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Összetartozunk
„Egy híján száz éve történt az a fájdalmas
döntés, melynek értelmében Magyarország
területének jelentős részét elvesztette. A
nemzet szétszakadt, de a szívek mégis öszszeérnek. Nyelvében, hagyományaiban él
tovább a nagy magyar nemzet, melynek
tagjai továbbra is összefonódnak. Ennek az
összetartozásnak tartjuk ma az emléknapját“ – e szavakkal nyitotta meg a település
rendezvényét a Turul szobornál Rónai Pálné önkormányzati képviselő.

A rendezvény folytatásaként az evangélikus templomban Alföldi Csaba orgonaművész koncertjét hallgathatták meg a
résztvevők.
ZS. I.

A nemzeti összetartozás napjáról, s a trianoni békediktátumról június 2-án tartottak megemlékezést,
amelynek keretében Szulágyi Tibor
alpolgármester mondott köszöntőt.
– A megemlékezés nemzeti gyászunkról
nemcsak divat vagy megszokás, hanem életünk, gondolkodásunk, nemzettudatunk szerves része. Bizonyítéka annak, hogy hiszünk a
gyökereinkben és az összetartozásban – fogalmazott az alpolgármester.
A következőkben Kovács Nóri Magyarnak
lenni című dalát Szebényi Lúcia adta elő.
Ünnepi beszédében Baranka György evangélikus lelkész emlékeztetett rá, hogy az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot
szerint nyolc államban találta magát a trianoni szerződés következtében. Az összmagyarságnak alig kétharmada maradt az
anyaországban.
– Amikor baj van, akkor vesszük észre, és akkor érezzük, hogy összetartozunk – mondta Baranka György. – Nagyon fontos, hogy tegyünk
is ezért az összetartozásért, mert magyar honfitársainknak szükségük van arra, hogy érezzék:
fontosak nekünk....
Sajó Sándor Magyarnak lenni című versének részletét Tóth Inez mondta el.
A koszorúzás előtt a Magyarország az én
kedves és szép hazám című dalt Szebényi Lúcia előadásában hallhatták a résztvevők.
Végezetül Nagytarcsa Község Önkormányzata, majd a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
képviselői megkoszorúzták az emlékművet.
(A rendezvényt önkéntesek szervezték. A műsor összeállításában Rónai Pálné és Sepsi Edit
működött közre. A művésznők, Szebényi Lúcia
és Tóth Inez tiszteletdíj nélkül vállalták a fellépést, Sipiczki Krisztián hasonlóképpen, térítésmentesen végezte a hangosítást.)
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Európai parlamenti képviselőket választottunk
AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEIT MÁR KÖZREADTA
AZ ORSZÁGOS MÉDIA, A RÉSZLETEK
MEGTEKINTHETŐK A VÁLASZTÁS.HU
HONLAPON. ANCSIN LÁSZLÓ JEGYZŐT,
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉT
ARRÓL A MUNKÁRÓL KÉRDEZTÜK, AMI
EGY SZAVAZÁS HÁTTERÉBEN ZAJLIK.
– A Helyi Választási Irodának már hónapokkal a szavazás megkezdése előtt sok
dolga van – összegezte Ancsin László. –
Ami a legkevesebb, a szavazóurnákat rend-

A nagytarcsai választás megszervezése és lebonyolítása mintegy ötven ember
közreműködését és konkrét munkáját
igényli, így volt ez most is. Van egy logisztikai feladatsor, amely nagyjából tíz
fő munkáját jelenti, ugyanekkora létszámú a Helyi Választási Iroda tagjaiból álló
részleg, illetve jelentős feladatuk volt a szavazatszámláló bizottságoknak, amelyek
tagjai egyrészt választottak voltak, másrészt politikai pártok delegáltjaiból állt.

Mit tudunk még ehhez hozzátenni?
Talán csak azt, hogy a település választópolgárai igen aktívak voltak, a részvétel a
szavazáson négy százalékkel magasabb
volt az országos átlagnál.

ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV

be kell rakni, mindennek a helyén kell lennie. Van ennek egy logisztikai háttere, de ez
a választók szempontjából kevésbé érdekes. Fontosabb, hogy ilyenkor van, és most
is volt számos átjelentkező, olyan, aki máshol él, de itt akar szavazni, illetve, aki itt lakik, de másutt lesz a szavazás napján, és
ott akarja leadni a voksát.
A választási online rendszerben dolgozunk, és ennek is rendben kell lennie, több
próba is volt a választás előtti időszakban.
Aztán vezetni kell a választási névjegyzéket, és a szavazás napján is sok a dolog.

Listákra leadott érvényes szavazatok
Reggel már öt óra előtt itt voltunk. Korábban már megtörtént a szavazatszámláló
bizottságok felkészítése. A szavazás napjának reggelén átadtuk a bizottságoknak a
dobozokat a szavazólapokkal, és minden
olyan kelléket, ami ilyenkor szükséges.
Nagytarcsán négy szavazókör működött ezúttal is, kettő az iskolában, és kettő az önkormányzati óvodában.
A Helyi Választási Iroda reggel 6 órakor
jelentette a Területi Választási Irodának,
hogy minden szabályosan elindult, majd
kétóránként küldte a jelentéseket a szavazottak számáról.
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Testületi döntések
Nagytarcsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete május 20-án tartotta rendkívüli testületi ülését. Az
alábbiakban a napirendi pontok közül a közérdeklődésre számot tartó
döntéseket foglaltuk össze.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Seres Norbert László ügyvezető, az L.V.B.
INERT Kft. fejlesztési igényét támogatja,
és elvi támogatását adja ahhoz, hogy az
általa jelzett területen olyan beépítésre
nem szánt különleges komplex (inerthulladék-feldolgozó, -hasznosító, ásványi
nyersanyag kitermelő és megújuló energiaforrás hasznosító) területfelhasználásba kerülhessenek átsorolásra. Továbbá,
hogy a szükséges előkészítő és egyéb
tervezési munkák is mielőbb elkezdődhessenek és a tervezési munkák köre a
településrendezési feladatokon túlmenően terjedhessen ki az új BATrT-be való regionális tervi beillesztési eljárásra is, mely
lehetővé teszi a tervezett napelempark,
mint „kiserőmű”, valamint az érintett területek a „sajátos területfelhasználású térségbe” történő sorolását.
A testület elfogadta a PESTTERV Kft. által
elkészített településrendezési tervmódosítási csomagból a Nagytarcsa területére

vonatkozó HÉSZ I/C módosítás III. fázis kiemelt fejlesztési területeket tartalmazó
munkaanyagot.
Ugyancsak elfogadásra került a Nagytarcsa Község Településfejlesztési koncepciójának tervezete.
Úgy határozott a testület, hogy a PESTTERV Kft. által készített Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi
építési szabályzata és szabályozási terve
II. munkaközi tervdokumentáció munkaanyagot a 2019. május 27-ig írásban benyújtott
módosítási
javaslatokkal
módosítja/kiegészíti. A következő fázisú
tervdokumentáció elkészíthető és a tervhatósági egyeztetés megkezdhető.
A képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 09/16, 09/17, 09/18, 09/19 helyrajzi számú ingatlanokat Nagytarcsa Község Önkormányzata kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja, valamint fenntartja
lakóterületté történő átsorolását, támogatja az ehhez szükséges területcserét,
amelyet a jelenlegi kvótából biztosít.
A területcserére vonatkozó THV-t, valamint a terület cserés módosítást akkor indítja el az Önkormányzat, ha a tulajdonos
a Földhivatal által megküldött művelési
ág kivonásáról szóló határozatot megküldte az Önkormányzatnak és megköti
az erre vonatkozó szerződéseket.

Lezárult az ÁSZ-ellenőrzés
A szerkesztőségünkhöz érkezett közlemény szerint az Állami
Számvevőszék befejezte a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ellenőrzését. Eszerint: „az ÁSZ ellenőrzése megállapította,
hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű, mert a jogszabályi előírás ellenére a
képviselő-testület nem alkotta meg a társaság javadalmazással
összefüggő szabályzatát, továbbá a felügyelőbizottság nem készítette el a jelentését a 2015-2017. évi beszámolók vonatkozásában, valamint – a társaság legfőbb szerveként – a
képviselő-testület nem tárgyalta és nem hagyta jóvá a 20152017. évekre vonatkozó éves beszámolókat.
A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az ellenőrzött időszakban nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezette a
vagyonhoz kapcsolódó nyilvántartásait, az éves beszámolók
mérlegtételeit leltárral nem támasztotta alá, ennek következtében nem volt biztosított a vagyonnal való felelős gazdálkodás és
az elszámoltathatóság.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék
Nagytarcsa Község Önkormányzata polgármesterének két javaslatot, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének pedig három javaslatot fogalmazott meg, melyekre az
érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.”
Kérdésünkre a település polgármestere arról tájékoztatott,
hogy az önkormányzat áttanulmányozta az ÁSZ megállapításait
és javaslatait, és az előírt határidőn belül elkészíti a feltárt hiányosságok orvoslására vonatkozó intézkedési terveket.
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Határozat született, hogy testület a Nagytarcsa, Rákóczi u. 48. 483 hrsz-ú ingatlan
jelenleg Vt-1 (településközpont vegyes
építési övezet) helyett Lf-1 (falusias lakóövezet) övezeti átsorolását támogatja.
Döntöttek a képviselők, hogy a Csillagszem Óvodát 20 gyerek elhelyezése érdekében egy csoportszobával bővíteni
szükséges, valamint az intézmény létszámát 3 fővel (két óvodapedagógus és egy
dajka) növelni szükséges.

Igazgatási szünet
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Nagytarcsa Polgármesteri Hivatalban a
nyár folyamán igazgatási szünet lesz, az
alábbi időpontokban:
- július 15 – július 26.
- augusztus 10.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a
hivatal zárva tart. Anyakönyvi ügyekben
ügyeletet biztosítunk.
Köszönjük szíves megértáésüket!

RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS POLGÁRMESTER
ANCSIN LÁSZLÓ JEGYZŐ

Köszönet a Szolgálatnak
A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a minap kedves
levelet kapott. Szeretném büszkén megmutatni az Ügyfelünktől a Szolgálatunkhoz érkezett köszönő sorokat:
„Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat dolgozóinak odaadó, lelkiismeretes, pontos, emberséges munkáját, amellyel életemet
élhetőbbé, szebbé, könnyebbé teszik. Pontosságukból, precizitásukból érződik vezetőjük és munkatársaik kiváló
együttműködése, munkájuk összhangja. Különösen szeretném kiemelni Boncsérné Ignátz Erzsébet házi gondozó kimagasló munkáját, aki 2019. január 1. napjától kezdődően
látja el ezt a nemes feladatot. Szeretném megköszönni Pánczél Kálmánné Ibolya munkáját, aki nyugdíjba vonulása előtt
fantasztikus energiával, jó tanítómesterként, Erzsikét teljes
értékű nagy szakmai alázattal rendelkező utódjaként állította
harcba. Ibike külön köszönöm! Szeretettel várom őket minden alkalommal, amikor meglátogatnak, szinte mindig jókedvvel, életvidáman búcsúzunk el egymástól.
Emberi tisztelettel, hálás köszönettel: Szabó Imre "ápoltjuk", betegük, gondozottjuk.”

