOLÓDIK BE A RUHA, IVÓVÍZKÉNT PEDIG SOKAN NEM IS MERIK HASZNÁLNI.
RIMÓCZI SÁNDOR POLGÁRMESTERT
KÉRDEZTÜK A FEJLEMÉNYEKRŐL.
– Elhangzott a fórumon, hogy mindig is
ilyen volt a vízminőség, miért nem tett
semmit az önkormányzat?
– Nagytarcsán mindig is magas volt a
víz vas- és mangántartalma, ez igaz. A
településen nem egy vízműtelep van,
hanem hat különböző kút összekötéséből jött létre a jelenleg meglévő infrastruktúra. Azt viszont tagadom, hogy
mindig ennyi lett volna a probléma. Ki
kell mondanunk, hogy az utóbbi években romlott a víz minősége. Ennek oka
lehet, hogy a Jókai utcánál a volt tsz-major kútjának szűrője beszakadt, csakúgy,
mint a kistarcsai 9-es kúté, ezek okozzák
a zavarosságot.
– Iható a víz vagy nem?
– A víz minőségét folyamatosan vizsgálják, az ÁNTSZ azonnal elzáratná a
rendszert, ha a minőség az egészséget
veszélyeztetné. A nagytarcsai víz a „kifogásolható minőségű” kategóriába tartozik.
– A szolgáltató, a DPMV honlapján településekre bontva teszik közzé a negyedéves mérési eredményeket. Ezek alapján a
vastartalom is magas ugyan, de a mangán többszörösen meghaladja a határértéket. Ismerem a tiszti főorvos válaszát,
hogy ez még mindig nem az egészségügyi,
hanem a kifogásolható kategóriába esik.
Mégis: ha egy víz minősége ennyire kifogásolható, akkor valamit tenni kéne. Ugyanakkor a lakossági fórumon elhangzott,
hogy a DPMV által vett vízmintákban sem
bíznak sokan, hiszen fix, úgynevezett akkreditált pontokról veszik a vízmintát. Bizalomnövelő tényező lehetne, ha nemcsak
ezeken a pontokon mérnének, hanem másutt is.
– A főrumon megígértem, hogy az
önkormányzat tíz ponton saját költségére végeztet minőségvizsgálatot. Ez megtörtént. A kijelölt hivatalos labor
technikusával az előírásoknak megfelelő,
steril edényekbe gyűjtöttük a falu tíz

pontján a mintákat. Ezek vizsgálata megtörtént, az eredmények jobb képet mutatnak, mint a DPMV honlapján látottak.
Nincs kiugró érték.
– Ez azt jelenti, hogy nem kell további
lépéseket tenni?
– Korántsem. Van ugyan az önkormányzatnak egy 15 éves gördülőterve,
amelyben felálltottuk a prioritásokat, de
a jelenlegi helyzetnek megfelelően most
előre vettük a víz minőségének javítását
célzó intézkedéseket. Ezek között vannak olyanok, amelyek nagyon gyorsan
elvégezhetők. Ugyan kevert vizet iszunk,
de a teljes egyirányú körvezeték kiépítése lenne a végleges megoldás, hiszen a
rendszerben vannak még úgynevezett
zsákok, ahol felgyülemlik az üledék, a
rozsda. Ezen szakaszok mosatása megítélésünk szerint nem a megfelelő időpontokban történik. A mosatást nem
csúcsfogyasztás idején kell végezni, hanem napközben, 10 és 14 óra között,
amikor a legkisebb a fogyasztás. Ezt várjuk el a szolgáltatótól. Emellett a rendszerben van két vastalanító berendezés,
amelyeket nem használnak, pedig csak
szűrőcserére lenne szükség. Ez is az
azonnali elvárások között szerepel.
– Ettől megoldódnak a problémák?
– Jelentősen csökkennek. A nagy előrelépést az hozná meg, ha Kistarcsa irányából jó minőségű vizet tudnánk a
rendszerbe kötni. Most csak csúcsidőben
él a DPMV ezzel a lehetőséggel, de némi
beruházással nagyot lehetne fordítani a
helyzeten. Kerepes és Kistarcsa pár éve
egymilliárd forintot nyert pályázaton az
ivóvíz minőségének javítására, a kistarcsai kutak vize ma jó minőségű. Ma már
azt a telepet is a DPMV üzemelteti, tehát
van lehetőség onnan jó minőségű vízzel
kiegészíteni és keverni a miénket. Azt
tudjuk, hogy Nagytarcsán hiába is fúrnának kutakat, a vas és mangán nálunk
mindenütt jelen van. A megoldás a helyi
és kistarcsai, zavaros vizet adó kutak kizárása, és a helyi kutak vizének kistarcsaival való keverése lesz. A két települést
össze lehet kötni, ez nem hosszú távú
vágyálom, 1-2 év alatt megvalósítható.
– Ellenvetés is hangzott el a fórumon
ilyen beruházással kapcsolatban, egyrészt
azért, mert jelentős beruházásra van szükség.
– A vízellátás biztosítása ugyan az önkormányzat feladata, de a szolgáltatás
felelőssége a DPMV-re hárul. Senki nem
írja elő számára, hogy a jó minőséget
csak a helyben fellelt, önkormányzati tulajdonú infrastruktúrára építve kell biztosítania. A minap Kistarcsán részt vettem
a részvénytársaság közgyűlésén. A Zrt-
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nek ugyanis mi is részvényesei vagyunk,
több mint húsz településsel együtt. Ott
is elmondtam, ha jó minőség érdekében
beriházásra van szükség, akkor ezt Nagytarcsa joggal várja el. Azzal együtt, hogy
nyilván, nem zárkózunk el a közös teherviseléstől, a szükséges mértékben a település is hozzájárul a finanszírozáshoz.
– A másik érv, ami a fórumon elhangzott, hogy messzebbről vizet hozni drágább, akkor bizonyára magasabbak
lesznek a vízszámlák is…
– A díjat nem a DPMV vagy az önkormányzat határozza meg, hanem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal.
– Az önkormányzat április 4-én rendkívüli, zárt testületi ülésen foglalkozott a vízminőség javításának kérdésével.
– A zárt ülésen hosszas tárgyalások
után előremutató döntések születtek,
ezek már olvashatók Nagytarcsa honlapján.
– Eközben más is történik a faluban.
Például útépítések is zajlanak...
– Nem útépítés, pontosan fogalmazva
nagy felületű burkolatjavítás zajlott, illetve részben még zajlik a Fasor, az Akácfa
és a Jókai utcában. Olyan utcákról van
szó, amelyek rendelkeztek már szilárd
burkolattal, de azok tönkrementek.
– Úgy hallottuk, szabad utat kapott a
Helyőrségi Művelődési Otthon és a vele
egy csomagban lévő Családsegítő épületének energetikai korszerűsítése.
– A pályázatot valóban pozitívan bírálták el, azt, hogy megnyertük, majd akkor mondom ki, ha a támogatási
szerződés aláírására behívnak, ellátom
kézjegyemmel a dokumentumot, és a
település számlájára kerül legalább az
előleg. Ez esetben viszont azonnal megkezdődik a munka, hiszen párhuzamosan megtörtént mindkét épületre a
közbeszerzés, a kiválasztott kivitelezők
megvannak...
ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: SZILASTV
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A testület napirendjén
LMÁRCIUS 27-ÉN ÜLÉST TARTOTT NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. AZ ALÁBBIAKBAN
ÖSSZEGEZZÜK A LEGFONTOSABB DÖNTÉSEKET.
A testület elfogadta a Nagytarcsai Élelmiszer Piac és Kirakodó Vásár Házirendjét.
A képviselők megvitatták és elfogadták a
Nagytarcsa Közalapítvány, a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület,
a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület, a Nyugállományú Honvédők
Nagytarcsai Egyesülete, a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület, valamint a Nagytarcsai Grund SE 2016. évi munkájáról szóló
beszámolókat.
Döntés született, hogy a Bocskai köz –
Arany János utca kereszteződésben forgalomirányító tükröt, továbbá az Iskola utca
és Tessedik utca kereszteződésébe elsőbbségadás kötelező táblát kell kihelyezni.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
elfogadja a Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét.
A
„Bölcsődék
és
óvodák
infrastrukturális fejlesztései ” VEKOP-6.1.115 jelzésű pályázatban építés és eszközbeszerzés történik 300 millió forint értékben.
A PM_ONKORMUT_2016 „Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázathoz kapcsolódóan pedig építés

céljára történik közbeszerzés, 50 millió forint értékben. Mindkét pályázatra nemzeti
nyílt eljárás keretében kerül sor.
A képviselő-testület elfogadta a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. és Nagytarcsa
Község Önkormányzata között kötendő
Üzemeltetési és Fenntartási Szerződés módosítását és annak mellékleteit az előterjesztésben foglaltak szerint változtatások
nélkül.
A testület úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére kölcsönt
nyújt 2017. március 29-ig a tartalék keret
terhére 6.629.172 forint erejéig.
Testületi határozat született arról is,
hogy az önkormányzat a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján a hőközpontnál
felmerült hőmennyiségmérő beépítésének
költségét a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
részére bruttó 2.025.015 Ft összegben
megtéríti.
Felhatalmazást kapott a polgármester,
hogy játszótér tervezésére kérjen be legalább 3 árajánlatot.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
24/2017. (II.27.) határozatában elrendelt
változtatási tilalmat visszavonja abban az
esetben, ha az önkormányzat és a változtatási tilalommal érintett ingatlanfejlesztők
között létrejön az a szerződés, amely tartalmazza, hogy az ingatlanfejlesztő kötelezettsége az általa fejlesztett területhez
kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (út, járda, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás). A
szerződésnek tartalmaznia kell a jogutódlás kérdését is.

