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Korább

Falumúzeum
A Falumúzeum épülete eredetileg 1939-ben a Tessedik
Sámuel nevét viselő első, országos hírű bentlakásos népfőiskolának adott helyet, melyet Sztehlo Gábor evangélikus lelkész alapított. A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága az Evangélikus Egyháztól vásárolta meg az
alföldi parasztház-stílusban emelt épületet.
Az első kiállítás megnyitását ötéves győjtőmunka
előzte meg. A Falumúzeum 1960-tól őrzi és tárja az érdeklődők elé a község gazdag történeti és néprajzi emlékeit.
A szervező-alapító Molnár Lajos és Molnár Lajosné tanító házaspár elképzelésének megvalósítását a nagytarcsai lakosság támogatta, segítette. A féltve őrzött,
őseiktől örökölt tárgyakat a létesítendő múzeum számára ajándékozták.

Sokan nem tudják, hogy a Falumúzeum nem a község
tulajdona. Most lehetőség nyílik arra, hogy a falu térítésmentesen megkaphassa. Egyebek között arról is döntött
januárban a képviselő-testület, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Nagytarcsa Község Önkormányzatának
vagyonkezelésében) lévő ingatlanegyüttes ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Korábbi lapszámunkban tudósítottunk a legutóbbi
nagy állagmegóvási munkákról, amelyek még folytatódnak. Legyen hát a miénk a megújuló, szépülő Falumúzeum!
(Képünk a megújult térben készült.
A programokról szóló cikkünk a 11. oldalon olvasható.)

RENDEZVÉNYEK

Március 15.
Tisztelettek meghívjuk
a település lakosságát az 1848-as polgári forradalom
kitörésének évfordulóján rendezendő
ünnepi megemlékezésre!
Program:
10:30 Ünnepi Istentisztelet az Evangélikus Templomban
12:00 Ünnepi megemlékezés, műsor, koszorúzás
a Petőfi szobornál
Mindenkit szeretettel várunk!

2

Nagytarcsai TÜKÖR

ŐNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület határozatai januárban
Januárban több alkalommal is ülést
tartott Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A
továbbiakban három ülésen született döntésről tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat.

let-cseréjével kapcsolatos döntéseket
hozott, amelyek az önkormányzat honlapján lesznek megtekinthetőek.
A testületi ülés egyik legjelentősebb
döntése volt a Falumúzeum további
sorsával kapcsolatos határozat.

Január 15.

Eszerint az önkormányzat a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában (és a Nagytarcsa Község
Önkormányzatának vagyonkezelésében) lévő Nagytarcsa 147 és 148/2
hrsz-ú ingatlanok (2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 21.) 147 és 148/2 hrszú ingatlanok 100 %-os hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Molnár Lajosnét saját halottjának
tekinti, és a temetési költségek összegét a 2020. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Döntés született, hogy a testület a
2020. évi költségvetés kulturális- és
sport keretének terhére kiírt pályázati
felhívást és az ahhoz tartozó módosított pályázati adatlapot elfogadja, és a
beadási határidőt 2020. január 31-re
módosítja.

Január 20.
A képviselő-testület napirendjére
vette Koszták Rudolf képviselő előterjesztését a kommunális adó kivezetésének megtárgyalásáról.
Zárt ülésen döntött a testület a
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
vezetője által kezdeményezett megbízási szerződésről, és azt egyhangúlag
elfogadta.
Szintén egyhangúlag fogadta el a
testület a 2020. évi munkatervét.
Egyhangú volt a szavazás a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával való
együttműködési megállapodás jóváhagyása tekintetében is.
Elfogadta a képviselő-testület az ANTEA KFT. benyújtott beszámolóját.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a Nagytarcsai FLEX Polgárőr
Egyesület 2019. szeptember 5-én kelt
támogatási szerződését módosítja,
amelynek alapján a 2019. évi támogatási összeg felhasználási határideje
2020. március 31-re, az elszámolás határideje pedig 2020. április 30-ra változik. Míg ezen döntés egyhangú volt, a
testület nem járult hozzá, hogy a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület részére
minden év költségvetésében fix, állandó keretet állítson be.
A továbbiakban a képviselő-testület
ingatlanok elidegenítésével, részterü-

Az ingatlanokat az önkormányzat a
jogszabályban meghatározott helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára kívánja felhasználni,
és feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, valamint kulturális, közfeladat ellátási célra kívánja
felhasználni. Ez a döntés magyarra fordítva arról szól, hogy végre a település
tulajdonába kerülhet saját Falumúzeuma. A döntés egyhangú igen volt.
A testület egyhangú határozatot hozott, hogy élve a Pilisi Parkredő Zrt.
megkeresésében tett ajánlatával kapcsolatban felkéri a polgármestert a
kapcsolat felvételére a Pilisi Parkerdő
Zrt-vel, a Mező utcával határolt területen történő erdőtelepítés lehetséges
kivitelezésével kapcsolatban. Az élet
azonban ezt a döntést túllépte, a tulajdonosok azóta önerőből elvégezték a
faültetést.
A képviselő-testület egyhangú határozattal úgy döntött, hogy az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között
érvényben lévő szerződést változatlan
feltételekkel 2020. június 30-ig meghosszabbítja.
A testületi ülés legfontosabb döntése az volt, hogy a kommunális adót
2020 január 1-től visszamenőleg megszünteti. Ezzel kapcsolatban ugyanezen az oldalon olvashatják a jegyző
tájékoztatóját. A döntést a testület egyhangúlag hozta meg.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő
Szolgálat 2020. évi költségvetésében a
megbízási szerződésben foglalt összeg
szükséges pénzügyi fedezetét biztosítja.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Január 22.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja és aláírásra javasolja a
módosított ellátási és üzemeltetési
szerződést a Medina-Vital Kft-vel,
amelynek képviselője dr. Dutka Edina,
és felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.

Tisztelt Adózók!
Nagytarcsa Község Képviselő-testülete a
2/2020. (I.20.) számú önkormányzati rendeletével 2020. január 1. napjától a magánszemélyek
kommunális
adóját
kivezette. Az alábbiakban tájékoztatni szeretném Önöket az adónemhez kapcsolódó
túlfizetések rendezéséről.
Azon adózóknál, akiknél a magánszemélyek kommunális adószámláján túlfizetés,
de más adószámláján esedékes tartozás
van, a túlfizetés összege - a tartozás erejéig
- hivatalból átvezetésre kerül.
Azon adózók részére, akik a 2020. évi kommunális adó összegét 2020. január 1. napja
után befizették (és más adónemen nincs
esedékes tartozásuk), az adó összegét automatikusan visszautaljuk a rendelkezésünkre álló számlaszámra vagy postai
címre.
Azon adózóknak, akik a korábbi adóévekben történt befizetéseik alapján tartunk
nyilván túlfizetést (vagy az átvezetést követően továbbra is túlfizetés mutatkozik),
a visszautalásra külön kérelmet kell benyújtaniuk.
A nyomtatvány megtalálható a www.nagytarcsa.hu/Adóügyi iroda/Letölthető dokumentumok alatt „Kérelem adótúlfizetés
visszaigénylése” elnevezéssel. A kérelem
benyújtható személyesen, postai úton
vagy ügyfélkapuval rendelkező adózó esetén a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
(e-önkormányzat) oldalon keresztül.
Az adófolyószámla egyenleg lekérdezhető
online ügyfélkapun keresztül a
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (e-önkormányzat) oldalon.
Ancsin László Zoltán
jegyző
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Évnyitó interjú a polgármesterrel
A hagyományok szerint az év első hónapjában szoktunk interjút készíteni a polgármesterrel, vázolva az új esztendő feladatait.
Januárban ez valahogy nem jött össze, hiszen a választások után, novemberben és
decemberben összegyűlt sérelmekről szólt
Rimóczi Sándor írása. Nos, talán februárban
elérkezett az idő, hogy az első reakciók után
tárgyilagosabb, indulatoktól mentesebb interjú szülessen.
– Fura dolgokat produkál a demokrácia. Nagytarcsán a népakarat a harmadik ciklusban is önt
ültette a polgármesteri székbe, de ugyanez a népakarat többséget alkotó ellenzéket is produkált.
Hogyan lehet kisebbségben kormányozni?
– Amerikában ezt a „béna kacsa” jelzővel illetik, nos, nálunk is hasonló most a helyzet. Hozzá kell tennem, nem ez az első ciklus, amikor az
általam képviselt csapat kisebbségbe szorult, de
az országos politika nem gyűrűzött be a nagytarcsai közéletbe, mindig felül tudtunk emelkedni a szavazati arányokon. A döntő tényező a
falu érdeke volt. Most – túl az első afférokon és
füstölgéseken – még mindig úgy érzem, hogy
hiába nyújtottam békejobbot az ellenzéknek,
valamiért ezt nem fogadták el.
– Viszont láthatóan felpezsdült az élet, legalábbis a testületi ülések számát illetően.
– Ez így van, de azt gondolom, néha a kevesebb több lenne…
– Ugyanakkor látható a testületi határozatokat olvasva, hogy a decemberben megszokott 4:3as szavazati arány megváltozott. A legtöbb
januári döntés 7:0 aránnyal született. Azaz, egyhangúlag.
– Ha olyan előterjesztéssel találkozunk, ahol
a falu érdekei vannak előtérben, természetesen
én is megszavazom, és a kisebbségbe szorult
képviselőtársaim is mellé állnak.
– Eszerint hoz az ellenzék olyan ötleteket, amelyekre ön is azt mondja, no lám, ez jó, kár, hogy
nem nekem jutott eszembe?
– Természetesen igen, és ezt nem bánom, hiszen van ennek a felállásnak jó oldala is, előkerülnek olyan szempontok, olyan javaslatok,
amelyek eddig elkerülték a figyelmemet, vagy
az előző testület figyelmét.
– Lássunk néhányat a lakosságot érintő, egyhangúlag megszavazott előterjesztések közül. Például 7:0-ra nyert az az előterjesztés, hogy január
1-től visszamenőlegesen szüntessék meg a településen a kommunális adót.
– Ez történetesen a függetlenként indult
Koszták Rudolf képviselőtársam előterjesztése
volt. Magam is támogattam, de semmiképp se
szeretnénk kisajátítani ezt az érdemet. Tudni
kell, hogy szinte valamennyi polgármester- és
képviselő-jelölt programjában szerepelt ez a javaslat. Így nem csoda, hogy egyhangúlag megszavaztuk. Hogy sok vagy kevés az az összeg,
ami így a lakosság zsebében maradhat? Tizenhatezer forint marad a zsebben, tudni kell, hogy
korábban már volt egy kétezer forintos csökkentés. Van, akinek ez jelentős összeg, van, akinek nem, de fontos, hogy az önkormányzat
költségvetésében alig észrevehető a hiánya.
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– Miért, mekkora Nagytarcsa költségvetése?
Másfél milliárd körül lehet…
– Kicsit több is annál, de a költségvetés megszavazása még hátra van, most nagyon nem
mennék a mélyére. Annyi bizonyos, és ezt elmondhatom, hogy ennek az összegnek a túlnyomó része a vállalkozások, zömében az ipari
parkokban működő kis- és középvállalkozások
iparűzési adóforintjaiból jön össze. De el kell
oszlatnom azokat a hiedelmeket, hogy mi több,
mint másfél milliárdból fejleszthetnénk a falut.
Szerencsés helyzetünknek köszönhetően százmilliót azonnal befizetünk szolidaritási adó címén. Fenn kell tartanunk az önkormányzat
intézményeit, béreket, járulékokat fizetünk. Öszszességében százötven-száznyolcvan millió forint marad beruházásra, fejlesztésre,
karbantartásra. Nem mondom, hogy ez kis
pénz, így is sokan cserélnének velünk…
– Ha már itt tartunk, mik az idei év legfontosabb célkitűzései?
– Az elsők a gyermekintézmények. A bölcsődére nyert pályázati összeg államkincstári számlánkon van, csak a tervezési költségeket fizettük
ki belőle, bár sokan ma is úgy gondolják, hogy
más célokra fordítottuk a pénzt. Viszont a kivitelezéshez kevés. Sok más településsel együtt mi
is a Pénzügyminisztériumhoz fordultunk kiegészítésért, de nincsenek illúzióim, sorra érkeznek
hírek a visszautasításokról. Ennek ellenére így
vagy úgy, bele kell vágnunk a bölcsődeépítésbe. Az óvodánk is teltházas. Ha kell, telekvásárlással teremtjük meg a bővítés lehetőségét. Az
iskola felújítása, bővítése megtörtént, ehhez az
önkormányzat is hozzájárult, de már négyszáz
gyermek jár oda. Előbb-utóbb ott is lépnünk
kell. A gyermekorvos pedig jelezte, hogy Nagytarcsán ezeregyszáz tizennyolc év alatti gyermek él, kinőtték a Petőfi lakótelepi panel
földszintjén létrehozott rendelőt. Soroljam
még?
– A falu legégetőbb gondja az utóbbi években
az ivóvíz kérdése. Mi várható ezzel kapcsolatban?
– Beadtunk egy közös pályázatot a DPMV
Zrt-vel, ez most úgymond tartalékkereten van,
tehát van esélyünk. Ez egy 800 millió forintos
ivóvízminőség-javító pályázat, várjuk a döntést.
Tavasszal lefektetésre kerül egy új nyomócső
Kistarcsa felé, ez újabb javulást eredményez.
– Van Nagytarcsának egy nagyon értékes Falumúzeuma. Vagyis nincs, mert a falu csak a vagyonkezelését végzi, de állami tulajdon. Most arról
is döntött a testület – megjegyzem itt is egyhangúlag – hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását. Mi változik, ha megkapják?
– A Falumúzeum a miénk. Elődeink teremtették meg az épületet, elődeink hozták létre a
gyűjteményt, mi vagyunk a vagyon kezelői. Ha
végre a tulajdonosai is mi leszünk, könnyebben,
szabadabban végezhetjük az állagmegóvását,
karbantartását. Hiszen tényleg a miénk.

