VII. ÉVFOLYAM
3. SZÁM

2018
MÁRCIUS

TÜKÖR

Iskolabővítés

Átadták az első termet

Múlt századi merengő

Járási századok

Árpi bácsi 90 éves

www.nagytarcsa.hu

Nagytarcsai

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

KÖZÉRDEKŰ

2

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

Információk az országgyűlési választásokról
Amint az már a sajtóban is megjelent, április
8-ra írta ki az országgyűlési képviselők választását Áder János köztársasági elnök.
Kinek van választójoga?
Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga
van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők
választásán választó (aktív választó jog) és választható legyen (passzív választójog).
Az országgyűlési képviselők általános választásán a külföldön élő választópolgárok is
rendelkeznek – ugyan korlátozott mértékben
– választójoggal.
A választójogot csak az ún. természetes kizáró okok korlátozzák: nem rendelkezik választójoggal az, akit
• bűncselekmény elkövetése vagy
• belátási képességének korlátozottsága
miatt a bíróság a választójogból kizárt.
A választásokon elsődlegesen a lakcíme
szerinti szavazókörben szavazhat. Ha máshol
(másik településen, vagy másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában
korlátozott, kérheti a következő módon szavazását:
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelem
benyújtása
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (nemzetiségi regisztráció fogyatékos
segítése, adatletiltás, uniós regisztráció) bármikor be lehet nyújtani.
• A nemzetiségi regisztráció, illetve hatá-

lyának kiterjesztése az országgyűlési választásra csak akkor kerül átvezetésre az országgyűlési választás szavazóköri névjegyzékén,
ha legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon, azaz 2018. március 23-án 16 óráig beérkezik a kérelem az illetékes HVI-hez.
• A mozgó urna iránti kérelmet a szavazás
napján 15.00 óráig lehet benyújtani: a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig a
Helyi Választási Irodához (amely szavazóköri
névjegyzékében a választópolgár szerepel)
vagy azt követően, legkésőbb a szavazás napján 15.00 óráig az Szavazatszámláló Bizottsághoz.
Az átjelentkezés iránti kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig lehet benyújtani.
• A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti
kérelmet 2018. március 31-én 16.00 óráig lehet benyújtani.
A kérelem benyújtásának módja és helye
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a
választópolgár benyújthatja
• személyesen
• levélben, illetve
• a választások hivatalos honlapján:
www.valasztas.hu.
A szavazás
a) A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
• a lakcíme szerinti egyéni választókerületi
jelöltre és
• egy pártlistára szavazhat.

b) A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként
szereplő
választópolgár
• a lakcíme szerinti egyéni választókerületi
jelöltre és
• nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat
A nemzetiségi választópolgárok dönthetnek úgy, hogy nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára szavaznak. Nagytarcsán
eddig 132 választópolgár kérte felvételét a
szlovák nemzetiségi névjegyzékbe és közülük
19-en kérték az országgyűlési választásokra is
kiterjeszteni nemzetiségi szavazati jogukat,
tehát ez a 19 fő (illetve aki még március 23-án
16 óráig regisztrál) nem a magyarországi pártlistára, hanem saját nemzetiségének listájára
szavaz. A mandátumkiosztáskor a nemzetiségi listák szavazatait is figyelembe veszik. Azok
a nemzetiségek, amelyek nem jutottak mandátumhoz, egy nemzetiségi szószólót (a lista
első helyezettje) küldhetnek az országgyűlésbe. A szószólót az országgyűlési képviselőkkel
azonos jogok illetik meg, leszámítva, hogy
nem szavazhat a parlament döntéseikor.
A Nagytarcsai Helyi Választási Iroda
(HVI) elérhetőségei:
Vezetője: Solymosi Beáta jegyző
Címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
Telefonszáma: 28/450-204
Választással kapcsolatos bármilyen kérdéssel hívható:
Vass Ildikó: 28/450-204/106. és
Németh Katalin 28/450-204/107.

Kikre szavazhatunk Pest megye 6. számú választókerületében?
Az illetékes Területi Választási Bizottsághoz a meghatározott határidőig (március 5.) huszonhatan (!) adták le egyéni
jelöltként az összegyűjtött ajánlószelvényeket. Közülük a lap nyomdába adásakor (szintén március 5.) csak ketten voltak jogerősen, hatan nem jogerősen nyilvántartásba véve. Többségük státusza még csak a „bejelentve“ minősítéssel
szerepelt, s voltak nem jogerősen elutasítottak is a listában.
Fentiekre való tekintettel lapunk márciusi számában nem tudunk választ adni a címben jelölt kérdésre.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a valasztas.hu internetes portált, de a végleges jelölti lista megtalálható lesz majd a
nagytarcsa.hu honlapon is.
(A SZERK.)
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Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

HIRDETÉSI ÁRAK
Méret
Hirdetési ár:
1/16
3000 Ft
1/8
6000 Ft
1/4
12 000 Ft
1/2
24 000 Ft
1/1
48 000 Ft
Lakossági apró 20 szóig ingyenes.
Üzleti apró 20 szóig 1500 Ft.
Az árak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák!
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A polgármester válaszol
Tisztelt Honfitársaim!
Ezúton szeretnénk megköszönni segítő közreműködésüket abban, hogy a településen a járdák nagy része letakarításra került. Az extrém
időjárási körülményekre való tekintettel igyekeztünk mindent megtenni a község lakosainak
érdekében: három rászoruló részére vásárolt az
önkormányzat szociális tűzifát, és a FLEX Polgárőr Egyesület, valamint a Nagytarcsai Szociális
Segítő Szolgálat munkatársai fokozott figyelemmel kísérik az egyedül élőket és a segítségre szorulókat.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. munkatársainak
a tűzifa beszerzéséért és kiszállításáért.
Egyebek:
• VÍZHELYZET: A próbafúrások után két új kút
fúrására nyílik lehetőség. Az első kút fúrása az
idő javulásával elkezdődik és várhatóan 800
l/perc kapacitással járul hozzá a meglevő kutak
hozamához. Szerződést kötöttünk két vízügyi
szakértővel annak érdekében, hogy szakmai tudásukkal segítsék az önkormányzatot vízügyi
kérdésekben.
• KOMMUNÁLIS ADÓ CSÖKKENTÉSE: Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. évben

Határozatok
FEBRUÁR 26-ÁN TARTOTTA LEGUTÓBBI ÜLÉSÉT NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. AZ
ALÁBBIAKBAN A LEGFONTOSABB, KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ DÖNTÉSRŐL
TÁJÉKOZTATJUK OLVASÓINKAT.
A testület úgy döntött, hogy a 2017. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó
elszámolásokat a benyújtott dokumentumtok
alapján mind a nyolc tavalyi pályázó esetében
elfogadja. A következők pályáztak 2017-ben: a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, a Füzesligeti Lakópark Egyesület, a Nagytarcsai
Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület, a Nyugállományú Honvédők Egyesülete, a Nagytarcsai
Alapfokú Művészeti Iskola, a Blaskovits Alapítvány, illetve a Szivárvány Evangélikus Óvoda.
Beérkeztek a pályázatok az idei rendezvényekre is. A képviselők úgy határoztak, hogy a benyújtott pályázatok megvalósításához
szükséges források biztosítására a 2018. évi
költségvetés kulturális és sportkeretének terhére támogatási összeget biztosít az alábbi
bontásban: Hagyományőrző Kulturális Egyesület 3.500.000 Ft + repülőjegy. Nyugállományú Honvédők 1.200.000 Ft. Nagytarcsai
Tömegsport Egyesület 5.000.000 Ft – mindhárom a kulturális keretből. Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata 600.000 Ft a sportkeret,
valamint 2.945.000 Ft a kulturális keret terhére. Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 286.000 Ft a kulturális,
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fizetendő kommunális adót 18.000 Ft/évről
16.000 Ft/évre csökkentette.
• AZ ISKOLA BŐVÍTÉSE a terveknek megfelelő
ütemben halad, már átadásra került az első új
tanterem. A Nagytarcsai Tükörben bővebben
olvashatnak a beruházás alakulásáról.
• FOGÁSZAT, GYÓGYSZERTÁR, CSALÁDSEGÍTŐ
épülete: az ezeknek helyet adó épület március
végén kerül átadásra. Az energetikai pályázaton nyert nyílászárócsere és hőszigetelés mellett az épület teljes körű belső felújítását saját
forrásból valósítja meg az önkormányzat.
• HEMO: Szintén energetikai felújítás pályázaton nyert támogatásból valósult meg az épület
nyílászárócseréje és hőszigetelése, és kiírásra
került a feltételes közbeszerzés az épület belső
felújítására is, amely szintén saját forrásból valósul meg, reményeink szerint még az idén.
• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS: a kezdeti nehézségek
után a szemétszállítás zökkenőmentesen zajlik
a szelektív szállítással együtt.
• BÖLCSŐDE: 295 millió forintos EU-s támogatásból valósul meg a bölcsőde építése, amelyhez a tervek engedélyeztetései folyamatban
vannak. Ezt követően kiírásra kerül a közbeszerzés a kivitelezésre és eszközbeszerzésre.
• MÖMAX RAKTÁR: A Mömax Bútoráruház.
40.000 m2 alapterületű raktárral települ Nagytarcsa Szilas ipari parkjába (a legnagyobb beruházás a térségben).
• TÖMEGKÖZLEKEDÉS: a képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az építményadó megemelé-

sével forrást teremt a tömegközlekedés optimalizálására. A Volánbusszal folytatódtak tárgyalásaink a haránt irányú közlekedés
megvalósítása és a menetrend optimalizálása
érdekében. Ennek költsége várhatóan 15 millió
forint +ÁFA/év lesz. Eredmény április vége felé
várható. A jegyárak változatlanok maradnak. Az
új menetrend elérhetővé teszi a rákoscsabai
buszfordulót és az Örs vezér terét.

