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24. SZLOVÁK NEMZETISÉGI NAP

Ünnepeljünk együtt!

A NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 
24. NEMZETISÉGI NAPJÁRA!

IDŐPONT: 2018. OKTÓBER 27.

16:00 SZLOVÁK NYELVŰ ISTENTISZTELET 
AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

17:00 KULTURÁLIS MŰSOR 
A BLASKOVITS ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATER-
MÉBEN

19:00 BATYUS BÁL

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

SZERETETTEL VÁRJUK A LAKOSSÁGOT

NAGYTARCSA KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

ÉS A BLASKOVITS OSZKÁR 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉSÉRE

OKTÓBER 19-ÉN 11:55-kor 

AZ ISKOLA TORNATERMÉBEN

és

FÁKLYÁS KOSZORÚZÁSRA

OKTÓBER 23-ÁN 18:00-kor 

A TURUL SZOBORNÁL! 

Tisztelt Nagytarcsai Lakótársaim!
Nemcsak az emberi gyarlóság, hanem a kötelességérzet is magya-
rázza, hogy minden reggel, amikor felkelek, szeretnék a térség leg-
jobb polgármestere lenni, a térség legjobb képviselő-testületével
karöltve dolgozni.

Este, mikor lefekszem, nem mindig érzem, hogy ez így lenne, s az
sem vigasztal olyankor, amit egyik barátom mondott a településve-
zetői munkáról: „Hidd el, Sándor, nem lehet ezt jól csinálni…!”. Per-
sze, tudom, hogy igenis lehet jól végezni ezt a munkát, de NEM
MINDENKI megelégedésére.

Nagytarcsa valaha csendes kis falucska volt, s persze akkor is vol-
tak gondok, de azok egyféle emberek gondjai voltak. Ha valami elké-
szült, az az egész falu sikerének számított.

Mára megháromszorozódott a népesség. Előbb a tiszti lakótelep
lépett be a képbe, másfajta igényekkel és problémákkal. Aztán sok
idő elteltével most ott tartunk, hogy minden településrésznek meg-
vannak a maga problémái, s azokat mind meg kell oldanunk. 

A füzesligetiek nagy gondja volt az ófaluba való bejárás, a cinkotai
úton a száguldozó autók, a nagy forgalom. Épült járda, kerékpárút,
kiépült a közvilágítás, a lakott terület tábla is odébb került. Most a ter-
jeszkedő bánya okoz feszültséget. A Felsőrétiek a rendezetlen tulaj-
donviszonyokkal küzdenek, néhol hiányzik a gáz, a közvilágítás. A
Jókai lakótelepnek nincs buszmegállója, pontosabban most már ez
megoldódik. Az Öreghegyen a vízelvezetés okoz gondot, a Petőfi la-
kótelepen a fűtés, a Kossuth és a Zrínyi utcákban a közútra neheze-
dő súlyterhelés, a rossz járda, a hiányzó kerékpárút.

Egyik városi polgármester kollégám mondta, hogy nem szeret új
létesítmények átadására járni, mert ha valamely településrészen épül
valami, a többi városnegyedben megkérdik: „nálunk miért nem?”.

Persze, emberi dolgok ezek, de minél több ember, annál több em-
beri dolog…   

Az egész települést sújtó probléma a kellő mennyiségű és jó mi-
nőségű ivóvíz hiánya.

Természetesen ezen is dolgozunk, meg tudjuk oldani, de tény,
hogy olyan tempóban növekszik a település népessége, amellyel na-
gyon nehéz lépést tartani.

Mi, képviselőtársaimmal mégis úgy gondoljuk, hogy kell és lehet
is lépést tartani. Ezen dolgozunk a hivatal munkatársaival együtt, és
mindenkit arra kérünk, örüljön más sikerének is, és legyen kicsit tü-
relmes. A falu jó úton halad. 

Tisztelettel:

RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER

Tisztelt Olvasóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy lapunkban új rovatokat indítottunk,
amelyekben olyan embereket szeretnénk bemutatni, akik értünk dol-
goznak, vagy akik már nincsenek köztünk, de a településnek szentelték
életüket, s olyanokat is, akik köztünk élnek, valamiben nagyon jók, híre-
sek, elismertek, de keveset tudunk róluk. 
Már e lapszámban is találkozhatnak olyan írásokkal, amelyek ennek
szellemében születtek. Örömmel várjuk javaslataikat, kérjük írjanak ne-
künk!
Ugyanakkor arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a lap szívesen
jelentet meg olvasói leveleket, véleményeket, kérdéseket. Erre eddig is
megvolt a lehetőség, de kevesen éltek vele. Pozitív és negatív vélemé-
nyeket egyaránt megjelentetünk, egyetlen kritérium, hogy kerüljük a sér-
tő, személyeskedő, esetleg rágalmazó fordulatokat!

Tisztelettel:
ZSALAKÓ ISTVÁN

FELELŐS SZERKESZTŐ
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ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
október 1-jén tartotta soron következő rendes ülését. Az
alábbiakban a legfontosabb, közérdekű határozatokat is-
mertetjük.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3
igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással elutasította azt a ha-
tározati javaslatot, hogy támogatja a Nagytarcsa 086/6 hrsz-ú in-
gatlan lakóövezetbe történő sorolását azzal a feltétellel, hogy a
felmerülő költségeket - településrendezési szerződéssel - a tulaj-
donos köteles viselni.

Viszont támogatta a testület a Nagytarcsa 093/34 hrsz-ú in-
gatlan ipari övezetbe történő sorolását azzal a feltétellel, hogy a
felmerülő költségeket – településrendezési szerződéssel – a tu-
lajdonos köteles viselni.

Ugyancsak támogatásra talált a Nagytarcsa, külterület
093/115-hrsz-ú ingatlan Gip-3 övezeti besorolásba történő átso-
rolására vonatkozó határozati javaslat.

A testület úgy határozott, hogy az Öregszőlő lakópark közvi-
lágítás kiépítését nem támogatja.

Határozat született, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályá-
zat 2019. évi fordulójához, a kiírás feltételeinek megfelelően. 

Az erre vonatkozó pályázati felhívás lapunkban megtalálható.
Megemelte a testület a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

költségvetését 334.600 Ft összeggel (törvény szerinti illetmény,
illetve szociális hozzájárulási adó fizetésének céljára. 

Elutasította a testület azt a határozati javaslatot, hogy fogadja
el a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2017. évi éves beszámolóját,
mégpedig 3 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
fogadta a Kistarcsa, Csömör, Kerepes, valamint Nagytarcsa ön-
kormányzata és a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport
között 2018. február 1-én „Háziorvosi és házi gyermekorvosi
ügyelet ellátása” tárgyban átmeneti időszakra létrejött Szolgálta-
tási szerződés módosítását. 

Elfogadta a testület a 2019. évi költségvetés kulturális- és
sport keretének terhére kiírt pályázati felhívást az alábbiak sze-
rint:
l a pályázatok beadási határideje: 2018. november 15.,
l elvi döntés időpontja a beadott pályázatokról: 2018. de-

cember havi testületi ülés,
l pályázat beadásának feltétele: a 2018. évre elnyert támo-

gatási összegek 2019. január 31-ig történő pénzügyi elszámolá-
sának és szakmai beszámolójának elfogadása.

A támogatási szerződések a 2019. évi költségvetés elfogadása
után kerülnek megkötésre.

A testület felhatalmazta a jegyzőt a 2019. évi sport- és kultúra
pályázatokra szánt 30.000.000 Ft keretösszeg 2019. évi költség-
vetésbe történő betervezésére.

A testület felkérte a polgármestert és dr. Kazinczy Erzsébet
képviselőt, hogy vizsgálják meg a 2. védőnői körzet elhelyezésé-
nek lehetőségét.

A testület úgy határozott, hogy a környező ingatlanok tulaj-
donosaitól legfeljebb 2000 négyzetméter terület kerüljön meg-
vásárlásra a Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarának
bővítése céljából, a 2019. évi költségvetés terhére, maximum 20
millió forint értékben

Határozat született, hogy az önkormányzat a KÖR-KER Környe-
zetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által megküldött ár-
ajánlat (120.000 Ft + ÁFA) alapján rendelje meg a településen a
környezeti zajmérést a költségvetés tartalékkeretének terhére. 

Megszületett a döntés, hogy 2018. október 1-től, határozatlan
időre Tóth Tamás, az Archinet Építészeti Kft. ügyvezetője kap
megbízást a főépítészi munkakör ellátására. Díjazásának költsé-
gét a tartalékkeret terhére határozták meg, 900.000 Ft + ÁFA ösz-
szegben.

A testület felkérte a jegyzőt, hogy a főépítészi munkakör be-
töltéséhez szükséges pályázati kiírásról gondoskodjon.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Tarnai Richárd kormánymegbízott törvé-
nyességi felhívására 30 napos határidő módosítást kér.

A testület felkérte a polgármestert a Junior Zrt-vel történő
szolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

A Kossuth L. u. 237/2. hrsz-ú ingatlanon lévő épületrész könyv-
tár céljára történő átalakításhoz, további árajánlat bekérése szük-
séges, ezzel a testület Kmeczik Gábor Vilmos képviselőt bízta
meg.

Az önkormányzat a jövőben kerékpárút-pályázatot kíván be-
nyújtani. Ennek érdekében a testület felkérte a Polgármestert,
hogy a tervezésre kérjen be árajánlatot.

Testületi döntések

Hadisírok a temetőben
Aranyossy-Péter Máté korábbi kutatásait követően 2017-ben

a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Ka-
tonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság (továbbiakban:
HM HIM KEHI) Belföldi Hadisírgondozó Osztályának szakemberei
feltárást végeztek a nagytarcsai katolikus temetőben. 

Ekkor 13 hősi halált halt magyar katona földi maradványai ke-
rültek elő, akik két kivételtől eltekintve nevesíthetők is lettek, és
polgármester úr támogatásának köszönhetően a helyszínen let-
tek újratemetve. A HM HIM KEHI jóvoltából a sírhelyekre gránit
kereszt került a nyár folyamán, melynek környezetét a Magyar
Katonasírokért Alapítvány mostani munkájával rendezte. A ke-
resztek köré egy keretet készítettek betonalapozással, illetve a
sor mögé egy zászlórudat telepítettek nemzeti lobogóval. Leg-
végül pedig a keresztek körül fehér murva került leszórásra. A
munka végeztével kijelenthetjük, hogy immár méltó körülmé-
nyek között nyugodhatnak a II. világháborúban hősi halált halt
magyar katonák a nagytarcsai temetőben.      



Közmeghallgatást tartott Nagytarcsa Község
Önkormányzata. Szeptember 27-én ismét telt-
ház volt a Táncsics Művelődési Házban, ahol
Rimóczi Sándor polgármester köszöntötte a
résztvevőket, és tájékoztatta a lakosságot az
önkormányzat munkájáról. 

A település elmúlt nyolc év alatti fejlődésé-
ről szólva elmondta, a beadott pályázatok ösz-
szege meghaladta az 1 milliárd 74 millió
forintot. Ehhez 139 millió forint önerőre volt
szükség.

Idén befejeződött az iskolabővítés, a Szoci-
ális Segítő Szolgálat, a fogorvosi rendelő és a
gyógyszertár, valamint a HEMO energetikai
korszerűsítése, előbbi három intézmény belső
felújítása is megtörtént. 

A polgármester elöljáróban leszögezte:
tény, hogy olyan tempóban növekszik a tele-
pülés népessége, amellyel nagyon nehéz lé-
pést tartani. 

A közlekedésről szólva rámutatott, hogy
reggelente és délutánonként a főváros, főként
Cinkota irányában olyan forgalmi dugók ala-
kulnak ki, amelyek fő oka a főváros területén
keresendő, ezért több szomszédos település
vezetésével közösen levelet írtak Budapest fő-
polgármesterének, hogy segítsen orvosolni a
problémát.

Ami a tömegközlekedést illeti, több évtize-
des eredménytelen küzdelem után sikerült
megoldani a haránt irányú buszközlekedést
Rákoscsaba felé. A Volánbusz új menetrendje
szeptember 1-től lépett életbe, a polgármes-
ter ezúttal is kérte, hogy a lakosság minden
észrevételt juttasson el ezzel kapcsolatban, hi-
szen a rendszer finomhangolására van még le-
hetőség. Itt jegyezte meg, hogy a Jókai
lakópark megállójának végleges, buszöblös ki-
alakításáig ideiglenes buszmegálló létesítésé-
re kaptak engedélyt a Magyar Közút megyei
igazgatóságától. Arra is ígéret született, hogy
a Községháza mellett és az AVIA benzinkútnál
lévő körforgalom térségben az útburkolati hi-
bákat kijavítják. Ugyanakkor 2019-ben meg-
valósul a 3101-es számú útvonal felújítása is,
ez a belterületen a Kossuth és Zrínyi utca lakó-
it érinti. Ugyanitt sor kerül a járda felújítására,
ahol kell építésére is.

Mint ismeretes, az önkormányzat pályáza-
tot nyert bölcsőde építésére, de a tervezői
költségvetés által megítélt bruttó 359 millió
forint kevés a megvalósításra. Országos jelen-
ségről van szó, a mérnöki árak messze alatta
maradnak a valós bekerülési költségnek. Kere-
sik a megoldást, folyik az egyeztetés, ami jó
hír: az elnyert összeg az önkormányzat Ma-
gyar Államkincstárnál vezetett számláján van,
így azt nem kell visszautalni.

