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KÖZÉRDEKŰ
Hazai Hangulatok
fotópályázat
A Nagytarcsai Kulturális Csoport
5. alkalommal hirdetpályázatot,
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 nagytarcsafoto@gmail.com 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: 2019. augusztus 25.
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Testületi döntések
MÁRCIUSBAN HÁROM ALKALOMMAL IS
ÜLÉSEZETT NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. A MÁRCIUS 11-ÉN, 18-ÁN ÉS 25-ÉN
SZÜLETETT HATÁROZATOK KÖZÜL A LAKOSSÁG SZÉLESEBB KÖRÉT ÉRINTŐ DÖNTÉSEKET ISMERTETJÜK.
A március 11-én tartott ülésen a Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja
a PESTTERV KFT. által elkészített településrendezési tervmódosítási csomagból a
HÉSZ I/C módosítás III: fázis kiemelt fejlesztési területeket (093/31, 093/32, 093/33,
093/34, 093/112, 093/113, 093/114,
093/115 hrsz. ingatlanok) tartalmazó munkaanyagot, és hozzájárul annak a hatósághoz
gyorsított
eljárással
történő
benyújtásához és ahhoz, hogy az egyeztetett anyagból önálló településrendezési
terv készülhet, azzal a feltétellel, hogy a
képviselői észrevételek és javaslatok az általános HÉSZ-módosítás anyagában feldolgozásra kerülnek.
Március 18-i ülésén döntött a testület,
hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. jegyzett tőkéjét az általános céltartalék keret
terhére 35 millió forinttal, pénzmozgás nélkül megemeli, amely az önkormányzat számára kiadásként jelentkezik, azzal, ha a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. hulladékgazdálkodásával kapcsolatos fennálló követelése realizálódik, a Kft. köteles a

Kerepes, Kistarcsa és
Nagytarcsa települések
ivóvíz- és szennyvíz-bekötési igények elutasításával
kapcsolatos moratórium
teljes feloldása
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a DPMV Zrt. az Önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján a
korábban elrendelt bekötési moratórium
2019. április 8-tól kezdődő teljes feloldása
mellett döntött.
Felhívjuk a figyelmet, hogy – jogszabályi előírások alapján – az igénybejelentést továbbra is
csak olyan víziközműre történő csatlakozáskor
tudja teljesíteni a víziközmű-szolgáltató, amely
törzshálózat már jogerős vízjogi üzemeltetési
engedéllyel rendelkezik. Amennyiben a bekötéssel érintett víziközmű törzshálózat vízjogi
üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik, az
igénybejelentés továbbra is elutasításra kerül.
A teljes feloldás alapját az alábbi intézkedések képzik:

beérkező összeget a tulajdonos számlájára
azonnali hatállyal átutalni. A fennálló tagi
kölcsönből fennmaradó 53.279 Ft-ot a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. átutalja a
tulajdonos önkormányzat részére.
Döntés született arról is, hogy a Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft. tulajdonában álló 017/1,
017/4, 017/5 hrsz-ú ingatlanok kerüljenek
Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonába,
amellyel
párhuzamosan
77.629.034 Ft összegű tagi kölcsön visszafizetettnek minősül.
Ugyancsak elfogadták a képviselők a határozatot, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató
Kft. által benyújtott, a 017/3 hrsz-ú ingatlanról történt zöldhulladék elszállításáról
szóló számlát az önkormányzat az általános
céltartalék keret terhére 1.242.060 Ft öszszegben átutalással 15 napon belül megfizeti a Kft. részére.
A március 25-én tartott rendes testületi
ülésen a testület egyetértett a Blaskovits
Oszkár Általános Iskola tanulói létszámának
280 főről 400 főre történő emelésével.
A testület felhatalmazta a polgármestert a
védőoltások támogatásáról szóló rendelet
előkészületeinek megkezdésével. A rendelettel az alábbi oltásokat javasolja bevezetni 2019. szeptemberétől az azt igénylő
gyermekek részére: HPV (humán papilloma-vírus/nemi szemölcs), Meningitis (agyhártyagyulladás). A HPV oltást javasolja
bevezetni a 7. osztályos fiúk részére, ha ez
központilag nem kerül bevezetésre, valamint az agyhártyagyulladás C típusa elleni
2. védőoltást. Mindkét oltásfajtát teljes öszszegű támogatással javasolja támogatni.
 Megvalósult és átadásra került a kistarcsai A2
szennyvízátemelő rekonstrukciójának I. üteme;
 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal jogerős határozatban kötelezte Kistarcsa
és Kerepes Városok, valamint Nagytarcsa Község
Önkormányzatát, hogy ellátási felelősi kötelezettségeik körében a tárgyi víziközmű-rendszer
vonatkozásában víziközmű-fejlesztés útján gondoskodjanak a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt minőségi paraméterekkel történő
biztosításáról;
 A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya jogerős határozatban kötelezte Nagytarcsa Község
Önkormányzatát a Nagytarcsa-Kistarcsa szennyvíz nyomóvezeték kiváltás megépítésére.
 A három érintett településen fokozott ellenőrzés zajlik az illegális csapadékvíz bekötések feltárása és megszüntetése kapcsán. Ennek során a
2018. évben Kerepesen 38 db, Kistarcsán 26 db,
Nagytarcsán 19 db illegális csapadékvízbekötés,
míg 2019. első két hónapjában Kerepesen 65 db,
Kistarcsán 77 db, Nagytarcsán pedig 13 db illegális csapadékvízbekötés került feltárásra.
 Az átemelő telepen utoljára 2018. október 12én történt meghibásodás, mely az elhárítási
munkáknak köszönhetően csekély mennyiségű
szennyvíz Szilas-patakba történő elfolyását eredményezte. Ezt megelőzően 2018. július 14-én (a
kivitelezési munkálatok alatt) volt elfolyást eredményező meghibásodás.
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Elfogadta a testület, hogy az önkormányzat
a Füzesliget Lakóparkban a játszótér fejlesztésére 1.078.230 Ft-ot különít el, amely
beruházást az önkormányzat valósít meg
az általános céltartalék keret terhére.
A képviselők a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6. tagjának Tokaji Attilát,
7. tagjának Szalkai Gábort választották
meg.
A testület a Szavazatszámláló Bizottság
tagjává választotta Hegedűs Lászlónét, Fényes Hajnal Csillagot és Farkas Ete Domonkost.
A képviselő-testülete úgy döntött, megbízza a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-t, hogy
mérje fel a lehetőségét, milyen módon lehet a saját eszközeivel, humán erőforrásával a legköltséghatékonyabb módon, a
játszótereket a gyerekek részére használhatóbb állapotba felújítani, továbbá, hogy a
játszótéri eszközökre kérjen be árajánlatokat.

Pingpong!
Április 1-jétől megkezdte működését a
Nagytarcsai Tömegsport Egyesület
Pingpong Szakosztálya,
a Táncsics Művelődési Házban
(Rákóczi u. 35.), két asztallal.
Játék, edzés, minden hétfőn 18-21-ig.
Bővebb információk
a szakosztályvezetőnél,
Molnár Tamásnál,
telefon: 06-20-455-1161.
 A Nagytarcsa-Kistarcsa szennyvíz nyomóvezeték kiváltás megépítésére a nagytarcsai Önkormányzattal aláírásra került a kivitelezési
szerződés. A forrás önkormányzati biztosításától
függetlenül a tárgyi beruházással az Önkormányzat és a DPMV Zrt. közösen pályázati kérelmet nyújtott be az Innovációs és Technológiai
Minisztérium felé, aki a pályázatot KIEFO/284641/2019-ITM iktatószámú tájékoztatásával befogadta. A támogatás esetleges megítéléséről
döntés 30 napon belül várható.
 A kistarcsai A2 szennyvízátemelő rekonstrukciójának II. üteme tárgyában az érintett Önkormányzatok és a DPMV Zrt. közösen szintén
pályázati kérelmet nyújtott be az Innovációs és
Technológiai Minisztérium felé.
A fenti intézkedések illetve az a tény, hogy az új
bekötésekből származó számottevő szennyvíznövekedésre 2019. II. félévében kell számítani –
amikorra a szükséges műszaki megoldások már
meg fognak valósulni – együttesen kellő alapot
biztosítanak ahhoz, hogy a korábban elrendelt
moratórium teljes feloldása megvalósulhasson
az üzembiztonság és a környezet veszélyeztetése nélkül.
Gyál, 2019. március 18.
Sárdy Károly az igazgatóság elnöke
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Felépül végül a bölcsőde? – közmeghallgatás
NAGYTARCSA PÁLYÁZATOT NYERT BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSÉRE, ÁM
AMINT AZ MANAPSÁG GYAKRAN ELŐFORDUL, AZ ELNYERT
ÖSSZEGBŐL AZ INTÉZMÉNYT NEM LEHET FELÉPÍTENI. MÁRCIUS 19-ÉN AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTT A BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN.

A közmeghallgatáson Rimóczi Sándor polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd átadta a szót a hivatal munkatársának, Hervolyné
Hajdu Enikőnek, aki összefoglalta a bölcsőde-projekt történetét, amely
2016 májusában kezdődött, amikor is Nagytarcsa benyújtotta pályázatát. Másfél év múlva, 2017 december 22-én született meg a támogatói döntés, majd következett a szerződés előkészítése és aláírása,
amely 2018. január 24-én lépett hatályba.
Ennek értelmében a település kicsit több mint 295 millió forint
bruttó összeget nyert, de a lényeg mégiscsak a nettó: 170 millió forintról van szó, amelyből meg kellett volna építeni a gyermekintézményt.
Az állam 2018. március 22-én át is utalta az összeget a falu Magyar
Államkincstárnál e célra elkülönített számlájára, s a pénz azóta is ott
van.
Természetesen közben lezajlottak az építési engedélyezési eljárások, a jogerős építési engedélyen a 2018. április 24-i dátum szerepel.
Ez fontos, hiszen előfeltétele a közbeszerzési eljárás beindításának. Három nap múlva, április 27-én Nagytarcsa Község Önkormányzata meg
is indította a közbeszerzési eljárást, amely 2018. augusztus 24-én eredménytelenül zárult.
A jogszabály szerint ugyanis a közbeszerzés akkor eredményes, a
szükséges forrás teljes egészében rendelkezésre áll. De nem állt rendelkezésre, az egyetlen jelentkező ajánlata mintegy 200 millió forinttal
haladta meg a büdzsét.
Az önkormányzat ekkor a Pénzügyminisztériumhoz fordult levelével, amelyben kérte a hiányzó forrás biztosítását. Tegyük hozzá, a fővárosban és környékén minden önkormányzat hasonló gondokkal
küzd, szinte mindenki próbálkozott a Pénzügyminisztériumnál, de
mindenki nemleges választ kapott. Nagytarcsa is.
Két választás marad ilyenkor. Az önkormányzatok egy része visszaadja a kapott pénzmagot, mert nincs a zsebében annyi pénz, hogy kiegészítse az elnyert forrást. Nagytarcsa nem így döntött. Tavaly nyár
végén, ősszel itt sem állt rendelkezésre a költségvetésben ekkora öszszeg, így meg kellett várni, amíg az önkormányzat elfogadja a 2019es költségvetést. Abban ugyanis beállítottak bruttó 150 milliót. A
képviselők el is fogadták. Így az elnyert és kiegészített összeg már
elég, hogy egy új közbeszerzés megindulhasson.
Az ám, de mivel a nettó bekerülési költség így már meghaladta a
300 millió forintot, a szabályok értelmében a Miniszterelnökség ellenőrzésnek veti alá a közbeszerzési eljárást. Több száz oldalnyi dokumentumról van szó, amit a település szintén pályázaton kiválasztott
közbeszerzője azóta már be is adott a Miniszterelnökségnek.
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És most? Várunk. Az ellenőrzésnek nincs
határideje, lehet egy hónap, de több is. Az
önkormányzat bizakodó. Ha az eljárás során
mindent rendben találnak, akkor rövidesen
elindulhat a közbeszerzés.
Lakossági kérdésre, miszerint így már
elég-e a pénz a beruházásra, a polgármester elmondta, az eszközbeszerzésre külön
soron, külön forrást állított be a költségvetésben az önkormányzat, így magára, az
építkezésre már elég lesz a forrás. És,
amennyiben mégsem, a projekt prioritást élvez, ha nincs más megoldás, máshonnan csoportosítanak át pénzeket a befejezéshez. Ebben
egységes az önkormányzat, mondta Rimóczi Sándor.
Ancsin László jegyző hozzátette: azt azért látni kell, hogy az építőipari árak olyan hihetetlen gyorsasággal emelkednek, hogy azokkal
nagyon nehéz lépést tartani.
A fórum egyik résztvevője szerint ilyen helyzetben ismét jelentősen elhúzódhat a beruházás. Meddig húzódhat el? Válaszában a jegyző leszögezte, a tervek szerint jövő év májusában fejeződhet be az
építkezés.
Egy anyuka arról érdeklődött, ha januártól nincs hova beíratni a
gyermeket, lesz-e lehetőség bölcsődei támogatás igénylésére? Hiszen
a törvény azt mondta ki, ha 2018-ban nem valósul meg az adott településen a bölcsőde, akkor az önkormányzat bölcsődéztetési támogatást ad.
A válasz szerint a bölcsődei törvény december 28-i módosítása a
határidőt, nevezetesen 2020. december 31-ig tolta ki.
A polgármester megerősítette, most is van Nagytarcsán bölcsődéztetési támogatás, de szociális alapon. Itt is követelmény, hogy az
édesanya munkába álljon, s a jövedelemhatárok is szabottak. (A nagytarcsa.hu honlapon megtalálható az önkormányzat 2018. november
28-án született szociális rendelete, ennek 14. paragrafusa tartalmazza
a bölcsődéztetési támogatás kritériumait.)
Egy újabb lakossági kérdés: ha elkészül a bölcsőde, milyen szempontok alapján mérlegelik, hogy kit vesznek fel?
A válasz szerint a program megnevezése: kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése. Ez az alapvető szempont.
Szóba került az óvodai férőhelyek hiánya is, a polgármester szerint
egyelőre ez ügyben az egyházi óvoda fenntartójára is számítanak,
másrészt, a következő prioritás az óvodai férőhely-növelés lesz.
Mások a játszóterekkel kapcsolatban érdeklődtek.
Rónai Pálné képviselő, bizottsági elnök elmondta, a tervek szerint
több játszótér is megújul, és újak is létesülnek. A legjelentősebb volumenben a Grundon történik fejlesztés. Ott egy kisebbek és nagyobbak számára is vonzó fejlesztő játszótér épül, sokféle elemmel. A Jókai
lakópark játszóterét is szeretnék új elemekkel gazdagítni. Emellett a
Füzesligeti Lakóparkban is több komoly beruházás várható, mindezek
a tervek szerint még az idén megvalósulnak.
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ÜNNEP

