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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Biztos vagyok benne, hogy a legtöbbe-
ket településünk ivóvízének minősé-

ge foglalkoztatja.
Az elmúlt hetekben képviselőtársam,

Rónai Pálné, valamint a hivatal is meg-
kapta írásban is az ÁNTSZ szakvélemé-
nyét, ami megegyezik a korábbival: a víz
kifogásolható minőségű, de egészségre
nem ártalmas. A helyzet gyökeresen azt
követően változhat meg, amikor egy át-
fogó terv alapján, több felvázolt alterna-
tívából ki tudjuk választani azt, ami a
ráfordítások arányában a legjobban ké-
pes javítani a vízminőséget. A DPMV köz-
beszerzés útján már ki is választotta a
terv készítőjét. A részletek a nagytar-
csa.hu honlapon olvashatók.

A másik fontos tényező a lakosság
számára a közbiztonság. Március 27-i
ülésünkön tárgyaltuk meg a Gödöllői
Rendőrkapitányság erről szóló beszámo-
lóját, az ülésre Lajmer György rendőr
alezredes, megbízott kapitányságvezető
úr is eljött. Lapunkban részletesen is ol-
vashatnak a beszámolóban szereplő té-
nyekről. Azonban szeretném felhívni a
figyelmet, hogy bár a számok szerint a
közbiztonsági helyzet romlott, azért
Nagytarcsa még mindig a béke szigete.
Tudni kell, hogy ahol rendőrségi intézke-
désre van szükség, akár egy koccanásos
balesetnél is, ahol a felek nem tudnak
megállapodni, az már ügynek számít.
Fontos azonban, hogy az ügyek között
sem élet elleni bűncselekmény, sem rab-
lás, sem pedig egyéb, kirívó bűncselek-
mény nem található. Biztos vagyok
benne, hogy a kapitány úr által a beszá-
moló végén felsorolt feladatterv végre-
hajtása tovább növeli a biztonságot,
amelyhez saját FLEX polgárőrségünk és
kamerarendszerünk is hozzájárul.

Ha már a biztonságnál tartunk, fon-
tosnak tartom, hogy döntés született se-
bességmérő automatika elhelyezéséről a

Szivárvány óvodánál, amely nagyobb
részt önkormányzati forrásból valósul
meg, de lakossági hozzájárulások is segí-
tik a beszerzést, ezeket Zavicsa Viktória
lakótársunk gyűjti, ezúton is köszönöm
neki.

A lakosság türelmét kérem mások he-
lyett. Közismert, hogy a hulladékszállí-
tást elvileg már átvette tőlünk a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt., gyakorlatilag azonban
hónapról hónapja meghosszabbítjuk sa-
ját Vagyonkezelőnk számára a feladatot.
Nem baj, ha mindenki tudja, hogy amíg
mi végeztük a gyakorlatban is a hulla-
dékgazdálkodást, és a lakossági díjbefi-
zetések nálunk maradtak, addig, éppen
a jó gazdálkodás miatt alig kellett az ön-
kormányzatnak hozzátennie a befolyt
összeghez.

Az új rend szerint bonyolult és hossza-
dalmas számításokat követően örülünk,
ha a töredéke eljut hozzánk az összeg-
nek. Nem vigaszképp mondom: de az
önkormányzatok, települések többsége
hasonló cipőben jár hazánkban.

Reményeket fűzünk ahhoz, hogy a
FŐTÁV-val közösen indulva a gázbeszer-
zésben, kedvezőbb árakat tudunk elérni,
ez a Petőfi lakótelep hőtáv-költségeit
mérsékelheti számunkra.

Mondhatnánk, hogy két új utcája van
Nagytarcsának, hiszen eddig nem volt
neve a most elnevezett Rozmaring és Le-
vendula utcának. Ugyanakkor viszont
tréfa nélkül mondhatom, hogy három
utcája pedig megújult Nagytarcsának, új
burkolatot kapott a Fasor, az Akácfa és a
Jókai utca.

Olvashatnak ebben a számban a zár-
számadásról is, ennek lényege, hogy
több volt a bevétel, mint a kiadás, tehát
jól gazdálkodtunk.

Módosítottuk a szociális rendeletün-
ket. Ez lehetőséget teremt az úgyneve-
zett babacsomag bevezetésére. Ez azt
jelenti, hogy január 1-jéig visszamenőleg
az ez évtől Nagytarcsán születő gyer-
mekek javára 15.000 forint készpénzt tu-
dunk juttatni, s mellé törülközőt és kis
leporellót tartalmazó babacsomagot is
tudunk biztosítani.

A jó hírek után szomorúan, de tudo-
másul vettem, hogy barátom, eddigi he-
lyettesem, dr. Gyopár Ernő
alpolgármester bejelentette lemondását.
Indokait megértem, és ezúton is köszö-
nöm neki immár másfél évtizedes önkor-
mányzati munkáját.

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER

FOTÓ: SZILASTV

Miért mondott le 
az alpolgármester?

Dr. Gyopár Ernő 2002-ben költözött Nagytar-
csára. Akik ismerik, tudják, hogy azóta részt
vesz a közéletben és az önkormányzati mun-
kában. A Fidesz tagja, a párt helyi csoportját
vezette. Ilyen színekben indult, és már 2002-
ben megválasztották képviselőnek, majd
2006-ban is a testület tagja lett. 2010-től
négy évig Pest megyei képviselő volt, majd
2014-ben ismét Nagytarcsán indult és nyert.
A testület Rimóczi Sándor javaslatára alpol-
gármesterré választotta. Dr. Gyopár Ernő
most bejelentette, lemond alpolgármesteri
tisztségéről, sőt, képviselőségéről is. Termé-
szetesen azt kérdeztük tőle, miért?

– Nőgyógyászként dolgozom, egyre több a
betegem és a feladatom. Be kell vallanom, az
utóbbi időben a képviselői, hát még az alpol-
gármesteri feladatokra alig maradt időm. Né-
mi vajúdást követően úgy határoztam, ha az
elvárásoknak, s főként a magam elé állított
mércének nem tudok megfelelni, nem tudom
segíteni a polgármestert, nem marad időm fe-
lelősséggel felkészülni a testületi ülésekre, ak-
kor fel kell állnom, és átadnom a helyet olyan
embernek, aki képes mindezekre.

Természetesen  továbbra is részt veszek pél-
dául az ultiversenyek szervezésében és a sport-
életben. Most éppen a Budapest
csapatbajnokságban készülünk indítani egy
teniszcsapatot…

Az is természetes, hogy amikor tudok, elme-
gyek a testületi ülésekre, s immár a „pálya szé-
léről”, de továbbra is igyekszem segíteni,
előmozdítani a település érdekeit szolgáló dön-
téseket.

Sok sikert és eredményes munkát kívánok a
nyomomba lépő Szulágyi Tibornak.

Egyúttal köszönöm az eddigi bizalmat
Nagytarcsa lakosainak, s köszönöm, hogy
együttműködhettem a falu érdekében Rimóczi
Sándor jelenlegi, Győri Péter és Csielkáné Tóth
Lenke egykori polgármesterekkel, a jelenlegi és
a korábbi képviselőkkel.

Zs. I.

Így látja a polgármester
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MÁRCIUS 27-ÉN ÜLÉST TARTOTT AZ ÖN-
KORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. AZ
ÜLÉSEN A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOK ÉS
RENDELETEK SZÜLETTEK:

A képviselők elfogadták a Dél-Pest Me-
gyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi
mérlegbeszámolóját. Viszont nem fogad-
ták el a Helyi Építési Szabályzat módosítá-
sának II. üteméhez tartozó területek
átsorolását. A HÉSZ-hez szükséges terület
felhasználásokat (területmérleget) a Helyi
Építési Szabályzat II. üteméhez szükséges
területekkel együtt visszautalta a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság hatásköré-
be, újratárgyalásra.

A képviselők megtárgyalták és elfogad-
ták a község 2016. évi belső ellenőri össze-
foglaló jelentését, majd Nagytarcsa Község
2016. évi közbeszerzési statisztikáját.

Dönöntöttek a képviselők, hogy a Rá-
kóczi u. 50. szám (Szivárvány Evangélikus
Keresztyén Óvoda) elé napelemmel műkö-
dő, sebességkorlátozásra figyelmeztető
berendezés kerüljön felszerelésre bruttó
822 ezer Ft értékben, az általános tartalék-
keret terhére.

Határozat született arról is, hogy az ön-
kormányzat a sport- és kulturális rendezvé-
nyekhez bruttó 500.000 Ft értékben
sörpad megvásárlását engedélyezi,  a
sport-, illetve a kultúra keretből, fele-fele
arányú ráfordítással.

Eldőlt, hogy a Füzesligeti Szabadidő-
parkba forgalomszabályozó eszközt, úgy-
nevezett parkoló őrt helyeznek ki.