valamint 1.127.610 Ft a sportkeret terhére.
Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért 200.000
Ft a sportkeret és 200.000 Ft a kulturális keret
terhére. Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola
500.000- Ft (kulturális keret). Grund 6.000.000
Ft a sportkeret, valamint 9.000.000 Ft a tartalékkeret terhére. Flex Polgárőr Egyesület
1.800.000 Ft összeg működésre (50%-ban a
sport- és 50%-ban a kulturális keret terhére.) A
támogatások bruttó összegben értendők.
Döntés született, hogy az Akácfa u. 24. szám
alatti ingatlant érintően Nagytarcsa Község
Önkormányzata határozott idejű bérleti szerződést köt az ott lakókkal 1.600,-Ft/hó/év bérleti díj összegben. A bérleti jog nem
örökölhető és át nem ruházható.
Megállapodtak a képviselők abban is, hogy
Antal Éva volt óvodavezetőt az önkormányzat
„Pedagógus Szolgálati Emlékérem” díjra felterjeszti.
Határozat született, hogy az önkormányzat
Nagytarcsa ivóvízellátó és szennyvízelvezető
közművei rövid- és középtávú fejlesztési
feladataira vonatkozó szakértői feladatokkal
dr. Pécsi Kálmán mérnök, szakértő tervezőt és
Vitéz Sándor okleveles tervező mérnököt bízza meg.
Támogató döntés született Lajmer György r.
alezredes gödöllői rendőrkapitánynak történő
kinevezését illetően.
A képviselők felhatalmazták a polgármestert,
hogy folytasson tárgyalásokat a Pátria Takarékszövetkezet tulajdonában lévő Tompa utca
19. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
vagy bérletéről.
Határozott a testület, hogy támogatja egy
bankautomatának a Polgármesteri Hivatal
épületében való elhelyezését.

Felhívás tüdőszűrésre

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:
Óvodabővítés, a védőnői körzet bővítése, a
közbiztonság javítása, kamerabővítés, illetve a
körzeti megbízott részére szolgálati lakás biztosítása, ennek érdekében a HM-mel tárgyalások
folynak. Új orvosi körzet kialakítása. 15 millió
forintot terveztünk a költségvetésbe annak érdekében, hogy a Grundon befejezésre kerüljön
a Szabadidő Park, amelynek az idén fontos része a Skate Park megvalósítása. Várható átadás:
június. Civil szervezeteink idén is jelentős pénzügyi támogatásban részesülnek.
Tisztelt Honfitársaim!
A fent leírtakból is látszik, hogy Nagytarcsa település kiemelkedő intenzitással fejlődik, mind
az ide települő családok, mind a vállalkozások
tekintetében.
Településünk szép és vonzó, amelyre nagyon
büszkék vagyunk.
RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS
POLGÁRMESTER

zs

Tisztelt Nagytarcsai Lakosok!
Az ingyenes tüdőszűrést (40 éves kor
felett ingyenes, fiatalabbaknak vagy
foglalkozás-egészségügyi indokból
1700 forint) idén a XVI. kerületi tüdőszűrő állomás biztosítja.
Aki igényli a szűrővizsgálatot, az jelezze
a Szociális Segítő Szolgálat felé! Minimum 10 fő és időpont egyeztetés szükséges hozzá. A megadott időpontban
fogadják a nagytarcsai ügyfeleket rövid
várakozási idővel.
Jelentkezés a következő elérhetőségeken lehetséges:
Telefonon a 0670/9311962-es telefonszámon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban a Szociális Segítő
Szolgálat ügyfélfogadási idejében.
A tüdőszűrés igénybe vételéhez név,
nagytarcsai lakcím és TAJ azonosító
szám szükséges.
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
Tel: 06/28 450-204/109 m.
E-mail: szocialissegito@nagytarcsa.hu
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Blaskovits Alapítvány – a gyermekekért

Blaskovits Alapítvány a Gyer meA
kekért községünk egyik legrégebbi
civil szervezete. A múlt század végén,
1999-ben alapította meg Róth Józsefné,
Sipiczki Istvánné és Ócsai János.
Az alapítók célja az volt, hogy a
Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános
Iskola oktatási, nevelési feladatait minél
magasabb színvonalon végezhesse, és a
kötelező tantervi feladatok mellett valami többletet kapjanak az itt tanuló diákok, az itt dolgozó pedagógusok. Ezt a
célt valójában a nagytarcsai civilek öszszefogása valósítja meg. Az iskola diákjainak szülei, a helyi vállalkozások és a
község lakosainak támogatása biztosítja azt a hátteret, amely az Alapítvány
működéséhez szükséges.
Az Alapítványt a Kuratórium működteti; tagjait az Alapítók jelölik, munkájukért díjazás nem jár. A hosszú évek alatt
a szülők közül sokan részt vállaltak már
ebben a fontos közösségi munkában.
Munkájukat dicséri az a sok megvalósult projekt, amelyekkel szebbé, jobbá,
színvonalasabbá tették ezt a kis iskolát.
Az Alapítvány bevételei több forrásból származnak. A személyi jövedelemadó egy százalékokból minden évben
részesülünk, mint ahogy a Blaskovits
Gála bevételeivel is évről-évre számolhatunk, gazdálkodhatunk.
Az újság oldalain rendszeresen bemutatott, az idén már nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Gála
jelenleg az iskola egyetlen olyan rendezvénye, melyen tanárok, gyerekek és
szülők időt és fáradságot nem kímélve,
örömmel fáradoznak, hogy produkcióikkal vidám, felejthetetlen pillanatokat
szerezzenek egymásnak és nekünk,

nagytarcsaiaknak. A Gála színvonalát
emeli most már a nyolcadikosok nyitótánca is, amely vitathatatlanul a legtöbb
és örömkönnyet fakasztó műsorszámmá nőtte ki magát.
A pályázatokon nyert támogatások
bár nem rendszeresek, mégis fontosak a
költségvetés szempontjából, és komoly
segítséget, megtakarítást jelentenek a
magánszemélyek egyéni – nem csak
anyagi – felajánlásai, mint például a
könyvelési vagy az ügyvédi segítség.
Az Alapítvány céljai elérése érdekében műszaki berendezések beszerzésével, oktatási anyagok vásárlásával
támogatja az intézményt. Jelentős részt
vállal az iskolai rendezvények, ünnepségek lebonyolításában, segítséget nyújt
kirándulások, kulturális és sportesemények megszervezésében, támogatja a
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tanulmányi és sportversenyek nyerteseinek, résztvevőinek jutalmazását, hogy
minél több diáknak szerezhessenek minél nagyobb örömet.
A 2017-ben felajánlott SZJA 1%-okból, melyek összege 499.857 Ft volt, és
a Gála bevételéből tavaly többek között
2 db laptopot, projektort, kerékpártárolót, TV-konzolokat, CD-lejátszókat vásároltunk, valamint támogattuk a
tavasszal és ősszel is remekül kihasználható, barátságosabb, madárcsicsergős
tanóráknak, foglalkozásoknak helyet
biztosító kerti tanterem építését. Áprilisban az önkormányzat által kiírt pályázaton 100.000 Ft támogatást nyertünk
sporteszköz vásárlására, melyből új tatami szőnyeg került a tornaterembe.
Idén januárban újabb két laptoppal tudtuk bővíteni az iskola számítógépparkját.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni
mindazoknak, akiknek önzetlen segítségével, támogatásával és megtisztelő bizalmával eljutottunk idáig: minden
adózónak és támogatóinknak, az alapítóknak és a korábbi kuratóriumi tagoknak, az iskola pedagógusainak és
munkatársaiknak, diákjainknak és szüleiknek, különösen a Szülői Munkaközösség tagjainak és a Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft-nek, akik a rendezvények szervezésében, bonyolításában segítenek nekünk.
Reméljük, hogy közösen még többet
tehetünk gyermekeinkért, az iskoláért,
és idén is számíthatunk minden segítségre!
A KURATÓRIUM
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A Blaskovits Oszkár Általános iskola hírei
ISKOLABŐVÍTÉS:
Átadták az első termet
JÓ ÜTEMBEN HALAD NAGYTARCSÁN
AZ ISKOLABŐVÍTÉS. AZ ŐSZI ISKOLAKEZDÉSRE HÉT TANTEREMMEL GAZDAGODIK MAJD A BLASKOVITS
OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA, DE LÁSSANAK CSODÁT, AZ ELSŐ TEREM MÁR
EL IS KÉSZÜLT.
Meglátogatta a nagytarcsai általános
iskolát Vécsey László országgyűlési képviselő és Eich László tankerületi igazgató, akik Rimóczi Sándor polgármester
társaságában tekintették meg az építkezést. Itt a polgármesteren kívül Ősz
Gyula, a Közszolgáltató ügyvezetője kalauzolta a vendégeket.
Bejárva az építési területet, elérkeztek ahhoz a tanteremhez is, amely a hét
közül elsőként elkészült, és frissen festve várja a beköltöző diákokat.
Csatlakozott a csoporthoz Tóthné Seres Katalin intézményvezető is, tájékoztatva a látogatókat a terem leendő
rendeltetéséről, valamint Kiss Zoltán a
„társbérlő“ intézmény, a Művészeti Iskola intézményvezetője is.
Bár a résztvevők nem készültek átadó
ünnepségre, a helyzet mégis megkívánta az ünnepélyességet. Kissé meghatódva álltak a terem közepén, végül a
polgármester csak kimondta, hogy bár
nincsen nemzetiszínű szalag, de ezt a
termet immár átadják az iskolának, hiszen készen van, birtokba vehető. Aztán
kölcsönös gratulációk következtek,
ahogy ez egy átadó ünnepségen illik.
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Rimóczi Sándor olvasóinknak is öszszefoglalta gondolatait:
– Három éve várjuk, hogy ez a hét tantermes bűvítés megvalósuljon. Elmondhatjuk, hogy ezzel az előteljesítéssel
megvalósult az első ütem, amely reménykedésre ad okot. Annál is inkább, mivel a
falakon látható barackvirág szín a tavaszt, a megújulást, a reményt jelenti.
A polgármester felidézte, hogy méltatlan körülmények között folyt a tanítás, megalkuvások és kellemetlenségek
árán. Ezzel a nappal természetesen még
mindezeknek nem szakad vége, de látható az alagút vége: már csak egy kicsit
kell várni, hogy a bővítés teljesen befejeződjön.
A látogatás során Vécsey László országgyűlési képviselő is összegezte benyomásait.

