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Munkák pályázati forrásból
és önerőből

Épülünk-szépülünk

Próbafúrás

A gyetvai találkozó

Szlovák tábor

ÜNNEP
SÜTIVERSENY!
A Füzesliget Egyesület szervezésében újra sütisütő versenyt
hirdetünk a Liget Fesztivál
keretében!
Kérjük, támogassák a Szabadidőpark játszóterének fejlesztését!
Időpont: augusztus 26. (szombat)
9:00-16:00
Helyszín: Füzesligeti Szabadidőpark, a Füzesligeti Egyesület sátra
A Füzesligeti Egyesület
évek óta fáradozik a lakópark területén lévő szabadidőpark
és játszótér fejlesztésén.
A több éve sikeres sütisütő versenyt ismét meghirdetjük! Kérünk
mindenkit, aki teheti, hogy egy
tálca finom sütivel vagy a sütik
megvásárlásával támogassa
kezdeményezésünket!
Az összegyűlt összeget teljes egészében a játszótérre fordítjuk, így
aki a süteményvásárláson túl is
szeretne támogatást nyújtani, a
helyszínen az egyesületi sátorban
tudjuk adományát fogadni.
A sütis tálcákat névvel ellátva
(lehetőleg lefóliázva) várjuk
az egyesületi sátornál 9 és 16 óra
között. Inkább tartós, hűtést nem
igénylő finomságokat várnánk!
Az első három helyezettet
díjazzuk!
A sütis pulthoz önkéntesek segítségét kérjük! Aki szívesen jönne
segíteni, kérjük, jelezze az alábbi
elérhetőségeken:
ronainekrisztina67@gmail.com
akrantzne@yahoo.co.uk
A limonádépulthoz gyerekek segítségét is várjuk, jelentkezhetnek
akár párban is.
Bővebb információ:
Krantzné Magyar Ágnes:
akrantzne@yahoo.co.uk
Rónainé Krisztina:
ronainekrisztina67@gmail.com
További információ
az egyesületről:
http://fuzesligetegyesulet.wix.com
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Újra kidoboljuk!
Nagytarcsa Község Önkormányzatának támogatásával,
a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület szervezésében
2017. szeptember 23-án és 24-én újra megrendezésre kerül a

„FALUNAP A BETAKARÍTÁS ÉS A SZÜRET JEGYÉBEN”
rendezvény!
A részletes programot a Nagytarcsai Tükör
szeptemberi számában olvashatják.

MAGYARORSZÁG
SZERETLEK
NAGYTARCSA!
FIGYELEM! FIGYELEM!
Közhírré tétetik, hogy
a

NAGYTARCSAI FALUSI BÚCSÚ

szeptember 24-én a Győri János téren elkezdődik!
Lesz itt minden!
Fotókiállítás, kosárhinta, népi játék, mézeskalács, cukorkák!
Kosárfonás, faragás, lássátok a sok csodát!
VIGYETEK HAZA VÁSÁRFIÁT!

18 ÓRAKOR KÖZKEDVELT SLÁGEREK, OPERETTEK SZLOVÁKUL! SZERETETTEL VÁRUNK!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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BERUHÁZÁS

Munkák pályázati forrásból és önerőből
– Amint az a közleményből is kiderül, a Magyar Állam és az Európai Unió jóvoltából nyertünk 115 millió forint vissza nem térítendő
támogatást a Családsegítő és a HEMO épületének energetikai felújítására – emlékeztet az udvaron a polgármester. – Ebből a forrásból kell
megvalósítani az utólagos hőszigetelést, ami itt
csak az oldalfalakat érinti, a tetőt nem, valamint
ajtókat és ablakokat cserélünk.
Körbejárva az épület belső tereit egyértelmű, hogy a felújítás nem állhat meg. A polgármester elmondta, nagyon reménykednek,
hogy megjelenik olyan pályázat, amely ezen
is segít, ám ha nem, a teljes belső felújítást akkor is megvalósítják. Az idei költségvetésben
erre 30 millió forintot irányoztak elő. Akármilyen forrásból is történik a belső felújítás, erre
rövidesen ki kell írni a közbeszerzést. Megtörténik az elektromos vezetékek cseréje, a vakolás és a burkolatok felújítása.
z előző oldalon olvasható a hivatalos közA
lemény, amely a pályázat kötelező eleme.
Így kell közzétenni a pályázati sikert. Rimóczi
Sándor polgármesterrel és Ősz Gyulával, a
Közszolgáltató ügyvezető igazgatójával nyakunkba vettük a falut, és felkerestük azokat a
helyszíneket, ahol a negyven fokot is meghaladó meleg ellenére folynak a munkák. Láttunk hőszigetelést, kútfúrást és járdaépítést.

Felújítás kívül-belül
Első helyszínünk a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat, avagy, miként mindenki ismeri, a Családsegítő épülete. A segítő szolgálat
mellett ebben az épületben működik a
gyógyszertár és a fogászati rendelés is, átmenetileg azonban üres a ház, hiszen megkezdődtek a munkák. (Hogy melyik szolgáltatás
hol érhető el a felújítás ideje alatt, azt a 7. oldalon foglaltuk össze.) Látogatásunk perceiben
már folyt a hőszigetelő lemezek ragasztása.

g
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szen itt a színházterem még a Táncsicsnál is
szűkösebb.
A polgármester a HEMO épülete melletti
üres telekre mutatva hozzáteszi, hogy remélhetően jövőre itt megkezdődhet a falu új, saját, 400 főt befogadni képes művelődési
házának építése, de legalábbis az alapjait le
akarják rakni. Így a most felújítás alatt álló, s
majd újonnan megépülő két objektum alkot
majd szerves egységet a társadalmi és a kulturális igények kielégítésére.