Dr. Novák Éva
Intézményvezető
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Főhajtás a magyar hősök emléke előtt
szenteli”. Ennek ellenére az ünnepet
1945-től, a kommunista időszakban nem
tartották meg.
A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd
a 2001-ben elfogadott törvény a korábbi
ünnep körét hivatalosan is kibővítette
mindenkire, „akik a vérüket ontották,
életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”
Nagytarcsán 2017 óta emlékezünk hőseinkre, köztük is a nagytarcsai hősökre.
Farkas Sebestyén gondolatai után
egy-egy szál virágot helyeztünk el az emlékműnél.
SZ. K.
„Emlékművek, kopjafák, jelek, obeliszkek, őrzik mementóként, … feledhetetlen tettüket. „ (Albert Ferenc)
magyar hősök emlékünnepét május
utolsó vasárnapján tartják, azokra a
A
magyar katonákra és civilekre emlékezve,
akik az életüket áldozták Magyarországért. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején,
1917-ben iktatták törvénybe, Abele
Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére.
A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV.
törvénycikk rögzítette, mely kimondta,
hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját „a magyar nemzet
mindenkor a hősi halottak emlékének

Megemlékezés a Honvédelem Napján
A Magyar Honvédelem Napján a hagyományoknak megfelelően
a temetőben tartott megemlékezést a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete.
Megemlékeztek az ország 21 temetőjében nyugvó 50 elhunyt
kollégájukról, elhelyezték az emlékezés virágait a temetőben
nyugvó, valaha együtt szolgált 67 társuk sírjára.
Az idén először nyílt lehetőség, hogy a II: világháborúban hősi halált halt és itt eltemetett 13 katona emlékhelyén is elhelyezzék az emlékezés virágait.
A központi emlékhelyen pedig a hősökre emlékezve hajtottak fejet és helyezték el a virágcsokrot.
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HAGYOMÁNY

A „Rozmaringok“ sikere Erdélyben

prilis 27-én, a kora délutáni órákban érdekes, kissé zajos, de mindenképpen vidám és
Á
sokszínű sokaságra lehettek figyelmesek mindazok, akik Székelyudvarhely főterén jártak. A tér
tele volt szebbnél-szebb népviseletbe öltözött
gyerekekkel és fiatalokkal, akik a teret betöltő
zenére táncoltak; mindenki a maga módján,
körben vagy csoportban, a lényeg, hogy
együtt, mindannyian.
Ezután a csoportok szépen felsorakozva elindultak, egymás mögött haladva, hömpölygött végig a sok táncos a Művelődési Házig
vezető úton. A csapatok élén állók kezében lévő tábla hirdette a táncosok hovatartozását. A
Művelődési Ház elé érve valamennyi csoport
egymás mellé állva felsorakozott a lépcsőkön,
sorra készültek a közös, majd a csapatonkénti
fotók. Majd valamennyi táncos bevonult az
épületbe, a közönség elfoglalta helyét a nézőtéren és kezdetét vette az idén huszadik alkalommal
megrendezett
Kékiringó
Néptáncfesztivál.
A fesztivál rendkívül magas színvonalú műsorát húsz fellépő csoport előadása tette feledhetetlenné. A hatodikként színpadra lépő, és
valóban nagy sikert arató táncoslábú gyerekek
(és az őket kísérő szülők) igen hosszú utat tettek meg azért, hogy a Vass Virág által koreografált és betanított Kicsi voltam, amikor
megszülettem című produkciójukat bemutassák. Nagytarcsáról utaztak Székelyudvarhelyig,
hiszen ők voltak a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület táncosai. A rábaközi motívumokat felvonultató előadásuk igazi közönségsiker
volt. A Blaskovits Oszkár Általános Iskola első,
második, harmadik, negyedik és ötödik osztályának diákjai méltán képviselték Nagytarcsát
ezen az immáron húsz éve megrendezésre kerülő néptáncos seregszemlén.
A gyerekek a fesztivál délelőttjén a színpadi
beállást és főpróbát követően helyi kézműves
foglalkozáson vehettek részt, a fellépést követően pedig vacsorával vendégelték meg őket.
Utána pedig következett a szülők ajándéka, a
jól megérdemelt és várva várt helyi kürtőskalács, amit a Művelődési Ház lépcsőjén fogyasztottak el.
A szülőkkel együtt közel hatvanfős csapat a
hosszú utazás fáradalmai után, a fellépést megelőző napon egy sószorosba látogatott el Pa-
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rajdra, ahol a látványosság nevéhez hűen sok
helyen csak egyesével, egymás mögött kígyózva haladt a csoport, mint egy igazi karaván. A
délután folyamán a gyerekek vidám játékok és
kézműves foglalkozás részesei lehettek, ezt követően pedig táncházba voltak hivatalosak. Bögöz Művelődési Házában egy rövid bemutatót
követően maguk is táncolhattak, mókás játékokban vehettek részt. A Rozmaringok két születésnapot és egy
névnapost is ünnepeltek Erdélyben töltött
alig több mint két napjuk során, de egy nagy
családban ez természetes.
Ezúton is szeretnénk
kifejezni köszönetünket
Nagytarcsa Önkormányzatának, támogatásuk
nagyon nagy segítség
volt az egyesület számára. Valamint nagyon köszönjük mindazt az
anyagi és erkölcsi támogatást, amelyet Nagytarcsa szerte kapunk.

A táncos gyermekeinkre pedig több okból is
rendkívül büszkék vagyunk. Sokat készültek a
fellépésre, heti kétszer szorgalmasan eljártak az
órákra, és igyekeztek az iskolai kötelezettségeik
mellett a táncban is maximálisan helytállni.
A több mint tizenegy órás rendkívül hosszú
utat minden probléma nélkül végigülték, mind
a buszon, mind a pihenőkben együtt voltak,
játszottak, énekeltek, jópáran tanultak is.
Talán a legfontosabb, hogy együtt voltak.
Most nem az iskolapadban, hanem a színpadon. A már jó barátokat most még jobb barátokká kovácsolta a közös siker, az izgalom, a
fellépés varázsa, a tánc öröme, az összetartozás.
A hosszú út után fáradtan, mégis vidáman, boldogan, közös élményekkel teli érkeztek haza.
Másnap az iskolában pedig újra örömmel fogadták és megölelték egymást. Majd ki-ki ment
az első, második, harmadik, negyedik vagy éppen ötödik osztályba, a kis és kicsit nagyobb
Rozmaringok, akik pár nappal korábban még
Székelyudvarhely csodaszép Művelődési Házának színpadán énekelték, hogy: „Kicsi voltam
amikor megszülettem…”
P. SZ. V.
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Negyven gyermek négy tanárral Erdélyben
A Blaskovits Oszkár Általános Iskola pályázatot nyújtott be a Határtalanul program keretében Székelyföldi utazásra. A
pályázatunk címe: Székelyföldi tudósításaink a Bolyaiak útján.
Sikeres pályázatunk eredményeként
csodálatos utazáson vettünk részt áprilisban negyven gyermekkel és négy pedagógussal.
Az első állomásunk Nagyvárad volt,
ahol a Bolyai várat néztük meg, majd a
Királyhágón csodáltuk meg az elénk táruló panorámát.
Tovább haladva Kolozsváron a Szent
Mihály templomot, Mátyás király szülőházát, szobrát, és a Házsongárdi temetőt,
valamint a Babes-Bolyai Egyetemet látogattuk meg.
Következő nap a Tordai-hasadék sziklafolyosóival, hulló szikláival küzdöttünk
meg, aminek a látványa lenyűgöző, ez Erdély egyik legismertebb természeti látnivalója.
Marosvásárhelyen a Kultúrpalota Zsolnai cserepeiben gyönyörködtünk, majd a
Teleki Téka meglátogatása során Teleki
Sámuel könyvtárát tekintettük meg, utána a Medve-tó látványában kerestük a
medve formát Szovátán.
Korond a fazekasság központja, a helyi kerámia készítésébe kaptunk betekintést. Következő napon folytattuk utunkat
a Parajdi sóbányába, ahol az 1,2 km x 1,4
km átmérőjű sótömb belsejét csodáltuk.
Benne kalandpark, pingpongasztal áll a
gyerekek rendelkezésére.
Majd Segesvár történelmi központjában megtekintettük Petőfi Sándor szobrát, ahol virágot helyeztünk el költőnk
emlékművénél.
Utolsó nap Déva várából gyönyörködtünk az elénk táruló kilátásban a telekabinokból. A romokban felfedezni véltük a
Kőműves Kelemen című népballadát.
A Máriaradnai kegytemplom a környékbeliek szerint csodák helyszíne, a táj
festői szépségével is vonzza az oda látogató zarándokokat.
Ellátogattunk Böjte Csaba Atya egyik
otthonába, ahol az ott lakó egyik gyermekkel is találkozhattunk.
A történelmi és természeti látványosságokban bővelkedő kirándulásunkat
Aradon fejeztük be, meglátogatva a
„Megbékélés parkot”, ahol ismét áll a Szabadság-szobor.
Felejthetetlen élményekben gazdagon tértünk haza a négy napos utunk végén e csodálatos helyekről.
TÓTHNÉ SERES KATALIN
INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Jómadarak: a hajnal a múzsák barátja