Az önkormányzat, módosítva korábbi
rendeletét, a Nagytarcsai Település és Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonpro-
fit Kft.-t 2017. év április és május
hónapokra bízza meg a településen a hul-
ladék szállítási feladatok végrehajtásával. A
működéshez szükséges havi 3.870.000 Ft +
ÁFA összeget az általános tartalékkeretből,
kölcsön formájában bocsájtja rendelkezés-
re. Ugyanakkor a testület arról is határo-
zott, hogy a Nagytarcsai Település és
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-
profit Kft. részére a hulladékszállítással ösz-
szefüggő feladatellátás kapcsán
felhalmozott tartozás finanszírozására
7.878.279,- Ft és 3.175.000,- Ft kölcsönt
nyújt, szintén az általános tartalékkeretből.

A képviselők egyetértettek abban, hogy
az önkormányzat  a nyári napközis tábor
szervezésére és a tábor biztosítására 500
ezer Ft-ot elkülönít a 2017. évi költségve-
tés tartalékkeretének terhére.

Elfogadta a testület  – némi módosítá-
sokkal –  a Nagytarcsai Múzeumi Kiállító-
hely Szervezeti és Működési Szabályzatát,
s határozatot hozott arról, hogy az intéz-
mény működtetését a Magyarország Helyi

Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§. (1) bekezdésében foglaltak
szerint közfeladat ellátására térítésmente-
sen átveszi.

Az önkormányzat úgy határozott, hogy
a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által
„2017/2018. gázévre vonatkozó gázszállí-
tási tender” tárgyban lefolytatandó eljárá-
sában részt kíván venni.

Továbbá nyilatkozik, hogy a Budapesti
Távhőszoltáltató Zrt. által előkésztett aján-
latkérési dokumentációban és szerződés-
tervezetben foglaltakat elfogadja és
irányadónak tekinti.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2017. június 4-én megrendezésre kerülő
„Rocktarcsa” települési rendezvényre 300
ezer Ft-ot biztosít a kultúra keret terhére, a
Nagytarcsa Közalapítvány szervezésében.

Rendeletek

A testület több rendeletet is alkotott.
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 10/2017.(V.4.) önkor-
mányzati rendelete értelmében május
4-től a 1072. helyrajzi számú közterületet
Rozmaring utcának a 1013/1. helyrajzi szá-
mú közterületet pedig Levendula utcának
nevezzük.

Rendeletet hozott az önkormányzat a
2016.évi pénzügyi terv végrehajtásáról is.

A testület a zárszámadást 1.019.882.051
Ft költségvetési bevétellel, 920.095.449 Ft
költségvetési kiadással, 99.786.602 Ft he-
lyesbített maradvánnyal hagyta jóvá.

Módosított az önkormányzat a 2015-
ben megalkotott szociális rendeletét. A te-
lepülési támogatásról és egyéb szociális
ellátási formák megállapításának helyi sza-
bályairól szóló rendelet 35. §-a az alábbiak
szerint módosul:

Újszülöttek köszöntése
Életkezdési támogatás

(1) Újszülött gyermek jogán „Nagytar-
csai Babacsomag”-ban részesül az szülő,
akinek újszülött gyermeke születésekor
Nagytarcsa településen állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezik. A babacsomag tar-
talma lehet: természetben nyújtott és
pénzbeli támogatás. A babacsomagra for-
dítható összeget minden évben a tárgyévi
költségvetési rendelet tartalmazza, pénz-
beli támogatás mértéke 2017. január 1-től
15.000,- Ft/fő. A természetben nyújtott tá-
mogatás lehet: babaköszöntő plakett,
Nagytarcsa címerével ellátott címeres tö-
rölköző, mesekönyv.

(2) A támogatás 2017. január 1-je után
született gyermekek részére kerül átadás-

ra, mely támogatást a gyermek után csak
az egyik szülő veheti igénybe.

(3) A babacsomag átadásának feltétele,
hogy az újszülött gyermek születési anya-
könyvi kivonatát és lakcímkártyáját a Pol-
gármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a
szülő/törvényes képviselő bemutatassa, a
gyermek születését követő 3 hónapon be-
lül.

(4) A támogatás további feltétele, hogy
a családban az 1 főre eső jövedelem nem
haladja  meg a mindenkori minimálbér
500%-át.

(5) A „Nagytarcsai Babacsomag” család-
hoz történő eljuttatásáról a Polgármester a
Védőnői Szolgálaton keresztül gondosko-
dik.”

Rendőrségi beszámoló

Megtisztelte a testület ülését Lajmer
György r. alezredes, a Gödöllői Rendőrka-
pitányság megbízott kapitányságvezetője,
aki kiegészítéseket fűzött a kapitányság
testületnek benyújtott jelentéséhez, és vá-
laszolt a képviselők kérdéseire is. 

A falu területének rendőri lefedettségé-
ről szólva a beszámoló rámutatott, hogy
Kistarcsa városban változatlanul osztály
jogállású Rendőrőrs működik,  ahol több
körzeti megbízott lát el szolgálatot. Egyi-
kük Nagytarcsai székhellyel fog szolgálatot
ellátni. 

A Rendőrőrsön a bűnügyi ügyfeldolgo-
zó tevékenységet a rendőrőrs bűnügyi
nyomozói, valamint az őrshöz tartozó kör-
zeti megbízotti állomány, valamint a Gö-
döllői Rendőrkapitányság Bűnügyi és
Vizsgálati Osztály beosztottjai végezték az
elmúlt évben is. 

Szakmai szempontból a Rendőrősön
dolgozók a feladataikat jó színvonalon haj-
tották végre, az alapfeladataikat szinte ma-
radéktalanul ellátják, bűnügyeket
dolgoznak fel, és mindemellett időnként
különböző, elsősorban központi szervezé-
sű akciókban, rendezvénybiztosításokban
vesznek részt. 

2016-ban a rendőrség törekedett a fo-
lyamatos rendőri szolgálat fenntartására a
Rendőrőrős illetékességi területén, szükség
esetén megerősítő erők igénybevételével,
így 2016-ban már a Készenléti Rendőrség
egységei is járőröztek településeken. Je-
lenlétük nagy hatékonysággal növeli a tér-
ség lakosságának szubjektív
biztonságérzetét. 

A fentieken felül, azon időszakban, ami-
kor nincs a településen a rendőrőrs állo-
mányához tartozó szolgálatos körzeti
megbízott, járőr, akkor a kapitányság járő-
rei 24 órában intézkednek a településről a
Rendőrség irányába érkezett bejelentések
alapján.

A körzeti megbízottaknak, járőröknek,
nyomozóknak, parancsnokoknak – a ka-

Határozatok és rendeletek
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pott visszajelzések alapján – a lakossággal
jó kapcsolatuk van, melyet alátámaszt az a
tény is, hogy sokszor keresik meg őket ál-
lampolgárok olyan problémákkal, melyek
nem a rendőrség hatáskörébe tartoznak
ugyan - nem kell rendőri intézkedést foga-
natosítani-, csak jogi vagy ilyen jellegű ta-
nácsot kérnek.

A település bűnügyi helyzetére térve
megállapítható, hogy Nagytarcsán a re-
gisztrált bűncselekmények száma 2016-
ban 65%-al emelkedett az előző évhez
képest, szám szerint 19 bűncselekménnyel
követtek el többet, mint 2015-ben. 

Az elmúlt 7 év bűncselekményi szám-
adatait vizsgálva látható, hogy a települé-
sen elkövetett bűncselekményszám a
2010-ről 2011-re 32%-al növekedett, majd
2012-ben egy jelentős 79%-os növekedés
következett. Ezt követően folyamatos csök-
kenés volt tapasztalható. A 2015-ös évben
29 bűncselekmény történt, ami nagyon
alacsony érték, innen prognosztizálható
volt egy növekedés, ami be is következett.
A 2016-os évet 48 ismertté vált bűncselek-
ménnyel zárta a rendőrség, ami még min-
dig a 2010-es szám alatt található.

Az adatok alapján elmondható, hogy az
ismertté vált, ilyen jellegű jogsértések szá-
ma döntő többségben hektikusan változó
tendenciát mutat a településen. 2015-höz
képest növekedést tapasztaltunk a garáz-
daság, a lopás, ezen belül a zárt gépjármű
feltörés és a lakásbetörés, a rongálás és az
orgazdaság bűncselekmények számában.
Csökkenést tapasztaltak a személygépko-
csi lopás terén.  

Mint szinte minden településünkön, így
Nagytarcsa településen is a vagyon elleni
bűnözés a meghatározó, ezen a téren
emelkedést regisztráltak.    

A lopás bűncselekményi kategóriában
elsősorban a kisebb értékre elkövetett cse-
lekmények dominálnak.      

