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KÖZÉRDEKŰ
„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

Pótnagyiként - akár alkalmanként is - gyermek-felügyeletet vállalok. Imádom a gyerekeket, egészségügyi végzettséggel,
több éves gyakorlattal rendelkezem.
Telefonszámom: 06209703524

Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:
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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

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

A testület határozatai
LEGUTÓBB MÁJUS 29-ÉN ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. A LAKOSSÁGOT
ÉRINTŐ HATÁROZATOK KÖZÜL A
LEGFONTOSABBAKAT EMELJÜK KI.
Új alpolgármester
Amint azt már hírül adtuk, lemondott
képviselői és alpolgármesteri posztjáról
dr. Gyopár Ernő. A testület úgy határozott, hogy 2017. május 29-i hatállyal Szulágyi Tibort alpolgármesternek választja.
Jegyzői beszámoló
Megtárgyalta és elfogadta a vonatkozó jogszabálynak megfelelően elkészített jegyzői beszámolót a testület.

Többlet áramdíj
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél felmerült hőközpont
többlet áramdíj költségét – 1.996.896,- Ft
– egyéb üzemeltetési szolgáltatásként az
általános tartalékkeret terhére rendezi.
KEHOP-önrész
A képviselők arról is határozatot hoztak, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében
benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az
önkormányzat 1.658.947 Ft önrészt biztosít.
Tulajdoni korlátozás

Szociális Segítő Szolgálat
Ugyancsak elfogadásra került a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat költségvetése, amelyet a testület 3.189.374 Ft
összeggel megemelt, az általános tartalék terhére.
Hozzájáurlás az iskolabővítéshez
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola bővítéséhez szükséges hiányzó bruttó
30.000.000 Ft összeget a Nemzeti Sportközpontok részére biztosítja a járdafelújítás terhére.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
vonatkozó jogszabály – „bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és
építési tilalom elrendelése, valamint egyéb
építésügyi korlátozás, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvényben
meghatározott építésügyi kötelezés, valamit
önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési kötelezettség ténye" alapján: az
ingatlan-nyilvántartásban tulajdoni korlátozást rendel el. A korlátozással érintett helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai erről
értesítést kapnak.

Képünkön: Szulágyi Tibor eskütétele

Szemünk fényei
Öt évvel ezelőtt, 2012. január 1-jén Nagytarcsának 3761 lakója volt. Idén az év első
napján 4297 lelket számlált a falu. Eszerint
536 fővel nőtt fél évtized alatt a lakosságszám. Természetesen többségük beköltöző volt. Már ez is jó dolog, hiszen egyre
többen jönnek. De van még egy fontos
adat, ami a testületünk által május végén
elfogadott jegyzői beszámolóban szerepel:
54 gyermek született Nagytarcsán.
Sokféle mutató van, amely egy település fejlődését reprezentálja. Fejlődnek, bővülnek az ipari parkok, lassan, de biztosan
növekednek az adóbevételek. A legfontosabb mégis az, hogy több a beköltözők
száma, mint a távozóké, magasabb a házasulók száma a válókénál, és több gyermek
születik, mint ahány polgártársunk megtér
a Teremtőhöz.
Szemünk fénye, jövőnk a gyermek. Akinek eleinte gügyögünk, később letegezzük, miközben ő magáz minket, s mire
mindezt megbánnánk, már ő tart el minket. Ne feledjük, bármilyen kis kiszolgáltatott csecsemőkorában, ő a kortársunk. Az
idő végtelenjében együtt utazunk, s meg
kell becsülnünk őt, nem elfelejtve, hogy
olyan lesz felnőttnek, amilyenné mi formáljuk.
Nagytarcsa önkormányzata ez év januárjától bevezette az úgynevezett babacsomagot, amelyről már olvashattak, s ebben
a lapszámban is olvashatnak, hiszen megtörténtek az első átadások. A csomag értéke nem egyenlő egy lottó ötösével, s nem
is ez volt a szándék. Megbecsülésünk jele,
szimbólum, amellyel szeretnénk ide kötni
a kis jövevényt és szüleit.
Szerencsére nemcsak a település választott vezetői gondolkodnak így. Immár
ötödik alkalommal rendezi meg a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület a gyermeknapot, ahol száll a
hinta, műsorok követik egymást a színpadon, sok-sok játéklehetőség kínálkozik az
árnyas fák alatt.
Lapunkban pedig bevezettük a „Nagytarcsa új lakói” rovatot, ahol a szülők kérése, beleegyezése alapján bemutatjuk az új
jövevényeket.
Babakocsis-kismotoros találkozót szervezett a FLEX polgárőr egyesület. Ugyancsak az ő nevükhöz fűződik a „Fogj egy
ecsetet program”, ennek keretében a Petőfi lakótelep játszóterének kismozdonyát és
kocsiját varázsolták újra színesre.
Mit mondjak még? Értük vannak az
óvodáink, értük szállunk be az iskolabővítésbe, értük pályázunk bölcsődére.
A gyermek a mi jövőnk. Ma mindent
meg kell tennünk a jövő érdekében. Pár
röpke év, és már rajtuk múlik az ország, és
ezen belül Nagytarcsa jövője.
RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER
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EMLÉKEZET

A hősök napján

z első és a második világháború hősi halottainak emléke
előtt hajtottak fejet május utolsó vasárnapján. Az evangéliA
kus templom kertjében, ott, ahol az elesett nagytarcsai katonák
emlékét 58 hársfa őrzi, Baranka György lelkész mondott ünnepi
beszédet.
Orbán Márk Babits Mihály versét szavalta el.
Az emlékművet megkoszorúzták az önkormányzat és intézményei, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó parancsnokság, valamint a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületének képviselői.
Végül magánemberek, társadalmi szervezetek, idősek és fiatalok egy-egy szál virágot helyeztek el az emlékmű talapzatánál.

Nagytarcsai Lovas Hagyományőrzők
Újra „hadjáraton“!
A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület
szakosztályaként működő Lovas Hagyományőrző Csoport áprilisban újra részt
vett Közép-Európa legnagyobb katonai
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hagyományőrző rendezvénysorozatán,
a tavaszi emlékhadjáraton, amelyet a
Magyar Hagyományőr Világszövetség,
valamint a Magyar Huszár és Katonai
Hagyományőrző Szövetség szervezett.
A korábbi évekhez képest a szakosztály nagyobb létszámmal képviselte
Nagytarcsát ezen a rendezvényen.

A csapat tagjai lóháton és lovaskocsin Nagytarcsáról indultak március 31én. Első szálláshelyük Dány volt, majd
ezt követően a második napon Boldogra érkeztek, ahonnan a hadjárat indult.
Boldogról már a teljes „sereg” Jászberénybe, majd ezt követen Tápióbicskére
vonult.
Végül április 5-én érkeztek Isaszegre.
A fent említett helyszíneken nagyon
sok diák és felnőtt lehetett szemtanúja
a csaták felelevenítésének. Ezeknek a
csatáknak aktív résztvevője volt a mi
csapatunk is, lóháton és gyalog.
Ez a rendezvénysorozat április 6-án
az Isaszegi csatával zárult csapatunk
számára.
A lovas szakosztály idén a tavaszi
hadjáratot megelőzően a március 15-i
ünnepélyen is részt vett. Lovasaink végigkísérték az ünnepséget és a felvonulást a művelődési házig.
Szép teljesítmény, hogy egy ilyen
nagy kihívást jelentő rendezvényen,
mint a tavaszi hadjárat, helytállt a nagytarcsai csapat. Egy hét alatt közel 300
kilométer utat tettek meg lóháton és lovaskocsival. Gratulálunk a csapatnak!
Kívánjuk, hogy még sok megmérettetésen és helyi rendezvényen vegyenek rész!

