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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete június 26-i ülésén
megtárgyalta és elfogadta Szlaukó Ist-
vánné, a Nagytarcsai Szlovákok Önkor-
mányzata elnöke, Kissné Szarka Krisztina
védőnő, dr. Rónaszéki Ágoston gyermek-
orvos, a Nagytarcsai Grund Sportegyesü-
let, valamint dr. Benyes Mária háziorvosi
beszámolóját. 

Nagytarcsa Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy csatlakozni kíván az Európai Mobi-
litási Hét 2017-es rendezvényéhez, az
alábbi választható feltétellel: autómen-
tes napot szervezünk, amelynek kereté-
ben legalább egy teljes napra (a
szokásos munkaidő előtt egy órával kez-
dődően, a munkaidő vége után egy órá-
ig) egy vagy több közterületet kizárólag
gyalogos, kerékpáros, illetve közösségi
közlekedés számára alakítunk ki.  Az au-
tómentes nap lehetőség szerint 2017.
szeptember 22-én kerül megrendezésre.

A testület felkéri a település oktatási-
nevelési intézményeit, hogy az eddigi
gyakorlat szerint szervezzék meg intéz-
ményeikben – a Mobilitási Hét jelmon-
datának megfelelően – a gyerme-keknek
szóló programokat. Felkéri a Polgármes-
tert a Mobilitás Karta aláírására, valamint
a kapcsolattartó személy kijelölésére, el-
érhetőségének megadására.

Felkéri a Jegyző Asszonyt a rendez-
vény megszervezésével kapcsolatos in-
tézkedések megtételére.

Az önkormányzat a Mobilitási Hét ke-
retében szervezett programok megvaló-
sításához egyedi támogatási igényt
kíván benyújtani, 500 ezer Ft értékben, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, a
pályázati kiírásnak megfelelően.

A testület elfogadta a Nagytarcsai
Csillagszem Óvoda 2016/2017. nevelési
évi beszámolóját is, valamint döntött ar-
ról, hogy az óvoda költségvetését
7.645.985 Ft összeggel megemeli. 

Ugyancsak elfogadták a képviselők a
Szociális Segítő Szolgálat Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint Szak-
mai Programját és Házirendjét.

A képviselő-testület úgy határozott,
hogy 64/2016.(V.30.) számú határozatát
hatályon kívüli helyezi és 2017. július 1.
napjától 2018. október 14. napjáig a
Nagytarcsai Település és Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság  Felügyelő
Bizottságába az alábbi személyeket vá-
lasztja: dr. Mészáros Sándor, a FEB elnö-
ke, dr. Gyopár Ernő és Győri Péter a FEB
tagjai.

A testület döntött, hogy kátyúzásra,
útalapra, pormentes útfelület kialakítá-

sára 600 tonna mart aszfaltot kíván vásá-
rolni. A költségvetésben erre tervezett
előirányzatot 460.000,- Ft + ÁFA összeg-
gel megemelte az általános tartalék ke-
ret terhére, a vételár változása miatt.  

A képviselők a Nagytarcsai Tö-
megsport Egyesület által benyújtott pá-
lyázatot nem támogatták. Ugyanakkor a
Nagytarcsai Grund Sportegyesület által
benyújtott pályázat (műfüves sporpályák
felújítása)  megvalósításához szükséges
2.667.000,- Ft  + 1.500.000 Ft működési
támogatást a 2017. évi költségvetésének
sport keret terhére megszavazták.

A testület június 28-án rendkívüli
ülést tartott. Úgy határozott, hogy elfo-
gadja a DPMV Zrt. által javasolt és előter-
jesztett – elsősorban saját forrásra
támaszkodó, de szükség szerint vízátvé-
telre is alkalmas – tervezés megkezdését.
A DPMV Zrt. ügyvezetése felkérést ka-
pott, hogy azonnali feladat-végrehajtás
részeként végezze el Nagytarcsa vízháló-
zatának automatizált vezérlését, amely
biztosítja a jelenleg termelő kutak vizé-
nek hatékony tárolását és elosztását an-
nak érdekében, hogy a vízhiány
megszűnjön. 

Arról is döntöttek a képviselők, hogy
a Budapest központú szennyvízelvezeté-
si agglomeráció bővítésével egyetért és
elfogadja, hogy Pilisborosjenő szennyvi-
zét a budapesti agglomeráció szennyvíz-
elvezető és szennyvíztisztító rendszere
fogadja.

A testület nyilatkozattételre felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a Zrínyi u.
38. szám alatt működő fogászati alapel-
látás az épület karbantartása miatt, vár-
hatóan 2017. augusztus 1-től november
30-ig ideiglenesen dr. Marton Erzsébet
(1165 Budapest, Bökényföldi út 86.) cím
alatti Dentoker 2001. Bt. tulajdonában
lévő magánrendelőben működik.  

Nagytarcsa Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nagytarcsa Község Önkormány-
zatának Képviselőtestülete az 1995. évi
LIII. tv. 43.§ (5), valamint az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatá-
ról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet
1.§ (2), (3) bekezdései alapján, a tárgya-
lásos eljárás keretében készülő, Nagytar-
csa Község településrendezési eszközök
részleges módosítása során, a 2/2005.
(I.11.) Kormányrendelet szerinti környe-
zeti vizsgálat készítését nem tartja szük-
ségesnek. Erről a Kr. 5.§ (2)-(3)
bekezdéseinek megfelelően, az elfoga-
dástól számított 15 napon belül tájékoz-
tatja a közigazgatási szerveket és a
nyilvánosságot. A határozat az elfogadás
napján lép hatályba.

.Önkormányzati döntések Tisztelt Nagytarcsai Honfitársaim!

Épülnek a járdáink. Olvashatnak erről lapunk
hasábjain, de ennél is fontosabb, hogy so-
kan már személyesen is tapasztalhatták a
változást: Felsőrétről, Füzesliget lakóparkjai-
ból végre gyalogosan is el lehet jutni a falu-
központba. Tudom, sokat kellett rá várni, de
ennek most teremtődtek meg az anyagi fel-
tételei. És tovább is kúsznak az aszfaltcsíkok,
fel a templomig, kiváltva az egykor nagy lel-
kesedéssel épített, ám mára döcögőssé vált
Rákóczi úti járdákat.

Új létesítmények születnek a Grundon is,
Koszták Rudolf képviselőtársam állhatatos-
ságának köszönhetően oda is jutott némi
forrás. Újabb sportolási lehetőségek nyílnak
minden nagytarcsai számára. 

Nemsokára újabb munkák kezdődnek.
Nyertes pályázatunk eredményeként au-
gusztus elején megkezdődik a Szociális Se-
gítő Szolgálat épületének energetikai
korszerűsítése. Természetesen a munkálatok
némi kellemetlenséggel is járnak. A gyógy-
szertár sem működhet addig, megoldásokat
keresünk, hogy aki helyben szokta kiváltani
a gyógyszerét, annak most elhozatjuk, vagy
a háziorvosnál veheti át. A fogászati rende-
lést a doktornő saját rendelőjében biztosít-
ja, az oda jutáshoz előzetes egyeztetés után,
rászorultság alapján az önkormányzat segít-
ségét lehet kérni.   Bízom a lakosság megér-
tésében, hiszen ezt követően méltóbb
környezetet találnak majd szociális és egész-
ségügyi problémáik intézése során.

Ugyancsak kiterjed az energetikai korsze-
rűsítés az egykori Helyőrségi Művelődési
Otthonra, amelynek eredményeként a tele-
pülés közösségi és kulturális életében is po-
zitív változások következnek be.

Beszámol a lap arról is, hogy ezúttal ná-
lunk rendezte meg a Dunakeszi Tankerületi
Központ szokásos havi értekezletét, amelyen
a hozzá tartozó 29 település több mint fél-
száz intézményének vezetői, valamint a tan-
kerületi munkatársak vettek részt. Köszönet
a Vagyonkezelőnek, hogy kemény munkával
méltó környezetet teremtett a tornaterem-
ben ehhez a rendezvényhez. Büszkék va-
gyunk a Blaskovits Oszkár Általános Iskolára,
hiszen az igazgatónő előadásából a vendé-
gek is meggyőződhettek az intézmény kivá-
ló eredményeiről. Eich László, a Tankerületi
Központ igazgatója pedig megerősítette, to-
vábbra is társunk a lobbizásban, hogy a hét
tanteremmel való bővítésre vonatkozó pá-
lyázati eljárás mielőbb befejeződjön, s meg-
kezdődhessen az érdemi munka.

Baj van az ivóvízzel, ezt mindannyian
tudjuk, de az önkormányzat mindent elkö-
vet a vízminőség javítása érdekében. Újab-
ban a vízhiány is jelenséggé vált, ezt a
problémát is ki kell küszöbölnünk. Megbíz-
tuk a szolgáltatót, hogy Nagytarcsa vízellátá-
sát és a kitermelt víz technológiai tisztítását
terveztesse meg. Erről részletesen olvashat-
nak lapunk 16. oldalán. 