2016-ban mindössze 1 gépjárművet tu-
lajdonítottak el Nagytarcsa területén, ille-
tőleg zárt gépjárművet 7 esetben törtek
fel.  

A rendőrség folyamatosan elemzi és ér-
tékeli a bekövetkezett bűncselekménye-
ket, tulajdon elleni szabálysértéseket,
melyek alapján több esetben került sor fo-
kozott ellenőrzések elrendelésére. 

Mind a felderítésekben, mind pedig a
megelőzésben nagy szerepe van a korábbi
években a település területén kihelyezett
térfigyelő kamera rendszernek is, amely-
nek esetleges bővítése tovább erősítené a
településen élők szubjektív biztonságérze-
tét. 

A szolgálatok ellátása során a rendőrök
fokozottan figyelemmel kísérték a már is-
mertté vált helyi bűnelkövetői köröket, va-
lamint a településen megjelenő gyanús
személyeket, járműveket.

A testi sértés - mint bűncselekmény ka-
tegória - elkövetése leginkább egy-egy
zárt közegben (család, ismerősök, stb.) tör-
ténik, de 2016-ban nem vált ismertté a te-
lepülésen. 

Szintén a lakosság biztonságérzetére
van hatással egy-egy közterületi garázda
jellegű magatartás kifejtése. Nagytarcsa
vonatkozásában megjelent e bűncselek-
ményi forma, s az elkövetők minden alka-
lommal ismertek voltak, előzetes
szóváltásból adódóan következtek be. 

E bűncselekményi kategória megjelené-
se valamint a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények számának emelkedése
előirányozza az ilyen jellegű cselekmények
megelőzése érdekében a közterületek to-
vábbi fokozott ellenőrzését. 

A közlekeési és közrendvédelmi helyzet-
tel kapcsolatban a kapitányi beszámoló rá-
mutatott, hogy az elmúlt évben
Nagytarcsa illetékességi területén összesen
7 olyan közlekedési baleset történt, amely-
lyel kapcsolatban rendőri intézkedésre ke-
rült sor. 

A balesetek száma 2016-ban kisebb
mértékű emelkedést mutat az előző évhez
mérten.  

A növekvő számadat mellett elmondha-
tó, hogy Nagytarcsa község területén halá-
los kimenetelű közlekedési baleset nem
történt. Az elmúlt évben 1 esetben súlyos,
3 esetben könnyű sérülés lett a baleset kö-
vetkezménye, míg 3 esetben nem követke-
zett be sérülés a közlekedési esemény
kapcsán.  

A balesetek döntő többsége a Nagytar-
csa belterületén húzódó, Budapest irányá-
ba vezető főútvonalon következik be. A
közlekedési balesetek bekövetkezését, szá-
mának emelkedését év közben, az út frek-
ventált szakaszain közlekedési akciók
szervezésével próbálták visszatartani.

A településen rendszeresen műszeres
sebességellenőrzést végeznek, valamint az
iskolai időszakban időszakosan a gyalogát-
kelőhelyek forgalmát is segítik. 

A balesetek okait elemezve megállapít-
ható, hogy a gyorshajtás, valamint az el-
sőbbség meg nem adása, kanyarodási
szabályok megsértése a fő ok. 

Annak ellenére, hogy az elmúlt években
a rendőrség nagy hangsúlyt fektetett a ke-
rékpárosok közlekedésben való részvételé-
nek ellenőrzésére, még mindig okozóként
vannak jelen a balesetek során. Az ittasság,
mint másodlagos ok továbbra is jelen van
a balesetek egy részénél. Ebből adódó fel-
adat továbbra is a kerékpárosok fokozott
ellenőrzése, különös figyelemmel a közle-
kedési szabályok betartására, valamint az
ittasságra.

A közbiztonság fokozása érdekében az
Kistarcsai Rendőrőrs állománya 2016. év-
ben is – a többirányú leterheltség ellenére

– törekedett az ittas vezetők, az engedély
nélkül vezetők kiszűrésére, valamint a
passzív biztonsági eszközök használatát el-
mulasztókkal szembeni intézkedésre. 

Munkájuk során a rendőrök együttmű-
ködtek az önkormányzattal, annak szervei-
vel, a Polgárőrséggel, valamint a területi
erdészekkel, mezőőrökkel is. Mind az őrs,
mind a rendőrkapitányság állománya kö-
zös erdei szolgálatokat láttak el az egyéb
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel,
polgárőrségekkel, a minden évben jelent-
kező kisebb értékű lopások visszaszorítása
érdekében. E mellett minden egyes
ügyben vizsgálták a bíróság elé állítás le-
hetőségét, és az elkövető őrizetbe vétele
mellett a bíróság 3 napon belül meghozta
az ítéletet. 

A községben 2016. év során megszerve-
zett rendezvények zavartalanul kerültek le-
bonyolításra a helyi polgárőrség aktív
támogatásával, részvételével.       

A tervezett feladatokról szólva beszá-
molójában a rendőrkapitány a következő-
ket sorolta fel:

A közlekedési helyzet javítása, az ittas
vezetők kiszűrése, a balesetek megelőzése
kül- és belterületen egyaránt, ennek érde-
kében rendőri akciók szervezése a helyi
polgárőrségek aktív bevonása mellett.

A településen és a rendőrősön szolgála-
tot teljesítő körzeti megbízotti státuszok
folyamatos feltöltöttségének fenntartása,
illetve az üres státuszok feltöltése.   

A tulajdon elleni szabálysértések elkö-
vetőinek felderítésével kapcsolatos tevé-
kenység szinten tartása, szorgalmazva az
ilyen jellegű jogsértést elkövető személyek
tetten érése esetén a szabálysértési őrize-
tet, majd 72 órán belül a bíróság elé állítá-
sukat.    

A településen a bűnügyi felderítés foko-
zása, illetve a bűnmegelőzés előtérbe he-
lyezése, a betöréses lopások, időskorúak
sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzése, valamint közterületi bűncse-
lekmények számának alacsony szinten tar-
tása, megelőzése a közterületi jelenlét
fokozásával.  

A lakosság bizalmának további erősíté-
se a rendőrség irányába.

Végezetül a kapitányságvezető kifejezte
köszönetét az önkormányzatnak az elmúlt
évben nyújtott erkölcsi támogatásért. Rá-
mutatott, hogy a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság állománya képes és kész arra,
hogy Nagytarcsa község település terüle-
tén a közbiztonságot a törvényes keretek
között biztosítsa. 

A testület a  Nagytarcsa település köz-
biztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésről”szóló 2016.
évi beszámolót elfogadta .
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Idén is nagy sikerrel került megrendezés-
re a Blaskovits Gála, amely április 8-án,
hetedik alkalommal várta vendégeit a
Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános
Iskolában. Kora délutántól, estig tartottak
az iskola diákjai által bemutatott színvo-
nalas műsorok. Megjelent a rendezvé-
nyen Rimóczi Sándor polgármester úr,
valamint vendégeink között köszönthet-
tük Eich László tankerületi igazgató urat
is (KLIK).

Az osztályok már hetekkel, hónapok-
kal a rendezvény időpontja előtt kezdtek
készülni tanáraikkal és felkészítőikkel, az
iskola életében az egyik legrangosabb
eseménynek számító Gálára. Ezúton sze-
retnénk megköszönni minden tanárnak,
hogy türelemmel és megértéssel segítet-
ték ez idő alatt gyermekeinket, valamint
Tóthné Seres Katalin igazgató asszony-
nak, hogy minden évben helyet biztosít
a műsor megrendezéséhez. A Gála azért
került minden évben megrendezésre,
hogy gyermekeink büszkén és némi izga-
lommal, bemutathassák műsorukat szü-
leiknek, barátaiknak, iskolatársaiknak,
amire olyan sokat készültek. Az első mű-
sorszám, immáron második éve, a nyol-
cadikos osztály első báli keringője volt. A
lányok gyönyörű hófehér ruhában, a fiúk
elegáns fekete öltönyben táncoltak,
majd a hagyomány szerint felkérhették
hozzátartozóikat is egy keringőre. 

Egy kis teremrendezés után a vendé-
gek kényelmesen elhelyezkedhettek, és
következett a műsor folytatása: volt
olyan osztály, amely mesejátékkal, volt
amelyik tánccal, de volt olyan is amelyik
musicalrészlettel vagy egy vidám paródi-
ával kápráztatta el a nézőket.