Van elég víz

g

Megújul a HEMO is

A falu Isaszeg felőli végén, a volt Helyőrségi Művelődési Otthonban is a pályázaton
nyert forrásból folyik a munka, itt elsőként a
tetőt szigetelik. Az egykor közkedvelt, élettel
teli intézményben most málladozik a vakolat,
lepattogtak a festékrétegek, láthatóak a beázások. Törmelékek között lépkedünk a rozsdás
vasajtók és darázsfészkek között.
– Látható, hogy az energetikai korszerűsítés mellett itt még rengeteg munka vár ránk,
hogy újra használhatóvá váljon az épület –
mutat körbe Rimóczi Sándor. – Reménykedünk, hogy erre is jön ki majd valamilyen pályázat, ha nem, akkor saját erőből kell
elvégeznünk a felújítást.
Ha elkészül a felújítás, végre lesz helyük a
civil szervezeteknek, a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületének, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának. Végre
méltó helyet kaphat a könyvtár is. A művelődési ház gondjai ezzel nem oldódnak meg, hi-

A közös szemlét a Petőfi lakótelep melletti
vízműtelepen folytatjuk, ahol iszap- és sártenger vesz körül lyukat a földben. Megtudom
róla, hogy bár átmérője kicsi, a mélysége 240
méter!
– Az ismert ivóvízproblémák orvoslása érdekében az önkormányzat úgy határozott –
tájékoztat a polgármester –, hogy megrendel két próbafúrást. Ez egymillió forint plusz
áfa összeget jelent, de kiderült, van elég víz
Nagytarcsa alatt.
Az egyik kutat a Felsőrét lakópark kútjánál
végezték, a másikat itt, a Petőfi lakótelep mellett. Mindkét helyen jelentős vízátadó rétegre
bukkantak, amelyek a számítások szerint percenként 800 liter vízhozamot ígérnek. Megtörtént a vízminőség vizsgálata is, a vas és
mangán a Felsőréten jelen van ugyan, de határérték alatt, ez a másik kút pedig még jobb
minőségre képes. A próbafúrás és a minőségvizsgálat eredményeinek birtokában megrendelték a kutak tervezési munkáit, és jövő
májusban már remélhetően üzemelnek is
majd az új kutak, amelyek vizét a szolgáltató
a más kutakból származó vízzel keveri majd.
Más intézkedések mellett ez is hozzájárul a
nagytarcsai ivóvíz minőségének javulásához.
Mindez, a tervezéssel, engedélyeztetéssel
és kivitelezéssel együtt mintegy 20 millió forintba kerül majd.

Épülnek a járdák
Hasonló nagyságrendű forrásigénye van a
most folyó járdaprogramnak is. Ebből a 20
millióból – erről az előző lapszámban is szóltunk – elkészült az ófalu Cinkota felőli szélétől
a Községháza melletti csomópontig az árok
fedése és a széles járda építése, amely a Füzesek felöl közlekedők életét könnyíti meg. Azóta folytatódott a program a Rákóczi utcában.
Az egyik oldalon a járda a Lájk kávézóig újul
meg, a másik oldalon a falu Isaszeg felőli végéig. A betonba ágyazott szegélykövek a helyükre kerültek, a tükörbe sódert
tömörítettek, majd a tervek szerint lapunk
megjelenésével egyidőben megkezdődik az
aszfaltozás is.
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV
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Tájékoztató
a Szociális Segítő Szolgálat felújítás alatti
ügyfélfogadási rendjéről
Tisztelt Ügyfeleink!
Augusztus 1-jén elkezdődött a Szociális Segítő Szolgálat Zrínyi
utcai épületének felújítása, mely várhatóan hónapokig tart.
Ezen időszak alatt a Segítő Szolgálat ügyfélfogadása a Polgármesteri Hivatal épületében lesz (Rákóczi u. 2-4.), változatlan
nyitva tartással és elérhetőségekkel (kivéve a megszokott vezetékes telefonszámot, amely jelenleg nem él):
Ügyfélfogadás: hétfő: 12-18, kedd: 9-13, szerda: 12-16 ,
csütörtök: 9-13, péntek: 8-10.
Telefonszámok: 0670-334-2813 (dr. Palkó Éva) és 0670-931-1962
(Botz Ágnes)
E-mail cím: csaladsegito@nagytarcsa.hu
A tárgyi adományok (ruhák, játékok, tartós élelmiszer) átvétele
és kiosztása a felújítás alatt szünetel!
A szociális étkeztetés augusztus 31-ig a Csillagszem Óvoda
konyháján (Sport utca 6.), szeptember 1-től a Blaskovits Oszkár
Általános Iskola konyháján (Múzeumkert utca 2-4.) működik.
Köszönjük türelmüket és kérjük szíves együttműködésüket.
DR. PALKÓ ÉVA INTÉZMÉNYVEZETŐ

A fogászati rendelésről
Július 24-től a felújítás időtartamára a rendelést átköltöztetjük
a BUDAPEST XVI. KERÜLET BÖKÉNYFÖLDI ÚT 86. alatt lévő fogorvosi rendelőbe, változatlan rendelési idővel.
A rendelőben kicsi a váró, ezért mindenképp kérjük, hogy telefonon egyeztessenek időpontot.
Telefon: 06-1-609-4916.
A nemes cél érdekében köszönjük türelmüket és megértésüket!
Rendelési idő: hétfő: 14:00-19:00, kedd: 09:00-14:00,
szerda: 14:00-19:00, csütörtök: 09:00-14:00
DR. MARTON ERZSÉBET