A kultúráról és a sportról szólva Rimóczi
Sándor emlékeztetett rá, hogy az önkormány-
zat évek óta évi 15-15 millió forintot biztosít a
két terület számára, amely összegekre civil
szervezetek pályázhatnak, így a kulturális és
sportélet példaértékű a településen. A polgár-
mester hozzátette, ebben az évben saját beru-
házásban megvalósult a Grundon az új sport-

és szabadidőpark, mely további sportolási és
kikapcsolódási lehetőséget biztosít a telepü-
lésen élőknek. 

A polgármester a rendezvények előkészíté-
se, lebonyolítása és biztosítása kapcsán köszö-
netet mondott a Nagytarcsai Közszolgáltató
Kft-nek és FLEX Polgárőr Egyesületnek.
Ugyanakkor köszönetet mondott a hivatal
dolgozóinak is, magas színvonalú, felelősség-
teljes munkájukért.

A település költségvetéséről is hallhattak a
résztvevők. Megtudhattuk: a település költ-
ségvetésének gerincét az adóbevételek adják,
amiért köszönet az ide települt vállalkozások-
nak.

Az ivóvíz mennyiségének és minőségének
kérdése kiemelten szerepel az önkormányzat
munkájában, ezzel kapcsolatban új gördülő-
terv készült. 

Rimóczi Sándor arra is emlékeztette a la-
kosságot, hogy a bánya bővítése ellen az ön-
kormányzat is tiltakozik, megfellebbezte az
erre kiadott engedélyt. Ehhez kapcsolódóan
zaj- és porszennyezettség-mérést rendeltek
meg, ennek költségeit az önkormányzat állja.

A kommunális adóról szólva elmondta, azt
korábbi önkormányzati ciklusban vezették be.
A jelenlegi testület tavaly az összeget 2000 fo-
rinttal csökkentette, s a tervek szerint ezt to-
vábbi csökkentések követik, majd az adónem
kivezetésre kerül.

A Petőfi lakótelep fűtéséről szólva Rimóczi
Sándor emlékeztetett rá, hogy a lakótelep át-
vétele után az önkormányzat a trendet követ-
ve az aprítékos kazán mellett döntött, sajnos
azóta a gáz olcsóbb lett, mint az apríték. A la-
kásokban mégsem ezért van hideg, a köz-
meghallgatás során később ismét elhangzott,
az önkormányzatnak csak az épületig kell el-
juttatnia megfelelő hőértéket, a belső elosztás
a honvédség feladata. A jelenleg folyó beru-
házás eredményeként várható, hogy ez a
probléma megoldódik. 

A lakossági kérdések és hozzászólások kö-
vetkeztek, amelyek közül itt a legfontosabb,
közérdekű témákat emeljük ki.

Felmerült a kérdés, meddig tart még a te-
lepülésen a víz- és csatorna-rákötési moratóri-
um? A DPMV képviselője szerint a megfelelő

mennyiségű víz 2019 végére rendelkezésre áll
majd, ám ezzel a válasszal nyilván nem volt
megelégedve az, aki érvényes építési enge-
déllyel rendelkezik, avagy már áll a háza is, mi-
közben se víz, se csatorna. Nyilván őt az a
válasz sem fogja kielégíteni, hogy az új ren-
delkezések szerint az önkormányzatnak nincs
építés-hatósági jogköre, ha volna, nyilván üte-
mezné az engedélyek kiadását. Ráadásul most
már engedély sem kell. Így nehéz tervezni.

Felmerült ismét a Zrínyi és a Kossuth utca
állapotának kérdése, a 3101-es főút ezen sza-
kaszán a súlykorlátozás kezdeményezésének
ügye, a járdák mellett a kerékpáros forgalom
megoldásának szükségessége is.

A felsőrétiek ismét jelezték, a lakóparkban
a rendezetlen tulajdonviszonyoknak köszön-
hetően többhelyütt hiányzik az út, a gáz és a
közvilágítás. 

Komoly gond az illegális szemétlerakás. De
nemcsak a falu külterületi részein, hanem pél-
dául a Petőfi lakótelepen is. Itt van az egyetlen
szelektív sziget, nagyon sok nagytarcsai emel-
lé hordja felesleges hulladékát.

A bölcsőde hiánya is sokakat érint. A képvi-
selők is egyetértettek abban, hogy amíg a böl-
csőde megépítésére nem kerülhet sor,
módosuljon úgy a szociális rendelet, hogy szé-
lesebb körben lehessen igénybe venni a gyer-
mek elhelyezéséhez önkormányzati
támogatást.

Élesen vetődött fel a kérdés, ha nem tud az
önkormányzat vizet biztosítani az ide költö-
zőknek, miért teszi lehetővé a HÉSZ, hogy 700
négyzetméteres telkeken ikerházak épüljenek,
hiszen így kétszer annyi lakás, ezzel párhuza-
mosan kétszer akkora vízigény keletkezik, az
egyéb vonzatokról – kétszer annyi autó és
gyerek – nem is beszélve. Azaz, a gyereklét-
számról mégis kell beszélni, hiszen a jelenleg
rendelkezésre álló adatok szerint pár év múl-
va a hét tanteremmel bővített iskola sem ké-
pes befogadni a létszámot.

A testület tagjai és a hivatal dolgozói, vala-
mint a meghívott szakemberek a kérdések je-
lentős részére helyben válaszoltak, egyéb
esetben írásban teszik majd meg ezt. A követ-
kező lapszámokban néhány égető kérdésre
részletesen is visszatérünk.

ZS. I.
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Közmeghallgatás – számos problémát vetettek fel



Dr. Gyopár Ernő másfél évvel ezelőtt alpolgár-
mesteri címéről és képviselő-testületi tagságá-
ról mondott le. Indoka az volt, hogy
megnövekedett feladatai, orvosi teendői mel-
lett nem tudja vállalni az önkormányzati mun-
kát, úgy érezte akkor, hogy úgy becsületes, ha
átadja a mandátumot és az alpolgármesteri szé-
ket.

Ezúttal a Fidesz Nagytarcsai Csoportjának el-
nöki posztjáról mondott le dr. Gyopár Ernő, aki
lapunk számára röviden összefoglalta indokait.

„Először  is  szeretném  megköszönni  a  helyi
Fidesz-tagok bizalmát, segítségét, amelyet hosszú
évek alatt kaptam tőlük. Úgy érzem, jó csapatot
alkottunk, és nem csak a választási eredmények
tekintetében. Számos társadalmi, politikai és sza-
badidős rendezvényünk volt, amelyek nemcsak
kis csapatunkat kovácsolták össze, de megítélé-
sem szerint a település közéletére is jó hatással
voltak.

Meggyőződésem, hogy amíg önkormányzati
képviselő voltam, a döntések nem pártérdekek
mentén, hanem a falu érdekeit szem előtt tartva
születtek.

Helyi csoportunk az elmúlt évek során aktív
közéleti tevékenységet folytató, értékes embereket
vett fel a párt tagjai sorába. Az önkormányzati
választás során Fidesz-támogatással kerültek be
a képviselő-testületbe, ott tiszteletre méltó mun-
kát végeztek.

Az utóbbi időben azonban olyan jelenségeket
kellett tapasztalnom, amelyek megingatták a hi-
temet. Volt, aki kilépett a pártból, és volt olyan is,
aki bizonyos döntések előkészítése során olyan
ügy mellé állt, amely ellen nem csak a Fidesz tilta-
kozik, hanem a lakosság többségének érdekeit is
sérti.

A testületben, amely korábban példaként szol-
gálhatott bármely település számára pártatlan és
felelős döntései révén, most több esetben a szét-
húzás, a bizalmatlanság keltése, bizonyos gazda-

sági érdekek melletti elvtelen kiállás tapasztalha-
tó, s megkezdődött a polgármester fúrása. Egye-
sek már megkezdték a következő önkormányzati
választásra saját kampányukat. A testületben kö-
zös határozattal, többségi szavazás után szület-
nek a döntések. Azt nem teheti meg egyetlen
képviselő sem, hogy ha valamely döntésben az ő
akarata kisebbségben marad, utána hangulatot
kelt a döntés ellen, s szabotálja annak végrehaj-
tását.

Mivel ez a jelenség olyan emberek részéről is
megnyilvánul, akik Fidesz-támogatással indultak
és nyertek a választásokon, úgy vélem, nekem is
le kell vonnom a tanulságokat.

Ilyen körülmények között arra a döntésre ju-
tottam, hogy lemondok csoportelnöki tisztsé-
gemről is. A helyi csoport munkájában egyszerű
tagként továbbra is részt veszek, mindenben segí-
tek, amiben tudok, s mindenért kiállok, ami az or-
szág és a falu érdekét szolgálja.

Ez után sem azt fogom kérdezni, hogy nekem
mit adhat Nagytarcsa, hanem, hogy én mit tehe-
tek Nagytarcsáért!” 
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Lemondott a Fidesz nagytarcsai csoportjának elnöke

Szeptember közepén az OKSE (Oktatási-
Kulturális-Sport és Egészségügyi Bizott-
ság) tagjai és érdeklődők bejárás
keretében megtekintették a kibővített,
megszépült Blaskovits Oszkár Általános Is-
kolát. A bejáráson velünk tartott Rimóczi
Sándor polgármester úr is. Tóthné Seres
Katalin iskolaigazgató és a Nagytarcsai
Közszolgáltató vezetője, Ősz Gyula veze-
tett körbe minket. 

A munkálatokban és az új tantermek
felszerelésében a Nagytarcsai Közszolgál-
tató munkatársai is tevékenyen részt vet-
tek. A tantermek egyedi berendezése és a
stílusában a teremhez illő függönyök el-
készítése is kezük munkáját dicséri. A tan-
termek nagy része projektorral felszerelt,
sőt az interaktív táblákat is rendszeresen
használják. Az informatika terem is kor-
szerű gépekkel ellátott. Tóthné Seres Kata-
lin igazgató asszony elismerését fejezte ki
a felújítást, átépítést illetően. Az előkert is
megszépült, gyepszőnyeg lett telepítve és
egy szökőkút is beüzemelésre került. Az
épületben működik az Alapfokú Művésze-
ti Iskola is, ahol zenélni tanulnak a fiatalok.

A kibővített iskola felszerelése még fo-
lyamatban van. A továbbiakban étkező-
bútorokat, felszereléseket kap az étkező,
erről már döntött a képviselőtestület. A
sportudvar felszerelésére, korszerűsítésé-
re is szükség lesz, erre is vannak már ter-
vek. 

A megvalósítás a 2019-es költségvetés
terhére történhet. Jó lenne az iskola udva-
rát, telkét is bővíteni, ennek érdekében el-
indultak a tárgyalások. 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ

Bizottsági bejárás 
az iskolában

Programajánló
NAGYTARCSAI BÖRZE
Október 14-én vasárnap 9-14 óráig 
ruha-, játék- és használtcikkbörze lesz a
Blaskovits Iskolában 

EMLÉKEZZÜNK 56-ra!
Október 19-én pénteken lesz az  ünne-
pi megemlékezés a Blaskovits Iskolá-
ban. Idén az iskolásokkal együtt
ünnepelünk. Várható kezdés 11:55 
Október 23-án 18:00-kor fáklyás koszo-
rúzás  a Turul szobornál

TÖKFESZTIVÁL
Október 26. péntek – TÖKFESZTIVÁL a
piacon és a Művelődési Házban 
Nagytarcsai Piac 14:30 - 17:30 – Kósto-
lók, gulyás party, II. almavásár. 
Tökfaragás, kézműves foglalkozások:
Nagytarcsai Művelődési Ház 17:00 -
20:00 

XXIII. SZLOVÁK NEMZETISÉGI NAP
Október 27. szombat, 16:00-tól  XXIII.
Szlovák Nemzetiségi Nap, kiállítás, 
batyus bál a Blaskovits Iskolában

NAGYTARCSAI SZÍNHÁZI ESTEK
November 3. 19.00 Botrány az Operá-
ban – színdarab a Blaskovits Iskolában

MÁRTON NAPI CSALÁDI DÉLUTÁN
November 10. 16 óra MÁRTON NAPI
családi délután a Falumúzeumban

A MŰVÉSZETI ISKOLA KONCERTJEI
Nov. 13, 14, 15,  22.  A  Művészeti Iskola
zenei tanszakainak hangversenye
a Művészeti Iskola kamaratermében

GITÁRMÁNIA KLUB
November 17-én 20:30-tól Gitármánia
Klub, Táncsics Művelődési Ház

TÉLI NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
November 30. péntek Téli Nyugdíjas
Találkozó a Nyugállományú Honvédők
Egyesületének szervezésében a Tán-
csics Művelődési Házban

ADVENTI-KARÁCSONYI PROGRAMOK
December 1. SZOMBAT adventi koszo-
rúkészítő  családi délután a Nagytarcsai
Múzeumi Kiállítóhelyen
December 2. vasárnap advent 1. vasár-
napja ADVENTI FÉNYEK - közös ünnepi
gyertyagyújtás a Községháza előtti fő-
téren
December 4. 17 óra. A Nagytarcsai Mű-
vészeti Iskola Mikulás hangversenye

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
December 8. szombat ADVENTI KÉSZÜ-
LŐDÉS a Blaskovits Iskolában 
December 5. Mikulásvárás a Nyugállo-
mányú Honvédők szervezésében
December 9. 17.00 óra: advent 2. vasár-
napja ADVENTI FÉNYEK - közös ünnepi
gyertyagyújtás a Községháza előtti téren
December 16. 17.00 óra advent 3. va-
sárnapja ADVENTI FÉNYEK - közös ün-
nepi gyertyagyújtás a Községháza előtti
téren

70 ÉVESEK KARÁCSONYA
December 13. csütörtök 
December 19. 17.00 óra. A Nagytarcsai
Művészeti Iskola karácsonyi koncertje
December 23. 17.00 óra advent 4. va-
sárnapja ADVENTI FÉNYEK - közös ün-
nepi gyertyagyújtás a Községháza előtti
téren

SZERETLEK MAGYARORSZÁG 
Fotókiállítás eredményhirdetése a Lájk
Cukrászdában

Mindenkit szeretettel várunk a rendez-
vényekre!