urora musam amicea, azaz: a hajnal a
A
múzsák barátja. Ezt többször is tapasztaltam. Volt ugyanis vagy öt év, amikor filmjeink szerkesztéséhez az összes interjút
legépelték. Pesterzsébetről hazabuszozás
közben egy vastag sárga szövegkiemelő
filccel jelölgettem meg a lényeges mondatokat. Másnap hajnalban kiültem teraszunkra, és 5-6 szál cigaretta és fél liter
feketekávé mellett újra átolvasva, hipphopp beszámoztam a szavak, mondatok
sorrendjét. Magam is elcsodálkoztam, milyen gyorsan összeállt előttem az egész
film menete, zenéje, a vágóképek sora és
minden. Tudom, hogy ezeken a hajnalokon, mint máskor is, a múzsa Isten volt. Jelenlététől lettek olyanok azok a filmek,
hogy nem kellett szégyenkeznem miattuk.
Hát igen, nagyon fontos, hogy bármit is teszünk, a Vele való csendességben kell kezdenünk napjainkat. Így lesz barátunk a
hajnalon keresztül Ő, és általa minden teremtett lény.
Itt van például ez a kedves pirók pár.
Már három éve költenek kertünkben, a
szomszéd ház ablaka mellett viruló hatalmas borókabokorban. Csodálatos, ahogyan
reggelente ez a házaspár egymással kommunikál. Míg én a filmszöveggel bíbelődök,
ők körülöttem hol itt, hol ott telepszenek le,
egymástól úgy harminc-negyven centire.
Először a labdarózsa bokron, egymás szavába vágva vidáman elmesélik, hogyan pihentek, mit álmodtak, majd hozzám
közelebb repülnek a drótkerítésre. Itt már a
napi teendőkről folyik a diskurzus. --Akárcsak mi Andival kávé főzés közben. Azután
kimegyek a teraszra szürcsölni. Andi jön
utánam és mondja a magáét. Én is. A hím
még közelebb jön hozzám. Nője rögtön
rebben is utána a korhadó félben levő ringlófa egyik ágára. Itt már szorosabban ülnek
egymáshoz. Így megy az élénk trécselés tovább. Közben Andi is kikéri napi szeretetadagját, megölelgetem hát. Madaraim
hirtelen átlibbennek a messzebb lévő sárgabarackfára, s nekem szemérmesen el kell
fordulnom. Nemsokára újra a kerítésen csevegnek, egy kicsit halkabban, mint akiknek
van egy titkuk. Egy hosszabb szünetben
felpillantok rájuk, hogy miért hallgattak el.
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Ők meg engem néznek. Picit figyeljük egymást, és én e megható érdeklődésre nagyot szívok cigarettámból. A két madár
hirtelen rákezd. Megdöbbenek, mert rólam beszélnek: – Jééé! Ez dohányzik? Pedig
egészen rendes embernek látszott!
Hát, három nyáron át sok mindent hallottam tőlük, és én is meséltem róluk másoknak. Igaz nem miattuk, de már a
cigarettát is letettem. Azonban egyik hajnali megvilágosodásom alkalmával sanda
gyanúm támadt. Pirókok-e valójában kedves csivitelő barátaim? Beszaladok a nappaliba és lekapom a polcról a
Peterson-Mountfort-Hollom féle határozót.
Felütöm és megdöbbenve olvasom. A pirók rendkívül ritkán fordul elő Magyarországon. Ó! Hát én lennék az a szerencsés,
akinek a kertjében eme ritka madár fészkel? Ha ezt látná Petényi Salamon János, aki
a Magyar Tudományos Madártan megalapítója, és egyben a szomszédos cinkotai
evangélikus gyülekezet lelkésze (volt az
ezernyolcszázas évek végén), most csorogna a nyála! Még ma betelefonálok a Madártani Intézetbe. Szívem hevesen dobog, és
már nyúlok mobilom után, hogy a tudakozótól megkérjem az intézet számát. Enyhe
szellő támad, és visszalapoz párat a könyvemen. Rámeredek a képre. Majd elsüllyedek a szégyentől. Nem szerencsés vagyok,
hanem egy balek. Két barátom ugyanis
Cardeulis cannabina tehát egyszerűen kenderike. Csak öcsém nehogy megtudja, mert
akkor aztán szét leszek cikizve. Amúgy minden közös kirándulásunk jobbára arról szól,
hogy egymást froclizzuk madár- és vadvirágismeret tekintetében, és nekem ez nagyon megy. Mármint a cukkolás. Most
azonban visszatérek kenderikéimhez és tovább gyönyörködöm bennük, mert ki kell
használnom az időt.
Még le sem telt a harmadik nyár, amikor
a borókabokor kivágattatott. Kenderikéim
pedig eltűntek. Sebaj, írom ide rezignáltan,
vannak itt még más madarak is. Hónom
alatt az összeállított filmszöveggel szomorúan indulok a buszhoz. Amikor fenyőfánk
legtetejéről lecsicsereg vidám napot kívánva egy tengelice. Szememmel oda pislantok egy "pá, édes!"-t, s máris könnyebb

szívvel megyek el a boróka hűlt helye mellett, mert magam előtt látom gyermekkorom parókiakertje mandulafáinak összes
tengelice-fészkét, s bennük az aranypihés
fiókák nemzedékeit. Eközben már a fenyőnk alá érek. Nézem az alsó felkopaszodott ágat, ahol méretes réti fülesünk
szokott emészteni. Kár hogy most nincs itt.
Sokat dobna a hangulatomon. Mindig roppant mókás látvány volt, ahogyan nyakát
tekerve lenézett rám, és érdeklődve végigkövette nagy bagolyszemeivel, amint alatta kiléptem. S most, amikor éppen
beteszem a kaput, hallom a múzeum felől:
"kaka-kukk, kaka-kukk, kaka-kukk". Először
azt gondoltam beszédhibás, de mire a sarokhoz érek lehiggad, és már rendesen
mondja, hogy "kakukk". Hát igen. Június
van, és ezek az erkölcstelenek még mindig
hangosan duhajkodnak szegény kis vörösbegyek kontójára.
Egy nyári reggelen megszámoltam, 17
féle madárral találkoztam, amíg kiértem az
úgy 300 méterre levő buszmegállóba. Ez
számomra 17 útravaló és bíztatás: ne félj
csak dolgozni mész be a városba, amúgy
közénk tartozol. De este, amikor jövök a
buszról, már többnyire elültek a madarak.
Alkonyodik, és a sötétedő kék égbolton ragyog már Esthajnal csillagunk, a Vénusz.
Néhány korai cirkáló denevér fölött a széttárt szárnyakkal sikló gyurgyalagcsapat éppen esti imáját brüggyögi lágyan, halkan.
Az áhítatos hangulat rám is átragad. Megköszönöm én is Istennek, hogy újra itthon
lehetek, s ráadásul e színpompás madarak
társaságában. Ezt az intim pillanatot éktelen rikácsolás töri meg. Az iskola kéményén
ücsörgő valamilyen különleges, számomra
ismeretlen madárból ered a hang. Ragadozó lehet, mert a csőre horgas. Olyan kicsi,
mint egy vércse, vagy egy kissólyom, de
hát fehér színű és szilfidebb. Valami albino?
Nem tudom beazonosítani. Másnap reggel
nagy örömömre megint ott ül a madár a
kéményen. Nézem, nézem, s a buszt majd
lekésem, de nem sikerül megfejteni kilétét.
Egész héten minden reggel és este ott a
madár. Néha rikkant egyet. Én már az őrület határán vagyok. Határozó könyveimet
már rongyosra forgattam. Mi a bánat lehet?
Végre elérkezik a szombat. Hajnalban átmászom az iskola kerítésén, és riasztom a
madarat, hátha röptében mutat valamit. Ignotusom rikácsolva méltatlankodik. Felrebben, de rögtön vissza is ül. Elpirulok. Az
bizony egy valakitől elszabadult papagáj!
Megtanultam hát, hogy alkonyatban ne
határozzak madarat, csak hajnalban, mert a
hajnal nem csak a múzsák barátja, hanem a
madárbarátoké is.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

Falumúzeum
NYÁRI NYITVATARTÁS
(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
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert utca 21.
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
Elkészült a könyvtár új épülete, húsz év
után újra önálló könyvtára van Nagytarcsának! Tudni kell, hogy a könyvtár működtetése kötelező önkormányzati feladat
a kulturális törvény alapján.
A költözés idején engedjék meg, hogy felelevenítsük néhány mondatban a helyi
könyvtár történetét:
Tóth Erzsébet iskolaigazgató hozta létre 1955-ben az iskolával szemben egy volt
népfőiskolai épületben a falu első önálló
könyvtárát. Itt 2000-ig működhetett. Ekkor
a könyvtárat veszélyesnek minősítették,
majd beköltöztették az iskola épületébe,
ahol egy tanteremben kapott helyet.
Ahogy emelkedett a gyermekszám, a
tanteremből kiköltöztették, és az utolsó
hét évben a tornaterem egyik öltözőjében
működött a könyvtár, a 10 ezer kötet pedig a tornaterem folyosóján került elhelyezésre.
Ezt az áldatlan állapotot szüntette meg
az önkormányzat azzal, hogy megvásárolta 2018 folyamán a Takarékszövetkezet
üresen maradt épületét. A bútorokra pá-

lyázaton nyertünk az államtól 3,5 millió forintot, míg a külső-belső felújítás költségét
az önkormányzat állta.
Lapzártánk idején is zajlik a könyvek,
bútorok pakolása és folynak az adminisztratív munkák is, de 2019. június17-én, hétfőn 9 órától szeretettel várjuk minden régi
és új olvasónkat!
Köszönjük eddigi türelmüket, köszönjük azok hűségét, akik az iskolában sem
hagyták cserben a könyvtárat. És természetesen nagyon várjuk azokat az új olvasókat, lakókat is, akik az új, szép, könnyen
és akadálymentesen megközelíthető helyen szívesen meglátogatnak minket, és
megismerkednek velünk.
Ez a könyvtár már méltó hely arra, hogy
programokat, olvasóköröket, klubokat
szervezzünk, de lehetőséget nyújt végre
helyben olvasásra, tanulásra, számítógéphasználatra, nyomtatásra is – mindazokkal
a funkciókkal rendelkezik, amikkel egy XXI.

századi könyvtári, közösségi, információs
helyszínnek rendelkeznie kell.
Több ezer könyvünk van, az állomány
folyamatosan frissül, hála a Pest Megyei
Könyvtárnak és az önkormányzatnak. Ami
pedig nálunk nem található meg, könyvtárközi kölcsönzéssel ingyenesen bekérhető. Beiratkozási, kölcsönzési díj nincs.
Harmincféle folyóiratot, magazint járatunk, melyek szintén kölcsönözhetőek.
A könyvtár új címe:
Nagytarcsa, Tompa M. utca 19.
Bejárat a Kossuth Lajos utca felől,
parkoló a Tompa M. u. felől.
Nyitva tartás június 17. hétfőtől:
Hétfő: 9-15.00
Kedd: 11.00-18.00
Szerda: zárva
Csütörtök: 11-18.00
Péntek: 9-15.00
Szombat: minden hónap
1. és 3. szombatján 9-12-ig.
A mobiltelefonszám változatlan, és hamarosan vezetékes telefonunk is lesz:
06-70-337-87-52
Új e-mail címünk:
konyvtar@nagytarcsa.hu
FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
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Véradás:
ötvenegy
helyi lakos,
nyolc új véradó

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 élő, 2016-2019 között született
kisgyermek fotóját és írásos bemutatását pár 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!)

Csáforda-Bátori Vince, harmadik gyermekünk idén április
28-án érkezett meg hozzánk. Hatalmas szemeivel, szempilláival és grimaszaival mindenkit levesz a lábáról. Szeret
a levegőn sétálni és anya vagy apa kezében lenni, a tesói
hangjára pedig már most nagyon figyel.

Májusban ismét eljöttek hozzánk a Pest Megyei Vöröskereszt és a Váci Területi Vérellátó
Szolgálat munkatársai, hogy a nagytarcsaiak
vérüket adhassák beteg embertársaiknak.
Ötvenegy helyi lakos jött el a véradásra.
Nyolc új véradó volt, ami fantasztikus eredmény. Volt olyan is, aki 60 éves elmúlt, de
szeretett volna életében először vért adni, de
sajnos ez nem volt lehetséges, mivel ugyan
a 66. születésnapunkig adhatunk vért, de
csak akkor, ha azt 60 éves korunk előtt elkezdjük. Nem érdemes tehát sokáig várni ezzel a fajta emberbaráti tevékenységgel.
Mindenkinek köszönjük, hogy eljött, találkozzunk újra októberben!

Zsille Zsombor Péter 2019. február 22-én 19.09-kor született
a budapesti II-es Női Klinikán. Pár nappal később már nagytarcsai otthonunkba hoztuk haza, és itt alakultunk kis családdá. Kisfiunk nagyon szeret itt lakni, nagyokat aludni a jó
levegőn, sétálni a faluban, s már egyre többet nézelődik a babakocsiból. Én, mint vidéken nevelkedett anyukája (Eger és a
Mátra) nagyon boldog vagyok, hogy a kisfiam is egy ilyen
családias, békés és nyugodt helyen kezdi el a kis életét.
Morvay Csongor 2016. szeptember 11-én született, ősszel
megkezdi ovis karrierjét. Nagyon hamar elkezdett beszélni,
körülbelül 20 hónapos korára már folyékonyan beszélt, szereti a meseolvasást, rengeteg mondókát, éneket, mesét tud
fejből. Nagyon nagy az energiaigénye, sokat kell vele a szabadban lenni.