Gyógyszertár
Az épület felújítása miatt a nagytarcsai gyógyszertár
2017.07.31-től előre láthatólag 6 hónapig zárva tart.
A településhez legközelebb eső gyógyszertárak:
• Budapest XVI. kerület, Vidámvásár u. 2. (Cinkota)
• Budapest XVII. kerület, Péceli út 188. (Rákoscsaba)
• Kistarcsa: Flór Ferenc Kórház épületében, Kistarcsa, Hunyadi u.
8., csömöri Auchan, ami vasárnap is nyitva tart.
Akinek egészségi állapota indokolttá teszi, a gyógyszerkiváltási
igényét az ideiglenesen a Polgármesteri Hivatal épületében működő Családgondozói Szolgálatnál jelezze.
Megértésüket köszönjük,
NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Egy országos kiállítás margójára

Augusztus 6-án bezárult „Az ünnep
tárgyai” kiállítás a Deák téri Országos
Evangélikus Múzeumban.
A Kárpát-medencei evangélikusság
sokszínűsége (magyar, szlovák és német eredete) gazdag és változatos
szokásokat hozott létre. A vallásosság,
a megélt hit nemcsak az ünnepekre
koncentrálódott, hanem áthatotta az
élet minden területét, és jelen volt a
közösségek mindennapjaiban is, akár
a családi Biblia-olvasás, vagy a közös
ima és éneklés.
Az egyházi év ritmusát követő életvitel csúcspontjai azonban mégiscsak
az ünnepek voltak. Az ünnepek alkalmával viselt ruházatok, használati tárgyak és szokások gazdag tradíciókon
alapultak és erős társadalmi kötődésekről tanúskodtak.
A kiállítás ebből az örökségből villantott fel néhány jellegzetességet.
Anyagához a Nagytarcsai Falumúzeumból is kölcsönöztünk tárgyakat.
Felkérésre a nagytarcsai Vencsok aszszonykórus is fellépett itt, a Múzeumok Éjszakája rendezvényen.
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ

FOTÓ: KIZUR ANIKÓ, ADÁMI MÁRIA

g

A nagytarcsai díszkendő 1938-ban készült. Egykori tulajdonosa teljes neve szerepel a kendőn körben: Sinka Mariska
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Múzeumi ajánló
A Reformáció 500 éve címmel látható
a Magyar Nemzeti Múzeumban a Reformáció Emlékbizottság által szervezett, a reformációi emlékév egyik
kiemelkedő, Magyarország kormánya
által támogatott „Ige – Idők” című tárlata.
A tárlat egyfajta átfogó, reformációs körképet szeretne nyújtani az érdeklődőknek, amely számos múzeumi
termen keresztül tárja elénk a reformáció 500 esztendejének alakulását,
különböző relikviáit. A cím elemzésekor több gondolati síkon is elindulhatunk.
Az IGE új megközelítésével, az Ó- és
Újszövetség egymáshoz és a jelenhez
való viszonyának átértékelésével, valamint a múlt és a hagyományok újra
értelmezésével a reformáció újfajta
IDŐ szemléletet, múltértelmezést és
emlékezetközösséget hozott létre. A
kiállítás ezeket a folyton változó és
összetett viszonyokat és a hagyományképződés stációit mutatja be a
magyarországi reformáció történetében.
Megismerhetjük Luther Mártont és
Kálvin Jánost is. Természetesen a reformátorokon túl, az evangéliumi hit
magyarországi megjelenését és elterjedését is, hiszen Luther tanai már az
1520-as években biztosan eljutottak
Magyarországra, elsősorban kereskedők révén, majd német nemesek és
humanisták közvetítésével a budai királyi udvarban is megjelentek. A német nyelvű felső-magyarországi
városokban szintén terjedtek az új
eszmék, helyenként a városvezetés támogatásával. Mivel hazánkban is egyre nagyobb területeken lett ismert a
reformáció eszméje, így az IGE-IDŐK
kiállítás a Bibliafordítás folyamatát is a
szemünk elé tárja.
A kiállításon láthatjuk, hogyan néz
ki egy evangélikus vagy egy református templombelső, ugyanakkor műalkotásokkal is találkozhatunk, mert bár
a reformáció nem hozott létre új, önálló művészeti stílust, mert nem ez
volt a célja, átformálta azonban a művészethez való viszonyt, új struktúrákat, formanyelvet kialakítva. A
protestáns egyházak a korstílusokat
követve, de sajátos liturgiai igényeiknek megfelelően építették és díszítették épületeiket.

Az igen gazdag tárgyi anyagot öszszegyűjtött kiállítás megszületéséhez
a Nagytarcsai Falumúzeum is kölcsönzött tárgyakat, például dúsan díszített,
gót betűkkel körbehímzett vasalt kendőt. Összeállításában több különféle
múzeumból, összesen öt kurátor dolgozott, akik a találó Ige-Idők címet is
együttesen adták a kiállításnak (dr.
Kiss Erika - Magyar Nemzeti Múzeum,
dr. Gáborjáni Szabó Botond - Debreceni Református Kollégium Múzeuma,
dr. Fogarasi Zsuzsa -Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeum, Kecskemét, dr. Harmati Béla
László, dr. Kertész Botond és Zászkaliczky Zsuzsa , Zászkaliczky Márton MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, valamint dr. Heltai János - Országos
Széchényi Könyvtár).
A tavaszi megnyitón Gáncs Péter, a
Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke az evangélikus bibliaolvasó útmutató aznapi igéjét
választotta köszöntője alapjául, amely
a 71. Zsoltár 20. verse [Istenem] sok
nyomorúságot és bajt látattál velem,
de újra megelevenítesz. „Ebben az egy
mondatban benne van mindaz, amit
Illyés Gyula a korábban elhangzott, A
reformáció genfi emlékműve előtt című nagy ívű versében fogalmazott
meg. Az 500 éves viharos történelmünk is benne van, de ez nem egy
panasz-zsoltár, hanem egy hitvallás.
Úgy hisszük, a reformáció egy folyamatos jelen, és azt reméljük, ebben az
évben megindulnak kicsik és nagyok
a kiállítás felé is, hogy fölfedezzük az