A forradalom és szabadságharc emlékezete
Március 15-én a Petőfi szobornál Rónai Pálné
önkormányzati képviselő köszöntötte az 184849-es forradalom és szabadságharc emlékét
idéző ünnepség résztvevőit.
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata által szervezett programban a Művészeti Iskola
fúvószenekara indulókat játszott.
Fellépett a nagytarcsai Rozmaring Néptáncegyesület gyermektánccsoportja. Petőfi Sándor versét Derzsi Zsófia szavalta el.
A rendezvényen Gáncs Péter nyugalmazott
evangélikus püspök, Nagytarcsa díszpolgára
tartott történelmi visszatekintést az 1848-as
forradalom megünnepléséről, tiltásáról vagy
agyonhallgatásáról.
Az ünnepség koszorúzással folytatódott. A
szabadtéri rendezvény a Rozmaring gyermektánccsoport műsorával zárult, ezt követően helyi alkotó, Vörös Ákos műveiből nyílt kiállítás a
Lájk kávézóban, erről következő lapszámunkban olvashatnak.
(SZILASTV)

Nőnapi köszöntés
Ma már hagyomány, hogy a Nyugállományú
Honvédők Nagytarcsai Egyesületének elnöksége és férfitagsága március 8-án köszönti a
szebbik nem képviselőit. Így volt ez idén is: a
község intézményeiben dolgozó és a nyugdíjas egyesülethez tartozó összesen csaknem
kétszázötven hölgy kapta kézhez a nőnapi köszöntőt is tartalmazó meghívót. Közülük 146 fő
fogadta el a meghívást és vett részt a rendezvényen.
Az elnöki megnyitó és ifj. Rimóczi Sándor Vilmos polgármester köszöntője után az Egyesület férfitagjaiból álló
társulat is köszöntötte a
megjelenteket.
A műsor fénypontja Csengeri Attila énekes fellépése
volt, aki nagyszerű hangulatot varázsolt a terembe.
A közel kétórás rendezvény végén nem maradhatott el a virág sem.
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Tájékoztató
az Európai Parlament tagjainak
2019. május 26. napjára kitűzött választásáról
Fontos határidők
A választási bizottság megbízott
tagját legkésőbb 2019. május 17-én
16.00 óráig lehet bejelenteni.
Szavazatszámláló bizottság kiegészítése: legkésőbb 2019. május 23-án
a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki.
Ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet
2019. május 24-én 16.00 óráig további tagokat bízhat meg. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2019. május
27-én mentesülnek a jogszabályban
előírt munkavégzési kötelezettség
alól.
A magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár az Európai
Parlament tagjainak 2019. május 26.
napjára kitűzött választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő
adatainak módosítását 2019. május 2án 16.00 óráig kérheti.
A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget 2019. május 17-én 16.00 óráig
igényelheti.
Az Európai Unió más tagállamának
állampolgára legkésőbb 2019. május
10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai
Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament
tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019.
május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy
központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. április
5-ig kell megküldeni.
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A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően
kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
A választópolgár részére legkésőbb
2019. március 19-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti
Választási Iroda. A választópolgár részére legkésőbb 2019. március 19-én
16.00 óráig benyújtott kérelmére –
könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21-től
lehet benyújtani.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a) legkésőbb 2019. május 22-én
16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás
esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2019. május 24-én
16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus
benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig
vagy
ac) 2019. május 24-én 16.00 órát
követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton legkésőbb 2019.
május 26-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. május 26-án, legkésőbb 12.00
óráig kell benyújtani.

A mozgóurna iránti, 16. § a) pont
aa)–ab) alpontja szerinti kérelmet a
helyi választási iroda legkésőbb 2019.
május 24-én bírálja el.
A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig
kell megérkeznie. A külképviseleti
névjegyzékbe felvett választópolgár
legkésőbb 2019. május 17-én 16.00
óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés szerinti adatot. A külképviseleti
névjegyzékbe
felvett
választópolgár legkésőbb 2019. május
22-én 16.00 óráig kérheti törlését a
külképviseleti névjegyzékből.
A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a
legkésőbb 2019. május 2-án 16.00
óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A
Nemzeti Választási Iroda a levélben
szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik a
szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, 2019. május 10-ig hozzáférhetővé teszi, illetve továbbítja az
illetékes választási iroda részére. A levélben szavazók névjegyzékéből a Ve.
267. § a) pontja alapján törölni kell azt
a választópolgárt, aki legkésőbb 2019.
május 19-én magyarországi lakcímet
létesített. A polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár csak
abban az esetben vehető fel a levélben szavazók névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. május 2-án 16.00 óráig
benyújtott kérelme alapján a lakcíme
szerepel a központi névjegyzékben.
A Nemzeti Választási Iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. április 6-án adja át az
igénylő részére az általa igényelt
mennyiségű ajánlóívet. A listát legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig
kell bejelenteni. A jelölő szervezet a
listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. április 23-án
16.00 óráig vonhatja vissza.

Nagytarcsai TÜKÖR

ön
HAGYOMÁNY

Megalakult a Rozmaring Néptánc Egyesület

rozmaringról egy XVII. századi feljegyzésa következőket olvashatjuk:
A„Aben
rozmaring igen jó az ételekben, főképen
pástétomokban, salátákban, zsázsákban, bort
vele csinálni, a virágjából ecetet s konzervát... A
rozmaringos bor igen jó a főfájás ellen. Pestisnek
idején rozmaringból füstöt csinálni... igen jó hurut és nátha ellen... A nehézség ellen, álmosbetegség ellen, gutaütés, reszketés, érezhetetlenség
ellen igen hasznos, ha borban vagy vízben megfőzik, s azt isszák éhomra...”

Egy XXI. századi nagytarcsai feljegyzésben,
mely a helyi Tükör című lapban jelent meg, a
következőket olvashatjuk:
„A korábban felfedezett és bizonyított hatásain kívül elmondható, hogy a rozmaring mostantól Nagytarcsán is megtalálható.
Reményeink szerint egyre sűrűbben találkozhatunk vele különböző rendezvényeken, ünnepségeken, bemutatókon. Rendkívül jó
hatással van ifjakra és idősebbekre egyaránt.
Mosolyt varázsol az arcokra vagy éppen köny-

nyeket csal a szemekbe, ahogy azt az alkalom
megkívánja. A Rozmaringok, Vass Virág koreográfus és művészeti vezető irányításával ismerkednek a különböző tájegységek dalaival és
táncaival. Heti két alkalommal gyűlnek össze és
ropják a táncot. Jó hangulatban, kemény munkával telnek az órák. Valamennyi „rozmaring” a
Blaskovits Oszkár Általános Iskola növendéke,
sokan osztálytársak, a legtöbben jóbarátok.
Tipegő néven is tart órákat Vass Virág, ahol
a legkisebb korosztály, már 2 éves kortól ismerkedhet játékos formában a néptánc és a népzene világával. (Páros héten hétfő délelőttönként
9:00 órától, míg páratlan héten délutánonként
17:30-tól.) A Tipegők kis csapata és a Csillagszem Óvoda kicsit nagyobbak alkotta néptánccsoportja is a Rozmaringokhoz tartozik.
Mind a kisebbek, mind a nagyobbak számára adott a lehetőség, hogy csatlakozzanak a
Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesülethez.
A neptanc.rozmaring@gmail.com e-mail címre
várjuk a jelentkezéseket !
Hurut és nátha ellen nem kimondottan
ajánljuk, azonban aki vidámságra, jó társaságra
éhes, szeret(ne) táncolni, énekelni, népi játékokkal ismerkedni, azok számára nyugodt szívvel javasoljuk a nagytarcsai Rozmaringot.”
Sz. A.