Morvay Olivér 2018. január 25-én született, Csonginál sokkal nyugodtabb kisfiú, ő sokáig szeret eljátszani egyedül is. Már ő is elkezdett könnyebb szavakat, hangutánzókat mondani. Szereti Csongit
mindenben utánozni, egyre többet tudnak már együtt játszani.

Morvay Zoja 2019. április 25-én született, vele még csak ismerkedünk, egyelőre többnyire csak eszik és alszik. Nyugodt kisbaba, simán alszik 7 méter mélyen a fiúk hangos játszása mellett is.

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 jövedelemigazolását
az anyakönyvvezetőnél. Bővebb információ a babacsomagról:
Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-204/107-es mellék.
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Új védőnőink bemutatkozása
AMINT ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN KÖZREADTUK, A MEGNÖVEKEDETT GYERMEKSZÁMRA VALÓ TEKINTETTEL ÚJ VÉDŐNŐI
KÖRZET KERÜLT KIALAKÍTÁSRA. AZ EDDIGI
VÉDŐNŐ, KISSNÉ SZARKA KRISZTINA TOVÁBBRA IS MÁSFÉL KÖRZETET FOG ELLÁTNI TELJES ÁLLÁSBAN, A MEGSZOKOTT
HELYEN, MÍG A KÉT ÚJ, PÉCELRŐL ÉRKEZŐ
KOLLÉGANŐJE KÉT FÉLÁLLÁSBAN LÁT EL
EGY KÖRZETET A SPORT UTCÁBAN (A
GRUNDON) TALÁLHATÓ KONTÉNER-ÉPÜLETEKBEN. FOGADJÁK SZERETETTEL BEMUTATKOZÁSUKAT!

Csépe Katalin
Idén május 1-től Nagytarcsa 2-es körzetében dolgozom, jelenleg másodállásban, a főállású péceli védőnői körzetem mellett.
1986-ban végeztem az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakán. Budapesten kezdtem el
dolgozni. Három gyermekem született, csa-

ügyi Főiskolai Kar Ifjúsági Védőnő Szakán.
2004-ben a Magyar Gyermekmasszázs
Egyesületnél Nemzetközi Okleveles Csecsemőmasszázs Oktató lettem. 2015-ben OKJ-s
képzés keretében gyógymasszőr szakképesítést szereztem.
Folyamatos továbbképzések és a védőnői
munkában eltöltött évek mellett jelenleg
számomra a legnagyobb és leghatékonyabb
„szakmai gyakorlatot” az unokáimmal eltöltött idő jelenti. Három kis unokám van, és útban a negyedik, így a családban is részese
lehetek a várandós gondozás, újszülöttek ellátása, kisgyermekek nevelése, gondozása kihívásainak, szépségeinek és feladatainak.
Szeretettel várom a konténerben a 0-7
éves gyermekeket szüleikkel együtt, és a várandós kismamákat előre egyeztetett időpontban.
Időpontegyeztetés telefonon, személyesen vagy e-mailben. Egy nagyon kedves
gyermekorvosom mondta mindig, hogy
„rossz kérdés nincs”. Ez nagyon igaz, pláne
kezdő szülőknél. Azért vagyok, hogy segítsek, és ez jelenti számomra az örömöt, ha segíthetek.
CSÉPE KATALIN
Tel.: 06-30-381-1332
Tanácsadás:
Kedd: 14.00-16.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com

Simonné Szatmári Tünde

ládommal Pécelre költöztünk. Itt folytattam
a munkát, ahol a mai napig is dolgozom.
2003-ban szereztem meg a második diplomámat a Semmelweis Egyetem Egészség-

1998-ban egészségügyi ügyvitelszervező
diplomát szereztem, Nyíregyházán. Védőnőként 2008-ban végeztem a Semmelweis
Egyetem védőnő szakán. A főiskola elvégzése után Pécelen kezdtem el dolgozni területi
védőnőként, és úgy érzem, itt megtaláltam a
hivatásomat. Főállásban azóta is itt tevékenykedem. Nagytarcsa újonnan kialakított
2. körzetében május 1-től dolgozom, kolléganőmmel, Csépe Katalinnal megosztva a
feladatokat.

Három gyermekem van, férjemmel Budapesten, a XVII. kerületben élünk.
Nagyon érdekel az egészséges életmód,
táplálkozás, mozgás, természetgyógyászat.
Mindez nagyon fontos a betegségek megelőzésében, a prevencióban. Már a főiskola
alatt elvégeztem a kismamajóga oktatói tanfolyamot, majd 2009-ben babás jóga oktató
is lettem.

2013-ban újabb diplomát szereztem a
Semmelweis Egyetemen, mint laktációs
szaktanácsadó. Ezzel párhuzamosan sikeresen levizsgáztam, mint IBCLC, nemzetközi
szoptatási tanácsadó. Ezt a címet 2018-ban
megújítottam. Munkám során kamatoztatom ezt a tudásomat és igyekszem a hozzám
fordulókat támogatni.
Terveink között szerepel szülésre felkészítő tanfolyam szervezése, melynek részeként
a szoptatásra felkészítést szívügyemnek tartom. Jelenlegi tanácsadónkban, a konténerben egy szoptatós sarok létrehozása is
folyamatban van.
Köszönöm az anyukáknak a kedves fogadtatást és hogy időben bejelentkeznek az
aktuális szűrővizsgálatokra, státuszokra!
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Tel.: 06-30-568-5668
Tanácsadás
Csütörtök: 8.00-10.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com

A gyermekorvosi rendelés nyáron
A gyermekorvosi rendelés június 17. és augusztus 23. között a következők szerint változik:
Hétfő: 14-17, Kedd: 9-12, Szerda: 8-10, Csütörtök: 15-18, Péntek: 11-13.
Tehát csak a szerda és a pénteki rendelés változik. A fenti változtatásokra a Ronhild R Bt. ellátási
területéhez tartozó nagytarcsai és mogyoródi gyermekgyógyászati praxisok között a nyári időszakban történő helyettesítések, szabadságolások miatt kerül sor.
Szabadságolásom alatt a helyettesítést, az esetek zömében dr. Mikó-Onyestyák Zsófia látja el.
Dr. Kovács Viktória
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MINKET VÁLASZTOTTAK

A csomagolástechnika mestere
raklapok, műanyag ládák szerepelnek.
Mind a saját gyártás, mind a kereskedelem jelentős szerepet tölt be tevékenységünkben. Az elmúlt években több
sikeres külföldi cég kizárólagos magyar
képviselete lettünk, mely szintén dinamikus fejlődésünket tükrözi.
Termékeinket elsősorban a magyar
ipar számára értékesítjük, de a környező
országokba is exportálunk. Nagy sikernek tartjuk, hogy az USA-ba is eljutottak
gyártmányaink.

CÉGÜNK, A CONDUCTIVE KFT. MÁSFÉL
ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK CSOMAGOLÁSTERVEZÉS ÉS VÁKUUMFORMÁZÁS TERÜLETÉN. EZ IDŐ
ALATT MAGYARORSZÁG EGYIK MEGHATÁROZÓ CSOMAGOLÁSTECHNIKAI
CÉGÉVÉ NŐTTÜK KI MAGUNKAT; INNOVATÍV SZEMLÉLETÜNKNEK KÖSZÖNHETŐEN EGYRE TÖBB IPARÁG SZÁMÁRA
KÍNÁLUNK EGYEDI ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁSOKAT.

Nagytarcsán működő vállalkozásként
örömmel vennénk részt a településen a
gazdasági szereplők ismerkedésének
helyet adó rendezvényeken, ami a konkrét B2B rendezvénytől kezdve a focikupán át a települési bálig is terjedhet.
Folyamatos technológiai és területbeli bővülést tervezve szeretnénk tíz év
múlva akár kétszeresére nőni a főbb

gazdasági és infrastrukturális paramétereinkben.
Nagytarcsa és környéke az elkövetkező években valószínűleg még iparosodottabbá válik. Bővülnek az ipari parkok
és ezzel párhuzamosan a lakásszám és
lélekszám is.
Az önkormányzat védnökségével, helyi és környékbeli, professzionális és civil
szervezetek közreműködésével el kellene kezdeni munkálkodni olyan projekteken, rendezvényeken, fejlesztéseken,
amelyek megkülönböztetik, kiemelik
Nagytarcsát a környék települései közül.

SZÁNTÓ ZOLTÁN
ÜGYVEZETŐ

A cég 1998-ban alakult és a mai napig 100%-ban magyar tulajdonú. 2003
óta foglalkozunk saját tervezésű logisztikai termékek gyártásával és értékesítésével. A fővárosból 2015-ben költöztünk
Nagytarcsára, az Ipari Park Szilas utcájába. Átlagos foglalkoztatotti létszámunk
tizenhárom fő, hetven százalékuk a székhelyünk közelében él. Természetesen,
mint a legtöbb vállalkozás, mi is keressük a környékbeli jól képzett és megbízható munkaerőt, most például
logisztikai ügyintéző, kereskedelmi aszszisztens és készüléktervező-rajzoló
munkatársakra volna szükségünk.
Termékpalettánkon többek között
műanyag logisztikai tálcák, konténerek,

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

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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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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Két dobos srác a világot jelentő deszkákon
Fantasztikus dolog történt két lelkes és fiatal, Nagytarcsán élő dobossal, azaz Fehér Csongorral és Pacsay
Áronnal: egymástól függetlenül és mégis egyszerre
kerülhettek be a Madách Színház gyerekcsapatába,
méghozzá a Szirtes Tamás rendezte nagysikerű Rocksuli musical szereplői közé. Sok rostán kellett átmenniük, mire lehetőséget kaptak most tavasszal, hogy
elkezdhessék a tanulást és a próbákat a színészekkel.
Ám most még több munka vár rájuk: leghamarabb
októberben, de legkésőbb jövő tavasszal láthatjuk
őket a világot jelentő deszkákon. A próbák addig rengeteg idejüket fogják igénybe venni: iskolaidőben
mind szombaton, mind vasárnap zajlanak. Szombaton dobóra, vasárnap pedig ének-, tánc- és beszédtechnika óráik vannak, ahol konkrétan a darabot
tanulják, sőt, a nyári iskolai szünetben június folyamán minden hétköznap kell próbára menniük. Szerencsére a július-augusztus nekik is pihenéssel fog
telni.