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

identitást, a közös gyökeret, mindazt,
amit Istentől kaptunk. Együtt adjunk
hálát a viharos múltért, a jövő reménységéért, és azért, hogy Isten itt,
a jelenben megáldott minket ezzel a
kiállítással” – fogalmazott Gáncs Péter.
Dr. Bogárdi Szabó István püspök, a
Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke háromszor
mondott köszönetet, egyrészt a kormányzatnak, amely anyagilag támogatta a tárlat létrejöttét, majd a
múzeumnak és a kurátoroknak a
munkájukért, harmadrészt pedig Istennek. A püspök úgy fogalmazott
Zakariás prófétát idézve: „nem erővel,
sem hatalommal, az én lelkem által”.
Végül Balog Zoltánt az Emberi Erőforrások miniszterét idézzük, aki szerint: „…isteni kegyelem, hogy
2000-ben a kereszténység ezer éves
évfordulóját ünnepelhettük együtt a
Nemzeti Múzeumban, most pedig
2017-ben a reformáció 500. évfordulóját. Az elmúlt 500 év által hozott jóból csináljunk még jobbat a jövőben!
Soli Deo gloria!”
FORRÁS: EVANGELIKUS.HU
Az Ige- Idők kiállítás megtekinthető 2017 október végéig. Ha időnk
úgy engedi, látogassuk meg minél
többen!
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ
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Augusztusi könyvajánló
„Csendes, kévébe kötött reggel,
zsömle-zizegésű világ,
porhanyó falucska, mondd el
a lágy kenyér dalát.
Im, a könnyü szél elősurran,
tereget szép búzamezőt
s tovaringatja lágy fodorban
a zümmögő időt”
(József Attila)
VÉRTEZZÜK FEL MAGUNKAT ÉS CSALÁDUNKAT A
KÖZELGŐ TANÉVRE ÉS A SZABADSÁG UTÁNI MUNKÁBA VALÓ VISSZATÉRÉSRE NÉHÁNY, SEGÍTSÉGET
NYÚJTÓ IRODALOMMAL! AUGUSZTUS 21-TŐL A
SZOKOTT NYITVA TARTÁSSAL VÁRUNK MINDEN
KEDVES KÖNYVBARÁTOT. A BEIRATKOZÁS ÉS A KÖLCSÖNZÉS MINDEN NAGYTARCSAI LAKOS SZÁMÁRA
INGYENES, SŐT, AMI KÖNYV NÁLUNK NINCS MEG,
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL DÍJMENTESEN BESZEREZZÜK!

David Brooks
A társas lény – A sikeres élet rejtett dimenziói
Ez a lebilincselő könyv megváltoztathatja társas életünket, és a
magunkról, illetve a világról alkotott felfogásunkat. Rávilágít, hogy a
tudatalattink egy kreatív és elvarázsolt hely. Temérdek hasznos információ és élénken megrajzolt figura
segítségével ábrázolja az emberi
természet legrejtettebb zugait.
Semmi száraz adat vagy nehéz
szakszó – a pszichológia tudománya szórakoztató és érdekfeszítő
köntösben!
Gary Chapman
A jól működő család 5 jellemzője
Ahogy a szerző írja: „Az érdeklődés az egyik legnagyobb ajándék,
amit egymásnak adhatunk.” Legyen
szó a gyermekünkről vagy a házastársunkról. Ebben a könyvben
Chapman doktor segít abban, hogy
a házasságunk meghittebb legyen,
a gyermekeinket szeretetteljesebben nevelhessük, mindezt a határok
világos
kijelölésével,
következetességgel.
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Pál Ferenc
A szorongástól az önbecsülésig
A szorongásaink, aggodalmaink,
nehézségeink és gyöngeségeink
rettenetesen megkeseríthetik az
életünket. Hiába szeretnénk fejlődni, növekedni, a sebeink, a zavaraink akadályoznak minket és
kapcsolatainkat, de a munkánkat is.
Amikor akadozik az élet bennünk
és körülöttünk, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy velünk valami
nincs rendben, éppen akkor van
igazán szükségünk az önbecsülésre. „Sokunk életében eljön a pillanat, amikor úgy érezzük:
elérkezett az idő, hogy a magunk útját járjuk, mert már
tűrhetetlen és elviselhetetlen, hogy a legigazabb céljainkat is képtelenek vagyunk megvalósítani.” Pál Ferenc ebben segít könyvével.
Adele Faber & Elaine Mazlish
Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy,
hogy elmesélje
„Csodálatos szülő voltam, mielőtt gyermekeim születtek volna” –
kezdi könyvét az írópáros. Nem
éreztük ezt sokszor? Elméletben
mindig sokkal könnyebben mennek a dolgok, de amikor saját családunkban kell szembenézni a durcás
gyerekkel, a hisztivel, a kiabálásokkal, sértődésekkel, akkor megfogadjuk: Holnaptól másképp lesz!
Azután kezdődik elölről, mert nem
tudjuk, hogyan.
Ez a könyv segít megtanulni, ezért minden szülőnek el
kellene olvasnia. Tényleg sokkal könnyebbé teszi a gyerekekkel a kommunikációt, a benne leírt módszerek gyorsan átültethetők a mindennapokba.
Nigel Latta
Szeress szívvel, nevelj ésszel!
10 aranyszabály, mielőtt az agyadra megy
a gyereked.
Néha falra másznánk a gyerekeinktől? Előfordul, hogy szinte
az őrületbe kergetnek, és a legszívesebben egy lakatlan szigetre
költöznénk?
Közben lelkiismeret-furdalás
gyötör, nehogy a rossz döntéseinkkel érzelmileg tönkretegyük
őket? Akkor ideje kikölcsönözni
ezt a humoros, könnyed stílusú,
ötletes könyvet. Mindazoknak
ajánljuk, akik nem csak ösztönből, hanem értelemből is
szeretnének gyermeket nevelni.