A SZERVEZŐK



KEDVES OLVASÓINK! ÚJ ROVATOT INDÍ-
TUNK, MELYBEN RENDSZERESEN SZERET-
NÉNK BEMUTATNI VALAKIT, AKI A FALUBAN
ÉRTÜNK DOLGOZIK, LEGYEN AZ VÉDŐNŐ,
TANÁR, ÓVÓNŐ, ORVOS, KÖZTISZTVISELŐ
VAGY POSTAI DOLGOZÓ. 

ELSŐ ALKALOMMAL KISSNÉ SZARKA
KRISZTINA VÉDŐNŐT SZERETNÉNK BEMU-
TATNI, AKI 1974. SZEPTEMBER 1-JE ÓTA DOL-
GOZIK VÉDŐNŐKÉNT KÖZSÉGÜNKBEN,
ELSŐ MUNKAHELYÉN, TEHÁT PONTOSAN 44
ÉVE.

– Hogyan került Nagytarcsára Krisztina? 

– Pécelen laktunk a szüleimmel, és amikor
végeztem a főiskolán, Budapest közelében
kerestem állást. Nagytarcsán akkor nem volt
állandó védőnő, helyettesítéssel látták el a
körzetet. Emlékszem a legelső benyomásra,
amikor a leendő férjemmel jöttünk megnézni
a települést: tavasz volt, az utcákon végig vi-
rágzó fasor, minden ház előtt virágok voltak,
tiszta, rendezett környezettel.  Olyan látványt
nyújtott, mintha egy kis osztrák faluban len-
nénk.  

Az orvosi szolgálati lakást kaptuk meg,
ahová már a férjemmel együtt költöztünk. Ez
a mostani gyógyszertár helyén volt. 1977-ben
a megye építtetett védőnői szolgálati lakást a
Tompa Mihály utcában, később pedig épít-
keztünk. Kezdetben nagyon furcsa volt, hogy
sokan szlovákul beszéltek. Idővel megszok-
tam, és mindenkivel hamar megtaláltam a
hangot, nem volt probléma a kapcsolatte-
remtés. A negyvennégy év alatt senki nem
ment panaszra az önkormányzathoz a mun-
kám miatt. Nem mondom, hogy nem voltak
konfliktusaim, vagy nem ért fenyegetés, ha
egy gyermek érdekében gyámügyi intézke-
dést kellett kezdeményeznem gyermekbán-
talmazás vagy elhanyagolás miatt, de
alapvetően mindig csak a gyermek érdeke
számított. Volt, hogy a férjem kísért el egy-
egy veszélyes helyre, és a ház előtt a kocsiban
várta, nem kell-e megvédeni. Szerencsére
nem gyakran történt ilyesmi.

Ez egy nagyon szép hivatás: a párkapcso-
lat legboldogabb időszakában kapcsolódom
be az emberek életébe, a várandósság idején,
és kísérem a gyerekeket általános iskolás ko-
ruk végéig. 

– Pontosan mi a munkája? 

– Rendszeres szűrővizsgálatokkal, taná-
csokkal, megfigyeléssel az egészség megőr-
zése, fejlesztése, a fejlődésben mutatkozó
elmaradások korai felismerése, ha szükséges,
szakellátásra irányítás. Továbbá várandósgon-
dozás, az anyatejes táplálás segítése, család-
látogatások, tanácsadások.  Hétéves korig
kötelező 17 alkalommal szűrővizsgálatot vé-
gezni. Ez áll a testi fejlettség, értelmi fejlett-
ség, mozgás, beszéd, szocializáció, látás,

hallás, vérnyomás stb. vizsgálatá-
ból.  Feladatom még az iskolai
szűrések végzése, védőoltások
szervezése, oltóanyag-rendelések,
elszámolások, és az iskolai egész-
ségnevelési órák megtartása.
Együttműködöm a házi gyermek-
orvosokkal, a gyermekjóléti szol-
gálattal. Szükség esetén
környezettanulmányt készítek.
Rendszeresen részt veszek to-
vábbképzéseken, hisz csak így le-
het naprakész tudással
rendelkezni. Legnagyobb elisme-
rés számomra, ha a szülők hiteles-
nek tartanak, bizalommal
fordulnak hozzám, bíznak a szak-
tudásomban. Sokszor olyankor is
kérnek tanácsot, amikor már fel-
nőtt gyermekük van. Régen sok-
kal több volt a családlátogatás és
kevesebb az adminisztráció. Éven-
te 1100 körüli családlátogatást
végzek. Ma már egy hónapban
több mint 100 gyermek szűrővizsgálatát kell
elvégezni, ami a hivatalos heti két tanácsadá-
si napon nem is lehetséges. Ezen kívül na-
gyon sok statisztikai, adminisztrációs teendő
van a kötelező jelentésekkel. Jelenleg közel
1000 gyermek tartozik hozzám az iskolások-
kal együtt. Én végzem az egészségház műkö-
déséhez szükséges összes anyagbeszerzést,
karbantartások szervezését.

– Hogy lehet ezt egyedül bírni? 

– Sok évig alig emelkedett a lakosságszám.
Az utóbbi években viszont ugrásszerű gyer-
meklétszám-növekedés történt. Egyedül ezt a
munkát már nem lehet ellátni. Hamarosan
megoldódik ez a probléma.  Az önkormány-
zat egy új körzet kialakításáról határozott,
amit két védőnő fog ellátni fél-fél állásban. Ők
még nem kezdték meg munkájukat, mert
szükséges új védőnői tanácsadó helyiség, és
a beköltözések folytatódásával további körzet
kialakítása.  

– Régen is ennyi feladat volt? 

– Régen nem volt ennyi gyermek, de vol-
tak más jellegű feladatok.  1998-tól az én dol-
gom volt az akkor alakuló gyermekjóléti
szolgálat megszervezése és pár évig a mű-
ködtetése. Vagy például dr. Kazinczy Erzsébet
doktornővel – a Veresegyházi Egészségügyi
Misszió anyagi támogatásával  – a szív- és ér-
rendszeri, illetve mozgásszervi betegségek
megelőzésére tornát, jógát, dietetikai taná-
csadást, iskolai egészségnevelő gyerekprog-
ramokat szerveztünk, és vezettünk. 

– Mindig védőnő szeretett volna lenni? 

–Orvos szerettem volna lenni, de a fizika
felvételi miatt ez nekem nem sikerült volna.

Viszont nagyon szeretem a hivatásom, soha
nem bántam meg. Egy egyéb főiskolai diplo-
ma nagyobb anyagi megbecsüléssel járna, de
én ezt szeretem, ma sem választanék mást.

– Egy baleset miatt négy hónapig távol
volt. Meg szabad kérdezni, mi történt? 

– Idén májusban otthon elestem a lép-
csőn.  Ez egy véletlen baleset volt, ami bárki-
vel előfordulhat. De én fel fogok állni, meg
fogok teljesen gyógyulni! Nagyon hálás va-
gyok az egész családomnak. A férjem, a lá-
nyom és a fiam két hónapig minden nap
látogattak, támogattak, segítettek minden-
ben. Ők egész életemben segítettek, nagyon
összetartó család vagyunk. Ha az egészséghá-
zat kellett költöztetni vagy épp díszíteni, vagy
a számítógépet javítani, füvet nyírni, minden-
ben segítenek. És itt szeretném megköszönni
mindenkinek a faluban, aki a baleset után
üzenetet írt, felhívott és támogatásáról bizto-
sított.  Köszönettel tartozom a helyettesem-
nek is, a kerepesi védőnőnek, Lénárd Jánosné
Évának. 

– Mik a tervei, vágyai? 

– Legfontosabb a családom boldogsága,
egészsége. Van egy 21 hónapos csodálatos
kis unokám, nagyon nagy boldogság. A má-
sik legfontosabb, hogy teljesen felépüljek, és
még tudjak utazni, kirándulni, ellátni a felada-
tomat. Szeretek dolgozni, jó érzés látni, hogy
azok, akik újszülöttként a gondozottjaim vol-
tak, most anyaként, apaként térnek vissza a
kisbabájukkal…

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

6 Nagytarcsai TÜKÖR

ÉRTÜNK DOLGOZNAK

Krisztina negyvennégy éve a védőnőnk!



A NAGYTARCSÁN ÉLŐK KÖZÜL SOKAN EM-
LÉKEZNEK PÉTER FERENCNÉ, SZÜLETETT
MOLDOVÁN MÁRIÁRA, AVAGY, AHOGY MIN-
DENKI HÍVTA, PÉTER NÉNIRE, A KÖZSÉG
EGYKORI SZÜLÉSZNŐJÉRE. MOST NÉHÁNY
GONDOLATTAL ÉS FOTÓVAL EMLÉKEZNI ÉS
EMLÉKEZTETNI SZERETNÉK RÁ, ÉS ÁLDOZA-
TOS MUNKÁJÁRA.

A mellékelt, gyönyörű nőt ábrázoló fotón
a fiatal Péter nénit láthatjuk, a fotó 1916-ban,
Budapesten készült. Tőle kaptam, és majd szí-
vesen adom át a Falumúzeumnak, hogy ott
őrizzék bábatáskájával és más szülészeti esz-
közökkel együtt.

Péter nénivel sokat beszélgettünk, hiszen
szomszédok voltunk. Elmondta, hogy Kárpá-
talján, Aknaszlatinán született, onnan került
Budapestre, és szülésznőként dolgozott a
nagynevű  Budapesti Női Klinikán. Sokszor
hallottam tőle, hogy ott milyen szigorú szak-
mai és higiéniai követelmények voltak. Ezt a
tudást hozta magával, amikor 1928-ban
Nagytarcsára jött, és segédszülésznői állást
kapott, majd 1934-ben az alispán szülésznő-
nek nevezte ki.

Sokszor mondta, hogy nem volt könnyű
elfogadtatnia magát. Az asszonyok féltek tő-
le, ha tehették, a szüléshez nem hívták Péter

Ferencnét, a község későbbi Péter nénijét, aki
azonban nyilvántartotta a terhes anyákat,
igyekezett számon tartani, hogy kinek mikor
várható a szülés ideje, és mindenkor segített.
Megpróbált barátságot kötni öreggel és fia-
tallal egyaránt.

Felvilágosító munkájának meglett az ered-
ménye, igaz, hogy csak évek múlva. Megba-
rátkoztak a helyiek fehér kötényével és fehér
fityulájával, amit szolgálat közben viselt. Ész-
revették, hogy tanácsait követve egyre keve-
sebb a gyermekhalál. Később hálásak voltak
az asszonyok azért is, hogy gyermekeikkel az
iskolás éveikben is törődött, figyelte fejlődé-
süket.

Az orvos távollétében elsősegélyt nyújtott.
A heti egyszeri orvosi rendeléseken asszisz-

tensként is dolgozott, látogatta a fekvőbete-
geket az orvos utasítása szerint. Néhány évi
munka után jobban bíztak benne, mint az or-
vosban. Minden vonatkozásban kiváló egész-
ségügyi és felvilágosító munkát végzett.
Boldogan beszélt arról, hogy 32 évig tartó
szülésznői munkája alatt nem volt egyetlen
szülészeti szövődmény sem.  Együtt élt a falu-
val, éjjel-nappal elérhető volt.

Beszélt arról, hogy nehéz élete volt, két
gyermeke a háború alatt tragikus körülmé-
nyek között meghalt. Amikor Nagytarcsára
került, sokáig kis bérelt szobában éltek, nem
is igazán jó körülmények között. Az elöljáró-
ság csak 20 év múlva tudott a községháza
kertjében egy szoba-konyhás kis lakást építe-
ni, amit később, 1958-ban fürdőszobával bő-
vítettek. Péter néni itt élt haláláig, igen nagy
tisztelettel körbevéve. Nyugdíjasként is min-
dig segítséget nyújtott a hozzá fordulóknak.

Idős korában a szomszédok és az akkori ta-
nácsi dolgozók segítették, ápolták, hiszen
senkije nem volt, senkije nem maradt. Amikor
Pécelre, ápolási otthonba került, a nagytarcsai
asszonyok ott is látogatták. Péter néni ott, Pé-
celen halt meg. Temetésén, Nagytarcsán, igen
nagy részvétel mellett rótták le kegyeletüket
a helyiek. A mellékelt képen már a nagyon
idős Péter néni látható.