Zs. I.

Nyílt levél
a leköszönő
szerkesztőnek
Kedves István, Kedves Barátom!
Az élet nap mint nap szembesít mindannyiunkat azzal, hogy a dolgokat jobban is lehet
csinálni. Mindig lehetünk alaposabbak, körültekintőbbek, rámenősebbek, határozottabbak,
alázatosabbak
és
még
sorolhatnám…
Mégis, mindenki akként szolgálja a közt,
amilyen önmaga.
Mi, István, valóban 12 éve szolgáljuk Nagytarcsán a közt, reméljük, a településen élők
túlnyomó részének megelégedésére, legjobb tudásunk szerint.
Ide felmondásod margójára kívánkozik egy
bölcselet,
„Ott, ahol Isten megengedi, hogy valami öszszetörjön, csak azért teszi, mert ott valami
újat akar teremteni.”
Te, István végezted a dolgod. Pártállásra, felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül, magas színvonalon.
A lapot becsülettel írtad, szerkesztetted, a
korrektúrát időben leadtad, kapták mindazok, akiknek a lapban írásuk jelent meg, és
természetesen a jegyző, a polgármester, sőt,
2019 decemberétől az összes képviselő. Az
előző ciklusban, de azt megelőzően sem
volt példa arra, hogy valaki cenzúrázta volna a lapot. Ehhez a neved nem adtad volna.
Most viszont könnyen lehet, hogy a fürdővízzel a gyermeket is kiöntötték.
Nagytarcsa minden lakója nevében köszönöm eddigi munkádat, sok sikert és jó
egészséget kívánok!
Remélem nem lesz terhedre, hogy barátomnak tekintelek.
RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER

Van válasz is
Kedves Sándor!
Egyedül Nagytarcsa számára szerkesztettem
lapot, hiszen 13 éve már a televízió a hobbim,
a főállásom mellett. A tévéműsoraink hat települést érintenek, és természetesen minden
polgármesterrel tegező viszonyban vagyok,
már csak koromnál fogva is. Így most feloldhatjuk a több mint egy évtizedes álszenteskedést, igen Veled is tegező viszonyban vagyok,
és megtisztelsz, hogy a barátoddá fogadtál.
Viszont barátság nem mindenkivel akalult ki,
hiába tegeződünk.
Köszönöm a barátságodat, hiszen ez ritka és
megbecsülendő dolog.
De biztosíthatlak, bármit is hoz a jövő, ez kölcsönös, és így is marad.
Üdv: István
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Fő támaszaink: a bizottságok
A külsős tagok bemutatkozása előtt
bizottsági elnökökként szeretnénk röviden bemutatni, miért szükséges három bizottsággal együttműködve
folytatnunk a közös munkát. Ezt követően pedig arra a kérdésre kell választ
adnunk: a többlet feladatok mellett
vajon megéri-e mindez a falunak?
Mára mindannyian láthatjuk, hogy
Nagytarcsa – minden értelemben –
nagyközséggé kezdi kinőni magát, ahol
számos olyan plusz feladat jelentkezik,
ami jellegét tekintve komoly tervező és
előkészítő munkát igényel.
Elég a szerteágazó jogi és pénzügyi
szabályozásokra gondolnunk, vagy a felelős humánpolitikai feladatkörökre. Aki
pedig tisztában van a településfejlesztés
és üzemeltetés területével, az pontosan
tudja, hogy számos olyan új feladat hárul
valamennyi településre (köztük Nagytarcsára is), amire érdemben reagálni kell.
Mindezt máshol is időben felismerték.
A szomszédos településeket elnézve – a
teljesség igénye nélkül – láthatjuk: Kerepesen 7, Pécelen 4, Csömörön 4, Kistarcsán 3 bizottság segíti a z önkormányzat
képviselő-testületének munkáját.
A bizottságok jelentőségét egyébként
a jogalkotó is elismeri, hiszen a törvényi
rendelkezések alapján számukra önkormányzati döntést biztosít. Éppen ezért,
bizottsági tagjaink képzett, elhivatott és
felkészült szakemberek, akik tudásukkal
a döntés-előkészítésben vesznek részt,
így segítik a képviselő-testület munkáját.
A három hónap alatt már most is látszanak az első eredményeink és azok az
új irányok, amelyek mentén az építkezés
elkezdődött. Ugyanakkor vitathatatlan az
is, hogy ennyi idő alatt csodát egyikünk
sem tehet. A bizottsági tagoknak bele
kell rázódniuk a bizottsági munka folyamatába, és gyors rutint szerezni a rájuk
szakadt munkamennyiség kezelésében.
Mindezek alapján úgy véljük: korrektebb
és szerencsésebb 1 év után értékelni a bizonyítványt.

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

Csak zárójelben jegyezzük meg, eközben bejártuk a Csillagszem Óvodát, a
Községi Könyvtárat és a Falumúzeumot.
A bejáráson nemcsak a Településfejlesztési és Üzemeltetési (TEFÜ) Bizottság, hanem a képviselő-testület is részt vett. A
bejárás során az intézményvezetők tájékoztattak minket a felmerült aktuális
problémákról és azokról a szükséges fejlesztési, beruházási igényekről is, amelyek a költségvetés tervezési időszakában
különös jelentőséggel bírnak. Említhetnénk még az Orchidea utcai, vagy a Millenium
utca
–
Petőfi
utcai
kereszteződésben létesült gyalogátkelőhellyel kapcsolatos helyszíni bejárást is.
Mindezek hatalmas idő- és energiaráfordítást igényelnek, mégis jó érzéssel tölt el
minket, hogy érdemben hozzájárulhatunk a fejlődéshez.
Nagy örömünkre szolgál, hogy vannak
olyan helyi szerveződések, amelyek segítik munkánkat. Egyik példaként azt a
nagytarcsai kulturális szervezőcsapatot
említhetjük, amely önként vállalt társadalmi munka keretében segíti a bizottságok
működését.
Általa
minél
színvonalasabb, az igényeknek megfelelő kulturális, sport-, ismeretterjesztő rendezvényeket
van
lehetőségünk
szervezni.
Persze van, aki azt mondja, eddig is jó
volt minden, úgy, ahogy volt, miért kell
változtatni? Nos, mi erre annyit mondhatunk: a magunk részéről azt szeretnénk,
hogy egy feladat ne csak „el legyen végezve”, hanem jól legyen elvégezve. Ne
csak „döcögjön” valaminek a megvalósítása, hanem merjünk hatékony és szakmaibb válaszokat adni, illetve ne
futamodjunk meg az előttünk álló kihívásoktól. Egy felújítást például ne rövid távon – elmismásolva – oldjunk meg,
hanem érdemben segítve, felelősen biztosítsuk a településen élők mindennapjait, még ha ez gyakran a nehezebb út is.
Tehát az eddigiekhez képest nemcsak
alaposabb, mélyebb szakmai döntéseket
szeretnénk hozni, hanem több felada-

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:
Berbea Kft. Mogyoród
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tot/ügyet is viszünk, ami felértékeli a bizottsági tagok munkáját. Feléjük magasabb elvárásokat fogalmaztunk meg,
illetve a Hivatalra is több előkészítő munka hárul.
Azok kedvéért, akik szeretnének számokat látni a külsős tagok létszámnövekedése miatti 1,6 millió forintos évi
pluszköltség ellensúlyozására, kiemeltünk pár tételt:
1. A közétkeztető cég a faluban áremelést szeretett volna érvényesíteni,
amely során a 10%-ot lealkudtuk 7%-ra,
ami éves szinten 1.128.882 Ft megtakarítást jelent mindannyiunknak.
2. Észrevettük, hogy hibás a Közszolgáltató januári elszámolása. Így az eddig
biztosan realizált (megtalált) „megtakarítás” 675.000 Ft.
3. Az új képviselő-testület bízva a hatékony és felelős szakmai munkában, bizalmat szavazott az alpolgármester
asszony megemelt tiszteletdíjára (ami valahogy nem szerepelt az önkormányzat
által fizetett „felesleges” kiadások között).
4. Emellett számos olyan ügyet vizsgálunk, ahol lehetőségünk lehet még nagyobb pénzügyi mozgástérre, ami az itt
lakók életkörülményeinek fejlesztésére
fordítható.
Látható, hogy már most bőven „megkerestük” a következő időszakra a bizottságok plusz költségét, anélkül, hogy a
faluban a „szolgáltatási szint” csökkent
volna.
A többlet feladatok mellett megéri-e
az aktívabb és színvonalasabb előkészítő
munka a falunak? Nos, a számok önmagukért beszélnek. Büszkék vagyunk a bizottsági tagjainkra, eddigi munkáikra és
biztosak vagyunk abban, hogy a kétkedők is előbb-utóbb belátják, hogy nekünk csak „egy oldal van”, az pedig a falu
oldala.