Természetesen idén is rendeztünk „mi-
nőségi" és osztályok közötti „mennyiségi"
sütiversenyt is. A „minőségi" sütiverse-

Blaskovits Gála az iskolában - hetedszer
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nyen a szülők, nagyszülők által készített
és behozott sütemények versengtek egy-
mással. Nem volt könnyű dolga a függet-
len zsűrinek, hogy a sok finomság közül
kiválassza a három legjobbat, amelyek
készítőit egy-egy ajándékkal díjaztunk.
Valamint verseny folyt az osztályok kö-
zött is, hogy ki tudott több tálca süte-
ményt sütni a Gálára. A legtöbb
süteményt behozó osztály jutalmát a
Lájk Kávézó ajánlotta fel: az osztály min-
den tagját várja egy ingyen gombóc fa-
gyizásra, „egyet fizet, kettőt kap" akció
keretén belül. Itt szeretnénk megköszön-
ni minden Anyukának, Apukának, Nagy-
mamának a finomabbnál, finomabb
süteményeket, amelyek mind gazdagí-
tották és megédesítették a rendezvé-
nyünket.

A tombolán, idén, egy családi élmény-
fürdő belépő volt a fődíj. Ebben az évben
is készültünk vigasz ajándékokkal azok-
nak a gyerekeknek, akik nem nyertek a
szelvényeikkel, hiszen mindig örömteli
feladat mosolyt csalni gyermekeink arcá-
ra. Így reméljük minden gyerek boldo-
gan, és sok élménnyel telve ment haza
erről a vidám rendezvényről.

Végül, de nem utolsósorban, szeret-
nénk megköszönni Stift Katalinnak, a
Szülői Munkaközösség elnökének, az
SzMK tagjainak és minden kedves szülő-
nek a munkáját, akik segítettek a Gála le-
bonyolításában. Valamint köszönjük Ősz
Gyulának és csapatának a felállított szín-
padot és a rendezvény hangosítását.

Úgy érezzük, hogy idén is egy jól sike-
rült, a szülőkkel, tanárokkal karöltve, csa-
patmunkával megszervezett Gálát
tudhatunk magunk mögött, ahol minden
jelenlévő jól érezte magát, és már most
nagy szeretettel hívunk és várunk min-
denkit - szülőt, nagyszülőt, testvért, bará-
tot, szomszédot a következő évi, VIII.
Blaskovits Gálára.

BLASKOVITS ALAPÍTVÁNY A GYERMEKEKÉRT

TÁMOGATÓINK

Nagytarcsa Virág, Lájk Kávézó, Nagytar-
csai Település- és Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft., Záborszky
Judit, az iskola diákjai, a diákok szülei, az
iskolai SzMK, valamint a névtelenséget
kérő felajánlók

Köszönet a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár
Általános Iskola igazgatónőjének és a ne-
velőtestület minden tagjának, hogy ide-
jüket és fáradozásaikat nem sajnálva,
segítették munkájukkal a Gála megren-
dezését!
Köszönjük a felajánlásokat minden ked-
ves támogatónknak, akár anyagi, tárgyi
vagy szellemi felajánlással járult hozzá a
Gála sikeréhez!

A KURATÓRIUM
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A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egye-
sület (GKRTE) szervezésében évről évre más te-
lepülés ad otthont az Egyházi- és Világi Borok
Versenyének, a Gödöllői Régió hagyományőr-
ző kulturális turisztikai programjának. Idén
Cegléden tartották meg az Egyházi- és Világi
Borok Versenyét, április 21-én. Az eredmény-
hirdetésre április 30-án került sor, a Ceglédi Vá-
rosnapokkal egyidejűleg tartott Kenyér- a Bor
és a Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat kere-
tén belül. Településünket a Nagytarcsai Hagyo-
mányőrző Egyesület, azaz a néptáncegyüttes
és a Vencsok asszonykórus tagjai, valamint a
Magyar Kultúra tarcsai lovagjai képviselték. A
küldöttséget Papp János, a Nyugállományú
Honvédők Nagytarcsai Egyesületének elnöke,
tarcsai lovag, a GKRTE alelnöke vezette.

Fotó: GKRTE

A Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzat
meghívására kiállítást rendeztünk Buda-
pesten, a Csili Művelődési Központ Könyv-
tárában, a Nagytarcsai népviseletekből. A
megnyitóra Galántai Györgyné és Varga
Pálné népviseletben érkeztek, ahol szemé-
lyesen mutatták be az egyes ruhadarabo-
kat, valamint a kiállított darabokon
keresztül a régi népviseletet gyermekkor-
tól kezdve napjainkig. A kiállítás május 31-
ig a könyvtár nyitvatartási idejében
megtekinthető.

SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ
NSZÖ ELNÖK

Nagytarcsai népviselet a Csiliben

Kulturális küldöttségünk Cegléden

II. NAGYTARCSAI SZLOVÁK NYELVI TÁBOR
Július 24. és augusztus 04. között kerül megrendezésre 

a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata szervezésében, 
Nagytarcsa Község Önkormányzata támogatásával 

az óvodáskorú és általános iskolai alsó tagozatos nagytarcsai
gyermekek részére szervezett 

II. Szlovák nyelvi tábor. 

A táborban játékos keretek között ismerkedhetnek meg 
a gyerekek a szlovák nyelvvel, az alábbi programok keretében: 

kézműves foglalkozások, 
nagytarcsai hagyományok, 

hímzések, 
ételek,  

népviseletek, 
daltanulás, 
társasjáték, 

labdajátékok, 
néptánc stb. 

A tábor helyszíne: Nagytarcsai Csillagszem Óvoda, Sport u. 6. 
A tábor díja: 6.500.- Ft/fő/5 nap.

A foglalkozásokat pedagógusok, 
önkéntes segítők bevonásával tartjuk. 

Érdeklődni, jelentkezni:  .Szlaukó Istvánné:
szlaukone.kati@gmail.com ; 70/387-4576.

Tel.: 06-70-379-8262



NAGYTARCSÁN MÁR HAGYOMÁNY,
HOGY A MÁRCIUS 15-I NEMZETI ÜN-
NEPHEZ KAPCSOLÓDVA EGY HELYI AL-
KOTÓ MŰVEIBŐL RENDEZNEK
KIÁLLÍTÁST. IDÉN SZAKÁLY ANDREA
KÉPEIT LEHETETT MEGTEKINTENI. 
A KIÁLLÍTÁS KAPCSÁN KÉRTÜNK BE-
MUTATKOZÁST AZ ALKOTÓTÓL. 

Gyerekként is szerettem rajzolni és
festeni, már akkoriban is a kikapcsoló-
dást, a mély lelki feltőltödést jelentette
számomra, amolyan mesevilágot, mely-
ben elidőzni nagyon kellemes.

Szerettem az alkotás örömét, mely a
középiskolába kerülésemkor a rajzórák
eltűnésével sajnos megszűnt. Helyét
más izgalmak vették át és az alkotás
szépsége feledésbe merült hosszú
évekre. Mint egy növény, ha nem öntö-
zik, nem fejlődik úgy, olyan ütemben és
írányban, ahogy fejlődhetne. Támogatás
nélkül, vagy ellenszélben a tehetséges
gyermekből sem válik mindenáron mű-
vész. Vagy igen, de sok terméketlen év
telik el nyomtalanul: sokáig nem szület-
nek másokat gyönyörködtető vagy
megrendítő alkotások. Most a születés-
napomkor volt egy éve, hogy ráébred-
tem: a művészi kifejezés hiányzik az

életemből. Azóta fes-
tek, néha rajzolok ott-
hon. Először a saját
örömömre, később a
család, most már sok
kedves rajongóm, kö-
vetőm nagy örömére
is.

Remèlem, képeim-
mel inspirálhatok  má-
sokat, ugyanis sokan
meséltek nekem meg
nem valósított álmok-
ról, ki nem próbált
dolgokról. Sokan fes-
tenének, alkotnának
maradandót, vagy
bármi más kreatív el-
foglalságban lelnének
nyugalmat, csak nem
merik kipróbálni, mert
félnek. De nincs mitől!
Nem kell mindenkinek
megmutatni, elég ön-
magunkért alkotni,
elég szeretetből, szív-
ből, mert az nekünk,
bennünk kelt mély,
tiszta érzéseket, bol-
dogságot! Én minden
képemben ott vagyok,
benne élek, míg fes-

tem,és azután is, ezért minden képem
egyedi és megismételhetetlen! Hasonló
készülhet, de ugyanolyan nem!

Amikor alkotok, a műveim mindig
szívből és szeretetből születnek! Olyan-
kor a gondolkozás, az ego teljesen hát-

térbe szorul, és előtérbe kerül a mély és
érzéki lelkivilágom, a belső gondolata-
im és az érzéseim. Ez sokaknak feltűnt
itt, a lakókörnyezetemben is, ezért na-
gyon boldog vagyok, hogy elsőként
Nagytarcsán voltak megtekinthetőek a
műveim. E kiállítást követően pedig a
Millenáris Parkban lesznek láthatóak,
majd onnan május 20-án egy rendezvé-
nyen mutatom meg őket, mely egy kap-
csolódó művészeti fesztivál és vásár
egyik helyszíne. Minden eseményt pub-
likálok az AngelArt nevű facebook-os
internetes közösségi portálon, valamint
hamarosan elkészülő weboldalamon is.

Minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel várok ezeken a rendezvényeken!

SZAKÁLY ANDREA
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„Önarckép“: Szakály Andrea
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Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Magyar Hősök
napját. Az ünnep eredetéről szeretnék pár szót szólni. A
hősi halottak előtti tisztelgés szándéka az első világhá-
ború idején fogalmazódott meg először, hiszen a ma-
gyarság addig soha nem látott emberáldozatot hozott,
ezért sokan úgy gondolták, hogy az elesett százezrekről
megkülönböztetett módon kell megemlékezni. 1915-ben
báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy tett javaslatot arra,
hogy lehetőségeihez mérten minden település állítson
emlékkövet a világháborúban elesett hősei emlékére. Ezt
követően gróf Tisza István miniszterelnök előterjesztésére
a képviselőház az 1917. évi VIII. törvénycikkében jogerőre
emelte a javaslatot. Ezután kezdték meg a hősi emlék-
művek felállítását, melyekkel ma is országszerte találkoz-
hatunk.  

Az  1924. évi XIV. törvény kimondta: „A nemzet a jövő
nemzedék okulására és a hősi halottainak dicsőségére
minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját
nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a
„Hősök emlékünnepét” – a magyar nemzet mindenkor a
hősi halottak emlékének szenteli.” A törvénybe iktatott
ünnepet a második világháború után, a kommunizmus
idején eltörölték, és csak a rendszerváltozást követően
került ismét vissza a köztudatba. 2001. június 19-én fo-
gadta el a Parlament a Magyar Hősök Emlékünnepéről
szóló törvényt, és a korábbi ünnep körét hivatalosan is ki-
bővítette mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket
kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”

Nagytarcsán a templomkertben áll az I. világháborús
emlékmű, melyet 1931-ben szenteltek fel. A Hősök napi
megemlékezést itt fogjuk megtartani 2017. május 28-án
a fél 11-kor kezdődő evangélikus istentiszteletet követő-
en. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra! 

Az Arany János emlékévhez kapcsolódóan Június 25-
én a Szlovák Önkormányzat Arany János emléktúrát szer-
vez Nagyszalontára és Gesztre. Megnézzük az
Arany-emlékházat, a Csonkatornyot és más emlékeket,
melyek kapcsolódnak a költőhöz. A túra vezetője dr. Rei-
singer János irodalomtörténész lesz, aki a könyvtár ven-
dége volt februárban és Arany Jánosról tartott előadást.
Június 25-én reggel öt órakor indulunk, visszaérkezés kb.
este tíz óra körül, részvételi díj: 2.500.- Ft/fő. Jelentkezni
lehet Szlaukó Istvánnénál, a szlovák önkormányzat veze-
tőjénél, illetve a könyvtár elérhetőségein.

Április hónaptól az alábbi folyóiratok kölcsönzésére
van lehetőség:

Gyerekeknek szóló:  Dörmögő Dömötör, Szitakötő. Ka-
maszoknak: Bravó. Felnőtteknek:  Autó-Motor,  Nők lapja,
Szabad Föld.  Hobby: Praktika, Ötlet mozaik, Lakáskultúra,
A mi otthonunk, Csodakert, Kertbarát, Magyar Turista, Vi-
dék íze, Nők lapja Konyha, Magyar Burda. Családi lapok:
Képmás, Family, Kismama. Ismeretterjesztő lapok:  Ter-
mészetbúvár, Múlt-kor, Új elixír, Állatok világa, National
Geographic Magyarország, Honismeret, Rubicon.

A folyóiratok a legfrissebb számokat kivéve egyhetes
kölcsönzési idővel kölcsönözhetőek a könyvtárból.

Április hónapban újabb könyvek kerültek beszerzésre
a könyvtárba.

Felnőtteknek:
Fábián Janka: Az angyalos ház, Kent Haruf: Kései pár-

beszéd, Michel Houellebecq: Behódolás, Tóth Krisztina:
Pixel.

Gyerekeknek:
Dzsungeldzsem, Bartos Erik: Őrangyal, Válogatós, Kala-

pos Éva: D.A.C. sorozat kötetei.
kívül számos új könyv közül is lehet válogatni.

Nyitva tartás:

H É T F Ő 9 - 15
K E D D 12- 18
S Z E R D A -
C S Ü T Ö R T Ö K 11 - 17
P É N T E K 9- 13

Megközelíthető az iskola mögött a tornatermi bejárat felől.
Telefonszám: 06-70-337-8752. 

E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com

FARKAS ISTVÁNNÉ KÖNYVTÁROS

Májusi könyvtári hírek
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MÚZEUMI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Tavaszi-nyári progtramajánló

Június 11. vasárnap: III. ZENE VILÁGA FESZTIVÁL
a Falumúzeum szabadtéri színpadán

Június 17. szombat: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
vendégünk: A GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA

és a Szentendrei skanzen munkatársai

SZÜNIDEI NÉPI KÉZMŰVES TANFOLYAMI DÉLUTÁNOK 
Bőrözés, gyöngyékszer-készítés, agyagozás - népi ipar-

művészek vezetésével. Kisebb és nagyobb korosztály
számára, érdeklődő felnőtteknek is ajánljuk!
Június 19-től július 8-ig hetente kétszer– a múzeumkert-
ben.

Július 1. szombat: JÓTÉKONYSÁGI ZENEI EST

Augusztus 20. vasárnap KÖZSÉGI ÜNNEP

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sok szép emlék fűz Nagytarcsához. Pár évvel
ezelőtt óvodapedagógusként előző csopor-

tommal lehetőségem adódott megtekinteni a
Falumúzeum kiállításait. 

A kellemes élményeket felidézve jelenlegi
munkahelyemen kolléganőmmel, Gergely
Tünde óvodapedagógussal és dajka nénim-
mel, Klacsán-Nagy Erzsébettel kirándulást szer-
veztünk csoportunknak, a Kistarcsai
Gesztenyés Óvoda Süni csoportos gyermekei-
nek. Felvettem a kapcsolatot telefonon Győri-

né Kováts Andrea múzeumvezetővel, aki na-
gyon kedvesen invitált minket, és gazdag
programlehetőségeket ajánlott.

Elérkezett a kirándulás napja. A Kistarcsa-
Nagytarcsa között közlekedő helyi buszjárattal
rövid idő alatt Nagytarcsára, majd egy kis sétá-
val a hangulatos Múzeumhoz értünk. Gyönyö-
rű, árnyas-napos, virágzó kert tárult a szemünk
elé, melynek dísze a korhű parasztház. 

Sok szeretettel fogadtak bennünket. Két
részre bontottuk a csoportot. A kertben mara-

dó gyermekek tobozokat gyűjthettek, játsz-
hattak a füves részeken, míg a többiek megte-
kintették az állandó kiállítást, majd cseréltünk.
Andrea tárlatvezetésével visszautazhattunk kö-
zel száz évet az időben, és láthattuk, milyen a
pitvar, a konyha, a tisztaszoba, megcsodálhat-
tuk a falon a népi tányérokat, a hímzett párná-
kat, a keresztelő pólyát, népviseletes babákat,
bútorokat, népviseletet, munkaeszközöket,
megismerhettük az akkori szokásokat, hagyo-
mányokat, énekeltünk, mondókáztunk.

Ezután következett az agyagozás, marok-
edény készítése. Pontos munkamenetet követ-
ve, segítséggel, a foglalkozáson elkészült
marokedény számtalan célra felhasználható:
gyöngyöket, terméseket lehet benne tartani,
vagy kifesteni, és díszítőelemként a polcra ten-
ni. Minden gyermek fantáziadús alkotást ho-
zott létre, gyönyörű munkák születtek. 

Délre vissza is értünk óvodánkba, ahol az
ebéd után minden kisgyermek kellemesen pi-
hent a tartalmas délelőtti program után. Élmé-
nyekben gazdag időt tölthettünk a Nagytarcsai
Falumúzeumban.

Ajánlani tudom programként a környék
óvodás csoportjainak, bepillanthatunk a köz-
ség múltjába, kulturális értékeket, szokásokat,
hagyományokat ismerhetünk meg egy röpke
délelőtt folyamán.

KÖSZÖNETTEL:
TAMÁSNÉ MÉSZÁROS JUDIT

ÓVODAPEDAGÓGUS

Kirándulás a Nagytarcsai Falumúzeumba

NAGYTARCSAI FALUMÚZEUM
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

NYÁRI NYITVA TARTÁS
2017. április 1. – 2017. október 31.