Nagytarcsai TÜKÖR

EMLÉKEZET

Jó érezni: összetartozunk!

zámos nagytarcsai gyűlt össze az
evangélikus templom kertjében, hogy
Smegemlékezzen
a trianoni békediktátumról, s ünnepeljen a nemzeti összetartozás napján.

mint 71 százalékát. Erdély Romániához, a
Felvidék és Kárpátalja Csehszlovákiához,
a Délvidék a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, az Őrvidék jelentős része Ausztriához került. Hazánk területének
kétharmadát, lakosságának több mint felét elveszítette. Az országot gazdaságilag
tönkretették, javai nagy részétől megfosztották, a kár felmérhetetlen, leírhatatlan és megérthetetlen.
– Fontos a mai megemlékezés, mert
megerősít minket, magyarokat abban,
hogy összetartozunk – mondta a polgármester. – Hogy nem vagyunk egyedül,
hogy számíthatunk egymásra, magyar a
magyarra. Jó lenne, ha ez nemcsak a baj
idején nyilvánulna meg, hanem mindennapjainkban is.
A következőkben Rónai Pálné képviselő Bobula Ida A mi határunk című versét
mondta el.
Az ünnepség a kárpátaljai Credo
együttes műsorával zárult. A kis csapat

több mint két évtizede fáradhatatlanul
járja a Kárpát medencét, hogy a Magyarország testéről leszakított kárpátaljai magyarok sorsáról énekeljen. Nemzeti
kultúránkat gazdagító tevékenységüket
2015-ben Magyar Örökség Díjjal jutalmazták. Az együttes nemzetszolgálata
így méltán került be a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába". Nagytarcsai
kötődésük is van, az együttes vezetőjének leánya Nagytarcsán él családjával.
Dalban megfogalmazott őszinte hitvallásuk megható, felemelő élményt nyújtott
a hallgatóságnak. A koncerten József Attila, Túrmezei Erzsébet, Kányádi Sándor
és más költők verseit hallhattuk megzenésített formában. A koncert végén a két
kis nagytarcsai unoka, Kolossváry Csenge
és Kolossváry Csanád is mikrofon elé lépett, és közösen énekelték az együttes
egyik legismertebb dalát: „A haza nem eladó” A hallgatóság könnyes szemmel
énekelt velük.
Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani az együttesnek és mindazoknak,
akik a koncert megvalósítását elősegítették.
SZILAS TV
RÓNAINÉ KRISZTINA

Baranka György evangélikus lelkész
mondott lelki útravalót.
– Emlékezünk a nehéz időkre és emlékezhetünk arra, hogy milyen volt, amikor
összefogott a nép, és ez az összefogás elhozta a megújulást. Azt kívánom, azért
imádkozzunk most, hogy mi is, most is
együvé tudjunk tartozni, össze tudjunk fogni, és együtt tudjunk haladni azon az úton,
amelyre minket is hív ez a haza, és az Úr Jézus Krisztus – mondta egyebek közt.
A trianoni békediktátumról Rimóczi
Sándor polgármester emlékezett meg.
Egyebek közt rámutatott: kilencvenhét
esztendeje, 1920. június 4-én írták alá a
trianoni békeszerződést. Ez történelmünk egyik leggyászosabb napja. Kezdjük a tényekkel, amelyeket ezen a napon
újra és újra tudatosítanunk kell. Magyarországtól elcsatolták területének több
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ÜNNEP

Gyermeknap a Szabadidőparkban
Május utolsó vasárnapja minden évben a
gyermekeké. Községünk önkormányzatának támogatásával, a Füzesliget Lakópark
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület szervezésében mi is megrendeztük immáron
5. alkalommal a gyermeknapot. Helyszínként idén is a Füzesligeti Szabadidőpark szolgált, amelynek mérete,
elhelyezkedése jó alapot nyújtott a rendezvény lebonyolításához. A terület előkészítésében segítségünkre volt az
önkormányzat és a Közszolgáltató Kft.

Szervezőként törekedtünk arra, hogy
minden korcsoport megtalálja a kedvére
való szórakozást. A tűzoltóautó, lovas kocsikázás, kutyás bemutató üde színfoltja
volt a napnak. Volt itt fagyi, lángos, vattacukor, hideg üdítő, ugráló vár és trambulin. A kézműves foglalkozások folyamatos
teltházzal üzemeltek a fáradhatatlan önkénteseknek köszönhetően.
Játékos vetélkedők, valamint, meseszínház és Ricsi bohóc nevettetett. Az
Animal Cannibals fergeteges koncertet
adott. Ismételten nagy sikert aratott
Zumba Jucus és lányainak bemutatója,
ami szokás szerint sok embert megmozgatott a színpad előtt.
Hatkor érkezett a várva várt sztárfellépő, az Alma zenekar.
A tombolát az általános iskola szülői
munka közössége szervezte, melynek
bevételét a gyerekeknek szánja. Felajánlások érkeztek a Kisfóka babauszodától, a
Kapacitas Kft-től, valamint nagytarcsai
szülőktől és gyermekektől. A tombola fődíját a Nold Technilogies Kft. nagytarcsai
székhelyű hardvare és szoftver fejlesztő
cége biztosította, amely nem volt más,
mint egy mobiltelefonról működtethető
garázskapu-vezérlő, amellyel feleslegessé válik a távirányítók használata. Az ér-
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téke 40.000 Ft, az eszközt a cég ingyen
beszereli a nyertesnek.
Köszönet mindenkinek, aki lehetővé
tette, munkájával segítette, és részvételével támogatta ennek a rendezvénynek
a létrejöttét.
WITTINGER ZOLTÁN

Új edzőeszközzel
bővült
a SZABADIDŐPARK
Szeretnénk ismét köszönetet mondani az
adományozóknak, mert a 2016-os Liget
fesztiválon összegyűlt sütemény- és limonádé-adományokból, valamint az adó
1%-ából egy derékmozgatót és egy úgynevezett kettős korlátot is tudtunk vásárolni a felnőtt kültéri fitnesz részleghez,
ezek: 266.700 Ft-ba kerültek, plusz szállítás, telepítés.
Az eszközök átadása a Nagytarcsai
Gyereknapon megtörtént.
A tavaly telepített street workaut kültéri fitnesz edzőgéphez szerelhető a kettős korlát, ami további edzési felületet
biztosít a felhasználóknak.
De mi is ez a derékmozgató? Bemelegítő eszköz, tornáztatja a derekat és segít
ellazítani a derékizmokat és a hátat. Derékfájósoknak, ülő munkát végzőknek
ezeken a területeken az izmok feszesek
és fájdalmasak, ezért nekik kifejezetten
ajánlott a derékmozgató. Nem javasoljuk
viszont a csavaró mozgás miatt gerincsérveseknek, illetve előrehaladott csontritkulásban szenvedőknek. Ezen kívül
minden korosztálynak ajánlható.
Célszerű 3-szor 2 perces gyakorlatokat
végezni, mindegyik között 5 másodperces pihenővel.
Köszönet érte, hogy az önkormányzat
átvállalja ennek az eszköznek az üzemeltetését is.
További fejlesztéseket terveztük a
parkban, idén szeretnénk bővíteni a felnőtt fitneszt egy evezőpaddal, a gyerekrészleg terveiben egy új homokozó
szerepel, illetve több szolárlámpát szeretnénk elhelyezni a park területén (ez
utóbbi megvalósításában az önkormányzat és a FLEX is közreműködnek).
Hogy minél több lámpát tudjunk telepíteni támogatásokat köszönettel elfogadunk:
Bankszámlaszám:
10702136-66726526-51100005 CIB Bank
Honlap:
http://fuzesligetegyesulet.wix.com/fuzesliget
Email: fuzesligetegyesulet@gmail.com
Köszönettel:
FÜZESLIGET EGYESÜLET
TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK
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A GYERMEKEKÉRT