– Nagyon komoly fejlesztésről van szó,
hiszen a nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola hét tanteremmel, egy étkezdével és melegítőkonyhával is bővül.
Mindezt nagyon is indokolta, hogy az ide
járó gyermekek száma már régen meghaladta azt a mértéket, amely az épület számára még elviselhető volt.
Rimóczi Sándor polgármester hozzátette: megszűnik a két intézmény folyamatos kompromisszumokat követelő
együttélése, a Művészeti Iskola elszaparáltan, az új szárnyban kap helyet. Ráadásul egy átrium is megvalósul majd,
amely szerinte az intézmény ékköve
lesz.
A jelenlévők a helyszínen elmondták,
lapunk hasábjain keresztül is köszönik a
szülők, a gyerekek és a nevelők türelmét, s meggyőződésüket fejezték ki,
hogy a következő tanév már a teljesen
megújult iskolában kezdődhet majd
meg.
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV
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Kalandos verseny avagy
egy kis lovagi krónika
A Szalay Könyvkiadó 2016 szeptemberében
hirdette meg először a Kalandos versenyt,
minden olvasni tudó általános iskolai tanuló
részére. A versenyt két korcsoportban rendezik, külön versenyeznek az alsós és a felsős diákok. A verseny célja a szövegértő
olvasás, valamint a csapatmunka játékos
formában történő fejlesztése az általános iskolák alsó és felső tagozatában. A részvétel
4 fős csapatokban történik, egy felnőtt segítő bevonásával. Egy-egy könyv megvásárlása szükséges ahhoz, hogy a versenyzők a
feladatokat meg tudják oldani. No meg kitartás, lelkesedés és némi háttértámogatás.
Bár a 2016-2017 tanévben a Blaskovits
Oszkár Általános Iskolából több osztály is
részt vett a versenyen, idén csupán egyetlen csapat képviselte Nagytarcsát. A 2. a
osztály négy lelkes diákja úgy határozott,
hogy részt szeretnének venni a Kalandos
versenyben. Ez a lehetőség tavaly még nem
adatott meg számukra, ugyanis a versenyre
csak második osztálytól lehet jelentkezni. A
Drégelyvári Domonkos, Fényes-Bali Márk,
Mészáros Benedek és Pajor Márton alkotta
négyes a Nagytarcsai Kerekasztal Lovagjai
nevet választották maguknak, és hősiesen
végigküzdötték a verseny hat fordulóját.
Idén az alsósoknak Szabó Zsolt Rémes vendégek című könyvét kellett elolvasniuk. A fiúk lelkesen végigizgulták a könyvet, majd
csapatgyűlések keretében, a határidők gondos betartásával nekiláttak az egyes fordulók feladatainak megoldásához.
Csapatnevet választottak és zászlót készítettek, kódot fejtettek, igaz-hamis állításokat bíráltak felül, megadott szavak
felhasználásával verset írtak, gigantikus
skandi rejtvényt fejtettek és egy 33+3 kérdésből álló, igencsak nehéz tesztet oldottak
meg.
A versenyben 1.863 alsós és 1.683 felsős
osztály vett részt. A csapatokat 7 régióra
bontották és minden régióból korcsoportonként az első 5 legtöbb pontot elérő csapat jutott tovább a régiós elődöntőbe.
Nagytarcsát és így a Lovagokat a Közép-Magyarországi Régióba sorolták, ahova Pest
megye, Budapest főváros és Szlovákia tartozott. A megszerzett 152,2 pontjukkal a fiúk
régiójukból a második legtöbb pontot elért
csapatként jutottak be az elődöntőbe!
A számok kedvelőinek néhány érdekesség: a régiónkban 247 alsós osztály versenyzett, és ebben a nagyszámú mezőnyben
lettek másodikak a Fiaink, mindössze 1,3
ponttal Vácrátót csapata mögött. A rendkívül izgalmasnak ígérkező elődöntőre február 28-án került sor, amikor több feladatból
álló kérdéssort kellett megoldania a csapatoknak megadott időkereten belül.

A verseny fődíja egy 3 napos hétvége a
párizsi Disneylandben. Nem lennénk őszinték, ha azt mondanánk, hogy nem örülnénk
a főnyereménynek. Mégis már most egy akkora élményhegy áll mögöttünk, így elmondhatjuk, hogy már mindenképpen
nyertek a Fiúk azzal, hogy beneveztek a versenybe. Az egyes fordulók feladataira való
kíváncsi várakozás, a csapatgyűlések megszervezése (ami talán az egyik legnehezebb
feladat volt négy olyan fiú között, akik közül
hárman néptáncolnak, az egyikőjük pedig
fociedzésekre jár), a beküldött feladatok kiértékelésére való izgatott várakozás, az önfeledt öröm a megszerzett pontszámok
kihirdetésekor. Ezek csupán néhányak azokból az élményekből, amiket a verseny adott
a Fiúknak.
Külön szeretnénk megemlíteni, hogy tavaly decemberben húsz napon át tartó versenyt hirdettek a szervezők, melyben a
legjobb csapatnevet keresték. 10 percenként lehetett szavazni és az első 20 helyezett
csapatot
külön
jutalomban
részesítették. Ez a csapatnév szavazás nem
volt része a versenynek, csupán egy lehetőség. Mondanom sem kell, hogy a rendkívül
lelkes szülők, nagyszülők, barátok bevonásával beindult a szavazó gépezet, melynek
sikeres működését semmi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a Nagytarcsai Kerekasztal Lovagjai 2.686 szavazattal a 14. helyen
végeztek!
Harmincz Mihályné, Margitka néni négy
diákja, akik nem csupán osztálytársak, hanem jóbarátok is, izgatottan készülnek az
elődöntőre. Ám a Nagytarcsai Kerekasztal
Lovagjai már most is méltán büszkék elért
teljesítményükre. Mi pedig rájuk!
PAJORNÉ SZÁNTÓ VIKTÓRIA
PATRONÁLÓ SZÜLŐ