A testület elfogadta a Települési Értéktár
Bizottság döntését, és elrendeli a „Nagytarcsai sütemények és hagyományos ételek a
Varečka klub receptjei alapján”, „Az evangélikus liturgia és népviselet kölcsönhatása
Nagytarcsán”, „A Nagytarcsai Evangélikus
Templom Harangjainak története és harangozási szokások” néven benyújtott települési
értékek
nyilvántartását
és
dokumentációinak elektronikus közzétételét. „A Nagytarcsai Evangélikus Templom Harangjainak története és harangozási
szokások” néven benyújtott települési érték
dokumentációját a megyei értéktárba is felterjesztik.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
benyújtott pályázatok megvalósításához
szükséges források biztosítására a 2017. évi
költségvetés kultúra keretének terhére
13.837.000.- Ft, a sport keret terhére
3.100.000.- Ft támogatási összeget biztosít
az alábbi bontásban: Hagyományőrző Kulturális Egyesület 4 millió Ft, Nyugállományú Honvédők 1 millió Ft, Nagytarcsai
Tömegsport Egyesület 2,5 millió Ft, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata 2,8 millió
Ft, Evangélikus Keresztyén Óvoda Alapítvány 100 ezer Ft, Blaskovits Alapítvány a
Gyermekekért 100 ezer Ft, Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
5,585 millió Ft kulturális, valamint 500 ezer
Ft sport céljára, Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola 352 ezer Ft.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Nagytarcsai Grund SE. 3.506.000 Ft támogatásra benyújtott pályázatát tartalékkeretbe teszi addig, amíg az egyesület elnöke a
képviselő-testület előtt részletesen beszámol az általa vezetett egyesület 2016. évi
tevékenységéről, működéséről (bevételek,
kiadások, taglétszám, toborzás stb.).

Kokárdát tűztünk
A Petőfi szobornál gyűltek össze a március 15-i ünnepségre érkezők, ahol Rónai Pálné képviselő köszöntötte a résztvevőket.
A Himnusz közös eléneklése után Orbán Márk szavalta el Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét.
Petőfi szobrát megkoszorúzták az önkormányzat, az intézmények és társadalmi szervezetek képviselői, s koszorút helyezett el Vécsey László parlamenti képviselő is.
A rendezvény a Táncsics művelődési házban folytatódott, itt
elsőként az óvodások adtak műsort.
A művészeti iskola tanáraiból és növendékeiből álló fúvószenekar katonaindulókat adott elő.
Ünnepi beszédet mondott Vécsey László országgyűlési képviselő. Műsort adtak a Blaskovits Oszkár Általános iskola tanulói is.
A művelődési házban elhelyezett Táncsics Mihály domborművet Rimóczi Sándor polgármester és Szlaukó Istvánné a
Nagytarcsai Szlovákok önkormányzatának elnöke koszorúzta
meg.
A rendezvény zárásaként került sor az ilyenkor hagyományos kiállítás-megnyitóra. Ezúttal Tóthné Szakály Andrea képeit csodálhatta meg a közönség. A kiállítást Győriné Kováts
Andrea múzeumvezető nyitotta meg.
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Ünnepeltek a Nyugállományú Honvédők
Több száz vendég, köztük zömében egykori katonák gyülekeztek április 1-jén a Blaskovits
Oszkár
Általános
Iskola
tornatermében. Itt rendezte meg megalakulásának 15. évfordulója alkalmából ünnepi programját a Nyugállományú
Honvédők Nagytarcsai Egyesülete. Papp
János nyugállományú. ezredes, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket,
köztük az egyesület alapító tagját és örökös tiszteletbeli elnökét, Tétényi Emil nyugállományú vezérőrnagyot és Dudás András
nyugállományú mérnök ezredest, az egyesület első elnökét, valamint Kovácsvágás
település küldöttségét.
Seres László saját versével emlékezett
meg azokról a bajtársakról, akik már nem
lehettek az ünneplők között.
A rendezvényen felolvasták a honvéd
vezérkar főnök köszöntő levelét. Benkő Ticsok asszonykórusa, majd operett- és musicalrészletekkel folytatódott a program.
Köszöntőt mondott Rimóczi Sándor polgármester is, majd átadta Papp János ezredesnek
az
önkormányzat
által
adományozott díszszablyát.
Lapunknak a polgármester elmondta, a
település mindig számíthat a nyugállományú honvédőkre, segítőkészségük, áldozatos munkájuk, a falu egysége érdekében
tett erőfeszítésük példaértékű.
Az ünnepség részeként a rendezvény
résztvevői a múzeumkertbe sétáltak, ahol
a három földrész katonaművészei által 21
évvel ezelőtt ültetett platánfánál is megemlékezést tartottak. A fa a békét, a határokon átívelő barátságot, a kultúra
megőrzéséért közösen tett erőfeszítéseket
szimbolizálja.
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV
bor vezérezredes egyebek közt méltatta
azt a munkát, amely az elődök, hősök emlékének megőrzésére, a magyar történelmi
és katonai hagyományok ápolására irányul.
A vezérkar főnök megköszönte a nagytarcsai nyugállományú honvédőknek a haza,
a honvédelem iránti elkötelezettségét, valamint a település közösségi életében való
aktív részvételét.
A következőkben a vezérkar főnök által
adományozott emléktárgy és emlékplakett, valamint a MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó parancsnokság parancsnoka által adományozott elismerések
átadására került sor.
Emlékplakettet adott át Papp János ezredes is az egyesület munkáját segítő intézmények,
társaságok,
társadalmi
szervezetek képviselőinek.
Ünnepi műsor következett, amelyben
fellépett a Nagytarcsai Hagyományőrző
Kulturális Egyesület tánccsoportja és Ven-
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Füzesligetiek fóruma (2.)
Március 26-án a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület által kezdeményezett lakossági fórum első
részéről előző lapszámunkban olvashattak, akkor az ivóvízminőség kérdése állt a
középpontban. A fórumon elhangzott
egyéb témákról folyamatosan beszámolunk.
A fórum második fontos napirendi
pontja a Füzesligethez közeli hulladékfelvásárló, bánya és inerthulladék-feldolgozó kérdése volt. A fórum szervezői
ekképp fogalmaztak: a lakók tiltakoznak
a bánya, inerthulladék-lerakó, szeméttelep miatt.
Az AVIA benzinkút mögötti bánya, interthulladék-feldolgozó és környéke már
elviselhetetlen zaj- és porhatást fejt ki. A
lakó-pihenő övezetben élők már nem tolerálják tovább az iparterület zavaró hatását.
A
tehergépjárművek
szinte
folyamatosan hordják a rakományukat.
Sokakat aggaszt, milyen anyagok kerülnek a föld mélyébe, illetve nem történt-e
környezetszennyezés, amelyre konkrét
válaszokat szeretnének az illetékesektől.
Véleményünk szerint minden olyan tevékenységet, amely a környezetünket, életminőségünket és az ingatlanjaink értékét
rombolja, be kell szüntetni, ki kell vizsgáltatni, és adott esetben lépéseket kell tenni a keletkezett károk kiküszöbölésére.
A fórumon elsőként Süle Gábor, az
AVIA benzinkút tulajdonosa, a tervezett
ipari park fejlesztője szólalt fel. Elmondta,
a fórumon egy kiragadott fotóval jellemzett telep zárt és rendezett, törvényesen
működő, engedélyekkel rendelkező társaság üzemelteti. Súlyadót és vállalkozási adót fizet. Szerinte a por nem az itteni
telepekről, hanem a mezőgazdasági területekről jön, az uralkodó észak-nyugati
széljárás hordja a port a Füzesliget házai
közé. Tény, hogy amikor a bánya ide települt, a teherautók is jelentősen hozzájárultak a porhatáshoz. Ám azonban
aszfaltút épült, amely pormentes. Hozzátette, ő maga társaival már több éve dolgozik azon, hogy ezen a területen is
megvalósulhasson egy ipari park. Ha ez
megtörténik, a telephelyek, csarnokok
gátként szolgálhatnak a bánya és a lakóházak között. Egy erdősávot is terveznek,
amely szntén sokat segíthet.
Rimóczi Sándor polgármester megmutatta az elkészült helyfeltárási szakvéleményt az adott területről, ez fás szárú
ültetvény telepítéséhez készült. Az erdőtelepítés még idén ősszel megkezdődhet.
A két érintett telep tulajdonosai közül
előbb Sági Attila vállalkozó kért szót. Kérte, vállalkozását ne nevezzék szeméttelepnek,
a
helyes
megnevezés
hulladékfelvásárló telep. Emlékeztetett rá,
hogy a létesítmény nem titokban, a la-
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kosság háta mögött épült meg. Újságban
is hirdették, és előzetes hatástanulmányt
is kellett készíttetni, amely a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre került. A
szigorú környezetvédelmi szempontokat
is figyelembe vevő engedélyek beszerzése két és fél évig tartott. Ezek része volta
zajvédelmi vizsgálat is. A település érintett pontjait bemikrofonozták és neki
csúcson kellett járatni a gépeit. Az eredmény azt mutatta, hogy a zaj határértéken belül van.
A terület 5700 négyzetméter, ebből
5500 négyzetméter betonozott. Az innen
távozó víz nem kerül a csatornába, szűrőkkel ellátott szikkasztó rendszerrel működik. Veszélyes hulladékként csak
akkumulátorok fordulnak elő a telephelyen, az erre a célra előírt tárolókban.
Sági Attila elmondta, 2015 óta, amióta
telepe üzemel, csak Nagytarcsáról 250
tonna hulladék érkezett be. Előfordult
ugyan, hogy egy nagy szélvihar idején fóliadarabokat fújt szét a szél a környéken,
ezt azonban összeszedték, s azon dolgoznak, hogy ilyen többet ne fordulhasson
elő.
A telepéről készült fotóval kapcsolatban elmondta, olyan kiragadott részletet
ábrázol, amely nem jellemző a vállalkozására. Lesből készült fotók helyett azt javasolta, aki érdeklődik a telephely
működésével kapcsolatban, azt tár kapukkal várja, a látogatók európai színvonaló feldolgozót láthatnak nála.
Kmeczik Gábor képviselő máris bejelentette, hogy akár más képviselőtársaival együtt szívesen ellátogatna a telepre,
meggyőződni annak működéséről, az engedélyek meglétéről.
Sági Attila elmondta, amikor a városból ide költözött, a korábbi vashulladékfelvásárlás mellett fel kellett vállalnia a
színsfémet, a papírt és a műanyagot is. A
telephely nem létesülhetett volna a NAV
hozzájárulása nélkül, amelynek feltétele a
környezetvédelmi és egyéb hatósági engedélyek megléte.
Az engedélyezés része a nyitva tartási
idő is, náluk hétköznap 7-17 óra között,
szombaton pedig 7-14 óra között valósul
meg. Bár tevékenység ezen az időn kívül
is folyhatna a telepen, társasága ügyel rá,
hogy ezen időtartamon kívül olyan tevékenység ne follyon a telepen, amely bármilyen zavaró hatással járna.
– Amíg a telepem nem működött itt, addig ezeket a hulladékokat olyan telepekre
szállították, ahol a papír és a műanyag a
föld alá vagy az égetőbe került. Mi lebálázzuk, és újrahasznosításra továbbszállítjuk
ezeket – mondta Sági Attila. – Önökre bízom, hogy eldöntsék, melyik a környezettudatosabb megoldás...
(A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN FOLYTATJUK)