Babacsomag az újszülötteknek

agytarcsa Község ÖnkormányzatáN
nak Képviselő-testülete a 2017. január 1. után született kisbabák részére egy
új szociális szolgáltatási forma keretében
„Nagytarcsai Babacsomag”-ot ad. Ezt
azok a szülők vehetik át, akik a gyermek
születése után 3 hónapon belül ezt kérelmezik a Polgármesteri Hivatalban.
Az újszülöttek első köszöntésére május 31-én került sor. Rimóczi Sándor pol-

gógus szülei és óvodás bátyja már nagyon várták. Az ünnepélyes ajándékozás
és az idegenek jelenléte egy cseppet
sem zavarta a kisfiút, édesdeden átaludta a nagy alkalmat, így édesanyja Klára
és a védőnői hivatást választó nagymama beszélgetett a vendégekkel.
Rimóczi Sándor kifejtette, hogy egy
kisgyermek érkezése településünkre
mindig örömteli esemény. A gyermekáldás nagyon szép és fontos dolog itt,
Nagytarcsán is.
Azt szeretnénk, ha az itt lakó és újonnan letelepedő fiatalok jól éreznék magukat, és a körülöttünk felnövekvő
nemzedék kiváló körülmények között
nőhetne fel. A gyermekintézményeink
erre alkalmasak, illetve alkalmasak lesznek, és pályázat keretében egy bölcsőde
építésére is sor kerülhet.

gármester Kissné Szarka Krisztina védőnő kíséretében adta át ünnepélyes keretek között a testület által meghatározott
ajándékcsomagot, melynek tartalma egy
Nagytarcsa címerével ellátott kapucnis
babatörülköző, egy, az újszülött nevére
szóló köszöntő lap, egy mesekönyv és
15.000 Ft.
Az első megajándékozott Fehér Gellért volt, aki május 4-én született. Pedapolgárőrök terepjárójába, és a helyszínre
szintén kilátogató kistarcsai rendőrök autójába is.
A támogatóknak köszönhetően enni-innivaló is várta az aprónépet.
A rendezvény mottója a következő volt:
„A család érték, a gyermek ajándék”. Célja
pedig, hogy egy kicsit összehozza a kisgyermekes családokat. Reméljük, évente
többször is megrendezésre kerül, és egyre
jobb lesz!

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Első nagytarcsai babakocsis-kismotoros találkozó
ájus első szombatján a Flex Polgárőr
Egyesület egyik tagja, a kisgyermekes
apuka, Fináncz Imre ötletgazda és főszervező aktivitásának köszönhetően, Zahalka
Dániel, szintén a Flex oszlopos tagja hathatós közreműködésével; illetve az önkormányzat, a szlovák önkormányzat és a Flex
támogatásával Nagytarcsán lezajlott az első babakocsis-kismotoros-kisbiciklis találkozó. A a piac területét a polgárőrök
szalaggal és autóval zárták körbe.
Lehetett bringázni, aszfaltkrétázni, beszélgetni, célba dobni, rajzolni, szólt a zene, sőt, a gyerekek beülhettek a

M
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A GYERMEKEKÉRT

Ecsetet fogtak...

Nagytarcsa új lakói
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN POLGÁRA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES, HOSSZÚ ÉLETET! HA SZERETNÉ AZ ÖN
ÚJSZÜLÖTTJÉT IS LAPUNK HASÁBJAIN VISZONTLÁTNI, KÉRJÜK, KÜLDJE EL A GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATKOZÁSÁT 1-2 SORBAN ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIÁNAK
A NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM E-MAIL CÍMRE!

A nagytarcsai FLEX polgárőr egyesület, a szlovákok önkormányzata, valamint tenni akaró lakók, szülők felhívására kis csoport gyűlt össze május 21-én délelőtt a Petőfi lakótelepen. A fogj ecsetet felhívásra
néhányan valóban ecsetet fogtak, s hozzáláttak, hogy még a gyermeknap előtt vidám színeket varázsoljanak a kiválasztott játszótérelemekre.
Mások fúrtak, csavaroztak, láncot erősítettek a kiskapura, ha elbóbiskol a nagypapa, meg ne szökjön szemünk fénye…Szorgos asszony-

Családunk nagy örömére 2016.
november 12-én megérkezett
hozzánk SOÓS OLÍVIA LÉNA,
aki nagyon vidám, barátságos
kislány.
Kisfiunk, DEMJÉN FRIGYES
(Fricike), 2016. november 12-én
született, 3 kg 70 dekával és 53
centivel, kis örökmozgó és napközben nem szeret aludni, szóval nem unatkozunk mellette!

VARGA HAJNALKA vagyok.
Szüleim nagy örömére 2016.
december 19-én megérkeztem.
Picike voltam, 1880 gr és 44 cm,
de ma már nagy vagyok. Mosolyommal mindenkit leveszek a
lábáról. Szeretek aludni, sétálni
és sokat „beszélgetni".
Az Öreghegy új lakója HORVÁTH
ZSOMBOR VILMOS. 2017. január 10-én született 54 cm-rel és
3250 grammal. Éjszaka szeret nézelődni, nappal aludni, és a szülei
legnagyobb örömére az étvágya
határtalan!
KOVÁCS NOÉMINEK hívnak,
2017. február 25-én születtem
3370 grammal és 54 cm-rel, és
nagyon tetszik itt kint veletek!
Nyugodt kislány vagyok, szeretek jókat enni és mosolyogni.
Nővérem, Natália sokat simogat
és puszilgat. Ha úgy adódik, találkozunk a játszótéren!

kezek ezalatt feltálalták az otthon készült finom sütiket, kenyeret
szeleteltek, kentek, került rá hagyma is.
– Sokan panaszkodtak, hogy a játszótér meglehetősen leromlott állapotban van – mondta a helyszínen Fináncz Imre, aki a FLEX Polgárőr Egyesület színeiben érkezett a játszótérre. – Arra gondoltam,
hogy jó lenne, ha összefogna a lakótelep, sőt, az egész falu, és újítsuk
fel a játszóteret.
Rimóczi Sándor polgármester időközben arról értesítette a kezdeményezőket, hogy adományból és más forrásból az önkormányzat rövidesen megkezdi majd a felújítást, a játékelemek uniós normáknak
megfelelő cseréjét. Az önkéntesek projektje szűkült egy kicsit, de megállapodás született, hogy a régi idők kisvonatját mindenképp megmentik, átmentik az utókornak. A „Fogj egy ecsetet!” felhívásra ha nem
is sokan, de a mozdonyhoz és a kocsijához éppen elegen gyűltek össze.
A szülők és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata közösen gondoskodtak süteményről, zsíros kenyérről és frissítő italokról.
Az önkormányzat által biztosított festék és a közös akarat eredményeként a kisvonat újra vidám. Reméljük, a gyerekek is…
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV

2017. május 4-én született
FEHÉR GELLÉRT, 4020 grammal, 58 centiméterrel, 6 éves
Csongor bátyja mellé.

(A gyermekek fotóját és leírását a szülők küldték el, írásos beleegyező nyilatkozatukkal együtt.)
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Júniusi könyvtári hírek

Kisiskolásoknak:
Dzsungeldzsem. Szórakoztató mesegyűjtemény olvasás és helyesírás gyakorlásához. Az éppen olvasni tanuló
gyerekeknek készült ez a kötet. Benne a kortárs gyerekirodalom legjobb képviselőinek meséit és verseit gyűjtötték egybe. A magyar ábécé minden egyes betűjéhez
kínál szövegeket úgy, hogy az adott betűhöz kapcsolódó
legfontosabb helyesírási problémákra is ráirányítja a figyelmet.
Őrangyal. Az Őrangyal kötet speciális igényű gyerekek
mindennapjairól, az ő útjukon keresztül pedig az elfogadásról és az együttélésről szól.
Kamaszoknak:
Valahol. A Bexi sorozat 5. kötete. Bexi története folytatódik. Már minden a rendes kerékvágásba kerül, amikor
a nyári turné felforgat mindent a zenészek életében. Fesztiválok, koncertek, bulik, valahol a Balatonparton.