A Varečka újra éled!
Több évi szünet után, számos felkérésnek eleget téve újra
kezdtük a klubfoglalkozásokat, közösen a Nagytarcsai Rozmaring Egyesület Néptánccsoportjával.
Első közös foglalkozásunkon bombát sütöttünk Szegfű Marcsi vezetésével. A nagyteremben pedig Vass Virág és Manninger Katica vezetésével, élőzene kíséretével táncoltak, énekeltek a gyerekek,
felnőttek, majd elbúcsúztattuk a telet. Akik elfáradtak a sütésben, táncban, azok csodaszép tavaszi virágot készíthettek a kézműves asztalnál.
Egy jól sikerült foglalkozáson vagyunk túl, elsajátítottuk a bombakészítés fortélyait, egy pár tánclépést, dalocskát. Jókat beszélgettünk, a
bombák elfogytak, jó volt egy kicsit megállni ebben a rohanó világban.
Köszönjük szépen mindenkinek! Folytatása következik: legközelebb
a Családi Majálison találkozunk, május 1-én, a Grundon!
Sz. K.
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EMLÉKEZET
mikor az 1980-as években Nagytarcsára
A
kerültem, már kevesen tartottak libát,
csak néhányat láttam a Falumúzeummal átellenben levő zsombékos, nádas tocsogókon. A mai ideköltözőknek ugyanígy nincs
fogalmuk arról, hogy mi a libapásztorkodás. Erről és a régvolt gyermekvilágról is olvashatunk a múzeumalapító tanító
házaspár „Tanulmányok Nagytarcsa múltjából” című könyvében.
„A 6-12 éves korú gyermekeknek másként folyt az életük. Az iskolába lépő gyermeknek nemcsak az iskolai feladatokkal
nőtt a felelőssége, bár az sem volt kevés. Az
értelmes, ügyes kis 6 éves gyerekre –akár
fiú, akár lány – egész libacsapatot bíztak,
amelynek nevelése, megőrzése nagyon
fontos munka volt. A szegényebbek a saját
libáik mellett olyan családokét is vállalták,
akiknek nem volt már libapásztor-korban
lévő gyermekük. Ezért fizetség is járt, több
csapat liba őrzésével akár egy rend ruhát is
lehetett keresni. Ez az idény általában húsvéttól a kukorica betakarításáig tartott,
amíg tömésre nem fogták a libákat.”
„A napi libaőrző munka reggeltől esteledésig tartott. Ezért a kis pásztorok fejkendőbe kötött batyuban vitték a saját napi
elemózsiájukat, pici, egyliteres cifra cserépkorsóban az ivóvizüket. Ilyen szép kis korsója csak a libapásztornak lehetett. Még
1949-ben is a gyerekek kötelessége volt a
libák őrzése. Abban az évben, május elején,
magam is láttam bőszoknyás kislányokat,
amint cifra korsóval a kezükben a falu szélén lévő rétre terelték a pelyhes kis jószágokat” – emlékezik vissza Margit tanító
néni.
Nagytarcsán a ma köztünk élő nagymamák között is van olyan, aki nemcsak őrzi,
de szívesen meg is osztja velünk emlékeit
ebből az időből és elbeszéli libapásztorkodásuk kalandos történetét. Így ajánlom köszönettel és szeretettel Rajna Gyuláné
Balog Zsuzsanna írását.
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA

Iskolai nyári szünet
az 1950-60-as években
(Gá-gá-gá, libuskák)
Még javában folytak az évvégi vizsgák
az iskolában. Délutánonként mi, a „szegény” lányok, pléddel és könyvekkel a hónunk alatt, sietve terelgettük libuskáinkat a
Tompa utca végében levő tocsogós rétre.
Amikor befejeződött a tanítás és kitört a vakáció, már kora reggel indultunk ki, heten
nyolcan lányok. Azonban meg kellett várnunk, hogy a kondás előbb kihajtsa a disznókat meg a teheneket, és csak utána
mehettünk a gazdákhoz a libákért. Volt, aki
két, három, négy csapatot terelgetett, de a
módosabb gazdák az idősebbekre hat, hét
csapat libát is rábíztak. Fizetségül naponta
kis pénzt vagy valami elemózsiát kaptunk.
A legjobb libalegeltető hely a „Vrska”nak és „Pristunyi”-nak nevezett rét volt.

8

Nagytarcsai libapásztorok

Szűcsék faluszéli házától a katonai hídig,
egészen az agyagbányáig terjedő patakparton őriztük őket. A patak túlsó partján
vetemények voltak. Arra nagyon kellett vigyázni, hogy a libák át ne menjenek, és kárt
ne tegyenek a terményben. Mi azonban átszökdécseltünk a patakon, hogy a kukoricásból szedjünk egy kis „musecot”, amit a
libák nagyon szerettek. Betakarítás után
már átterelhettük a tarlóra a libáinkat, hogy az elhullott
magokat
összeszedjék. Ilyenkor
visszafelé megfürödtek a
patakban, majd jóllakva
2-3 órát pihenve ültek,
aludtak. Ezalatt mi gondtalanul játszhattunk. Az
ügyesebbek különféle
ruhákat varrtak a babáiknak, miközben egyikünk
felügyelte az összes pihenő libuskát. Volt, hogy
a babákkal esküvősdit
játszottunk.
Nagyon féltünk a
csősztől. Történt egyszer
az egyik lánnyal, aki hét
csapat libára vigyázott,
hogy az egyik csapat átment a patakon, a vetésbe. Ez a lány volt
egyébként a vezetőnk, és
játékból éppen ruhát cserélt a társával. Valaki elkiáltotta magát: „Erka! A
csősz hajtja a libáidat a
kukoricásból a falu felé!
Szegény Erka aztán pöndölyben rohant a csősz
után végig a falun, hogy
utolérje őket. Ott táncolt,
ugrált a ludak előtt, de
csak nem bírt velük. Szomorúan vette tudomásul,
hogy már csak 20 forintért kaphatja őket vissza,
de Gyuri bácsi, a csősz

végül elmosolyodott, megszánta az alsószoknyás kislányt és visszaadta a libákat.
Az isaszegi út széle véges végig volt ültetve cseresznyefákkal. A termés az utat
karbantartó útkaparót illette, de mi is szívesen dézsmálgattuk. Egyszer az egyik lányt
rajtakapta az útkaparó a cseresznyelopáson. Utána is kiabált: „Egyem a szívedet...
harapófogóval!”

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA
A természet csendjében mindannyiunknak nagy élményt jelentett, ha a laktanyai
híd felől felcsendült a gyakorlatozó katonák
éneke. Többszöri hallásra a dallama és szövege is a fülünkbe mászott, és velük dúdoltuk:
„Ez a vonat most van indulóban…”
„Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán…”
„Százados úr, seje-haj, százados úr, ha felül a
lovára…”
„Hideg szél fúj, édesanyám hozza ki a kendőm...”
„Káposzta, káposzta, téli, nyári káposzta…”
„Maros menti fenyves erdő aljába…”
Egyszer kijöttek a fiúk is. Disznókat hajtottak ki a legelőre. Mi nagyon megörültünk nekik, és vidáman nevetgéltünk. Az egyik fiú
komoran ránk szólt: „Ne nevessetek! Halott
van a faluban.” Egy férfit megrúgott egy ló,
és belehalt. Erre a hírre nagyon elszomorodtunk, mert mindannyian ismertük.
Szinte egész nyáron a szabadban voltunk.
A vasárnapok különböztek a hétköznapoktól, mert olyankor kihozták nekünk az ebédet. Ha esős, zivataros volt az idő, akkor csak
a falu közelében legeltettünk, hogy időben
fedél alá menekülhessünk. Jó időben pedig
a gémeskútnál mostuk ki a ruháinkat, ami
estére megszáradt, így tiszta ruhában mentünk haza.
Délután, amikor a dányi dinnyések jöttek
hazafelé a piacról és láttuk, hogy nem adtak
el mindent, akkor több-kevesebb sikerrel kunyeráltunk tőlük. Mivel óránk nem volt, a hazaindulásnál ismét a kondáshoz kellett
igazodnunk. Ekkorra már a libák nagyon
nyugtalanokká váltak, mindenáron indulni
akartak. Ezért mindet – nagyjából kétszázat
– betereltük az agyagbánya egyik szegletébe, és eléjük álltunk a botokkal. Így aztán jól
összekeveredtek. Indulásnál a katonai hídig
kordában tartottuk őket, de utána félreálltunk. Több se kellett, a libák, mint az őrültek
indultak hazafelé, szinte rohanni kellett utánuk. És lám, mire a falu széléhez értünk, már
szépen kiválasztódva minden csapat különkülön volt. Így terelgettük be a gazdák udvarába darabszámra őket.
Nyár végén fizetségül egy-egy csapat liba
után a tulajdonosoktól az iskolára készülve
jó minőségű anyagot kaptunk szoknyára,
blúzra, ruhára.
A sok libát többek között a tolluk miatt
tartották a családok, hiszen a lányok hozományába ebből készültek a párnák és dunnák.
Sok mindent lehetne még írni ezekről a
nyarakról, kalandjainkról, az egymásra figyelésről, segítésről, aggódásról, a közösségről.
Mi, akik ott voltunk, mindannyian szívesen
emlékszünk ezekre a nyarakra és az ott szerzett barátokra.
Emlékeim felidézésében segítettek: Fényesné Sinka Erzsébet, Vargáné Petrovszki
Erzsébet, Jámborné Kovalcsik Katalin, valamint a katonadalok, indulók felsorolásában
Kecskeméti Gábor.

Nagytarcsai
Múzeumi Kiállítóhely
(Falumúzeum)
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.
Tel: 06703798262
Email: muzeum.andi@gmail.com

MÚZEUMI
RENDEZVÉNYNAPTÁR
CSALÁDI KÉZMŰVES SZOMBAT
DÉLUTÁNOK
Május 4. „ANYÁKNAPI”
családi délután
Június 15. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
SZÜNIDEI NÉPI KÉZMŰVES
TANFOLYAM
Fazekasság, Gyöngyékszer készítés
Június 17–június 30. között
Szeptember 14-15.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
Október 26.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
November 9. MÁRTON-NAPI
családi délután
December 7. KARÁCSONYVÁRÓ
családi délután

Táncolni vágyókat várnak
A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület hívja és várja azokat
a12-50 év közötti táncolni és mozogni vágyó személyeket, akik szívesen
művelik és követik Nagytarcsa hagyományait, valamint kedvet éreznek a
Kárpát-medence tájegységeinek, illetve azok táncainak bemutatására.
A táncpróbákat képzett táncpedagógusok, a Nemzeti táncegyüttes két kiváló táncos párja tartja, és készítik a koreográfiákat. A Nagytarcsa Tükör
márciusi számában bemutatkozott Rideg Tibor táncoktató, most pedig bemutatkozik a másik kiváló táncos oktató, Wallinger Ágnes.
...2017-ben végeztem a Magyar Táncművészeti Egyetemen, azóta táncolok
az együttesben. A néptánc már gyermekkorom óta jelen van az életemben. Nagyon szeretem a hivatásomat,
ezért is örültem, amikor Rideg Tibor
kollégám felkért arra, hogy segítsem
a Nagytarcsai Hagyományőrző Együttesnél az oktatói munkáját, aminek
szívesen tettem eleget.
Továbbra is nagy szeretettel várunk
minden kedves táncolni vágyó érdeklődőt, kortól és nemtől függetlenül.
Jelentkezni lehet:

Wallinger Ágnes vagyok, a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes tagja...

a 06 70 934-9053-as,
vagy a 06 70 934-9062-es
mobiltelefonszámokon,
illetve a batori07@gmail.com
e-mail címen.

RAJNA GYULÁNÉ BALOG ZSUZSANNA

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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KULTÚRA