Kedd: 10.00 – 15. 00

Szerda: 10.00 – 15. 00

Csütörtök: 10.00 – 14.00

Szombat: 14.00 – 18.00

A gyűjtemény egyéb időpontokban 
bejelentkezéssel látogatható.

Tel: 06-70-379-8262.  

E-mail: muzeum.andi@gmail.com

Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 21.



Április 26-án kedves vendégek érkeztek óvo-
dánkba. Varga Annuska néni, Terjánszki Er-

zsike, és Galántainé, Marika néni a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzatának képviseletében
azért látogattak hozzánk, hogy meséljenek ar-
ról, amit már oly régóta nagy kedvvel és öröm-
mel végeznek, falunk hagyományainak,
kultúrájának megőrzése érdekében. 

Óvodásaink, és mi felnőttek is a csodálatos,
színes hímzések történetére voltunk kíváncsi-
ak. Ebben az évben, nevelési feladataink között
fontos helyet kapott e kincsek felelevenítése,
amit tovább is szeretnénk folytatni. Természe-
tesnek tartottuk, hogy őket, mint e kincsek őr-
zőit vendégül lássuk. 

Gyermekeink tátott szájjal hallgatták érde-
kes beszámolójukat, régi idők hangulatos esté-
iről, amikor lányok, asszonyok mindig másnál

vendégeskedve, örömmel, és dalolva hímezték
a színes, gyönyörű motívumokkal díszített te-
rítőket, kis ingeket, kötényeket, gallérkákat. 

Hogy ezek milyen szépek voltak, egy kis ki-
állításban csodálhatták meg gyermekeink.
Ezek után az asszonyok segítségével ők is be-
lekezdtek az előrajzolt kis zsebkendők hímzé-
sébe. Az öltések bemutatása után,

megkezdődött a munka.  Elkészült kis hímzé-
sükkel anyák napján örvendeztették meg az
édesanyákat. 

Köszönjük, e kedves asszonyok közreműkö-
dését.

FÁBIÁNNÉ KIZUR ANIKÓ
ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES
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Hímzést tanultak az ovisok

Itt a tavasz! A jó idővel, s a virágillattal teli lan-
gyos szellővel megérkezett a húsvét.

Az ünnepet megelőzően ismét 3 napos csa-
ládi délután vette kezdetét a Csillagszem Óvo-
dában.

Ahogy az már ünnepekkor szokás a gyere-
kek az óvó nénik segítségével, a szülővel közö-
sen tevékenykedhetnek. Készült papírcsibe,
pillangó, katicabogár sok ügyes, szép apróság,
ami egy lelkes munkát követően a gyerekek ta-
vaszi, és húsvéti gyűjteményét gyarapította.

A süti vásár és a húsvéti készülődés bevéte-
le ismét óvodánk Gyermekmosoly Alapítvá-
nyát támogatta.

KÖSZÖNET ÉRTE!

A készülődést követően csoportjainkban lo-
csolkodást szerveztünk. A kisfiúk illatos kölni
vizet hoztak, amit a kislányok nagy izgalommal
vártak és csoki tojással köszönték meg.

Húsvét után óvodánk is kivirágzott. A Föld
Napja alkalmából minden kisgyerek az általa
kiválasztott piciny virágpalántát elültette az ovi
kertjében, szépítve ezzel környezetünket.

MIKLÓSSY VERONIKA
ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA

DOLGOZÓI

„Beültettem kiskertemet…”



Ezen a nyáron ismét lehetőségünk nyílik a plébánia szervezésében nap-
közi otthonos hittantábor megrendezésére. Szeretettel várjuk 6 éves kor-
tól azokat a gyerekeket, akik szívesen töltenének egy hetet kis
közösségünkben. A tábor ideje alatt kirándulással, uszodázással és sok-
sok játékprogrammal szeretnénk kellemessé tenni a nyári szünetet.

Jelentkezési lap letölthető a plébánia
honlapjáról, lásd a jobb oldalon!
1.Hittantábor időpontja: június 19-23-ig
2.Hittantábor időpontja: június 26-30-ig
3.Hittantábor időpontja: július 3-7-ig

Helyszín:
Kistarcsai Római Katolikus Plébánia
A napi programok kezdése: 8 óra
Napi programok vége: 17 óra
Teljes ellátással a tábor költsége: 6.500,-Ft/fő/hét

Jelentkezni a teljes összeg befizetésével május 31-ig lehet.
Maximális létszám 30 fő/turnus, a jelentkezések sorrendjében.
Ha gyermekük szeretne részt venni a táborban, akkor jelentkezési la-

pot a költség befizetésével és a választott időpont megjelölésével kérjük
leadni a sekrestyében, vagy a hitoktatóknál. Szeretnénk, ha anyagi okok
miatt senki sem maradna le a táborozásból, ezért ha ilyen irányú segít-
séget szeretne kérni, keressen meg személyesen, hogy segíteni tudjunk.

A táborozással kapcsolatban szülői értekezletet tartunk jún. 11-én
11.30-kor a plébánia közösségi termében, ekkor ismertetjük a tábor pon-
tos programját is.

1. tábor vezetője: Méhes Zsuzsa 06-70-225-3060
2. tábor vezetője: Mátyás Ilona 06-20-576-7872
3. tábor vezetője: Korbély Erzsike 06-30-251-0445
A táborozással kapcsolatban szívesen állunk a szülők rendelkezésére

a fenti telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címen: 
mehes.zsuzsanna@gmail.com 
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HITÉLET

Két éve konfirmáltam túl az ötödik X-en, 60.
életéve felé ballagó hittestvéremet. Azzal
kezdődött, hogy menyasszonyával megke-
restek, eskessem össze őket. Kiderült, hogy
pár hónapja hitben járnak. A férfi súlyos al-
koholfüggő ember volt, akit a meghalt, de
feltámadt Krisztus életre keltett, új élettel
ajándékozott meg. S ahogy a mellékelt ábra
mutatta: egy új házastárssal is. Megtérése
után több gyülekezetet is „kipróbált”, végül
nálunk, evangélikusoknál talált otthonra. 

Húsvét után vagyunk. Jézus tanítványai a
legerősebb életformáló erővel találkoztak.
Életük gyökeresen megváltozott a Megváltó
által, aki kihozta őket a Reménytelenég há-
zából. Reménytelenség házának nevezem
azt, ahol élünk. Ahol nincs szabadulás, nincs
remény, csak a remény illúziója – esetleg.
Először egy kórházi látogatásomkor fogal-
mazódott meg bennem ez a kifejezés. De az
egész emberi élet valami rabszolga-lét, ami-
ből nincs kiút, csak „eltáv”, például egy well-
ness erejéig, vagy valami hobby általi
kikapcsolódás alkalmával, esetleg az alkohol
mámorának elmúltáig. De ha nem tud az
ember megfelelő módon visszakapcsolódni,
akkor megjárhatja. Egyetlen reális esély van:
a Reménység házába eljutni. 

Gyógyult alkoholista barátom, testvérem
az Úrban, egy beszélgetésünk alkalmával el-

mondta, hogy szívesen segítene azoknak,
akik akarnak szabadulni a Reményteleség
házából, kimondottan az alkohol vagy más
szenvedély rabságából. Ezt most ezennel
közhírré teszem! És természetesen helyet
biztosítunk az alkalmaknak az Evangélikus
Gyülekezetben. Várunk mindenkit függetle-
nül attól, hogy vallásos vagy sem. Egyetlen
feltétel van: akarjon szabadulni! Az előfor-
dulhat, hogy úgy érezzük, nem vagyunk rá
képesek. Ez nem kizáró ok, mert a szabadító
nem mi vagyunk. A Szabadító nagyobb ná-
lunk, s nagyobb a hitünknél, hitetlenségünk-
nél, bűnünknél vagy szenvedélyünknél is. S
ha nem tudunk hinni? Hát, majd megtanít.

Kaptam ettől a testvéremtől egy kis írást
is, ami segítette őt. Idézek belőle: 

„Ha talán már férjed, feleséged is elzavar
hazulról, ha már saját gyermekeid is kezet
emelnek rád, ha már egyetlen barátod, jóa-
karód sincs – Ő mégis szeret, és meg akar
menteni. Jézus nem azt nézi, ki méltó az Ő
szeretetére, hanem, hogy ki szorul rá erre a
szeretetre! Földi élete folyamán mindig ott
állt segítő szívvel és kézzel, gyógyító szóval a
mindenkori bajban levők mellett: útszéli vak
koldusok, hajlékukból elűzött, kiközösített
leprások, megvetett vámszedők és parázna
nők áldott Megmentője, bűnösök barátja
volt. És nemcsak volt, mert él, naponta lelke

által velünk jár, és tegnap, ma s mindörökké
ugyanaz.