ájus 31-én ismét a könyvtár vendége volt Nyulász
Péter ifjúsági író. A tavalyi író-olvasó találkozó sikeM
rén felbuzdulva idén is meghívtuk őt. Ezen a délutánon
azok az 1. és 2. osztályos gyerekek vettek részt, akik ebben a tanévben a legszorgalmasabb könyvtárhasználók
voltak. Sokan közülük már olvasták az író kisebbeknek írt
könyveit, így az előadás elején a mondókákat közösen
mondták vele. Bevezetésként az évszakok világába is elkalandoztunk a versekkel. Közben két versike megfilmesített változatát is megnézhették a gyerekek. Az idő előre
haladtával egyre nagyobb izgalommal várták a BerGer
Szimat Szolgálatot, ami egyben az előadás címe is volt.
Megismerhettük a főszereplőket: a kilenc magyar kutyafajtát megtestesítő szereplőt, a helyszíneket és magát a
történetet a vetített képeken keresztül. A gyerekek a
könyvhöz kapcsolódó feladatlapokat hazavihették, aminek nagyon örültek. Jó hangulatú, kellemes délután volt.
Köszönjük a lehetőséget a Pest megyei Könyvtárnak,
hogy eljöhetett hozzánk Nyulász Péter. Reméljük, az író
új könyvének is hasonló sikere lesz, mint a Helka sorozatnak és a Miazami köteteknek.

Felnőtteknek:
Karen Kingsbury: Angyaljárás sorozat 1-3. Az Angyaljárás sorozat első kötete az újrakezdésről, a második
esélyről szól. A történet szereplőinek élete folytatódik a
következő két kötetben. Mindennapi életükben sokszor
megmagyarázhatatlan dolgok történnek, kik vannak ezek
mögött?
Karen Kingsbury: A Baxter család története 1-5. Egy
család története, a tragédiáktól az örömökig, a mindennapi élet küzdelmeivel. Hogyan lehet ezeket feldolgozni
és elhordozni? Ezekre kapunk választ a könyvsorozatból.
Melissa Jo Peltier, Cesar Milan: A csodálatos kutyadoki.
Hogyan váljunk falkavezérré kutyánk számára? A könyv
segítséget ad a kutyák természetének megismeréséhez.
Cesar Millan kutyaviselkedési szakember segítségével a
kutyánk szemével láthatjuk a világot. Ebben a könyvében arra hívja fel az olvasók figyelmét, hogy a kutyanevelés legfontosabb része az ember és kutya közötti
egészséges kapcsolat megteremtése és a határok egyértelműsítése.

Új könyvek a könyvtárban
A legkisebbeknek:
Keress, találj, mesélj! A könyv játékos utazásra hív. Feladat az elrejtett tárgyak megtalálása a képeken, közben
új ismeretekre tehetünk szert úgy, hogy nemcsak a szemünk és az elménk élesedik, de új barátokat is szerzünk.
Bori sorozat kötetei. Az óvodás Bori mindennapjairól
szólnak a kis füzetek. Megtudhatjuk, hogyan válik a kislány barátjává az ajándékba kapott cica. Hogyan tanul
meg úszni, és mi történik, mikor vásárolni megy anyával.
Válogatós. Óvodások verses kalendáriuma hétköznapokra és ünnepekre. A könyvben található költemények
az óvodai évkör ünnepeihez és a gyerekek hétköznapi tevékenységeihez kapcsolódnak (család, időjárás, játékok,
napirend, fák, kert, fiúk-lányok, utazás, állatok stb.) –, így
az antológia kalendárium is, amelyben a néphagyomány
jeles napjaihoz és ünnepeihez is olvashatunk verseket.
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Nyitva tartás:
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

9 - 15
11 - 17
11 - 17
9 - 13

Megközelíthető az iskola mögött a tornatermi bejárat felől.
Telefonszám: 06-70-337-8752.
E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com
a FB-on: https://www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar
FARKAS ISTVÁNNÉ
KÖNYVTÁROS

Nagytarcsai TÜKÖR
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FELHÍVÁS!
Nagytarcsai értékeink megóvására és gondozására
Jótékonysági koncert 2017. július 1-én a Falumúzeum szabadtéri színpadán
A történet dióhéjban: 1913-ban leégett az iskola teteje. A tűz két oldalt a szomszédos házakra is átterjedt. Az eset hatására
alakult meg Nagytarcsán az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melynek parancsnoka Hernád Sándor tanító volt.
Ne várjunk másokra, az értékeink gondozása a mi feladatunk!
Támogassuk a múzeumban található két tűzoltókocsi restaurálását!
Sokan egy kicsit segítenek és mindenki mosolyogni fog, ha látja az eredményt!
Akik segítettek, azoktól az örömet nem lehet elvenni soha többet!
Azért, hogy közben is jól érezzük magunkat, szervezünk egy jótékonysági koncertet a Falumúzeumban:
Időpont: 2017 július 1. szombat 18-tól 22 óráig.
Cím: Nagytarcsa, Múzeumkert utca 21.
Rossz idő esetén a rendezvény a Táncsics Művelődési Házban lesz megtartva.
Program:
l Múzeumlátogatás
l A Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület szakmatörténeti kiállítása
l Gitármánia rockzenekar és vendégei
l Beszélgetés. ismerkedés azokkal az emberekkel, akik eljöttek segíteni
A rendezvény fővédnöke Rimóczi Sándor Vilmos, Nagytarcsa polgármestere
A magánszemélyek és a cégek támogatását a Nagytarcsai Közalapítvány fogadja és kezeli.
Cím: 2142 Nagytarcsa Rákóczi u. 4
Adószám: 18698635-1-13
Bankszámlaszám: 65100259-11045421 Pátria Takarékszövetkezet.
Kérjük az utalásnál feltüntetni: „a tűzoltókocsi felújításáért"

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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A „mi” Lillánk győzelme

ájus 15-én, a bajnoki döntő második fordulójában – a labdarúgást
M
szerető és értő emberek szerint is általános meglepetésre – a JET-SOL Liga
döntőjében az MTK Hungária FC női
labdarúgó csapata hosszú évek után
másodjára is 1:0-ra győzte le a Ferencvárosi TC csapatát. E győzelemmel az
MTK lett a női labdarúgó NB I idei bajnoka. A következő lépés augusztusban
a Bajnokok Ligája, ahol győzelmüknek
köszönhetően a kék-fehérek képviselhetik Magyarországot.
A két mérkőzés során két gól született (mindkettő a Fradi kapujában), ám
a végső győzelemhez vezető gólt Turányi Lilla, községünk kiemelkedő sportolója szerezte a mérkőzés 78.
percében.
Lilla, aki jelenleg a Kölcsey Ferenc
Gimnázium 11. osztályos kitűnő tanulója, 2005-ben kezdte a labdarúgást a
Kistarcsai VSC fiú csapatában, ahol
2013-ig játszott. 2013. nyarától az MTK
Hungária FC U17 leány csapatában,
majd 2016-tól női csapatában folytatta
pályafutását, ahol azóta is sikeres játékosa csapatának. Hihetetlen akaraterejének,
kitartásának
és
nem
utolsósorban tehetségének köszönhetően 2015-től a magyar női U19 válogatott tagja lett.
2016 őszén az Európa-bajnoki selejtezőkön a Magyar Válogatott csapata
jutott tovább, így az EB következő állomása az Elitkör, ahol a sorsolásnak köszönhetően
nagyon
erős
ellenfelekként Belgiummal, Spanyolországgal és Oroszországgal mérkőznek
meg lányaink.
Napjainkban, amikor annyi vád éri a
magyar focit, ismét bebizonyosodott,
hogy az általánosítás nagyon rossz dolog. Turányi Lilla is bizonyíték arra,
hogy a csapatjáték igen is eredményes
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tud lenni, ha annak tagjai egyet akarnak. Kívánjuk, hogy lelkesedése, kitartása továbbra is segítse Lillát céljai
sikeres eléréséhez, így szerezve ezzel
nemcsak csapatának, önmagának és
családjának, hanem tágabb értelemben véve falujának és a magyar focinak
is dicsőséget és örömet.
Hajrá Magyarország, hajrá Nagytarcsa! Hiszünk benned, Lilla!
Időközben 2017. május 28-án, vasárnap Lilla átvehette a Jet-Sol Liga „NŐI
NB I. Felfedezettje 2016-2017” díjat.
Szívből gratulálunk, Lilla! Büszkék vagyunk Rád!