PAPP GABRIELLA DIÁNA,
BARDÓCZ GÁBOR,
RÓNAI PÁLNÉ
BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK

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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Bemutatkoznak az önkormányzat bizottságai
Településfejlesztési
és Üzemeltetési Bizottság
Talán ez az a bizottság, amelyik munkájával napi szinten találkozhat bárki, hiszen ahogy a régi mondás tartja: „a téma
az utcán hever”. Még az olyan stratégia
tervezést igénylő kérdések is kihatnak
napi életünkre, mint az ivóvíz, a lakótelepi fűtés, a közlekedés, az utak és járdák
minősége, a csapadékvíz elvezetése, a
közvilágítás stb.
Emellett sajnos számos olyan öröklött
probléma létezik, ami napi szinten okoz
fejtörést egy-egy területen élőknek. Számukra jó hír, hogy ezentúl létezik egy
olyan bizottság, amelyik nem elugrik a
problémák elől, hanem egyeztet, megoldásokat keres és végrehajt/végrehajtat
feladatokat. Az hiszem, elég megnézni a
néha éjszakába nyúló bizottsági üléseket,
hogy lássuk: itt tényleg azért vannak,
hogy megoldják a hétköznapi ügyes-bajos ügyeket.
Kiemelt jelentőséggel bír az élhető
környezet kialakítása, fejlesztése, valamint a szolgáltatási/üzemeltetési szint
költséghatékony növelése. Ehhez szükség van arra, hogy mindannyian a falu oldalát nézzük, ugyanis hisszük, hogy néha
elég lenne annyi, hogy magunkénak
érezzük azt, ami közös, függetlenül attól,
hogy egy árokról, egy buszmegállóról
vagy akár egy épületről beszélünk.
A bizottság belső tagjai:
Bardócz Gábor képviselő, elnök
Papp Gabriella Diána képviselő
Rónai Pálné képviselő
Kovács Tibor Ferenc képviselő

2002 óta középvezetőként dolgozom
egy 60 éves múlttal rendelkező közműés mélyépítő vállalatnál. A munkám során a strand- és fürdőépítésektől, a
szennyvíztisztító és hulladék-lerakó, -kezelő telepeken át, különböző közművek,
utak, ipari- és szociális épületek kivitelezési munkáiban vettem részt.
Főállásom mellett 2006 óta családi
mikró építőipari és szolgáltató vállalkozási tevékenységet is folytatok, ahol elsősorban elektromos biztonságtechnikai
felülvizsgálatokkal, elektromos munkák
felelős műszaki vezetésével és kivitelezésével, munkavédelmi szolgáltatásokkal
foglalkozom.
A nagytarcsai közéletbe még ideköltözésünk előtt belecsöppentem a Báthory
utca hiányos kialakítása kapcsán, majd a
Jókai-lakópark útépítési munkái során lakossági fórumokat, aláírásgyűjtéseket

A bizottság tagjainak kiválasztása során a fejlesztés és üzemeltetés minden
területére kerestünk szakértőket, de ez
nem jelenti azt, hogy ne fogadnánk el további segítséget a lakóktól, ezért arra
buzdítunk mindenkit, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Most pedig következzen a külsős tagok bemutatkozása:

szervezetem. Több lakótársunkkal karöltve indítottuk el a mára példaértékűvé
vált Szent Korona Tér kialakítását, amiben
fizikailag is tevékenyen részt vettem.
Az önkormányzati munkát folyamatosan nyomon követem, ezért a község
adottságait és az újonnan kialakuló településrészek problémáit jól ismerem. A tanulmányaim
során,
illetve
az
építőiparban szerzett tapasztalataim,
kapcsolataim, gyakorlati ismereteim és
szemléletem hasznos lehet Nagytarcsa
fejlődésének elősegítésében, ezért jelentkeztem a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságba.

Baracsi Péter

Barna Ervin

Feleségemmel és két Nagytarcsára
született fiúgyermekünkkel 2009 óta élek
a faluban.
Villanyszerelő alapszakmával, illetve
biztonságtechnikai mérnöki és munkavédelmi szakmérnöki felsőfokú végzettségekkel
rendelkezem.
Társadalmi
megbízottként a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület Villamos Energia Társaság Villanyszerelő tagozatának vezető tisztségét töltöm be.

2010 óta élek Nagytarcsán, ide születtek gyermekeim is, így a falu mára családunk igazi otthonává vált.
Meggyőződésem, hogy gyermekeinkről és közös otthonunkról van szó, ezért
szeretnék aktívan közreműködni. Szeretném, hogy legyen elég élettér az ipari
parkok és a falu között. Szeretném, hogy
maradjon családjainknak élhető erdő,
mező, játszótér, ivóvíz, ahol ideköltözésem óta gyakorlatilag megduplázódott

Külső tagok:
Baracsi Péter
Barna Ervin
Tokaji Attila

6

lakosság. Szeretném, hogy a felnővő
gyermekeink könnyebben bejuthassanak
a városba továbbtanulni. Egy olyan falut
képzelek el, ahol a hagyományok és régi
értékek is hatnak az új generációra, hogy
tovább vigyék elődeik minden értékét.
30 éve vállalkozóként dolgozom, ebből 20 évet az építőiparban, amely során
rengeteg kivitelezést végeztem cégemmel. Mondhatni nincs olyan területe az
építőiparnak, amivel ne találkoztam volna. Az itt szerzett tapasztalatot, látásmódot és kapcsolati tőkét szeretném a
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság részére felajánlani, hogy a falut
élhetőbbé tegyük. Szeretném, hogy a helyi kivitelezések jó minőségben, átlátható szerződésekkel, a lehető legjobb
minőségben készüljenek el mindannyiunk örömére. A Bizottság többi tagjával
teljes az egyetértés, ezért bízom az eredményes munkában.
Tokaji Attila
Feleségemmel annak idején egy olyan
települést kerestünk, ami közel van a fővároshoz, ugyanakkor visszaadja azt a falusi életérzést, amiben mindketten
felnőttünk. Végül két gyermekünkkel
együtt 2016-ban költöztünk új otthonunkba.
Úgy érzem, hogy sikerült hamar beilleszkednünk a közösségbe. Ezt az is bizonyítja, hogy 2018-ban több felsőréti
lakótársammal együtt megalapítottuk a
Felsőrét Lakópark Egyesületet, amelynek
több, mint fél évig elnöke voltam.
Az Egyesület célkitűzéseivel összhangban mindig is fontos volt számomra a
környezetünk védelme. Támogatok minden olyan kezdeményezést, amely településünk „zöldítését” tűzi ki célul. Úgy
gondolom, hogy a jelenlegi testületben
és bizottságokban megtaláltam ennek
támogatóit. A bizottságban felelősen
gondolkodó tagokkal dolgozhatok
együtt, akiknek szintén fontos a lakóhelyük, és annak jövője.
36 éves vagyok, végzettségem informatikus. A munkám a hobbim is egyben,
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habár ez néha hátrány, mintsem előny.
Hiszek abban: „Amit ma megtehetsz, azt
ne hagyd másra". Vesszőparipám az információ-biztonság, amelynek tudatosságát
a lakosság körében, valamint az önkormányzati munka során is növelni kell. A
digitális írástudás elterjedésével és a
technológiai mindennapjainkba való beférkőzésével könnyen megfeledkezhetünk a személyes, illetve munkahelyi
adataink védelméről.
Bizottsági munkám során az egyes
problémák lényegét helyezem a középpontba, majd azok elemzése után próbálom megtalálni a legideálisabb
megoldást.

Jogi, Ügyrendi
és Pénzügyi Bizottság
A bizottsági munkát a jogalkotó is elismeri, amikor arról döntött: a képviselőtestületnek a kétezernél több lakosú
településen – a felelős gazdálkodás érdekében – kötelező pénzügyi bizottságot
létrehozni. Mi ennél nagyobbat mertünk
álmodni, amikor arról döntöttünk, hogy
a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát is a
szervezeti és működési szabályzatban
meghatározottak szerint, bizottságunk
végezze, ami gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről is. A
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság látja
el az összeférhetetlenségi, méltatlansági,
vagyonnyilatkozat-tételi, valamint a jogi
feladatokat is. Emellett további, törvényadta feladatkörünkbe tartozik:
• az önkormányzatnál és intézményeinél (óvoda, iskola, könyvtár stb.) az éves
költségvetési javaslatról és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteinek a véleményezése;
• a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulásának figyelemmel kísérése, a változást előidéző okok
értékelése;
• a hitelfelvétel indokainak és gazdasági megalapozottságának vizsgálata;
• a pénzkezelési szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesülésének ellenőrzése.

A bizottság fontos szerepet tölt be az
önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységét érintően, elsősorban véleményező ellenőrző funkcióval rendelkezik.
Jelenleg a legnagyobb figyelem az éves
költségvetési koncepció tervezésére, és
az éves költségvetés rendelet-tervezetének előkészítési munkálataira hárul. Legutóbbi ténykedésünknek köszönhető az
az előkészítő munka, aminek köszönhetően 2020-tól a képviselő-testület megszüntette
a
kommunális
adót
Nagytarcsán!
Továbbra is megfontolt és takarékos
gazdálkodásra törekszünk, segítve az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását. A tervezett feszes
költségvetést több jelentős tényező befolyásolja, elég említeni az eddig meg
nem valósult feladatok költségeit (pl. bölcsőde-építés, művelődési ház indítása
stb.), vagy az óvodai és iskolai létszám
növekedésének megoldását, a víz kérdés
megoldását, az utak állapotának javítását, vagy a korábban felvett hitelek törlesztését.
Az iparűzési adóbevételét tekintve az
elmúlt időszakban sikeres éveket zárt a
falu, ám az előrejelzések és a piac változása miatt számolni kell azzal, hogy a helyi vállalkozások, cégek által befizetett
adó már nem fog ilyen mértékben növekedni. Mindezek figyelembevételével a
szakértőkből álló lelkes bizottságunk
speciális feladatot lát el a helyi önkormányzat működésének segítése, és gazdálkodásának ellenőrzése tekintetében.

Mindig ott vagyok a tavaszi szemétgyűjtéseken, illetve aktív tagja vagyok a
nagytarcsai közösségi kocogók csapatának.
Rédei Attiláné
Rédei Attiláné Kati vagyok, 11. éve
élek Nagytarcsán, a Jókai lakóparkban.
Budapestről a XVII. kerületből költöztünk,
és nem bántuk meg. Egyik gyermekem is
kedvet kapott, itt építkezett, és ő is itt él a
családjával. Így miattuk is érzékenyen
érint községünk jelene, de főleg jövője,
lesz-e az unokáimnak bölcsődei, óvodai,
iskolai férőhelye, lesz-e egészséges tiszta
ivóvizünk, tiszta levegőnk, és megfelelő
életkörülmények a jelen és a jövő nemzedékének?