Síremlékét Szládek Mihályné Tagai Katalin
tanácstag adománygyűjtéséből állították há-
lás betegei. Sírkövét kétszer felújították, Győri
Péter volt polgármester jelentős adományá-
ból és a lakosság hozzájárulásával. A sír pár év
múlva ismét megsüllyedt, ezúttal Rimóczi
Sándor Vilmos polgármester és az önkor-
mányzat gondoskodott a helyi lakosok, és az
önkormányzat tiszteletét kifejezve a sírhely
helyreállításáról.

Emlékezetemmel nagyon megköszönöm
Péter néni szülésznő áldozatos munkáját, kö-
szönet azoknak, akik síremlékét helyreállítot-
ták és gyertyát vagy virágot tesznek a sírjára.

Tisztelettel emlékezem rá, mint aki Nagytar-
csa fejlődéséért és egészségügyéért nagyon
sokat tett és szolgált. 

Mellette hálás szívvel gondolok azokra a
tanítókra is, akik itt nyugszanak a temetőben:

Hernád  Sándor tanítóra, Tóth Erzsébet is-
kolaigazgatóra, Gádoros Gézáné  tanítónőre
és Molnár  Lajos tanítóra. Emléküket őrizzük
meg! 

VASSNÉ NYÉKI ILONA
VOLT TANÁCSELNÖK

ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐS
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„Péter néni“, a szülésznő
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KÖZTÜNK ÉLTEK

Agárdi Márika még szinte csecsemő volt, ami-
kor édesapja tüdővészben elhunyt. Elözvegyült
édesanyja, Kati néni visszaköltözött a családi
házhoz, hogy félárvája mellett az öreg, már be-
teges édesapját, Fényes Istvánt is ápolja, ellás-
sa. Márika vézna, nagyon sírós baba volt.
Sztehlo Gábor, az akkori nagytarcsai lelkész fel-
ajánlotta, hogy autójával elviszi a legközelebbi
gyerekorvoshoz, Rákoskeresztúrra. Márika ké-
sőbb büszkén mesélte, hogy ő már pólyás ko-
rában autózott, és mivel az orvos
megállapította, hogy édesanyjának elapadt a
teje, tápszeren nőtt fel, ami abban az időben
igencsak kivételes dolog volt.  Így azután szé-
pen gyarapodott, és meg is erősödött. 

Ám édesapja helyett a nagyapa volt az
egyetlen férfi a háznál, aki számára útmutató
tekintély lett. Az 1874-es születésű Fényes Ist-
ván pedig parasztember létére író-olvasó em-
ber volt. Élőhitű evangélikusként leginkább a
bibliát forgatta. Példamutató életével hét gyer-
mekét is így nevelte. Unokái  a mai napig emle-
getik, hogy amikor lovaskocsiján a messzire
levő látóhegyi háztájijába ment, a bakon ülve is
a bibliáját olvasta. Márika is így cseperedett fel.
Nap-mint nap látta az almárium üvege mögöt-
ti, virágmintás fajansz bögréknek támasztott fe-
kete-fehér régi fotó között azt az elsárgult
képet, melyen nagyapja a gangon ülve a bibliát
olvassa.

A második világháború után a lelkészeknek
megtiltották, hogy kisgyermekekkel foglalkoz-
zanak, ezért édesapám, Győri János lelkész az
ifjúsági bibliakör tagjaiból kiválasztott néhány
laikus vezetőt. Gyermek-bibliaórásként így is-
merkedett Márika az evangéliummal Kis Pista,
Fényes Erzsi és Szalkai Kató csoportjában. Az is-
kolai hitoktatást és a konfirmációt már édes-
apám, a lelkész végezte, és Márika, mint
minden leánytársa az első úrvacsora vételkor,
már pigjuvankát viselt. Ezt az alsószoknyát csak
a konfirmált nagylányok hordhatták, s mivel
nem volt látható, voltak, akik büszkén dicse-
kedtek: „Nekem már van pigjuvankám!”

A konfirmáció után az ifjúsági körbe járhat-
tak a fiatalok, és a lányok számára a másik nagy
megtiszteltetés az volt, hogy oltárlányok lehet-

tek egészen addig, amíg férjhez nem mentek.
Ők takaríthatták a templomot, és díszíthették
fel az oltárt, és az istentisztelet alatt az oltártér-
ben végigállhatták a szertartást, a liturgiának
megfelelő színű szép népviseletükbe öltözve. A
jó hangú Márika és özvegy édesanyja énekka-
ros is volt, én pedig a próbák alatt gyakran sün-
dörögtem bőszoknyások között, ezért azután
szorosabb lett a kapcsolatunk. Ez csak fokozó-
dott, mert nyaranta a TSZ-ben dolgoztam, és
mindennemű földművelő munkát szívesen vé-
geztem. Ekkor jelentette ki Agárdi néni, hogy:
„Hiába, no. Bándika a legnagyobb paraszt a
családban!”

Amikor édesapám nyugdíjba készülve csalá-
di ház építésébe fogott, kertszomszédok let-
tünk.  A kukoricasorok közt kapáló Márika és
édesanyja vigyázó tekintetével raktuk le leen-
dő otthonunk alapjait. Amikor a megkötött be-
tonról a zsaluzást leszedtük, szemet szúrt a
szomszédságnak a lépcsőlejáró kiálló platója.
Agárdi néni magához intett, s tudakolta, hogy
mi lesz az. Gondoltam, megtréfálom. „Tetszik
tudni, az egy szószék lesz. Ha apu nyugdíjba
megy, és kedve támadna, akkor ide kijön és it-
ten fog prédikálni.” Kati néni meghatódva vála-
szolt: „De jó lesz! Akkor az igét is halljuk és a
munka is megy!”

Pár év múlva Gábor bátyám házassága ré-
vén rokonok lettünk, s nem sokkal utána Mári-
ka édesanyja is távozott a minden halandók
útján. Ekkor kezdett még szorosabbá válni kap-
csolatunk. Márika első helyen szerepelt csalá-
dom „prozelita” tagjai között. 

Ezért is engedhettem meg magamnak,
hogy tótosan Márikántyénak hívjam. Végig kö-
vette gyermekeim, unokáim születését, ezzel
minden örömünk és bánatunk részesévé vált.
Hol spenóttal, hol cukkinival, hol pedig céklá-
val és egyéb zöldséggel járult hozzá nagy csa-
ládom egészséges táplálkozásához.
Eljegyzések, esküvők, keresztelők ünnepi aszta-
lára rendesen elhozta a maga készítette méltán
híres nagytarcsai diósbatyut. Tehát benne volt
családi életünkben, ünnepeinkben, hétköznap-
jainkban. A szentesti istentisztelet után a már
elfeledett szokást mi még sokáig tartottuk. El-
mentünk ablaka alá, hogy a régi szarvasi éne-
keskönyv énekeit elénekeljük, és köszöntsük őt.
Forgatásaimra is gyakran vittem magammal.
Amikor Dombóvárra, Nyíregyházára, vagy épp
Békéscsabára menve korahajnalban indultunk,
ő már kinn a kapuban magát kicsinosítva várt,
és az úton végig szóval tartott. Elképedtem,
mennyire naprakész, mennyire tudja, hogy mi
történt a világban, és evangélikus egyházunk-
ban. 

Márikántye nagyon jószívű
volt. Kiterjedt rokonságán túl
sok-sok falubeli és az országban
szerte lévő ismerősével tartotta
a kapcsolatot, a hitetlen katona-
tisztektől a katolikus hívekig.
Amíg nem volt ez a rengeteg
médium, faluhelyen közvetlen
beszéd útján terjedtek az infor-
mációk. Sokan a rosszízű „plety-
kázás” szóval illették e
folyamatot. Az igazat megvallva
én is többször láttam asszonyo-
kat, így Márikántyét is, amint a

határból, vagy a faluból jövet meg-meg állva,
kerékpárja kormányát szorongatva ezzel-azzal
váltott néhány szót, hűségesen éltetve ezt a ha-
gyományt. Nagy figyelemmel, teljes orcával
szívta magába az újságot, amit azután közvetí-
tett tovább. No de ez nem pletyka! Ez csak
szubjektív hírtovábbítás! 

A rendszerváltás után, amikor már nem csak
a párttagok kiváltsága volt a telefon, Márikán-
tye is hamarosan szert tett egy készülékre. A
híráram így hatékonyabb lett, és felgyorsult.
Napjában többeket, és több ízben el tudott ér-
ni. Magamban el is neveztem „Nagytarcsai Má-
ria Rádiónak”. Ám ő nem akármilyen híreket
közölt! Már előzőleg is, de később, amikor be-
tegsége révén ágyba kényszerült, reggeltől-es-
tig végig követte a vallási rádió- és tv-adásokat.
Kiváltképpen az evangélikus műsorokat!
Nyomban riasztotta is ismerőseit és barátait,
hogy gyorsan kapcsolják be a tévét vagy a rá-
diót, mert éppen valami nagytarcsai vonatko-
zású, vagy általa nagyon fontosnak ítélt
evangélikus műsor megy. Az Evangélikus Élet
magazint, amint megkapta, az első betűtől az
utolsóig kiolvasta. Minden ismerőse figyelmét
felhívta, mit olvasson el feltétlenül. Hetente
csörgetett engem is, és megtartotta félórás saj-
tótájékoztatóját, melyben elmondta, mit és hol
olvasott, hallott, látott. Sok mindennek örült és
lelkesen számolt be róla, de kritikai véleményét
sem hallgatta el.

A minapában búcsúztunk el tőle. Ki fog ez-
tán felhívni, megkérdezni, kivel mi történt csa-
ládomban? Ki fog tájékoztatni úgy, mint ő,
hogy mi van a nagyvilágban, az Evangélikus
Egyházban, és falunkban? Ki fog számon kérni,
kritizálni, lelkesíteni? Ki fog?

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTEUS

„Márikántye“
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FALUMÚZEUM
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely

NYÁRI-ŐSZI NYITVA TARTÁS

(2018. október 31-ig)

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.

Telefon:  06 70 379 8262
E-mail: 

muzeum.andi@gmail.com

Nagytarcsa, 
Múzeumkert utca 21.

ŐSZI-TÉLI
MÚZEUMI 

PROGRAMAJÁNLÓ

IDŐSZAKI FOTÓKIÁLLÍTÁS:
A NAGYTARCSAI 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 60 ÉVE

Hagyományőrző családi 
kézműves délutánok:

November 10. szombat 16 óra
Márton napi szokások, 

zokni-lúd készítés

December 1. szombat 16 óra
Ádventi koszorúkészítés

Minden érdeklődőt sok 
szeretettel várunk!

IDŐSZAKI 
FOTÓKIÁLLÍTÁS 

A FALUMÚZEUMBAN

„60 év a hagyományok 
nyomában”

A nagytarcsai 
néptáncegyüttes 

a kezdetektől-mostanáig.

Megtekinthető: 

2018. október 31-ig

kedd-szerda: 10.00-15.00
csütörtök:10.00-14.00
szombat: 14.00-18.00

Minden érdeklődőt sok 
szeretettel várunk!

Találkozások
Könyvtárunk október 2-án, az Országos Könyvtári Napok keretén belül ven-
dégül látta Gerlóczy Márton kortárs írót . Baráti és szórakoztató estét tölthet-
tünk együtt az őszinte, önkritikus, szarkasztikus humorú szerzővel, és
immáron dedikált könyvtári példányaink vannak, melyeket bátran lehet tő-
lünk kölcsönözni a jövőben is! 

Köszönjük a Pest Megyei Könyvtár, az önkormányzat és Kelemen-Hubai
Szilvia segítségét a találkozó létrejöttében és lebonyolításában. 

November 8-án 18 órakor Uzsalyné dr. Pécsi Rita lesz könyvtárunk vendé-
ge, aki neveléskutató és oktató, rendkívül sokrétű érdeklődéssel és tudással.
Nagytarcsán már többször volt vendégelőadója az evangélikus óvodának,
egy lelkesítő, humorral teli, vibráló előadóként ismerhettük meg.  Önmagáról
így vall: „A nevelés az Élet szolgálata” – én ennek a módjait kutatom, kere-
sem, feleségként az önnevelésben, anyaként, tanárként és pedagógiai kuta-
tóként.” Pécsi Ritáról, könyveiről, előadásairól a következő weboldalon
tájékozódhatnak: www.pecsirita.hu, könyveit pedig az előadás után meg is
vásárolhatják. 
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Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli

Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már 
aranykezükkel intenek felém.

Szokás szerint rengeteg könyvünk érkezett, fo-
gadjanak ízelítőt belőle szeretettel: 

Gyerekeknek: 

Szeptember 30-a a Magyar Népmese Napja,
Benedek Elek születésnapja. Ez alkalmat megün-
nepelve, a Magyar Népmesék sorozatból 7 kötet
érkezett, minden kötetben 8-10 mesével, a régi
rajzfilmekből megismert gyönyörű képekkel -
öröm kézbe venni kicsiknek és nagyoknak: A kis
gömböc, A királykisasszony jegyei, A kicsi dió, A
bíró okos lánya, Kiskondás, Az égig érő paszuly,
Az aranyszőrű bárány. 