Jézus valóban a jóakaród, és hidd el: a
mámort, a gyönyört, amit neked az ital nyújt,
Ő nem irigyli, hanem kevesli. Kevesli szá-
modra, hogy neked csak ilyen gyorsan múló,
szégyennel, bűnnel, nyomorral járó látszatö-
römeid legyenek – s ezek helyett áldott, tisz-
ta, és örökkévaló javakkal akarja életedet
megajándékozni és betölteni: igazi szeretet-
tel, maradéktalan, tiszta örömmel, belső bé-
kességgel, élő reménységgel, boldog élettel
e földön, boldog örökléttel a mennyben, az
üdvösségben – hiszen a kereszten meghalt
érted is, megváltott téged is, Ezért hív téged
Jézus.”

Ha valakiben megfogalmazódott, hogy
szeretne egy új életet, akkor az keressen fel!
Bárkit szeretettel várok, akár csak egy tízper-
ces beszélgetésre, de ha szeretné, többalkal-
mas lelki gondozásra is. S természetesen
nem csak szenvedélybetegeket! Mert min-
denki a Reményteleség házában él, ezt ne fe-
ledjük! Mindannyiunknak szüksége van a
Reménység házára, s mindenkinek van helye
ott! Tehát, szabad megkeresni!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Szabadulás a Reménytelenség házából

Nyári napközis tábor a kistarcsai plébánián 
Szentmisék a nagytarcsai templomban: május 14., 28.; június

11., 25. 11.30-tól

Események: 

Május
• Májusi litániák H-18; K-15; Sze-18; Cs-17.30; P-18; Szo–17.30.
• 13. Élő Rózsafüzér Zarándoklat.
• 20. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
• 28. Elsőáldozás templomunkban.

Június
• 10.  Évzáró
• 11.  Te Deum 10.30-kor.
• 24.  Váci Egymázmegyei Találkozó.

Július
• 1. szombat 10 óra, Lauer Tamás állandó diakónussá szentelése

Vácott.

1+1% felajánlás

Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát adója
egyházi 1%-ával!  Egyházunk technikai száma: 0011. 

A másik 1%-kal kérjük, támogassa egyházközségi alapítványun-
kat: Kistarcsai-Nagytarcsai Római Katolikus Egyházközségért Alapít-
vány.  Adószáma: 18270284–1–13.

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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KÖZÉRDEKŰ

Rendhagyó találkozásra került sor a Lájk Ká-
vézóban. Tagai Péter szervezésében Dobro-
nay László filmrendezővel halálközeli
élményéről beszélgettünk.  Sokan gondolják
úgy, hogy a halállal végérvényesen megszű-
nünk, s magunk mögött hagyunk mindent,
amit a világból ismerünk. Ők a klinikai halál
állapotából visszatérők beszámolóit végképp
nem tudják hova tenni, de talán azok sem,
akik hisznek abban, hogy az élet sokkal több
annál, mint amit a Földön, emberi testben
megtapasztalunk.

A halálközeli élményeknek ma már ko-
moly irodalmuk van, rengeteg személyes be-
számoló lelhető fel az interneten is.
Dobronay László filmrendező azon túlélők,
vagy beavatottak közé tartozik, akik jártak az
élet és halál mezsgyéjén, s valóságos emléke-
ik vannak ezekről a pillanatokról. László egy
súlyos közlekedési baleset kapcsán került a
klinikai halál állapotába. Fékhiba miatt nagy
sebességgel csapódott egy fába, koponyája
szinte kettétört, állkapcsa 16 darabra zúzó-
dott szét. Kilépett fizikális testéből, élete vé-
gigpergett előtte, találkozott elhunyt
szeretteivel, majd a mindent felülmúló szere-
tettől izzó Fénnyel, aztán megértette: vissza
kell térnie. 

A megrendítő beszámoló kapcsán számos
kérdés merült fel a hallgatókban. Honnan és
hova tartunk? Létezik-e túlvilág? Mi a legfon-
tosabb itt a földi életben? Mi a küldetésünk?
László a beszélgetés során végtelen közvet-

lenséggel igyekezett a kérdésekre válaszolni. 
„Meghatározott feladattal jövünk a világ-

ra, ez ezer százalék. Csupa olyan feladattal,
melyekről saját magunknak kell dönteni. Ha
az ember nem árt gondolatban, szóban, tet-
tekben senkinek, akkor közel jár ahhoz, hogy
emberhez méltó életet éljen. A szeretet na-
gyon sérülékeny.

Amikor a fény előtt álltam, úgy éreztem,
hogy végre otthon vagyok, s nem akartam
egy tapodtat sem mozdulni. Nekem is volt
honvágyam, az érzés egy hosszabb folyamat
nyomán átalakult. A baleset után újrakezd-

tem az életem, mintha újra kellett volna ta-
nulnom írni és olvasni. Ha úgy vesszük, én
most nem negyvenhét, hanem huszonkét
éves vagyok. Lubickolok abban, amiben le-
het, és boldog vagyok, hogy itt lehetek. Min-
den pillanatot próbálok úgy megélni, mintha
az utolsó lenne.”

A beszámoló kapcsán az Életszépítők Ma-
gazinban készült interjúból idéztem. 

http://eletszepitok.hu/halalkozeli-elmeny-
interju-dobronay-laszlo-filmrendezovel/

RÓNAINÉ KRISZTINA

„Nagytarcsai Hangulatok“

III. Nagytarcsai 
Fotópályzat

Szeretsz fotózni? Vannak jó képeid
Nagytarcsáról, amelyeket másokkal is
szívesen megosztanál?  Most itt a lehető-
ség! A Nagytarcsai Kulturális Csoport III.
alkalommal hirdet pályázatot, amelyre
Te is jelentkezhetsz!

Témák útmutatásként:

Életképek, sport, kultúra, szabadidő, ha-
gyomány,pillanatképek, portrék, látképek,
épületek, szűkebb környezet, lakóhely, táj-
kép…

Maximum 5 db – tíz évesnél nem régeb-
bi – saját fotót és a kitöltött regisztrációs la-
pot várjuk Tőled. 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 ne-
vedet és a fotózás időpontját (évszám), illet-
ve elérhetőségeidet. 

A regisztrációs lap a  www.nagytarcsa.hu
és a www.tarcsavilag.hu honlapokról tölthe-
tő le.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a
szervezők a személyes adataikat (szigorúan
a pályázattal és annak publikációjával kap-
csolatban) kezeljék. 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 

2017. augusztus 20.

A zsűri által kiválasztott fotókat a Faluna-
pon, 2017. szeptember  24-én, és attól kezd-
ve az év végéig mutatjuk be kiállítás
formájában Nagytarcsán, a LÁJK cukrászdá-
ban (Rákóczi u. 71.). 

A helyszínen lehetőség nyílik közönség-
szavazásra is. 

A zsűri tagjai:

Győriné Kováts Andrea múzeumvezető
Rimóczi Sándor polgármester
Tóthné Szakály Andrea amatőr festő 
Szlaukó Istvánné NSzÖ-elnök

További információ:

Sebők Zsuzsanna: 
sebokzsuzsika@gmail.com  
Telefon: +36 20 824-3178

A pályázat támogatói: 

Nagytarcsai Szlovák Önkormányzat
Nagytarcsai Önkormányzat
LÁJK Cukrászda
Nagytarcsai Tükör
SzilasTV

Visszajöttem



Avisszajelzések alapján jó döntés volt
a piacot áthelyezni. Így a település

centrumában van, mindenhonnan meg
lehet közelíteni. A pavilonsor alatt ké-
nyelmesen lehet vásárolni. Az autóval ér-
kezők is egyre jobban alkalmazkodnak a
péntek délutáni közlekedési helyzethez.
Fehér István piacfelügyelő gondoskodik
a piac rendjéről és a FLEX polgárőrei
igyekeznek minden balesetveszélyes
helyzetet megelőzni. Ne feledjük: pénte-
kenként a piac üzemelési ideje alatt nem
szabad a területre behajtani!  

A vásárlók örömére tovább bővül a
választék. A nagytarcsai kertekben is
megjelentek a friss tavaszi zöldségek.
Együnk minél több hónapos retket, fejes
salátát, ropogós újhagymát! Lassan a
borsó és a spenót is beindul. Állandó
árusaink kínálatában megtalálhatjuk a
helyben nyert mézeket, füstölt finomsá-
gokat, házi tejtermékeket és savanyúsá-
gokat, házi tésztákat és ízesítőket.
Gyönyörű mézeskalácsokat és gyógynö-
vényes szappanokat is lehet kapni. Aki
még nem kóstolta a kézműves grillsajtot,

annak jó szívvel ajánlom,
egy gasztronómiai élmény!
Új partnerünk rendszere-
sen friss háztáji baromfit
hoz a piacra. Csirke 750
Ft/kg, tyúkot és kakast ren-
delésre hoznak 600 Ft/kg
áron. Tisztított, belezett, de
egész baromfiról van szó, a feje és a lába
is rajta van. Magas minőségű, háztáji ter-
mék. A következő baromfivásár időpont-
jai május 19 és június 9. A baromfiárus
házaspár minden hónap harmadik pén-
tekén fog jönni a piacra. Elérhetőség és
rendelés Sleisz Péter és felesége 30/471-
20-51 csirkerendeles@gmail.com 

A piacon már hagyományos és diabe-
tikus süteményeket, aszalt gyümölcsö-
ket, sőt virág- és zöldségpalántákat is
lehet kapni. Az epervásárt már szerve-
zem, reményeim szerint frissen szedett
hazai földieperrel tudunk kedveskedni a
vásárlóknak. 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ
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Bővülő választék a piacon!