Európa-bajnoki cím!
Lapzártakor érkezett a hír, hogy
a Portóban megrendezett Európabajnokságon a női kézilabda Senior 43+ kategóriában első
helyezést, így Európa-bajnoki címet nyert Magyarország csapata.
Külön öröm, hogy a csapat kapitánya nagytarcsai, nevezetesen
Rimóczi Sándorné, Éva.
Gratulálunk!

NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Pünkösd és konfirmáció
Az ünnepek csúcspontja Pünkösd az egyházi
esztendőben. Ekkor ünnepeljük azt, hogy a
megszületett Isten Fia, aki meghalt értünk, s
harmadnapra feltámadt, 50 nap elteltével elküldte Szentlelkét, hogy velünk maradjon,
ne legyünk egyedül próbáinkban, félelmeinkben, s erőt adjon a tanúskodásra, hogy mi
az értelme ennek az egésznek, amit életnek
nevezünk. Nagytarcsán az a szokás, hogy
ezen a napon tesznek hitet Jézus Krisztus
mellett azok a 7. osztályos fiatalok, akik elhatározták, hogy szeretnék őt követni, és szeretnének az evangélikus egyház tudatos,
felnőtt tagjaivá lenni. Ezt konfirmációnak nevezzük, ami megerősítést jelent, hiszen azért
küldte Isten az ő Lelkét, hogy megerősítsen
az iránta való hitben, bizalomban, szolgálatban.
Ekkor szoktuk köszönteni azokat is, akik
50 illetve 25 éve konfirmáltak. Ezen a Pünkösdön, mint keresztapa, vendégünk volt dr.
Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke is, aki köszöntő szavaiban
emlékeztett arra, hogy 500 éves jubileuma
van ebben az évben az Evangélikus Egyháznak, hiszen Luther Márton 1517. október 31én tette közzé az egyház megújulását
előmozdító 95 tételét. Luther egyik legfontosabb gondolata ez volt: „Sola Gratia”, azaz
„Egyedül a kegyelem”. Ez azt jelenti, hogy

nincs egyetlen ember sem, aki abban bízhat,
hogy jóságáért eljuthat a célhoz, eljuthat az
örök életre; de minden ember bízhat abban,
hogy Isten jóságáért (mely abban nyilvánult
meg, hogy Jézus elviselte bűneink büntetését) célba érhet, üdvözülhet.
A gyülekezet lelkésze arról szólt, hogy
amiképpen Izráel népe úton volt hazája felé,
úgy vagyunk mi is úton. A prédikációs alapige szerint Isten népe már 2 éve és 2 hónapja
vándorolt, amikor már elegük lett belőle,
nem hitték, hogy megérkeznek valaha is, s
ezért Mózes ellen lázadtak. Mózes pedig legszívesebben meghalt volna már, olyan nehéznek érezte a széthúzó
nép vezetését. Mi is elmondhatjuk, hány éve indultunk,
hány éve vagyunk Jézus követői, de nem tudjuk, menyi
van előttünk, és hogy mi van
előttünk; ahogy Mózes és a
nép, nem tudták, hogy még
38 évig kell várni a megérkezésre. S ekkor adta Isten az ő
Lelkét a nép 70 tagjának,
hogy támogassák Mózest a
vezetésben. Jézus a Szentlélekről úgy szól, mint aki a
Pártfogó és a Vigasztaló.
Ézsaiás 40,1 azt mondja: Vi-

A Lélek kiáradása
Számomra a katonaság egyik legérdekesebb élménye az volt, amikor látványos bemutatót tartottak arról, hogy a fegyvereknek milyen elképesztő erejük van. És tényleg, egy géppuskát állványaira támasztottak, majd
150-200 méter távolságból egy meglehetősen vastag lemezre rövid sorozatot lőttek ki. Utána mindenki odament, és láthatta, hogy a lemezen
ott sorjáztak a lövedékek ütötte lyukak. Hogy fokozzák a hatást, ugyanezt
még távolabbról is bemutatták. Ezek után védtelennek érzi magát az ember ezektől a fegyverektől.
Ám jött a következő bemutató. Egy egyszerű pokrócot lógattak föl a
vaslemez helyébe, és arra is rálőttek egy sorozatot, annyi különbséggel,
hogy közelebbről, és jóval több golyót lőttek rá. A lövedékek láthatóan
meglengették a pokrócot, ám ezen kívül semmi kárt nem tettek benne.
A lövedékek pedig – szinte sértetlenül – ott hevertek a pokróc alatt.
A tények magukért beszélnek. A pokróc ugyan gyönge szálakból van
összeszőve, de éppen ezért meg tudja őrizni rugalmasságát. Ha pedig
nincs kifeszítve, tehát szabadon reagálhat az őt ért hatásokra, akkor elképesztő erőket képes elnyelni.
Pünkösd napján a Lélek nemcsak kiárad, hanem azonnal elkezdi ténykedését: Isten és az ember életét olyan módon szövi össze, hogy ebben
az „Új-szövetben” megőrződik Isten ereje és az ember gyöngesége. Sőt,
éppen ez az „Új-szövet” képes arra, hogy megóvja az Isten akaratát, és az
ember szabadságát. Isten Lelke – az isteniből és az emberiből, az erőből
és az erőtlenből – rugalmas és szabad „szövetséget” hoz létre. Ez a „szövetség” az élet lényegét szövi össze, ezért a Léleknek ez a műve már nem
is pusztán „szövetség”, hanem egyenesen Új-élet.
A Lélek azért árad ki, hogy amit csak lehet, mindent beleszőjön a
krisztusi „műbe”. Az Ő éltető szeretete messze fölülmúlja az emberi fantáziánkat. Elég annyit tudnunk, hogy a világ – mint a puskagolyó a pokrócnak – hatalmas robajjal „nekünk csapódik”, de ha az Istennel
szövetségben élünk, akkor semmiféle kárt nem okozhat bennünk. Ellenkezőleg, „elnyeljük” és magunkba építjük az erejét. A világ a mi szabadságunkon nem „fönnakad”, hanem beleilleszkedik Isten szeretetébe, a
megváltás művébe.

gasztaljátok (latinul: consolamini), vigasztaljátok népemet! S ebből származik a consolidatio, a megerősítés, megszilárdulás. Mert
akit Isten Szentlelke vigasztal, az megszilárdul, annak az élete konszolidálódik. Ezt a
megerősödést kívánjuk a most konfirmált 15
fiatal testérünknek, akik: Bakos Veronika, Bódis Hajnalka, Farkas Csenge, Fronek Levente,
Gubek Dorottya, Koncz Virág, Marcocean Lorena, Oszlács Bence, Prohászka Máté, Szigeti
Levente, Tóth Bernadett, Vendli Dávid, Vigh
László, Virág Tamás és Wittinger Barnabás.
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
FOTÓ: PUPEK ZSOLT

Ebben kell látnunk a mi voltaképpeni küldetésünket. A Lélek általunk
akar kiáradni a világba, hogy a mi gyönge és törékeny életünkben megmutassa azt az új életet, amelyben még a szolgaságnak alávetett természet is fölismeri Isten fiainak szabadságát.
GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban:
június 11., 25.
július 9., 23.
augusztus 13., 27. 11.30-tól
Június
• 10. Egyházközségi évzáró
10-15 óra között
• 11. Te Deum 10.30-kor a kistarcsai templomban
• 24. Váci Egyházmegyei Találkozó Csévharaszton.
Július
• 1. szombat 10 óra, Lauer Tamás állandó diakónussá szentelése Vácott.
Táborok
• Napközis táborok a plébánián
I. turnus: június 19-23.
II. turnus június 26-30.
III. turnus: július 3-7.
• Hittanos tábor Patca, július 16-21.
• Családtábor Tata, július 27-30.

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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Két nagy rendezvény a múzeumkertben
Ezen a júniusi vasárnapon negyven-ötven
résztvevő nevezett, három korcsoportban. Volt
verseny az ovisoknak, az alsós iskolásoknak,
míg a felsősök és a felnőttek közös csoportban
szerepeltek. A legjobbak kerültek a döntőbe,
ők oklevelet is kaptak, a helyezetteket éremmel és ajándékkal jutalmazták.
A Mölkky fesztivál immár hagyományosan
a tragacstoló versennyel zárult. Ezúttal nem
gyorsasági, hanem ügyességi versenyt rendeztek, a bekötött szemű szülő segítője, navigátora a tragacson ülő gyermek volt. Na, szóval
nagy volt a vidámság!