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA
Kim John Payne
Egyszerűbb gyermekkor
Hogyan neveljünk nyugodtabb,
boldogabb, magabiztosabb gyerekeket?
Ez a könyv arról szól, miként
csökkenthetjük gyermekeink életében a fékevesztett tempót, a
stresszt, a képernyők uralmát, a tárgyak, tevékenységek és tagolatlan
információk sokaságát, melyek
anélkül árasztják el és teszik függővé őket, hogy igazi örömet nyújtanának nekik. A könyvben leírt
egyszerűsítési rendszer minden
családban megvalósítható.

Nagytarcsa új lakói
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK
NEKIK A FALU MINDEN LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES,
HOSSZÚ ÉLETET!
HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN 2016-BAN VAGY 2017-BEN SZÜLETETT
GYERMEKÉT IS LAPUNK HASÁBJAIN KÖSZÖNTSÜK, KÉRJÜK KÜLDJE
EL A GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATKOZÁSÁT 1-2 SORBAN
A NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM E-MAIL CÍMRE
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIÁNAK.
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG.

Sziasztok Nénik, Bácsik! NAGY ULRIK
vagyok, 2017. május 6-ának hajnalán
megérkeztem szüleim nagy örömére,
3380 grammal és 54 cm-rel. Huncut,
mosolygós tornászbajnok vagyok.

A sok új könyv mellett nagyon sok folyóirat, magazin
jár könyvtárunkba, melyek szintén kikölcsönözhetőek,
akár két hétre is. A teljesség igénye nélkül a következő újságokból válogathatnak kedves olvasóink: Lakáskultúra,
Képmás, A mi otthonunk, Nők Lapja és Nők Lapja évszakok, A vidék íze, Nők Lapja Konyha, Kismama, Burda,
Földgömb, Geo, Természetbúvár, Magyar Turista, AutóMotor, Csodakert, Kertbarát, Szabad Föld, Bravo, Dörmögő Dömötör, Praktika, Ötlet-mozaik.
Nyári nyitva tartás:
Augusztus 1 – augusztus 18. között szabadság
miatt zárva. Augusztus 19
– augusztus 31. között
hétfőn és pénteken zárva,
kedd-csütörtök: 11-15
óráig, szerdán 9-13 óráig
vagyunk nyitva.
Szeptember 1-től a
szokott rendben várjuk a
könyvtárba látogatókat:
H É T F Ő: 9 - 15,
K E D D: 11 - 17,
C S Ü T Ö R T Ö K: 11 - 17,
P É N T E K: 9 - 13
Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.
Elérhetőségeink:
Telefonszám:
06 70-337- 8752
E-mail cím:
bokkonyvtar@gmail.com
FaceBook:
https://www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar
ÉS

FARKAS ISTVÁNNÉ
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Sziasztok, BISZAK JOHANNA vagyok, idén június 18-án születtem Budapesten, de a harmadik napomon
már haza is jöttem nagytarcsai házunkba. Sokat sétálunk a faluban,
szeretem a nyugalmat, de azért alig
várom, hogy a játszótéren futkossak.
LILI ÉS OLIVÉR 2017. április
23-án látta meg a napvilágot.
Lili szeret pancsolni, és egy
igazi kis hölgy. Olivér pedig
egy huncut manó, teli pocakja a legfontosabb számára.
Csábos nézésükkel belopják
magukat mindenki szívébe.
Puszi-pacsi minden néninek és bácsinak!
HÉDERVÁRI NIMRÓD vagyok, 2017.
február 22-én 3310 grammal, 55 centiméterrel születtem. Mosolygós baba
vagyok, aki nagyon szereti a tesóját!

GERENCSÉR LILI most július 28-án ünnepelte 1. szülinapját szülei, 3 éves bátyja és
decemberben születendő pocaklakó testvére társaságában.

Az önkormányzat minden, 2017. január 1. után született 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 lakcímkártyáját
és születési anyakönyvi kivonatát az anyakönyvvezetőnél.
Bővebb információ:
Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-204/107-es mellék.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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NEMZETISÉG

Nagytarcsa – Bánk – Gyetva

tavalyi nagysikerű Bánki Folklór FesztiA
vál után, ahol Nagytarcsát két jegyespár képviselte, ebben az esztendőben
ismét meghívást kaptunk dr. Egyedné Baránek Ruzsenkától, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnökétől. Így a
Nagytarcsai két jegyespár is bekerült a legszebb huszonöt jegyespár közé, akik idén
képviselik a magyarországi szlovák nemzetiségi jegyespárokat a Szlovákiai Detván
(Gyetván) megrendezésre kerülő 52. Folklór Fesztiválon.

Köszönjük szépen Kállai Alexandrának,
Varga Alexandrának, Fábián Istvánnak valamint Fábián Máténak, hogy ebben az
esztendőben is képviselték Nagytarcsát!
Szlovák Önkormányzatunk Nagytarcsáról
készült képes bemutatóval készült, amit a
találkozó nézői között osztottunk szét. Köszönjük a meghívást dr. Egyedné Baránek
Ruzsenka elnökasszonynak, így ismét bemutathattunk egy gyöngyszemet Nagytarcsáról!
NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK
ÖNKORMÁNYZATA
FOTÓ: RENKA

A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata szervezésében közel százan vettünk
részt a találkozón. A helyi Katolikus Templomban került sor először a jegyespárok
bemutatására. Összesen hatvanhárom
magyarországi, valamint szlovákiai jegyespár vonult fel, majd a Főtéren bemutatkozhattak a közönség előtt! A közös
felvonulás és bemutatkozás után a detvai
Anfiteátrum színpadán ismét felvonultak a
jegyespárok, majd gálaműsorral ért véget
a találkozó!