Áprilisi könyvtári hírek
József Attila: Reménytelenül
Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.
Én is így próbálok csalás
nélkül szétnézni könnyedén.
Ezüstös fejszesuhanás
játszik a nyárfa levelén.
A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.
Kedves Olvasóink!
Mi nem reménytelenül, hanem
nagyon is reményteljesen vártuk és
várjuk, éljük ezt a tavaszt, ugyanis a
könyvtár új épületének felújítása (a
volt Takarékszövetkezet épülete, a
Kossuth-Tompa utca sarkán) április
folyamán befejeződik! Ezt azt jelenti,
hogy május közepétől, a költözés és
berendezkedés után egy méltó, új
helyen várjuk régi és új olvasóinkat.
Nincs többé zárt szekrény, minden
könyv szabadon álló polcokon lesz
elhelyezve!
Ezért – megértésüket kérve – szeretnénk tudatni, hogy
ÁPRILIS 8. HÉTFŐ ÉS MÁJUS 17.
PÉNTEK KÖZÖTT ZÁRVA TARTUNK! A NYITÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA: MÁJUS 20. HÉTFŐ.
Következő lapszámunkban pontos részletekkel tudunk szolgálni a
leendő nyitvatartásról és a pontos
nyitásról!
A leselejtezett, de még szép állapotú könyvekből, kb. 1000 darabos választékból április 13-án,
szombaton, 10-14 óra között, az Általános Iskolában, a Húsvéti Készülődés rendezvény ideje alatt, régi
helyünkön, az emeleten KÖNYVVÁSÁRT TARTUNK, ahol minden könyv
100-900 forintos adományáron lesz
kapható! Rengeteg gyermekkönyv,
szépirodalom, szórakoztató irodalom vár Önökre. A beérkezett adományokból
új
könyveket
vásárolunk, illetve könyvtári programokra fordítjuk az összeget. Kérjük, jöjjenek el, támogassák
könyvtárunkat ezzel is.
A leselejtezett könyveket már
most folyamatosan hordjuk ki a
könyvmegállóba, látogassák szorgalmasan, nem kell hozni, csak vigyenek belőle!
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Március 25-én, hétfőn, dr. Rónaszéki Ágoston a Flór Ferenc Kórház
gyermekosztályának osztályvezető
főorvosa látogatott el Nagytarcsára
meghívásunkra, hogy ingyenes előadást tartson védőoltások-gyermekbetegségek témakörben. Bemutatta
az új gyermekorvosnőt, dr. Kovács
Viktóriát is. Köszönjük, hogy ránk áldozta szabadidejét!
A zárva tartás ideje alatt lesz egy
költészet napi rendezvényünk, hogy
ennek megünneplése ne maradjon
ki a költözés munkálatai alatt sem:
április 12-én, pénteken 18 órakor
vendégül látjuk dr. Tverdota György
irodalomtörténészt, egyetemi tanárt,
József Attila-kutatót, hogy meséljen
nekünk József Attiláról. Közreműködik: Tóth Inez színművész.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
díszterme. Mindenkit szeretettel várunk!
Néhány új, felfrissítő, elgondolkodtató, inspiráló könyvet ajánlunk a
tavaszra:
Felnőtteknek:
Raphaëlle Giordanon: A második
életed akkor kezdődik, amikor
megérted, hogy csak egy van
Camille történetén keresztül ismerjük
meg
azokat a lépéseket, amelyeket
nekünk is meg
kéne tennünk ahhoz, hogy ne süppedjünk bele a
mindennapokba, ne legyenek a napjaink rutinszerűek, unalmasak. Sok
életvezetési tanács a tavaszi megújulás jegyében, mely könnyen átültethető a gyakorlatba.
Laurent Gounelle:
A benned rejlő kincs
Alice, a sikeres
párizsi kommunikációs tanácsadó
találkozik gyerekkori barátjával aki
katolikus pap lett.
Jérémie lelki válságba kerül, mert

napról napra szembesülnie kell azzal, hogy alig járnak templomba az
emberek; alig egy tucat hívőnek prédikál. A meggyőződéses ateista Alice
elhatározza, hogy segít neki, és saját
módszereivel megvizsgálja a szentmise „marketingjét”. Bár a szerző
megközelítési módja néhol bizarrnak tűnik, de célja, hogy a lelki és
szellemi értékek ismét a maguk helyére kerüljenek. Ezzel a megközelítési
móddal lehet egyet érteni, vagy
ezen gondolatok hatására a számunkra üdvözítő más utat járni.

Marék Veronika:
Bohóc és kismajom
Könyvben eddig
meg nem jelent,
rövid, óvodásoknak szóló, állatos
történetek válogatása– egy marékkal.
A meséket ezúttal Pásztohy Panka kedves és szerethető rajzai kísérik.

Gyerekeknek:

Elérhetőségeink a zárva tartás
ideje alatt is változatlanok:

Csapody Kinga: Irány Esztergom!
Egy közeli, gyönyörű úti cél,
akár Nagytarcsáról is. A szerzők
egy bájos, kissé
szeleburdi családot álmodtak,
majd rajzoltak meg. A három gyereket, szüleiket és állataikat ezúttal Esztergomba és környékére kísérhetjük
el. Kalandjaikat olvasva sok érdekességet tudhatunk meg nem csak Esztergom kalandos történelméről, és
mai látnivalóiról, de Pilismarótról,
Kesztölcről és Klastrompusztáról, Tátról és Bajnáról is.

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

FARKAS ISTVÁNNÉ
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

Programajánló
BLASKOVITS GÁLA
Április 6-án kerül megrendezésre a IX. Blaskovits gála, a Nagytarcsai Blaskovits
Oszkár Általános Iskola jótékonysági rendezvénye. Kezdési időpont 14.30.
NAGYBÖJTI KONCERT
Április 7-én vasárnap 17.00-órától a NaP kórus ad koncertet a Nagytarcsai Evangélikus templomban.
KÖLTÉSZET NAPJA IRODALMI EST
Április 12-én pénteken 18.00. órától A Községi Könyvtár szervezésében „József
Attila élete és költészete” címmel irodalmi est lesz a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Előadó Dr. Tverdota György, irodalomtörténész, egyetemi tanár, József Attila kutató, a József Attila Társaság elnöke.
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
A tavasz egyik legnépszerűbb családi rendezvénye, a HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS április 13-án szombaton délelőtt 10 órától kerül megrendezésre a Blaskovits iskola
tornatermében. A szervezők húsvéti vásárral, kézműves foglalkozásokkal, műsorral kedveskednek a kilátogatóknak.
ANYÁKNAPI KONCERT
Április 25-én csütörtökön 17.00. órától a Nagytarcsai Alapfokú Művészeit Iskola
koncerttel köszönjük az Édesanyákat. Szeretettel várnak mindenkit a Táncsics
Művelődési Házba.
CSALÁDI MAJÁLIS
Május 1-én Családi Majális és V. Nagytarcsai Mölkky Fesztivál lesz a Grundon.
Reggel 10 órától sokféle programmal, színvonalas műsorral várnak mindenkit a
szervezők!

Nagytarcsa
új lakói
Szeretettel köszöntjük Nagytarcsa új lakóit, és
kívánunk nekik a falu minden lakója nevében
boldog, egészséges, hosszú életet!
Várjuk szeretettel minden, jelenleg Nagytarcsán lakó, 2015-2018 között született kisgyermek fotóját és írásos bemutatását 1-2 sorban,
Zavicsa-Varga Viktóriának a következő e-mail
címre:
nagytarcsaigolyahir@gmail.com
A gyermekek leírása és fotója a szülők írásos
beleegyezésével jelenhet meg.
(A rovatban való megjelenés a babacsomaggal
nincs összefüggésben!)

Téglás Ádám Áron vagyok, 2018. november 28-án születtem, 3230 grammal.
Van két nagyobb
testvérem, Balázs és
Dóra.

ANYÁKNAPI CSALÁDI DÉLUTÁN
Május 4-én szombaton 16.00. órától ANYÁKNAPI CSALÁDI DÉLUTÁN lesz a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely szervezésében.
VÉRADÁS – MENTSEN ÉLETET!
Május 15-én szerdán 14.00-18.00. óráig véradás a Táncsics Művelődési Házban
TAVASZI NÖVENDÉKHANGVERSENY
Május 16-án csütörtökön a Nagytarcsai Alapfokú Művészi Iskola növendékei adnak hangversenyt a Táncsics Művelődési Házban.

Szigetmonostor Öko-sziget
Március 21-én a Blaskovits Oszkár Általános Iskola 4.a és 4.b osztálya ellátogatott
a Víz világnapja alkalmából megrendezett környezetvédelmi ismeretterjesztésre
Szigetmonostorra, az Öko-szigetre.
Az idei esemény fókuszában a globális klímaváltozás és a víz kapcsolata állt.
Részt vettünk az Országos Meteorológiai Szolgálat programjában, kiállítást láthattunk a Klímaközpontban, játszhattunk az öko-játszótéren, ahol beszélgettünk
az vízhasználatról, az energiagazdálkodásról és a hulladékkezelésről.
A tapasztalati tanulás elemeit használva mutatták be nekünk korunk környezeti kihívásait.
Az egész napos program után feltöltődve, tapasztalatokkal gazdagon jöhettünk haza.
PAIONCINI ERIKA OSZTÁLYFŐNÖK

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Mohos Boldizsár vagyok, 2018. október 21én születtem. Nagyon mosolygós,
nyugodt baba vagyok, szeretek nézelődni, megismerni
minél többet a világból. Alig várom,
hogy a 2,5 éves bátyámmal, és a többi
falubeli kis pajtásommal minél többet tudjak játszani!

Az önkormányzat minden nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal köszönt. A csomag 15
ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagytarcsai címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A babacsomag
átadásának feltétele, hogy a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül a szülő bemutassa a gyermek nagytarcsai lakcímkártyáját
és születési anyakönyvi kivonatát és a szülők
jövedelemigazolásátaz anyakönyvvezetőnél. Bővebb információ a babacsomagról:
Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-204/107-es
mellék.
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IFJÚ BAJNOKOK

Kétszeres magyar bajnok
szüleivel és két testvérével Nagytarcsán 2015 óta élő 12 éves Juhász
Martin a Honvéd Sportegyesület leigazolt, válogatott versenyzője taekwondoo szakágban.
Martin 2014 óta sportol, minden évben többször megy belföldi és külföldi
versenyre egyaránt. Magyarországon a
legjobb eredménye kétszeres magyar
bajnok és diákolimpiai kétszeres győztes a kategóriájában; de külföldi versenyekről is mindig érmekkel tér haza.
2017-ben iskolájában, a cinkotai
Batthyány Ilona Általános Iskolában a kiemelt tehetségek közé választották.
Minden hétköznap 1,5 órát edz, hétvégén 3-3 órákat. Mivel az edzések Soroksáron vannak, a versenyek meg szerte
az országban, illetve külföldön, ez sok
áldozatot és lemondást igényel, de Martin álma és célja, hogy a 2024-es olimpiára kvalifikálja magát.
Sok sikert kívánunk neki hozzá!

A

Z. V. V.
Kedves Olvasóink! Örömmel vesszük, ha elküldik kiemelkedő sport-, művészeti
vagy tanulmányi eredményt elért gyermekük bemutatását, hiszen az ő sikerük az
egész falu büszkesége. Cím: z.v.viktoria@gmail.com

Küldöttközgyűlést
tartott
a Nagytarcsai
Tömegsport Egyesület
Az elmúlt év (évek) tevékenységét értékelő elnökségi beszámolón, a 2018., évi
mérlegen, közhasznúsági jelentésen, a
2019.évi költségvetési terven túl – mivel
az öt éve megválasztott tisztségviselők
mandátuma lejárt – új tisztségviselők
választására is sor került.
Az egyesület szakosztályait képviselő
küldöttek, az Alapszabály szerint szavazásra jogosultak egyhangú szavazattal
hozták meg döntéseiket, határozataikat.
A következő öt évre az alábbi tisztségviselők kerültek megválasztásra.
Elnök: Papp János. Elnökségi tag: Albert Tünde, Aulechla József, Balik Levente, dr. Gyopár Ernő, Nagy Tibor és Ősz
Gyula. A Felügyelő Bizottság elnöke:
Bartos Istvánné. Tagjai: Bede Attila és
Szulágyi Tibor. A Fegyelmi Bizottság elnöke: Vass József. Tagjai: Hornyák Lajos
és Deméné Papp Ildikó.
Az Egyesület dokumentumai, a küldöttközgyűlés határozatai hamarosan
megtalálható lesznek az egyesület honlapján.