Beszámoló:
anuár 27-én a Táncsics Művelődési Házban
lakossági fórumot tartott a Nagytarcsai
JKözszolgáltató
Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata a Petőfi telep fűtésével, üzemeltetésével kapcsolatosan. A fórumra
meghívott küldtem ki és a bérlőkön kívül
meghívtam azokat a szervezeteket, cégeket,
akik valamilyen módon kapcsolódnak az
üzemeltetéshez.
Így megjelent Rimóczi Sándor Vilmos
Nagytarcsa Község polgármestere, a Magyar
Honvédség Védelmi Gazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatója Dundics Ferenc alezredes, a HMEI Zrt. képviseletében Hoffmanné
Doktor Szilvia, a FŐTÁV Zrt. képviseletében
Újhelyi Csaba üzletfejlesztési igazgató és Balogh Róbert kiemelt ügyfelek főosztályvezetője, Merczel Sándor, az MV Depo Ker. Kft.
ügyvezetője, Dombi János a DPMV Zrt. kistarcsai üzemvezetője, valamint a Nagytarcsai
Önkormányzat település-üzemeltetője, Kertész László.
A Petőfi lakótelep bérlői közül 35 fő jelent
meg a 192 db lakás képviseletében.
A tájékoztatómnak két apropója volt, egyrészt a 2016. évi üzemeléssel és működéssel
kapcsolatosan adtam tájékoztatást, másrészt
megjelent a lépcsőházakban egy felhívás, illetve emlékeztető, az ezzel kapcsolatos észrevételekre kívántunk reagálni.
A tájékoztatást az első részben a múlttal
kapcsolatosan tartottam, figyelembe véve
azt a tényt, hogy nagyon sok új bérlő jelentkezett be Nagytarcsára. A múlt említése során tájékoztattam a jelenlévőket, hogy a
2011. május 17-i szerződés tartalmazta az állami vagyonból történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adást, és 2011.
szeptember 30-án jegyzőkönyvileg is átadásra kerültek a vagyonelemek, összesen 822
millió forint forgalmi értékben, amely tartalmazta a kazánház érékét is a benne lévő berendezésekkel együtt.
Az önkormányzat nem kérte és nem akarta átvenni a kazánházat, és annak üzemeltetését, hisz nem volt rá felkészülve. Ezért 2011.
október 1-től 2012. április 30-ig kérte a Honvédelmi Minisztériumot, hogy biztosítsa a
szolgáltatást, mivel se szakemberei sem
anyagi forrása nem volt az önkormányzatnak. A HM veszteségesen üzemeltette az kazánházat és számlát bocsájtott ki az
önkormányzatnak bruttó 43.718.193 Ft öszszegben. Ekkor lett világos az önkormányzat
számára, hogy a kazánházat, a lakótelep fűtését és háztartási melegvíz-szolgáltatását
milyen nagy veszteséggel tudja csak üzemeltetni. Az önkormányzat 120 hónapban, havi
490.000.-Ft részletben tudja csak a 6 hónap
HM üzemeltetés során keletkezett veszteséget megfizetni, mivel egyetemlegesen felel a
felhalmozott díjtartozásért, és az üzemelési
veszteségért. A díjfizetés 2014. augusztus 20tól valósul meg.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

lakossági fórum az új Petőfi lakótelepen
2012. december 5-én a korábban beadott
távhő-szolgáltatási működési engedély iránti
kérelmet a Magyar Energia Hivataltól visszavonta a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft.
Nagytarcsa község képviselő-testülete
2013. január 1-től központi fűtést és hőellátást
biztosított
a
továbbiakban,
29/2013.(II.14.) határozatában.
2014. február 03-án a 18. számú képviselő-testületi határozatában – továbbra is a
189/1998.(XI.23.) Kormányrendelet értelmében – a központi fűtést és a hőellátást a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. útján biztosítja a Petőfi lakótelepen, díjfizetés ellenében.
2012.10.15-én 2.556 Ft-ról 5.376 Ft-ra
emelte meg a GJ árat (GigaJule) az önkormányzat.
2016. április 1-től a fűtési GJ ára: 4.159,66
Ft, mely 27%-os áfát tartalmaz, és a gázra
vonatkozik,
a faapriték GJ ára:
3.817,38 Ft, 5%-os áfát tartalmaz, a fűtés és
a vízfelmelegítési hő díjának viszonylatában. A fűtési alapdíj 2012.10.15-től bruttó
61,50 Ft volt, 2016. 04.01-től bruttó 48,04 Ft.
A továbbiakban elhangzott még a múltról, hogy a 2013. május 10-i rezsicsökkentéssel
kapcsolatos
törvényt
az
önkormányzat tudomásul vette, és kötelezte a Közszolgáltató Kft.-t az alkalmazására,
holott nem volt kötelező a Petőfi lakótelepen, mivel központi fűtésüzemelés volt.
Csak jelzésként tájékoztattam a jelenlévőket arról a sok levelezésről, amit a Magyar
Honvédség vezetőivel, illetve a HM EI Zrt.
vezetőivel folytattunk, hogy 1 db számlát
bocsájtson ki a Közszolgáltató Kft. a HM felé, a lakótelep fűtéséről és a háztartási melegvíz előállításáról, és a HM, mint bérlő
kijelölő kössön szolgáltatási szerződést a
bérlőkkel. Minden tárgyalásunk eredménytelen maradt, kategorikusan elzárkóztak
ezen felvetéstől.
Tájékoztattam a jelenlévőket, hogy a
2016. május 10-én a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának tájékoztatása alapján a Közszolgáltató Kft.
szolgáltatási határa az „A” és a „G” lépcsőház
pincéjében található hőmennyiségmérő és
GJ-mérő elosztójáig tart, az épületekben található szerelvények, csőhálózatok, GJ-mérők a HM tulajdonát képezik, és a HM EI Zrt.
végzi az üzemeltetést.
Tájékoztatás hangzott el a számlázással,
a légköbméter alapú elszámolással, illetve
az alapdíjjal kapcsolatban is. Ami a beruházást illeti: mivel az önkormányzat nem tudott 40 millió forint feletti veszteségekkel
üzemeltetni, ezért biomassza-energián alapuló fahulladékos kazánok beépítéséről
döntött, 2014. évben 142.081.000 Ft bruttó
értékben teljesen felújította a kazánházat, a
hőellátást szolgáló fogyasztói hőrendszert,
és a háztartási melegvízrendszert.