Pacsay Áron 11 éves, a XVI. kerületi Bornemisza Péter Gimnázium és Általános iskola 4. osztályos tanulója. Kilenc éve élnek
Nagytarcsán, édesapja mérnök és közgazdász, édesanyja gyógytornász, és van egy bátyja, aki 15 éves.
A zenéléssel való ismerkedés a nagypapa hatására a hegedűvel kezdődött, majd közben elkezdett dobórákra is járni a Diadal
utcai iskolába, Veres Gyula tanár úrhoz, mert már kicsi kora óta
ez volt az álma – így viszont sajnos a hegedűtanulást abba kellett hagynia, mert sok volt a kettő együtt. Nem idegen a családtól a zene egyébként: apukája egy időben basszusgitározott,
bátyja pedig klarinétozik.
Áron jelenleg hetente egyszer jár dobórára, egyébként otthon
minden nap gyakorol. Amikor a felvételire készült, a tavaszi szünetben naponta 4-5 órát dobolt. Zenekarral Áron még nem dobolt, ez lesz az első komoly szereplése. Ha ügyesen sikerül a
szerepet elsajátítania és jól sikerülnek a próbák, leghamarabb
októbertől lesz látható a Madách Színház előadásain.
Áron nagyon szeret szerepelni, énekelni, verset mondani, már
régóta ki szerette volna próbálni a színészkedést is. Álma, hogy
színész legyen, és természetesen a dobolást is folytatná, idővel
zenekarban. A doboláson kívül még vív, szeret festeni, rajzolni,
kirándulni, biciklizni. Nagyon szereti az állatokat is, van egy kutyusa és egy nyuszija, de filmkészítéssel is kísérletezik, igazán
sokoldalú fiú.
A fiúknak kívánunk sok erőt, kitartást a kimerítő betanulási és
próbaidőszakhoz, jó nyarat, ősztől pedig sok sikert nekik a színpadon!
Z. V. V.

Fehér Csongor 8 éves, a Batthyányi Ilona Általános Iskolába jár
Cinkotára, most első osztályos. Szülei mindketten alsó tagozatos
pedagógusok, van egy kisöccse, aki most kétéves. Öt éve élnek
Nagytarcsán. Csongi három éves kora óta dobol, akkor valahogyan előkerült egy pár dobverő, ezekkel kezdte el püfölni a kanapét, miközben DVD-n koncerteket nézett. Az alma persze nem
esik messze a fájától, hiszen édesapja is gitározik egy zenekarban szabadidejében, illetve gitároktatóként is dolgozik. Csongi
még nem volt 6 éves, amikor már apukája zenekarával fellépett
vendégelőadóként a XVI. kerületben, és a Rocktogonban is - de
láthattuk már Nagytarcsán a Művelődési Házban is egy Gitármánia koncert előtt. A dobverőkből - tehetségét látva - hamarosan
karácsonyi ajándékként egy elektromos dobfelszerelés lett, azóta már azon gyakorol otthon; másfél éve pedig Martonosi
György jazzdobosnál vesz órákat.
A darabban először a 10-12 éves gyerekek mutathatják meg
tehetségüket, így a kisebbek, mint Csongi, lehet, hogy csak egymásfél év múlva kerülnek reflektorfénybe, rájuk hosszabb tanulási időszak vár.
Csongi természetesen rockdobos szeretne lenni, de azért szívesen foglalkozik most még legózással, rajzolással és focizással
is. Egyébként egy nagyon kedves, szerény fiú.
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
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A helyi népviseletről: fejkendők, jegykendők...
A nagytarcsai díszítőművészet egyik megnyilvánulási tere a fejkendő. Sok fajtáját ismerjük. A főkötőre kötve fontos dísze a
fejnek, a nagytarcsai viseletnek. Fejkendő
nélkül asszony nem léphetett ki az udvarból.
A fejkendők közül a legszebb, legdíszesebb a vasalt kendő volt, amelyet csak ünnepen vagy ünnepi alkalomra használtak.
Fehér sifonból készült. Már a XIX. században
is viselték. Igaz, hogy akkor még keskenyebb
hímzéssel, de már akkor is keményre vasalták, azaz kikeményítették. A művészetükre
jellemző lapos hímzésen kívül erre lyukashímzést is varrtak. Ha kimosták, vasalták, a
fejükre kötötték, úgy vették le a fejükről,
hogy nem oldották ki a kötést, csak kibújtatták a fejet belőle, és az elsőszobai díszes ágyra fektették. Ha újra kellett, csak a fejükre
húzták, kötni nem kellett, de a keménysége
miatt nem is lehetett.
Ilyet a lány a konfirmációra kapott először. Ugyanezt, vagy egyre díszesebbet hordott az első gyerek megszületéséig,
menyecske korában. Idős asszony ezt nem
viselhette.
A fejkendőnek sok változata volt. Ünnepen kötötték fel a pik kendőt, amely virágmintás piké vászonból készült. Ezt is
keményítették. Ennek mintájára varrták tele
virágmotívummal a „százvirágos” kendőt,
amelyet fehér sifonból szabtak, varrtak. A
minták szélét mindhárom fajtánál viselőjének neve zárta teljes jogú mintasorba állított
gót vagy latin betűkkel írva. Ezek a betűk is
virágmotívumokkal ékesítve díszítőművészetüknek külön csodája volt. A betűkről
még azt is meg kell jegyezni, hogy más vidékek hímzésen megjelent betűivel ellentétben egyenlő értékű sormintát jelentettek.
Másutt a betűk elvettek a szép egyéb motívumok értékéből, itt viszont hozzáadtak.
A lyukas hímzésű „vasalt kendőket” hétköznap nem használták. A taft selyemkendőket is csak ünnepen kötötték a fejükre.
Egyes ünnepeknek megvolt a kötelező
színű viselete. Például böjt idején fekete
vagy lila.

Télen posztóból készültet kötöttek a fejükre.
Érdekességként jegyzem meg, hogy 1949
után ismerkedtem először a nagytarcsai viselettel. A kislányok akkor még annyira ragaszkodtak a fejkendőhöz, hogy az
osztályban is csak kifejezett utasításra vették
le.
Ha már kendőről beszélünk, meg kell említenem a jegykendőket is, no, meg a kézbe
való kendőt. A jegykendőt a jegyességkor
cserélték a lányok és a fiúk. Ez a jegyesség
komolyságának a záloga volt. A kézbe való
kendőt pedig a templomba menet az énekeskönyvre helyezve vitték. Séta alkalmával
a kötény megkötése után a derekukra tűzték
úgy, hogy a díszeit meg lehessen csodálni.
Egészségügyi célra viszont bolti zsebkendőt
alkalmaztak.
Mindkét kendő sarkai és széle művészi
minőségű hímzéssel voltak tele, mint a vasalt kendőnél. A díszes betűket is alkalmazták, a jegykendő sarkába a jegyespár nevét
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is így írták be. Szerencsés esetben évszámot
is találunk egy-egy régi darabon, én magam
is ismerek 1927-ből valókat.
A komakendők szőttesek voltak. Ezeknek
sem a szövés része, hanem a sarkaiban elhelyezett virágmotívum és a lány vagy a menyecske nevének beillesztése volt a művészi.
Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy még
a téli meleg posztókendők sarkába is hímeztek. Ez természetesen megkülönböztetést is
jelentett, a sok egyforma kendő közül így
mindenki megismerhette a sajátját. A nagytarcsai betűk itt monogramként találhatók
meg.
Gondot jelentett, hogy napjainkban hogyan mutatom meg a szép betűket. De ebben sokat segített Győriné Kováts Andrea.
Az 1950-ben gyűjtött betűkből álljon itt néhány! Köszönöm Andinak, hogy segített ide
varázsolni.
Szeretettel írta:
MOLNÁR TANÍTÓ NÉNI
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Endurocross bajnokság volt Nagytarcsán

únius elsején került megrendezésre a Magyar Endurocross bajnokság 4. fordulója.
JRendben,
mondhatná a kedves olvasó, és ha
nem egy sportrajongó, akár tovább is lapozhatna. De ha hozzátesszük, hogy a motorverseny helyszíne Nagytarcsa, akkor talán
meggondolja magát és vet néhány pillantást
a cikk folytatására.
Pláne, ha azt is elmondjuk, hogy ifjabb Vágó Norbert, Szekeres Szebasztián, Nagy Erik,
Szántó Alex, Csielka Márk, Hoffmeister Dániel, Tóth Barnabás, Sinka Zoltán – akik valamennyien versenyzők – mindannyian
Nagytarcsán élnek, vagyis hazai pályán, népes és lelkes szurkolótábor előtt róhatták a
köröket. Így aztán már biztos, hogy a korábban lapozni készülő olvasó megáll, és végigolvassa a cikket. Mert ha nem teszi, akkor
lemarad a kulisszatitkokról, márpedig egy
ilyen verseny bővelkedik bennük.
Ki gondolná, hogy egy reggel 8 órakor
kezdődő verseny, melynek a délután folyamán lebonyolításra kerülő díjkiosztó a záró
eseménye, mekkora munka, mennyi energia,
utánjárás, engedélyeztetés, mennyi telefon,
e-mail, személyes egyeztetés, megbeszélés,
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tervezés és előkészület, hány álmatlan éjszaka révén jön létre? Még véletlenül se napokban, ne hetekben, hanem hónapokban
gondolkodjanak! És akkor még nem is beszéltünk a fizikai munkálatokról, a rövidnek
aligha nevezhető, közel nyolc kilométernyi
útvonal kialakításáról.
Az esemény megálmodója és létrehozója
Vágó Norbert, egykor maga is sikeres motorversenyző, ma már a Béta Motor Sportegyesület ifjú titánjainak segítője és edzője.
Mindenben jobb- és balkeze felesége, Vágóné Tagai Mariann, aki a kezdetektől fogva támogatta, segítette, végigvezényelte a
rendezvényt a legelső momentumoktól
kezdve a legvégsőkig. A jóbarátok pedig segítettek, ahol, és amiben tudtak. Ha kellett
szemetet szedtek a pálya területén, miközben bejárták az egész versenyútvonalat,
kiplakátolták Nagytarcsát és környékét (a szakadó eső dacára is), útbaigazító táblákat ragasztottak, cölöpöket vertek be, szalagoztak,
zászlókat készítettek, a verseny lebonyolítása
folyamán is számos területen besegítettek,
majd a versenyt követő bontási munkálatokból is kivették a részüket. Közben mindenki

drukkolt, lesve az időjárás-előrejelzéseket,
hogy a versenyt megelőző napok hatalmas
mennyiségű esőzése véget érjen.
A nyár első napja végül minden szempontból úgy alakult, ahogy annak lennie kellett. Tűzött a nap, érkeztek a versenyzők,
bőgtek a motorok, lobogtak a zászlók. 8 óra
után nem sokkal megkezdődhetett a verseny
első felvonása. Amit sorra követtek a látványos, izgalmas további felvonások, majd a
délután végeztével a verseny megkoronázásaként kihirdették a helyezetteket. A díjakat
Rimóczi Sándor polgármester adta át.
Mindazok, akik ezen az igazán meleg nyári napon kilátogattak a nagytarcsai motocross pályára, mindenképpen élményekkel,
izgalmas pillanatokkal telve térhettek haza.
Otthon bizonyára előkerültek a játékmotorok, sok gyerek valószínűleg motorversenyzői
álmokat kezd el dédelgetni, de a következő
motorversenyre mindenképpen el szeretne
majd menni. Hisz egy annyira fantasztikus
napot tölthettek el Nagytarcsán, az endurocross versenyen.
P. SZ. V.
FOTÓ: VÁMOSI-NAGY GERGELY (SAJT )

Az eredményekről
A versenyen 14 kategóriában indultak versenyzők. A következőkben a Béta Motor
Sportegyesület versenyzőinek helyezéseit
ismertetjük:
50 ccm: ifj. Vágó Norbert (1.), Szekeres Szebasztián (2.), Vass Ádám (4.), ifj. Turányi Norbert (5.) Greff Benett (6.), Máriássy Richárd
(8.)
65 ccm: Szántó Alex (4.), Nagy Erik (8.)
1 órás futam: Hofmeister Dániel 3. osztály
E3 (3.), Rózsa Krisztián 3. osztály E2 (22.)
2 órás futam: Tóth Barnabás 1. osztály E3
(5.), Csielka Márk 2. osztály E1 (4.), Ficsor Gábor 2. osztály E1. (6.), Ficsor Ádám 2. osztály
E2. (5.)