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Együtt szavaltunk
A magyar kultúra napjához kapcsolódóan
több éve megrendezik az iskolák számára
az „Együtt szaval a nemzet” elnevezésű
programot.
Kölcsey Ferenc Himnusz című versének keletkezése emlékére minden évben
január 22-én, csatlakozva a világhálóhoz,
lehetőségünk van több tízezer hazai és
határainkon túl élő magyar diákkal együtt
szavalni egy-egy verset. Idén Kölcsey
Himnuszát mondtuk el közösen. Iskolánk
hetedik és nyolcadik osztályos tanulói
együtt tekintették meg a megnyitóját ennek a nemes hagyománynak, majd a pécsi Ghandi Gimnázium tanulóinak
vezetésével és Jordán Tamás művész úr
irányításával felhangzottak nemzeti
imánk sorai.
Iskolánkban a közös versmondást követően az együtt lévő diákok elszavaltak
még néhány Petőfi, Ady és József Attila
verset is. A megemlékezés perceiben
megtekintettük a Gandhi Gimnázium ünnepi műsorát is.
FÉNYES ERIKA
INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES
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Múlt századi merengő: böjttől – húsvétig
A nagyböjti idő hamvazószerdától
húsvétig terjedő időszakának országszerte megvoltak a maga hagyományai.
Az ünnepekre való felkészülésben
fontos szerepe volt a böjtnek, ami
belső, és a takarításnak, ami a külső megtisztulást szolgálta.
A hagyományok fennmaradásában fontos szerepet játszott a vallási hovatartozás is. A katolikus
vidékek gazdagabb hagyományokkal rendelkeznek, a protestáns közösségek pedig ősibb
elemeket őriztek meg szokásaikban.
Nagytarcsán az evangélikus egyház valaha nagy hatású formáló
erővel bírt az akkori faluközösségre. Ő volt a kultúra őrzője, az oktatás és nevelés felvállalója és a
személyiségformálás letéteményese, úgy is, mint elsőként a helyi elemi iskola építője, és fenntartója.
Majd a későbbiekben a felnőtt fiatalok oktatását, lélekformálását felvállaló népfőiskola megalapítója. A
templomban és az imaházban
megtartott közösségi, gyülekezeti
alkalmak, bibliaversenyek, színielőadások és kirándulások az akkori fiatalokra és egyháztagokra is
mélyen ható benyomással voltak.
Közel fél évszázad távolából maradandó lélekformáló erejének ékes
bizonyítékát tapasztalhatjuk Győri
András személyes élményeit és
gondolatait velünk is megosztó
írásában.
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ
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Bárcsak átélhetném újra!
Már-már feledem a rideg téli napokat,
sőt a latyakos patakparton elsőként nyíló
martilapuk sárga mosolya is fakult, mert
belemerültem a hétköznapok monoton,
ámbár vidám tavaszi zsongásába. Amikor
elütötte a hetet a toronyóra, János bácsi
beharangoz a reggeli istentiszteletre. A
parókia lelkészi irodája már megtelt aszszonytestvérekkel, de még mindig érkezik
valaki, mert behallatszik amint a súlyos
csizmák próbálnak megszabadulni a sártól
a vasrácson. Sajben néni is megérkezett.
Apám int, hogy kerítsek még egy ülőalkalmatosságot az érkezőnek. Jobb híján már
hozom is a nyikorgó zongoraszéket. Tömörülünk. Fejünk felett édesapám által
fabrikált lila keretű papír kereszt világít. A
rákötözött barkacsokor alatt egy töviskoszorú már nagypéntekre utal. Ebben a félhomályban lágyan énekeljük: "Krisztus
ártatlan bárány...". Ezek a meghitt alkalmak
itt csendben zajlanak. Ha enyhébb az idő,
akkor az imaházban gyűlünk össze és szép
énekes liturgiával zajlik az istentisztelet.
Ám a böjti szerda estéket a létszám miatt
még nagy hideg ellenére is mindig az imaházban tartjuk. Nagyhétre az oltáron lévő
vázában az elszáradt barkacsokrok fakulnak, már alig tartják magukat. Némelyik
nyílófélben maradt pamacs nesztelenül
pottyan le a szertartás alatt. Egy ilyen szerda estén (ha katolikusok lennénk, azt
mondanám "zsolozsmán"), imaházunk
amúgy metsző hideget sugárzó nyerstégla
padlójáról felém verődő "Dicsőítünk Krisztusunk ki szenvedtél" korál éneklése közben valami misztikus, szent és letisztult
compassió járt át. Ebben a pillanatban a
szerzeteseket nemcsak, hogy megértet-

tem, de titkos vágy fog el a tiszta, e romlott világtól elvonatkoztatott kolostori
életre. Szinte ott vagyok a hűvös, mívesen
megmunkált boltívek alatt, mezítlábamon
bőr saruval csendben lépkedek novícius
társaimmal az immola felé. Szürke darócvászon ruhám köteléke feszesre húzva derekamon, mintegy cilicium – emlékeztet
Krisztus szenvedésére.
Közben az ajkainkat halkan elhagyó
gregoriánt hosszan visszhangozzák a kerengő boltíves kövei: Vadis propitiátor, ad
immolandum pro omnibus... Bárcsak átélhetném újra és újra!

Volt egy csöves Orion rádiónk. Édesapánk ezen hallgatta esténként a Szabad
Európa Rádió híreit, és Gallicus rovatát, a
„Reflektor”-t. Sokat kínlódott mire kikereste, hogy a 19, 25, 31, vagy a 49 méteres
rövidhullám közül melyiken zavarmentesebb az adás. Amikor a szép zöld varázsszem nagyokat pislogott és jó volt a vétel,
még a „Forgószínpadot” is végighallgatta.
Egyszer a Bizományi Áruházban lecserélte
a rádiónkat egy nagyobb típusra, amelynek a tetejére rá volt eszkábálva egy lemezjátszó. Ezzel már nem csak a 78-as
fordulatú háromnegyedes, „normál” gramofon bakelitkorongokat lehetett lejátszani, hanem a „mikrobarázdás” kis- és
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nagylemezeket is. Ettől kezdve a rádióasztal alsó polcán elkezdtek gyülekezni a finom illatú LP-k. Elsőként Bach oratórikus
művei. A böjti vasárnap esti bibliaórákra
Édesapám felcipelte a hatalmas politúros
„hifitornyot” az imaházba. Licenciás Kati
néni bő szoknyája szélén ülve hallgattam
a gyülekezettel alkalomról alkalomra Bach
János passióját, Édesapám magyarázatával.
Pár évvel később a HERMONS együttes
megvette első „Bogosi” féle erősítőjét.
Amikor Horváth Miska lőszeresládából készült hangfalába beszerelte a négy néprádióból kinyert hangszórókat, akkor már mi
cipeltük fel ezeket a monstrumokat a
templomtoronyba Feltámadás ünnepének
hajnalán. Így leváltva a „halk” énekkart,
apám bakelitjeiről zengett a harangjátékkal tűzdelt toronyzene. Mindössze 30 Wattal, de számomra mégis eget rengető
erővel szóltak a templomtorony ablakaiból Bach húsvéti kantátái: Der Himmel
lacht, die Erde jubiliert, (BWV 31: Nevet az
Ég! Ujjong a Föld) és az Erfreut ihr Herzen
(BWV 66: Örvendjetek, ti szívek). Könnybe
lábadt szemmel így éltem át többször is
Krisztus feltámadását. Ezek a húsvét hajnalok számomra nem emlékek, hanem
életre szóló élmények, melyek másokra

csak annyiban tartoznak, amennyiben a
Lélek által indíttatva vagyok, leszek, hogy
megosszam.
Most ennyire.

2018. évi MÚZEUMI
RENDEZVÉNYNAPTÁR

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

A FALUMÚZEUM
TÉLI
NYITVA TARTÁSA
Kedd: 10-14 óráig
Szerda: 10-14 óráig
Csütörtök: 10-14 óráig
Egyéb időpontokban
a 06-70-379-8262
telefonszámon,
előzetes
egyeztetéssel,
csoportok számára
bejelentkezéssel
látogatható!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Családi kézműves szombat
délutánok
Március 10. „NEMZETISZÍN“
Május 5. ANYÁKNAPI
Június 16.
Múzeumok Éjszakája
Időszaki fotókiállítás-megnyitó
Június 18-tól - július 7-ig
szünidei népi
kézműves tanfolyamok:
szövés-fonás és
gyöngyékszerkészítés
Szeptember 15-16.
Kulturális Örökség Napok
Pest Megyei Értékek
vándorkiállítás
November 10.
Márton napi családi délután
December 1.
Adventi koszorú készítő
családi délután
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Könyvtári hírek
Március 15-én ünnepeljük az 1848/1849-es
szabadságharc 170. évfordulóját. Iskolai tanulmányainkból, a korábbi időkben olvasott,
nézett és hallott dokumentumokból ismerjük
a szabadságharc történetét, szereplőit. Ezúttal próbáljunk meg kicsit a kulisszák mögé
nézni! Két könyvet szeretnénk ajánlani a témával kapcsolatban, az elsőt a felnőtteknek,
a másodikat a gyermekeknek.
Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld –
Levelek, hősök, történetek 1848/49-ből
A tavaly megjelent könyv 1848-49-ben
született levelek segítségével meséli el a forradalom és szabadságharc történetét. A kötetben az ismert szereplők személyes hangú
magánlevelei mellett az utca embereinek
üzenetei mutatják be az ismert történelmi
eseményeket és a mindennapok küzdelmeit.
A 170 évvel ezelőtti emberek mást és másképp tartottak fontosnak, örömeik és fájdalmaik,
reményeik
és
félelmeik
emberközelibbé teszik a két esztendő krónikáját. A kötetben szereplő 163 levél mindegyikéhez egy-egy rövid történet is társul a
Nyáry Krisztiántól megszokott stílusban.
Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek
A novelláskötet 1899-ben jelent meg először. Az ifjúság kedvelt olvasmánya volt. A
kötetben nem a történelem irányítóiról, hanem az egyszerű emberekről, közkatonákról,
lelkes hazafiakról olvashatunk, akik vérüket
és boldogságukat adják a nagy közös ügyekért. A Korhadt fakeresztek hős lelkű kisemberei
1848-49
forradalmának
és
szabadságharcának állítottak szép emléket,
ebben a novellás könyvben. Az író a következőket írja a kötet Előszavában: "...Vannak benne való történetek, poros aktákból, egykorú
levelek megsárgult betűiből, még élő kortársak szóbeli előadásaiból kihámozva. Vannak
benne fantasztikus históriák, melyekkel az akkori emberek szilaj lelkét óhajtottam jellemezni... Némelyik történetben a magam
merész álmait regélem el... Itt-ott vidámabb
húrok pendülnek meg a mindennapi tábori
életnek, a jókedvű, egyszerű katonafiúk,
nemzetőrök gondolkodásmódjának ecsetelésére..."
Az alábbiakban a Pest megyei Könyvtártól
megrendelt könyvcsomagból válogattunk
egy csokorra valót.
Gyerekeknek:
Nógrádi Gábor:
PetePite – Az apu én vagyok
Pete Péter, azaz Pite
egyetlen éjszaka alatt felnőtté változott. Pontosan
olyan lett, mint az édesapja. És a csodáknak itt még
nincs vége! Hiszen, ha Pite
az apja testébe költözött,
akkor mi történt az édesapával, dr. Pete Ádámmal?
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Mindenki gondolt már arra gyerekként, hogy
milyen jó lenne felnőttnek lenni, és fordítva.
Érdekes, hogy minden nézőpontból a másiknak könnyebb… Mennyire máshogy látjuk a
világot, mennyire máshogy gondolkodunk
felnőttként, pedig mi voltunk gyerekek, a
gyerekek viszont még nem voltak felnőttek,
így nehezebben látnak, értenek meg dolgokat. Ajánlom minden kamasznak, kamaszos
szülőnek, legjobb, ha együtt olvassák és
együtt kacagnak rajta.
Szepes Mária: Pöttyös Panni egy napja
Pöttyös Panni egy napját kísérheted figyelemmel
óráról órára, a reggeli ébredéstől, az óvodai élményeken és kalandokon át
nagymama érkeztéig, a vacsorától az esti fürdésen át
az villanyoltásig. A könyvben található órán nyomon
követheted Panni napirendjét. Állítsd be bátran a mutatókat és gyakoroljuk együtt az
órát!
Boldizsár Ildikó: Esti állatmesék
A szerző ismert meseterapeuta, mesekutató, ez
már sokadik értékes mesegyűjteménye – ezúttal kizárólag állatokról. Az
állatmeséket már a 3-4
évesek is szívesen hallgatják, a náluk nagyobbak pedig élvezettel fejtik meg,
hogy az állatok karaktere mögött milyen emberi tulajdonságok rejtőznek. Az állatmeséket
így jó szívvel ajánlhatjuk minden korosztálynak. Megtalálhatóak benne klasszikus, ismert
népmesék, de az újként hatóak is, mert a
szerkesztő a világ számos tájáról gyűjtögetett
állatmeséket. Az illusztrációk pedig tetszetősek, kedvesek.