Magyarországi szlovákok találkozója
bben az esztendőben a XVII. kerüEtékletben,
Rákoskeresztúron rendezmeg a Magyarországi Szlovákok
Országos Szlovák Napját. Minden esztendőben július első szombatján kerül
sor erre a rendezvényre, amely mindig
más helyen kerül megrendezésre. A
kiállítás megnyitója után, ahol bemutatták Rákoskeresztúr szlovák múltját,
került sor az ünnepi Istentiszteletre,
majd az idei elismerések átadására. A
téren felállított sátrakban megismerkedhettünk a magyarországi szlovák
régiók ételeivel, népviseletével. A kulturális műsor után ruhabemutató következett, ahol Nagytarcsa gyönyörű
népviseletét, Békésiné Sipiczki Mária,
Fényesné Hunti Magdolna, és Galántai
Györgyné mutatta be.
NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK
ÖNKORMÁNYZATA
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Másodszor is szlovák tábor

Ebéd után a kicsi óvodások a Csillagszem
Óvodában pihenhették ki a délelőtti játékot,
a nagyobbak pedig az árnyékos hátsó kertben játszhattak a két önkéntes fiatal felügyelete alatt.
Nagyon tartalmas és jó volt ez a két hét,
sok izgalmas programmal, sok mozgással és
rengeteg játékkal. A gyerekek és minden közreműködő jól érezte magát, és remélik, hogy
jövőre újra találkozhatnak egymással a szlovák táborban. Úgy érezzük, elértük célunkat,
sikerült a gyerekek érdeklődését felkelteni a
szlovák nyelv iránt, a dalok, mondókák által
megszerettetni ezt a nyelvet.
Köszönjük a Szlovák Önkormányzat képviselőinek, a segítőknek, az önkénteseknek,
Nagytarcsa Önkormányzatának, a Nagytarcsai
Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek hogy lehetővé tették ismét ezt a 2 hét táborozást. Köszönjük a
szülőknek és minden támogatónak a finomságokat, süteményeket.
SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ
NSZÖ-ELNÖK

tavalyi tábor sikerein felbuzdulva a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata az idén
A
már kéthetes szlovák tábort hirdetett meg az
érdeklődő nagytarcsai gyerekek részére, óvodás kortól kisiskolás korig. A július 24-től augusztus 4-ig tartó tábor helyszíne ismét a
Grund volt.
Idén is sűrű volt a program, lehetett kézműveskedni, például nagytarcsai hímzést tanulni, könyvjelzőt hímezni, gombot varrni,
lisztgyurmázni, rajzolni, hajtogatni. Lehetőség
volt a sportolásra, sokan jelentkeztek focizni,
tollasozni, ping-pongozni. Volt mesélés, szlovák mondóka, vers- és daltanulás, eközben
természetesen felelevenítettük a tavaly tanultakat is.
Meglepetésként többször fagyizhattak, házi süteményezhettek a gyerekek.
A nagy kánikulában beüzemeltük a párakaput, pancsolhattak, vízi bombázhattak a
gyerekek.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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HITÉLET

A „vízen járás“ szabályai

Ők – mármint Dentonból (Texas), a Szent Pál
Evangélikus Gyülekezetből érkezett vendégeink – nem kockáztatták meg a vízen járást az
Atlanti- óceánon keresztül. Ezen a nyáron ismét
együtt szolgálhattunk a 10 főből álló csapattal
a hittanos táborban, akikkel jól megtalálták a
hangot a középiskolás és egyetemista ifis gyülekezeti tagok. Ennek a testvéri és testvérgyülekezeti
együttműködésnek
volt
a
következménye, hogy amerikai vendégeink,
akiket Russel Tieken evangélikus lelkész vezetett, ígéretet tettek, hogy egy év múlva ismét
találkozhatunk, s esetleg két év múlva a mi
gyülekezetünk segíthet a Dentonban szervezett nyári tábor lebonyolításában.
A tízfős amerikai csapatból öten éltek azzal
a lehetőséggel, hogy lejönnek velünk a Gyenesdiáson megtarott ifjúsági táborunkba. Ott 3
napot töltöttek velünk, pihentek, megnéztek
egy-két nevezetességet, játszottak a fiatalokkal.
A csoportképen ők is velünk vannak. Itt, a Balaton partján próbáltuk meg a „vízen járás” szabályait elsajátítani.

Ismerős a történet: a viharos Genezáreti tavon közeledik a vízen járva a halászhajóban halálra rémült tanítványok felé Jézus. Amikor
Péter felismeri, azt kéri, hadd menjen oda hozzá a vízen. Jézus szavára kilép a hullámok közé,
ám amikor az egyre vadabb habokra tekint,
süllyedni kezd, s kéri Jézust, hogy mentse meg.
Ekkor a Megváltó megragadja, s kiemeli a
mélyből. Ez a történet nem arról szól, hogy valami titkos tanítást, ezoterikus tudást sajátíthatunk el Jézustól, mely során megtanulunk
levitálni vagy fel tudjuk térképezni a minket körülvevő láthatatlan erőket stb. Ezzel szemben
valódi segítséget kapunk Jézustól, hogy ne
süllyedjünk el bűneink tengerében. Hiszen a
feladatunk nem az, hogy megszüntessük a
problémáinkat, hanem az a lehetőségünk,
hogy Jézus segítségével járni tudjunk azokon.
Így dolgoztuk ki az ifitáborban a vízen járás szabályait:
1. Mindig Jézus szavára indulj el! Azaz, olvasd, hallgasd, tanuld, és értsd meg az Ő szavát
a Szentírásból. Kérd az Ő tanácsát munka, hivatás, család, házasság tekintetében!
2. Mindig Jézusra nézz! A gyülekezetben,
ahol Isten igéje, Jézus tanítása van a középpontban, ott tekinthetsz fel leginkább Jézusra.
3. Ne figyelj a hullámokra! Hullámokat leginkább az emberek panaszkodása, odamondogatása okoz, vagy bűneink, betegségeink,
kétségbeejtő helyzetünk. Ha nem ezekre nézünk, az nem azt jelenti, hogy nem veszünk róluk tudomást, hanem azt, hogy tudjuk, hogy