Nagytarcsai TÜKÖR

NEMZETISÉG

Túra a Pilisben
Kedves meghívás érkezett a Pilisi Szlovákok Egyesületétől, „Közös utakon a barátság elmélyítése jegyében” a XI. Juraj
Migaš emléktúrára invitáltak bennünket.
A Pilisszentkereszten, a Pilisi Szlovákok
Központjában volt a gyülekező, majd itt
került sor az emléktábla megkoszorúzására, innen indult el a túra, Pilis legmagasabb pontjára, a Szent Özséb kilátóhoz.
Itt finom pörkölttel és szlovák csapolt
sörrel vártak bennünket. A jó hangulatban, zeneszó mellett elfogyasztott ebéd
után indultunk vissza a Szlovák Központba. Köszönjük szépen a meghívást Demjén Mártinak, Jan Machajnak, és Galda
Leventének.
SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ ELNÖK

IV. NAGYTARCSAI
SZLOVÁK
NYELVI TÁBOR
Július 22-től augusztus 2-ig kerül megrendezésre a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata szervezésében, Nagytarcsa
Község Önkormányzata támogatásával
az óvodáskorú és általános iskolai alsó tagozatos nagytarcsai gyermekek részére
szervezett IV. Szlovák nyelvi tábor.
A táborban játékos keretek között ismerkedhetnek meg a gyerekek a szlovák
nyelvvel, az alábbi programok keretében:
kézműves foglalkozások, nagytarcsai hagyományok, hímzések, ételek, népviseletek, daltanulás, társasjáték, labdajátékok,
néptánc tanítás stb.
A tábor helyszíne: Nagytarcsai Csillagszem Óvoda, valamint a Grund, Sport u.
A foglalkozásokat pedagógusok, önkéntes segítők bevonásával tartjuk.

Érdeklődni, jelentkezni:
június 03-16-ig
Szlaukó Istvánné: 06-70/387-4576
szlaukone.kati@gmail.com

Csodahegedű...
A Csodahegedű Nagytarcsán címmel,
gyermekszínházba hívta a gyermekeket
a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata.
Május 17-én, péntek délután benépesült
a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tornaterméből varázsolt színházterem, ahol
közel kétszáz gyermek várta izgatottan
az előadást. Együtt izgultuk végig Bálint
szabólegény, Napsugár perecárus lány,
Csibész kutya, Bukfenc cica, Anyóka, valamint Sigismund kalandjait a Csodahegedűvel.
Köszönjük a Tihanyi Vándorszínpad
művészeinek az előadást. A Nagytarcsa
Község Önkormányzatának a támogatást, az iskola vezetőségének a terem biztosítását, a Nagytarcsai Vagyonkezelőnek
a terem berendezését és a technika biztosítását.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Hazai Hangulatok
fotópályázat
Szeretsz fotózni? Vannak jó képeid Magyarországról, amelyeket másokkal is szívesen megosztanál?
Most itt a lehetőség!
A Nagytarcsai Kulturális Csoport ötödik alkalommal
pályázatot hirdet, amelyre Te is jelentkezhetsz!
Témák útmutatásként:
életképek, sport, kultúra, szabadidő, hagyomány, pillanatképek, portrék, látképek, épületek, tájkép
Maximum 5 db – tíz évesnél nem régebbi – saját fotót
és a kitöltött regisztrációs lapot várjuk Tőled
a nagytarcsafoto@gmail.com e-mail címre.
A fotókat digitális formátumban kérjük, a hosszabbik oldal minimum felbontása 2400 pixel legyen!
Kérjük, add meg a fotó címét, a teljes nevedet és a fotózás időpontját (évszám), illetve elérhetőségeidet.
A regisztrációs lap a www.nagytarcsa.hu honlapon és a
„Szeretjük Nagytarcsát” facebook oldalon tölthető le.
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők a
személyes adataikat kezeljék.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2019. augusztus 20.
A zsűri által kiválasztott fotókat 2019. szeptember 29től (a búcsú napjától) az év végéig mutatjuk be kiállítás
formájában Nagytarcsán a LÁJK cukrászdában (Rákóczi
u. 71.).
A helyszínen lehetőség nyílik közönségszavazásra is.
A zsűri tagjai:
Fábiánné Kizúr Anikó óvodavezető-helyettes,
Szivárvány Evangélikus Óvoda,
Hauptmanné Baraksó Katalin óvodavezető,
Csillagszem Óvoda,
KosztákRudolf képviselő,
Nagytarcsa Község Önkormányzata
Németh Katalin ügyintéző,
Polgármesteri Hivatal Nagytarcsa
További információ: Sebők Zsuzsanna
sebokzsuzsika@gmail.com. Telefon: +36 20 824-3178.
A pályázat támogatói:
Nagytarcsa Község Önkormányzata, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, LÁJK Cukrászda, Nagytarcsai Tükör,
SzilasTV.
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Ajándék az egyház
„…azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.”
(ApCsel 2,41)
Jézus Krisztus feltámadását követő 50. napon (üdv)történelmi jelentőségű esemény tanúja lehetett „mintegy háromezer” ember. A
mennybe ment Krisztus elküldte ebbe a világba az ő Szentlelkét,
hogy azok, akik Istent keresik, az ő mennyei erejével növekedhessenek a hitben. Pünkösd ünnepe a Szentlélek kitöltetése mellett az
egyház születésnapja is, hiszen a tanítványi kör ezen a napon megsokszorozódott. „Háromezer lélek” tért meg és fogadta el az életére
nézve Krisztus megváltását, Péternek a Szentlélekből merített pünkösdi beszédére. Ettől kezdve megdöbbentő dinamizmussal kezdett el növekedni a keresztyénség, ami az egyház
intézményesülését is eredményezte. Missziói területek alakultak,
püspökségek szerveződtek, zsinatok ültek össze, és így szépen kialakult az az egyházi struktúra és rendszer, amely korunkra is jellemző. Bár elengedhetetlen volt az egyház intézményesülése,
mégis sokakat éppen ez tart vissza attól, hogy egy gyülekezethez
csatlakozzanak. Nem régen azt kérdezték tőlem: „Ugye az egyházon kívül, otthon is lehet Istennel mély kapcsolatot ápolni?” Könynyűnek tűnhet a válaszadás, pedig nem is olyan egyértelmű,
ugyanis lehet igennel és nemmel is válaszolni. Igen, bárhol lehet
mély kapcsolatot ápolni Istennel, hiszen Isten mindenütt jelen van,
és ha Ő úgy akarja, elmélyítheti velünk a kapcsolatát akár otthonainkban is. Ugyanakkor a nem is helyes válasz, ugyanis az emberi hit
és akarat önmagában nagyon kevés, gyönge, múlékony. Ma még
lelkesen olvasom a Bibliát, holnap pedig már a polcomon porosodik. Nem tudjuk elmélyíteni önmagunkban az Istennel való kapcsolatunkat, mert esendő, bűnös emberek vagyunk.
Akinek a szívében már felébredt a vágy Isten iránt, az nem várhatja otthon a fotelben hátra dőlve, hogy ez a kapcsolat majd elmélyül, és fokozatosan erősödve kiteljesedik. Már csak azért sem,
mert ez a bűnnel szennyezett világ olyan erővel tőr be még a legvédettebb családi közösségbe is, hogy könnyen erőtlenné tudja
tenni az Isten iránti kezdeti elköteleződést.
Jézus éppen ezért adta ajándékba számunkra a Szentlélek fundamentumára épülő egyházát, amely az Istennel való kapcsolatunk
és hitünk elmélyítését segíti elő. Egy keresztyén gyülekezet, amely
Jézus akaratából, a Szentlélek által kelt életre, alkalmas közösség
arra, hogy elmélyítse a Szentháromság Istenbe vetett hitünket, vigasztalja a gyászolókat, imádkozzon a betegekért, támasza legyen
az erőtleneknek, és biztos hátteret adjon az életünknek. Ajándék
azért is, mert nemcsak az Istennel való kapcsolatunk mélyül, hanem az embertársainkkal való kapcsolataink is.
Egy védett és áldott sziget ebben a nyomorúságos világban,
ahol megtanulhatunk türelmesnek lenni, egymásért imádkozni,
megbocsátani, kitartónak lenni, felelősséget viselni a másik iránt,
szeretni, egyszóval jobb embernek lenni. Minden keresztyén gyülekezet ajándék az Úrtól, és akik vágynak az Istennel való élő kapcsolatra, azoknak helye van ott, de nem azért, mert az egyház ezt
mondja, hanem mert az Úr akarja így. Az az Úr, aki feltámadott a
halálból, felment a mennybe és elküldte Szentlelkét, hogy velünk
legyen minden napon a világ végéig! Ámen.
ESZTERGÁLY ELŐD GÁBOR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

Csömör-Nagytarcsai
Református Missziói Egyházközség
Postacímünk és a lelkészi hivatal címe:
2141 Csömör, Emlékmű köz 4.
Lelkipásztor: Esztergály Előd Gábor
Honlap: www.csoref.hu;
E-mail: csomor-nagytarcsa@reformatus.hu;
esztergaly.elod@reformatus.hu
Alkalmaink Nagytarcsán:
- istentisztelet minden vasárnap 8.30-tól
az evangélikus templomban
- hittan 1-8. évfolyamon a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában, az órarend szerint
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HITÉLET

A mi hitvallásunk: Erős Vár a mi Istenünk!
Húsvét után vagyunk, de nem húsvét
mögött! A feltámadás örömhíréből élünk, és merítünk reményt a legkilátástalanabb helyzetekben is!
Legutóbb Rogate (Imádkozzatok!) vasárnapja előtt történt, hogy egy súlyos
beteghez hívtak, akit a kórházból hazaadtak, mert már nem tudtak rajta segíteni. Többet már nem tudtak tenni érte, s
egyébként is, mindennél többet jelent,