Fredrik Backman: A hazavezető út
minden reggel egyre hosszabb
A szerzőt eddig rendkívül jó humorú regényei
alapján ismerhettük meg,
melyek könyvtárunkból is
kölcsönözhetőek: „Itt járt
Britt-Marie”; „Az ember, akit
Ovénak hívnak”; „A nagymamám azt üzeni, bocs”.
Ezúttal egy szívszorító,
bölcsességekkel teli rövid könyvet írt a búcsúzásról, az emlékekről és az elengedésről.
Noah életében különleges szerepet tölt be
nagyapja, akivel nagyon hasonlítanak egymásra, és akivel minden beszélgetés egy új
kalanddal ér fel. Nagyapó már rettentően
öreg. Olyan öreg, hogy a dolgok kezdenek elmosódni a fejében. Szeretett számjegyei, remek ötletei, egy sátor a szigeten, a képek a
fiáról, az unokájáról, nagyanyó emléke. Mindezek gyönyörűséges, szívszorító képekben
kavarognak agyának egyre fáradó tekervényeiben. Olyan, mint egy kihunyóban lévő
csillag. Vagy egy különleges táj, amely lassan
eltűnik a vastag hótakaró alatt…
Nagy Judit: Ébredéseim
A szerző élete álomszerűen indult: fiatalon a televíziózás pörgős világába
került, majd férjhez ment
nagy szerelméhez. Azonban alighogy szép és
egészséges kislányát karjaiba vette, egy pillanat alatt
elsötétült minden. Több
mint egy nappal a szülés
után tért csak magához. Születés- és halálélmény, felkészülés és felkészületlenség, lerombolás és felépítés. Anyaság, nőiesség,
karrier. Ez a könyv egy tíz éve tartó önismereti utazás története.

Felnőtteknek:
Kepes András: Világkép
Kepes András újságíró,
író és egyetemi tanár jelen
kötete egyfajta GPS-ként
segít eligazodni az olvasónak zűrzavaros világunkban. Ebben a könyvben
élete, találkozásai, olvasmányai apró darabkáiból próbál összeilleszteni egy
lélekvesztőt, amelyen, mint
Afrika partjairól a fuldokló menekültek, átvergődünk a 21. századba. Olyan ennek a
könyvnek az olvasása, mint egy kellemes, kiadós, mélyreható beszélgetés Kepes Andrással. Ámulatba ejtő az általa elénk tárt
emberek és a világ sokszínűsége, még a rózsaszín szemüveget is hajlandóak vagyunk
levenni, hogy megvizsgáljunk alaposan, egy
másik oldalról, elfogulatlanul egy adott szituációt. Kicsit tanít, kicsit kikapcsol, kicsit szórakoztat, kicsit elgondolkodtat.

Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos
ingyen iratkozhat be és ingyen kölcsönözhet.
A könyvtár nyitvatartási ideje:
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

9 – 15 óráig
11 – 17 óráig
zárva
11 – 17 óráig
9– 13 óráig

Megközelíthető az iskolát megkerülve a
tornatermi bejárat felől.
Telefonszám: 06-70-337-8752
E-mail: bokkonyvtar@gmail.com
A Facebookon:
https://www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar
FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

Nemzetiségi eredményekről és tervekről
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata megtartotta első testületi ülését. Értékeltük az elmúlt évben elvégzett,
valamint az előttünk álló feladatokat. A
tavalyi évben tizennégy rendezvényre
kaptunk megbízást, valamint részt vettünk több rendezvény szervezésében,
lebonyolításában. A 2017-ben kapott állami támogatások, pályázati források,
valamint az önkormányzattól kapott pályázati pénzek elszámolása határidőre
megtörtént.
Ebben az esztendőben a tavalyihoz
hasonló programokra adtunk be pályázatot az önkormányzat felé. Amennyiben a testület támogatja, akkor idén is a
következő rendezvényeket szeretnénk
megvalósítani: községi nemzeti ünnepek, majális, szlovák tábor, kulturális
örökség napok, falusi búcsú, szlovák
nemzetiségi nap, húsvéti és adventi készülődés, adventi gyertyagyújtások, Varecska klub. Szeretnénk egy szlovák
nyelvű Képes vendégváró füzetet kiadni, kiegészítve egy kalendáriummal,
amelyhez már pályázati támogatást
nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
Nemzetiségi téren fontos feladatunknak tartjuk nemzeti identitásunk megőrzését. 2018. április 8-án, az
országgyűlési választásokon ismét lehe-

tőségünk lesz nemzetiségi képviselőt
választani. Várjuk azok jelentkezését,
akik még nem regisztráltak a nemzetiségi névjegyzékbe, illetve akik már regisztráltak, de nem terjesztették ki az
országgyűlési választásokra. A www.valasztas.hu oldal adatai alapján 132 fő regisztrált
eddig
a
nagytarcsai
nemzetiségi névjegyzékbe, de közülük
csak 21-en terjesztették ezt ki az országgyűlési választásokra is, ami azt jelenti,
hogy jelenleg csak 21 ember szavazhat
magyar pártlista helyett szlovák nemzetiségi listára. Az országos nemzetiségi
listát állító, de mandátumot nem szerző
nemzetiséget a lista élén álló személy
nemzetiségi szószólóként képviseli a
parlamentben. Kérek minden nemzetiségünkkel szimpatizáló személyt, legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon,
azaz 2018. március 23-án 16 óráig érkeztesse nemzetiségi regisztrációs kérelmét (amely kiterjed az országgyűlési
választásokra is) a Nagytarcsai Helyi Választási Irodához!
A másik fontos feladatunk a szlovák
nyelv oktatása. A 2018/2019-es tanévben a Csömöri Önkormányzat, valamint
az Országos Szlovák Önkormányzat támogatásával, szlovák nemzetiségi oktatás indul, ahová várják a nagytarcsai
most első osztályba készülő gyerekeket

is. A regisztráció és oktatás ügyében, valamint a programok iránt az alábbi telefonszámokon
és
elektronikus
levélcímeken lehet érdeklődni: Szlaukó
Istvánné NSZÖ elnök: 70/387-4576;
szlaukone.kati@gmail.com; Németh Katalin nemzetiségi referens: 70/337-1752;
igazgatas1@nagytarcsa.hu.
A rendezvények az Önkormányzat, a
Szlovák Önkormányzat, a Pest megyei
Szlovák Önkormányzat anyagi támogatása, valamint a szlovák képviselők, önkéntesek önzetlen munkája nélkül nem
jöhetnének létre, köszönet érte mindenkinek! Ha valaki kedvet érez hozzá,
szívesen várjuk csapatunkba támogatóként, önkéntes segítőként ez évi terveink megvalósításához!
Reméljük, ebben az évben még egy
nagy álmunk is megvalósul: a HEMO felújítása után kapunk egy helyiséget, ahol
lehetőségünk lesz olyan programokat is
megvalósítani, amilyeneket most helyhiány miatt nem tudunk.

Nagytarcsa új lakói

Fényes Olivér vagyok.
2017 Szilveszterének
napján, Apukám névnapján hagytam el
Anyukám albérletét.
Kicsit hamarabb mint
kellett volna, de 3690
g-mal és 58cm-rel már
nem fértem el, de nem
baj, mert otthon már
mindenki nagyon várt engem, köztük 2,5
éves Gergő bátyám is.

Geszti Erik vagyok,
2017. szeptember 16án születtem, 3300
grammal és 52 cm-rel.
Első baba lettem
Anyukám és Apukám
számára. Nagyon huncut, mosolygós, nevetős baba vagyok.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ
LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN
LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES,
HOSSZÚ ÉLETET!
HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN 2016-2018 KÖZÖTT SZÜLETETT GYERMEKÉT IS LAPUNK HASÁBJAIN KÖSZÖNTSÜK, KÉRJÜK KÜLDJE EL A
GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATKOZÁSÁT 1-2 SORBAN A
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM
E-MAIL CÍMRE
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIÁNAK.
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK
ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG.