elnyeléssel fenyegetnek, de nem akarunk beleszédülni a mélységbe.
4. Ám, ha mégis süllyedni kezdesz, kiálts
Jézushoz! Mert még nincs minden veszve!
Azonban emberektől hiába vársz segítséget,
hisz ők ugyanazzal a félelemmel, kétségbeeséssel küzdenek, mint Te. Csak a hullámok Ura tud
megmenteni.
5. Hidd el, hogy Jézussal sikerülni fog minden nehézség ellenére eljutni életed végcéljához.
A szerelem, házasság témakörében sok
olyan témát vettünk elő, mely igényli, hogy
gyakoroljuk a „vízen járást”. Sinclair Lewis szerint valószínűtlen, hogy egy olyan férfi és nő találkozzanak össze, akik elég nagyok ahhoz,
hogy ne irigykedjenek egymás nagyságára. Így
minden kapcsolatban napirendre kerül az irigykedés és a féltékenykedés. Itt „vízen járni” csak
úgy lehet, ha megismerjük az alászállás misztériumát. Azaz, elismerjük a másik különb voltát,
ahogy Pál apostol tanít: „alázattal különbnek
tartsátok egymást magatoknál” (Filippi 2,3);
vagy Keresztelő János mondja, hogy „neki
(Jézusnak) növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” (János 3,30). Csak így lehetséges járni a bennünk lévő dölyfösségen,
mindent jobban tudáson. Leszögeztük: a házassági konflikusok 67%-a megoldhatatlan (Virginia Satir), ezeken csak akkor győzhetünk, ha
mint hullámokon a Megváltó megmentő szeretetéből együtt járunk.
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

A legszebb lányok nem a strandon vannak...
megfelelési kényszer lehull róluk, minden problémát elfelejtenek, vagy épp
Isten elé visznek. Gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy természetes szépség, pedig igazából csak ezek a pillanatok lehetnek igazán azok.
Nekünk férfiaknak marad a köszönet és a gyönyörködés: köszönet Istennek, amiért ilyen szép társat teremtett nekünk – oldalborda ide vagy oda –,
és gyönyörködés azokban a pillanatokban, amikor a lányok térdre borulva
adnak hálát annak, akitől mindent kaptak. Illetve ezen kívül lenne egy feladatunk is: biztatni egymást nemtől függetlenül, hogy mondjunk igent Istennek!
MARTÍ ZOLTÁN
777BLOG.HU
FOTÓ: HTTP://WWW.IBELIEVE.COM
Utóirat: Kedves Olvasóink, természetesen pontosan tisztában vagyok azzal,
hogy a strandon is gyönyörű lányok vannak, az írás nem erről szólt. Megértéseteket megköszönve: a szerző.
em véletlenül nevezzük a legszebb teremtményeknek a hölgyeket, hiszen
tényleg ez az igazság.
Azonban ha a strandon keresnéd távcsővel az igazán szép lányokat, vagy
a szexista magazinokat forgatnád bőszen a fürdőszobában, akkor sajnos
rossz helyen kutakodsz. A legszebb lányok a templomban és az imahelyeken
vannak: nem, tényleg nem szívatlak!
Hétről-hétre rá kell eszmélnem, hogy nincs szebb látvány egy imádkozó
lánynál. Hiába gazdag a magyar nyelv, jelzőt is nehéz találni rá: az az őszinte
ragyogás, amely ilyenkor megjelenik arcukon, egyszerűen lenyűgözővé teszi
őket. Méltók arra, hogy Isten saját képmásai legyenek. Ha a lányok tudnák,
hogy milyen szépek ima közben, szüntelenül csak azt csinálnák, semmi mást.
Mert nincs az a sminkkészlet, az az arckrém, ami pótolhatná ezt a természetes szépséget.
Nézzetek meg majd egy mélyen imádkozó lányt: milyen, amikor Isten legszebb teremtménye őszintén beszélget Alkotójával. Amikor minden lánc és
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Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban:
augusztus 27.
szeptember 10., 24. 11.30-tól.
(A szokásostól eltérően augusztus második vasárnapján, 13-án nem
lesz szentmise a Bosco Szent János katolikus templomban, mivel
ezen a napon lesz Máriabesnyőn a Nagyboldogasszony napi búcsú,
melyre Nagytarcsáról is sokan mennek el.)
A családtábor képei megtekinthetők a kistarcsai plébánia honlapján.
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu; nagytarcsa.plebania.hu
E-mail: kistarcsa@communio.hu; nagytarcsa.plebania@gmail.com
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Piac a forró nyári napokon is

Érdemes a mézet is helyi termelőtől
vásárolni, a Joó család méhészeténél
többféle mézet, sőt propoliszt is találunk.
A piac a vásárlás, nézelődés mellett
remek közösségi hely is, ahol ismerőseinkkel, barátainkkal találkozhatunk, beszélgethetünk.
Mindenkit szeretettel várunk a Nagytarcsai Termelői Piacra!
betakarítás idején a Nagytarcsai Termelői Piacon sem maradnak üresek a
A
standok.

gyümölcs. Zsolti zöldségesnél édes sárga és görögdinnyét, gombát, káposztát,
padlizsánt is lehet kapni.