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER
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Régi lakossági kérés teljesült. Évek óta
panaszolták a Felsőrét és a Füzes lakó-

parkokban élők, hogy nem tudnak eljut-
ni kiépített járdán a faluközpontba, így az
iskolába, óvodába, a piacra, az orvosi ren-
delőbe. A korábban megépült, kerékpá-
ros és gyalogos forgalomra tervezett
aszfaltcsík, amely a cinkotai út mentén
vezetett a településközpont irányába, az
ófalu szélén, a kisboltnál véget ért, itt egy
mély vízelvezető árok mellett, keskeny,
földes ösvényen lehetett csak tovább jut-
ni. 

Kertész László település-üzemeltetési
vezető elmondta, az önkormányzat – a
pénzügyi lehetőségek megteremtődése
után – döntött arról, hogy a hiányzó jár-
dát megépíti, mégpedig úgy, hogy az vé-
dett legyen a főút forgalmától.

– Az is fontos – véli Kertész László –,
hogy a járdát olyan szélesre terveztük,
amelyen egymás mellett akár két babako-

csival is lehet közlekedni. Ezzel a járdával
elmúlt az a balesetveszély, amelyet a for-
galmas főúton való gyalogos közlekedés
jelentett. 

Igaz, több műszaki problémát is meg
kellett oldani. A vízelvezető árkot bete-
mették, a csapadékvíz elvezetése érdeké-
ben pedig csatornacsöveket és
víznyelőket építettek be. 

A projekt folytatódik. A Rákóczi út
mindkét oldalán felújítják a járdákat, a
Községházától, illetve a piactértől az
evangélikus templomig. A régi járdalapo-
kat felszedik, és olyan helyeken alkalmaz-
zák majd, ahol egyáltalán nincs járda. A
lakók által lerakott téglákat visszaadják, a
térköves szakaszokat megtartják. Az új
aszfaltburkolat másfél méter széles lesz.
Mindez a tervek szerint augusztus 20-ig
elkészül. 

Zs. I.
Fotó: SzilasTV

Épülnek a falu járdái
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Pár éve még csak a zöld gyepen lehe-
tett labdázni a grundként ismert pa-

takparti területen. Aztán előbb egy,
majd még egy műfüves pálya épült, jöt-
tek a teniszpályák, s most újabb építke-
zések zajlanak a Grundon.

Hatalmas betonfelület, kosárlabda-
palánkok, a part menti sávon pedig hul-
lámvasútra emlékeztető  pumpabringa-
pálya látható a nagytarcsai grund újabb
terjeszkedésének jeleként. A megvaló-
suló projektet Koszták Rudolf önkor-
mányzati képviselő menedzseli.

– Mintegy három éve kezdődött el az
itt létesülő szabadidőpark tervezése –
mondja Koszták Rudolf. – A bringapálya
már most is nagy népszerűségnek ör-
vend, de nemsokára kikerülnek majd a
táblák is, amelyek figyelmeztetnek, hogy
a létesítményt csak bukósikkal a fejünkön

használhatjuk, sőt, ajánlatos az egyéb vé-
dőfelszerelések használata is. 

Megtudtuk, hogy az elkészült beton-
felületen lesz egy skate pálya, amelynek
majd az ügyességi feladatokat kedvelő
gördeszkások, bringások, rolleresek és
görkorcsolyások örülnek majd. Állnak
már a kosárlabdapalánkok, két ilyen pá-
lya lesz, de helyet kap egy röplabda és
egy tengópálya is. Rövidesen megkez-
dődik a pályák felfestése. A további ter-
vekről és azok megvalósulásáról
következő számunkban olvashatnak.

Új építkezések a Gundon

Kép és szöveg:
SzilasTV

A portugáliai Portóban 2017. jú-
nius 8-11. között került megren-
dezésre a kézilabda Masters
Európa bajnokság, amelyen ma-
gyar  női  és  férfi  csapatok is
képviseltették magukat, több
korosztályban.  A Budapesti An-
gyalok csapata zsinórban ne-
gyedszer lett Európa-bajnok 43+
korosztályban. A csapat tagja an-
nak megalakulása óta a nagytar-
csai Rimóczi Sándorné Évi, azóta
ő a csapatkapitány is.  Az Angya-
lok először 33+ korosztályban
kezdték meg a küzdelmeket,
majd 2009-től megalakult a 43+
korosztályú csapat is. Évi 2006 óta
8 Masters Európa bajnoki, vala-
mint 11 magyar bajnoki címet
szerzett csapatával.

Európa-bajnok lett az Angyalok csapata
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Múzeumok éjszakája
Június 17-e, szombat volt a VAKÁCIÓ
első igazi napja, amely évek óta mú-
zeumi programmal indul Nagytar-
csán.  Ezúttal is az országos központi
rendezvény előtti héten rendeztük
meg a nagytarcsai Múzeumok Éjsza-
káját. Ezen a napon már délután há-
rom órától Fábiánné Kizur Anikó
óvónéni várta a gyerekeket vidám
hangulattal, népi és ügyességi játé-
kokkal; Krantz Ágnes és Domonkos a
társasjátékklubbal. 

A vakációnyitó gyermekdélutánon
ott voltak az elmaradhatatlan népi
kézművesek: Sollawa Éva  bőrkarkö-
tő-készítéssel, Neczné Zsuzsi gyöngy-
fűzéssel, és lehetett népi babát is
készíteni Lovasi Andi óvónénivel. So-
kak örömére volt még vásárlási lehe-
tőség is Apostol Ágnes keramikus
míves portékáiból, és ki lehetett pró-
bálni a gyerekek nagy kedvencét, a
kukoricamorzsolást. 

Négy órától a Görömbő Kompánia
„Mesébe szőtt tánc – táncba szőtt
mese” címmel tartott a gyerekeknek
és örökifjú felnőtteknek interaktív
műsort, este pedig a múzeum hely-
történeti kiállítóterében került sor a
további meseszövésre, bensőséges
hangulatban. A rendezvény alatt vé-
gig megtekinthető volt a múzeum
hátsó foglalkoztatójában berende-
zett tűzoltó kiállítás, a büfében pedig
finom harapnivalóval és innivalókkal
szolgáltak az önkéntesek.

Köszönet
A 2017-es Múzeumok Éjszakája

nem jöhetett volna létre az alábbi se-
gítők és közreműködők nélkül: 

Köszönet a Görömbő Kompániá-
nak a vidám meseszövésért, Zsólya
Tibornak a hangosításért, a Hagyo-
mányőrző Tűzoltó Egyesület vezető-
jének, Béres Ferencnek a tűzoltó
kiállításért, a Társasjátékklubnak a
közreműködésért, Kizur Anikó óvo-
davezető-helyettesnek a népi és
ügyességi játékok vezetéséért, Necz-
né Zsuzsinak a gyöngyfűző foglalko-
zásért, Sollawa Évának a bőrkarkötő
készítő foglalkozásért, Lovasi Andi
óvónéninek és a közösségi szolgála-
tot teljesítő fiataloknak a népi baba-
készítő foglakozásért, a büfében

Nyári programok a Falumúzeumban
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szorgoskodó Simon Andrea kulturális
munkásnak, Rónai Krisztina képvise-
lőasszonynak  és  az  őket  segítő  fia-
taloknak, ugyancsak köszönet Sebők
Zsuzsannának a morzsolandó kukori-
ca biztosításáért, a Közszolgáltatónak
a berendezésért. Köszönjük Nagytar-
csa Község Önkormányzata és a
Nagytarcsai Sercli Házi pékség Kft. tá-
mogatását. És végül, de nem utolsó-
sorban köszönjük a Múzeumok
Éjszakáján részt vevőknek amiért el-
fogadták a meghívást, és éltek a le-
hetőséggel.

Népi kézműves 
tanfolyamok

A Múzeumok éjszakáján részt vevő
népi kézműves oktatók vezetésével
két héten át tartó, több alkalmas tan-
folyamon lehetett megismerkedni a
népi gyöngynyakék-készítés, a bőrős
szakma, és a fazekasság rejtelmeivel.
A forró júniusi napok esti alkotótábo-
rában szebbnél szebb munkák ké-
szültek.

Jótékonysági est
Sok szervezőmunka előzte meg a

tűzoltószekér restaurálására szerve-
zett   jótékonysági  estet,  amelyet
július 1-én tartottunk  a Falumúze-
umban. 

Az aznapra tervezett tűzoltó kiállí-
tás már hajnalban elkészült, sok ér-
dekes látnivalóval, tűzoltókocsis
matchbox-kiállítással, gyerekeknek
kipróbálható szirénával és fecsken-

dővel, amellyel egy makettházikón
„keletkezett tüzet“ olthattak el.

Készülhettek tűzoltósisakos csalá-
di fotók a fa tűzoltószekéren, és a bü-
fé harapni- és innivalói is a jótékony
célt szolgálták. Az est fővédnöke Ri-
móczi Sándor polgármester volt, aki
beszéde megtartása után egy értékes
„Barcelonás” bor felajánlásával járult
az ügyünkhöz. A borra licitálni lehe-
tett, el is kelt 20.000 Ft-os áron. 

Bemutatkozott a Hagyományőrző
Tűzoltó Egyesület vezetője, Béres Fe-
renc, aki egyesületével több évtizede
szívén viseli az értékes technikai
örökségnek számító régi tűzoltósze-
kerek sorsát. A hátsó foglalkoztató-
ban megrendezett kiállításon értékes
információkat osztott meg az ez iránt
érdeklődőkkel.