Mennybemenetel
Jézus célja, hogy üdvözítsen bennünket, és ennek záloga a mennybemenetel. Ettől kezdve a
Krisztussal való „érintkezés” már egyet jelent az
üdvösségünkkel való kapcsolatteremtéssel. A
mennybemenetel titka tehát elszakíthatatlan
ettől az új, és minden tekintetében isteni –
transzcendens – kapcsolatteremtéstől.
Emberi szempontból a mennybemenetel
Jézust elérhetetlenné teszi. Aki mégis kapcsolatban marad vele, az már túllépett azon, amit
emberinek mondunk. A titok azonban pontosan az, hogy csak az tudhatja, ki az ember, aki
már túl van az emberi lehetőségek korlátain.
Akik megkapták a hit ajándékát, azok túlléptek
emberi határaikon, hiszen nem a józan eszükkel látták be és fogadták el azt, hogy aki a kereszten meghalt, akinek átszúrták az oldalát,
harmadnapra föltámadt és él. Örökké él. A hit
Isten ajándéka, ami túllendít minket korlátainkon, mivel a minden értelmet meghaladó szeretet életté lett bennünk.
A megtört és fölemelt szívű ember a szentmisében megdicsőíti a Fiúban az Atyát. De hogyan lehet, és hogyan értsük azt, hogy általunk
dicsőül meg, és általunk dicsőíti meg az Atyát
az, aki minden dicsőség Ura? (1Kor 2,8)
Jézus fölemel minket önmagához, és bevon
minket saját életébe, nekünk pedig „helyet” kell
készítenünk az ő számára, hogy végre befogadja őt a világ. Úgy kell élnünk, hogy általunk lássa meg a világ, hogy nincs más út, és nincs más

ha otthon töltheti valaki utolsó napjait.
Lánya hívott, hogy édesanyja nagyon
szeretne találkozni velem, úrvacsorát is
szeretne venni.
Már nem voltam biztos benne, hogy
felismert, a hospice szolgálat munkatársai is ott voltak, hogy infúziót kössenek
be, fájdalmat csillapítsanak. Amikor végeztek, elővettem a gitárt, és elénekeltem kedves énekét: „Ne félj, mert
megváltottalak, neveden szólítottalak,
karjaimba zártalak, örökre enyém vagy!”
Már láttam, hogy elalélt a fáradtságtól…
Imádság, áldás, és szóltam a lányának,
hogy sajnos nem tudtam neki úrvacsorát
adni.
Majd elköszöntem tőle, a hospice-os
munkatársaktól, s végül a betegtől: „Erős
Vár a mi Istenünk!” Mire azonnal kipattantak a szemei, megkérdeztem, szeretné-e Jézus testét és vérét magához
venni…
Az ápolóknak mondtam, hogy milyen
érdekes, hogy pont erre a köszönésre tért
magához. Ők azonban nem csodálkoztak
ezen, csak azt mondták, hogy nyilván
azért, mert Isten valóban ERŐS VÁR. Azt
is mondták, hogy milyen fontos a testi értintés egy betegnek, de a lelki érintés
még fontosabb!
Nagyon hálás vagyok, Isten lelki érintéséért! Hogy azt is megérintette, akiről
az előbb írtam, s így pár nappal később
békében mehetett el. Annak ellenére,

hogy úgy érezte, amióta ágyhoz kötötte
a betegsége, a hitélete nagyon leült. De
Jézus nem a győztesek, nem az erősek Istene. Valaki így fogalmazott: „ő a vesztesek Istene.” Azoké, akik úgy érzik,
elfáradtak, nem elég jó hívők, nem elég
szépek, nem elég erősek, nem elég befolyásosak, nincs elég hatalmuk.
Mindig belefutunk abba a tévedésbe,
hogy nekünk „elég jónak” kell lenni ahhoz, hogy értékes életet éljünk, és ahhoz,
hogy reménykedhessünk az örök életben. Pál apostol egy helyen arról ír a Bibliában, hogy nincsenek sokan a
gyülekezetben olyanok, akik emberi
megítélés szerint bölcsek, hatalmasok
vagy előkelők.
Isten azokat választotta ki, akik a világ
szemében bolondok, nem előkelők, sőt
lenézettek. Mindig legyen előtted, hogy
a mi hitvallásunk nem az, hogy erős vár
az emberi hatalom, pénz vagy siker. Az is
megérint, de akivel ez történik, az tele
lesz félelemmel, mert elmúlik. A mi hitvallásunk ez: Erős Vár a mi Istenünk! Jézus
emberi megítélés szerint vesztes volt,
meghalt a kereszten, de feltámadt, és jelen van most is, hogy megérintsen, megerősítsen.

lehetőség az ember életének beteljesítésére,
mint az, amit Krisztus mutatott. Nekünk kell őt
– akit kivetettek az emberek – újra és újra az
emberek elé vinni, hogy megint gondolják végig, mit tettek, mit tettünk.
Jézus a világosság, de már csak rajtunk keresztül világosíthatja meg az emberek életét.
Mi lettünk az élet kovásza és sója. Ahhoz, hogy
a küldetésünket beteljesítsük – világossággá,
kovásszá és sóvá lehessünk –, Krisztusban és
Krisztusból kell élnünk, mert csak őáltala és
őbenne dicsőíthetjük meg az Atyát. Ezért ajándékozta nekünk a szentségeket, amelyekben az
ő életének titkait ragadhatjuk meg, és válthatjuk életté. A szentségek ugyanis éppen azt célozzák, hogy belőlük élve szentekké legyünk, és
így meggyőzzük a világot arról, hogy Isten szeretete tart fönn mindent. A szentek, akik a
szentségek által Jézusból éltek, elfogadtatták
és érvényre juttatták azt, amit Jézus általuk
akart végbe vinni. Bennük lett a hír – az evangélium – igazzá és igazsággá: Krisztus él, szeret
és megbocsát.
A mennybemenetel titka az Istennel való
kapcsolatteremtés olyan új formáit rejti magában, amelyekről eddig azt gondoltuk, hogy
nem vihetnek minket közelebb Istenhez. Különösen gondolunk itt a szenvedésre, melyben Isten büntetését véltük fölfedezni.
A Krisztus szeretetében vállalt szenvedés valójában nem cselekedet, hanem kommunikáció. A szenvedés Isten és az ember párbeszéde
a szeretetről, ahol az ember folyton kérdez, és
keresi a miérteket, míg Isten erőt, hitet ad ah-

hoz, hogy feleletek nélkül is – vagyis a fájdalommal teli csöndben, némaságban, egyedüllétben – legyen ereje a szenvedőnek arra, hogy
mindezek ellenére ne fordítsa el tekintetét tőle, hogy ne váljék megkeseredetté és reménytelenné.
A mennybemenetel Isten akaratának végső
célja, lényegében az emberszeretetének beteljesedése. Aki hisz ebben a szeretetben, és tesz
ezért a szeretetért, az úgy tart kapcsolatot Istennel, hogy egyszersmind önmagát – egész
életét – Isten akaratának tekinti, akiben Isten
megdicsőítheti önmagát.
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BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS

Események, információk
Június
15. szombat évzáró a plébánián.
16. vasárnap 9 órakor Te Deum a kistarcsai
templomban
23. szentmise Nagytarcsán
29. szombat, Váci Egyházmegyei Találkozó
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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Piaci körkép
Gőzerővel indul a szezon! Most már végérvényesen itt a nyár, ugyan a szeszélyes időjárás miatt néha úgy érezzük,
mintha az ősz köszöntene be újra. Míg
eddig az aszály nehezítette a gazdák
életét, most bőven jött az égi áldás.
Zöldellenek is a kertek, nő a retek, a fejes saláta és az újhagyma is szárba szökkent. A földiepernek nem igazán
kedvezett az idő, mert a csapadék mellett a napsütés is nagyon jól jött volna
az érés szempontjából. Kicsit megkésve,
de nagy sikerrel lezajlott piacunkon az
epervásár. Hűséges partnereink jöttek
idén is Albertirsáról. Az árat, minőséget
a vásárlók is értékelték, hamar elfogyott
a készlet. Miklósék nyáron cseresznyével, meggyel jönnek még a piacra, a vásárokról időben szeretnék hírt adni.
Piacunk tovább bővítette kínálatát.
Úgy tűnik, sikeres a mobil húsáruda, jómagam is mindig veszek tőlük, meg vagyunk elégedve a minőséggel. Csak
tőkehúst árulnak, marha, sertés és baromfihúst. A húst a helyszínen meg is
darálják. Rendelés esetén pacalt is hoznak.
A kürtőskalács továbbra is népszerű,
a lángosos büfé előtt is sokszor sorok
állnak. Újra itt van a piacon Tóni úr, az
ezermester. Kulcsmásolást, élezést, sőt
kerékpárjavítást is vállal. A Fazenda
Farm és a Kohajda Hús kiváló minőségű
árui hamar fogynak a standokról. Nagytarcsai gazdánk, Norbi egyre több ízesítésű sajttal lepi meg a vevőket. A
joghurt, körözött mellett lilahagymás,
snidlinges, diós tökmagos, áfonyás, sőt
csilis sajtot is lehet vásárolni, natúr és
füstölt állapotban. Szintén újdonság,
hogy Zsolti zöldségesünknél már bankkártyával is lehet vásárolni.

A nyáreleji árubőség meg is mutatta
hatását, néha már harc zajlik az asztalokért. Nincs könnyű dolga piacfelügyelőnknek,
Fehér
Istvánnak.
A
Közszolgáltató jóvoltából június elején
új pavilonokkal, asztalokkal bővültünk,
köszönet érte. Így már méltó módon tudunk készülni a piac ünnepére.
Piacunk ugyanis jubileumra készül,
szép kerek évfordulóra. Július 5-én pénteken ünnepeljük a Nagytarcsai Piac létrejöttének 5 éves évfordulóját. Öt év,
nekünk nagy korszak! Az új beköltözők
nem is érzékelik, milyen lehetett e község piac nélkül. Üres volt a tér….csendes….. nem libbent a kürtős és a lángos
illata, a bőszoknyás mamik otthon kapálgattak. A konyhakerttel nem rendelkezők mehettek a multikba egy csomó
petrezselyemért. Persze ez túlzás, de közelít a valósághoz.
Jó, hogy van piacunk! Ezt a szép évfordulót szeretnénk illően megünnepelni. Sok szeretettel várunk mindenkit a
piac születésnapi rendezvényére, július
5-én pénteken! Kóstolókkal, vendégasztallal, tortával várunk mindenkit. A
piacra kilátogatókat a Nagytarcsai Közszolgáltató támogatása által megvendégeljük egy tál meleg gulyással.
Akit érdekelnek a heti akciók, a piac
friss hírei, az látogasson el a Piac FB oldalára:
https://www.facebook.com/nagytarcsaitermeloipiac , de a szezonális vásárokat itt az újságban és plakátokon is
igyekszünk meghirdetni.
Jó piacozást kívánunk mindenkinek!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ
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V. Nagytarcsai Mölkky Fesztivál a majálison
Az ünnepélyes eredményhirdetéseket a
színpadon a nézők tapsa kísérte. Aki még
nem ismeri ezt a dobójátékot, szívesen kipróbálná, és életkora 0-99 év között van, az legközelebb a június 15-i múzeumok éjszakáján
kezébe veheti a dobófát. Feltétlenül számítunk a felnőttekre is! Köszönet a segítségekért, amit kaptunk a rendezvény során, az
önkormányzatnak, a szlovák önkormányzatnak, valamint mindenkinek, aki éppen arra
járt és segített bármiben is.
Végül köszönet annak, aki nélkül szintén
nem jöhetne létre a fesztivál, aki a Társjáték