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

Most legédesebb a csemegekukorica,
zamatos a paradicsom és a paprika, a
roppanós uborkából pillanatok alatt fenséges saláta készíthető, de finom kovászolva is. Zöldbab, cukkini és tök, zsenge
cékla is kerülhet a vásárlók kosarába.
Minden hónap harmadik péntekén friss,
vágott baromfit is lehet vásárolni, illetve
rendelni a csirkerendeles@gmail.com elérhetőségen, Sleisz Péternél.
A BOCI-MOBIL-ban Kolozsy Zsuzsa és
Csaba birtokáról származó frissen fejt házi tejet lehet kapni. Érdemes tiszta palackot, üveget vinni, ezt töltik tele
közvetlenül a tartályból. Talán kevesen
tudják, hogy prémium minőségű, kb.
4,2% zsírtartalmú tejről van szó. Mivel
friss tej, fogyasztás előtt fel kell forralni.
Zsuzsiék a tej mellett többek közt sajtokat, túrót, krémsajtokat és joghurtokat is
árulnak.
A gyümölcsválasztékot is igyekszünk
bővíteni. A szezonális akciók népszerűek
voltak, reméljük azért a nagytarcsai kertekből is kerül a standokra finom érett

Nagytarcsai

Megjelenik: havonta, 1600 példányban

TÜKÖR

Kiadó:
EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.

Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com
Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

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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NAGYTARCSA VIRÁG
Nyitva tartás:
H-P: 8-18,
Szo: 8-14,
V: 8-12
Tel: 06-28/ 738-694
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 50.
Facebook:
nagytarcsavirág
E-mail:
nagytarcsavirag@gmail.com

Juka Bt.

ISO 9001
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ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w
w
w
w
w
w

augusztus 11‐én, pénteken 12‐18‐ig
augusztus 12‐én, szombaton 8‐12‐ig
augusztus 25‐én, pénteken 12‐18‐ig
augusztus 26‐án, szombaton 8‐12‐ig
szeptember 8‐án, pénteken 12‐18‐ig
szeptember 9‐én, szombaton 8‐12‐ig
A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után
ingyenesen házhoz szállítjuk!
Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig
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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

KÖZÉRDEKŰ
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás:

Háziorvosi rendelő

Hétfő: 13:00 – 18:00, Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Solymosi Beáta jegyző ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8:00 – 12:00
Előzetes egyeztetés szükséges a titkárságon.
A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Tel.: 06-28-450-204

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

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

Gödöllői Járási Hivatal
2100 Gödöllő, 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

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

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

Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Munkatárs: Rippel Rozália, 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

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-1-609-4916.
Ideiglenesen: BUDAPEST XVI., BÖKÉNYFÖLDI ÚT 86.
Rendelési idő:
Hétfő: 14:00 – 19:00, Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00, Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár
Felújítás miatt a nagytarcsai gyógyszertár zárva tart.
A legközelebb eső gyógyszertárak: Budapest XVI.,
Vidámvásár u. 2., XVII., Péceli út 188. Kistarcsa: Flór Ferenc
Kórház épületében, vagy a csömöri Auchanban.

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

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

Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

FLEX Polgárőr Egyesület
Mobil: +3620- 2359-880, E-mail: fuzesjaror@gmail.com
Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:

DPMV Zrt. diszpécser szolgálat
(0-24h) 06 29 340 010, 06 70 682 7546
DPMV ügyfélszolgálati iroda: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
Tel.: 06 70/967-9037 vagy 29 340-010
Ügyfélfogadás: Kedd: 12-18, Csütörtök: 12-16.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

12:00 – 18:00
09:00 – 13:00
12:00 – 16:00
09:00 – 13:00
08:00 – 10:00

Cím: ideiglenesen a Polgármesteri Hivatal épületében:
Rákóczi u. 2-4.
Email: csaladsegito@nagytarcsa.hu
Telefon:
Dr. Palkó Éva: 06-70-334-2813
Botz Ágnes: 70/931-1962
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BÉRBE ADJUK!
A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. bérbe adja
a Grundon található

Kövesse nyomon Nagytarcsa
és a térség eseményeit
a SzilasTV műsorában!
ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz
Targonca gáz
házhoz rendelésre.
Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu
Weblap:
www.gázszállítás.hu
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két darab műfüves kispályás focipályát,
két darab fürdő-öltözőkonténert
egy darab bírói öltöző és raktárkonténert
valamint több konténerből álló büféés öltöző helyiségeket.
A bérbeadás kezdete 2017. szeptember 1.

Minden további információt a Közszolgáltató
Kft. ügyvezetője, Ősz Gyula biztosít.
Érdeklődni: 06-20-479-051-56

Nagytarcsai TÜKÖR
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„Nagytarcsai Hangulatok“

III. Nagytarcsai Fotópályzat
A Nagytarcsai Kulturális Csoport
harmadik alkalommal hirdet pályázatot

Témák: Életképek, sport, kultúra, szabadidő, hagyomány,
pillanatképek, portrék, látképek, épületek, szűkebb környezet,
lakóhely, tájkép…

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

Maximum 5 db – tíz évesnél nem régebbi – saját fotót és a
kitöltött regisztrációs lapot kérjük, küldd el a
fotokiallitas@nagytarcsa.hu 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 és a www.tarcsavilag.hu honlapokról tölthető le.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:

2017. augusztus 20.

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

Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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