Ezt követte a Gitármánia rockzene-
kar fellépése a múzeum szabadtéri
színpadán. Sötétedés után hangula-
tos szalonnasütéssel zárult az este.

Ezúton is köszönetet mondunk a
Gitármánia rockzenekarnak a fellé-
pésért, Gyürü Gézának a lelkes szer-
vezésért, Béres Ferenc
tűzoltóparancsnoknak, valamint Bé-
res Annának és Dánielnek a kiállítás
megrendezésében nyújtott segítsé-
gért, a fővédnök  polgármester úr és
felesége, valamint a Nagytarcsa Köz-
alapítvány tagjai megtisztelő jelenlé-
téért, Simon Andrea és Orbán Anna,
Rónainé Krisztina képviselőasszony
és Richter Marianna büfében nyújtott
segítségéért és a fotókért. Sebők
Zsuzsannának a közreműködésért,
Fényes Mihálynak és Sipiczki Kriszti-
ánnak a hangosításért, és végül, de
nem utolsósorban köszönet párom-

nak, Győri Andrásnak a filmanyag el-
készítéséért, és a szalonnasütés lebo-
nyolításáért. 

A jótékonysági est bevétele 62.000
Ft volt, amely a Nagytarcsa Közalapít-
vány számlájára került befizetésre.

A tűzoltószekér restaurálása támo-
gatható az alábbi számlaszámon:  

Nagytarcsa Közalapítvány 
Adószám: 18698635-1-13. 
Bankszámlaszám: 
65100259-11045421  
Pátria Takarékszövetkezet.
Kérjük az utalásnál feltüntetni: 
„a tűzoltókocsi felújításáért"!

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ
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Július 7-én, az amúgy szokásos pénteki
piacnapon a szokottnál is többen gyűl-
tek össze Nagytarcsa nemrég kialakított
új piacterén. Születésnapra jött a sok
ember, többnyire a rendszeres vásárlók,
a főszereplők másik köre, az őstermelők
és más rendszeres árusok pedig amúgy
is ott voltak, hiszen piacnap volt.

Délután négyre azonban megtelt a pi-
actér, ekkor kezdődött az ünneplés. Bár
eleredt a nyári zápor, de ez sem tántorí-
tott el senkit.

Elsőként Rimóczi Sándor polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket. Köszö-
netet mondott a piac létrehozásában
kiemelkedő szerepet betöltött Rónai Pál-
né képviselőnek, a Vagyonkezelő mun-
katársainak, sőt, még a Flór Ferenc
Kórháznak is, hiszen az új piactér pavi-
lonjait onnan kapta az önkormányzat.

A következőkben Rónainé Krisztina
mondott köszöntőt, majd Kovalcsik Ma-
rika  adta  át  a Stift Kata által készített,
többek által adományozott meglepetés-
tortát. Mielőtt azonban az alkalmi édes-
séget, többek adományát felszeletelték
volna, gulyáspartivá alakult a piactér, a
szarvashúsból készült gulyást a Vagyon-
kezelő csapata készítette.

Az alábbiakban a piac alapításában és
folyamatos szinten tartásában elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett Rónai Pálné
szavait idézzük, hiszen három év törté-
netét rajta kívül senki nem tudná hitele-
sebben összefoglalni.

„Három évvel ezelőtt Polgármester úr és
a képviselő-testület megbízott a termelői
piac megszervezésével. Célunk az volt,
hogy helyben, illetve a környéken megter-
melt friss, magyar áruval lássuk el a vásár-
lókat. Talán sokan emlékeznek arra a forró
nyári napra, amikor először hirdettük meg
a Hangya udvarban a piacnapot. Kétségek
közt, izgalommal vártuk az első vásárló-
kat. Pár helybéli asszony volt olyan bátor,
hogy kihozta portékáját, ami villámgyor-
san el is fogyott. Ez a siker további lendüle-
tet adott a szervezésnek. Egyre többen
figyeltek fel a piacra és az elégedett vásár-
lók már egymásnak adják tovább a Nagy-
tarcsai Termelői Piac jó hírét.  Árusokkal
bővültünk, az önkormányzat és a Vagyon-
kezelő gondoskodott a technikai háttérről,
piacfelügyelőt biztosított, minden módon
segítette a működést.  Egy évadra még sá-
torfedés is került fejünk fölé, amit sajnos a
vihar tönkre tett. 

Persze sosem könnyű a sikerhez vezető
út. Számos nehézéggel kellett megbirkóz-
nunk. Télen a hideg, nyáron a forróság ne-
hezítette az árusítást, sátrunkat elvitte a
szél, a kereslet és a kínálat összehangolá-
sa komoly feladatot jelent. Megrendeztük
a Tökfesztiválokat, az idényjellegű vásáro-
kat,  télen  fenyőfákkal,  tavasszal  friss  föl-
dieperrel, ősszel finom almával
kedveskedtünk a vásárlóknak. 

Az idei év tavasza volt az igazi forduló-
pont a piac életében. Ide, új helyünkre, a
község centrumába költöztünk. Minden

A piac születésnapját ünnepeltük
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szempontból jó döntés volt! Fellendült a
forgalom, a Közszolgáltató jóvoltából pa-
vilonsorral bővültünk, a falu ékessége és
fóruma lett ez a kis piac.  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik hozzájárultak a
piac sikeréhez: az elindulásnál elsősorban
polgármester úrnak, Sebők Zsuzsának,
Morvai Marikának, Szalkai Gábornak, az
Ecseri, a Kohajda és a Kolozsy családnak,
és minden segítőnek! Köszönet a Közszol-
gáltató csapatának, Ősz Gyula úrnak, a pi-
ac felügyeletét ellátó Balik Leventének és
Pál Norbertnek, Kovalcsik Marcsikának, aki
télvíz idején is állta a sarat. Köszönjük Fe-
hér István piacfelügyelő úr, Fináncz Imre,
Zahalka Dániel és a FLEX önkénteseinek
szolgálatát.  Köszönjük az árusoknak a sok
minőségi terméket, a mosolyt és a jó han-
gulatot! És végül köszönetet szeretnénk
mondani a kedves vásárlóknak, hogy sze-
retik és szívesen vásárolnak ezen a piacon. 

Boldog születésnapot, Nagytarcsai Ter-
melői Piac!“ 

FOTÓ: ZAHALKA DÁNIEL ÉS SZILASTV

A születésnapi rendezvény 
felajánlói voltak

vRimóczi Sándor polgármester úr –
szarvashús
vNagytarcsai Közszolgáltató, 
Ősz Gyula és csapata – szarvasgulyás
elkészítése 
vPulai Food (Kenyereskocsi) – szele-
telt kenyér
vFazenda Farm – padlizsánkrém- és
kolbászkóstoló
vKacsó-Kovács Gabriella – dekoráció
vNagytarcsai Homoktövis, Bartos
Katalin – homoktövis lekvár kóstoló
vMorvai Jánosné – sütemény-fel-
ajánlás és hozzájárulás a tortához
vStift Katalin torta
vRónainé Krisztina – torta, levendu-
lacsokrok
vSzatykó Zsolt – friss gyümölcs
vPócsa Annamária – mézeskalács és
rétes
vJoó Méhészet – mézzel készült fo-
nott kalácskák
vDolányi Annuska – pogácsa
vSebők Zsuzsanna és édesanyja –
sós és édes sütemények
vGyöngyösi Szörp Manufaktúra – le-
vendula- és bodzaszörp
vZsuzsi Sajt – BOCI-MOBIL –  grillsajt
salátaágyon
vIvanovics Veronika – főtt kukorica
vPálinkás Savanyúság, Kohajda Hús
– hozzájárulás a tortához
vTagai Györgyné és 
Fényesné Tagai Judit – sütemény
vZahalka Dániel – fotó
vKovalcsik István – hangosítás
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Június 8-án ismét vendégünk volt Leszkoven László
népmesekutató, előadásának címe a következő volt:

„Képességeid a paripák”, azaz belső erőforrásaink felis-
merése és alkalmazása a magyar népmesékben. Ezen az
alkalmon a magyar népmesékben felismerhető belső
erőforrásokról és ezek alkalmazásáról beszélt. Szőcs Bol-
dizsár székelykevei mesemondót idézte, aki szerint a nép-
mese a szegény ember egyeteme. Az élet különböző
stádiumaiban fontos tisztázni az erőforrásainkhoz való vi-
szonyulásunkat. Birtokunkban kell, hogy legyenek és él-
nünk is kell velük. Ilyen erőforrás lehet a tanulás,
önismeret, egyszerűség, a pénz és a vagyon stb. Mind-
egyik erőforráshoz konkrét mesét kapcsolt az előadó. Az
előadás végén érdekes beszélgetés kerekedett a magyar
népmesék számáról, fajtáiról, keletkezéséről és gyűjtésé-
ről. Ezen az estén a konkrét meséken keresztül közelebb
kerülhettünk a népmesék világához, a magyar lélekhez
és a magyar nyelvhez. Köszönet a lehetőségért az önkor-
mányzatnak és az előadásért Leszkoven Lászlónak. A me-
séket magyarázó könyvei a könyvtárból kölcsönözhetők.