A bizottság belső tagjai:
Papp Gabriella Diána elnök
Bardócz Gábor képviselő
Rónai Pálné képviselő
Kovács Tibor Ferenc képviselő
Külső tagok:
Ziszisz Nikosz
Csima Melinda
Rédei Attiláné
A képviselők ismertek, következzék a
külső tagok bemutatkozása!
Csima Melinda
Családommal 1980-ban költöztünk
Nagytarcsára. Azóta itt élek, 3 fiú édesanyja vagyok. Bizottsági munkám mellett
az 1994-ben alapított családi könyvelő
irodát vezetem.
Alapvégzettségem szerint agrármérnök és mérnöktanár vagyok. Gazdasági
végzettségeim szerint mérlegképes
könyvelő, adótanácsadó, illetve társasházkezelő. Képviselőként 1998-2010 között voltam jelen a közéletben. Korábban
a pénzügyi bizottság elnöke voltam. Ebben az időszakban részt vettem a Vízmű
Kft. felügyelő bizottság munkájában is.
Jó pár évvel ezelőtt tagja voltam a
Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány kuratóriumának.
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Az elmúlt időszakban aktívan munkálkodtam a lakókörnyezetünkben a szilárd
útburkolat megvalósítása érdekében, a
játszótér létrejöttében.
Továbbra is szívesen vállalok feladatot
a közösség érdekében, amennyiben erre
igény van.
Közgazdász végzettségem van, dolgoztam nagyvállalati pénzügyi vezetőként, osztrák tulajdonú cég gazdasági
vezetőjeként, majd önállóan könyvvizsgálóként dolgozom 25 éve. A gazdaság
szereplőinek széles skálájával találkoztam/találkozom munkám során.
Lakóhelyemnek a tapasztalatomat, a
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józan eszemet, és az optimizmusomat
tudom felajánlani, a közös munkánk során, községünk fejlődéséhez.
Ziszisz Nikosz
2016-os Nagytarcsára történő költözésünkben nagy szerepet játszott, hogy Budapestről
kifelé
jövet
a
panelrengetegeket és gyárépületeket elhagyva, hatalmas mezőgazdasági területeket lehetett látni, amelyek körülvették
a települést. Hamar megkedveltük ezt a
nyugodt, csendes életet, ami itt várt minket. Sajnos ezeket az előnyöket az utóbbi egy-két évben szinte teljesen
elvesztette a falu.
Jelenleg operatív igazgatóként dolgozom. Munkám során napi szinten foglal-

delet aktualizálása, a civil szervezetek
sport-kultúra rendezvényekre vonatkozó
pályázati támogatása, a gyermekorvosi
és védőnői körzettel kapcsolatos előterjesztések kidolgozása, a képviselő-testület döntés-előkészítő munkájának
segítése.
A humánpolitikai bizottság figyelemmel kíséri a lakosság kulturális, egészségügyi és szociális alapellátásának
helyzetét, e témákban javaslatot tesz a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó
feladatok magasabb minőségű ellátásának segítése érdekében, illetőleg az ilyen
tartalmú döntések előkészítéséhez. A bizottság kapcsolatot tart a nevelési, oktatási, kulturális és sporttevékenységet
végző intézményekkel, szervezetekkel,
egyesületekkel, és folyamatosan figyelemmel kíséri működésüket, az általuk
végzett tevékenységet. Előkészíti és a
képviselőtestület elé terjeszti e feladatok
ellátását segítő, korszerűsítő, testületi hatáskörbe tartozó döntéseket. A bizottság
feladatköre kiterjed a család és ifjúságvédelem, illetve a helyi esélyegyenlőség és
a szociális kerekasztal működésére is.
A bizottság belső tagjai:
Rónai Pálné képviselő, elnök
Koszták Rudolf képviselő
Papp Gabriella Diána képviselő
Kovács Tibor Ferenc képviselő
Külső tagok:
Krantzné Magyar Ágnes
Siposné Varga Edit
Sándor Béla

kozom többek közt a változó jogszabályi
követelményeknek való megfeleléssel.
Adatvédelmi tisztviselőként pedig, egyszerre kell képviselnem a cég, a munkavállalók és a vevők érdekeit is.
Nagyjából ideköltözésünk óta követem a helyi közéletet. Rövid idő alatt sok
ismerőse és barátra tettünk szert.
Külső bizottsági tagként igyekszem a
lehető legtöbb segítséget megadni a választott képviselőknek, hogy Nagytarcsa
Önkormányzata valóban a nagytarcsaiaké legyen, hogy annak működése a helyi lakosok érdekeit szolgálja. Szeretném,
ha Nagytarcsa – amennyire még lehetséges – visszanyerje azt a természeti varázsát, ami miatt annak idején mi is ide
költöztünk.

Humánpolitikai bizottság
Az előző önkormányzati ciklusban alakult és sikerrel tevékenykedő Oktatási,
Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban a képviselőtestület döntése
értelmében Humánpolitikai Bizottság
néven alakult újjá. Az előző ciklusban e
bizottság előterjesztéseihez volt köthető
többek közt a babacsomag bevezetése, a
települési támogatások, a szociális ren-
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Koszták Rudolf képviselő Nagytarcsa
kulturális, sport- és közösségi életének
meghatározó tagja, segítségére nagyon
számítunk a bizottsági munkában. Papp
Gabriella Diána képviselőasszony civil
egyesületi tapasztalatával, kiváló szervező és kommunikációs készségével, pénzügyekben való jártasságával erősíti a
bizottsági munkát, Kovács Tibor Ferenc
képviselő úr jogban való tájékozottságára nagyon számítunk a bizottság előterjesztéseinek elkészítésénél. A bizottság
természetesen minden képviselő segítségére, polgármester úr, alpolgármester
asszony, jegyző úr és a polgármesteri hivatal közreműködésére is számít.
Mint neve is utal erre, a bizottság feladatkörei a humánum, az „ember” köré
csoportosulnak. A teljesség igénye nélkül
szeretnénk jövőbeni terveinkről pár szót
ejteni.
Szeretnénk a helyi szociális támogatások körét bővíteni, többek számára elérhetővé tenni. Az egészségügy terén a
második háziorvosi körzet kialakítása is
indokolt. Szeretnénk a prevenció, egészségmegőrzés terén is előre lépni, szűrővizsgálatok, egészségnapok, támogatott
sportprogramok szervezésével. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával kialakított kiváló együttműködést tovább
szeretnénk erősíteni. Bizottságunk a he-

lyi kulturális, közösségi programok kapcsán is érintett, pályázati támogatás által
szeretnénk minden korosztály és érdeklődési kör számára igényes, magas színvonalú programok megvalósításában
közreműködni. Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a nevelési-oktatási intézményekkel való kapcsolattartást.
Célkitűzéseink közé tartozik a helyi egyházakkal való jó kapcsolat további erősítése is. Bizottságunk szeretné Nagytarcsa
testvértelepülési kapcsolatainak újraélesztését, a mindkét fél számára előnyös lehetőségek kihasználását is előmozdítani.
Az önkormányzati képviselők a kampány időszakában már kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, most szeretnénk a
Humánpolitikai Bizottság külsős tagjait is
bemutatni az olvasóknak.
Krantzné Magyar Ágnes
2002 óta élek Nagytarcsán, négy gyermekemet nevelem itt férjemmel, Krantz
Domokossal.
Legtöbben talán a Társasjáték Klub
kapcsán ismernek, melyet lassan 8 éve
indítottunk el a faluban.
A kulturális csoport tagjaként évek óta
önkéntesként segítek a helyi rendezvények szervezésében, így alkalmam volt
felismerni a kommunikáció jelentőségét.
Nagyszerű programjaink vannak, melyek
népszerűsítése kihívást és felelősséget is
jelent számunkra.

Humánpolitikai külsős bizottsági tagként igyekszem a nagytarcsaiak problémáit még jobban megismerni és
megoldásokat találni rájuk.
Célom, hogy Nagytarcsán a különböző érdeklődési köröket figyelembe véve
közösségeket építsünk és ezek a csoportok a helység egészének katalizátorai legyenek, erősödve maguk és a
környezetük örömére.
Példaként említeném a sportrendezvényeket, több tömegsport esemény
megrendezésével az itt élő emberek életminőségét javíthatjuk, illetve a beköltöző családoknak alkalmat adhatunk a falu
életébe való bekapcsolódásra.

Nagytarcsai TÜKÖR

ÖNKORMÁNYZAT
A fenti ötletek megvalósítására várom
a javaslataikat az alábbi elérhetőségemre: agneskrantzne@gmail.com.
Köszönöm!
Siposné Varga Edit
Fagottművész, mesterpedagógus vagyok. A kistarcsai Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
művészeti iskolájának vezetője. Férjemmel és két gyermekünkkel tizenkettedik
éve élünk Nagytarcsán a Jókai Lakóparkban. Férjem közlekedésmérnök és közlekedésbiztonsági auditor.

Beköltözésünk óta aktív tagja vagyok
a község életének. A kulturális önkéntes
csoport tagjaként számos, a települést
érintő projektben vettem részt az elmúlt
években. Szeretem Nagytarcsát. Családommal együtt igazi lokálpatriótának
tartjuk magunkat.
25 éve tanítok. Aktív muzsikusként jelenleg a Gödöllői Szimfonikus Zenekarban
fagottozom,
egyéni
és
kamaraprodukciókban veszek részt.
Munkám során több európai országban megfordultam már hosszabb rövidebb időre, középfokon beszélek
angolul. Napi szinten hozok döntéseket
egy több mint 200 fős intézmény munkájában.
Pályafutásom elején a nonprofit szektorban is tevékenykedtem több mint 10
évet, ehhez kapcsolódóan nonprofit menedzser képzésem vettem részt. Számos
pályázatot írtam és írok a mai napig és
valósítottam már meg.
Tanulmányaimat az alábbi iskolákban
végeztem:
Debreceni Egyetem Konzervatóriuma
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,
Budapest
BME Közoktatásvezető és Pedagógus
Szakvizsga
Munkámban kitartó és megbízható,
szívemben tiszta és őszinte vagyok. Hiszem, hogy csak az egyenes és becsületes út az egyedüli, ami járható.
Vezetőként tudom, hogy a jó kapcsolatok alapja a pontos elszámolás, a közösségért
végzett
munka
nagy