Kamaszoknak:

Deborah Lytton: Csend
A tizenöt éves Stellának

minden esélye megvan ar-
ra, hogy egyszer teljesüljön
leghőbb vágya és híres
énekesnő lehessen. Egy
tragikus baleset következé-
ben azonban egyik napról
a másikra elveszíti hallását.
A teljes némaságba burko-
lózva nemcsak a barátaiba és a hangjába vetett
hite rendül meg, hanem az önmagával kapcso-
latos elképzelései is megkérdőjeleződnek: van-e
célja az életének az éneklésen kívül? Ebben az
állapotban talál rá a szerelem: a könyv egy lírai
történet arról, hogyan képes a szerelem áthatol-
ni a némaság leküzdhetetlennek tűnő falain.

Felnőtteknek: 

Brett Velicovich • Christop-
her S. Stewart: Drónharcos
– Egy elitkatona beszámoló-
ja a 21. század legmoder-
nebb terrorelhárító gépéről

Brett Velicovich egy évti-
zeden át pilóta nélküli légi
járműveket, azaz drónokat
használt arra, hogy levadász-

sza a világ legveszélyesebb terroristáit. Elit har-
cosként célpontokat választhatott, halálos ítéle-
teket hozhatott, miközben összehangolt
együttműködést folytatott a teljes amerikai hír-
szerzéssel,  hogy a segítségükkel kivonhassa a
forgalomból az al-Káida és az ISIS magas rangú
tagjait. Ebben a könyvben a szerző teljes részle-
tességgel eleveníti fel akciófilmbe illő bevetése-
it és szigorúan titkos küldetéseit, amelyeknek
köszönhetően számtalan ártatlan civil életét
mentette meg.

Ayelet Waldman: 
A budapesti nyakék

Jack Wiseman, az ameri-
kai hadsereg hadnagya
1945-ben az Aranyvonat őr-
zésével volt megbízva,
amely a Magyar Nemzeti
Bank aranykészletét, deviza-
tartalékait, és a deportált zsi-
dóktól begyűjtött értékeket

próbálta Nyugatra menekíteni. Akkor, Salzburg-
ban ismerkedett meg és esett szerelembe egy
tüzes temperamentumú, gyönyörű magyar nő-
vel, Jakab Ilonával, aki a vészkorszak jogfosztott-
jaként mindenét elvesztette, de a családjából
egyedüliként túlélte a koncentrációs tábort. 

És akkor lopta el a katona a vonat szállítmá-
nyából az ékszert… 

Wiseman hatvan év múltán, már a halálra ké-
szülve sem feledheti ezt a hajdani, fájdalmas
emlékű románcot, és mivel váltig furdalja a lelki-
ismeret a medál miatt, megkéri unokáját, Nata-
lie-t, hogy próbálja megtalálni az értéktárgy
jogos örökösét. Izgalmas nyomozás indul…

Varga Attila: Hazai hősök
Magyarországon bárkiből

bármi lehet. Henteslegény-
ből országosan ismert szí-
nész, rakodómunkásból
gasztropszichológus, bőrmű-
vesből sztárborász, fényké-
pészből kardforgató mester,
és Boeing-pilótából pékség-
üzemeltető.

Itt él  a milliárdokat összefocizó Dzsudzsák
Balázs édesanyja, Kósa Ildikó, aki fia sikerei elle-
nére kerékpárral jár az iskolájába tanítani.

Itt él Rófusz Ferenc, aki nem vehette át az Os-
car-díját.

Itt él Jónyer István, aki asztaliteniszben le-
győzte a kínai világklasszikusokat.

Itt él Becsei Áron, akinek sokmilliós karóráiért
türelmetlen megrendelőkként sorban állnak a
földgolyó irányítói.

És van nekünk búvárkodó űrhajósunk, a cián-
szennyezést számon kérő tiszai halászunk, hús-
piacról érkezett sárkányszelídítőnk,
szerelmeskönyveket író matematikaprofesszo-
runk, és határokon átgördeszkázó katolikus pa-
punk is. Ötven kitűnőség került a könyvbe.
Portréjukat felvázoltam, történetüket papírra ve-
tettem. 

Végül, de nem utolsósorban a közelgő októ-
ber 23-i ünnep évfordulója alkalmából egy gyö-
nyörű portrékötetet szereztünk be Önöknek:

Csete Örs: 
1956 személyesen
Ami ’56 őszén történt, azt az
iskolában „ellenforradalom-
nak” tanították, de a legjobb
volt nem is beszélni róla. Így
nőttek fel sorra generációk, a
hallgatásra szocializálva. A
rendszerváltó 1989 a forra-

dalom megítélésében radikális változást hozott:
más lett a terminológia, megnyíltak a levéltárak,
megszólaltak a résztvevők, szemtanúk. Arcai és
történetei lettek a forradalomnak. Először 1993-
ban találkoztam néhány egykori fegyveressel. A
fotózások alatti beszélgetéseinket rögzítettem,
ennek köszönhetően született meg ez az album
is. Másfélszáz egykori résztvevőt meginterjúvol-
va, élettörténeteik alapján úgy látom, hogy az
ember döntései az esetek többségében nem két
bites gondolati rendszerekben születnek, nem
egyszerűsíthetők le feketére és fehérre, inkább
sok-sok árnyalatból, motívumból állnak össze
eggyé. Az élet egyik pillanatában hősök, a má-
sikban gyarlók vagyunk. Portréalanyaim életük
legalább egy pillanatában bizonyosan hősként
cselekedtek: amikor a forradalom mellé álltak,
amikor bátran viselkedtek, amikor segítettek a
menekülőn, amikor nem kértek kegyelmet. Bár
a forradalomnak egyelőre még nincs múzeuma
Budapesten, portréalanyaim megérdemlik, hogy
tekintetük, történetük és nevük kinyomtatva,
legalább e könyv lapjain fennmaradjon. 

Örömmel tudatjuk kedves Olvasóinkkal,
hogy egyszemélyes könyvtárunk Zavicsa-
Varga Viktóriával, részmunkaidős segítővel
bővült október 1-től. Így már könnyebb lesz
a reménybeli, 2019 első felében történő
könyvtárköltöztetés, selejtezés, a könyvek
gépre vitelének megoldása, illetve kibővített
nyitva tartással tudunk szolgálni már a költö-
zés előtt is Önök felé. 

Nyitva tartás:

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

Az iskolai őszi szünetben, október 29-30-31-én
és a két ünnepnapon, azaz október 31-én és
november 1-jén zárva vagyunk! 
Megközelíthető az iskolát megkerülve a torna-
termi bejárat felől.

A könyvtár elérhetőségei:
Telefonszám: 06-70- 337-8752 
E-mail: bokkonyvtar@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/nagytarcsakonyvtar

Mindenkit szeretettel várunk! 

FARKAS ISTVÁNNÉ ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Könyvtári hírek
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Több éves várakozás után megtörtént az intéz-
ményünk bővítése. 
Szeptember 3-án nagy örömmel vettük bir-

tokba a megújult iskola épületét.
Az épület előtti udvaron gyönyörű füves rész

és egy szökőkút fogadja az iskolába érkezőket. 
Hét új tantermet kaptunk, amelyek színe és

berendezése elégedettséggel tölti el diákjainkat
és pedagógusainkat. Kialakítottuk a természet-
tudományi szaktantermet, ahol internet, projek-
tor és szemléltető eszközök várják tanulóinkat.
Bővítésre került a tanári szoba, ahol 28 pedagó-
gusnak hoztunk létre munkavégzésre alkalmas
helyett.

A folyósokat, vizes helyiségeket is ízlésesen,
korszerűen tervezték és gondos munkával kivi-
telezték.

A tornaterem mellett kialakítottunk egy tor-
naszobát, amelyet kisebb mozgásos tornaórai
tevékenységekre használhatnak az osztályok és
csoportok. A technika terem is egy valamivel tá-
gasabb helyiségbe került. 

Sikerült régi vágyunkat teljesíteni a torna-
szertár és a szaktantermi szertár kialakításával.

A szűkös és elavult éttermünk és konyhánk is
átalakult, így az új 120 férőhelyes ebédlőben  a
340 diákunk ebédelése esztétikus környezetben,
gyorsabban történik. 

Az első közös programunk a tanévnyitó után
a hagyományos tanévnyitó parti volt, ahol a gye-
rekek 15 féle sport- és ügyességi versenyen, illet-
ve vetélkedőn vehettek részt.

Autómentes nap
Az előző évekhez hasonlóan idén is megren-

dezésre került az iskolai autómentes nap. A di-
ákjaink teljes létszámmal, 340 fővel tettek eleget
a kihívásoknak. A tanárok (19 fő) szintén kivet-
ték részüket, ki kerékpárral, ki gyalog, ki pedig
labdával. A rendezvény közvetett célcsoportja-
ként a szülők, nagyszülők és testvérek voltak
megcélozva azzal, hogy autómentesen, gördü-
lőeszközzel vagy gyalogosan hozták gyerekei-
ket. A szervezésbe bevontuk a szülői
munkaközösséget is. A szakszerűbb szervezés,
illetve a színesebb lebonyolítás érdekében be-
kapcsolódott az önkormányzat is. 

A rendezvény nagy sikernek örvend tanuló-
ink és tanáraink körében. Egyrészről Intézmé-
nyünk Ökoiskola címmel büszkélkedik, mely
garancia, hogy élő hagyománnyá vált a fenn-
tarthatósággal kapcsolatos rendezvényeinken a
környezettudatos magatartás. A jelen tanévben
az országos fenntarthatósági témahét alkalmá-
ból, az intézményvezető kezdeményezésére mi,
szaktanárok (földrajz, biológia, ének stb.) olyan
órákat tartottunk, ahol a tantárgyi koncentráci-
óra fektetve a hangsúlyt a környezeti felelőssé-
get helyeztük a középpontba. Az alábbi nevelési
elvek kerültek kiemelésre: a környezettudatos-
ság, a környezet-etikusság, biológiai diverzitás
fenntartása, növény-, állatvilág védelme, termé-
szeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálko-
dás, környezetvédelem. Az idei Európai
mobilitási hét mottójához igazodva:  „Mix and
move!” terepet adtunk a gyermekeiknek, hogy
a közlekedési multimodalitásnak eleget tegye-
nek.

A megvalósulás eredményességét a magas
részvétel és az elégedett visszhangok tanúsítják.
Az EMH célkitűzései maradéktalanul teljesültek,
de önreflexióként kijelentjük (szervezők: DÖK),
hogy jövőre még több tervvel és meglepetéssel
szeretnénk még sokrétűbbé és tartalmasabbá
varázsolni az autómentes napot. 

Végezetül, de nem utolsó sorban elmond-
hatjuk, hogy az elmúlt esztendőkben is a pol-
gármesteri hivatal jóvoltából számos
sportfelszerelést kaptunk a gyerekeink képzésé-
re és nevelésére. Idén kondicionáló eszközöket
igényeltünk, és meg is kaptuk. Itt megragadva
az alkalmat szeretnénk őszinte hálánkat és szí-
vélyes köszönetünket kifejezni azoknak, akik  se-
gítőkészen hozzájárultak a felszerelések
beszerzéséhez. 

KOVÁCS ÁRÁM

Tanévkezdés az iskolában   
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TUDOD-E?
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A nyárnak vége, ismét elkezdődött a tanév, óvo-
dánk tárt kapukkal, az óvónénik szerető szívvel
várták a gyerekeket.

A legtöbb óvodásunk nem először lépi át az
óvoda és a csoportszoba küszöbét, ők örömmel,
jókedvűen érkeztek reggelente. Az óvodával,
óvónénikkel, dadusnénikkel ismerkedő új kis-
gyerekek sokszor fájó szívvel, és könnyek között
engedték el anya kezét, de a szomorkodás nem
tartott sokáig, mert mindenki barátra talált, ráa-
dásul sok szép játék várja a gyerekeket.

Szeptember 19-én tartottuk az autómentes
napot. Ezen a reggelen mindenki magával hoz-
ta otthonról a bicaját, rollerjét, kismotorját és
birtokba vették az óvoda parkolóját. Szlalomoz-
tak, jelzőlámpás indulást játszottak, élvezték a
gyerekek, hogy az autók helyét ők vehették bir-
tokba. 

Köszönjük a Nagytarcsai Önkormányzatnak,
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester úrnak az
ajándékba kapott irányító tárcsákat, krétákat,
ugrálóköteleket, sisakokat, bójákat, labdákat,
rendőr ruhákat, amely játékokkal színesebbé tet-
ték a napot, a gyerekek szeme pedig még job-
ban csillogott a sok új játék láttán.

Őszi hagyományaink első ünnepe a szüret
volt, amelyet szeptember 28-án tartottunk meg
az oviban. Szokássá vált, hogy aznap reggel min-
denki egy fürt szőlővel érkezik az oviba, amelyet
rögtön le is darál minden kisgyerek „Zoli Bácsija”,
és mindezt a gyerekek meg is nézhetik, segíthet-
nek neki. A ledarált szőlő préselését követően, az
édes mustból kóstoltunk, hozzá a szülők által ké-
szített almás pitéből csemegéztünk.

Délután volt az igazi mulatság! A Nagytarcsai
Hagyományőrző Néptánccsoport fiataljai – a mi
régi kis ovisaink – színvonalas táncot roptak.

A Napsugár csoport szüreti műsorral kedves-
kedett az óvodás gyerekeknek és szüleiknek,
majd elkezdődött a mulatozás.