Székely Dóra Jázmin
a nevem, 2017. december 26-án születtem, 2870 grammal és
52 centiméterrel. Szüleim, Géza nagypapám és Ági nagy
örömére egy egészséges, boldog és kiegyensúlyozott
kisbaba vagyok.

Szűcs Rebeka Sára a nevem, 2016. augusztus 7-én láttam meg a napvilágot. Van egy 7
éves nővérem Hanna, akivel sokat szoktunk
játszani és sok dolgot tanulok tőle. Van egy
kiscicám is, akivel szintén sokat játszom. Nagyon szeretem a
zenét és nagyon
szeretek táncolni
is. Barátságos és
segítőkész kislány vagyok. Szeretek jókat enni,
aludni és pancsolni.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ
NSZÖ ELNÖK

Az önkormányzat minden, 2017. január 1.
után született nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal köszönt.
A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagytarcsai címerrel, mesekönyvet
és köszöntő plakettet foglal magában.
A babacsomag átadásának feltétele, hogy a
gyermek születésétől számított 3 hónapon
belül a szülő bemutassa a gyermek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát
az anyakönyvvezetőnél.

Bővebb információ:
Polgármesteri Hivatal,
06-28-450-204/107-es mellék.
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VÉDELEM – BIZTONSÁG
AZ ÖNKÉNTES VÉDELMI ÉS AZ ÖNKÉNTES
MŰVELETI TARTALÉKOS RENDSZER FEJLESZTÉSÉT KÖVETŐEN A MAGYAR HONVÉDSÉG 2017-BEN BEVEZETTE AZ
ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS
SZOLGÁLATI FORMÁT. A JÁRÁSOKBAN ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS
SZÁZADOK ALAKULNAK. A PEST MEGYEI
ELŐKÉSZÍTŐ RÉSZLEG PARANCSNOKA SZERENCSI ZSOLT ALEZREDES. VELE BESZÉLGETTÜNK A TOBORZÁSRÓL, VALAMINT A
MEGALAKULÓ JÁRÁSI SZÁZADOKRÓL.
– Alezredes úr, miért van szüksége a honvédségnek az önkéntesekből álló területvédelmi századokra?
– A területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben
álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések
alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi
képességét növeli, legyen szó honvédelmi
vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Ugyanakkor protokolláris feladatai is lehetnek a
tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti
helyi szinten is az ünnepi megemlékezések,
koszorúzások színvonalát.
– Kikre számítanak, kik jelentkezhetnek?
– Mondhatnám, azokra számítunk, akik
szeretik a kihívásokat, azokra, akik szeretnének többet tenni otthonuk és környezetük
biztonságáért. Persze, azért vannak korlátok.
A nagykorúság küszöbétől minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező,
büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar
állampolgár jelentkezhet, a mindenkori
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig Az önkéntes tartalékos szolgálatra személyesen a
polgármesteri hivatalokban és kormányablakokban a kijelölt ügyintézőknél, a járási hivatalokban vagy a megyeszékhelyen lévő
toborzó irodában lehet jelentkezni. Természetesen, mint minden más szolgálati formánál, itt is fontos az egészségügyi és a
fizikai alkalmasság.
– Mielőtt erre visszatérnénk, lássuk, hogy is
néz ki a jelentkezés menete!
– Első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, de a
regisztrációs lap megtalálható és letölthető
interneten keresztül, az Irány a sereg
(www.iranyasereg.hu) honlapról is, amelyet
aláírva el kell juttatni a toborzó irodához
elektronikus, vagy postai úton. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik a kapcsolatot a jelentkezővel és egyeztetik az
alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét
és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. A regisztrációt követő konkrét jelentkezéshez a személyes okmányokra, valamint
az iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló bizonyítványokra is szükség van.
– Milyen egészségügyi, fizikai alkalmassági
feltételei vannak a jelentkezésnek?
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Önkéntes területvédelmi

– A tartalékos szolgálati formáknál differenciált az egészségügyi, fizikai állapot felmérése, az önkéntes területvédelmi
tartalékosok esetében az úgynevezett II. típusú alkalmassági vizsgálatra van szükség,
amelyet pszichológiai vizsgálat követ.
Amennyiben a jelentkező rendelkezik munka-egészségügyi vizsgálatra jogosult orvos,
például háziorvos által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolással, valamint pszichológiai vizsgálati eredménnyel, ezeket az
igazolásokat a toborzóiroda megküldi a Magyar Honvédség Egészségügyi Alkalmasságvizsgáló Intézetnek, ahol majd az
alkalmassági határozatot kiállítják. Ha valaki
nem rendelkezik ilyen vizsgálati eredményekkel, az alkalmassági vizsgálatokat a megyei
toborzó
ügyfélszolgálatok
megszervezik részére, a vizsgálat költségét a
Magyar Honvédség fizeti. Aki pedig rendelkezik kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésének
és
tartásának engedélyével, annak nem szükséges elvégeztetni a vizsgálatokat, hiszen a
fegyvertartáshoz ugyanezt a II. típusú alkalmasság-vizsgálatot rá vonatkozóan már elvégezték.
– Milyen juttatásokra számíthat az önkéntes területvédelmi tartalékos?
– Az önkéntes területvédelmi tartalékos
katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre
állási díjra, továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati
beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak
és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra,
továbbá utazási költségtérítésre jogosult.
– Felmerül a kérdés, mit szól majd a jelentkező munkaadója, ha területvédelmi tartalé-

kos behívásra kerül? Hiszen ez neki akár veszteséget is okozhat…
– A jogszabályok értelmében ilyen esetben a munkaadó kompenzációban részesülhet, amely segít megoldani a haza védelme
érdekében bevonult munkavállalója pótlását.
– Gondolom, ahhoz, hogy valaki katona legyen, akár csak tartalékosként is, ahhoz nélkülözhetetlen a katonai kiképzés. Maradjunk
most Pest megyében, a Gödöllői Járás területén. Hol kaphatnak kiképzést az innen jelentkezők?
– A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a
járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés húsznapos, amely nem egyszerre, hanem
moduláris rendszerben, több szakaszra
bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az
egyes összevonások időtartama várhatóan
nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészíté-
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tartalékosokat toboroz a Honvédség
sekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Olyan tartalékos kiképzési foglalkozás esetében, amikor nincs
a járásban arra alkalmas objektum, megkeressük a legközelebbi, lehetőség szerint megyei helyszínt a tartalékos állomány
felkészítésére. Ez a Gödöllői Járás tekintetében – így Nagytarcsa esetében is – a Szentendrén található Altiszti Akadémia. Ide a
meghatározott gyülekezőhelyről a honvédség viszi a jelentkezőket.
– Hogyan lesz a járás területéről jelentkezőkből önkéntes területvédelmi század?
– Az ország 197 járási, illetve fővárosi kerületi századai törzseinek felállítása már
megtörtént. A századok parancsnoki állományát hivatásos és önkéntes műveleti tartalékos katonák alkotják. Létrejöttek már a
századok kiképzésére hivatott alegységek is.
Amint a jelentkezők száma eléri a húsz-harminc főt, megkezdődhet a százhúsz órás
alapkiképzés. Így lesz ez Gödöllő térségében
is, ahol tizenöt település jelentkezőiből alakul majd meg a század.
– Hol történhet majd a járási század időszakos összevonása, további képzése?
– Erre vonatkozóan mindenütt bekértük
már azoknak az állami és önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanoknak a listáját,
amelyek erre alkalmasak lehetnek. A kiválasztás még folyamatban van.
ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: HONVEDELEM.HU ÉS SZILAS TV

FIGYELEM!

Szerencsi Zsolt alezredes 2018. március 27-én 18.00-kor – Nagytarcsa
Község Önkormányzatának szervezésében – az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálattal kapcsolatos tájékoztató előadást tart a Községháza dísztermében. A résztvevők a felmerülő kérdésekre helyben
kaphatnak választ.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Tavaszvárás a Nagytarcsai Piacon

iacunk egész évben nyitva tart, minden pénPMárteken
várják az árusok a kedves vásárlókat.
nagyon várjuk a tavaszt! A február végi kemény hidegek már próbára teszik az ellenállóképességünket. Azért a piacon a hideg ellenére is
találhatunk sok értékes immunerősítőt. Fogyasszunk minél több vitamindús homoktövis
készítményt, fokhagymát, értékes tápanyagokat
tartalmazó savanyúkáposztát. A gyökérzöldségekből, nyers céklából is finom és egészséges
salátát lehet készíteni. Cukor helyett használjunk
minél több mézet!
A vásárlók örömére már rendszeresen jönnek
a kürtőskalácsosok, legközelebb március 16-án
vásárolhatunk faszénen sült, friss kürtőskalácsot.
Jól is esik ez a meleg finomság a zord hideg időben! A piac kínálata is bővült, gyönyörű, tűzhe-

lyen-sütőben is használható fazekastermékekkel.
Fontos információ, hogy március 16-án megtartjuk a pénteki piacot, a húsvéti vásár és piac
pedig március 29-én nagycsütörtökön kerül
megrendezésre.
A tavasz óraátállításhoz a piac nyitva tartása
is igazodik, ekkor már 18 óráig lehet vásárolni.
Áprilistól pedig megpróbálkozunk a havi egyszeri szombat délelőtti piaccal. A piacra kitettünk egy „Vélemény” dobozt, melybe be lehet
dobni a piaccal kapcsolatos véleményeket, kéréseket, javaslatokat.
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ-PIACSZERVEZŐ