felelősség, és az emberek bizalma ritka
kincs, amivel visszaélni nem lehet.
A település életében a legfontosabb
feladataim közé sorolom a kulturális élet
fejlődését, a szociális, egészségügyi és
nevelési-oktatási intézmények, valamint
a civil szektor támogatását. Kiemelten
fontosnak tartom mindezeken kívül az
ésszerű és tiszta gazdálkodást és a „sallangmentes” kommunikációt. A lakosság
jóléte fontos számomra. Munkám során
az egyenlő bánásmódra fogok mindig
törekedni.
Sándor Béla
A családommal tavaly év elején költöztem ebbe a gyönyörű faluba, ami utólag visszatekintve az egyik legjobb
döntésnek bizonyult. Rögtön a legelején
beleszerettünk és igazi otthonra leltünk
itt. Hála a nyitottságnak hamar úgy alakult, hogy lehetőségem adódott belekóstolni a helyi közösségszervezésbe,
amikor elvállaltam az egyik legnépszerűbb helyi csoport, a Szeretjük Nagytarcsát moderálását. A legtöbb ember
számára valószínűleg erről a közösségi
oldalról lehetek ismerős.
Azóta sikerült beletanulnom ebbe a
társadalmi megbízatásból végzett online
tevékenységbe, aminek köszönhetően
rengeteg lakost és a falura jellemző különlegességet ismertem meg. Jó érzés
azzal szembesülni, hogy mennyi segítőkész ember lakik a faluban, és mennyien
szeretnének érdemben tenni a közösségért. Nagytarcsa szépsége mellett ugyanakkor azokat a területeket is
megismerhettem, ahol további fejlesztés,
előrelépés szükséges.
Magánemberként közel áll hozzám az
önkéntesség. Mindig igyekeztem olyan
társadalmi ügyek mögé állni, ahol közvetlen lehetőségem adódott segítségnyújtásra (rendszeres véradás, menhelyi
főzés, közösségi gyűjtések stb.). Szeretek
sportolni, emellett fontos számomra az
egészség. Hiszem, hogy az egészségmegőrzés a jövő, az egészség pedig az egyik
legnagyobb értékünk. A Humánpolitikai
bizottság tagjaként szeretném ezt a hozzáállást képviselni, illetve azon munkálkodni, hogy közös megoldást találjunk az
előttünk álló kihívásokra.
38 éves vagyok, 10 év sajtókommunikációs tapasztalattal, 2 év bírósági munkatapasztalattal,
illetve
2
év
kormánytisztviselői gyakorlattal rendelkezem. 4 évet a fővárosi közigazgatásban
dolgoztam, ahol képviselő-testületi és bizottsági ülésekkel foglalkoztam. Ezt megelőzően Angliában éltem, ahol helyi
programszervezéssel foglalkoztam. Végzettségemet tekintve igazgatásszervező
és helyi jogszabályszerkesztő vagyok (Budapesti Corvinus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem).
Rendelkezem
közigazgatási szakvizsgával, illetve a
pénzügyi vonalon PSZÁF vizsgával.
Ha időm engedi, igyekszem részt venni a helyi rendezvényeken. Eddigi munkám során több hasznos észrevételt

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

kaptam, amit ezúton is nagyon köszönök. Örülök minden javaslatnak, ami hozzájárul a fejlődéshez, ezért a közösségi
oldalon vagy e-mailen elérhető vagyok
(bela.sandor1@gmail.com).
Bízom benne, hogy szakmai tapasztalatommal és hozzáállásommal segíthetem a Humánpolitikai Bizottság
munkáját, megőrizve Nagytarcsa értékeit
és különlegességét, szem előtt tartva a
jelen újabb feladatait.

Kövesse nyomon
Nagytarcsa és a térség
eseményeit
a SzilasTV műsorában!
A DIGI csatornáján
adás minden hétfőn
18-tól, ismétlés a hét
többi napján.
Műsorainkat
megtekintheti
a SzilasTV
YouTube csatornáján,
illetve honlapunkon:
www.szilastv.hu
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EMLÉKEZET
rsányi Annuskának gyönyörű
O
csengő szoprán hangja volt. Mondogatta is édesanyám: „Kár, hogy szegények a szülei, mert ha taníttathatták
volna énekművész is lehetett volna belőle.” (Tehetségét örökölve, két emberöltő
múltán unokája ezt valóra is váltotta.)
Annus nénit Kizúr István vette feleségül,
aki szintén szegény családból származott, ráadásul 16 évesen – egy rosszul sikerült műtét után – az egyik lába
rövidebb lett. Emiatt nem tudott akármilyen munkát végezni. Ennek ellenére a
kerek arcú István bácsi víg kedélyű mosolygós ember volt, Annus néni is derűs
természetű. Összeillettek hát. Amikor
énekkari próbán a bőszoknyája körül legyeskedtem, cinkosan rám kacsintott,
máskor meg beugratott valami tréfás dologgal.
Egy június végi meleg napon Zsuzsika
és Cilike épp az udvaron játszódott, amikor István bácsi kiszólt: „Zsuzsi fiam, szaladj Péter néniért! Mond neki, hogy
édesanyád rosszul van. No! Szedd a lábad!” – Akkoriban senki sem akadt meg
azon, ha egy apa fiamnak mondta a lányát, és férfinéven szólított egy asszonyt.
Péter néni – a falu bábaasszonya – igazából Péter Ferencné volt, de leánykori nevét (Moldován Mária) csak kevesen
tudták.
Zsuzsika tehát szaporán szedte a lábát
a kertek alatt. Két hosszú fonott copfja
végén a maslik mint játékos pillangók
táncolva követték, amint rohant le a tanácsháza udvarvégébe. Itt volt Péter néni
pici szolgálati lakása. A bábaasszony pillanatok alatt bepakolta táskájába kellékeit, és indulás előtt még megigazította
fehér fityuláját.
Eleinte voltak olyan asszonyok, akiket
babonás félelem fogott el e ruhadarab
láttán, de idővel megszokták, megszerették Péter nénit, aki nemcsak bábáskodott, de minden egyéb betegséggel is
hozzá fordultak. Hisz ő volt a faluban az
egyedüli egészségügyi dolgozó, helyben
nem lévén orvos. Kizúrékhoz is épp időben érkezett, és baj nélkül vezette le a
szülést. Kisvártatva Lidike életerős sírással adta tudtul a szomszédoknak, hogy a
világra jött.
Mint minden gyermekágyashoz, Péter
néni Annus nénihez is egy hétig eljárt,
hogy segítsen. Megtanította az újszülöttek fürdetésére, szoptatására az anyukákat, ellátva őket minden szükséges
tanáccsal. Felkérésre „fékötőt”, kis réklit,
kabátkát is készített a csöppségeknek.
Keresztelés szertartásánál ott térdelt az
oltárnál a szülők és a keresztszülők mellett, s az ő tiszte volt, hogy a pólyást kitakarja a keresztvíz adásakor.
1953-ban a kistarcsai körzeti orvos
vette át a falu ellátását így a szüléseket is
ő vezette le, Péter nénit pedig nyugalmazták. Így Kizúr Lídia lett volna az utolsó csecsemő, aki a bábaasszony
közreműködésével született falunkban,
de mégse…!
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A képen látható interjút Molnár Lajosné Hajdú
Margit készíti (a kép jobb oldalán) . Ő a Tanító
néni, akitől januárban vettünk végső bűcsút...

Péter néni
1957 január 14-én, pénteken, nagymamám hatkor kelt, hogy öt testvéremnek reggelit és uzsonnát készítsen. A
nagyobbak a hétkor kezdődő reggeli istentisztelet után nyolc órára érkeztek az
iskolába. Édesanyám a bádog teknőbe
beáztatta a szennyesruhákat de nem kezdett hozzá a mosáshoz. Fáradtnak érezte
magát és a fájások egyre sűrűbbek lettek.
Ezért kilenc órakor leült a konyhába egy
hokedlire, hogy szusszanjon egy keveset.
Nézte, amint nagymamám a krumplit hámozza a leveshez. Akkor már a tejbe áztatott,
feldarabolt
száraz
kiflik
türelemmel várták, hogy testvéreim
megjöjjenek az iskolából. Mert nagymama majd cukros darált mákkal meghinti
őket, és a sparhelt izzó platnijára tett
edényben készre fogja pirítani a finom illatú mákosgubát. A szomszédból áthallatszott, amint Tarcsai bácsi az éjjel
lehullott félméteres havat nagy puffanásokkal kilapátolja az utcára. Édesanyám
letörölte a párát az ablakról, hogy kilásson. „Jobb is, ha nem bent olvad el, mert
tavasszal a sártól mozdulni se bírnának a
szűk kis udvaron”– gondolta. Közben a
fájások annyira sűrűsödtek és erősödtek,
hogy fél tízkor kérte édesapámat, rohanjon Péter néniért. Az 56-os forradalom leverése utáni zűrzavaros helyzet miatt
nem lehetett bejutni az akkor már évek
óta működő gödöllői szülészetre. Így történt, hogy tíz óra előtt pár perccel édesapám irodájában a bábaasszony világra
segített engem, s én hangosan felsírtam.
Nem úgy, mint Péter bátyám, aki évekkel
előttem született, és Péter néninek bizony alaposan el kellett fenekelnie, hogy
végre sírásra bírja. Ezt az ajtóra tapasztott
füllel hallgatódzó, szörnyülködő nővéreimtől, és édesanyámtól tudom. Azt is mesélték, hogy sírtam-ríttam éjjel és nappal
majd egy éven keresztül. Tán azért, mert
az 56 utáni napok izgalmai rám is hatottak az anyaméhben? Ma szeretném azt
gondolni, hogy a forradalom szegény áldozatait sirattam el akkor. Arra viszont

mindig büszke voltam, hogy otthon születtem, tehát nem vagyok „gyári gyerek”!
Aztán teltek az évek, és mivel édesanyám jó barátságban volt Péter nénivel,
többször meglátogatta. Ilyenkor elbeszélgettek a régi időkről. Ha szóba került
két fiának fiatalkori tragikus halála, mindig elszomorodott és könnyei elhomályosították a körülötte levő világot. Egy
alkalommal Édesanyám velem küldött
valamit Péter néninek. Közeledve a kis lakáshoz, hallottam amint testvérét korholja a dohányzás miatt. Amúgy békében
éltek Gizikével, aki hűségesen mosott, főzött rá, és ápolta öreg napjaiban is. Péter
néninek átadtam a küldeményt, aki azután alaposan kikérdezett a családunk felől. Amikor megtudta, hogy Péter bátyám
hegedülni tanul, bement a szobába és
egy zsebórát, meg egy jobb napokat látott, ütött-kopott hegedűtokot hozott
elő. „Ezeket Péternek ajándékozom, én
már úgyse fogok hegedülni. Az ébresztős
zsebóra sem kell már nekem. Csak a
hosszan vajúdó asszonyok ágya mellett
ülve használtam. Amikor éjszakánként elnyomott az álom, félóránként ezzel keltettem magam, hogy ránézzek a
vajúdóra.” – mondta, és az ajándékokat
reszkető kézzel átnyújtotta. Ahogy ballagtam felfelé az ösvényen, még visszanéztem. Az ajtóban állva intett búcsút
felém, és tekintetével addig követett,
míg el nem tűntem a láthatáron. Ez az
utolsó emlékem róla.
A hegedű sajnos már olyan állapotban
volt, hogy nem lehetett megjavítani. A
csörgős zsebórát Péter bátyám egyik fia
örökölte, és még ma is használja. Péter
néni kopott, sokat látott táskáját és szerszámait pedig a Falumúzeum őrzi. De abban bizonyos vagyok, hogy e ránk
hagyott néhány holminál jóval több az az
iránta érzett hálás szeretet, mely sokunk
szívében megmarad, amíg csak élünk.
GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

Hírek a Falumúzeumból

römmel töltött el, hogy januárban, a felújítás
eredményeképpen végre egy meleg, viláÖ
gos, és kulturált helyet biztosíthattam az év eleji
kulturális megbeszélésnek, a Falumúzeum helytörténeti termében.
Itt a községi rendezvényekről, a várható
programokról egyeztettünk – az idő rövidsége
miatt egyelőre az év feléig eljutva.
A téli időszakban itt kerülnek megrendezésre a Falumúzeum hagyományossá vált népszerű
helyi rendezvényei: a családi kézműves délutánok. Ezek 2015-től a kisgyermekes családok számára bevezetett, a „Jeles napok”-hoz
kapcsolódó alkalmak, melyekre különösen fiatal
családosok körében jelentkezik az igény. A színvonalas, népi kézműves mesterek által vezetett
foglalkozások évi 6 alkalommal kerülnek megrendezésre a Falumúzeumban.