Hírek az oviból   A Nagytarcsai Tükör 
kedves olvasóinak!

A minap hallgattam a PAX televízióban
egy tisztelendő urat, aki azt a magyar
közmondást mondta, hogy „A jó pap is
holtig tanul”. Hozzátette némi humorér-
zékkel,  „még én is”.

Erről eszembe jutott egy boldog emlé-
kű tanárom, aki így bíztatott bennünket,
fiatal tanító jelölteket, „A jó tanító pedig
közkincsé teszi, amit tud”. Mivel én is ta-
nítónak érzem magam, amíg élek, miként
a jó pap is, én is közkinccsé teszek 1-2
dolgot, amit ha ismertek nem árt átismé-
telni, ha nem, megtudni, hogy szülő- és
lakóföldetekre, Nagytarcsára büszkék le-
hessetek, nagytarcsai önérzeteteket nö-
velje. Higgyétek el, van ilyen.

A hagyományőrző ünnepségen, egy
nagymama büszkén újságolta, hogy uno-
káját, Virágot felvették az Aszódi evangé-
likus gimnáziumba. Megkérdeztem,
tudják-e, hogy néhány évet járt oda Pető-
fi Sándor is.

Marika, a nagymama büszkén válaszol-
ta, hogy igen. És azt, hogy Petőfi Sándor-
nak Nagytarcsával is volt kapcsolata,
tudják e? Erre „nem” volt a felelet. Sejtem,
mások is hasonlóan válaszolnának.

Ezért én azonnal hibásnak éreztem
magam, mert nekünk tanítóknak kellett
volna elmondanunk, de akkor még mi
sem tudtuk. Majd Molnár tanító bácsi ku-
tatásai folytán megtudtuk, most ebből te-
szek kicsit később eleget
kötelességemnek, amikor 1-2 tényt is el-
mondok:

Hrúz György, Petőfi nagybátyja, a 19.
század elején nagytarcsai tanító volt. Hú-
ga, Hrúz Mária, Petőfi Sándor édesanyja,
gyakran volt náluk, amikor György tanító

úr gyerekei születtek, hogy segítsen a
családnak. Amikor Petőfi Sándor aszódi
diák volt, ő is meglátogatta Györgyöt, a
nagybátyját. Ezen kívül egy osztályba járt
a nagytarcsai jegyző fiával, aki a téli szü-
netekben meghívta Sándort magukhoz.
Egy alkalomról tudunk, amikor a két diák
vadászni ment a nagytarcsai határba. Azt
is hallottuk, hogy a temető utcának neve-
zett utcán,- ami akkor még nem volt utca-
mentek a falu szélén lévő erdőbe – és ott
is jöttek vissza, puskával a vállukon, nyúl-
lal a kezükben. Ezért néhány évvel ezelőtt
Vörös Ákos, egy Nagytarcsán élő faragó-
művész - volt honvédtiszt- által készített
fa szobrot Petőfiről abban az utcában he-
lyezték el. Voltak évek, amikor a március
15-i ünnepséget ott tartottuk. Azt pedig
maga Hrúz Anna néni mesélte nekem,
hogy ő is a kerepesi Hrúzok családjából
való. Úgy került Nagytarcsára, hogy a
nagytarcsai aljegyző: Sipiczki János fele-
ségül vette és a Kossuth Lajos utcai há-
zukban éltek két tanítónővé lett
lányukkal. A két lányt Zala megyébe he-
lyezték, férje pedig TBC-ben fiatalon
hunyt el. Amikor én Nagytarcsára jöttem
tanítani, Anna néninél laktam, 1949-
1950-ben. Sokat beszélgettünk estén-
ként, én Petőfi verseinek elmondásával
viszonoztam kedvességét. Anna néni volt
háza ma Magyar Annáé kedves tanítvá-
nyomé. A ház ma is áll. Örülök, hogy ezt
tudathattam veletek. Ez is emeli kedves
lakóhelyünk értékét. Hiszem, hogy örül-
tök neki. Ha nem veszitek tolakodásnak,
„Tudod-e” címmel még elmondok 1-2
dolgot, ami emelni fogja községünk érté-
két a szemetekben és a szívetekben. 

Nagytarcsa, 2018 szeptember 6. 

Szeretettel mesélte: 
MOLNÁR TANÍTÓ NÉNI, MARGIT NÉNI

Kövesse nyomon Nagytarcsa és a térség 
eseményeit a SzilasTV műsorában! 

A DIGI csatornáján adás minden hétfőn 18-tól,
ismétlés a hét többi napján.

Műsorainkat megtekintheti a SzilasTV 
YouTube csatornáján,
illetve honlapunkon:

www.szilastv.hu



Az aulában a nagyobb csoportos gyerekek
táncoltak Vas Virág irányításával, a kiscsoporto-
sok külön teremben mulatoztak. Mindenki jól
érezte magát, szülők, gyerekek egyaránt.

MIKLÓSSY VERONIKA
ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA DOLGOZÓI

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 13 

SZEMÜNK FÉNYE

Szluka Dániel a nevem. 2018. augusz-
tus 26-án születtem. Szép kék szemem van,
hosszú sötétbarna hajam, és sokat mosoly-
gok. Természetesen odavan értem a csalá-
dom. 

Gábor Dalma a Felsőrét új lakója 2016. július 19-
én született, szülei első gyermekeként. Határo-
zott egyéniség, aki már gyönyörűen beszél,
mondókákat mond és mindene a kirakózás, na-
gyon ügyes kislány.

Dudás Zétény János vagyok. 2018. augusztus
6-án 17:01-kor könnyítettem anya súlyán, nő-
vérkém, bátyám, anyukám és apukám nagy
örömére.

Pályka Lídia  a legkisebb leánykánk.
Ő 2018. július 3-án született, két nő-
vérkéje, a 2 éves Nóri és a 7 éves Esz-
ter mellé. Lidi mosolygós és már most
nagyon mozgékony baba; Nóri pedig
huncut, virgonc és jókedvű kislány, és
mindkettejüket nagyon szereti Eszter
nővérük, aki most kezdte a nagytar-
csai iskolát. Július óta élünk Felsőréten
és reméljük, a lányok sok barátra talál-
nak Nagytarcsán. 

Az önkormányzat minden nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal kö-
szönt. A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagytar-
csai címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A
babacsomag átadásának feltétele, hogy a gyermek születésétől szá-
mított 3 hónapon belül a szülő bemutassa a gyermek nagytarcsai lak-
címkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát az
anyakönyvvezetőnél. Bővebb információ a babacsomagról: 

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

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN LAKÓJA
NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES, HOSSZÚ ÉLETET! 
VÁRJUK SZERETETTEL MINDEN, JELENLEG NAGYTARCSÁN LAKÓ,  2015-2018 KÖZÖTT SZÜLETETT
KISGYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATÁSÁT 1-2 SORBAN A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE: 
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM 
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG. 

Nagytarcsa 
új lakói
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Ahagyományos falusi búcsú sokak elképzelé-
se ellenére nem a főtéren rendezett buli, ba-

zársorral és körhintával. Alapvetően egyházi
ünnep, csak a búcsúnapi köztéri rendezvények
jó ideje elmaradtak. Ezeket igyekszik évek óta
felidézni a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányza-
ta.

– Harmadik alkalommal tartunk hagyomá-
nyos falusi búcsút – mondta a rendezvényen
Szlaukó Istvánné, Kati, az NSZÖ elnöke. – Azért
kezdtük el, mert többen jelezték, hogy hiányzik,
volna rá igény.

A rendezők azonban megállapodtak, hogy
nem lesznek műanyag játékok és egyéb bóvlik,
nem kell a motoros körhinta, legyen úgy, mint
régen volt.

Most már harmadik alkalommal sikerült fel-
idézni a hagyományos búcsúk hangulatát, a
Győri János téren csak kézműves-termékeket, fa-
játékokat lehetett látni, és sok gyerek választotta
azt a megoldást, hogy maga is megismerkedik
népi mesterségekkel, fogásokkal, ebben az
evangélikus óvoda óvónői segítettek.

Fontos szerepet töltött be a hagyományos
vesszőkosár is, hiszen nemcsak kosárhinta for-
gott a téren, hanem a kosárfonás mesterfogása-
it is el lehetett lesni.

A harmadik alkalom pedig kicsit még rango-
sabbra sikeredett, hiszen fúvószenekari találko-
zó is került a programba. A kistarcsai, a péceli és
a csömöri fúvósok jelentkeztek az idei első fúvó-
szenekari találkozóra, kedvcsináló térzenét adva

a füzesligeti kávézónál, a gyógyszertár előtt, va-
lamint a Jókai lakóparkban.

Aztán délután, amikor a legnagyobb volt a
forgatag az evangélikus templom előtt, színpad-
ra is léptek a fúvósok, tovább fokozva a búcsú
hangulatát. 

A nagytarcsai búcsú rendezvényére a Pest
Megyei Önkormányzat Megyei Értéktár referen-
se, Kisfaludi Aranka is kilátogatott. Örülünk,
hogy településünk rendezvényei a megyei ille-
tékesek figyelmét is felkeltették. Vendégünk
megtekintette Nagytarcsa nevezetességeit és
egy kis vásárfiával is megajándékoztuk.  

A búcsú rangját tovább emelte, hogy immár
hagyományosan, e napon került sor a fotópályá-
zat képeiből összeállított kiállítás megnyitására
is a Lájk cukrászdában.

Fotókiállítás-megnyitó
A kiállítást Rónai Pálné önkormányzati képvi-

selő, bizottsági elnök nyitotta meg. Köszöntőjé-
ben emlékeztetett rá, hogy a kulturális
szervezőcsapat idén is meghirdette a nagytar-
csai fotópályázatot. Négy évvel ezelőtt indult az
első felhívás, s akkora sikere volt, hogy évről évre
újra meghirdetésre kerül a pályázat. Idén a kiírók
átléptek Nagytarcsa határain és SZERETLEK MA-
GYARORSZÁG mottóval hirdették meg a pályá-
zatot. A felhívásra 15 lelkes, amatőr fotós küldte
be alkotásait, melyekből a zsűri által kiválasztott
legjobb 52 fotót állították ki. 

Hagyományos falusi búcsú

Szeptember 30-án tartották meg a
nagytarcsai Bosco Szent János
templom szentelésének évforduló-
ját és a templom búcsúját. A ünne-
pi szentmisét Bokros Levente atya
szolgáltatta. 
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A kiállítás képeire december 20-ig lehet sza-
vazni a Lájk cukrászdában, a gyűjtődobozba be-
tett szavazólapokkal. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre advent utolsó vasárnapján,
december 23-án kerül sor. 

Rónai Pálné köszönetet mondott a IV. Nagy-
tarcsai Fotókiállás fő támogatójának, Nagytarcsa
Önkormányzatának, a Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzatának, a Szilas TV-nek, a pályázat
megálmodójának, Sebők Zsuzsának és segítői-
nek, a lelkes szervezőcsapatnak, a négytagú zsű-
rinek: Rimóczi Sándor Vilmos polgármesternek,
Győriné Kováts Andreának, Lovasi Andreának és
Szlaukó Istvánné Katalinnak, valamint a hely-
színt biztosító Lájk cukrászdának.

Ezt követően emléklapot vehettek át a pályá-
zaton résztvevők, akiknek álljon itt a névsora:
Apostol Krisztofer, Ádány Barbara, Dürr Balázs,
Csielkáné Tóth Lenke, Fényes Katalin, Hegyi Vik-
tória Tália, Kovács-Lehóczki Orsolya, Mittermayer
Brigitta, Oravecz Péter, Pörge Györgyi, Sebők
Zsuzsanna, Siposné Varga Edit, Rippel Zoltán,
Palkovits Péter, Varga Katalin.

FOTÓ: SZILASTV, RÓNAI PÁLNÉ ÉS SEBŐK ZSUZSA

Kedves Olvasóink!
Igyekszünk hibátlan lapot kiadni a ke-
zünkből, de tapasztalataink szerint a leg-
jobb szándék és igyekezet mellett is
előfordulnak hibák. 
Az előző lapszámban például van egy
mondat, amelyik helyesen így hangzik: 
A  „Tiszta  udvar,   rendes ház“ pályázat
modern  kategóriájának  egyik  nyertese
Wienerné Bujdosó Etelka és Wiener
György a  Nyírfa utca 11. szám alatti in-
gatlan tulajdonosai.

Augusztusi lapszámunk 16. oldalán jelent
meg a Hatvanéves a nagytarcsai hagyo-
mányőrzés című cikk 2. része. A képalá-
írosok közül sajnos az egyik helytelen. Itt
láthatják a képet, a helyes aláírással:

Fényes Mária, Geér Mária, Bátori László,
Bartos Erzsébet, Kiss Erzsébet, Kabány Má-
ria, Persek László, Varga István, Liczenciás
Mihály, Molnár László, Petrovszki János.

Ugyancsak a hagyományőrzéssel kapcso-
latban születtek bakik a szeptemberi lap-
számban is. A címlapon a néptánccsoport
szóból hiányzott egy „c” betű, nos, ezt bi-
zonyára csak kevesen fedezték fel.