Vaddal való találkozás a vadásztársaság területén
A városi környezet a nagytestű állatok
számára is vonzó. A lakóparki részeken a
vaddisznó és a róka emberközeli megjelenésére is lehet számítani. Az emberek
vagy szeretik (etetgetik, akkor is, amikor
nem kellene, azt is, amit nem szabadna)
vagy nehezen tűrik az állatokat.
A rókák emberekhez való közelsége
nem a veszettségből adódik. Immunizálásuk országos akció keretében, szervezetten történik. A rókák a könnyebb
élelemszerzés érdekében élnek mellettünk. A lakott területeknek több olyan
vonzó, előnyös hatása ismert (kedvezőbb
mikroklíma, különösen télen; száraz évszakban locsolt zöldfelületek, megfelelő
búvóhelyek és nagy mennyiségű táplálék), amelyek a kiemelkedő intelligenciával
bíró
állatok
betelepedését
megkönnyítik.
A vaddisznóállomány létszáma és elterjedési területe világszerte nő, a városi,
zöldövezeti területek több helyen már a
vaddisznó valódi élőhelyévé váltak. A
vaddisznó alapvetően fél az embertől és
szürkülettől pirkadatig mozog. A lakott
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területekre bejáró vaddisznók nem anynyira tartanak az embertől, már megszokták a zörejeket, a szagokat és az
emberek közelségét. A malacos koca jelenlétére leginkább tavasszal (február
elejétől áprilisig) számíthatunk, de manapság már az év bármely szakaszában
előfordulhat. Hagyni kell neki teret, lásson kiutat az esetleges találkozásunkkor,
ne érezze magát és a malacokat fenyegetve. A koca akkor a legveszélyesebb,
ha a malacok még a vacokban vannak.
Ha ilyenkor megközelítjük gyanútlanul,
akkor lehet támadás belőle. A támadás
esélye ugyan csekély, javasoljuk azonban, hogy a túrázók ne térjenek le a kijelölt útvonalakról.
Véletlen találkozáskor sem akar megtámadni minket a koca, hanem elijeszt, figyelmeztet. Előre jelzi fogcsattogtatással,
morgással, ha közeledünk a vacokhoz,
akkor „baj lesz”! Érdemes nyitott füllel járni az erdőn, lehetőleg kerüljük a fej- és
fülhallgató használatát. Ha mégis figyelmen kívül hagyjuk ezt a tanácsot, akkor
támadhat ki a koca a vacokból. Amikor a

malacok már olyan korúak, hogy vezetni
tudja őket a koca, el fogja vinni őket az
utunkból, ha hallja, hogy jövünk. Álljunk
meg és várjuk, meg ameddig továbbmennek.
A kutyasétáltatás szabályait feltétlenül
be kell tartani. Ha a kutya nem kontrollálható, nem fegyelmezett, bajt hozhat
ránk, például az őt üldöző vaddisznót
ránk hozza, hiszen a gazdájához menekül
védelemért.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy
Vadásztársaságunk táblákat helyezett ki
a bekötőutakon, az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében. Tisztelettel kérjük, győződjenek meg arról,
hogy építési és lomtalanítási hulladékuk
a szabályos lerakóba került. A számlát
vagy a mérlegjegyet tartsák meg, hogy a
lerakás tényét szükség esetén bizonyítni
tudják.
MÁTYÓK GYÖRGY HIVATÁSOS VADÁSZ
JUHÁSZ LÁSZLÓ MEGBÍZOTT
TERMÉSZETVÉDELMI FELELŐS
BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS
VADÁSZTÁRSASÁG

Nagytarcsai TÜKÖR

MINKET VÁLASZTOTTAK

Akik felvonóban „utaznak“

A LIFTTECHNIKA KFT-T 1990-BEN MAGÁNSZEMÉLYEK ALAPÍTOTTÁK EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ
FELVONÓK, EMELŐGÉPEK ÉS ÉPÜLET- AKADÁLYMENTESÍTŐ BERENDEZÉSEK TERVEZÉSÉRE,
GYÁRTÁSÁRA, SZERELÉSÉRE, KARBANTARTÁSÁRA ÉS JAVÍTÁSÁRA MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN. AZ ALAPPROFIL MEGTARTÁSA
MELLETT ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLATOS SZEMÉLY- ÉS TEHERFELVONÓK TERVEZÉSÉT, GYÁRTÁSÁT ÉS SZERVIZELÉSÉT IS VÉGZIK. EZEN FELÜL
MULTINACIONÁLIS FELVONÓ FORGALMAZÁSSAL FOGLALKOZÓ CÉGEK EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ
FELVONÓINAK GYÁRTÁSA IS TÖRTÉNIK A MEGRENDELŐ MÁRKANEVÉNEK MEGTARTÁSA MELLETT. A NAGYTARCSAI IPARI PARKBAN BÉRELT
RAKTÁRRAL IMMÁR KÉT TELEPHELYEN MŰKÖDNEK. A TÁRSASÁG VEZETŐJÉVEL, SCHMELZER
GYÖRGGYEL BESZÉLGETTÜNK A CÉGRŐL, A
NAGYTARCSAI KÖTŐDÉSRŐL.

– Mi köti önt a Lifttechnika Kft-hez?
– Mérnök vagyok, s ugyan már a hatvannegyedik életévemet töltöm be, ez a
cég a második munkahelyem. Mindig valami létrehozása, megoldása, érdekelt.
Ebben a vállalkozásban megtaláltam a
szerepemet.
– Mivel foglalkoznak?
Felvonók, valamint ezen belül egyedi
és akadálymentesítő berendezések tervezése, gyártása, szerelése és üzemeltetése
a fő profilunk.
– Mi szél hozta önöket Nagytarcsára?
– 1990-ben a fővárosban, a XIII. kerületi Üteg utcában kezdtünk, de bérleményünket felmondták. Átköltöztünk a XIV.
kerületbe, a Szugló utcába, szintén bérlőként. Eladták a telephelyünket, társasház
épült a helyén. Utána költöztünk Cinkotára a Csókakő utcába, egy ipari parkba,
már saját tulajdonba. A helyet kinőttük,
és Nagytarcsán, az ipari övezetben, az Asbóth utcában vásároltunk egy raktár bérleményt. Így már két telephelyünk van.

– Mit kell tudni az üzletkörükről?
– Elsősorban generál kivitelezőknek
dolgozunk, de a lakossági szektort is kiszolgáljuk. Közintézmények, cégek is a
vevőink közé tartoznak.
– Mennyi a dolgozók létszáma?
– Az alkalmazotti létszám 15-17 fő között mozog. Emellett stabil alvállalkozói
és beszállítói körrel dolgozunk.
– Hol találkozhatunk a termékeikkel?
– A XVI. és a XVII. kerület közintézményeiben, polgármesteri hivatalokban, iskolákban felvonók, akadálymentesítő
berendezések révén, Kistarcsán és Gödöllőn az ipari létesítményekben lehet velünk találkozni. S ha azt kérdezi, hogy
szűkebb környezetünkben vannak-e
megrendeléseink, jelzem, hogy minden
ilyen igény kielégítésére nyitottak vagyunk.
– Milyen programokkal, ötletekkel, tevékenységgel segítették már vagy segíthetnék
önök Nagytarcsa és környéke fejlődését?

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

– Eddig a Nagytarcsán szervezett állásbörze volt a legjelentősebb segítség.
Amennyiben folytatódik és hagyománynyá válik, rendszeresen szeretnénk részt
venni rajta. Ehhez hasonló munkaerő-toborzó eseményekre és fórumokra lenne
szükségünk.
– Az elmúlt évben mi a cégük legnagyobb sikere?
– A Komáromi Erőd felújítása során a
felvonók és akadálymentesítő berendezések tervezése, és beépítése – nyolc különféle gép.
– Milyen fejlesztéseket terveznek vállalatuknál a következő időszakra?
– Elsősorban technológiai jellegű fejlesztéseket tervezünk. Bízom benne,
hogy a korszerű technológiát hozzáértő
kollégáim fogják működtetni.
– Hogyan képzeli el Nagytarcsát és környékét tíz év múlva?
– Remélem a közlekedési és az útviszonyok jelentősen javulni fognak.
– Mit üzen a lap olvasóinak?
– Szakmai és a privát életükben beruházásaikkal, vásárlásaikkal a helyi iparosokat támogassák, megélhetésüket pedig
a környezetükben lévő munkalehetőségekben keressék!
M. J.
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KÖZTÜNK ÉLNEK

Pándy Piroska, opera-, operett- és musicalénekes

AGYTARCSÁN, EGY TÁRSASHÁZ LAKÁSÁBAN ÉL,
KERTÉSZKEDIK, JÓ KAPCSOLATOKAT ÁPOL
SZOMSZÉDAIVAL. BÁRKI LEHETNE, HISZEN SOK
ILYEN EMBER ÉL A TELEPÜLÉSEN. DE Ő PÁNDY PIROSKA, OPERA-, OPERETT- ÉS MUSICAL ÉNEKES,
SZÁMOS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ELISMERÉS BIRTOKOSA. TAVALY VEHETTE ÁT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJÉT. AZÓTA
KERESSÜK A LEHETŐSÉGET EGY INTERJÚRA. A SZILASTV STÚDIÓJÁBAN VÉGRE BESZÉLGETHETÜNK,
ÉS VIDÁM KACAJ A VÁLASZ. NEM KERÜLNI AKART
MINKET, DE MINDIG KÖZBEJÖTT VALAMI. TERMÉSZETESEN FELLÉPÉS. BEUGRÁS. MOST VISZONT ITT
ÜL EGY FOTELBEN, ÉS NEM ENGEDJÜK SEHOVA.

N

– München, Hannover, Passau, New-York,
Los Angeles, Nagytarcsa. No, és persze, Salgótarján…
– Igen, Salgótarjánban éltem csodás
gyermekkoromat, és egy ottani fantasztikus
énekmesternek köszönhetem, hogy a fővárosba kerültem. Most pedig több mint tizenkét éve Nagytarcsán élek, és ezt a települést
a második gyökeremnek tekintem.
– Kezdjük talán a budapesti sikerekkel!
– A Budapesti Operettszínházba kerültem, ott Lehár A mosoly országa Lizájaként
debütáltam. Két év múlva átszerződtem a
Magyar Állami Operaszínházhoz. Ott is operettet énekeltem, de az már egy komolyabb
hangot igényelt: Johann Strauss A denevér
című darabjában Rosalinda szerepét játszhattam. Jöttek aztán más szerepek is, de
nem sokáig maradtam az Operaház tagja,
mert elszerződtem Németországba, a
Münchner Opernbühne-hez.
– Hogy került oda?
– Erre mondják, hogy – bár véletlenül –
az ember jókor, jó helyen van. Azon a meghallgatáson, amikor sorsom eldőlt, ott volt a
Müncher Opernbühne főrendezője, s közölte, ha három hónap alatt megtanulom a szerepet németül, én leszek az egyik Rosalinda.
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– Így hát előbb énekelt németül, mint beszélt?
– Pontosan. Később beszélni is meg kellett tanulnom.
– A németországi évek komoly díjat is hoztak.
– Ez volt az első kitüntetésem. A bajor
kritikusok Ezüst Rózsa díját kaptam, amit tudomásom szerint rajtam kívül külföldi nem
kapta meg. Ernst Krenek A diktátor című
modern operájának, addig be nem mutatott
darabjának női főszerepét játszottam.
– Bejátszotta egész Németországot.
– Hannoverben, Hamburgban, Peinében,
Hofban, Regensburban és Passauban főállásban is dolgoztam, de valóban, Németország-szerte voltak fellépéseim.
– Amerikában is turnézott, New Yorktól
Chicago-ig. Ám, gondolom a kettő között is
voltak városok…
– Bizony, összesen hatszor voltak fellépéseim az Egyesült Államokban, eközben
olyan is volt, hogy elutaztunk Los Angelesig. Barátaim is vannak ott, nem csak dolgozni járok Amerikába.
– Harmincnegyedik éve énekel a pályán.
Ennek az életútnak nagy része külföldhöz kötötte, de idehaza is aratott babérokat.
– Amikor hazatértem, az Operaszínház
nem bánt velem kesztyűs kézzel. Hozzá-

szokva, hogy világszerte elfogadtak, nehéz
volt elviselni, hogy folyton előénkeltettek.
Azaz próbára tettek. Biztos, hogy megvan
még a hangom? Persze, magyarázható ez
azzal, hogy tudták, külföldön milyen igénybevételeim voltak. „Egy szezonban leénekelni harminchét Álarcosbált, negyvenhat
Traviátát, huszonhat Don Carlost, negyvenkét A végzet hatalmát? Bírja még ez nő?”
Meguntam a folytonos bizonyítást. A Madách-ban akkor már egy éve játszották Az
operaház fantomját, Szirtes Tamás főrendező igazgatónak köszönhetően azóta ott vagyok. És jött Mary Poppins ugyanott, és
abban is ott vagyok.
– Mindkettő musical. Nem opera, nem
operett.
– Boldog vagyok, mert a musicalban is
helytállok, pedig ez egy egészen más igénybevételt jelent, sokkal komplexebb, mint az
opera vagy az operett. De nagyon szeretem.
– Harmincnégy éve van a pályán, harmincnyolc főszerepet énekelt el. Hiányzik még
valami az életéből?
– A tehetséget a Jóisten adta, köszönöm
neki, csakúgy, mint a harmincnyolc főszerepet. H a vágyhatom még valamire, az két főszerep. Talán megérett már a hangom
ezekre. Címeket, szerepeket nem mondanék. De egy Wágner és egy Verdi szerepel az
álmaimban. Remélem, teljesül.
– Bejárta a fél világot Salgótarjántól kezdve Nagytarcsáig. Hogyan került ide?
– Szomorú esemény miatt tértem haza
külföldről. Meghalt a testvérem, két gyermekére is ügyelnem kell, valamint édesanyám is gondoskodásra szorul. Ő most is
Salgótarjánban él. Fővárosi lakásomat egy
M3-ashoz közeli lakóhelyre kellett cserélnem, hiszen gondozni Budapestre kell hordanom. Sokáig kerestem az alkalmas helyet,
és ezt Nagytarcsán találtam meg. Nem csalódtam, a település befogadott, sokan ismernek, és büszkék a sikereimre.
– A hírességek többnyire örömmel vállalják, hogy szűkebb lakókörnyezetükben felkérik őket szereplésre, önzetlen, díjtalan
fellépésre. Önt is láthatták már a település lakói szüreti fesztiválon és kultúra napi gálán
egyaránt. És most is egy fellépésre készül.
– Igen, magam is szívesen teszek eleget
ilyen felkérésnek, de ez kölcsönös. Polgármester úr és felesége kultúrapártolók, ők is
segítenek nekem. De enélkül is, mi sem ter-