Kilencven lett
Árpi bácsi!
Február 9-én otthonában köszöntötte Rimóczi
Sándor polgármester Göbölös Árpád Attila bácsit, kilencvenedik születésnapja alkalmából. Az
ünnepeltnek egy szép – Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt – emléklapot adott át a faluvezető egy üveg vörösbor és egy „Nagytarcsa
képekben” című könyv kíséretében.
Árpi bácsi felelevenítette az elmúlt kilenc évtized fontosabb eseményeit, melyeknek mi is részeseivé váltunk egy kis időre, amíg a finom
tortát ettük. Színes emlékeit hallgatva – ifjúkorán keresztül, a General Motors-nál munkával
töltött éveken, s a hobbizenélésen át a nyugdíjas évekig – egy mindvégig aktív, tenni akaró,
sportos ember képe elevenedett meg előttünk.
Árpi bácsinak a mai napig vannak tervei a jövőre vonatkozóan. Kívánjuk, hogy legyen még
ereje, egészsége megvalósítani azokat, hogy jövőre újra köszönthessük!
NÉMETH KATALIN
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Kötődés vagy elengedés?
Két olyan szót használok most, melyek végig kísérik egész életünket. Nemcsak a gyermekeknek
nehéz a szülők elengedése, hanem fordítva is.
Amit az óvodába való beszoktatásnak nevezünk,
az valójában nem más, mint a kötődés és elengedés próbája. Sokszor nem csak a gyerekeknek
nehéz megbarátkozni az új élethelyzettel: a szülőnek is nehéz elengedni a gyermeket. Sőt, a
szülő túlzott aggódása, féltése az érzelmek szintjén megjelenik a kis ovisban (hisz, habár már
nem egy test vele, de még egy kicsit egy lélek), s
lehet, hogy így ő is túl nagy dolognak fogja érezni ezt a lépést. De az sem teszi könnyebbé számára az elengedést, ha bizonytalan a kötődése:
már elhagyták (valamely szülő), vagy bizonytalan a családi háttér (nem érzi elég szilárdnak),
vagy az egyik szülő tartósan távol dolgozik, vagy
elhalálozott. Egyszerűbben: minél biztosabb a
kötődése otthon, annál könnyebben tanul meg
elengedni.
A böjt az elengedésről szól, arról, hogy készülnünk kell arra, hogy egyszer mindent itt kell
hagynunk. Nemcsak pár órára kell elengednünk
a szüleinket, mint amikor óvodába megyünk,
hanem majd végleg. Nemcsak egy időre kell
szüneteltetni a munkát nyugdíjba vonuláskor,
hanem örökre. Ha valaki elhagyott, akkor az a
legtöbbször meg nem fordítható folyamat, a halálhoz hasonló, ezért meg kell tanulnunk elen-

gedni. Ezt tudjuk. Nem
is itt van a probléma, hiszen már valamennyien
laikus kispszichológusok vagyunk a magunk
háza táján. Azért nem
sikerül az elengedés,
mert nincs biztos kötődésünk. Böjt pedig
nemcsak az elengedésről, hanem elsődlegesen
a kötődéről szól. Elengedni csak az tud, akinek
van sziklaszilárd kötődése.
De mi lehet ilyen biztos az életünkben? Nem
akarom sorolni, hogy kapcsolati szinten mennyi
cserbenhagyás a tapasztalatunk, folytathatnám
azzal, hogy milyen megrendítő, amikor az egészségtől kell megválni, s van olyan, amikor a saját
lelkünk is elhagy: „Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem...” (Ady) Mi van ilyenkor?
Kétségbeesés? Depresszió? Nem! „Csöndesen
és váratlanul. Átölelt az Isten.” János apostol
azt írja, hogy még ha a szívünk is elítélne minket, Isten nagyobb, kegyelmesebb a mi magunk
ellen szóló ítéletünknél is. Ezt élte át az élet sűrűje után Ady Endre is.
Jézus kötődése az Atyához teljesen biztos
volt. Számtalanszor elmondja az evangéliumokban, hogy ők egyek. Ezért mert emberi formát
felvenni, ezért merte felvenni a mi bűneinket, s

Nagyböjt lehetősége: a változás
Az ember számára a változás az előrelépést, a lehetőséget is jelenti. Ahol már nincs változás, az
az élet szempontjából – halott. Kérdés: vajon akkor mit rejthet az élet? A valódi élet mélyén mi
lehet, ha a változás hozzátartozik a lényegéhez?
Mit hordozhat magában az ember élete? Miféle
változásokon kell, hogy átmenjen? És ha mindez megtörténik, mivé válhat az ember?
Az ember abba az irányba változik, amelyben
úgy érzi, hogy az élete kiteljesedik. Tudatosan
senki nem szorítja be magát a sarokba, senki
sem fosztja meg magát a lehetőségektől, hogyha azok előbbre visznek.
Akit szemlélünk, akit hallgatunk, aki előtt
megnyílunk, annak engedjük, hogy formáljon
minket. Nagyböjtnek ez a feladata. Ez teszi elevenné a lemondásunkat. Mert csak akkor válhat
komollyá a böjti szándék, ha szembe merünk
nézni azzal, amit az Atya a lelkünkre kötött. Valóban hallgatjuk az Úr igéjét, találkozunk vele, a
szavaival? Vagy azt gondoljuk, a nagyböjt pusztán annyi, hogy az embernek ilyenkor lemondásokat kell vállalnia, meg kell egy kicsit
sanyargatnia önmagát? Ennyi volna a böjt?
Nemde éppen az a titka, hogy megtisztul a szívünk, ha Krisztust hallgatjuk és szemléljük? Ennek az lesz az eredménye, hogy mi is úgy
fogunk látni, ahogy az Atya: gyönyörűnek látjuk
az embereket. Ellenben biztos jele annak, hogy
nem tisztultunk meg, ha továbbra is ítélkezünk,
ha megbíráljuk a másikat, ha csak a „hernyót”
látjuk benne, és nem a „pillangót”.
Az Atya ki akar emelni bennünket, föl akar
ébreszteni minket, rá akar világítani arra, hogy
belül változások előtt állunk. Mindent meg kell
tennünk, hogy ez a változás beálljon az életünk-

ben, hogy éretté legyünk. Ez azonban hozzá van
kötve ahhoz, hogy Krisztust hallgassuk és szemléljük.
Nagyböjt valódi metamorfózis, átváltozás. Ez
az átalakulás ajándék, ami előtt kinyitjuk, kitárjuk magunkat. Nem nekünk kell akarni, hogy
mindenképp megváltozzunk, hanem engednünk kell, hogy az vegye le rólunk a leplet, aki
képes megváltoztatni, aki egyébként is olyannak
lát már minket, amilyenek vagyunk. Nagyböjtnek éppen az a legnagyobb lemondása, hogy
nem önmagunkat akarjuk megvalósítani, nem
önmagunkat akarjuk megváltoztatni, hanem könyörögve kérjük Istent: „Szabadíts meg, hogy
végre láthatóvá legyen bennünk az, amiben Te, a
mi Atyánk már gyönyörködsz!”
GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS

Katolikus farsang

Mindennek megvan az ideje! A vidámságnak, a
mulatásnak és a húsvétra készülő böjtnek is. Ám
a böjt előtti farsang időszakát a nagytarcsai katolikus közösség vidám bállal tette emlékezetessé. Jó volt együtt lenni! A kisebbeknek
jelmezversenyt szerveztünk, aki pedig táncra
szeretett volna perdülni, annak Kohajda Tamás

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

vállalni az Istentől való elhagyatottság fájdalmát. Mert tudta, hogy neki hatalma letenni az életét, s
hatalma van ismét felvenni; meghalni és feltámadni. S azt ígéri azoknak,
akik hisznek benne, hogy velük marad a világ végezetéig. Sziklaszilárd
kötődést ajándékoz követőinek.
Ez a kötődés elég ahhoz, hogy el
tudjunk engedni, mert ő megmarad
számunkra. Ekkor tudjuk elengedni
a szüleinket, hogy szilárd házasság
jöjjön létre („Ezért a férfi elhagyja apját és anyját…), ekkor sikerülhet elengedni mindent, ami
ehhez a földhöz kötődik, mert ő új eget és földet
fog alkotni. Ebben az istenkapcsolatban gyógyulhat be minden sebünk, ugyanis minden
seb, melyet valamilyen kapcsolatban kaptunk,
csak egy másik kapcsolatban gyógyulhat. Ebben
a kapcsolatban láttam már példát arra, hogy félelmek, pánikbetegségek gyógyultak. Úgy is
mondhatnám, hogy ennek a kapcsolatnak, kötődésnek az építése és megszilárdítása történik
minden hittanórán, bibliaórán és istentiszteleten. Nagypéntek (március 30.) igéjével búcsúzok: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen” – János 3,16. Isten megmentő szeretete ajándékozza nekünk az
ő gyógyító, örök életre szóló kötődését!
BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
zenekara játszott népszerű számokat. Örömünkre Görbe József plébános atya is velünk búcsúztatta a telet.
Köszönjük minden segítő és közreműködő
munkáját, akik nélkül ezt a bált nem tudtuk volna megszervezni! Köszönetet szeretnénk mondani Nagytarcsa Önkormányzatának és
Vagyonkezelőjének a terem és a technikai kellékek biztosításáért. Isten áldása legyen minden
segítőn!
NAGYTARCSAI EGYHÁZKÖZSÉG