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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ANagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület szerve-
zésében a 7. és a 8. osztályosok kaphattak

egy barátságos, beszélgetős órát a mondjne-
metadrogokra.hu munkatársaival. Főként a dro-
gok fajtáiról, hatásairól és ezeknek a kihatásairól
az emberi szervezetre esett szó. A gyerekek
örömmel fogadták őket, és egyhangúan meg-
szavazták, hogy jó lenne egy hasonló alkalmat
szervezni a későbbiekben ismét! Köszönjük a
www.mondjnemetadrogokra.hu munkatársai-
nak, Németh Gergőnek és Fazekas Tamásnak ezt
a kimondottan jó előadást! Továbbá a Blaskovits
Oszkár Általános Iskola intézményvezetőjének a
lehetőséget!  A FLEX YouTube csatornáján meg-
található az eseményen készült videó.

Mint minden évben, idén is csatlakozott
egyesületünk a szemétszedéshez, sajnos az eső
miatt kevesen tudtak részt venni. A FLEX a szo-
kásos Füzes Autómosó & Autókozmetikától az
M0 Caffe & Motelig szedte a szemetet! Több
mint kettő utánfutónyi szemetet szállítottunk el
a gyűjtőpontig.

Sajnos szomorúan vesszük tudomásul, hogy
egy hónap távlatában ismét fel-feltűnek üres
üdítős palackok, nylon szatyrok! 

Ezen felül a szabadidő parkban tartott faül-
tetésen is ott voltunk, ahol egyesületünk tagjai
15 fát ültettek el, és azóta is locsolják őket.

Polgárőreink minden nap járőröznek a tele-
pülésen, igyekszünk a közbiztonságot fenntar-
tani. Az elmúlt időszakban több tűzesethez is
riasztottak minket, legutóbb a Füzesliget mö-
gött található lovardánál égettek trágyával ke-
vert hulladékot. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGÁLLAPODÁST kötöt-
tünk a Szivárvány Evangélikus Keresztyén Óvo-
dával. A megállapodás célja a Polgárőr
Egyesület fokozottabb bevonása az óvoda által
szervezett rendezvények, közterületen történő
óvodai programok biztosításába, továbbá felké-
résre jelzőőri feladat ellátására. Ennek során kü-
lön figyelmet kell fordítani a bűnmegelőzési,
baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-
megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, kör-
nyezetvédelmi, katasztrófa elhárítási
feladatokra.

Az elmúlt néhány hónapban az építkezések
miatt valóságos átjáróház lett Nagytarcsa szá-
mos lakóparkja. Ezt nem csak a poros utakon, a
zajon, vagy a folyamatosan beszakadó csator-
nafedeleken vehetjük észre, hanem a saját érté-
keinken is. Sajnos a közelmúltban történt egy
betörés az egyik lakóparkban. Az elkövetők si-
kerrel jártak, a kerti házból kerékpárokat és szer-
számokat tulajdonítottak el.

Természetesen nem szabad párhuzamot
vonni az építkezések és a betörési kísérlet kö-
zött, de elfeledkezni sem szabad róla, hogy egy
építkezés jó lehetőséget adhat arra, hogy a nem
kívánatos egyének mindenféle figyelemfelkeltés
nélkül feltérképezzék a mozdítható vagyontár-
gyakat. Figyeljünk tehát egymásra is, valamint a
kóborló, figyelő tekintetekre, ismeretlen arcok-
ra! Utcán parkoló autónkban ne hagyjunk érté-
keket!

Sajnos az általunk benyújtott három pályázat
egyikén se nyert el támogatást civil szerveze-
tünk. Nagyon számítunk a lakosság támogatá-
sára! A használt sütőolaj által befolyt összeg is
egyesületünk működését segíti. Ezúton is kér-
jük, akinek módjában áll, támogassa polgárőr-
ségünket, gyűjtsék használt sütőolajukat
számunkra, hogy továbbra is jelen lehessünk
Nagytarcsa település közbiztonságának megőr-
zésében! 

Új olajleadási lehetőség Nagytarcsán:
Gyűjtse össze használt sütőolaját és hozza el

nekünk, vagy adja le a hét és a nap bármely sza-
kaszában az új OLAJLEADÁSI pontokon, ahol
egy felmatricázott hordó található. Ebbe bele-
helyezni kérjük az összegyűjtött olajat, nem pe-
dig beletölteni!

Leadási pontok: 
-Füzesliget Mező út elején (FLEX bódé, sze-

lektív sziget)
- Háztáji Piac (Pékautó mellett)
- Petőfi lakótelep (Petőfi lakótelep 15.)
- Középső ABC (Coop)

Pátria Takarék 65100259-11406091 
Minden anyagi és tárgyi támogatást hálásan

köszönünk!

FLEX POLGÁRŐR EGYESÜLET

Nagytarcsán szép hagyomány, hogy a
NAGYTARCSAIAK A NAGYTARCSAIAKÉRT
karácsonyi jótékonysági akcióban befolyt
támogatások egy részéből húsvéti ado-
mánycsomagok is kiosztásra kerülnek. Idén
az adományozók jóvoltából 25 nagytarcsai
családnak tudtunk húsvétra egy kis örömet
szerezni. Az támogatási folyamat a Nagy-
tarcsa Közalapítvány által történt. Az akció
fő koordinátora a Nagytarcsai Szociális Se-
gítő (Családsegítő) Szolgálat volt. Új veze-
tője Dr. Palkó Éva és munkatársai
készséggel segítettek a jótékonysági akci-
óban. 

A élelmiszercsomagok összeállítását
Szlaukó Istvánné Kati, a Nagytarcsai Szlo-
vákok Önkormányzatának elnöke  vállalta
fel, aki a FLEX önkénteseivel bevásárolt,
majd az ajándékokat gyönyörűen becso-
magolta. 

Az ünnephez illően sonka, torma, cso-
koládé és más finomságok voltak az ado-
mánycsomagban. A megajándékozandók
listáját a Családsegítő munkatársai javasla-
ta alapján állítottuk össze, kisnyugdíjas, be-
teg hozzátartozóját ápoló személy,
nagycsaládos, gyermekét egyedül nevelő
szülő is szerepelt a listában. 

A csomagok a húsvét előtti napokban
átadásra kerültek. Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani az adományozóknak és
a jótékonysági akcióban résztvevő minden
segítőnek! Az akciót novemberben újra in-
dítjuk!

RÓNAINÉ KRISZTINA

Adományok húsvétkor is

FLEX Polgárőr Egyesület 
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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.

Gödöllői Járási Hivatal 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.,Telefon: 06 (28) 529-187

Fax: 06 (28) 529-236, E-mail: pmh@godollo.hu
Honlap:  www.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: 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

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

Nagytarcsa  Közalapítvány 
Kérjük, idén is  támogassa 

adója 1%-ával  
lakhelyét!

Számlaszám:  
65100259-11045421            

Adószám:  
18698635-1-13

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

Pótnagyiként - akár alkalmanként is - gyermek-fel-
ügyeletet vállalok. Imádom a gyerekeket, egészség-

ügyi végzettséggel, 
több éves gyakorlattal rendelkezem. 

Telefonszámom: 06209703524 
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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

Ballagásokra 
rendelést felveszünk!

- Alkalmi és különleges virágcsokrok, 
virágkosarak készítése

- Ajándékkosarak összeállítása, díszcsomagolás  
- Esküvői csokrok, kiegészítők, rendezvény-
dekoráció

- Irodák, irodaházak rendszeres virágellátása
- Koszorúk készítése
- Ajándéktárgyak, kellékek, kiegészítők

Nagytarcsa területén
megrendeléseit leadhatja üzletünkben, telefonon vagy
e-mailben és mi kiszállítjuk Önnek!

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w május 19‐én, pénteken 12‐18‐ig
w május 20‐án, szombaton 8‐12‐ig
w június 2‐án, pénteken 12‐18‐ig
w június 3‐án, szombaton 8‐12‐ig
w június 16‐án, pénteken 12‐18‐ig
w június 17‐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