Ugyancsak a szeptemberi lapszámban, a
16. oldalon szerepelt egy felsorolás,
amely hiányosra sikeredett. Íme a teljes: 
Akik évtizedek óta, kisebb kihagyásokkal
tagjai ennek a kulturális szerveződésnek
és jelenleg is tagjai és szereplői a cso-
portnak:  Bátori Lászlóné, Fényes Mihály,
Fényes Pálné, Fényes Piroska, Galántai
Györgyné, Kabány Gábor, Krizsán Béláné,
Molnár László, Morvai Jánosné, posztu-
musz Tagai István, Tagai Istvánné, Pupek
Mihályné, Sipiczki Györgyné, Németh Ka-
talin.

Ugyanezen cikkben, a 17. oldalon Berecz
Gergely neve helytelenül szerepelt.

Végül, de nem utolsósorban a Volánbusz
menetrendje kapcsán is adódott némi
malőr, ezért a menetrend ebben a lap-
számban is megjelenik, immár helyesen.

Megjegyezzük, hogy a hibák egy része
nem a szerkesztőségi munka során kelet-
kezett, de sajnos ilyen is akadt. 

A hibákért elnézést kérünk!

A SZERKESZTŐ
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Polgármesteri Hivatal,  ügyfélfogadás: 
Hétfő: 13:00 – 18:00,  Szerda: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 12:00
Ancsin László Zoltán jegyző:

előzetes egyeztetés szükséges telefonon 
vagy személyesen a titkárságon

A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Tel.: 06-28-450-204  

Gödöllői Járási Hivatal 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. 
Telefon: 06 28 512-440, 529 100
E-mail: pmh@godollo.hu

Ügyfélszolgálat: 06 (28) 529-187, 06 (28) 529-200
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
H: 8:00 – 20:00, K: 8:00 – 20:00, Sz: 8:00 – 20:00
Cs: 8:00 – 20:00, P: 8:00 – 20:00

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

A legközelebbi kormányablakok
Budapest, XVII. kerület Pesti út 163. 
+36-1-896-3269, +36-1-896-3270 
Budapest, XVI. kerület Baross Gábor u. 28-30. 
+36-1-896-4137 
Pécel, Kossuth tér 1.  (28) 455-733

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

Közvagyont érintő meghibásodás, rongálódás esetén:
Balik Levente, 06-70-934-9091.

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.

Gázszolgáltató (NKM Nemzeti Közművek)
06-1-474-9999

06-20-474-9999
06-30-474-9999
06-70-474-9999

Gázszivárgás bejelentése: 06-80-300-300

Közvilágítás
Üzemzavar hibabejelentés: 

06-30-685-9865 vagy 0628-589-020 
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes 

Posta
Nagytarcsa, Zrínyi u. 13.    Telefon: 06-28-450-203 

Nyitva tartás: 
Hétfő: 08:00 – 18:30
Kedd: 08:00 – 15:30

Szerda: 08:00 – 14:30
Csütörtök: 08:00 – 14:30

Péntek: 08:00 – 15:00
Ebédszünet minden nap: 12:00 – 12:30

Temetkezési szolgáltató 
Antea Kft. képviselője: 2142 Nagytarcsa Rákóczi u. 65.

Telefon:  06-30-9418-878; 06-30-515-0091

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

Mezőőr:
Székely László, telefon:   06 70 3305604

Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.

Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, 
kedd: 14:00-18:00, csütörtök 13.00-17.00.

Vérvétel: hétfő: 06:30 – 07:30, szerda: 07:30 – 08:00.

SZOLGÁLTATÁSOK

KÖZBIZTONSÁG

EGÉSZSÉGÜGY

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS
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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. Vereszki Xénia

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

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 – Winkler Patika 
Telefon:  06-70-617-4877

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

Állatorvos: 
Tarcsa-Vet, Nagytarcsa, Rákóczi út 71. 

H-P: 13-19.00 
06-30-43-999-75, 06-28-533-727

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

Adományátvétel és kiadás: szerdánként 14:00 –16:00 

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

Email: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu;
gyermekjoleti@nagytarcsa.hu 

Sürgős vagy fontos esetekben: Botz Ágnes: 70/931-1962

A HULLADÉKSZÁLLTÁS RENDJE 2018-BAN

SZOCIÁLIS HÁLÓ

ÜVEGEK: Művelődési Ház udvarán két fehér tartály (Hangya-udvar, Rákóczi u.) 
LOMTALANÍTÁS: házhoz menő, évi egyszer ingyenes, meg kell rendelni, időpontot kell egyeztetni! 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:  Nagytarcsa, Sport u, 5. ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:  minden hétfőn 08:00-18:00 valamint minden szerdán 08:00-16:00 óráig. 
E-mail: nagytarcsa@eth-erd.hu  KAPCSOLATTARTÓK: Fábián István telepvezető (+36 20/923-32 34), Ádány Barbara  (+36 20/216-32-60)
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Afenti mottóval hívta közös munkára,
majd vidám piknikre a Felsőrét Lakópark

Egyesület a nevében szereplő lakóterületen
élő felnőtteket és gyerekeket. 

A még bejegyzés alatt álló egyesület alap-
vetően a környezet védelméért, a lakópark
fejlesztéséért kíván tenni, s ebbe jól belefér
a Szilas patak Felsőrét mellett húzódó, felha-
gyott medrének gondozása. 

A patakot ugyanis pár éve új mederbe te-
relték, de a felhagyott meder is megérdemli
a gondozást. Egyrészt ökológiai szerepe mi-
att, hiszen számos állat- és növényfajnak ad
ma is otthont, másrészt jelentős árvízvédel-
mi tényező is.

Szeptember 29-én mintegy száz önkéntes
gyűlt össze az egyesület felhívására. Több tu-
cat zsák zöldhulladékot, valamint hasonló
mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze.

– Sajnos vannak a mederben olyan inva-
zív, azaz nem őshonos fa- és bokorfajták,

amelyeket a környezet megóvása miatt távo-
lítottunk el – mondta Papp Gabriella, az
egyesület vezetője. – Ugyanakkor azokat a
növényeket is kivágtuk, amelyek akadályoz-

zák a mederben a víz szabad áramlását, en-
nek egy esetleges árvíz esetén van jelentős
szerepe.

Szóval volt ebben a mederben minden,
még autógumi is. Ennek ellenére nemcsak a

felnőttek, hanem a gyerekek is szívesen
szedték, vonszolták a szemetet. Utóbbiak
számára jelentős dopping volt a kis füzetbe
gyűjthető pecsét, amelyek száma alapján
ajándékot, édességet lehetett szerezni. De a
munka után volt csillámtetkó, arcfestés és
számos játéklehetőség is. 

A felnőttek számára pedig a közösen vég-
zett munka öröme mellett a déli gulyás és
pogácsa, a baráti beszélgetés, ismerkedés,
valamint a beígért élőzenei koncert volt a
vonzerő. Délután ugyanis porondra lépett a
Felsőréti Latin Duó névre hallgató ideiglenes
formáció, amelynek egyik tagja Szatmári Orsi
EMeRTon-díjas magyar énekesnő (aki néz té-
vét, az gondoljon a Barátok közt című soro-
zat főcímdalára). A duó másik felét az ElCapo,
a Room Service valamint a Hit the Road Aco-
ustic Band gitáros-énekese, Takács Attila al-
kotta. Eközben nagy sikert aratott az Öltözz
ingyen Felsőréten elnevezésű ruha- és játék-
börze is, ahova és ahonnan bárki hozhatta-
vihette a megunt termékeket. 

„Ismerd meg a szomszédod és szépítsd a medret!” 



No, szóval szeptember 29-én pompásan
alakult a nap a Felsőrét lakóparkban. A do-
lognak azért még akkor nem volt vége: lap-
zártakor, október 6-án elvégezték az
összegyűjtött szemét kihordását, amit teá-
zás, forraltborozás kísért. 

Az „Ismerd meg a szomszédod és szé-
pítsd a medret!” mottóval bevezetett prog-
ram tovább folytatódik, hiszen eddig a
Bodza utcai szakasz készült el, legközelebb
a Bíborka utcai részre vetik rá magukat a fel-
sőrétiek.   

(SZILASTV)
Fotó: Felsőrét Lakópark Egyesület 
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Az őszi hónapok különösen alkalmasak a
kamrák feltöltésére. Ilyenkor a piacon is erő-
sebb a forgalom, sokan kijönnek vásárolni,
de akár nézelődni is. A szezonális vásárok is
elindulnak, már október elején indul az első
almavásár. Régi partnerünk, Miklós bácsi
hoz a piacra többféle télálló almát, sőt szil-
vát is. 

Az őszi vásári hangulatot rendezvények-
kel is szeretnénk színesíteni.  Október 26-án,
pénteken lesz a népszerű TÖKFESZTIVÁL.
Főszervezője a Füzesligeti Egyesület. Idén is
két helyszínen zajlik majd a rendezvény, de
időrendben eltolva, hogy senki ne maradjon
le az eseményekről. A piacon 14.30-tól kez-
dődik a rendezvény, és terv szerint 17 óráig
tart. 

A betakarítás kapcsán tartanánk egy ter-
ményünnepet, kóstolókkal, tökös ételek be-
mutatójával, almavásárral tetézve.
Termelőink portékáiból, tökből, sütőtökből
egy vendégasztal lesz megterítve, melyről
lehet kóstolgatni. Teát, forralt bort kínálunk,
a Nagytarcsai Közszolgáltató jóvoltából egy
tál meleg finom étellel kedveskedünk a kilá-
togatóknak. A piacon bővített kínálattal ál-
lunk a vásárlók rendelkezésére, sőt ezen a
napon lesz az évek óta nagysikerű szabolcsi
almavásár is. A frissen szedett termelői al-
mák rendelése kapcsán a 0670/3 672 874
telefonszámon lehet érdeklődni. A tökfara-
gásra alkalmas tököket a piacon is be lehet
szerezni. 

A Művelődési Házban 17 órától indul a
kézműves foglalkozás, a tökfaragás, töklám-
pás készítés és tök szépségverseny, a Min-
denszentek hangulatát idézve. Faragni való
tökök is rendelkezésre állnak. 

A piac természetesen minden pénteken
nyitva tart! Szeretettel várják a termelők,
árusok a kedves vásárlókat, 15-18 óra kö-
zött. 

RÓNAINÉ KRISZTINA
ÉS A SZERVEZŐK

Almavásár és Tökfesztivál
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KULTÚRA

Szeptember 15-én és 16-án immár 8. alkalom-
mal hívta fel a figyelmet a Nagytarcsai Kultu-

rális Csapat falunk kulturális örökségére. Idén is
kitűztük a világszerte ismert „KÖN” zászlót a Győ-
ri János térre. 

A Falumúzeum a 60 éves nagytarcsai nép-
táncegyüttes jubileumi kiállítását mutatta meg
az érdeklődőknek, „60 éve a nagytarcsai hagyo-
mányok nyomában” címmel. Aki nem jutott el
megnézni, október végéig még bátran keresse
az alkalmat. A kiállítás mellett kézműves foglal-
kozásokat is kínáltak a régi falak a családosan ér-
kezők örömére.  

A másik értékünk az evangélikus templom is
megtartotta a Nyitott Templomok Napját. A lát-
nivaló a megunhatatlan régi, a látogatók viszont

szinte mind új lakosok voltak a szombati nap fo-
lyamán. Mindenki megcsodálhatta az egyedül-
állóan felépített, ünnepköröknek megfelelően
elforgatható szárnyas oltárunkat. Köszönjük az
érdeklődést és hát az elmaradhatatlan torony-
mászás szórakoztatta a gyerekeket, felnőtteket
egyaránt. Mintegy hetven látogatót számoltam
meg a nap folyamán. A napot egy zenés áhitat-
tal zárta a NaP kórus. Lelkészünk, Baranka
György igehirdetését hallhattuk, és a Luther
Márton életét feldolgozó rajzfilm egyik epizód-
ját láthattuk még a továbbiakban.  

Vasárnap délután a Polgármesteri Hivatalban
Zászkaliczky Pál nyugalmazott evangélikus lel-
kész tartott előadást: „Emlékeim a régi Nagytar-
csáról” címmel. Pali bácsi, talán sokan tudják,
Blaskovits Oszkár kántortanítójának, iskolánk
névadójának az unokája, és ezáltal gyerekkorá-
ban rendszeresen Nagytarcsán, a nagyszülőknél
töltötte a nyarakat. Képek is előkerültek, és sok
minden más mellett megtudhattuk, hogy példá-
ul a rendszeres buszjáratok előtt is volt élet, va-
lahogyan közlekedni kellett. No, erre hallottunk
egy-két verziót. 

Régi osztálykép is előkerült a családi fény-
képalbumból, „nosza ki ismeri fel mondjuk talán
saját magát”? Csielka Erzsi néninek, aki körünk-
ben volt, sikerült. Össze is jött az 1931-ben szü-
letett gyerekek osztálynévsora. Persze, Pali
bácsinak minden gyerekkori ismerőshöz volt
egy-két kedves szava, és az asztalt körbeülőkkel
is szívesen osztotta meg a gondolatait. A díszte-
rem megtelt érdeklődőkkel. 

Lelkész úrnak nagyon köszönjük, hogy ná-
lunk járt. Győri András Timótheus felvétele a

https://youtu.be/9JzYz5491yc linken visszanéz-
hető. A jó hangulatú előadás-beszélgetés után
előadónk  és kedves  felesége  még ellátogattak
a Falumúzeumba.