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban:
Március: 11-én, 25-én; április 8-án, 22-én 11.30-tól
Események a kistarcsai templomban
Március
Nagyböjt péntekjein 18-órától, keresztútjárás a
templomban.
29. Nagycsütörtökön 18 órától az utolsó vacsora
emlékezete, lábmosás szertartása.
30. Nagypénteken 9 órától keresztutat járunk a
templomban. 15 órától Urunk szenvedésére emlékezünk.
31. Nagyszombaton 20 órától kezdődik a vigília
szertartás.
Április
1. Húsvétvasárnap ünnepi miserend 7.30-kor és
10.30-kor lesz szentmise.
2. Húsvéthétfőn 7.30; 18 órakor lesz szentmise.
7-én Házaspár találkozó
14-én Karitász bál
A plébánia címe: 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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A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat hírei

Tisztelt Ügyfeleink!
Engedjék meg, hogy tájékoztatást nyújtsunk arról, miben is tudunk Önöknek segíteni!
Bármilyen kérdés esetén egyelőre még mindig a Polgármesteri Hivatal épületében található ügyfélszolgálatunkkal állunk rendelkezésükre,
de remélhetőleg április-májustól már a megújult
épületben fogadhatjuk Önöket. A felújítások
rendületlenül zajlanak.
Tájékoztatás a szolgáltatások igénybevételéhez személyes gondoskodást nyújtó
ellátás esetén
A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes és ingyenes, az ellátást igénylő kérelmére
történik, „Együttműködési megállapodás” aláírásával.
Családsegítési szolgáltatásaink:
- Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás;
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése;
- Szociális segítőmunka, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése;
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küz-

dők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása;
- Kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások.

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében
és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítésnyújtást.
- Szükség esetén segítjük a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést.

Gyermekjóléti alapellátási szolgáltatásaink:

Szociális étkezési szolgáltatásunk:

- Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, az alapellátás keretében,
önkéntes együttműködés alapján családgondozással segítjük a támogatást kérő családokat,
gyerekeket.
- Ha a gyámhatóság egy gyerek védelembe
vételéről dönt, akkor elkészítjük a védelembe
vett gyermek gondozási-nevelési tervét, és biztosítjuk a kötelezően igénybe veendő családgondozást.
- Felkérésre környezettanulmányt készítünk,
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgáljuk és feltárjuk a gyermekek és családjuk körülményeit.
- Családgondozással segítséget nyújtunk a
családjukból kiemelt gyermekek mielőbbi viszszakerüléséhez a szülői házba.
- Utcai szociális munkát végzünk a csellengő
gyerekek felkutatására és szabadidejük hasznos
eltöltésének megszervezésére, tanácsadással segítjük őket.
- Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében.
- Kapcsolattartási ügyeletet biztosítunk azoknak az elvált szülőknek, ahol a szülő-gyerek kapcsolattartás a szülők konfliktusai miatt
problematikus.
- A készenléti ügyelet során telefonos, szükség esetén személyes segítséget nyújtunk munkaidőn kívül is.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai
betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk
miatt.

Házi segítségnyújtási szolgáltatásaink:
- A szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást biztosítjuk.
- A házi segítésnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.
- A szociális segítés keretében biztosítjuk a
lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a

A jogosultsági feltételek részletes szabályait
a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.
Szakmai felettesünk, a Gödöllői Forrás
Központ (2100 Gödöllő Ganz Á. u. 7., telefonszám: 06 (28) 513-605, 06 (28) 513-606) biztosítja
Gödöllőn
az
ingyenes
jogsegélyszolgálatot és pszichológusi segítségnyújtást nagytarcsai lakosoknak is.
Jogsegélyszolgálat Gödöllőn kéthetente hétfőn van, 15-17 óráig, előjegyzés szükséges.
Pszichológus Gödöllőn minden szerdán 1318 óráig van, előjegyzés szükséges.
Szociális diagnózis igény szerint kéthetente
csütörtökön van, Nagytarcsán.
Amennyiben kérdésük van, kérjük keressenek bennünket egyelőre és ideiglenesen
még a Polgármesteri Hivatalban (Rákóczi út
2-4), a következő ügyfélfogadási rend szerint:
hétfőn12-18 óráig,
kedden 9-13 óráig,
szerdán 12-16 óráig,
csütörtökön 9-13 óráig,
pénteken 8-10 óráig.
Telefon: 06-28-450-204/109-es mellék.
E-mail: szocialissegito@nagytarcsa.hu
A készenléti szolgálat elérhetősége:
Botz Ágnes, 06-70/931-1962.

Szeretettel várjuk a gyermekeket,
felekezeti hovatartozástól függetlenül,
a Szivárvány Evangélikus Óvodába!
Nyílt napok: március 19-20-án 10 órától.
Ekkor egy bábelőadással is kedveskedünk
a gyerekeknek.
Beiratkozás: április 20-23-24-én.
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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.
Tel.: 06-28-450-204

Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.
Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00,
kedd és csütörtök 13.00-17.00.

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: 06-20-49-49-456,
06-28/450-051. E-mail: drvereszki@gmail.com
Rendelési ideje: H: 14-17, K: 9-12,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás (időpont egyeztetéssel),
11-13 betegrendelés, CS: 15-18, P: 9-12

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 Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Ügyfélszolgálat telefon: 0670/633-8056
Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com
Igazgató: Ősz Gyula, Telefon: 06-20/479-5156
Ügyfélfogadás: Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 12.00 – 19.00
Weboldal: www.nagytarcsaikozszolgaltato.hu
Táncsics Művelődési ház bérlése: Kovalcsikné Bartha Mária
Telefon: 0670/321-6042

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

Gyógyszertár
A Winkler Patika a felújítás ideje alatt ideiglenesen a
Grundon működik (Sport utca), a megszokott nyitva tartással, hétfőtől csütörtökig 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.
(Telefon: 06-70-617 4877.)

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

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

Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

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

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

DPMV Zrt. diszpécser szolgálat
(0-24h) 06 29 340 010, 06 70 682 7546
DPMV ügyfélszolgálati iroda: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
Tel.: 06 70/967-9037 vagy 29 340-010
Ügyfélfogadás: Kedd: 12-18, Csütörtök: 12-16.
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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: ideiglenesen a Polgármesteri Hivatal épületében:
Rákóczi u. 2-4.
Email: szocialissegito@nagytarcsa.hu
Telefon: (ideiglenesen) 06-28-450-204/109
Dr. Novák Éva: 06-70-334-2813
Botz Ágnes: 70/931-1962
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KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsa
Közalapítvány
Kérjük, idén is támogassa

adója 1%-ával
lakhelyét!

Kérjük, támogassa személyi
jövedelmadója 1%-ával

a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
Gyermekmosoly Alapítványát!
Adószámunk: 18690431-1-13
Nem csak egy mosoly a gyermekekért!

Számlaszám: 65100259-11045421
Adószám: 18698635-1-13

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

HIRDETÉS
Kövesse nyomon
Nagytarcsa
és a térség
eseményeit
a SzilasTV
műsorában!

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. adminisztratív munkakör betöltésére részmunkaidőben munkatársat keres. Alapkövetelmény szövegszerkesztő és táblázatkezelő használata, valamint gépírástudás. Előny
a közgazdasági-pénzügyi végzettség. Fényképes önéletrajzzal, fizetési
igény megjelöléssel a nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com címen lehet jelentkezni .
Nagytarcsai könyvelőiroda mérlegképes könyvelőt és legalább középfokú TB- és bérügyintézői végzettséggel, naprakész jogszabályi ismeretekkel rendelkező munkatársakat keres. Előny, de nem feltétel a
szakmai gyakorlat, elvárás az önálló precíz pontos munkavégzés.
Jelentkezés fényképes önéletrajz és fizetési igény megküldésével a
szampontkft@gmail.com email címen.
Társasház leinformálható, lehetőleg „katás” közös képviselőt, valamint
fű- és sövénynyíráshoz is értő ügyes kertgondozót, „ezermestert” keres. Telefon: 06-30-734-9904.

Tavaszi nagytakarítás, szemétszedés
március 24-én, szombaton, 9-12-ig
Közös szemétszedés, parkrendezés a civil szervezetek összefogásával
Találkozás: március 24-én, szombaton 9:00-kor a Községháza előtti parkolóban.

Helyszínek:
Isaszegi út az M31-ig, Nagytarcsa – Rákoscsaba, Nagytarcsa – Cinkota – M0 útig,
Evangélikus templom környéke, Füzesliget-Felsőrét, Katolikus templomkert
A nagytakarítás során összeszedjük a szemetet, rendezzük a templomok környékét, utcákat, parkokat,

SZEBBÉ TESSZÜK NAGYTARCSÁT!
Az akcióhoz civil közösségek – régi és új Petőfi lakótelep, Felsőrét, Öreghegy, Jókai lakópark - is
csatlakozhatnak a saját területük megtisztításával.
Befejezés: 12 óra körül, mely után az iskola tornatermében a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
zsíros kenyérrel, teával várja az önkénteseket.
Mindenki hozzon magával kesztyűt, zsákról gondoskodunk.
Minden, a környezetért tenni is kész – kicsit és nagyot – szeretettel várunk!
Nagytarcsa Község Önkormányzata, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata,
Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.,
Nagytarcsai Tömegsport Egyesület, Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Juka Bt.

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása,
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása.
tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47
Műszaki vizsga:
06/30/650-03-46; 06/30/650-03-45
Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu
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március 9‐én, pénteken 12‐18‐ig
március 10‐én, szombaton 8‐12‐ig
március 23‐án, pénteken 12‐18‐ig
március 24‐én, szombaton 8‐12‐ig
április 6‐án, pénteken 12‐18‐ig
április 7‐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