2020-ban elsőként a februári „Mackóváró”
családi délutánt tartottuk meg.
Sokan ismerik és szeretik Sárdi Lászlóné Klárika decoupage technikával készült alkotásait.
Klárika első kiállításának a Falumúzeum adott
helyet, profi kézműves alkotóként először itt mutatkozott be. Már öt éve, hogy a Falumúzeumban a jeles napokhoz családi kézműves
délutánokkal kapcsolódva együtt készülünk. A
mostani alkalmon szebbnél szebb mackós faliképek készülhettek, Klári néni szakszerű segítségével, sokaknak örömére.
Solawa Éva, aki szintén évek óta Falumúzeumunk „holdudvarának” visszatérő aktív tagja, a
XVI. kerületi Kresz Mária Alapítvány által működtetett Fazekas központ egyik kézműves oktatója. A közeli Cinkotán lakik, és többen
találkozhattak már vele akár a nyári bőrművesség mini-tanfolyamunkon, de az általa vezetett
gyékénykosárka-készítés is népszerű volt Márton
napokon. Most az agyagozáshoz nyújtott szakszerű segítséget, az alapanyagot először próbálgatóknak. Formálódtak is sorra a tágas
medvebarlangok, benne lakó mackócsaládokkal benépesítve. Hamar elszaladt a délután, a kicsi és nagy alkotók szokás szerint lilahagymás
zsíros kenyérrel, és meleg teával csillapíthatták
éhüket-szomjukat. A friss, finom puha kenyeret
sokan kóstolhatták már meg rendezvényeinken,
a Nagytarcsai Sercli Házi Pékség Kft. hűséges,
évek óta tartó támogatásának köszönhetően.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Legközelebb március 15-i ünnepünk előtti
nap, a „Nemzetiszín” családi délutánra várjuk a
családokat sok szeretettel, ahol piros-fehér-zöld
színekből alkothatnak különböző szépségeket,
és az érdeklődők megalkothatják saját, gyöngyből készített kokárdájukat.
Az elégedett családok nevében is szeretném
megköszönni Nagytarcsa Község Önkormányzatának az eddigi múzeumi rendezvényekhez és a
továbbiakhoz nyújtott támogatását.
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA MÚZEUMVEZETŐ
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Könyvtári hírek
„Kerestem az utat, sirattam a tájat, a patakot, a poros utcát, a nádast, a cserszagú erdőt, mindent, de nem találtam kibúvót, és
nem vettem észre, hogy közben – megtaláltam a Hazámat.”
Fekete István gyönyörű soraival emlékezünk a 120 éve született íróra, aki 1900. január 25-én született a Somogy megyei
Göllén. Számos könyvet írt; ifjúsági regényeket, állattörténeteket, „erdész-vadász”
könyveket, valamint színdarabot és filmforgatókönyvet is. Jókai mellett minden idők

legolvasottabb magyar írója. Kalandos, igazi falusi gyerekkoráról sokat mesél ő maga
a Ballagó idő vagy a Cönde című könyveiben. Az elemi iskolát szülőfalujában kezdte, tanulmányait a Magyaróvári Magyar
Királyi Gazdasági Akadémián fejezte be,
ahol 1926-ban mezőgazdászként végzett.
Ezután Bakócára került, gróf Mailáth
György birtokán kapott segédtiszti állást.
Itt ismerkedett meg leendő feleségével, Piller Edittel, akivel 1929-ben házasságot kötött. A fiatal házasok az esküvő után Ajkára
költöztek. Itt kapott állást vezető gazdatisztként. Munkája alatt fellendült a birtok,
hírnevet szerezve neki és gazdájának egyaránt. Gyermekei Ajkán születtek, lánya, Edit
(1930–2013) 1930-ban, fia, István 1932ben. Bár gazdatisztként sikeres pálya állt
mögötte és előtte, az írás mindig vonzotta.
Kezdetben a Nimród című vadászújságba
írt, eleinte szakcikkeket és vadászélmények
leírásait, azonban a szerkesztő és vadászíró
Kittenberger Kálmán néhány líraibb elbeszélését is elfogadta, és bátorította a kezdő
írót. 1935-ben bemutatta őt a már befutott,
népszerű Csathó Kálmánnak, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy legyen, aki a
szépirodalmi pályáját egyengetni tudja. A
találkozásból életre szóló barátság lett,
Csathó mentorálta, tanácsokkal látta el Fe-
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ketét. A feltörekvő író több, később sorsdöntőnek bizonyuló irodalmi pályázaton is
sikerrel indult ekkoriban. Így születtek jelentős korai regényei, a Koppányi aga és a
Zsellérek. 1940-ben beválasztották a Kisfaludy Társaságba, melybe a kor jelentősebb
és legnagyobbnak tartott írói, költői tartoztak. Soha nem politizált, ám az igazat mindenről megírta, a vörös terrorról is. Ez
utóbbi jelent meg a Zsellérek című könyvében, amit 1946-tól az akkori rendszer tiltólistára tett. A politikai rendőrség, az ÁVO is
bántalmazta emiatt; szemét kiverték. Fekete István saját kora áldozatává vált. Ezután
politikai okokból könyveit nem adták ki, állandó állást sehol sem kapott, alkalmi munkából tartotta el családját 1951 őszéig,
amikor tanári álláshoz jutott a kunszentmártoni Halászmesterképző Iskolában. Miután kizárták a Magyar Írók Szövetségéből,
már csupán az Új Ember és a Vigilia fogadta
szívesen írásait. Ekkoriban ez nagy egzisztenciális segítséget is jelentett, hogy rendszeresen közölték apróbb, tárcaszerű
novelláit. Egész életében nyíltan megvallotta istenhitét, világnézeti és erkölcsi hovatartozását. 1955-ben Halászat című
könyvét tankönyvként adták ki. Ekkortól
kezdte el írni az állattörténeteket: Kele, Lutra, Hu, Csí, illetve az olyan ifjúsági regényeket, mint a Tüskevár. Ezután még számos
kiváló ifjúsági regényt írt, melyekben az
ember és a természet igazi viszonyát hűen
ábrázolta. 1960-ban József Attila-díjjal tüntették ki a Tüskevár című regényéért. Több
regényéből készült sikeres film, így a Bogáncs, a Tüskevár és rajzfilmen a Vuk. Hetvenedik
születésnapjának
méltó
megünnepléseként megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát. 1970-ben halt
meg Budapesten. 2000-ben posztumusz
Magyar Örökség díjat kapott.
Emlékezete nemcsak írásaiban él tovább, napjainkig számos oktatási és egyéb
intézmény vette fel az író nevét. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén található a
Fekete István Emlékhely, mely minden évben május és október között várja a látogatókat. 1987-ben megalakult a Fekete István
Irodalmi Társaság. Ugyanebben az évben
adták a szülőházában berendezett emlékszobát. Töretlen népszerűségét mutatja,
hogy a facebookon is nagy rajongótábora
van, műveit rendszeresen idézik és megosztják.
Szeretettel ajánljuk írásait, könyveit, melyek könyvtárunkból is kölcsönözhetők.
Az alábbiakban újonnan beszerzett
könyveinkből válogattunk :
Felnőtteknek:
Margaret Atwood:
Testamentumok
A szolgálólány meséjének zseniális folytatásában a népszerű kanadai
író, Margaret Atwood választ ad azokra a kérdésekre, amelyek évtizedek

óta foglalkoztatják az olvasókat. Mikor a teherautó ajtaja rácsapódott Fredé jövőjére A
szolgálólány meséjében, az olvasók nem
tudhatták, mi vár rá – szabadság, börtön
vagy halál. Margaret Atwood új regénye –
három gileadi nő elbeszélésére alapozva –
tizenöt évvel azután veszi fel a történet fonalát, hogy Fredé belépett az ismeretlenbe…
Jodi Picoult: Szívverés
Paige O'Toole-nak
csak homályos emlékei
vannak az édesanyjáról,
aki akkor hagyta el őt,
amikor ő ötéves volt. Rájön, hogy ahhoz, hogy
nyugodt lelkiismerettel
vállalhasson gyermeket,
előbb fel kell kutatnia az
édesanyját, és meg kell
értenie, miért hagyta el
őt.
Ebben a kötetben az író az anyaságról és
a nők helyzetéről egy olyan megközelítésben ír, amelyet alig mer kimondani valaki,
nemhogy leírni. A túlidealizált családanya
szerep ezúttal kíméletlen, brutális őszinteséggel elevenedik meg a lapokon. A főszereplőnek, Paigenek a családi minta
hiányában kell szembenéznie saját anyaságával. Vajon megismétli édesanyja döntését, vagy képes lesz felülírni a múltat?
Hogyan határozza meg önmagát, amikor
egy csapdába esett vadnak érzi magát újszülöttje és karrierista férje mellett?
Otthonról hoztuk
M e gi s m e r k e d ü n k ,
egymásba szeretünk,
majd eldöntjük, hogy
megpróbáljuk együtt az
életet. Úgy tűnik, teljesen tiszta lappal indulunk, hiszen ez egy új
kapcsolat, úgy alakítjuk,
ahogy csak szeretnénk.
Tele vagyunk lelkesedéssel, bizakodással, egymás iránti pozitív érzésekkel. Hamarosan mégis azon kaphatjuk
magunkat, hogy ez a kapcsolat is kezd úgy
alakulni, mint az előzőek – sőt, működése
gyanúsan hasonlít arra is, amit hajdan otthon, a saját származási családunkban láttunk.
A minket nem segítő minták felülírása
komoly, olykor hónapokig-évekig tartó lélektani munkát igényel – de lehetséges! A
múltból megérkezhetünk a jelenbe, ahol
végre nem a hosszú évekkel vagy évtizedekkel korábban történt események, hanem az adott helyzet, az aktuális pillanat
határozza meg érzéseinket és viselkedésünket.
A Nyitott Akadémia gyűjteményes kötetében korábbi előadások és vadonatúj, kifejezetten ebbe a könyvbe készült írások
egyaránt helyet kaptak Bagdy Emőke, F
Várkonyi Zsuzsa, Pál Ferenc és még mások
tollából.