Díjak, elismerések
Bajor kritikusok Ezüstrózsa díja
Príma-díj
Madách-díj
Liszt Ferenc-díj
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje
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HAGYOMÁNY
mészetesebb, mint hogy eleget tesz az ember a kérésnek a saját falujában. Most például az újonnan alakult Rozmaring
Néptánc Egyesület javára lesz egy jótékonysági fellépésem, mégpedig április 20án, nagyszombaton, 15 órakor a Táncsics
Művelődési Házban. Igyekszem majd ott is
minden korosztálynak megfelelni
INTERJÚ: SZILASTV
Kedves Olvasónk!
Felhívjuk szívas figyelmüket, hogy a teljes
interjú a SzilasTV műsorában április 7-én, vasárnapig az adás ismétlésében megtekinthető a 20 órakor kezdődő magazinban.
Aki lemarad róla, megnézheti a SzilasTV
YouTube csatornáján. Elérhető így is:
www.szilastv.hu/műsoraink/nagytarcsa

Jótékonysági
koncert
Pándy Piroska
opera-, operett- és mucical
énekes jótékonysági
koncertet ad
a nagytarcsai

Rozmaring Néptánc
Egyesület
javára!

Tanító Néni írása a viseletről
Néhány hónap óta igyekszem ismertetni
Nagytarcsa régmúltját a jelenleg itt élőkkel.
Lassan bekövetkezik, hogy kevesebb lesz a
régi, itt született nagytarcsai, akiket még tanítványaimként szólíthattam meg, mint az
újonnan ide költözött. Így hát most együtt
szólítom meg az olvasókat, felhagyok a családias tegezéssel.
A visszajelzések alapján úgy gondolom,
mindenki, aki elolvasta kis írásaimat, ki tudott alakítani egy kerek történetet, a falu
megjegyezhető, rövid történetét. Az egészből kiemelem a szkíta fejedelmi hagyatékot,
amely beillesztette falunkat a világ régészeinek tudatába.
Mostantól Nagytarcsa másik értékét, a
néprajzát, népművészetét szeretném boncolgatni, amelyről méltán híres, miután a Falumúzeum segítségével be tudják azonosítani.
1960 óta ott lehet ugyanis egy helyen látni hosszú évtizedekre visszatekintve a lakosság viseletét, amelyet az itteni asszonyi
fantázia hozott létre, művészi készségű kezek
varrtak határtalan szorgalommal.
Az egészet tekintve, a Pest környéki népművészethez sorolja a néprajztudomány, de
érezhető rajta a palóc hagyomány is. Nagyon
hasonlít, majdnem összetéveszthető a rokon
falvakban láthatókkal, de a színek egymás
melletti alkalmazása mégis egyedivé teszi a
nagytarcsait. Más a használatos zöld, a kék és
a piros árnyalata és egymás mellettisége. Erről a gyakorlott szem gyorsan be tudja azonosítani.
A nők és kislányok bársony cipőjétől, a
spanglicskától a főkötőig, a kendőig mindent
díszítettek. A kötények, az ingek, blúzok, fejkendők és a férfiak inge olyan díszes volt,
hogy látszott, nem sajnálják a munkát az aszszonyok férjeik, fiaik öltöztetésétől sem. Az

öregedő asszonyok kevesebb hímzést alkalmaztak a saját ruhájukon, az évek múlását inkább a színes fonalak megváltoztatásával
érzékeltették. Mindig tudták, hogy a piros,
rózsaszín és más világos színek nem az idősekre valók. Az idősek a lila, a fekete színeket
tették a maguk ruhájára. A férfiak ingén
apróbbak voltak a virágok, de a fiatal lányok
ingei, kötényei sem voltak hivalkodóak.
1960-ig a díszítő kedv nőtt, ezt követően
lassan kezdett kihalni. Az asszonyok, lányok
Budapestre is eljártak dolgozni, és egyre kevesebb idejük maradt a maguk öltözékét díszíteni. Lassan megindult a „kivetkőzés”, a
városi ruhákba öltözés, kevesebb kivarrás alkalmazása, majd teljes elhagyása. Most ott
tartunk, hogy a templomba járó kevés asszonyon kívül csak a művészeti csoportok tagjain láthatjuk a régi „módit”, vagy a
Falumúzeumban szemlélhetjük meg a korábbi öltözetet. Több szempontból kár érte, de a
mai rohanó világban belátható, hogy a hímzésre, rajzolásra, a sok fehér holminak a rendben tartására nincs erő, nincs idő.
A következő cikkemben részletezni fogom
az egyes díszített holmikat egyenként, hogy
maradjon meg a fogalom az érdeklődőknek.
Szerintem meg kell ismernie a később élőknek és az ide költözött kedves lakosságnak,
mit, hogyan díszítettek, hogyan születtek a
nagytarcsai motívumok, a sehol nem látható
nagytarcsai betűk, amelyek a textileken díszítő elemként is élnek.
Megkísérlek néhány fotót is mutatni, hogy
fogalmat alkothassanak a száz év előtti jegykendőkről és más, ritkán látható holmiról.
Szeretettel írta:
MOLNÁR TANÍTÓ NÉNI

Helyszín:
Táncsics Művelődési Ház

Időpont:
április 20-án 15 óra

Belépődíj: 1000 Ft
Jegyek válthatók:
a Közszolgáltatónál
és az Önkormányzat
titkárságán.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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KÖZÖSSÉG

Összefogás egy tisztább környezetért
szállításáról, lerakásáról Nagytarcsa Község
Önkormányzata gondoskodott.
A sikeres, közösségformáló szemétszedés
után a Grundon a Nagytarcsai Közszolgálató Kft. gulyással és frissítő itallal kedveskedett a megjelenteknek.
Szeretnénk megköszönni minden civilnek,
felnőttnek és gyereknek egyaránt, akik részt
vettek a szemétszedésben. Továbbá a Nagytarcsai Tömegsport Egyesületnek, Nagytarcsa
Község
Önkormányzatának,
polgármester úrnak, a képviselőknek, a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek, a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesületnek, a br. Wesselényi Miklós Vadásztársaságnak és az ÉTH
– Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit
Kft. nagytarcsai kirendeltség munkatársainak az önkéntes munkájukat!
Reméljük, ezt a tisztaságot meg tudjuk
őrizni! Fontos a környezetünk, tegyük meg
érte, amit lehet!
Nagytarcsai Tömegsport Egyesület közel
A
két évtizede minden tavasszal szervezett
szemétgyűjtést. A TeSzedd! – önkéntesen a
tiszta Magyarországért mozgalom programsorozatához idén először csatlakozott a falu.

A gyalogosan szedett szemetet zsákokba
gyűjtötték a résztvevők, ezek elszállításában
az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. (ÉTH) kukásautóján kívül a Nagytarcsai Közszolgálató Kft. munkagéppel és
teherautóval is besegített. A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület 400 db TeSzedd!-es zsákot igényelt, de a találkozó reggelén hamar
kiderült, hogy ez kevés lesz. Összesen a TeSzedd! keretén belül az ÉTH munkatársai
802 zsákot gyűjtöttek be, ami megközelítőleg 16 tonna szemét.
Olyan hulladékokat is sikerült összegyűjteni az utak mentén, amelyeket tilos volt elszállítanunk,
ilyenek
például
az
autóalkatrészek, elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok. Ezeket az összegyűjtött
kupacokat a Nagytarcsai Közszolgálató Kft.
és a br. Wesselényi Miklós Vadásztársaság
munkatársai gyűjtötték be, és szállították
egy önkormányzati tulajdonú telekre, hogy
később ártalmatlanításra kerüljenek a csömöri hulladéklerakóban. Megközelítőleg ez
még további 20 tonna szemét, amelynek

ÁDÁNY BARBARA
ÉTH NONPROFIT KFT.
NAGYTARCSAI KIRENDELTSÉG-VEZETŐ

Március 23-án, szombaton reggel 9 órakor volt a találkozó a Piactéren, ahol Nagy Tibor kiosztotta a szemétszedéshez a
kesztyűket, zsákokat és megtartotta a munkavédelmi oktatást. Megközelítőleg százhetven főt mozgatott meg az akció, olyanokat,
akik részt kívántak venni közvetlen környezetünk megtisztításában. Az önkéntesek 12
útvonalon indultak el szemetet szedni. A falu minden részében, a Széchényi utca – Petőfi laktanya környékén, az Öregszőlő
területén, a Pesti úton, Cinkota felé a M0 2.
körforgalomig, Kistarcsa felé és a régi kastély
környékén, Rákoscsaba felé az M0-ig, a Berdó ipari park szélén, Isaszeg felé az M31-ig,
a Füzesliget és a Felsőrét lakópark környékén, valamint a régi és az új Petőfi lakótelep
körül.
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Megtisztult a templomkert
Az egész kertben összegereblyéztük
az avart. A buszforduló felől kivágtuk az
akácsarjakat. Az utcai járda fölé kilógó
gesztenyeágakat levágtuk. Eligazítottuk
azt a területet is, amit a héten a Hadtörténeti Múzeum munkatársai ástak fel,
1944 karácsonyán idetemetett magyar
katonák hamvai után kutatva. Három katona maradványait meg is találták. Őket
exhumálták, és megfelelő előkészítés
után ünnepélyesen újratemetik a nagytarcsai temetőben, a korábban oda temetett katonatársaik mellé. (Reméljük,
agytarcsán a katolikus templomkert
takarítása március 23-án sikeresen
N
megtörtént. Most kifejezetten jól néz ki;
legalább úgy, mint aminek van gazdája.
A korábbi évekhez képest egy kicsit többen is voltunk. Üde látvány volt a gyerekek szorgoskodása, akik véleményem
szerint jól érezték magukat, hiszen a
munka vége felé az együttlétük átváltott
jókedvű játékba a gumikesztyűkből készült vízibombákkal. A csapatból az egyik
anyuka jóvoltából, az általa frissen vásárolt virágtövek kerültek a belső járda
mindkét oldalára: ott szépen mutatnak
ezek a kedves, tavaszi virágok.

hogy majd arról az eseményről idejében
értesítik a nagytarcsaiakat, nem úgy,
mint az előző esetben).
A jó munkához hozzájárult a jó idő is.
Ezúton is köszönjük minden kedves
testvérünknek (kicsiknek és nagyoknak)
hogy idejüket és energiájukat nem sajnálva (anyagit is beleértve) segítettek elvégezni ezt a munkát. Isten áldása
legyen mindannyiunkon, és persze egész
egyházközségünkön!
FARKAS ISTVÁN
FOTÓ: RÓNAI KRISZTINA

A Nagytarcsai Közszolgáltató létesítményeinek állandó programjai
Hétfőnként:

Szerdánként:

Táncsics Művelődési Ház:

Vállalkozói Klub:

Pingpong szakkör: 18:00-21:00
Tipegők babanéptánc páratlan héten 9-10.00,
páros héten 16.30-17.30

Vencok Asszonykórus, 17-20.00

Vállalkozói Klub:

Táncsics Művelődési Ház:

Rozmaring énekkar, 18:00-20.00

Felnőtt néptánc, 17:00-19.00

Keddenként:

Péntekenként:

Táncsics Művelődési Ház:

Vállalkozói Klub:

Felnőtt néptánc, 17:00-19.00

Kártyaklub, 17-20.00

Csütörtökönként:

A helyiségek bérelhetők!
Táncsics Művelődési Ház, Vállalkozói Klub: Kovalcsikné Bartha Mária, telefon: 0670/321-6042
Grund: Albert Tünde, telefon: 06-70-633-8056.
AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Bővül a piac
iacunk tovább fejlődik. Új árusokkal
is bővültünk. Örömünkre egy büféP
kocsi is jelentkezett, friss lángossal, melegszendviccsel, palacsintával, kávé- és
üdítőkínálattal várják a kedves vásárlókat.
A jó idő beköszöntével a forgalom
erősödése várható. A Nagytarcsai Közszolgáltató jóvoltából több pavilonnal
bővülünk, melyeket az árusok és a vásárlók nevében is köszönünk! A pavilonok adta árnyék alatt kellemesebb,
kényelmesebb lesz az árusítás, eső esetén pedig az áru védelme is biztosított
marad.
A választék további bővítésén folyamatosan dolgozunk. Bízunk benne,
hogy nyárra még szélesebb vásárlói igényeket is ki tudunk majd elégíteni. A
magas minőség megtartása elengedhe-

tetlen, ehhez ragaszkodunk. A piacon
kapható áruk jó híre már a környéken is
elterjedt, többen járnak ide vásárolni a
szomszédos településekről is. Ez nagy
elismerés!
A napsugár életre keltette a kerteket,
a veteményezés már elindult, reméljük
a standokon egyre nagyobb bőségben
kelletik magukat a friss termények. A
húsvéti ünnepekre pedig fel lehet tankolni friss tojással, sonkával és a piac adta csemegékkel.

CSÜTÖRTÖKÖN lesz megtartva, Nagypénteken nem lesz piac.
Mindenkit szeretettel várunk!
RÓNAINÉ KRISZTINA

Piacunk minden péntek délután üzemel, de az ünnepnapok miatt vannak kivételek. Húsvéti piacunk április 18-án,

Felhívás
Nagytarcsa Község Önkormányzata idén
is meghirdeti pályázatát a „Tiszta udvar,
rendes ház” cím elnyerésére
A „Tiszta udvar, rendes ház” címre hagyományőrző ingatlan és modern ingatlan kategóriában pályázhat a lakóingatlan
tulajdonosa vagy használója. A cím adományozásáról a képviselő-testület dönt az Oktatási, Kulturális, Sport- és Egészségügyi
Bizottság javaslata alapján minden év június
30-ig. A „Tiszta udvar, rendes ház” címet ka-

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

tegóriánként legfeljebb 2-2 ingatlan tulajdonos nyerheti el. A pályázat nyertese oklevelet és plakettet kap, valamint a díjazást
követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj fizetési 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 harmonikusan, esztétikusan
illeszkedik a környezetbe. Az ingatlan tulajdonosa/használója a településen található
folyékony és kommunális hulladékszállítási

Megjelenik: havonta, 2200 példányban
Kiadó:
EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.
Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com
Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród
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közszolgáltatást igénybe veszi, az ingatlan
építési engedély alapján épült, és parlagfűmentes. A pályázónak mind a négy feltételt
teljesítenie kell.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban
igényelhető, illetve a www.nagytarcsa.hu
honlapról letölthető jelentkezési lapon kell
benyújtani, május 30-ig. A nyertes pályázók
írásban értesítésre kerülnek, és egy községi
rendezvény keretében, ünnepélyes eredményhirdetés által kerülnek átadásra a címek.
ANCSIN LÁSZLÓ JEGYZŐ

HIRDETÉSI ÁRAK
Méret
Hirdetési ár:
1/16
3000 Ft
1/8
6000 Ft
1/4
12 000 Ft
1/2
24 000 Ft
1/1
48 000 Ft
Lakossági apró 20 szóig ingyenes.
Üzleti apró 20 szóig 1500 Ft.
Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!

Nagytarcsai TÜKÖR

HITÉLET

Evangélikus Képeskönyv – Luther és a böjt
A Reformáció 500 éves évfordulójára készítette a
Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és
Missziói Osztálya az Evangélikus Képeskönyvet,
mely Luther Márton munkásságát villantja fel képekben, néhány gondolatban és Luthertől származó idézetek segítségével. Betekintést nyújt az
Evangélikus Egyház működésébe és szervezeti felépítésébe is. 2017. és 2018. között az ország számos gyülekezetében fordult meg, állították fel
köztereken, hogy segítsen hírt adni arról az üzenetről, amely 2000 év óta a miénk, de újra és újra
szükség van arra, hogy az egyház megújuljon, reformálódjon, hogy tisztán hirdesse az evangéliumot, azaz: az örömhírt. Végül a Nagytarcsai
Evangélikus Gyülekezet kapta meg örökbe, jelképezve a megújulás szükségességét és lehetőségét
számunkra is. Az alábbi sorokban böjt kapcsán
szeretnénk közelebb jutni az igazi, el nem múló
örömhöz.
Böjt az elengedés ünnepe. Arról szól, hogy
mindent el kell engednünk, amit úgysem tarthatunk meg. Egy idézet szerint „Engedj el mindent,
amit akarsz, és megkapsz mindent, ami valóban a
tiéd.” Tetszetős gondolat, csak két kérdést kellene
tisztáznunk: mit akarunk valójában, azaz mi húzódik meg vágyaink, törekvéseink mögött. Másrészt
tudni kellene, mi az, ami valóban a miénk. Az elengedés éppen azért nehéz, mert mi vagyunk
gondolkodásunk középpontjában, egocentrikus
életet élünk, ezért mi akarjuk meghatározni, mit
szeretnénk elengedni. A valóság pedig az, hogy
legtöbbször azt kell elengednünk, amit nem aka-

runk elengedni. Nem mi válogatjuk meg az elengedés tárgyait. S leginkább azzal a hátsó szándékkal engedünk el, böjtölünk, hogy megnyerjük azt,
amit ismét: mi választunk magunknak, amit mi
akarunk megtartani. Luther életében ez úgy jelentkezett, hogy – mint ágoston-rendi szerzetes –
igen szigorú, önsanyargató gyakorlatokkal szerette volna kiérdemelni az örök életet; ugyanakkor
érezte, hogy ez önbecsapás, mert sohasem tudhatja, hogy eleget tett-e már. Megtérése és újjászületése után így ír erről: „A gonosz kívánságokat
semmi más sem oltja ki, egyedül az égi harmat és
az isteni kegyelem zápora. A böjtölés, a munka és
a virrasztás mind szükségesek, de önmagukban
nem elegendők.” Az igazi böjt nem eszköz az üdvösség elérésében, inkább az üdvösséget kapott,
a kegyelmet elfogadott ember hálaáldozata és kérése Isten felé, hogy még közelebb és közelebb
jusson az ő Jézusához. A lemondás gyakorlata,
mely során felkészül arra, hogy ebben az életben
mindent le kell tenni, különösen azt, amit nem
akarunk, s azt is, amit meg akarunk kapni. A lemondás gyakorlata, melyben elkezdjük megtanulni, hogy Isten akarata legyen meg, mert „Mind
jó, mit Isten tészen” (evangélikus ének), és „Legyen
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Azaz: böjt az, amikor lemondunk mindenről, s elkezdünk bízni Istenben. Luther azt is
tanítja, hogy a kísértés (saját akaratunk megvalósítása, az egóra való centráltság) arra jó, hogy
megtudjuk, kik vagyunk valójában, és ki az Isten.
Mert Isten gyakran engedi, hogy arra menjünk,

Nagyhét

Az igazat és az árulót képtelenség összemosni. Nem azért, mert óriási távolság van közöttük, hanem azért, mert ellentétes pólusúak.
Az áruló mindent eltaszít. Az Igaz (vér), Jézus
Krisztus mindent magához vonz. Noha senkit
nem lök el magától, sőt mindent a vállára vesz,
mégis mindenki távol tartja magát tőle. Miért?
Éppen amiatt, amit a vállaira vett. Ez a teher távolítja el őt mindenkitől. De hát mit vett a vállára? Azt, amitől szabadulni akarunk. A
bűneinket. Bűnösnek, árulónak, rothadtnak, látni sem akarjuk magunkat.
Jézus nem áruló. Ő nem köti föl magát, őt
oda kell szögezni a fához. Nem azért, mert a fa
le akarná vetni magáról, hanem azért, mert
nem oda való. Az ő engedelmességét csak a
szögek képesek elviselni.
Jézusnak célja és terve is van. Az ő célja nem
is lehet más, mint a Vőlegényé: velünk, emberekkel otthont akar építeni. A terve az, hogy
nem ránk épít, hanem az Atya akaratára. Az
Atya akarata, hogy mi, akik az ő képei vagyunk,
végre a gyermekei legyünk. Népes családja.
Otthona, amiben önmagát adhatja.
A halál közeledte Jézust felénk fordítja. Bennünk látja otthonát, a Lélek templomát. Az
Atyával kíván ide megérkezni. A kereszten kimondott szavai ezt készítik elő. Szinte könyörögve kéri, hogy figyeljünk rá, hogy keressük őt,
mert visszajön hozzánk.
Nagyszombat csöndje, gyásza Isten felé fordít minket. Kiüresedünk. Szívünk „elnéptelenedik”. Most kisöpörhetjük az otthont. A
keményszívűséget, a romlottságot. És rátalálhatunk elveszett kincsünkre. Arra, ami a gyászban válik igazán világossá: a másik nélkül élni is

Jézus Krisztus: a Megváltó. Ennek a kijelentésnek azonban csak akkor van értelme, ha a bűnt
nem erkölcsi kihágásnak tekintjük, hanem
olyan cselekedetnek, amely az életre halált hoz.
A világosságra sötétséget. A jóra és az irgalomra embertelenséget. Megváltó tehát az lehet,
aki ismeri az emberi cselekedetek eredetét. Akit
nem tud megzavarni a világ rendetlensége. Aki
képes eligazodni a sötétségben, mert belőle
árad a fény. Ez a fény az élet világossága, amiben az élet isteni távlatot, a cselekedetek pedig
értelmet nyernek.
Megváltónk szándéka nem a közeledés. Az
ő célja a találkozás. Az, hogy egy legyen velünk.
Az ítélet éppen erre mutat. Aki nincs Krisztusban, azt Isten ítélete sújtja.
Nagyhét nem a küszöbön álló ítélettel fenyeget. Ezek a napok előrevetítik, sőt elővételezik azt. Nagyhét kiélezi a jó és a rossz közötti
feszültséget. Ezekben a napokban újra föllángol a harc, mert „ítélet van most a világon. Most
vetik ki ennek a világnak a fejedelmét.” (Jn
12,31) Ez a „most” hangsúlyos. Most van az ideje annak, hogy döntsünk arról, amire az élet hivatott: Krisztussal, vagy…
A Szentírás világosan beszél. Júdásban bemutatja a világ fejedelmének a művét. Ő nem
kiüresedik, mint Isten Fia, aki emberré lesz. Ő
elárulta az igaz vért. Az ember az igazság megismerésére született. Az igazság nincs a vérünkben, ám nélküle nem tudunk élni. Az igazság
nélkül ugyanis nem tudatlanok, hanem árulók
leszünk.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

amerre akarunk, rájöjjünk, mire visszük saját erőből, hogy a bekövetkező csőd, kilátástalanság észhez térítsen, s felé fordítson.
Az összeomlás, a reményvesztett állapot már
jó minőségű talajt biztosít a kegyelem befogadásához. Ugyanis ekkor már új akaratunk lesz, ahogy
Jézus imádkozik legnagyobb kísértése közepette
kereszthalála előtt: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.” S
rájövünk, hogy egyetlen dolog van a világon, ami
a miénk: ez pedig a kegyelem, s a kegyelemből
nyert örök élet. Így juthatunk el az egocentrikus
életviteltől a teocentrikus új életre.
Mindenkit biztatok: lapozgassa az Evangélikus
Képeskönyvet! Nehéz a lapokat mozgatni, ahogy
nehéz az életben megtenni egy merőben új lépést. De érdemes! Vigyen mindenkit közelebb az
örömhírhez, az új élethez, az evangéliumhoz a
böjti, áldott időszak!
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
alig lehet, vidámak, boldogok, pedig egyáltalán
nem lehetünk. A meghitt családi élet Krisztus
föltámadásával jöhet csak közénk.
A föltámadás titka a találkozás. A mennyországban Krisztussal összeérünk. A Föltámadott
meg akar mutatkozni. Bennünk. A kicsinyekben, és az ő életük semminek látszó dolgaiban.
GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS

Események, információk
Április
• Nagyböjtben péntekenként 17.15-től keresztútjárás a templomban.
• 6-án Házaspár Találkozó a plébánián
• 12-én, pénteken 19 órától Bedő Imre előadása a
plébánián. A megbízható, határozott férfi mellett
elégedett és boldog a feleség.
• 18-án, Nagycsütörtökön 18 órakor szentmise az
utolsó vacsora emlékére.
• 19-én, Nagypénteken 9 órától keresztútjárás a
templomban, 15 órakor Jézus szenvedésének és halálának ünneplése.
• 20-án, Nagyszombaton sötétedés után kb. 20 órától húsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünnepe.
• 21-én, Húsvét vasárnapján ünnepi miserend.