Zene Világa Fesztivál
Alig ért véget a tragacstoló verseny, a múzeumkert színpadán megkezdődött a Zene Világa elnevezésű fesztivál is.
A rendezvényt három éve Sipiczki Krisztián
álmodta meg. Mint mondja, nagyon szeretett

Mölkky fesztivál
Kicsik és nagyok gyülekeztek június 11-én a Falumúzeum udvarán és kertjében. A ház előtti
asztaloknál a kisebbek kézműveskedtek. Az
udvar másik zugában ügyességi játékokban
mérhették össze tudásukat a gyerekek. A bohóc is mindent elkövetett, hogy megnevettesse az ifjabb generáció tagjait. A
legjellegzetesebb hangok azonban a tompa
koppanások voltak, mint amikor fa ütődik a fához. Ez a hanghatás teljesen természetes, ha
tudjuk, hogy az idei Mölkky fesztivál versenyei
folynak a kertben.
– A Mölkky egy finn dobójáték, amelyet Sebők
Zsuzsa szervezőtársam honosított meg a településen – mondja Krantzné Magyar Ágnes, a
Nagytarcsai Társasjáték Klub egyik vezetője, a
rendezvény szervezője. – Lényege, hogy tizenkét számozott fabábut kell eltalálni egy fadarabbal, s ha sikerül, a bábun szereplő pont jár érte.
Ágiék minden rendezvényre kiviszik a játékot, a klubban is játszanak vele, egyre bővül a
tábor.
volna egy jazzfesztivált rendezni Nagytarcsán,
s ez sikerült is. Krisztián itt nem állt meg, ötletét felkarolta a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, amelynek ő maga is tagja, sőt
elnökhelyettese. A nap folyamán a finom ételről, italról, azaz a teljes ellátásról is a NSZÖ gondoskodott.
– Tavaly a világzene állt a középpontban,
idén pedig az akusztikus zene dominál. Még azok
a fellépőink is akusztikus hangszerekkel lépnek
fel, akiknek nem ez alapvető profiljuk – mondja
Krisztián.
A program interaktív, játékos gyerekzenével
vette kezdetét Juhász László vezetésével. Fellépett az Eurovíziós Dalfesztivál hazai versenyéből ismert Calidora, a Budapest No.1-es
lánybandájaként emlegetett HolyChicks, majd
a műsort a New Level Empire együttese zárta.

SzilasTV
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Nyári árubőség a piacon

Az autóval érkezőktől is megértést kérünk,
parkolni a Községháza mögötti nagy parkolóban érdemes. A piac területére a vásár ideje
alatt nem lehet behajtani.
jó idő beköszöntével már roskadoznak a
piaci standok a friss zöldségektől és gyümölcsöktől. Nagy sikerrel lezajlott az epervásár is, az Albertirsáról hozott termelői eper
népszerű volt a vásárlók körében. Most már a
ropogós cseresznye, zamatos meggy és a barackok időszaka következik, érdemes télire is
megmenteni a nyári ízeket. A nagytarcsai őstermelőknél friss tojást is lehet kapni, de hamar elkapkodják. A nagytarcsai kertekből
szedett virág ékessége lehet otthonunknak,
én mindig szoktam venni. A baromfivásár is
népszerű, csirkét 750 Ft/kg, tyúkot és kakast
rendelésre hoznak 600 Ft/kg áron. Tisztított,
belezett, de egész baromfiról van szó, feje, lába stb. rajta van. Magas minőségű, háztáji termék! A baromfiárus házaspár minden hónap
harmadik péntekén jön a piacra. Elérhetőség
és rendelés: Sleisz Péter és felesége 30/471-2051 csirkerendeles@gmail.com
Újra a piacon a Gyöngyösi Szörp manufaktúra, akiktől szörpkülönlegességeket, zsálya-,
akácvirág- vagy akár levendulaszörpöt is lehet
venni. Szörpjeik úgynevezett hideg eljárással
készülnek, így az ásványi anyagok, a gyógynövények hatóanyagai épségben maradnak meg
a sűrítményben.
Befutott a piacra a BOCI-MOBIL is, ahonnan
régi termelőnk, a Ceglédberceli Zsuzsi Sajt

A

gazdaságából frissen fejt tehéntejet lehet kapni. A hőtőtartállyal rendelkező autóból közvetlenül a vásárlók által hozott palackokba,
üvegekbe mérik a friss tejet, 160 Ft/l áron. A
tej prémium minőségű, kb. 4,2 %-os zsírtartalmú teljes tej. Fogyasztás előtt fel kell forralni.
Leteszteltem: a hőtőben tartott tej 6 napig tökéletes maradt. Az én gyerekkoromban nagyon szerettük az aludttejet, ebből a tejből
készítve felidézhetjük a régi ízeket.
Két füstöltárusunk is jelen van a piacon, a
Fazenda Farm Dányról és a Kohajda Hús Kistarcsáról. Csodás húskészítményeiket mindenkinek jó szívvel ajánlom. A pékkocsiban friss
pékárut kínálnak, szénhidrátcsökkentett, reform készítményeik is vannak.
Ebben a nyári csúcsidőszakban már a hely
is egyre szűkösebb a piacon. Piacfelügyelőnk,
Fehér István és segítői, a FLEX polgárőrei minden jogos kérésnek igyekeznek eleget tenni,
de mindenkitől elvárható az alkalmazkodás és
tolerancia. Az árusokat kérjük, törekedjenek a
helytakarékosságra, próbáljanak más árusnak
is helyet szorítani. Foglalt hely nincsen, de állandó partnereinknek szeretnénk a szokott
helyüket biztosítani. Mivel az árnyék is kevés,
napernyőt, könnyen felállítható pavilont is érdemes hozni a nap ellen. A piac áramellátásának megvalósítása folyamatban van.

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
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Jó vásárlást kívánok!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

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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FLEX Polgárőr Egyesület

z elmúlt időszakban ismét elszaporodtak a
A
vad áltál okozott balesetek, főként Felsőrét
lakópark környékén. Különös figyelemmel vezessünk kora estétől hajnalig, tartsuk be a sebességhatárokat,
továbbá
fokozott
figyelemmel nézzük az út két oldalát!
Örömmel jelentjük, hogy az Öreghegyen
található szelektív hulladékgyűjtő edényeknél
és a Nagytarcsai Postánál is van már FLEX használt sütőolajgyűjtő hordónk. Reméljük Ti is
hasznát tudjátok venni! Kérjük, segítsétek önkéntes munkánkat, hogy gyűjtitek és leadjátok
számunkra a gyűjtőpontok egyikén a használt
sütőolaját! Köszönjük!
A Nagytarcsai Gyermeknapon a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület felkérésére bemutatót tartott a Mantrailing Group Budapest
sportcsapata. A csapat tagjai 4-5 éve képeznek
személykereső kutyákat. A kutyák feladata eltűnt személyek felkutatása, az adott személy
szagának beazonosításával, követésével. Munkájuk abban különbözik a nyomkövető kutyákétól, hogy nemcsak talajszimattal (az eltűnt
személy lába nyomán keletkezett talajsérülés
követésével), hanem légszimattal, azaz a levegőben hátrahagyott szag követésével is dolgoznak. Így számukra akár városi körülmények
között, aszfalton, vagy külterületen, akár vízen
keresztül is lehetséges a nyom kidolgozása, az
eltűnt felkutatása. A csoport 20-25 kutyájával,
heti rendszerességgel gyakorol, különböző
helyszíneken. Akár Nagytarcsán és környékén
is találkozhatnak velük az arra járók, mivel
egyik oktatójuk nagytarcsai lakos, így kerültek
a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület látókörébe is.
A csoport tagjai más-más indíttatásból tréningezik kutyáikat. Van, aki kutyája mentális és
fizikai egészsége miatt, hiszen ez a sportág a
kutya legfőbb ösztönére, a vadászatra épít.
Van, aki terápiaként tekint erre a foglalkozásra,
hiszen a munka segít leküzdeni olyan problémákat, mint a macskákkal, más kutyákkal
szembeni agresszió, vagy például az emberekkel szembeni félelem. Vannak azonban a csapatban, akik nem sportkutyát, hanem
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mentőkutyát szeretnének
képezni. A Mantrailing Group Budapest vezetői, oktatói
Béres Zsófia és Horváth Ágnes, akik az elmúlt évek alatt
több ezer mantrailinges
munkát koordináltak, kísértek végig. Munkájukat szakértőként Szilágyi Szilárd, a
BRFK BSZ BTO Bűnügyi Kutyavezetői Alosztály kötelékében dolgozó bűnügyi
kutyavezető segíti folyamatosan. A csapat folyamatosan bővül, szívesen várják a
sport szerelmeseit, az igazán
elkötelezetteket. A Füzesligeti Gyermeknapon ízelítőt adtak gyakorlásaikból, a mantrailingről. Bemutatták, a
gyerekeket is bevonva, játékos formában a szagazonosítást, illetve két modult, egy ajtó- és