Tájékoztattam a jelenlévőket, hogy távfelügyeleti rendszer működik, így a kazánházban a Közszolgáltató Kft. részéről nincs
biztosítva munkaerő, a Közszolgáltató Kft.
feladata a lakótelep környezetének karbantartása (fűnyírás, síkosságmentesítés, galylyazás stb.), amit egy fővel végzünk.
Nem a Közszolgáltató Kft. feladata a lakótömbönkénti csepegések, folyások, légtelenítések, radiátorok hibaelhárítása, javítása.
Tájékoztatás hangzott el a december hónapban történt sorozatos áramkimaradással kapcsolatosan, hogy több mint 3 millió
forintos kár keletkezett a kazánházban. Szivattyúk és berendezések égtek le. Tájékoztattam a jelenlévőket, hogy a fűtéssel
kapcsolatos bejelentések miatt a szakértői
véleményekkel ellentétben 2 db nagyobb
teljesítményű keringető szivattyú került
megvásárlásra és beépítésre 2017. január
15-től, így nagyobb áramlást tudunk biztosítani a lakótelepen. Ezen beruházás költsége 2,5 millió forint.
Szintén tájékoztattam a jelenlévőket,
hogy a nőtlen szállón található gondnokságon, illetve a szolgálatnál kell bejelenteni a
fűtéssel és háztartási melegvízzel kapcsolatos panaszt, észrevételt. Természetesen mi
is besegítünk a hibaelhárításban.
A 2016. évi fűtés- és melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos gazdasági eredményekről részletesen tájékoztattam a jelenlévőket.
Az üzemelési veszteség: 14.241.579 Ft. Fogyasztók által felhalmozott kintlévőség
2014. 03.01-től 2016.12.31-i időszakra vonatkozóan: 2.269.587 Ft.
A 43 millió forintról jelentősen sikerült
csökkenteni az üzemeltetési veszteséget, de
a fő cél a veszteség eltűntetése. Nagyon kellene a Honvédelmi Minisztérium partnersége, hogy az épületeket szigeteljék, a
nyílászárókat kicseréljék, hisz mintegy 30 éve
épült a lakótelep. Ezzel a beruházással több,
mint 20%-ban tudnánk csökkenteni az üzemelési költséget, GJ-árcsökkentést tudnánk
végrehajtani a Petőfi lakótelepen.
Megcsináltattuk a lakótelep hőtérképét és
energetikai tanúsítványát, mely rettentő
rossz eredményeket mutatott. Kértem a HM
jelenlévő képviselőit, hogy segítsenek ezen
problémák megoldásában.
Tájékoztatást adtam az általános forgalmi
adóval
kapcsolatosan.
A kazánházba beépítésre kerültek mérők, így
külön tudjuk mérni a gázkazánokat és az apritékos kazánokat, így külön tudjuk választani
a számlázásban is az áfakülönbséget.
Röviden tájékoztatást adtam a kazánház
elektromos fogyasztásával, mérésével kapcsolatosan.
Tájékoztattam a fórumot a FŐTÁV-val kapcsolatos megbeszélések eredményéről, és közöltem, hogy 2017. június 30-ig Üzemeltetési
Szerződést kötöttünk a FŐTÁV Zrt-vel a Petőfi
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lakótelep kazánházával kapcsolatosan. Ezen
időszakban további tárgyalásokat folytatunk
a FŐTÁV Zrt-vel a kazánház tulajdonba adásáról, illetve hosszú távú üzemeltetéséről.
Ezen időszak alatt készítjük elő, hogy a Petőfi
lakótelepen a következő fűtési szezonra távhőszolgáltatást tudjunk bevezetni, és az önkormányzat
tudja
meghozni
a
távhőszolgáltatási rendeletét, valamint a
2005.évi XVIII. törvény távhőszolgáltatásról
szóló törvényt tudja alkalmazni.
A 2017. évi GJ-ármegállapításról április hónapban szintén lakógyűlés keretében fogok
tájékoztatást adni.
A következőkben Dundics Ferenc alezredes úr a HM részéről szólalt fel, nagyon sok
félreértést tisztázott, nagyon korrekt módon,
hasznosan adott tájékoztatást a Honvédelmi
Minisztérium szemszögéből nézve.
Balogh Róbert, a FŐTÁV Zrt. részéről szólalt fel, valamint Merczel Sándor úr az MV Depo Ker. Kft. részéről mondta el az
üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételit.
Dombi János úr a DPMV Zrt.-től a vízszolgáltatással kapcsolatosan adott tájékoztatást.
A jelenlévő bérlők, nagytarcsai lakók felszólalásai, észrevételei, kérdései hangzottak
el: Kiss István, Ondreákné Piroska, Farkas Dezső, Kovács Tibor és még több jelenlévő
mondta el véleményét.
Elhangzottak a fűtés, a szolgáltatás jogszerűségével, az ármegállapítással kapcsolatos észrevételek, a hő szolgáltatással
kapcsolatos problémák (túl meleg van, nagyon hideg van épületeken belül) valamint a
háztartási meleg vízszolgáltatással kapcsolatos észrevételek (túl meleg a víz, ingadózik a
vízhőmérséklet, sokáig kell folyatni a csapot,
míg megjelenik a meleg víz stb.). Több hozzászóló a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatosan tett észrevételt, valamint, hogy a bérlő
miért nem a bérlőkijelölő jogokat gyakorlóval köt szolgáltatási szerződést.
A felvetett kérdésekre a jelenlévő meghívott vendégek igyekeztek választ adni, illetve
Nagytarcsa Község Polgármestere és jómagam is a felvetett kérdésekre és problémákra
megpróbáltunk választ adni.
Itt szeretném megköszönni minden résztvevőnek hozzászólását, a segítő szándékát, a
probléma megoldására tett javaslatait.
A részletes és tételes gazdaságossági számításokat a bevétel-kiadás vonatkoztatásában meg fogom küldeni a lépcsőházi
képviselőknek, a Honvédelmi Minisztériumnak, a HM EI Zrt-nek, Nagytarcsa Község Önkormányzatának, és a gazdaságossági
eredmény tükrében kérek majd javaslatot az
üzemeltetéssel kapcsolatos GJ-megállapításra vonatkoztatóan.
ŐSZ GYULA ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
NAGYTARCSAI KÖZSZOLGÁLTATÓ KFT.
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Szemetet akkor szedünk, amikor jól esik!
És nem csak akkor, amikor jólesik!
Tanulságként levontuk, hogy ezentúl
esőnapot is kijelölünk, mert egészen biztosak vagyunk abban, hogy még többen lettünk volna, ha szép idő van.
Tudjuk, hogy falunkban és határainkban
nem a nagytarcsai lakosok szemetelnek,
mégis leírjuk ide a segítő információkat,
ezek birtokában talán még inkább megelőzhető az illegális hulladéklerakás.

assan 20 éves hagyomány, hogy minLzetőden
tavasszal elindulunk a faluból kiveutak mentén, és szedjük a szemetet –
mutatva ezzel a mellettünk elhaladó autósoknak, idegeneknek, hogy lehet így is,
hogy mi szeretnénk tiszta faluban élni, és
ezt mindenkinek megmutatni.
A szemétszedést a kezdetektől Nagy Tibor irányításával a Nagytarcsai Tömegsport
Egyesület végzi, ehhez csatlakoznak évről
évre a Közszolgáltató dolgozói, a Flex Polgárőr Egyesület, a katolikus és evangélikus
egyházközség tagjai, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, a Füzesligetért Egyesület – tehát ez egy igazi, nagytarcsai civil
összefogással megvalósuló esemény.
Esőnap sajnos nem lett kijelölve, így
szombaton reggel a szemerkélő esőben
mintegy hatvanan elindultunk Isaszeg, Rákoscsaba és Cinkota irányába, illetve egy
kis csapat a katolikus templomkertet tette
rendbe. Volt olyan is, aki reggel odajött, de
az eső miatt vagy kisgyerekes lévén csak
annyit tudott vállalni, hogy egy zsák szemetet a lakóhelye környékén megszed –
így találkozhattunk „magányos” szemétszedőkkel a Grundon, az Öreghegyen, a Hangya-udvar mögött. Köszönjük nekik is!
A fő munka 9-11 óra között folyt, addig
csak szolidan esett, azalatt a szemét nagy
részét sikerült összegyűjtenünk, de voltak
hősies helytállók, akik a már szakadó esőben is folytatták munkájukat.
A Közszolgáltató dolgozói is vállalták a
szombati munkavégzést, és még aznap
összegyűjtötték kukásautóval a szemetet,
sőt, hétfőn lakossági bejelentésre kimentek egy Isaszeg felé tornyosuló, becslések
szerint 100 tonnányi illegális szemétlerakóhoz – ennek is nekiláttak…
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Szemétszedés után a kitartó önkéntesek
finom ebédet kaptak a Grundon.
Mindenkinek hálásan köszönjük, aki
bármennyivel is, de hozzájárult a szombati,
közel négy tonna szemét zsákokba gyűjtéséhez.