Június 8-12 között rendezték meg a 88. Ünnepi Könyv-
hetet. Nemcsak Budapesten, hanem számos vidéki hely-
színen is várták a könyvbarátokat. Hatvannyolc hazai és
tizenhét határon túli kiadó összesen háromszázharminc-
kilenc új könyvéből válogathattak az olvasás kedvelői. A
könyvhét középpontjában az idén kétszáz éve született
Arany János és a száz éve született Szabó Magda volt.

Kedvcsinálónak álljon itt néhány új könyv, melyeket a
könyvhéten vásároltunk:

Reisinger János: Ki nekünk Arany János? Történe-
teket olvashatunk Arany János életéből, így megismerve
őt. A kötetben nemcsak Aranyról, de Aranytól is olvasha-
tunk. A könyvben levő képek még érdekesebbé teszik az
olvasást.

Világol tiszta fénye. Csűrös Mátyás összegyűjtötte
azokat a magyar verseket, melyek Arany Jánoshoz, Arany
hatására, vagy valamelyik művéhez kapcsolódva szüle-
tettek. Ezeket olvashatjuk a kötetben.

Szabó Magda: Mézescsók Cerberusnak. Önéletrajzi
ihletésű novellák. A száz éve született írónő őseit idézi
meg, feledésbe merült történeteket elevenít fel.

Gérecz Attila összes művei.  Az 56-os hősi halott köl-
tő műveinek – a hagyatékból előkerült források alapján –
az eddigi legteljesebb kiadása. A kötet összeállítása Haj-
nal Géza munkája, fényképek, levelek másolatai gazda-
gítják a kötetet.

Szívlapát.150 kortárs vers kamaszoknak

Csapody Kinga: Türelmesek lettünk! Családi beszél-
getőkönyv, segítség abban, hogy a közös olvasás útján és
Pásztohy Panka illusztrációiban gyönyörködve egy jó be-
szélgetés alakuljon ki, hogy miért érdemes kicsit türel-
mesnek lenni.

A fentieken kívül még sok új könyv közül lehet válo-
gatni, lásd például  NYÁRI IRODALMI OLDALUNKAT!

A könyvtár nyári nyitva tartása
július 1 – augusztus 31-ig:

HÉTFŐ -
KEDD 11 -  15
SZERDA 9 – 13
CSÜTÖRTÖK 11 – 15
PÉNTEK -

Augusztus 1 – 18-ig szabadság miatt ZÁRVA.

Telefonszám: 06-70-337-8752. 
E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com

a FB-on: https://www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar

FARKAS ISTVÁNNÉ
KÖNYVTÁROS

Júliusi könyvtári hírek

g
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„Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.”
(Szabó Lőrinc: Nyár)

Nagyon sokszor halljuk, olvassuk:
Lassítsunk, pihenjünk, kell az egészsé-
ges testnek és az egészséges léleknek
a csend, a pihenés, a zakatoló gondo-
latok lecsitítása, az állandó tevékeny-
kedésnek és rohanásnak az akarattal
történő megszakítása. A nyár a legtö-
kéletesebb évszak erre. És nyáron
szükségünk van a levegőre, a termé-
szetre, a napfényre – elménk és tes-
tünk a szabadban tud a legjobban
pihenni, megbékélni. Vegyünk hát
magunkhoz egy jó könyvet, és irány a
szabadba: vár a kert, a határ, a strand,
az erdő, a tópart: olvasni bárhol lehet!
Ehhez kínálunk most nyári olvasmá-
nyokat, melyek az örömről, a nyárról,
az utazásról, a kikapcsolódásról szól-
nak - várunk minden régi és új olva-
sót júliusban is!

A pillanat átéléséhez: 
Anna Black: Tudatos jelenlét
Ne tépelődj a
múlton, ne ag-
gódj a jövő mi-
att. Létezz a
jelenben! Eh-
hez nyújt a
könyv gyakor-
lati tanácsokat,
gyakorlatokat. 

A valódi örömhöz: 
Douglas Abrams: Az öröm könyve -

Tartós boldog-
ság egy változó
világban – A
dalai láma és
az emberjogi
aktivista, Des-
mond Tutu,
dél-afrikai ang-
likán érsek be-
szélgetése. A

két Nobel-békedíjas spirituális veze-
tő osztja meg velünk e kötetben ne-
hezen szerzett bölcsességét arról,
hogyan őrizhetjük meg az örömet
életünkben a sorscsapások ellenére. 

Gyerekeknek kikapcsolódáshoz: 
Igaz Dóra:
Nyár, nagyi,
net
Berci nem akar
nyáron sem ka-
r a t e t á b o r b a ,
sem nyelvtan-
folyamra men-
ni. Igazából
nincs semmi
máshoz kedve,
mint számító-

gépezni. A szülői ítélet: egy szünidő a
nagyinál, vidéken, jó levegőn. De mi
történik, ha kiderül, hogy nagyinak
egy egészen szuper tabletje van, és
egyáltalán nem is haragszik a számí-
tógépezésért? Roppant aranyos, szó-
rakoztató, egyszuszra elolvasható
könyv, mely olvastatja magát. Jól kö-
zelíti meg a gyerekek számítógép-
használatának problémáját,
szülőnek, gyereknek egyaránt tanul-
ságos lehet. Már másodikos kortól
ajánljuk! 

Felnőtteknek kikapcsolódáshoz: 
Milly Johnson: Borúra derű – A felhők
fölött mindig kék az ég
May, Lara és
Clare a legjobb
barátnők, akik
elkeseredetten
vágynak egy
kis kikapcsoló-
dásra. A közel-
m ú l t b a n
m i n d h á r m a n
nehéz idősza-
kon mentek
keresztül, és
igazán nagy
szükségük van a levegőváltozásra. Tíz
napra foglalnak szállást egy luxus-
szállóban, ám amikor megérkeznek,
rádöbbennek, hogy egészen máshol
kötöttek ki, mint gondolták. Rossz fa-
luba tévedtek… A különös légkör el-
lenére a három barátnő úgy dönt,
hogy kihozza a helyzetből a lehető
legtöbbet. 
De valóban ilyen pihenésre volt szük-
ségük? Vagy ez a furcsa kis falu és a
sok titok életre szóló döntésekre
kényszeríti őket? 

Sejtelmes, rejtélyes, romantikus, mo-
tiváló regény, szerethető szereplők-
kel, igazi kellemes nyári
kikapcsolódás olvasni.

Aktív utazáshoz: 
Zsiga Henrik - Balaton bringával. 25
túra a Balatonnál.

Nem spórol-
tunk a kilomé-
t e r e k k e l :
körbebringáz-
tuk a keszthe-
lyi vidéket, a
nem alacsony
Badacsonyt, a
K á l i - m e d e n -
cét, s a felvi-
dék megannyi
kegyetlen he-
gyét. Körbete-

kertük a kelet tájait, és nyurga
hurkokra fűztük Somogy falvait. Ke-
rekeztünk autóúton, mezőn, völgyön,
levélágyon: bükkön, tölgyön. Került a
könyvbe túra elég: pihentető s bün-
tető, némelyik könnyed, másutt majd
pereg a könnyed. 
De nem csak az utakat róttuk! Telepü-
lések jöttek elénk, szédítettek tornya-
ikkal, barlangokkal, kishidakkal,
nagypiaccal. Teszteltünk temérdek
szállodát és éttermet, s szőlőfürtöt,
mi itt termett. Jól megnéztünk min-
den sarkot, múzeumot, állatparkot. 
Jegyzeteltünk, fotóztunk, eltéved-
tünk, bolyongtunk. Távokat mértünk,
hegynek föl irgalmat kértünk. Aztán
hazaértünk. Ha nem csak körbeteker-
ni akarod a tavat, van pár ötletünk.
Vidd haza a könyvet, és elő a brin-
gákkal! Irány a Balaton! 

Kéktúra I. - Az Országos Kéktúra turis-
takalauz – Hollóházától Nagymarosig 
Írjuk fel ba-
kancslistánkra
a Kéktúra vé-
gigjárását! Egy
óriási kaland,
egy vagy sok
kicsi részletben
– másfél millió
lépés Magyar-
országon! 

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

irodalmi oldal
Nyári
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, 
ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN LAKÓJA NEVÉBEN 
BOLDOG, EGÉSZSÉGES, HOSSZÚ ÉLETET! 
HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN KISBABÁJÁT 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 BELE-
EGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG. 

Kisfiunk SÁRKÖZI SÁNDOR 2017. január
17-én született, 3520 grammal és 56
centiméterrel. Örökmozgó kisfiú, ked-
venc időtöltése, ha az anyukája az ölé-
ben fogja. 

A mi kislányunkat KOVÁCS FRUZSINÁNAK hívják, 2017. febru-
ár 24-én született 3820 grammal és 56 centivel. Születé-

sekor nem sírt fel legnagyobb
ijedtségünkre, majd pár perc pasko-
lás után hallatta a hangját. Azt mond-
ta a doktor bácsi, hogy ezt a gyereket
nem lehet majd könnyen felbosszan-
tani. És ez így van, azóta is egy végte-
lenül nyugodt, békés és állandóan
mosolygós baba. Reméljük, sok pajti-
ra talál majd itt Nagytarcsán!