egy magasjelzést. A gyerekek, nagy örömükre,
megsimogathatták a kutyákat és fényképeket
is készítettek róluk. Amennyiben valakit bővebben érdekel a csapat tevékenysége, megtalálja őket a Mantrailing Group Budapest
facebook oldalán.
Többen érdeklődtek, hogy szeretnék felajánlani adójuk 1%-át, sajnos jelenleg még
nem közhasznú az egyesületünk, de ezúton is
köszönjük a megkereséseket!
Támogatnátok civil szervezetünket?
Jelenleg a használt sütőolaj által befolyt
pénzből, és a Nagytarcsa Község Önkormányzatának működési támogatásából működünk,
és látjuk el a napi járőrözési feladatokat. Támogatásotokra feltétlen szükségünk van! Mindig
van hova fejlődnünk, mind technikailag, mindig pedig képzésben.
Érdeklődtetek, hogy számlaszámunkra utalva támogathatjátok-e egyesületünket. Igen lehetséges! Kérjük, akinek módjában áll,
támogassa önkéntes polgárőr egyesületünk
céljainak megvalósulásában! A legkisebb öszszegnek is örülünk.

Pátria takarékszövetkezet:
65100259-11406091
FLEX POLGÁRŐR EGYESÜLET

Nagytarcsai TÜKÖR
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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.

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

Fogorvos

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: Ádányné Végh Tímea, 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

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

Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

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

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
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12:00 – 18:00
09:00 – 13:00
12:00 – 16:00
09:00 – 13:00
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
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A hulladékgazdálkodásról
NAGYON SOK ÉSZREVÉTEL ÉS BEJELENTÉS ÉRKEZETT A LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSSAL, A DÍJFIZETÉSSEL ÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL
KAPCSOLATOSAN. EZÉRT EGY ÁTFOGÓ
TÁJÉKOZTATÁST ADUNK A LAKOSSÁG
RÉSZÉRE.
Amint arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot, a Hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1i hatállyal létrehozta az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t. Az NHKV Zrt.
vállalta át a lakossági szemétszállítás
számlázását.
Tudjuk, hogy 2016. április 1. óta Nagytarcsa lakosai nem kaptak a szemétszállításról számlát, de a Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft. nem jogosult számla
kibocsájtására.
Az NHKV Zrt. tájékoztatása alapján a
számla kibocsájtásának technikai akadályai voltak, várhatóan harminc napon
belül elkezdik a számlákat küldeni negyedéves bontásban.
2016. 04. 1-től hatályos jogszabály
rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos elvárásait és céljait meghatározó feladatokról. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
rendszer átalakítását az európai uniós
kötelezettségek, a rezsicsökkentés eredményinek megőrzése, a fenntarthatóság
biztosítása, valamint a területi egyenlőtlenségek megszüntetése és az optimális
közszolgáltatási terület kialakítása tették
szükségessé. E célok elérése érdekében
történt meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás integrációja. Az átalakítás
célja az egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer kialakítása, nullszaldós működéssel.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta,
hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§-ban, és a
Hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV törvény (1) bekezdésében biztosított társulási jog alapján társul. Nagytarcsa
település a hulladékgazdálkodás kötelező feladatainak hatékonyabb megoldása
érdekében, valamint intézményesítés és
a közös érdekérvényesítés elősegítése
jegyében tizennyolc önkormányzattal
közösen, mint alapító tag, társul az Érd
és térsége regionális Hulladékgazdálko-
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dási és Önkormányzati Társuláshoz. A
társulás a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírások maradéktalan
figyelembe vételével, a lakosság anyagi
és az önkormányzat költségvetési terheinek csökkentésével, saját hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangolják
és fejlesztik a társulási tagok közigazgatási területén. A megalakult társulás hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződést kötött az ÉTH és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal 2017. 05. 15-i
hatállyal.
Ezen társulásnak a feladata Nagytarcsa Önkormányzatával közszolgáltatási
szerződést kötni a közigazgatási területén a települési hulladék kezelésére.
Nagytarcsán alvállalkozó formájában továbbra is a Nagytarcsai Település Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató
Nonprofit Kft. végzi a szemét szállítást és
gyűjtést.
A Hulladékgazdálkodási törvény 47/a.
paragrafus (1) bekezdésében foglaltak
szerint a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díját, melyet a lakosság fizet, a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja
meg, és az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására létrehozott szervezet, az NKHV Zrt. szedi be a lakosoktól,
valamint a Közszolgáltató részére szolgáltatási díjat fizet.
Nagytarcsán a hulladékgyűjtés továbbra is az alábbiak szerint valósul
meg:
- minden héten hétfőn kommunális
hulladék gyűjtése: az Ófalu, az Öreghegy
és a Jókai Lakópark területén.
- minden héten, kedden kommunális
hulladék gyűjtése: Új Petőfi Ltp., régi Petőfi Ltp. Víztorony mögötti terület, Füzes
I. lakópark, Felsőrét Lakópark.
- minden hónap első és harmadik
szerdáján szelektív (szelektív kuka) papírgyűjtés az egész faluban
- minden hónap második és negyedik
szerdáján szelektív petpalack (sárga
zsák) gyűjtés az egész faluban

- minden héten, pénteken kommunális hulladék gyűjtése: Új Petőfi Ltp., Régi
Petőfi Ltp., Berdó és Szilas Ipari parkok
Kommunális hulladékgyűjtésre csak
szabványos gyűjtőedény használható!
A hulladékgyűjtő edényt teljesen ki
kell üríteni, amennyiben a kukák tartalma beszorult, befagyott, nem elszállítható anyagot tartalmaz – pl. állati tetem,
ürülék, építési törmelék – úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényt ürítetlen állapotban hagyni. A közszolgáltató
utasítja a hulladékgyűjtést végző munkatársakat, hogy az ürítés során fokozottan figyeljenek a kukák állapotának
megóvására.
A lomtalanítást a Közszolgáltató Kft.
végzi 2017. évben ősszel, amelyről a lakosságot külön értesítjük. Nagytarcsa
közigazgatás területén elhagyott hulladék elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretén belül
Nagytarcsa Község Önkormányzata díjfizetés ellenében a Közszolgáltató kft. felé
intézkedik.
A laktanya mellett kialakított hulladékudvaron a zöldhulladék gyűjtése a
jelenlegi módon nem megfelelő, a képviselő-estület rövid időn belül döntést
hoz a további zöldhulladékok begyűjtésére vonatkozóan, és a lakosságot tájékoztatni fogjuk. Várhatóan egy zárt,
ellenőrzött terület kerül kialakításra.
A hulladékgazdálkodás irodája továbbra is a Sport utca 2. szám alatt található.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a divízióvezető Fábián István ad választ Önöknek
(telefon 06-20-923-32-34), illetve az
ügyfélszolgálati vezető, Ádány Barbara
(telefon 06-20-216-32-60).
Tisztelt Nagytarcsai Lakosok, az elmúlt
két évben jelentős változásokon ment át
a hulladékgazdálkodás, ezért megértésüket és türelmüket kérjük! Kiemelten
fontos számunkra Nagytarcsa közigazgatási területén belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes
körű ellátása.
Tisztelettel:
ŐSZ GYULA
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