• Ingyenes sittlerakás háztartási menynyiségben Isaszeg felé, Nagytarcsától 2
km-re az Alba Recycling Kft-nél lehetséges,
nagytarcsai lakcímkártya bemutatásával:
www.alba-rec.hu
• Nagytarcsán az AVIA benzinkút mögött a Schmidt Ker. Kft-nél vas, színesfém,
papír, műanyag hulladék lerakás lehetséges, telefon: 06-30-941-2711.
• Kistarcsán, Nagytarcsától kb. 200 méterre, a Duó-Metál Kft-nél szintén van vasés színesfém-átvétel, de leadhatóak az akkumulátorok, használt műszaki eszközök is
(tévé, bojler, hűtőgép, kerékpár, autóalkatrész stb. is)
• Kérjük, hogy a zöldhulladékot NE zsákokban helyezzék el a határban, zöldterületeken. Szórják ki, adjanak esélyt a
természetnek… (Kerti égetés csakis szerdán és pénteken, 12-18 óra között lehetséges, március 1. – május 31. és szeptember
1. – november 30. között, megfelelő tűzvédelemmel!)
• Lomtalanítás májusban lesz!
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
KÉPEK: A SZERZŐ, ZAHALKA DÁNIEL
ÉS RÓNAI PÁL

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

Ki(áb)rándulás Nagytarcsán

destova tizenhét éve lakom NagytarIgyakran
csán, és anno azért költöztem ide, mert
bicikliztem errefelé, és megfogott ennek a kis településnek a falusi bája, a környező dombok szépsége –
mégis, közel a fővároshoz. Egy ideig a lakótelepen éltem, rendszeresen futottam
a közeli földutakon, majd később sikerült
családi házba költöznöm, és már kutyámmal együtt sétálunk, bejárva a
dombokat, szántókat, mezőket.
Már a kezdetekkor is felfedeztem a
környéken néhány „nem oda illő” hulladékot, de mondhatjuk, nem volt számottevő. Sokat túráztam már hazánkban és
a környező országokban is, leginkább
Ausztriában. Amit ott tapasztaltam, az
meglepett: rendkívüli módon vigyáznak
környezetük tisztaságára, a természetre.
Még egy eldobott almacsutkát (ami
ugye lebomlik) vagy papírzsebkendőt is
nehéz találni egy-egy erdei úton, nemhogy műanyag flakont! Ha ilyet még is
találtunk, sajnos joggal feltételezhettük,
hogy hazánkfia járt erre.
Visszatérve Nagytarcsára: az újonnan
megépített M31-es út aztán szépen kettészelte azokat a gyönyörű dombokat,
amiket én annyira szerettem, és egy átjáró hídon lehet átjutni a másik oldalra.
Nem mellékesen megjegyzem, az átadás
óta jelentősen megnőtt rajta a forgalom,
és sajnos már nincsenek tücsökciripelős
esték, mert elnyomja a teherautók menetzaja – de az illetékesek szerint ez így
rendben van, hiszen nem lépi át a megengedett határértéket. Ha ezt mondták
(írták), biztosan így van, a Hungária krt.
forgalmi zaját tuti nem lépi át.
De nem is ez a fontos, hanem az, hogy
azon a bizonyos másik oldalon egyremásra kezdtek megjelenni kisebb-nagyobb szemétkupacok, és egyre
népszerűbbek lettek az illegális szemétlerakások. Csak az idén négy-öt új sze-

méthalom keletkezett (minimum 4-5
köbméteres), és a régi halmok újabb darabokkal egészültek ki. Az illegális fakivágásról, az otthagyott állati tetemekről
és azok zsigereiről, valamint a környezetromboló és hangos terepmotorosokról most nem ejtek külön szót.
Az nem fér a fejembe, hogyan képes
valaki ilyet tenni? Veszi a fáradságot, otthon összeszedi a hulladékát, felpakolja
egy kisteherautóra, majd el is viszi onnan
és ahelyett, hogy egy szeméttelepre
szállítaná (nyilván fizetnie kellene néhány ezer forintot), fogja és minden lelkiismeret-furdalás nélkül leborítja egy
szép tisztás közepére, vagy egy szép fasor mellé. Kérdem én: milyen ember az
ilyen, aki ennyire nem tiszteli a természetet? Szerintem ezek a legalantasabb
és a legzsugoribb emberek. Ez nem le-

het pénz kérdése sem: számos olyan kupacot láttam, ahol nem csak ócska holmik
voltak
szétszórva,
hanem
lakásfelújítás maradékai, vagy drágább
megvásárolt dolgok csomagolásai. Sajnos úgy tűnik, egyre gátlástalanabbak
lesznek, mert senki nem foglalkozik vele,
nincs büntetés, nincs figyelmeztető/tiltó
tábla, nincs semmi, ami egy kicsit is elriasztaná őket. Erre a környékre nyilván
máshonnan is jöhetnek, de a terület állítólag Nagytarcsához tartozik.
Kérdésem: valóban nem lehet ellene
tenni semmit? Önkormányzati szinten
sem?
Akkor mindössze annyit tegyünk meg
magunknak (és másoknak), akik itt
élünk, hogy ha kimegyünk a természetbe, legalább mi ne szemeteljünk, és magunk után takarítsunk el minden
hulladékot!
BARHÁCS SÁNDOR
NAGYTARCSAI LAKOS

Elhunyt szeretteink kertje
Lakossági felkérésre írok, mint képviselő a temető rendjével és tisztaságával kapcsolatosan. A temető elhunyt szeretteink kertje. Sajnos egyes emberek nem tisztelve e kertet, bizonyos szabad területekre szemetet helyeznek el a temető szélén, vagy néha a
sírok közé is.
Ezek a hézagos, szabad területek TEMETKEZÉSI HELYEK! Minden temetőbe járóra vonatkozik, hogy szemetet, zöldhulladékot kizárólag a szemétgyűjtő konténerekbe szabad rakni! Kérjük a lakosságot, ha illegális szemétlerakást tapasztalnak, akkor
figyelmeztessék az elkövetőket. Köszönjük!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

„Eljöttünk e kertbe
Tartsuk tiszteletben!
Szeretteink nyughelyét
Tisztasággal mindenképp!”

RÓNAINÉ KRISZTIna
KÉPVISELŐ
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KULTÚRA

Áprilisi könyvtári hírek

Március folyamán a Márai program keretében új könyveket kapott a könyvtár ezekből szeretnék ízelítőt adni:
Felnőtteknek:

árcius 2-án az önkormányzat támogatásával került
sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében Gróf NáM
dasdy Borbálával író-olvasó találkozóra. Az írónő az egyik
legnagyobb magyar magyar arisztokrata család tagja.
Küzdelmes életéről, munkájáról és családjáról több könyvet is írt, ezek kapcsán hívtuk meg őt. Családjának történetén keresztül az ország történelme is kirajzolódott. Az
emigrációban megtapasztalta, hogy csak akkor maradhat
meg, ha nem keseredik el, és két lábbal áll a földön. Céljának tekinti, hogy a régi történésekről beszéljen, hogy
minél több ember megismerhesse az igazságot, hogy
mások helytállása a nehéz történelmi helyzetekben, családi tragédiákban példaként szolgáljon.
Szólt a magyar nyelv összetartó erejéről. Kiemelte a
magyar irodalom szerepét, mert nyelvünk megőrzése a
maga teljességében az irodalmon keresztül lehetséges. A
nyelv megtartó erő, ezért kell fáradoznunk megőrzésén.
A Nádasdy család ősei között találhatunk hadvezéreket,
országbírókat, mecénásokat, akiknek szívügyük volt a
magyarság, és a magyar kultúra megmaradása. Beszélt a
birtokok XX. századi sorsáról, családjuknak ma élő tagjairól is. A tragédia nem a családi birtokok elvesztése, hanem a család szétverése volt. Kiemelte a család
fontosságát, minden élet onnan indul ki, ha az meggyengül, akkor az egész társadalom kárát látja, mint ahogy azt
ma is tapasztalhatjuk. Életében a család, a magyarság és
a hivatás meghatározó volt, ez a három adott és ad tartást.
Barátai bíztatására írta meg életének történetét, könyvein keresztül – túl az igazság megismertetésén – a remény hangját szeretné megszólaltatni. Az estét
beszélgetés és könyvdedikáció zárta. Könyvei a könyvtárból kölcsönözhetők.
Azoknak, akik szívesen olvasnak a magyar nemesség
XX. századi történetéről, ajánljuk a következő köteteket:
Csinta Samu: Erdély újranemesítői I-II., Gudenus JánosSzentirmay László: Összetört címerek – A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni megpróbáltatások,
Széchenyi Kinga: Megbélyegzettek, Podrohányi Zsolt:
Mesélő kastélyok, Pallavicini-Andrássy Borbála: A lelkünkhöz nem nyúlhatnak.
Április 2-án a Húsvéti készülődésen Rongyos könyvbörzét tartottunk és a kisebbeknek papírszínházi előadásban A tavaszi nyúl című mesét mondtuk el.
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Kazuo Ishiguro: A dombok halvány képe. A kötetből
megismerhetjük a II. világháború után lassan újjáéledő,
magára találó Japánt és a közelmúlt Angliáját. Ecuko
mindkét világ részese. A történet két szálon játszódik:
Ecuko angol vidéki házában, ahol látogatóba érkezett lányával beszélget, valamint a háború utáni Nagaszakiban.
A sorok mögül emberi sorsok, események bontakoznak
ki.
Krúdy Gyula: A nő varázsa. A kötet negyven írásában
Krúdy Gyula vallomásait olvashatjuk nőkhöz és nőkről:
szerelmes levelek, történetek a női és a férfi lélek titkairól, a nők és udvarlóik leleményességéről, szenvedélyről,
szerelemről, ábrándokról.
Molnárné Juhász Ágnes: Gyógyteák könyve. A gyógynövények termesztésétől kezdve a feldolgozáson át, egészen a felhasználásig kaphatunk hasznos tanácsokat a
könyvből.
Gyógyfürdők és gyógyszállók Magyarországon. 122
magyarországi gyógyfürdő legfontosabb adatait olvashatjuk a kötetben: földrajzi megközelítés, elérhetőségek,
a gyógyvíz összetevői, hatásai, a fürdő története.
Gyerekeknek:
Gróh Ilona: Ringató. 60 klasszikus gyermekdal a kisebbeknek.
Shona Innes: A barátság olyan, mint a mérleghinta. Milyen az igazi barátság? Megtudhatjuk a könyvből, melyet
Varró Dániel fordított és Agócs Írisz illusztrált. A rajzok felvidítanak, a hozzájuk kapcsolódó szövegek elgondolkodtatnak.
P.L. Travers: A csudálatos Mary visszatér. A csudálatos
Mary kinyitja az ajtót. A két régi klasszikus új köntösben.
Mary Poppins dadatündérrel a Banks család gyerekei csodálatos kalandokat élnek át. Megváltozik nemcsak az ő
életük, de a környék lakóié is.
A fenti könyveken kívül számos új könyv közül is lehet
válogatni.
Nyitva tartás:
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

9 - 15
12- 18
11 - 17
9- 13

A tavaszi szünet idején, április 12-19. között a könyvtár zárva
lesz.
Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.
Telefonszám: 06-70-337-8752.
E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com
FARKAS ISTVÁNNÉ KÖNYVTÁROS

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÖSSÉG

Levet küldött
a Tanító Néni!