A mi kisfiunk neve 
KOVÁCS CSABA RAJMUND, és
2017. március 5-én született,
tovább gyarapítva az utca fi-
úgyermek csapatát. Csupa
mosoly,  jókedvű kis gazem-
ber! 

Sziasztok, CSÁSZÁR PATRIK vagyok,
Apa és Anya babalínója, Nagypapa
és Nagymama szeme fénye. 2017.
május 31-én 21:28 perckor, 3000
grammal és 52 cm-rel születtem,
és nagyon jó baba vagyok. 

Az önkormányzat minden, 2017.  január 1. után született nagy-
tarcsai újszülöttet babacsomaggal köszönt. 

A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagy-
tarcsai címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal ma-
gában. 

A babacsomag átadásának feltétele, hogy a gyermek szüle-
tésétől számított 3 hónapon belül a szülő bemutassa a gyer-
mek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát az
anyakönyvvezetőnél.

Bővebb információ: Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-
204/107-es mellék. 

Nagytarcsa új lakói

Adunakeszi tankerület Nagytarcsán tartott értekezletén Rimóczi
Sándor polgármester köszöntötte a résztvevőket, a tankerület

tisztviselőit, valamint az iskolák igazgatóit, igazgató-helyetteseit.
Ősz Gyula, a nagytarcsai vagyonkezelő ügyvezetője többek között

az iskola üzemeltetéséről számolt be a résztvevőknek.
A Blaskovits Oszkár általános iskola működéséről, eredményeiről

Tóthné Seres Katalin igazgató tájékoztatta a hallgatóságot, majd Kiss
Zoltán igazgató beszélt a művészeti iskola tevékenységéről.

A tanév utolsó tankerületi értekezletén Eich László tankerületi igaz-
gató a SzilasTV kérdésére elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolata a
tankerületnek a hozzá tartozó 52 intézmény vezetőjével, és a a 26 te-
lepülés önkormányzatával. A Blaskovits Oszkár Általános Iskolát gon-
dozott, jól karbantartott intézménynek tartja, amely a
településvezetőknek és a Közszolgáltató Kft. gondosságának köszön-
hető. Hozzátette, hogy Rimóczi Sándor polgármesterrel közösen dol-
goznak azon, hogy megvalósuljon az iskola tervezett bővítése,
amelynek pályázati eljárása folyamatban van. Meggyőződését fejez-
te ki, hogy a közös erőfeszítésnek hamarosan meglesz az eredménye. 

SZILASTV/TAGAI PÉTER

Értekezett a tankerület



Balról jobbra: Lauer Tamás, Molnár András, Torma Zsolt Joel, 
Beer Miklós, Kovács Zsolt és Dénes János 

Hosszan kígyózott a liturgikus menet a püspöki palotától a Konstantin té-
ren át a székesegyházba. Az egyházmegye papsága, állandó diakónusok,

akolitusok vonultak be együtt ünnepelni a templomot megtöltő hívekkel,
hogy Isten hívását ismét elfogadja öt férfi.

A szentélyben a papság, diakónusok és akolitusok sokasága vette körül
Beer Miklós megyéspüspököt és Varga Lajos segédpüspököt. A jobb oldali
kereszthajóban ültek a szentelésre érkezett hallássérült hívek. Első ízben köz-
vetítette itt számukra jeltolmács az elhangzó énekeket, imákat, beszédeket.
Az irgalom, megbocsátás, jóság, békesség, szentség elvont fogalmait ez a kü-
lönleges, gesztusainkra, mimikára, testbeszédre alapuló nyelv közvetítette. A
nagyothalló és siket testvérek jelenléte nem volt véletlen. Közösségi jelenlé-
tük a Váci Egyházmegyében induló hallássérült pasztoráció reményteljes kez-
dete.

Az egyik szentelendő, Lauer Tamás – Kistarcsa szülötte – maga is érintett.
Felnőttként lett hallássérült, sokáig nehezen fogadta el „Isten eme ajándékát”.

Aztán megértette, hasznára tud lenni sorstársainak. Ma már az a célja, hogy
az elfogadás útját végigküzdve segítsen.

A gyerekkorától a kistarcsai templomhoz kötődő, négy gyermeket nevelő
édesapa az egyházközségi szolgálat mellett a hallássérült pasztoráció egy-
házmegyei kiépítésén szeretne dolgozni, hogy az érintetteket szorosabban
hozzákapcsolja az egyházmegye életéhez.

„Személyes bizonyítékai vagytok Isten gondoskodó szeretetének. Hálát
adunk értetek, és együtt kérjük a Szentlélek megszentelő kegyelmét” – kö-
szöntötte Beer Miklós püspök az ünneplőket.

A főpásztor szentbeszédében a diakónusi szolgálatról, meghívottságról
elmélkedett: „Diakónusként a miséző pap mellett fogtok állni az Eucharisztia
szolgálatában. A benne megtapasztalt szeretetet kell szétosztanotok.” 

„Amit olvasol, hidd el; amit hiszel, tanítsd; amit tanítasz, kövesd!” – hangzik
el a szentelésben. E szavakkal indítja útnak az Egyház a diakónust. Beer Mik-
lós püspök arra figyelmeztetett: nem elég értelmünkkel tudni, hogy Isten a
szeretet, a szívünkbe kell fogadnunk az élő Jézust. Arra biztatott, hogy az imá-
ban, a Szentírást olvasva arra törekedjünk, hogy befogadjuk Krisztust, átjár-
jon bennünket a megszentelő Lélek.

Beer Miklós püspök azzal az üzenettel bocsátotta útra a felszentelteket,
hogy bármerre járnak, Krisztusként legyenek jelen. „Ismerjenek rá bennetek a
Megváltóra az emberek!”

TRAUTTWEIN ÉVA/MAGYAR KURÍR
FOTÓ: MERÉNYI ZITA
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HITÉLET

Július első hetében negyvenen voltunk az Al-
bertirsai Evangélikus Vendégház lakói a Nagy-
tarcsai Evangélikus Gyülekezetből. A tábor
gyermektábornak indult, mivel azonban többsé-
gében hetedikes és níolcadikos nagyok jelent-
keztek, inkább kisifis hétté formálódott. A
kisebbekkel nagy lelkesedéssel foglalkoztak: Ba-
ranka Gyuri és Koller Fanni, valamint Baranka
Kristóf és Dobreán István. Minden nap volt
strandolás, társasjáték, íjászat, céllövészet. A csil-
lámtetkó készítése volt a kedvenc a kézműves-
foglalkozások közül. A nagyobbakkal a
gyülekezet lelkészei foglalkoztak. A következők-
ben az egyik bibliaóra üzenetét szeretném ösz-
szefoglalni mindannyiunk épülésére.

A szíriai Naamánról tanultunk, aki Damasz-
kuszban élt. Megemlítettük, hogy ma is Damasz-
kusz Szíria fővárosa, s hogy közel van a
Ninivei-fennsík, ahol az Iszlám Államtól legtöb-
bet szenvedett két város is található: Ninive és
Moszul. Naamám hadseregparancsnok volt, aki

súlyos leprában szenvedett. Foglyul ejtettek egy
izráeli lányt, aki Naamán házában lett rabszolga.
Ő beszélt arról gazdájának, hogy van Izráelben
egy próféta, Elizeus, aki Isten hatalmával gyó-
gyít. Naamán félretette büszkeségét, s megtette
azt, amit a próféta tanácsolt neki. Ezért Isten
meggyógyította, ő pedig felismerte, hogy ő az
egyetlen, igaz Úr ezen a világon. 

Nagyon fontos, hogy közöttünk is vannak,
akikhez oda lehet menni segítséget kérni, ha va-
laki bajba kerül. A gyülekezet azért van, hogy
annak a tagjai elmondják a bajbajutottaknak,
hogy ők hogyan jutottak ki onnan; vagy ha vala-
ki úgy érzi, nincs kiút, kérdezze azoktól, akiknek
szintén nem volt reményük, de kegyelemből
megtartattak. Mert mindannyian gyengék va-
gyunk, és szükségünk van segítségre. Volt, aki
hallotta tőlem, hogy van egy egyetemista évfo-
lyamtársam, aki gyógyíthatatlan rákos lett félévi
házasság után. Riportfilmben (melyet a Zákeus
Média Centrum készített Győri András Timóteus
operatőrrel) vall a küzdelmeiről, s a gyógyulás
kegyelméről. Már nem gyógyult meg ugyan, de
reménységben búcsúzott el szeretteitől. Gyüle-
kezetünk tagjai az élet minden területét megjár-
ták, mindenki megtalálhatja azt, aki hasonló
cipőben jár, mint ő. Megnéztük a fiatalokkal a
Bátorság emberei című filmet. Ebben rendőr
apák tesznek fogadalmat, hogy jobban oda-
szánják magukat családjuknak, gyermekeiknek.