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA
Gyerekeknek:
Abby Hanlon: Dory
végre igaz barátra talál
Dory legszívesebben
egész nap otthon maradna és a képzelt barátaival játszana, de aztán
elkezdődik a suli. Dorynak végre igazi barátot
kéne találnia. Legalábbis
Luke és Violet szerint. Azt
persze nem is sejtik, hogy Dory osztályába
jár egy olyan lány, aki kastélyban lakik, és
saját sárkánya is van. De vajon IGAZI? Megtudhatjuk Abby Hanlon könyvéből.
Világvége alsó
Ebben a mesekönyvben,
kortárs írók írtak mai
népmeséket, bennük
minden a feje tetejére áll.
Mátyás király a sötétben
véletlenül mackóbundát
vesz fel, kard, palást, korona helyett okostelefon,
notebook és lopott csillagászati távcső segíti a hőst, a selyemrét a Minecraft világában hullámzik, az emberevő óriás pedig
kelbimbót kap büntetésből. Aki nem ismeri
az eredeti népmeséket, jólesően megmerítkezhet a mai mesék nyújtotta szabadságban, aki pedig igen, azt ismerős és mégis
csupa új élmény várja: izgalom, kihívás és
rengeteg nevetés. A kötet szerzői között ta-

lálhatjuk: Kertész Edinát, Lackfi Jánost, Mészöly Ágnest, Molnár Krisztina Ritát, Nyulász Pétert, Vig Balázst és még másokat is.
Fodor Marcsi–Neset
Adrienn: 50 elszánt magyar nő
Ötven magyar nő, akikről
utcákat, tereket, bolygókat neveztek el, ám a
tankönyvek sokszor meg
sem említik őket. Ötven
nő, akik mertek valamiben elsők lenni. Olyan
nők, akik a leleményességüknek és a kitartásuknak köszönhetően mindig kimásztak
a legmélyebb gödörből is, és közben sem
feledkeztek meg arról, mit diktál az emberség.
Izgalmas életutak, példaértékű történetek múltból és jelenből – a jövőnek.
Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárba!
A kölcsönzés és a rendezvények is ingyenesek.
A könyvtár állandó alkalmai:
Minden hónap második keddjén Baba-mama kör : március 10-én 9.30 - 11.00.
Minden hónap második péntekjén Kézimunka kör: március 13-án 15.00 – 17.00
Minden hónap harmadik keddjén Olvasókör: február 18-án és március 17-én 18.00
- 19.30.

Február 15-én, és március 7-én (szombaton) 10 órától érettségire készülő diákok
köre
A könyvtár címe:
Nagytarcsa, Tompa M. utca 19.
Bejárat a Kossuth Lajos utca felől, parkoló a
Tompa M. u. felől.
Nyitva tartás:
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 9-12.00
Mobiltelefonszám:
06-70-337-87-52
E-mail címünk:
konyvtar@nagytarcsa.hu

FARKAS ISTVÁNNÉ
KÖNYVTÁRVEZETŐ

február 18-án és március 17-én 18 órára

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

A mi világbajnok testépítőnk

Új háziorvosunk
Köszöntöm a Tisztelt Olvasókat! Dr.
Dutka Edina vagyok, 2020. február 1től Nagytarcsa 1. számú körzetének
felnőtt háziorvosa. Budapesten születtem, de Kistarcsán nevelkedtem, ahol
jelenleg is élek. 2010-ben végeztem a
Semmelweis Egyetemen általános orvosi szakon, háziorvosi rezidensként
Budapesten és Nagytarcsán dolgoztam, innen a kötődésem a községhez,
ahol immáron több mint fél éve helyettesként végzem a háziorvosi tevékenységet. Háziorvosi szakvizsgám
után a XVIII. kerületben praktizáltam
2019-ig.
A háziorvosi tevékenység mellett
az érdeklődésem már az egyetemen a
megelőzés, a szűrés, és az életmódprogramok felé fordult. Ezeknek kezdeményezője lettem a honvédségnél,
ahol másodállásban dolgoztam, egy
újszerű életmódprogram kidolgozásában. Ezt fejlesztve, miközben a második szakvizsgámat is elkezdtem
(foglalkozás-egészségügy), magánorvosi tevékenységként menedzserszűréssel, fájdalomcsillapítással,
fizikoterápiával foglalkoztam cégemen belül.
Terveim között szerepel, hogy a
nagytarcsai betegellátás színvonalát
emelve rendelési időn kívül, egyeztetve az önkormányzattal, a páciensek
igényeinek legjobban megfelelő kiegészítő tevékenységek kerüljenek a
praxisba.
Nehéz út vezetett a praxis megnyitásáig, de remélem, hogy ez a rohamosan fejlődő község profi ellátáshoz
jut, különösen akkor, ha megnyílhat a
második praxis is. Köszönöm a támogatást az önkormányzatnak, a képviselőknek és a betegeknek.
DR. DUTKA EDINA
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z „Akikre büszkék vagyunk” sorozatunkban a XIV. Kultúra Napja Gálán lázas beA
tegsége miatt nem tudott részt venni Buttás
Viktória, a Magyar Honvédség hivatásos katonája, aki itt él köztünk Nagytarcsán, és a Tömegsport Egyesület tagja.
2008-tól foglalkozik intenzíven a versenysporttal. Először az úszás területén aratott sikereket. 2013-ban Szenior Úszó
Országos bajnokságon ért el dobogós helyezéseket, 100 méteres női hátúszásban aranyérmet szerzett.
Az úszás mellett fokozatosan tért át a súlyzós edzésekre és a testépítés világába.
2016-ban már öt versenyen vett részt a
WBPF (World Bodybuilding and Physique
sports Federation) szövetség keretein belül,
ahol minden versenyen a dobogón végzett.
2017-ben a 9. WBPF Világbajnokság Athletic physique +165cm versenyszámában ezüstérmes lett.
2018-ban a 10. WBPF Világbajnokságon,
Thaiföldön két versenyszámban is a második
helyen végzett és lett világbajnoki ezüstérmes.
A tavalyi évben teljesültek elképzelései,
amikor a Dél-Koreában megrendezett 11. Világbajnokságon mindkét számban felállhatott a dobogó legfelső fokára, azaz
világbajnok lett.
Ezúton is gratulálunk, és további sikereket
kívánunk.
A képek a Világbajnokságon készültek.

A „TARCSAI LOVAGOK” NEVÉBEN
PAPP JÁNOS

Nagytarcsai TÜKÖR

NEMZETISÉG

A magyarországi szlovák oktatásról, nevelésről
„Azonos fészekből származunk,
azonos csillaghoz szárnyalunk”
(A. Kormoš)

Az Országos Szlovák Önkormányzat
magyarországi szlovák nevelési-oktatási rendszer fejlesztési koncepciója:
A magyarországi szlovák oktatás és
nevelés célja, hogy a gyerekek megtanuljanak kommunikálni szlovákul, és kötődjenek a magyarországi szlovák
nemzetiséghez. Amellett, hogy iskolarendszerünknek általánosságban az életre kell felkészítenie a gyerekeket, hozzá
kell járulnia a fiatal szlovák generáció neveléséhez, különös hangsúlyt fektetve a
magyarországi szlovák értelmiség felkészítésére. Közös felelősségünk és feladatunk olyan fiatal generáció felnevelése,
amelyre ideáljaink szerint szükségünk
van a magyarországi szlovák nemzetiség
megőrzéséhez.

Célok és alapelvek:
El kell érni, hogy a nevelés és oktatás feltételei az óvodákban és az iskolákban
megfeleljenek a modern kor követelményeinek. A szlovák oktatási rendszer fejlesztésének célja, hogy fokozatosan
gyarapodjon a kétnyelvű intézmények
száma.
Szlovák nevelés az óvodákban:
Olyan óvoda kiépítése az alapvető cél,
amely a lehető legjobban felkészíti a
gyerekeket a szlovák nyelvű iskolai tanulmányokra.
Szlovák oktatás az általános iskolákban:
Az alapvető cél olyan általános iskola kialakítása, amely a lehető legjobban felkészíti a tanulókat a szlovák középiskolai
tanulmányokra.
Szlovák oktatás a középiskolákban:
Az alapvető cél olyan középiskola kialakítása, amely a magyarországi szlovák ér-

telmiség nevelésének bázisa. Az iskolának fel kell készítenie a diákokat a továbbtanulásra, különös tekintettel a
szlovák tanári hivatásra, és a tanulókban
ki kell alakítani az összetartozás és a szlovák nemzetiséghez tartozás érzését.
Pedagógusképzés és a szlovák értelmiség felkészítése:
Az
alapvető
cél,
hogy
olyan
főiskolai/egyetemi tanszékek működjenek, amelyek megfelelő személyi feltételekkel rendelkeznek az oktatási rendszer
különböző szintjein tanító szlovák pedagógusok minőségi felkészítéséhez és továbbképzéséhez.
Segítség a Szlovák Köztársaságból:
Mivel nemzetiségünk a szlovák nemzet
része, a szlovák nemzetiségi oktatás
problémáinak megoldása kapcsán számítunk a Szlovák Köztársaság hatékony
támogatására.

KÖRNYEZETVÉDELEM területén működő cég
fizikai munkára, csömöri telephelyére
munkatársat keres, SEGÉDMUNKÁS munkakörben.
Feladatok:
l anyagok mozgatása, rakodása
l anyag válogatás
l anyagok bontása
Elvárások:
l megbízható, stabil munkavégzés
Amit kínálunk:
l hosszútávú munkalehetőség
l cafeteria
l stabil vállalati háttér
Jelentkezés:
Önéletrajzokat az info.tatabanya@nhsz.hu e-mail címre,
vagy postán az NHSZ Tatabánya Zrt. 2800 Tatabánya
Erdész u. E. címre várjuk.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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KÖZÖSSÉG

Februári piaci hírek

Mivel a piac megvilágítása csak részben megoldott, a korai
sötétedés miatt 17 óra körül az árusok zöme már távozik. A piac
terület jogi helyzetének rendezése az önkormányzat részéről
folyamatban van. A jogi helyzet rendezése azt jelenti, hogy mivel a pavilonok egy része a Rákóczi utat kezelő Magyar Közút,
azaz az állam tulajdonát képező területen áll, ezt szeretné a
község tulajdonba venni. Ha ez megtörténik, akkor remény van
a piac áramellátásának bővítésére is.
A piac a község egyik közkedvelt és fontos létesítménye. Közös érdekünk, hogy zavartalanul üzemelhessen. Mindenkit szeretettel várunk a piacra!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

Vízszerelés! Csapok, szifonok, WC-k,
WC-tartályok, kádak,
zuhanytálcák stb. cseréje.
Új vezetékek kiépítése, régiek cseréje.
Hétvégén is hívható: 06204120524.

KERÉKPÁRSZERVIZ
Faludi Gábor Nagytarcsa, Iskola u.6.
Nyitvatartás:
szerda: 13-18, csütörtök: 10-12, 13-18,
péntek: 10-12, 13-18, szombat: 9-12.

Juka Bt.

Az őstermelők standján most nyilván csak a kamra, pince
kincseiből lehet válogatni. Egy jó ízű házi lecsó, káposztasaláta, cékla vagy sütőtök igazán egészséges eledel lehet. Fogyaszszunk minél több savanyított terméket, a tejsavas erjesztéssel
készült vecsési savanyúkáposzta igazi vitaminbomba. Füstölt
árut, finom hurkát, kolbászt és felvágottféléket, ropogós töpörtyűt már két standon is lehet találni. Válogassanak kedvükre belőlük!
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ISO 9001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!
ISO 14001

A Nagytarcsai piac egész évben üzemel, az árusok minden
pénteken 15 órától várják a kedves vásárlókat. Az év eleji szabadságolásoknak is vége, februárra már árusaink többsége jelen lesz a piacon. Várható kürtőskalács, a lángosos büfés is. A
mobil pékkocsi állandó partnerünk, a friss pékárura mindig lehet számítani. Sokan érdeklődtek ezermesterünk, Tóni bácsi
iránt, aki kulcsmásolással, késélezéssel, javításokkal állt rendelkezésünkre. Sajnos őt betegség miatt egy ideig nélkülöznünk
kell, de visszavárjuk a piacra. A választékot igyekszünk bővíteni. A termelői borok iránt is megnőtt a kereslet, ezért minden
hónap harmadik péntekén jönnek Gyöngyösről az árusok.
Büszkeséggel adjuk hírül, hogy helybéli méhészünk, a nagytarcsai Jó István vegyes virágméze lett 2019-ben egy neves megmérettetésen az Év méze. Ez nagy elismerés, szívből
gratulálunk! A méz és méhészeti termékek, például a propolisz
fogyasztása a téli időszakban különösen ajánlott.