Családi faültetés a Szabadidőparkban

Molnár Lajosné, Nagytarcsa Tanító Nénije kedves levelet írt. Sorait
Győri Andrásnak és Győriné Kováts
Andreának juttatta el, akik megosztották szerkesztőségünkkel, hiszen
ezek a gondolatok nemcsak nekik
szólnak...
Köszönöm!
A „Nagytarcsai Tükör” című színvonalas újságot olvasgatva több
öröm is ért. Az egyik, hogy kedves tanítványunk, Győri András és felesége
cikkeit olvasva – egyedül lévén hangosan mondtam: „Bandikám, Andikám, tartamilag, nyelvtanilag 5-ös!”.
Azután találtam még egy házaspárt,
Farkas Istvánt és feleségét Bartos
Marikát, akiknek írása szintén 5-öst
érdemelne. Marikának édesapját és
édesanyját is tanítottam.
Nagy meglepetés ért, amikor a 15.
oldalon, a képet néztem. A képen az
öreg néniben magamra ismertem. A
polgármester úr jelenlétéből azonnal
rájöttem, hogy valóban én vagyok a
képen, mert a kedves vendégek tényleg nálam voltak. Németh Kata is ott
volt, gratuláltak a 91. születésnapomon. Nagyon kedves, hogy nem feledkeztek
meg
rólam.
Elérzékenyítettek a gyönyörű virágok, a szép lapok és, hogy jól időzítve
megérkezett a polgármester úr feleségének telefonon küldött gratulációja is.
Majd 29-én újabb öröm ért. A szlovák önkormányzat vezetői – kedves
gyerekeim is köszöntöttek. Ezt sem
lehet elfelejteni. Azokat a szép könyveket és tortákat sem, amit hoztak. A
legszebb ajándékuk mégis az volt,
hogy elénekelték azokat a dalokat,
amiket én tanítottam nekik.
A cikket lezáró vers pedig – bevallom – könnyeket csalt a szemembe.
Hát ennyire nem felejtettek el, hogy
még az első pedagógusnapi verset is
tudják, amit akkor nekem szavaltak?
Most is azt vallom, boldogan szolgáltam itt és köszönöm Istennek,
hogy ilyen kedves emberek között élhetek már 69. éve. Gyermekeiket és
szüleiket azóta is szeretem.
Köszönöm az ő szeretetüket is...

árcius 26-án a Füzesliget Lakópark FejM
lesztéséért Közhasznú Egyesület Családi
Faültetést szervezett. A Szabadidőpark tervét
még 2011-ben elkészítette egy Nagytarcsai,
azon belül füzesligeti lakos, amelynek alapján
történik a különböző területek kialakítása. A
szabályos kör alakú parkban egy futókör került
megtervezésre, amitől kifelé mérve két méter
távolságra már 2011-ben elkezdtük a facsemeték ültetését. Évenként pótoljuk az esetleg
tönkrement facsemetéket és újakat is ültetünk.
Idén is sor került erre. (Rimóczi Sándor polgármester 100 akác és 40 magyar kőris csemetét
adományozott. A szerk.)
A program 10 órától 15 óráig tartott, szerencsénkre napos idő volt, sokan, mintegy száz
fő vett részt a programban a nap folyamán.
140 db facsemetét ültettünk el, lefestettük a
padokat, játékokat, összeszedtük a szemetet.
Gulyást főztünk, beszélgettünk szomszédainkkal, a képviselőkkel, a polgármester úrral.
Köszönjük minden segítő munkáját!
FÜZESLIGET EGYESÜLET, TÓTH-BAGI SZILVIA ELNÖK

MOLNÁR LAJOSNÉ

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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ÜNNEP

Húsvéti készülődés

A legnagyobb érdeklődés a kézműves foglalkozásokat kísérte, gyerekek és szülők egyaránt
kedvtelve készítgettek húsvéthoz kötődő figurákat, dísztárgyakat. A tojás ünnepi díszítésének több fajtájával is megismerkedhettek a
látogatók, ki-ki választhatott a kedvére való
megoldások közül.
Kitelepült a Társasjáték Klub is, az ő asztalaiknál nagy volt a sürgés-forgás.
Sokan érdeklődtek a rongyos könyvek iránt,
és érdeklődve figyelték a gyerekek Farkas Istvánné papírszínházát.
A programot ezúttal is ajándékvásár és húsvéti piac egészítette ki, a legkisebbek számára
pedig babasarkot alakítottak ki a tornaterem
sarkában.
FOTÓ: SZILASTV

dén is megtelt a Blaskovits Oszkár Általános
tornaterme a húsvéti készülődés híréInekIskola
hallatára. Az idei települési kulturális rendezvények közül ennek megrendezését is a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata vállalta
magára, természetesen az önkormányzattal
közösen, és ahogy tavaly, az idén is bekapcsolódott a szervezésbe a FLEX Polgárőr Egyesület is.

Szabina újabb sportsikere
Mészáros Szabina nagytarcsai kislány a márciusi Special Olimpia barátságos versenyén,
melyet Dániában rendeztek, úszás versenyszámban aranyérmet nyert! Gratulálunk!
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HITÉLET

NINCS ITT!
Ha őszintén belegondolunk, a végletekig kétségbeejtő, rövid mondat ez. Kerestünk valamit
az életben 10 évig, 40 évig… Újraterveztünk
GPS módjára, de 3-4 kísérlet után eltelt az élet.
S újra csak azzal szembesülünk: „Nincs itt!” Akkor hol van? Nincs is?
1963. november 22-én egy angol regény- és
drámaíró saját darabja színházi bemutatóján
ült egy színházban. Egy színész jött be a színpadra tranzisztoros rádiójával, fejhallgatóval a
fején. Megállt, letette a rádiót, ráhangolta egy
állomásra. A darabban halk háttérzajként hol
híreket, reklámokat, hol pedig zeneszámokat
sugárzott, közben a színészek játszották a szerepüket. Egyszer csak a következő hír hangzott
a hangszórókból: „John F. Kennedy amerikai elnök merénylet áldozata lett.” Az egyik színész
amilyen gyorsan csak tudta, lehalkított a rádiót,
de már késő volt. A külvilágból beszivárgó információ, egyetlen mondat szétfoszlatta a színház mesterséges légkörét. Minden, ami a
színpadon zajlott jelenéktelenné vált. Egyetlen
dolog számított már: mi történt a színház falain
kívül, a valóságban.
Mi is felépítünk egy mesterséges világot
magunk körül, ami tele van ideológiákkal, különféle elképzelésekkel, várakozásokkal. Harcokkal házastársak között, különböző politikai
nézeteket vallók között, s aztán „beüt a villám”,
kiderül, nincs ott, amit kerestünk. Légvárat épí-

tettünk fel magunknak. Ilyen „villám” sokszor a
halál, ami teljesen jelentéktelenné teszi mindazt, amit terveztünk, amit elértünk, legyen az
ház, pénz, vagyon, rang, hétvégézés, buli, vidámság, bármi. Értéktelenné válik minden.
A húsvéti történetben azonban nem úgy jelenik meg a „nincs itt” figyelmeztetése, mint
ami reménytelenségre ad okot. Vasárnap kora
hajnalban asszonyok egy csoportja közeledett
egy sírhoz. A sziklabarlangba bejutva el akarták
végezni a félbehagyott kegyeleti szertartást.
Magdalai Mária, Johanna, Mária, a Jakab anyja
és mások azonban egy mélyebb valósággal
szembesültek. Két angyal tette fel nekik a kérdést: „Mit keresitek a holtak között az élőt?
Nincs itt, hanem feltámadt.” (Lukács 24,5-6) A
„nincs itt” nem azt jelenti, hogy nincs. Nem arról van szó, hogy nincs élet, vagy nincs értelme
az életnek, hanem azt, hogy máshol kell keresni. Jézus áttörte azt a falat, ami elválasztott az
élettől. Áttörte a halál falát. Mi köze van a tojásnak Húsvéthoz? A kiscsibe (baromfi-embrió) a
tojásban 21 napig fejlődik, míg képes lesz arra,
hogy belülről áttörje a héjat, hogy egy egészen
más valóságba kerüljön. Jézus a sír, a halál falát
törte át, hogy megnyissa az utat Isten valóságába.
Fontos figyelmeztetés! A Golgotán, ahol Jézus meghalt, három kereszt állt. A középső volt
Jézusé. A középső előtt kell leborulni, ha meg
akarjuk találni az ÉLETET. Hallgassuk meg erről
Wass Albertet:

Együtt a Föltámadottal
A mindenható Isten azt ígérte, hogy megoldást hoz az életünkre, gyökereiben rendezi majd a dolgokat. Ott is megoldást kínál majd, ahol eddig
nem is reméltük. Azonban látnunk kell, hogy a kereszt nem a vég, mert a
kereszt önmagában nem old meg semmit. A kereszt az a végpont, ameddig kísérni tudtuk Krisztust, ameddig vele tudtunk haladni, mint szemlélők, mint együtt érzők.
A kereszten túl, a föltámadásban jelenik meg ennek a kibontakozása,
vagyis az, amit nem is reméltünk. A titok abban rejlik, hogy Krisztus nem
állhatott meg félúton, valamelyik keresztúti állomásnál, hanem el kellett
menni a végsőkig. A megoldás azonban a végsőkön túl van. Erre hív minket ez az ünnep. Mert mit is jelent a föltámadás? Csak ennyit: fölkelni, fölállni.
Isten szeretete túl van mindazon, amit képesek vagyunk belátni,
amennyit képesek vagyunk befogadni az értelmünk által. Az életünk
megoldása abban a szeretetben lakozik, ami számunkra elérhetetlen,
ami megszerezhetetlen, ami csak ajándékként lehet a miénk. Jézus Krisztus, aki fölkelt, aki fölállt, aki föltámadott, Ő lép hozzánk, és azt köti a lelkünkre, a szívünkre: nem állhatunk meg sehol, ott sem, ahol úgy érezzük,
már nincs erőnk továbblépni. Ha igazán a szeretet misztériumában akarunk élni, akkor engednünk kell, hogy Ő állítson föl, hogy már ne a saját
erőnkből, hanem az Ő erejéből járjunk, éljünk.
Gondoljunk arra, hogy van, akit nem tudunk igazán szeretni. A saját
erőnkből már mindent megpróbáltunk, hogy szeressük, hogy elfogadjuk. A próbálkozásunk újra és újra kudarcba fullad. Nos, ez az ember a
vég, számunkra ő a kereszt. Az igazi élet azonban ezen túl van. Krisztus
ereje föl tud segíteni, és újra tudunk lépéseket tenni felé. Nem arról van
szó, hogy mi nem nyugszunk bele, mert nem tudunk szeretet nélkül élni,
hanem, hogy a szívünkben Krisztus az, aki nem engedi, hogy félmegoldásként valahol megálljunk. Ő az, aki újra és újra arra késztet, hogy támadjunk föl. Engedjük, hogy a szeretet tovább segítsen minket azon az
úton, ami az igazi és új életet jelenti számunkra. Mert ettől a fölállástól, a
Föltámadottal való együtt járástól változik meg az életünk. Egy idő után
majd azt érezzük, amit Krisztus: nem mondhatunk le senkiről, mert mindenkiért felelősök lettünk.

„Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
mindég kettőt, soh'se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.
Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.
…………………………..
Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.”
Nagypéntek nélkülözhetetlen előzménye
húsvétnak! A középső keresztre kell figyelnünk!
Nem kell senkit sem felhúznunk a szélső keresztekre, nem kell senkinek sem bűnbaknak
lennie. Ezt a sorsot Jézus vállalta magára. Mindannyiunk helyett! Így lesz húsvétunk, így fogja
beragyogni az igazi Világosság bizonytalan
életutunkat.
BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Túl kell lépni önmagunkon, mindenkiért felelősséget kell vállalnunk.
Ez azt jelenti, hogy a szívünkben – mint Krisztus, aki mindenkiért meghalt – mindenkiért tudunk imádkozni. A föltámadásnak az örömünnepe
jelenti ezt az egyetemességet, amelyben az ember túllép önmaga végességén, gyengeségein, erőtlenségén, és odakínálja magát, a szívét,
egész valóját Krisztusnak: itt vagyok Uram, állíts föl engem. Tedd teljesebbé, tökéletesebbé az életemet, hogy úgy tudjak szeretni, ahogy Te
szerettél. Mert ez az élet, erre vagyok meghívva.
Ez Húsvét öröme. Ez kell, hogy átjárja a szívünket, ennek kell kiragyogni a szemünkből, a szavainkból, a cselekedeteinkből. Kérnünk kell
Istentől, hogy újra és újra állítson föl bennünket, adja meg nekünk, hogy
a szeretet által föl tudjuk tárni a világnak, mit jelent az Isten országa.
GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS
Szentmisék a nagytarcsai templomban: április 16., 23. és má
jus 14., 28. 11.30-tól.
Április, Kistarcsa
• 13. Nagycsütörtök 18 órától az utolsó vacsora emlékezete, lábmosás szertartása
• 14. Nagypéntek 9 órától keresztutat járunk a templomban. 15
órától Krisztus szenvedésére emlékezünk.
• 15. Nagyszombaton 20 órától kezdődik a vigília szertartás.
• 16. Húsvétvasárnap ünnepi szentmise fél 8-kor és fél 11-kor.
• 17. Húsvéthétfőn fél 8-kor és 18 órakor lesz szentmise
• 22. szombat 9.30-tól Házaspár Találkozó lelki nap a plébánián,
Mészáros Domonkos OP atyával.
Május
• 13. Élő Rózsafüzér Zarándoklat.
• 28. Elsőáldozás.
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu; nagytarcsa.plebania.hu
E-mail: kistarcsa@communio.hu; nagytarcsa.plebania@gmail.com
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OKTATÁS-NEVELÉS
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy szlovák nemzetiségi nyelv oktatására intézményi szinten
is lehetőség van az alábbi jogszabályok
alapján. Amennyiben szeretné gyermekét
szlovák nyelvre oktattatni, kérjük, jelezze az
oktatási/nevelési intézmény vezetőjénél,
vagy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának elnökénél: Szlaukó Istvánné, tel.:
70/387-4576, vagy Németh Katalin nemzetiségi/oktatási referensnél tel.: 70/337-1752.
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 22. § (5) A településen meg kell
szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi

óvodai nevelést, továbbá a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást – a roma nemzetiség
esetében a (3) bekezdés szerinti igénynek
megfelelően – ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó nyolc (gyermek) tanuló
szülője a fenntartótól kérte, és az óvodai
csoport, iskolai osztály a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján
megszervezhető.
2011. évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről
89. § (1) Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik
lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján

feltételezhető, hogy ez a létszám legalább
három évig fennmarad, továbbá, ha a szülők ezt igénylik, az óvoda esetében a települési önkormányzat, alsó tagozat esetében
a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ
a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik
a feladat helyben történő ellátásáról.
(2) A nemzetiséghez tartozók részére az
óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is
meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha
ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc
gyermek, tanuló szülője kéri.
NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK
ÖNKORMÁNYZATA

„Szivárványos” mozaikok
Örömmel tudósítunk olyan eseményekről, amelyek óvodánk „szivárványos’” életét még színesebbé tették.

Tudáscseppek
Bár a március még az olvadásról szól, de a
meleg tavasz közeledtét is sugallja. Bereczki
Maija a Tudáscseppek program egyik képviselője mégis a jégkorszakba repített minket
vissza.
Ezt megelőzően a jéggel, a vízzel érdekes
kísérleteket végeztünk, amelyekben még az
apróbbak is örömmel vettek részt.
Nagycsoportos gyermekeinknek a legnagyobb élményt azok a csodálatos leletek jelentették, amelyek a Természettudományi
Múzeumból kerültek óvodánkba, Maija segítségével. Az egykor élt sztyeppi bölény szarvát, a barlangi medve combcsontját, a
gyapjas mamut maradványait megtapintani nem
volt mindennapi élmény,
még nekünk felnőtteknek
sem. A sok érdekes lelet, az
állatokat, az ősi barlangrajzokat ábrázoló képek meggyőzték gyermekeinket
arról, hogy ez valóban egy
nagyon izgalmas korszak
lehetett. Élményeiket le is
rajzolták. Sok szép, érdekes
alkotás született.
A víz világnapján
Keresztyén nevelésünk
fontos része, hogy gyermekeinkben tudatosítsuk a teremtett világ kincseinek
megóvását. A világnapot
megelőzően ellátogattunk
a kispatakhoz, ahol a vizek
útjáról beszélgettünk, s vízmintát is vettünk, hogy
megfigyelhessük. Olyan
bibliai történetek hangzottak el, melyekből kiderült,
Jézus életében is fontos
szerepet játszott a víz.
Másnap a beszélgetések
mellett érdekes játékokat is
kezdeményeztünk.
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Festéssel, tenyérnyomatokkal, halacskák
ragasztásával, szép „vízi” világokat varázsoltak
gyermekeink.
Különböző tárgyak segítségével kísérleteztek, s érzékszervi játékokat is játszottak.
Egy kedves rajzfilmfigura segítségével, megismerték a víz körforgásának csodálatos tényét. Vidám mozgásos játékok szervezésével
és színes buborékok eregetésével tettük a napot emlékezetessé, miközben sokat tettünk a
környezetmegóvás fontosságának tudatosításának érdekében is.
SZIVÁRVÁNY EVANGÉLIKUS ÓVODA

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

Új helyszínen a piac!