Egy fiatal újoncról kiderül, hogy már apa, de el-
hagyta barátnőjét, amikor az terhes lett, s így
nem is ismeri a kislányát. Amikor átadja az életét
Jézusnak, kéri a bűnbocsánatot, akkor abban is
megnyilvánul elhatározásának a komolysága,
hogy levélben keresi fel volt barátnőjét, bocsá-
natát kérve, s pénzt küld, s engedélyt kér, hogy
rendezhesse kapcsolatát Isten után velük is. Egy
másik rendőr már csak apja sírjánál teheti le
imádságban haragját, mert az életében az rá
sem nézett; de Isten színe előtt elmondhatta,
hogy megbocsát, elengedi a haragot, hiszen Is-
ten a bírája neki is, és az apjának is. Mi nem tör-
hetünk pálcát egymás felett… A harmadik
rendőr 8 éves kislányát veszíti el, s felébred ben-
ne a fájdalom, hogy nem volt elég jó apa; a test-
vérben is, hogy nem volt elég jó báty. De a
lelkésznél tett látogatás után más irányba lép-
nek. Elhatározzák, hogy nem a haragot akarják
táplálni Isten felé, hanem a hálát az együtt eltöl-
tött 8 évért. S döntő vigasztalást jelent számuk-
ra, hogy mivel Jézus feltámadt és él, ezért Emily
is él!

A hetet „morzsaszedegetéssel” fejeztük be,
amikor ki-ki elmondhatta, mi tetszett neki a
legjobban, mit visz haza a táborból. Többen is
voltak, akik azt mondták, szeretnének ők is
jobb testvérek lenni. Ezért reméljük, hogy
nemcsak vidám, kedves élményekkel, hanem
életre szóló iránymutatással is térhettek haza
kedves fiataljaink!

BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Bátorság a gyengeséghez

Diakónusszentelés Vácott

Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban: 

július 9., 23.
augusztus 13., 27. 
szeptember 10., 24. 11.30-tól.

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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Április óta új vezetője van a Nagytar-
csai Szociális Segítő Szolgálatnak, dr.

Palkó Éva személyében. Eddigi pályafu-
tásáról, eredményeiről, a szolgálat mű-
ködésével kapcsolatos terveiről
kérdeztük. Igaz, sokaknak nem kell be-
mutatni őt, a település lakói már talál-
kozhattak vele.

– Ismeretségem Nagytarcsa Község Ön-
kormányzatával 2013. július 1. napjától
kezdődött, amikortól folyamatosan, meg-
bízási szerződés alapján, jogi tevékenységet
végeztem. Minden hónap első hétfői nap-
ján a nagytarcsai lakosok részére ingyenes
jogi tanácsadást nyújtottam – emlékeztet
dr. Palkó Éva. – Ezen alkalmakkor köze-
lebbről megismerkedhettem a Nagytarcsán
élő emberek problémáival és azt gondo-
lom, segíthettem nekik a tanácsaimmal.
Ezért a lehetőségért nagyon hálás vagyok
Rimóczi Sándor polgármester úrnak és
Solymosi Beáta jegyző asszonynak.

Mindebből kiderül, hogy az intéz-
ményvezető a joghoz is ért. De lássuk, mi
mindent tanult, s mivel foglalkozott
mindeddig!  A  Kossuth Zsuzsa Óvónői
Szakközépiskolában érettségizett és óvó-
nőként kezdett dolgozni a fővárosban. A
Budapesti Tanítóképző Főiskolát 1980-
ban végezte el, pedagógus szakon. A
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskolán 1987-ben, Pszichopeda-
gógiai, Oligofrénpedagógiai Tanári
diplomát szerzett. 

Ezt követően 1994-ben a Kossuth Lajos
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán, Debrecenben,  Mentálhigiénés
Szakember képesítése lett. Az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem Állam és Jogtu-
dományi karán, Budapesten 2003-ban
jogászként avatták doktorrá, majd a Bu-
dapesti Ügyvédi Kamara előtt 2008-ban
teljes körű ügyvédi szakvizsgát tett. Há-
rom éve mediátori képesítéssel is rendel-
kezik. Mindezek alapján érthető, hogy a
Szociális Segítő Szolgálat intézményveze-
tői állására benyújtott pályázatát a képvi-
selők egyöntetűen támogatták.

A több irányú képzettséghez emellett
szakirányú gyakorlati tapasztalat is társul.
1992-től 1995-ig a Semmelweis Kórház
Gyermek-ideggondozó osztályán család-
gondozó pszicho-pedagógusként dolgo-
zott, közelebbről a teljesítmény- és
viselkedészavarokkal küzdő gyermekek
és fiatalok gyógyító nevelésével foglalko-
zott. Mindezt a szociális munka módsze-
reinek, eszközeinek felhasználásával. A
segítségnyújtás főbb formái közül az in-
formáció-közvetítés, tanácsadás, ügyinté-
zés, érdekvédelem, mentális gondozás,
életviteli tanácsadás szerepelt. Főleg csa-
ládgondozást végzett, a családban jelent-
kező működési zavarok megoldása
érdekében. 

Munkamódszere túlnyomórészt az
egyéni esetkezelés, volt, de szükség ese-
tén családterápiára is sor került. Főbb fel-
adata az életvezetési problémák, szociális
gondokkal küzdő családok, illetve szemé-
lyek szociális és mentálhigiénés gondozá-
sa volt, rugalmasan reagálva az aktuális
változások által indukált lakossági igé-
nyekre. 

– A diplomáimat estin és levelező tago-
zaton szereztem, így lehetőségem volt kü-
lönböző területeken dolgozni. Dolgoztam
óvónőként, gyógypedagógusként, család-
gondozóként, és ügyvédként is. Nagyon
szeretek emberekkel foglalkozni, szívesen
meghallgatom a problémáikat, jó érzés, ha
megengedik, hogy törődjek velük, elbeszél-
gessünk, és esetleg eljuthatunk a problé-
mamegoldásig is – vallja magáról. –  Ami a
családot illeti, jelenleg egyedül élek, de nem
vagyok magányos. Három gyönyörű, fel-
nőtt, diplomás lányom van, és nemrégen
született meg a legkisebb unokám, büszkén
viselem a háromszoros nagymama címet.
A legkisebb leányom diplomatának készül
és a Párizsi Sorbonne egyetem harmadéves
hallgatója.

Dr. Palkó Éva megismerve új feladatkö-
rét és az ellátás körülményeit, úgy látja,
hogy a Szolgálat nagyon rossz elhelyezési
körülmények között kénytelen dolgozni.
Az épület jelentősen leromlott műszaki
állagú. Az épületben kialakított helyisé-
gek nem a funkciójuknak megfelelően
szolgálják a szolgálati munka igényeit. 

– A változtatásokat nyilvánvalóan az
önkormányzattal közösen, összehangolva
képzelem el. Javaslatom alapján az épület
felújítása, bútorzatának és eszközökeinek
cseréje is szükséges lehet. Éppen ezért nagy
örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat
a felújításra megkapta a pénzt, és remélhe-
tőleg minden igényt kielégíthető átalakítá-
sok kezdődnek hamarosan, ismereteim
szerint már ez év augusztusában a Szolgá-
lat helyszínén.

Persze, más változásokra is szükség
van. A legfontosabb egy új Szakmai prog-
ram, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzat, amelyben rögzítésre kerülnek
precízen és pontosan a feladatkörök. 

Az intézményvezető szerint a Szociális
Segítő Szolgálati tevékenység jellemzője
a szaktudás hasznosítása és a szakmai el-
hivatottság. Ez a feladatellátás az egyéni
rátermettség és felkészültség mellett
megkívánja a magas szintű team munkát.

– Mivel személyiségünk egészével dolgo-
zunk, magam és munkatársaim részéről is
elvárom az elkötelezett, hivatástudattal
végzett szakmai munkát. Ugyanakkor tö-
rekszem arra, hogy mindez jó légkörben,
egymást elfogadó, támogató szakmai kö-
zösségben valósuljon meg. Csak úgy lehet
ilyen felelősségteljes munkát végezni, ha
megőrizzük saját pszichés egyensúlyunkat
– ezt segíti a támogató munkahelyi légkör. 

Minderre természetesen azért van
szükség, hogy a segítségre szorulók meg-
felelő ellátást kapjanak. Dr. Palkó Éva azt
is körvonalazta, a célcsoport különböző
rétegeinek mire van leginkább szüksége. 

A gyermekek esetében a legfontosabb,
hogy a családjukban maradhassanak, és
a vér szerinti családjuk gondoskodhasson
róluk. A gyermekek családból való kieme-
lése csak végső megoldás lehet, és még
mielőtt egy ilyen döntés meghozatalára
sor kerülne, szigorú, részvételen alapuló
feltáró elemzés elvégzésére van szükség.
Minden egyes alternatív gondoskodást
igénylő gyermek egyedi, specifikus szük-
ségletekkel rendelkezik, például abban a
tekintetben, hogy átmeneti, avagy tartós
ellátásra van-e szüksége, illetve, hogy a
testvéreket közösen kell elhelyezni. A ki-
választott gondozási formát a gyermek
egyéni szükségleteihez kell igazítani.