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

Nagytarcsai TÜKÖR

HITÉLET

Megerősödés – lelkileg, testileg
Amikor egy új járvány üti fel a fejét, akkor megpróbálunk mindent, amivel segíthetünk magunknak, másoknak, főleg családtagjainknak,
hogy elkerüljük a fertőzést. Az egyik hittancsoportommal Pécel egyik intézményében kaptunk
helyet az órák megtartására, ugyanis az iskolában nem tudtak számunkra termet biztosítani.
Amikor február elején beléptünk, a portán ki volt
téve egy fertőtlenítő gél, s mint megtudtuk, nem
kötelező használni, de megelőzés, elővigyázatosság miatt hozzáférhetővé tették. Elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy próbáljuk ki, nagyon
finom az illata, a mentol kellemesen frissíti a kezünket, s emellett megöli a kórokozókat. Amikor
leültünk a teremben, folytattam egy kis egészségügyi előadással, mennyire fontos a minél
gyakoribb kézmosás. Aztán elővettem biológiai
emlékeimet, s elmondtam, hogy vannak ám a
szervezetünkben, a vérünkben olyan „katonák”,
melyeket azért alkotott az Úristen, hogy legyőzzék a bacilusokat, s ezek a fehérvérsejtek. Falósejteknek is nevezzük őket, mert úgy pusztítják
el a betolakodó ellenséget, hogy felfalják, s ebbe bele is pusztulnak. Ezért is kell erősíteni a
szervezetünket mindennapi gyümölcs, zöldség
fogyasztásával, hogy minél ellenállóbbak legyünk.

Persze aztán témát váltottam, hiszen csak
amatőr szinten kedvelem a biológiát, másrészt a
fő profilunk a hittan, a hitbeli erősödés. S ráadásul a fentieken túl a legtöbbet a lelki megerősödésért az istenkapcsolat fejlesztésével tehetünk.
A lelki megerősödés pedig testi megerősödésre,
az immunrendszer megerősödésére is kihat. Ma
már komoly orvosi tanulmányok, kísérletek igazolják, hogy akik rendszeren ápolják az Istennel
való kapcsolatukat (gyülekezethez való tartozás,
istentiszteleteken, bibliaórákon való részvétel,
imádkozás) komoly előnyben vannak a betegségekkel, az élet megpróbáltatásaival való megküzdés területén, átlagban 10%-kal magasabb
életkort érnek meg. Persze nem ezért leszünk
keresztyének, hanem azért, mert átéljük Isten
szeretetét, s szeretnénk őt minél jobban megismerni. Mert mérhetetlenül nagy hatást tett ránk,
hogy Jézus, az Isten Fia, olyan „katona”, aki miközben legyőzte a legnagyobb kórokozót, a gonoszt, maga is belehalt ebbe a csatába. Első
tanítványai – János kivételével – mártírhalált haltak, mert hitték, hogy ő feltámadt és él. Nem arra gondoltak, hogy a földön tovább éljenek 6-8
évvel, erős immunrendszerrel, hanem nagy erőt
kaptak, hogy életüket sem kímélve továbbadják
a jó hírt, hogy mindannyian az örök életre hívat-

Lelki dózis – háború előtt...
A cikksorozatom keretében, tematikusan szeretnék egy felkészülést az idei Eucharisztikus Kongresszusra.
1938-ban Szt. István halálának 900. évfordulóján, több mint félmillió, magyar és 30 más országból érkezett zarándokok látogattak
Budapestre, a 34. Eucharisztikus Világkongreszszusra. (Hitler a német katolikusoknak megtiltotta a kongresszuson való részvételt, és a
Szovjetunió területéről sem érkezhettek résztvevők.)
A célja a (katolikus) keresztény hit középpontjában levő Eucharisztia, Oltáriszentség mélyebb megértése és tisztelete volt. A
kongresszus teltházas, nagyszabású világrendezvény lett: tűzijáték, világító kereszt a Gellérthegyen, a körmenetre a Dunán hajóval hozták
az Oltáriszentséget, mise, szentségimádás a Hősök terén stb. „Budapest templommá változott”.
Az Eucharisztikus Kongresszus üzenete: Vinculum Caritatis – a szeretet köteléke volt (nem
sejtve, hogy rá egy évre tört ki a háború). Figyelmet kapott a kommunizmus és – burkoltabban
– a nemzetiszocializmus bírálata. Az ateista ideológiák elleni küzdelem hangsúlyozása eszközként szolgált a felekezetek közötti ellentétek
tompításában is. (Idén az Evangélikus egyházban, az úrvacsora éve van.) Az akkori légkör ellenére, figyeltek arra, hogy az ünnepségsorozat
alapvetően teológiai és ne politikai célt szolgáljon. De a magyar államiság és a kereszténység
szoros kapcsolatának hangsúlyozása megkerülhetetlen volt. Az esemény fővédnöke Horthy
Miklós felesége, Purgly Magdolna volt, és a közélet legfontosabb szereplői is részt vettek a
főbb ünnepségeken (két leendő pápa is, és
szent életű papjaink, mint például Bangha Béla,

Mindszenty József). A befogadóképesség növelése érdekében lecsapolták a városligeti tavat,
ekkor készült el a Hősök tere térkövezése is. Előadásokat, kulturális programokat, rendezvényeket, felvonulásokat, szentségimádásokat és
szentmiséket tartottak. A főváros jelentős művészeti intézményei a kongresszus tematikájához
kapcsolódóan várták látogatóikat. Számos új
technikát alkalmaztak (az első színes magyar
film, világítási újdonságok stb.) Egyik este (nem
sejtve a háborút) 150 000 férfi részvételével
szentségimádás volt a Hősök terén, majd éjféli
misét mutattak be. A záró szentmisén mintegy
félmillió hívő volt, majd körmenettel fejeződött
be a kongresszus.
A nemzetközi visszhang nagyon pozitív volt:
a világegyház és a külföldi sajtó is elismerően
nyilatkozott. Növelte Magyarország presztízsét a
világpolitikában. Nőtt a magyar egyház egysége
és a katolicizmus közéleti tekintélye. De a második világháború és az új politikai rendszer elsöpörte az eucharisztikus kongresszus hozadékát.
Ez volt az utolsó nagy nyilvános megjelenése a
katolikus Magyarországnak és a katolikus világnak. Utoljára még megjelent a régi idők egyháza teljes díszes pompájában, de már gyűlni
kezdtek a viharfelhők…
Egy új sorozat indul: Célja, hogy aktuális, lelki, vallási könyveket szeretnék népszerűsíteni.
Az első könyvajánlóm, Robert Sarah bíboros
2019-ben megjelent Esteledik, a nap már lemenőben című könyve. Ha annyit mondok,
hogy teljesen őszintén, tényszerűen írja le az
egyház, és a mai kultúránk válságát, akkor finoman fogalmazok. Fantasztikus ember, fantasztikus könyve! Tapasztalatból, magas szintű
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tunk el. Így jutott el hozzánk is, mint egy láncolaton keresztül ez az üzenet, s ezért nem azt keressük, hogyan hosszabbodhatna meg itt az
életünk, hanem azt, hogyan hosszabbodhat
meg az örökkévalóságra.
A napokban írta valaki a neten, hogy január
1-jéig minden szép volt az életében, aztán jött
két családtag halála, betegségek, félelmek, mintha a világvége köszöntött volna be hozzá. Hiába
mondták neki, hogy szedje össze magát, küldték
a „pozitív energiát”, biztatták, hogy „minden fejben dől el”. „Persze – reagált cinikusan – különösen, hogy ha folyamatosan fáj a fejed.” Azt
gondolom, hogy itt már nem tudunk mit tenni
önszuggesztív, önbecsapós gondolatainkkal.
Megváltóra van szükségünk, aki valóban megerősít minket, amikor emberi síkon már nincs remény. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus a
bűnösökért jött el, akik között ő a legnagyobb,
hogy megmentse, üdvözítse őket. Nem fényezi
magát, hogy ő milyen nagy hívő, milyen nagy
apostol. Bűnös, és Jézus éppen az ilyenekért jött.
Értünk jött. Erősítsen hát meg minket is a benne
való hit. Latin szóval így mondjuk: konfirmál.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

képzettségéből, és Istennel való szoros kapcsolatából merítkezik. Ami pedig a legfontosabb,
nem hagyja ott az olvasót az emberileg elbírhatatlan tények nyomorában, megoldást kínál,
méghozzá kézzel foghatót!
„A keresztények elbizonytalanodtak. Nap mint
nap segélykiáltásokat hallok mindenfelől, azokét,
akik nem tudnak már mást tenni, csak hinni. Nap
mint nap elbátortalanodott, sebzett papokat fogadok, itt Rómában. Az egyház a sötét éjszaka tapasztalatát éli: beborítja és vakká teszi a
romlottság misztériuma.” Robert Sarah
A könyv a Községi Könyvtárban is megvan,
kikölcsönözhető!
FARKAS ETE DOMONKOS

HÍREINK
FARSANGI TALÁLKOZÓ: február 21
(péntek) 18 óra, Táncsics Mihály művelődési ház
IMAKÖZÖSSÉG: MINDEN héten KEDD
18:00-kor, a „kis” templomban.
MISEREND: Február: 23. FÉL 12-kor, Március: 8. és 22.
CSALÁDCSOPORT: Jelentkezni, Mayerné Schuller Hajnalkánál lehet.
Tel.: 0630/5694104;
Email: schuller.hajnalka@mail.com
ELÉRHETŐSÉG:
nagytarcsa.plebania@gmail.com,
http://nagytarcsa.plebania.hu/
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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: Sebestyény Szilvia 06-30-9418-878; 06-30-515-0091

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
A körzeti megbízott telefonszáma,
amely 0-24-ig elérhető:
06 30 476 7758

FLEX Polgárőr Egyesület
E-mail: fuzesjaror@gmail.com
Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex
Tel.: +3630 593 7378

Mezőőr:
Székely László, telefon: 06 70 3305604

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvos (Dr. Dutka Edina)
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 12:00, Kedd: 14:00 – 18:00
Szerda: 08:00 – 12:00, Csütörtök: 13:00 – 17:00
Péntek: 08:00 – 12:00.
Vérvétel: hétfő: 06:30 – 07:30, szerda: 07:30 – 08:00.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
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

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 – 2020 március

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
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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.

Nyitva:
minden pénteken 10-19-ig,
Február 28-án szabadség miatt zárva!

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

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

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