Nagytarcsa
Közalapítvány
Kérjük, idén is
támogassa
adója 1%-ával
lakhelyét!
Számlaszám:
65100259-11045421
Adószám:
18698635-1-13

ivel a próbaidőszak sikerrel zárult, a
képviselő-testület egyhangúan táM
mogatta a Nagytarcsai Piac helyszínének
megváltoztatását. Ezentúl a Rákóczi út
11-17 szám előtt, a Községházával szemben működik a piac. A Nagytarcsai Közszolgáltató jóvoltából pavilonok alatt
lehet árusítani. Köszönjük az önkormányzatnak a helyszín kialakítását! A
nyitvatartási idő nem változott, minden
pénteken 15-18 óra között üzemelünk. A
helyszínváltozás kapcsán a helyi rendelet is módosult. Az önkormányzat új piacfelügyelőt nevezett ki, ezentúl Fehér
István, a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület elnöke felügyeli a piac rendjét. Ő
adja ki az asztalokat, gondoskodik a piac rendjéről. Telefonszáma: 30/353-1390. Új házirend lépett érvénybe, amely a
helyszínen és a honlapon is megtekinthető www.nagytarcsa.hu. Jelentős változás az autóforgalom rendjében történt,
mert a piac nyitvatartási ideje alatt nem
szabad a területre behajtani! A baleset-

veszélyt el kell kerülni! Gépjárművel
megállni és parkolni a Polgármesteri Hivatal mögötti nagy parkolóban vagy
más alkalmas helyen lehet. Kérjük az autósok megértését!
A választék bővítésén folyamatosan
dolgozunk. Hétfőn és szerdán délután a
mobil pék mellé egy tejeskocsi települ
ki, ahol a friss házi tehéntej, tejtermékek
mellett kecsketejet és készítményeket is
lehet kapni. Egy édességet és aszalt gyümölcsöket árusító kereskedő is bejelentkezett. Ígéretet kaptam egy mogyoródi
baromfiárustól, hogy frissen vágott háztáji csirkét, tyúkot és kakast hoz a Nagytarcsai Piacra.
Most, hogy a falu szívébe került a piac, igazi közösségi hellyé válhat, ahol jó
találkozni ismerőseinkkel, barátainkkal.
Szeretettel várjuk a kedves vásárlókat a
Nagytarcsai Piacra!
Rónai Pálné
piacszervező

Nagytarcsai

Megjelenik: havonta, 1600 példányban

TÜKÖR

Kiadó:
EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.

Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com
Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród
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NAGYTARCSAI FALUMÚZEUM
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
NYÁRI NYITVA TARTÁS
2017. április 1. – október 31.
Kedd : 10.00 – 15. 00
Szerda : 10.00 – 15. 00
Csütörtök: 10.00 – 14.00
Vasárnap : 14.00 – 18.00
A gyűjtemény egyéb időpontokban
bejelentkezéssel látogatható.
Tel: 0670379826
email: muzeum.andi@gmail.com
NagytarcsaMúzeumkert utca 21.

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!
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Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás:

Háziorvosi rendelő

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

Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 12:00, Kedd: 13:00 – 17:00, Szerda: 08:00 – 12:00
Csütörtök: 13:00 – 17:30, Péntek: 08:00 – 12:00

Védőnői szolgálat – Egészségház
Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4
Telefon: 06-28-450-251, 70-382-8421
Védőnői tanácsadás
csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére:
Kedd: 8:00-10:00, csütörtök: 8:00-12:00
Iskolások részére: csütörtök: 12:00-14:00

Gödöllői Járási Hivatal
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.,Telefon: 06 (28) 529-187
Fax: 06 (28) 529-236, E-mail: pmh@godollo.hu
Honlap: www.godollo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 (28) 529-187, 06 (28) 529-200
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
H: 8:00 – 20:00, K: 8:00 – 20:00, Sz: 8:00 – 20:00
Cs: 8:00 – 20:00, P: 8:00 – 20:00

Gödöllői Járási Földhivatal

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Fábri Orsolya
Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D. Telefon: 30/604-9636,
06-28/450-051. E-mail: drvereszki@gmail.com
Rendelési ideje: H: 9-12, K: 14-17,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás, 11-13 beteg rendelés
CS: 15-18, P: 9-12

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

Fogorvos
Fogszakorvos: Dr. Marton Erzsébet
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Rendelési idő:
Hétfő: 14:00 – 19:00, Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00, Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár – Winkler Patika
Telefon: 06-28-451-179
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitva tartás:
Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Munkatárs: Ádányné Végh Tímea, Telefon: 0670/633-8056
Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com
Igazgató: Ősz Gyula, Telefon: 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

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

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

Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Ideiglenes ügyfélfogadás:

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

Hétfő:
Kedd:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:

(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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09:00 – 16:00
08:00 – 12:00
09:00 – 16:00
12:00 – 16:00
08:00 – 10:00

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon: 06-28-450-478
Email: csaladsegito@nagytarcsa.hu
Sürgős vagy fontos esetekben:
Botz Ágnes: 70/931-1962
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KÖZÉRDEKŰ
Pótnagyiként - akár alkalmanként is - gyermekfelügyeletet vállalok. Imádom a gyerekeket,
egészségügyi végzettséggel,
több éves gyakorlattal rendelkezem.
Telefonszámom: 06209703524

Nem lesz többé összevezetett eboltás
Nagytarcsán a Magyar Állatorvosi Kamara
döntése alapján
A Magyar Állatorvosi Kamara 2017-től már nem tartja
indokoltnak, hogy Nagytarcsán összevezetett veszettség elleni eboltás legyen megszervezve a későbbiekben. Emiatt a környező, közeli Csömörhöz, Kistarcsához,
Kerepeshez, Gödöllőhöz hasonlóan, ahol már évek óta
beszüntették, idéntől már a településünkön sem lesz
összevezetéses eboltás.
2017. április 15-30-ig a Tarcsa-Vet Állatgyógyászati
Központ veszettség oltási akciót tart. Az összevezetéses
eboltás árán, 6.200,- Ft helyett az állatorvosi rendelőben
csak 5.200,- Ft lesz a veszettség oltás az akció időtartama alatt.
DR. HORVÁTH BÁNK, TARCSA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÖZPONT
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Május 06-án, szombaton 15.00 -18.00- ig
ANYÁKNAPI családi kézműves délután
a Falumúzeumban
Quilling technikás képeslapok - Sárdi Klárikával;
Agyagozás: ajándéktárgy készítés - Apostol Ágival
Bőrözés: szütyő készítése
Sollawa Éva népi kézműves oktatóval
A foglalkozások ára 300-600 Ft-ig
(anyagköltségtől függően).
Az elkészített alkotások elvihetőek.

ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz
Targonca gáz
házhoz rendelésre.
Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu
Weblap:
www.gázszállítás.hu

Nagytarcsai TÜKÖR

HIRDETÉS
Álláshirdetés
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
MUNKAKÖR:
titkárnő, ügyfélszolgálati előadó
ELVÁRÁS:
számítástechnikai alapismeretek (Word, Excel ismerete), pénzügyi ismeretek, jó kommunikációs képesség
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FELADATOK:
telefonok, e-mailek kezelése, bejövő-kimenő számlák analitikus nyilvántartása, könyvelés felé kimutatások készítése, anyagrendeléssel kapcsolatos
ügyintézés, napi pénztár kezelése, napi bank kezelése, utalások rögzítése, bejövő utalások felvezetése,
tornaterem bérlésével, teremgarázs bérlésével kapcsolatos adminisztráció, közüzemi szolgáltatással
(192 db lakás fűtés- és melegvíz-szolgáltatás) kapcsolatos számlázás, tartozáskezelés, nyilvántartás

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w
w
w
w
w
w

JELENTKEZÉS:

április 21‐én, pénteken 12‐18‐ig
április 22‐én, szombaton 8‐12‐ig
május 5‐én, pénteken 12‐18‐ig
május 6‐án, szombaton 8‐12‐ig
május 19‐én, pénteken 12‐18‐ig
május 20‐án, szombaton 8‐12‐ig
A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után
ingyenesen házhoz szállítjuk!
Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig

Ősz Gyula: 06-20/479-5156
E-mail-ben: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com

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

Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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ARCVONAL

NAGYTARCSA VIRÁG

Május 7. Anyák napja
Ballagásokra rendelést felveszünk
- Alkalmi és különleges virágcsokrok,

virágkosarak készítése
- Ajándékkosarak összeállítása, díszcsomagolás
- Esküvői csokrok, kiegészítők, rendezvénydekoráció
- Irodák, irodaházak rendszeres virágellátása
- Koszorúk készítése
- Ajándéktárgyak, kellékek, kiegészítők
Nagytarcsa területén
megrendeléseit leadhatja üzletünkben, telefonon vagy
e-mailben és mi kiszállítjuk Önnek!
Nyitva tartás:
H-P: 8-18,
Szo: 8-14,
V: 8-12
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Tel: 06-28/ 738-694
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 50.
Facebook: nagytarcsavirág
E-mail: nagytarcsavirag@gmail.com

Nagytarcsai TÜKÖR