A felnőtt, aktív korú lakosság számára
is elengedhetetlen az odafigyelés és a se-
gítség nyújtása. Ez lehet egyszerűen csak
egy beszélgetés, de lehet olyan anyagi tá-
mogatás, ami az egyes esetekben a mély-
ponton való átlendülést jelenti. A
Szolgálat tevékenysége során folyamatos
megfigyelésre van szükség és együtt kell
élni a lakosságot érintő problémákkal. 

– Kiemelném az időskorú emberek ellá-
tását. Ők azok, akik leginkább segítségre
szorulnak. Sok az egyedül élő, magányos
beteg idős ember. A Szolgálat itt tehet a
legtöbbet. Ezeket az embereket az életük
teljes keresztmetszetében gondozni, ápolni,
ellátni szükséges. Természetesen ehhez kell
az egészségügy, a család hatékony támo-
gatása. Itt is alapfeladatként kell biztosítani
a lakosság, azon belül az idősek és rászorul-
tak helyzetét. Biztosítani kell mindazt a hi-
ányt (beszélgetés, a hétköznapi
tevékenységekben való közvetlen segítség-
nyújtás, gyógyszer és élelem ellátás, gon-
doskodás, esetleges szállítások
megszervezése stb), ami fontos lehet az
adott személy esetében. 

A Szociális Segítő Szolgálat új vezetője



Június 25-én a Szlovák Önkormányzat szer-
vezésében és a Könyvtár támogatásával ko-

ra hajnalban Nagyszalontára indultunk, hogy
megnézzük a város Arany Jánossal kapcsola-
tos nevezetességeit. Ezzel a látogatással is em-
lékeztünk a költő születésének 200.
évfordulójára. Idegenvezetőnk  dr. Reisinger
János irodalomtörténész volt, aki ez év febru-
árjában  tartott egy előadást, Ki nekünk Arany
János? címmel. 

Ezen a csendes vasárnapi délelőttön a re-
formátus templom elé érkezve megnéztük a
parkban található egész alakos szobrot, ame-
lyet Kiss István szintén nagyszalontai születé-
sű szobrászművész készített 25 évvel ezelőtt.
A parkban a város híres szülötteinek mellszob-
ra látható, így Kulin György csillagász, Sinka
István költő, író, Zilahy Lajos író, és Kiss István
szobrászművész. Ezután Arany János emlék-
házához mentünk. Itt Reisinger János a költő
gyermekkoráról és szalontai éveiről beszélt,
megidézve őt versein keresztül. Az emlékház
történetéről és Arany emlékezetének  helyi őr-
zéséről Fekete Mária gondnoknő beszélt. Ez-
után megnéztük a lakóházat. Az eredeti
szülőház a költő gyerekkorában tűzvész során
leégett. A telek mérete és formája, illetve az
udvari kút forrása még az eredeti, és az ott ta-
lálható eperfa is bólogató elődjének sarja. A
felújított Arany portán  korabeli szalontai esz-
közöket, használati tárgyakat, az egyszerű csa-

ládok mindennapjait kísérő tárgyi emlékeket
láthattunk, ily módon is felidézve Arany  gyer-
mekkorának hangulatát.

A következő állomás a Csonkatorony volt,
útközben megnéztük a városalapító Bocskai
István emlékművét, aki háromszáz hajdúvitézt
telepített erre a törökdúlás miatt elnéptelene-
dett vidékre.

A Csonkatoronyban útikalauzunk, az itt be-
rendezett Arany emlékmúzeum vezetője, Dar-
vasi Zoltán volt. Alig három évvel Arany János
halála után a költő fia, Arany László adomá-
nyából berendezték a nagyszalontai Arany
Emlékszobát. Mivel a gyűjtemény fokozatosan
bővült, méltó és megfelelő nagyságú helyet
kellett keresni a hagyaték  elhelyezésére. A vá-
lasztás a Csonkatoronyra esett, a város egyet-
len középkori épületére, melynek léte
egybefonódik a város történetével. A Bocskai
István által ide telepített hajdúk építették a vá-
ros védelmére, a török támadások ellen. 1658-
ban leégett, és csonkán, tetőszerkezet nélkül
állott majdnem 250 évig. 1899-ben restaurál-
ták, és itt helyezték el az Arany Emlékszoba
ereklyéit. Ekkor került a bejárat fölé a Stróbl
Alajos által tervezett Arany János szobor is. A
múzeumnak öt kiállító terme van. A földszin-
ten a város és a torony történetét ismerhetjük
meg. A négy emeleti teremben pedig Arany
János életébe kaphatunk bepillantást. A sze-
mélyes tárgyak mellett figyelemre méltók a

költő emlékét megörökítő képzőművészeti al-
kotások is, mint Barabás Miklós, Éder Gyula és
Izsó Miklós portréja, vagy Szervátiusz Jenő Tol-
di harcát a farkasokkal  megjelenítő szobra.

Hazaindulva a helyi református templom
óránként megszólaló harangjátéka búcsúzta-
tott: „Kossuth Lajos azt üzente…”.

Így az emlékév közepén számot kell vet-
nünk, mit üzen nekünk Arany János? Úgy gon-
dolom, hogy elsősorban hűséget és kitartást.
Hűséget és kitartást a tiszta örök értékekhez,
és igényességet anyanyelvünkhöz. Mindvégig
hűséges maradt a gyerekkorában szüleitől ka-
pott értékekhez. Úgy volt nagy ember, hogy
megőrizte szerénységét, alázatosságát, példás
családi életet élt, szorgalmasan végezte min-
denkori munkáját, és ha a családi tragédiák
próbára is tették, hű maradt Istenbe vetett hi-
téhez is, amely támasza maradt haláláig.

Köszönjük Szlaukó Katinak a szervezést, Re-
isinger Jánosnak az idegenvezetést. Az év to-
vábbi részében se feledkezzünk meg a nagy
költőről, olvassuk verseit minél többször!

FARKAS ISTVÁNNÉ
KÖNYVTÁROS

Fotó: Rónainé Krisztina
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Látogatás Nagyszalontán

TÜKÖR
Megjelenik: havonta, 1600 példányban

Kiadó: 
EnterArt Sajtó és Reklám 
Produkciós Iroda Bt.

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com

Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

Nagytarcsai

Az önkormányzat 
ingyenes 

közéleti magazinja

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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Tájékoztató
Veszélyes hulladékot

kezelnek
Május 31-én Viszkok Sándor, a Szilas Projekt
Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatást adott a
Nagytarcsán működő SARPI-Dorog veszélyes-
hulladék-kezelő cég működésével kapcsolato-
san. A tájékoztatón Rimóczi Sándor
polgármester úr, lakosok és önkormányzati
képviselők  is  megjelentek. A tájékoztatóról
Tokaji Attila lakos készített egy összefoglalót,
amely nem minősül hivatalos közleménynek,
de a lakosság informálása érdekében leközöl-
jük:

„Előzmények: amikor 2012-ben a SARPI-Do-
rog megkereste a Szilas Projekt Kft-t azzal,
hogy szeretnének az ipari parkba költözni, ak-
kor Viszkok úr a képviselő testület elé vitte a
kérést. A képviselő-testület ehhez elvi hozzájá-
rulását adta, de bizonyos feltételekkel (korlátok
közé szorítva a begyűjthető hulladékok körét). 

Tehát az itt gyűjtött veszélyes hulladékok
fajtája szűkebb, mint amit a cég az engedély-
ben megkért.

A telephely nem veszélyeshulladék-tároló,
hanem veszélyeshulladék-gyűjtő, ahonnan a
dorogi égetőbe viszik a hulladékot megsem-
misítésre.

A SARPI-nak komoly feltételeket kell teljesí-
tenie a begyűjtés során. A telephelyen lehulló
csapadékot is osztályozni kell, és külön gyűjte-
ni. A tetőre hulló csapadékot az egyik külső
medencébe kell vezetni. A telephely betonjára
hulló csapadékot egy másikba. Ezekből a me-
dencékből a leengedés csak a DPMV-vel közö-
sen történhet meg, a tárolt víz bevizsgálását
követően. Ezen kívül van még egy tartály a te-
tő alatt, ez az úgynevezett kármentesítő tar-
tály. Katasztrófaesemény bekövetkeztekor az
elfolyó folyadékok ebbe a tartályba kerülnek.

A begyűjtött hulladékok 80%-a 10 km-es
körzetből származik. Ezek között van kórhá-
zakból, gyógyszertárakból begyűjtött hulladék,
amit dobozokban tárolnak. A dobozok lezárva
érkeznek a telephelyre, és ott sem bontják fel

őket, valamint lezárt állapotban távoznak a te-
lephelyről a dorogi égetőbe. A sugárzó hulla-
dék nem kerül begyűjtésre, azt az égetőben
sem égethetik el. Folyékony hulladékként a fú-
róolaj került megemlítésre, amit CNC marógé-
peknél, esztergagépeknél használnak.

A telephely 2016 decemberében kapta
meg a működési engedélyt, tehát már megnyi-
tott. A szakhatóságoknak kiemelten kell ellen-
őrizniük az ilyen telephelyeket. A lakosság
kérésére az önkormányzat vállalta, hogy a ké-
sőbbiekben az ellenőrzések jegyzőkönyve fel-
kerül a www. nagytarcsa.hu honlapra. Ez
vélhetően fél éves gyakorisággal történik meg.