dén ismét május 1-jén találkozhattunk a
Iméljük
mölkky finn dobójátékot ismerők – és reszeretők – közösségével. Örömmel láttuk, hogy sok olyan lakótársunk van, aki
megszeretve a játékot, ismét felkereste a rendezvényünket.
Célunk a hagyományteremtés, és az izgalmas, jó hangulat. Bizony, a majális forgó, pergő, tornázó, táncoló forgatagában kicsit
aggódva figyeltük az óvodás és alsós gyerekeket, hogy vajon a rengeteg délelőtti program mellett eljut-e hozzájuk a folyamatosan
reklámot produkáló műsorvezetőnk hívó
hangja. Itt köszönöm meg az egész napi
mölkkyvel való törődését Verbanics Lászlónak.
Apró örömök: sikerült találnunk két óvodást, akik végül szívesen játszottak velünk.
Csak el kellett kezdeni, és máris összeállt az alsósokból is egy kis csapat. A résztvevők érmeket, okleveleket és apró ajándékokat kaptak.
Délután már a felsősök kettő és a felnőttek
három csapata mérte össze ügyességét.
A játék lényege, hogy különböző nehézségekkel akadályoztatva 50 pontot kell összegyűjteni a 12 db bábú eltalálásával és
ledöntésével.
Hirtelen felgyorsultak az események, az öt
csapathoz, öt mölkky készletet varázsoltunk
elő, és birtokba vettük a teniszpálya és a focipálya közötti zegzugos üres részeket. A felnőtteknél is létrejöttek a döntő mérkőzések
és a bajnokok is meglettek.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Klub egyik alapítója: Krantzné Magyar Ági.
Persze, már a VI. Nagytarcsai Mölkky Fesztiválon jár a szervezők gondolata. Várjuk az érdeklődőket jövőre is.
SEBŐK ZSUZSANNA
A SZERZŐ FELVÉTELEI
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Gyermeknap
Május utolsó hétvégéjén ezúttal is nagyszabású
gyermeknap volt Nagytarcsán. A Füzesligeti Szabadidőparkban lufierdő, finomságok és játékok
várták a falu kicsinyeit, fiataljait, családjait. Nagy
sikerük volt a kézműves foglalkozásoknak. Számos játékra fel lehetett ülni, ilyen volt a dodzsem és a kisvonat, és persze a lovacskákra is
felülhettek a gyerekek. Nagy volt az érdeklődés
az állatsimogató környékén is.
A nagysátorban előadások, színpadi programok, szórakoztató műsorok várták a közönséget.
A gyermeknapi program keretében került sor
a Füzesligetért Egyesület új szerzeményének, a
szabadtéri pingpongasztalnak az ünnepélyes átadására.
Az új szerzeményről és tervekről Tóth-Bagi
Szilvia, az egyesület elnöke beszélt.
– Folyamatos törekvésünk, hogy korszerű kültéri játékokkal gazdagítsuk a szabadidőparkot. Erre a pingpongasztalra két éve kezdtük meg a
gyűjtést, a Liget Fesztiválon. A sütemény- és limonádé kínálása kapcsán gyűlt adományok jelentették az alapot. Ezután az őszi Tökfesztiválon is
gyűjtöttünk, s ugyanezek a rendezvények évente
ismétlődnek, így mondhatom, több éves gyűjtésnek, és az adó 1 százalékoknak köszönhetjük az
összegyűlt háromszázezer forintot, amelyből megvásárolhattuk ezt az asztalt.
A kültéri, szeles viszonyokhoz alkalmazkodó
ütők és labdák is rendelkezésre állnak, amelyeket Krantzné Ágitól lehet kölcsönözni, de bárki a
saját ütőjével és labdájával is játszhat, főleg szélcsendben.
Az elnökasszony az idei tervek közül kiemelte
a felnőttek testmozgását segítő elliptikus sétálót, amelyre az önkormányzat biztosít forrást. A
további tervek között szerepel egy drótkötélpálya és egy fészekhinta, ezek is önkormányzati
beruházásban valósulnak meg az idén.
Az egyesület viszont újabb gyűjtést indít,
mégpedig egy napvitorlára, amely a tűző nap ellen védi majd a homokozó körül játszó kicsiket.
(SzilasTV)
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Felhívás - kötelező ebösszeírás
Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az
eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy
alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az eböszszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Önkormányzatunk a törvényi kötelezettség alapján 2019.07.31 napjáig ebösszeírást végez. Ezzel összefüggésben felhívom a község ebtartókat és tulajdonosokat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő
adatlapot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni és az ebösszeírási időszak végéig visszajuttatni hivatalunkhoz az alábbi módokon:
Személyesen ügyfélszolgálatainkon, vagy a községünk megbízott állatorvosánál: dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, Kerepes-Vet és Tarcsa-Vet Állatgyógyászati Központok
Kisállatorvosi szakrendelők, Állatpatikák, Állateledel- és –felszerelés
szaküzletek, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.
Postai úton: 2142 Nagytarcsa Rákóczi utca 4
Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem
mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól! Az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkor-

mányzat rendelkezésére bocsátani. A nyomtatvány csak egyetlen eb
adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése
szükséges!
Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Hivatalunk ügyfélszolgálatain,
letölthető nagytarcsa.hu honlapunkról.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján ebenként
30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik, erre tekintettel kérem, hogy fokozottan figyeljenek
az adatok megadásánál!
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható,
ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel
nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel
nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni
a járási állat-egészségügyi hivatal felé.
Bővebb felvilágosításért lépjenek kapcsolatba az Ügyfélszolgálat munkatársaival ügyfélfogadási időben a 06 28 450-204/101telefonszámokon Sebőné Balogh Zsuzsanna.

A Téry Ödön Túra Club látogatása
Sashalom-Cinkota-Nagytarcsa ( 2019-04-14)
Virágvasárnap reggel fél tízkor találkoztunk az Őrs Vezér téren, innen
indult el 20 fős kis csapatunk megismerni a XVI. Kerület egy részét, valamint Nagytarcsa települést, kolléganőm Sebők Zsuzsi segítségével,
aki egyébként Nagytarcsán él, és nagyon jól ismeri ezt a környéket.
Első állomásunk Sashalmon a Havashalom parkban álló Szent István
emlékmű megtekintése volt, ami Törley Mária szobrászművész alkotása. (Törley József dédunokája) Innen nem messze található a 2017-ben
átadott Reformátorok Tere, mellette pedig egy 17 méter magas kilátó,
melyre többen is felmentünk. Tetejére 100 lépcsőfok vezet, körpanoráma nyílik a Budai-hegységre és a mellvéden végigfut egy körpanorámafotó ami megmutatja, hogy adott irányban nézve milyen
nevezetességek láthatók a távolban. (Csak épp most a párás idő miatt
nem minden volt látható.)
Egy kis pihenő után tovább indultunk Cinkotára, ahol megnéztük
a XII-XIII.század fordulóján épült Evangélikus templomot.
Délben tovább indultunk Nagytarcsára, ahol már a buszmegállóban fogadott minket Győri András Timotheus aki a település korábbi
lelkészének Győri Jánosnak a fia.
Megismerhettük a templom szó jelentését, a templom történetét,
berendezését, a freskókat, rengeteg biblia történettel fűszerezve, megtudhattuk, hogy itt található az ország egyetlen kettős szárnyasoltára,
és hogy az egyházi esztendő ünnepköreiként változtatható. Végül felmehettünk megnézni, az orgonát, és a toronyban a harangokat is. ( 4
harang)
Nagytarcsa következő állomása a Lájk Cukrászda volt, ittunk finom
kávét, sütit, majd elsétáltunk a Falumúzeumhoz ahol András felesége
Győriné Kováts Andrea várt minket nagyon kedvesen.
Az alföldi parasztház stílusú épületben szervezte meg Sztehlo Gábor az ország első 1938-1944-ig működő bentlakásos népfőiskoláját.
Andi bemutatta nekünk a múzeumot, Nagytarcsa helytörténetét és
méltán híres néprajzi emlékekeit, az itt élő magyar-szlovák ősök élet-

módjára utaló gyönyörű népviseletet és enteriőröket. Különösen tetszettek a ruhák, párnák, függönyök hímzései.
Ezúton köszönöm meg a nagytarcsai házaspár szíves vendéglátását, (zsíroskenyér, tea,) és azt a sok értékes információt, amit a községről megtudtunk. A múzeumkertben bőven nyíló ibolyából kötött
csokrokkal és kellemes élményekkel gazdagodva távozhattunk erről
az értékes helyről.
Hazafelé menet még megcsodálhattuk a húsvéti tojásfát, ez is egy
érdekesség volt számunkra.
Köszönöm a részvételt, remélem mindenki jól érezte magát!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

BORSAT ÉVA ( TÚRAVEZETŐ)
TÉRY ÖDÖN TÚRA CLUB
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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.
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Védőnői szolgálat – Egészségház

Egyéb egészségügyi ellátás

1-es körzet: védőnő Kissné Szarka Krisztina
Nagytarcsa, Múzeumkert út 2-4, Telefon: +36 70 382 8421, 28 450 251
Tanácsadás csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére:
kedd: 8.00-12.00, csütörtök: 8.00-12.00
Iskolások részére csütörtök: 12.00-14.00
A körzethez tartozik az iskola és a két óvoda.
2-es körzet: védőnők Csépe Katalin, Simonné Szatmári Tünde
Nagytarcsa, Sport utca 8.
Védőnői tanácsadás csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák
részére: előzetes időpont-egyeztetés szerint!
Csépe Katalin Tel.: 06-30-381-1332, Tanácsadás: Kedd: 14.00-16.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com
Simonné Szatmári Tünde Tel.: 06-30-568-5668
Tanácsadás: csütörtök: 8.00-10.00
E-mail: nagytarcsavedono2@gmail.com

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

Nagytarcsai gyermekorvos

SZOCIÁLIS HÁLÓ

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
Jún. 17- aug. 23. között: H: 14-17 K: 9-12 Sz: 8- 10 Cs: 15-18 P: 11-13

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

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 Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
12:00 – 18:00
Kedd:
09:00 – 13:00
Szerda
12:00 – 16:00
Csütörtök:
09:00 – 13:00
Péntek:
08:00 – 10:00
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 hulladékszállítás rendje június-július

Ügyfélszolgálat: Nagytarcsa, Sport utca 5.
Ügyfélszolgálati idő: minden hétfőn 08:00-18:00,
valamint minden szerdán 08:00-16:00 óráig
E-mail: nagytarcsa@eth-erd.hu
Kapcsolattartó: Ádány Barbara telefon: +36 20 216 32 60

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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HIRDETÉS
A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola állást hirdet:

Menetrendváltozás
A Volánbusz Zrt. vezérigazgató-helyettese az alábbi levélben tájékoztatta
Nagytarcsa polgármesterét a változásokról:
Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozással telefonos egyeztetésünkre
június 5-étől a Szilas Ipari Parkból munkanapokon 5:30-kor, illetve minden nap
6:30-kor induló járatokat 15 perccel korábban közlekedtetjük. A járatok így
5:29-re, illetve 6:29-re érkeznek majd Rákoscsaba vasútállomásra, biztosítva az
átszállási lehetőséget az 5:36-kor és
6:36-kor Budapestre induló vonatokhoz.
Üdvözlettel,
Goda Zoltán

Értékesítés:
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Varga Renáta: 06304612826
Merczel Sándor: 06306504314

(A módosított menetrend
az önkormányzat portálján
– www.nagytarcsa.hu –
megtekinthető).

Nagytarcsai TÜKÖR

HIRDETÉS
Kövesse nyomon Nagytarcsa
és a térség eseményeit
a SzilasTV műsorában!

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

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

Lbub

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

ML PB NET KFT.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

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
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Tanyasi Húsbolt

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.

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

ISO 9001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!
ISO 14001

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

Juka Bt.

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