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
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KÖZÉRDEKŰ
HIVATALI ÜGYINTÉZÉS
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Ancsin László Zoltán jegyző:
előzetes egyeztetés szükséges telefonon
vagy személyesen 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

A legközelebbi kormányablakok
Budapest, XVII. kerület Pesti út 163.
+36-1-896-3269, +36-1-896-3270
Budapest, XVI. kerület Baross Gábor u. 28-30.
+36-1-896-4137
Pécel, Kossuth tér 1. (28) 455-733

SZOLGÁLTATÁSOK
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
Közvagyont érintő meghibásodás, rongálódás esetén:
Balik Levente, 06-70-934-9091.
Grund bérlése: Albert Tünde, telefon: 06-70-633-8056.
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DPMV Zrt. diszpécser szolgálat
(0-24h) 06 29 340 010, 06 70 682 7546
Legközelebbi ügyfélszolgálat:
Kerepes, Szabadság út 100. Nyitvatartás:
hétfő 12-16.00, szerda: 8-18.00, péntek: 8-12.00

Gázszolgáltató (NKM Nemzeti Közművek)
06-1-474-9999
06-20-474-9999
06-30-474-9999
06-70-474-9999
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-300-300

Közvilágítás
Üzemzavar hibabejelentés:
06-30-685-9865 vagy 0628-589-020
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes

Posta
Nagytarcsa, Zrínyi u. 13. Telefon: 06-28-450-203
Nyitva tartás:
Hétfő: 08:00 – 18:30
Kedd: 08:00 – 15:30
Szerda: 08:00 – 14:30
Csütörtök: 08:00 – 14:30
Péntek: 08:00 – 15:00
Ebédszünet minden nap: 12:00 – 12:30

Temetkezési szolgáltató
Antea Kft. képviselője: 2142 Nagytarcsa Rákóczi u. 65.
Telefon: 06-30-9418-878; 06-30-515-0091

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

FLEX Polgárőr Egyesület
E-mail: fuzesjaror@gmail.com
Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

Mezőőr:
Székely László, telefon: 06 70 3305604

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00,
kedd: 14:00-18:00, csütörtök 13.00-17.00.
Vérvétel: hétfő: 06:30 – 07:30, szerda: 07:30 – 08:00.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
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

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

Állatorvos:
Tarcsa-Vet, Nagytarcsa, Rákóczi út 71.
H-P: 13-19.00
06-30-43-999-75, 06-28-533-727

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Kovács Viktória
Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D. Telefon: 06-70-387-65-09
06-28/450-051. E-mail: vikidoki2142@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

SZOCIÁLIS HÁLÓ
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-28-450-722.
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: 06-70-617-4877
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitvatartás: Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.
Telefon: 06/70-3703-104
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 08:00 – 08:00

A kerti hulladék
égetéséről
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy Nagytarcsa közigazgatási területén
az avar és a kerti hulladék égetésének
rendjét a képviselő-testület
33/2005(XI.30.) sz. rendelete, illetve annak 18/2015. (IX.2.) sz. módosító rendelete szabályozza.
Ennek értelmében Nagytarcsa község belterületén avart, kerti hulladékot égetni csak
abban az esetben szabad, ha annak szelektív
hulladékgyűjtőben elhelyezésére, vagy komposztálására nincs lehetőség, illetve ezek a
megoldások indokolatlanul magas költséggel járnának.
A rendelet 3. paragrafusa így rendelkezik:
az égetés idejét úgy kell megválasztani, hogy
a keletkező füst a közúti forgalmat ne zavarja.
Az égetés teljes időtartama alatt az ingatlan tulajdonosának jelen kell lennie, valamint
biztosítania kell, hogy a tűz a szomszédos területekre ne terjedjen át. Ennek érdekében
megfelelő tűzoltó eszközt, illetve oltóvizet
biztosítania kell.
Az égetés befejezésekor ellenőrizni kell,
hogy újragyulladás nem következhet be.

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
Adományátvétel és kiadás: helyhiány miatt szünetel
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon (újra él): 06-28-450-478
Email: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu;
gyermekjoleti@nagytarcsa.hu
Sürgős vagy fontos esetekben minden nap 16 óra után és hétvégén a következő telefon számon lehet segítséget kérni:
Krízis telefonszám: 0670/334-0134

A rendelet 4. paragrafusa így rendelkezik:
a fentiekben foglaltak betartása mellett kerti
hulladékot, avart égetni minden év március
1. napjától május 31. napjáig, illetve szeptember 1. napjától november 30. napjáig
szerdai és pénteki napokon (kivéve, ha ünnepnap ezekre a napokra esik), 08 – 18 óra
között szabad. Az égetés befejeztével a további füstölést is meg kell szüntetni.
Amennyiben országos hatáskörű szerv, illetve a jegyző a fenti időszakon belül általános tűzgyújtási tilalmat rendel el, a
tilalomban foglaltakat be kell tartani.
Az avarral, kerti hulladékkal sem együtt,
sem külön nem szabad égetni környezetszennyező anyagot (pl. mezőgazdasági fóliát,
permetezőszer csomagolást, stb.), kommunális hulladékot, építési hulladékot (fólia, szigetelőanyag hulladék, cementes zsák, stb.)
Kommunális hulladékot, építési hulladékot, egyéb környezetszennyező anyagot ((fóliát, permetezőszer csomagolóanyagot,
gumit, szigetelőanyag hulladékot, stb.) zárt
rendszerű tüzelőberendezésben (vegyes tüzelésű kazán, kályha) is tilos elégetni.
Aki a 3. paragrafusban részletezett előírásokat megszegi, tűzvédelmi szabálysértést
követ el, és 60.000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható.
Aki a rendelet 4. paragrafusában foglaltakat nem tartja be, szabálysértést követ el, és
30.000 Ft-ig terjedhető bírsággal sújtható.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Új gyermekorvos
Április 1-től dr. Kovács Viktória veszi át a
gyermekorvosi praxist. A rendelési idő változatlan. E naptól a gyermekorvos mobiltelefonszáma és e-mail címe megváltozik:
Mobiltelefon:
06-70-387-65-09
E-mail cím: vikidoki2142@gmail.com
A cím és a rendelési idő változatlan:
Tel.: 06-28/450-051

Rendelési idő:
H: 14-17, K: 9-12,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás
(időpont egyeztetéssel),
11-13 betegrendelés,
CS: 15-18, P: 9-12

Március 25-29. között helyettes gyermekorvosok dolgoznak, változatlan rendelési
idővel.
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HIRDETÉS
Látásvizsgálatnál a következő feltételeket kérjük figyelembe venni. Kétévente el kell menni szakrendelőbe megnézetni a szemüket, hogy minden rendben van-e, ha ezt
megtették, utána várjuk Önöket nagy szeretettel, és felírjuk a
megfelelő dioptriát. A látásvizsgálathoz bejelentkezés szükséges. Amennyiben nem készül komplett szemüveg, a vizsgálati költség 2.500 Ft, melyről vásárlási utalványt kapnak, így
tulajdonképpen ingyenes.
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Nagyon szép napszemüvegek érkeztek, UV-szűrősek, kockázatmentesek, a legtöbb polárszűrővel is rendelkezik. Lehetőség van bemérni a máshol vásárolt napszemüvegeket 500
Ft/db áron, a vizsgálati eredményről tanúsítványt állítunk ki.
A nálunk vásárolt összes szemüvegre garanciát vállalunk,
melyek mellé egy vonalkódos kártyát adunk, ami egyben
pontgyűjtő is, így lehetőség van a vásárlásaiért kapott pontok beváltására, a hűség jutalmazására.
Most igazán kedvező áron vásárolhatnak napfényre elsötétülő lencséket, az ezekhez tartozó kupont a hirdetés alján
találják.
Ezenkívül lencsegyártónk, Ko-lens jóvoltából minden hónapban kisorsolunk 2 pár napfényre elsötétülő lencsét vásárlóink között.
Köszönöm a figyelmet, szép tavaszt és áldásokban gazdag
ünnepet kívánunk!

Kóbor Optika
Budapest 1173 Pesti út 146
Nyitva tartás:
H-P.: 09:00-18:00, Szo.: 09:00-12:00
Tel.: 061/256-76-28
www.facebook.com/KoborOptika/

Tisztelt Nagytarcsaiak!
Ezúttal frissítő lehetőségekkel teli akcióinkra szeretnénk felhívni a figyelmet.
A 2018-as iskolakezdési akciónk volt talán a legkedveltebb,
hiszen ennek kapcsán kaptuk a legtöbb remekművet, nevezetesen rajzot és verset. Mostanra felkészítettük a műveket,
hogy Önök elé tárjuk a facebook oldalunkon. A szavazás április elsejétől a hónap végéig fog tartani. Az első három legtöbb szavazatot kapott alkotást díjazzuk: az első helyezettet
15.000, a másodikat 10.000, míg a harmadikat 5000 forintos
vásárlási utalvánnyal.

A kuponok 2019. május 18-ig érvényesek!

Kupon

Kupon

Napfényre elsötétülő lencsére,
Transitions lencsékre!

Napszemüvegekre!

Kedvezmény:

Kedvezmény:

20%

15%

HIRDETÉS

Nagytarcsa Közalapítvány

ÁLLÁSHIRDETÉS

Kérjük, idén is támogassa

Az R1 Gastro Hungary Kft.
élelmiszer nagykereskedés

adója 1%-ával

raktárosi munkakörbe

lakhelyét!

keres nappali és éjszakai műszakra munkatársakat.

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

Hosszútávú, biztos munkalehetőség.
Cégünk Nagytarcsán az Ipari Parkban található.
Bér megegyezés szerint.
Személyes megbeszélésre, érdeklődésre
a következő telefonszám hívható:
06/20 397-0148

Kérjük, támogassa személyi
jövedelmadója 1%-ával

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

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

Lbub GYÓGYPEDIKŰR

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Juka Bt.

MEGNYÍLT a

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

A BOCSKAI KÖZBEN,
A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.
SZERETETTEL VÁRJUK
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

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

Tanyasi Húsbolt
Kohajda Péter, Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3.
06-30-402-5961; 06-30-308-0559

Minden héten friss tőkehús!
Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hurka, sütni való
kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő. Paprikás
abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

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

Nyitva:
minden pénteken 10-19-ig,
szombaton zárva!