Szóba került egy civil bizottság felállítása,
ami elvben vizsgálná időszakosan a telephely
működését, de ez szaktudás hiányában elve-
tésre került. Annál is inkább, mert ilyen vizsgá-
latokra valószínűleg a bizottság sem lenne
jogosult, mert az a szakhatóság hatásköre.

A lakosság kérelmezte egy helyszíni bejárás
lehetőségét is.”

Az ivóvízről
Tisztelt Honfitársaim!

A lakossággal együtt az elmúlt időszakban
én is tapasztaltam az ivóvíz ellátással kapcsola-
tos problémákat. Ennek során folyt a csapból,
sárga, zavaros víz, de eljutottunk odáig is, hogy
semmi nem folyt. 

A helyzet megértése érdekében kicsit vissza
kell néznünk az időben.

Nagytarcsa területe olyan geológiai adott-
ságú, hogy nem találhatók alatta nagy ivóvíz
bázis készletek, hanem az egyes talajrétegek
között különböző rétegvastagságú és vízhoza-
mú, főleg a felszíni csapadékból táplálkozó víz-
rétegek vannak. Számos kútfúrás történt,
amelyek 70 és 100 méter között találtak vízadó
rétegeket, különböző hozamokkal – 40-70 li-
ter/ perc.

A 70-es évek végén végzett vízügyi felmé-
rés alapján megállapításra került, hogy a tele-
pülés keleti részén található 200 és 300 méter
mélységben olyan vízbázis, ahol megfelelő
mennyiségű víz termelhető ki. Ettől függetle-
nül a településen számos kút üzemel, mint pl.
az új Petőfi lakótelep, régi lakótelep, Jókai ipari
terület, Iskola utca, Felsőrét lakópark, stb. Ezen
kutak vízhozama 800 m3/nap vizet biztosít. Fi-
gyelembe véve a napi felhasználási igényeket
– amely 900 és 1200 m3/nap körül mozog –
belátható, hogy a kitermelt víz mennyisége na-
pi szinten nem elegendő. A hiányzó víz meny-
nyiséget Kistarcsa felől biztosítja a Szolgáltató
(DPMV Zrt.). Az elmúlt időszakban előfordult
vízhiány azzal magyarázható, hogy Kistarcsa
felől nem tudtuk átvenni a szükséges mennyi-
séget, mert az korlátozásra került annak érde-
kében, hogy Kistarcsa és Budapest a saját víz
felhasználását biztosítsa.

A napi, valamint a közép- és hosszú távú
vízellátás biztosítása érdekében a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a kutak kitermelé-
sét automatizálni kell, amelynek

eredményeként a kitermelt víz tározókban tör-
ténő mennyisége növelhető. Továbbá megbíz-
ta a Szolgáltatót, hogy Nagytarcsa vízellátását
és a kitermelt víz technológiai tisztítását ter-
veztesse meg. A tervezés feladatai között sze-
repel a Nagytarcsa területén történő
vízkitermelés biztosítása (pl.: meglévő kutak
teljesítményének fokozása, új kutak fúrása,
stb.), továbbá az átvett víz központi tárolókban
történő tisztítása. Az elöregedett hálózat tisz-
títását is azonnal el kellene végezni, de mivel
ez nagy mennyiségű víz felhasználással jár,
ezért ezt az őszi hónapokra tervezzük. A terve-
zett megoldások mellett keressük a víz átvétel-
nek további lehetőségeit Kistarcsa, illetve
Budapest felől.

Elsődleges cél, hogy a nagy melegre való
tekintettel szeptemberig a napi felhasználás-
hoz víz biztosított legyen. Ezen belül középtá-
von 2018. május végéig szeretnénk megoldani,
hogy az engedélyes tervek megléte mellett fe-
jeződjön be az esetleges kútfúrás és a hozzá
tartozó víztározó medence kivitelezése, annak
érdekében, hogy 2018 nyarán a jelenlegihez
hasonló vízproblémák a településen ne fordul-
janak elő.

Az előzőekben leírtak alapján kérek min-
denkit a takarékos vízfelhasználásra, annak ér-
dekében, hogy minden vízvételi helyen a
megnyitott csapból tiszta víz folyjék.

A tájékoztatással kapcsolatos megértésüket
köszönöm és kérem Önöket, hogy a leírt té-
nyeket tudomásul venni szíveskedjenek. Ez
ügyben az internetes oldalakon megjelenő
hozzászólásokra, észrevételekre a továbbiak-
ban nem kívánok reagálni.

Köszönettel:
Rimóczi Sándor Vilmos

polgármester s.k.

Polgármesteri
Hivatal

Nagytarcsa, Rákóczi út 4.     

Tel.: 06-28-450-204    

E-mail: 
titkarsag1@nagytarcsa.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Solymosi Beáta jegyző: 
(előzetes egyeztetés után)

hétfő 8–12

Polgármester:  
Rimóczi Sándor Vilmos

Tel.: 06-28-450-204.   
E-mail: 

polgarmester@nagytarcsa.hu
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Háziorvosi rendelő
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

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

Fogorvos
Fogszakorvos: Dr. Marton Erzsébet
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.

Rendelési idő:
Hétfő: 14:00 – 19:00,  Kedd: 09:00 – 14:00

Szerda: 14:00 – 19:00,   Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár – Winkler Patika
Telefon: 06-28-451-179

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

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

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

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon: 06-28-450-478

Email: csaladsegito@nagytarcsa.hu
Sürgős vagy fontos esetekben: 

Botz Ágnes: 70/931-1962

Polgármesteri Hivatal,  ügyfélfogadás: 
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  

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

Nagytarcsai Település- és Hulladék-
gazdálkodási  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

Rendőrség
Körzeti megbízott: 06/70-492-0754
Kistarcsai Rendőrőrs: 06-28-470-801
Járőrkocsi: 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

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.
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Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet bizto-
sítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását
és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályoz-
zuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél sú-
lyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is
jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fer-
tőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt fel-
adat.

A fentiek érdekében felhívom a földhasználók és az ingatlan-
tulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv)
megfogalmazottak értelmében tegyen eleget a parlagfű véde-
kezési kötelezettségének. A parlagfű ellen kézi gyomlálással, ka-
szálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell
védekezni A parlagfű elleni védekezés alapvetően a földhasználó
kötelezettsége. A hatóság feladata a közérdekű védekezés elren-
delésére terjed ki, valamint a szankciók alkalmazására. Az Éltv.
alapján a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani. Ennek értelmében a földhasz-
nálót terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának meg-
akadályozása és ennek a preventív magatartásának a –
vegetációs időszak alatti – folyamatos biztosítása. A kötelezett-
ség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján törté-
nik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján,
külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végzi. A földhi-
vatal hivatalból végez helyszíni ellenőrzést a parlagfű által ve-

szélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggés-
ben szerzett információi alapján a parlagfűvel fertőzött területe-
ken. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell
értesíteni. A határidő lejártát - július 1-je után - követően, ameny-
nyiben a földhasználó kötelezettségének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a
jegyző közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást - akár a
lezárt terület felnyitásával - elvégezteti. Továbbá a mulasztóval
szemben az Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága, a fertőzött terület nagyságától és a gyomborított-
ság mértékétől függően 15.000-Ft-tól 15.000.000,- Ft-ig terjedő
növényvédelmi bírságot szab ki, e körben a hatóságnak nincsen
mérlegelési lehetősége. A leírtak alapján kérjük valamennyi in-
gatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett
eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkála-
tokat önként haladéktalanul végezze le. Ezáltal Önök is hozzájá-
rulnak a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes
elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészség-
ügyi károk csökkentéséhez. Közérdekű védekezést kell elrendel-
ni, ha ennek a kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget.
Ennek költsége a tulajdonost terheli, mely adók módjára behajt-
ható. Ezért kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonában lé-
vő kül- és belterületi ingatlanjaikon a parlagfű mentesítést
folyamatosan végezze el. 

SOLYMOSI BEÁTA SK.
JEGYZŐ

Felhívás parlagfű elleni védekezésre
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KÖZÉRDEKŰ

Körzeti megbízott: 06/70-492-0754
Kistarcsai Rendőrőrs: 06-28-470-801
Járőrkocsi: 06/70-263-4334

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

„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…

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.tarcsavi-
lag.hu honlapokról tölthető le.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. augusztus 20.

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

NAGYTARCSA VIRÁG

Tel: 06-28/ 738-694

Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 50.

Facebook: 
nagytarcsavirág

E-mail:
nagytarcsavirag@gmail.com

Nyitva tartás: 
H-P: 8-18, 
Szo: 8-14, 

V: 8-12

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w július 14‐én, pénteken 12‐18‐ig
w július 15‐én, szombaton 8‐12‐ig
w július 28‐án, pénteken 12‐18‐ig
w július 29‐én, szombaton 8‐12‐ig
w augusztus 11‐én, pénteken 12‐18‐ig
w augusztus 12‐én, szombaton 8‐12‐ig

A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után 
ingyenesen házhoz szállítjuk!

Füstölt áru minden hétvégén!

Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

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 
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