- minden hónap első és harmadik csütörtökön szelektív (kék zsák) egyéb műanyag és fémdoboz gyűjtése az egész
faluban. Itt változás történt, mert régebben péntekenként volt a gyűjtés!
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Lakossági fórumok a Petőfi Lakótelepen
Május 3-án 18 órai kezdettel a Táncsics Művelődési házban lakossági fórum
volt. A Nagytarcsai Közszolgáltató
ügyvezetője, Ősz Gyula három napirendi
pont tárgyalására tett javaslatot.
1.
tájékoztató a 2016.évi háztartási melegvíz és központi fűtésüzemeltetéssel kapcsolatos költségekről.
2.
2017.06 01.-től érvényes háztartási melegvíz és hőszolgáltatási díj megállapításáról.
3.
felmerült problémák megbeszélése.
A fórumon megjelent Oláh Árpád
alezredes úr, valamint Szabó József őrnagy úr a Magyar Honvédség Védelemgazdasági Hivatal részéről, Győrfi Márta
a HM EI Zrt. részéről, Rónai Krisztina önkormányzati képviselő és Szulágyi Tibor
felügyelőbizottság tag.
Az aláírt jelenléti ív szerint tizennégy
bérlő vett rész a fórumon, a százkilencvenkettő lakás bérlőiből.
Ősz Gyula köszöntője után Farkas Dezső kért szót, hiányolta a polgármestert
és a képviselőket, valamint a Felügyelő
Bizottság többi tagját, és elmondta,
hogy nincs értelme a mai fórumnak, mivel nincsenek itt az említett tagok. Mivel
Farkas Dezső úr a lakótelep bérlői nevében szólalt fel, ezért Ősz Gyula ügyvezető elmondta, hogy Farkas Dezső nem
rendelkezik a bérlők által aláírt képviseleti joggal, ezért kérte, hogy csak a maga
nevében szólaljon fel. Farkas Dezső azt
mondta, hogy 2013-ban már volt felhatalmazása, amit akkor leadott. Ősz Gyula
közölte, hogy ő nem kapta meg, és nem
is rendelkezik az öt évvel ezelőtt leadott
felhatalmazással.
Ősz Gyula még tájékoztatta Farkas
urat, hogy a Felügyelő Bizottság javaslata és a Közszolgáltató taggyűlés javaslata
az ár megállapításról rendelkezésére áll,
és ezeket kívánja ismertetni.
Farkas Dezső nem kívánt a továbbiakban a fórumon részt venni, és még három társával együtt elhagyták a termet.
Ősz Gyula a jelenlévőknek megtartotta a tájékoztatót.
Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban
a 2016-os költségek alakulásáról a következőket mondta el:
A lakók által befizetett összeg összesen 49.915.586 Ft. Az üzemeltetési költség 64.157.165 Ft volt. Az üzemelési
veszteség 14.241.579 Ft.
A fogyasztók által halmozott kint levőség 2.269.587 Ft.
A működési költség tartalmazza a kazánház áramfogyasztását, a hőellátáshoz
szükséges gázfogyasztás és apríték beszerzését, távfelügyeleti díjat, könyvelé-

si díjat, egy fő adminisztrátor bérét, az
ügyvezető részarányos járulékos munkabérét, az irodahelyiség részarányos bérleti díját, a javítási költséget és egyéb
kiadásokat. Mindezen tételeket részletesen, diavetítéssel ismertette az ügyvezető.
A fenti tények ismeretében Ősz Gyula
elmondta, hogy több mint 70.000 Ft-ba
kerül évente lakásonként az önkormányzat számára a Petőfi lakótelep fűtés- és
melegvíz-szolgáltatása.
Ősz Gyula tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a teljes tételes kimutatást a fenti
tényszámok tekintetében elküldte a Magyar Honvédség és az HM EI Zrt. részére,
valamint Kiss István úr Petőfi Lakóletep L
3/13. részére, és kérte az ügyvezetőt,
hogy a tételes kimutatást juttassa el Kovács Tibor Úrnak, Farkas Dezső úrnak,
Ondreákné Illés Piroskának.
Kiss István úr a megküldött tételes
2016. évi elszámolásra 2017. március 20án a Polgármesteri Hivatalnak írt, és a
Közszolgáltató illetékesének átadott levelében kérte, hogy bocsássuk rendelkezésére a 2016. esztendő szolgáltatási
számláit. Illetve többek között az önkormányzat központi fűtésre hozott 2014-es
határozatát sérelmezte.
A Közszolgáltató Kft. ügyvezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy válaszlevelet ír Kiss István úr részére.
Mivel a 2016. évi bevétel-kiadás vonatkoztatásában kérdés nem volt, ezért
áttértünk a második napirendi pontra, a
2017. június 1-től érvénybe lépő díj
megállapítására. Az előadó ismertette a
Nagytarcsai Település és Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. 7/2017 (04.25)
határozati javaslatát.
A Felügyelő Bizottság javasolja a taggyűlésnek és a lakossági fórumnak, hogy
változatlan árakon kerüljön sor az ár
megállapítására, ne történjen se emelés
se csökkenés. Ezen határozatot a FEB.
egyhangúan támogatta.
A 6/2017 (04.25) közszolgáltató Kft.
taggyűlése elfogadta a Felügyelő Bizottság javaslatát, és az alábbi 2017. 06. 01től érvényes számlázási árakra tesz
javaslatot.
1.Vízfelmelegítési hő díj: 3636,60 +5%
áfa, 181,77 Ft. Bruttó összesen 3817,38
Ft/Giga Joule.
2. Fűtési alapdíj: 37,83 Ft +27% áfa,
10,21 Ft. Bruttó összesen 48,04 Ft/légköbméter.
3. Fűtési gázdíj: 3275,32 Ft + 27% áfa,
884,34 Ft. Bruttó összesen 4159,66 Ft/Giga Joule.
4.Fűtési díj faapríték:3635,60 Ft +5%
áfa, 181,77 Ft. Bruttó összesen 3817,37

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Ft/Giga Joule.
A jelenlévők az ármegállapítással kapcsolatban észrevételt nem tettek, így a
fenti árak 2017. 06. 01-től érvényesek.
Harmadik napirendként a felmerült
problémákkal kapcsolatosan Illés Lászlóné bérlő panaszt tett a hamuval és faporral kapcsolatosan. Benő Gyula bérlő
észrevételt tett a faapríték tárolásával
kapcsolatosan, hogy egy zárt fedett tároló helyet alakítsanak ki. A már előbb
említett Illés Lászlóné és a jelenlévők is
megerősítették, hogy az aprítékos kémény magassága nem megfelelő, és kérték ennek felülvizsgálatát. Keleti szél
esetén szinte már elviselhetetlen a lakótelepre áradó füst. Urbán József bérlő a
csapadékvíz-rendszer meghibásodásáról
beszélt. A HM jelenlegi képviselőivel
részletesen megbeszélték a felmerülő
problémát.
A felvetett problémákat az ügyvezető
megvizsgáltatja, és arról tájékoztatja a
panasztevőket.
ŐSZ GYULA
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Nagytarcsai Településés Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit
Kft.
Ügyfélszolgálat:
1-2. divizió:
Nagytarcsa Rákóczi u. 35.
3. Hulladékgazdálkodási
divizió:
Nagytarcsa Sport utca 2
Tel.: 06-20 216 3260
(Hajdu Enikő)
06-20 923 3234
(Fábián István)
E-mail: kozszolgaltatonagytarcsa@gmail.com
Honlap:
nagytarcsaikozszolgaltato.hu
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ARCVONAL

Juka Bt.

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!
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KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
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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június 16‐án, pénteken 12‐18‐ig
június 17‐én, szombaton 8‐12‐ig
június30‐án, pénteken 12‐18‐ig
július 1‐én, szombaton 8‐12‐ig
július 14‐én, pénteken 12‐18‐ig
július 15‐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

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
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