2018. évben dióhéjban ezek történtek a Kul-
turális Örökség Napokon. A rendezvény együtt-
működik az Ars Sacra alapítvány által rendezett
Nyitott Templomok Napjával és az Ars Sacra hét
programjaival, amikkel országszerte találkozhat-
tak, illetve a jövőben találkozhatnak a nagytar-
csaiak is. 

Ezúton is megköszönjük a Nagytarcsai Ön-
kormányzat támogatását, és a Nagytarcsai Szlo-
vákok Önkormányzatának szervezését. A
Falumúzeumban Győriné Kováts Andrea intéz-
ményvezető várta a látogatókat, az Evangélikus
templomban Sebők Zsuzsanna és Lovasi Andrea
fogadta az érdeklődőket. A Polgármesteri Hiva-
talban Németh Katalin volt a háziasszony.

SEBŐK ZSUZSANNA
FOTÓ: RÓNAI PÁLNÉ ÉS SEBŐK ZSUZSA

Kulturális Örökség Napok – sokak örömére
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat

A Szociális Segítő Szolgálat hírei, közleményei

Mi ez az ösztöndíj?

Az ösztöndíjprogram célja a hátrányos helyzetű hallgatók tanul-
mányainak támogatása. Az ösztöndíjat a települési, illetve a megyei
önkormányzat, valamint az adott egyetem, főiskola biztosítja, tehát
három irányból jön az anyagi támogatás, mely összesen általában 8-
10 ezer forint/fő/hónapi összeg. 

Kik pályázhatnak?

Hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben; vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

A helyi rendelet alkalmazásában az tekinthető szociálisan rászo-
rultnak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (28 500 Ft) 300
%-át.

Kétféle Bursa Hungarica ösztöndíj van: 

„A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei a már felsőoktatásban ta-
nulók számára:

l 2 tanulmányi félévre pályázható;
l lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat te-

rületén;
l hátrányos szociális helyzet;
l felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pá-

lyázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően);

lAz ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

„B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára:

l 6 tanulmányi félévre pályázható;
l lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat te-

rületén.
l hátrányos szociális helyzet.
l korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe;
l Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást kö-

vető tanulmányi félév (2019-2022);
l Az ösztöndíj folyósításának kezdete 2019 októbere. 
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat

évente egyszer felülvizsgálja.

Meddig és hol lehet pályázni? 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje: 2018. november 6. A pályázatot az elektronikus
„EPER-Bursa” rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva, kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. december 06.

Bővebb információk a következő honlapon:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

A hivatalban az ösztöndíjjal kapcsolatban segítséget nyújt: 
Németh Katalin, 
telefon: 0628-450-204/107-es mellék. 

Kedves Ügyfeleink! 

Köszönettel és örömmel vesszük, hogy
ilyen sok adományt kapunk Önöktől. Kér-
jük, hogy adományaikat csak szerdánként
14-16 óra között hozzák el, ekkor tudjuk
átvenni és kiosztani is azokat. Raktárkapa-
citásunk most a vége felé közeledik, kér-
jük, lehetőség szerint minimális
mennyiséget hozzanak, és aki szeretne,
most jöjjön, válogasson, vigyen –  nem
csak rászorulóknak adunk természetesen! 

Amit fogadunk: tiszta, használható,
nem szakadt ruha. Fehérneműt és lábbe-
lit nem fogadunk! 

A közelben lehetséges ruhaleadási le-
hetőségek még: csömöri Auchan parkoló
ruhakonténer, hátul, a teherportánál; illet-
ve esetleg más környékbeli segítő szolgá-
latok: Csömöri Alapszolgáltatási Központ,
Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ. 

Egyéb adományszándékukat kérjük,
egyeztessék elérhetőségeinken előre, és
mi igyekszünk összehozni az adományo-
zót a rászorulóval (bútor, televízió stb.).
Kérjük szépen, az ajtó elé  ne tegyék le

zsákban az adományokat, ez a jövőben
büntetést von maga után. Udvarunkon
kamerák működnek. Köszönjük megérté-
süket! 

A közelmúltban két nagyon kedves le-
velet kaptunk ügyfeleinktől, melyet büsz-
kén osztunk meg Önökkel, hiszen ezekért
a szavakért dolgozunk. 

Minden visszajelzésnek örülünk, legyen
az negatív vagy pozitív, várjuk őket a jövő-
ben is! 

"Szeretnék köszönetet mondani a régi
és a mostani munkatársaknak, akik sok
éve segítenek, támogatnak problémáim
megoldásában. A nehéz helyzetekben is
mosolyogva nyújtotok segítő kezet, és
mindig van elegendő időtök arra, hogy a
kéréseimet, panaszaimat meghallgassá-
tok, és lehetőségeitekhez mérten segítse-
tek. Bármikor számíthatok a
segítségetekre. Ha egy jó darabig nem je-
lentkezem, telefonon érdeklődtök, mi van
velem. Még egyszer nagyon köszönöm a
sok segítséget. Tisztelettel: Imre".

"Szeretnénk köszönetünket kifejezni
minden támogatásotokért, segítségete-
kért. Nagyon sokat jelentetek nekünk,  Rá-
tok bármikor számíthatunk. Kedvesen,
mosollyal, pozitív hozzáállással fogadtok
bennünket, mely nekünk is örömöt okoz.
A nehéz helyzetekben is segítséget nyúj-
totok a problémák megoldásában. Mindig
gondoltok ránk, érdeklődtök felőlünk,
adományokat kapunk, amiért szintén há-
lásak lehetünk. Nagyon örülünk nektek,
hogy itt vagytok nekünk.

Nagyon szépen köszönjük együttmű-
ködéseteket. Tisztelettel: Marika, Emőke".

Elérhetőségeink: 

Telefon: 06-28-450-478, sürgős 
vagy fontos esetben: 06-70-931-1962.

E-mail: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu

Cím: Nagytarcsa, Zrínyi u. 38., 
a Gyógyszertár-Fogorvos mögött
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ÉVGYŰRŰK

Kilencvenedik születésnapja alkalmából
szeptember 11-én, otthonában köszön-

tötte Nagy László Imrét a település polgár-
mestere, Rimóczi Sándor Vilmos. Köszöntő
szavai után átnyújtotta a Magyarország mi-
niszterelnöke, Orbán Viktor által aláírt em-
léklapot, és a településünkön élő szlovák
gyökerű őslakosok népviseletét bemutató
kétnyelvű, „Nagytarcsa képekben” című
könyvet, valamint egy kis „szíverősítőt”.

Laci bácsi felesége, Magdika finom, saját
készítésű süteményekkel várta a vendége-
ket, s a beszélgetés elején már kiderült, hogy
a szépkorú ünnepeltet pár napja a családja
köszöntötte születése napján. Ők sem érkez-
tek üres kézzel, így rácsodálkozhattunk aján-
dékukra, az 1928. szeptember 9-i Népszava
címlapján megjelenő nagybetűs vezércikkre,
miszerint „Nagy László ma megérkezett”, va-
lamint megtekinthettük a közelmúlt családi
eseményeiről készült fényképalbumot. 

Nem kérdeztük meg, mi a titka a hosszú
életnek, de a beszélgetésből kiderült, hogy
biztosan befolyásolja az a szeretet, amit a
családjától kap, erősíti a derűs életszemlélet,
egészséges életmód, és tettre kész aktivitás.

Isten éltesse Laci bácsit szerető felesége,
családja és a mi örömünkre is! 

Az ENSZ határozata alapján 1991 óta léte-
zik az idősek világnapja, amelyet október

első hétfőjén ünneplünk. Arról viszont nem
az ENSZ döntött, hogy ez az ünnep Nagytar-
csán is gyökeret verjen. A Nyugállományú
Honvédők Nagytarcsai Egyesülete rendezte
meg az idősek napját négy évvel ezelőtt, s
gondoskodik róla azóta is. 

A szervezet elnöksége nevében Papp Já-
nos nyugállományú ezredes köszöntötte ez-
úttal is a Táncsics Művelődési Házban
összegyűlteket, mégpedig Jókai Mórtól vett
idézettel: „Ostoba piktor az idő, mentől to-
vább dolgozik az arcképünkön, annál jobban
elrontja azt”.

A polgár-
mester és az
önkormányzat
képviseletében
Ancsin László
jegyző azon-
ban megnyug-
tatta a résztvevőket, hogy ő egyetlen idős
embert sem lát a teremben, legfeljebb kö-
zépkorút, s kérdésére, hogy érzi-e itt magát
bárki is idősnek, nem igazán volt jelentkező.

A következőkben a Blaskovits Oszkár Ál-
talános Iskola 3b osztályos tanulói szórakoz-
tatták műsorukkal a közönséget, nagy sikert
aratva.

Hasonlóképp tapsvihar koronázta Ress
Hajnalka, a Madách Színház művésze elő-
adását is, aki nem átallott olyan ötleteket ad-
ni, miszerint „kellene ma éjjel egy kis haccáré,

haccacáré…”, valamint olyan kétes reménye-
ket ültetett el az ősz hajú közönség lelkében,
miszerint „nem csak a húszéveseké a világ…”.

A résztvevők végül ebben maradtak, s jóí-
zűen fogyasztották a közös vacsorát.

(SZILASTV)

Sok fiatal és középkorú az idősek világnapján

Ismét szépkorú lakótársat 
köszöntött a polgármester
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HITÉLET

Szűz Mária, a Kegyelemmel teljes, aki ma-
gába tudta fogadni Isten akaratát. Nem
közvetlenül Istennek mondott igent, ha-
nem a küldöttnek, az angyalnak. Az Isten-
nek szolgáló angyalok azon fáradoznak,
hogy az ember a megszentelő kegyelem ál-
lapotában élhessen, azaz Isten Fiát hordoz-
hassa testében.

Kegyelemmel teljes csak az lehet, aki
magára öltötte a szolgai létformát. Szűz
Mária öntudata nem az én, hanem az öná-
tadó szeretet irányába mutat. Az anya nem
tépheti el magát az ajándékozás lelkületé-
től, mert ha igen, akkor mindent mérlegre
fog tenni, a gyermeke életét is. Mivel ez
összeegyeztethetetlen az anyaságról alko-
tott képünkkel, ezért azt kell mondanunk:
az anyaság magában hordozza azt az öná-
tadó lelkületet, amely inkább önmaga ellen
fordul, semmint a benne fogant élet ellen.
A nő, vagy önmagát kívánja megteremteni,
és ezzel lemond az anyaságról, vagy anya
akar lenni, és így a gyermeket önmaga elé
helyezi.

Szűz Mária tisztában volt azzal, hogy Is-
ten valami fölfoghatatlant kér tőle. Ez nyil-
vánvalóan az öntudatát is befolyásolta, és
megértette, hogy az élete, szabad döntése
nélkülözhetetlen. Istennek szüksége van a
szolgálatára. A Szűzanya személye Isten
művének szolgálatába állt. Jelezve ezzel: a
személy igazi öntudata – méltósága – a
szolgálatban bontakozik ki.

Mária öntudata az első parancsolatból –
„Uradat,  Istenedet  imádd, s csak nekik

szolgálj!” (Mt 4,10) – forráso-
zik, azonban egyetlen ember
sem képes azt oly tökéletesen

véghezvinni, mint ahogyan a Kegyelemmel
teljes. Ezért az ő imádatába és szolgálatába
oltódik be minden teremtmény. Az imádat
és szolgálat értelme éppen az, hogy min-
den bekapcsolódhasson a megtestesülés
művébe.

A megtestesülés láthatóvá teszi Isten
minden értelmet meghaladó (önátadó)
szeretetét. Ezt úgy lehet szolgálni, ha vállal-
juk az anya hivatását: igent mondunk Isten-
nek, és a szívünkbe fogadjuk Isten Fiát. Ha
így teszünk, akkor – Szűz Máriához hason-
lóan – mi is azt érezhetjük, hogy nélkülöz-
hetetlenek vagyunk, mert Istennek
szüksége van ránk, hiszen bennünk akar
láthatóan, megtapasztalhatóan jelen lenni
a világban.

Ha az anya saját életének értelmét és
célját az önátadó szeretetben éli meg, ak-
kor az anya eleve a gyermekének szerető
szolgálatában talál önmagára. Az anya te-
hát lényénél fogva a szolgáló szeretetre hi-
vatott. A kegyelem az anya szeretetét az
imádat természetfölötti síkjára emeli. Az
anya ily módon az egész valóság titkát sze-
retheti és szolgálhatja saját gyermekében,
hiszen minden élet Istentől, az Atyától van.

Jézus Krisztus kegyelmi ajándéka nem
istenivé akar alakítani minket. A Megvál-
tónk kegyelme arra ösztönöz, és ahhoz ad
erőt, hogy krisztusivá legyünk. Minden ke-
gyelem az ő vonásait hordozza, mely által
Isten fiai leszünk.

GÖRBE JÓZSEF PLÉBÁNOS

Minden évben szeptember utolsó vasárnap-
ján ünnepeljük az Evangélikus Templom fel-
szentelésének az évfordulóját. A falu
legszebb épülete, ékessége 1931-ben épült,
vagyis idén volt 87 éves. Ugyanakkor ez az
épület nem egy múzeum, melyben hagyo-
mányőrzés folyik, hanem egy hely, ahol em-
berek gyógyulhatnak.

14-től 83 éves korig vallottak a gyülekezet
tagjai arról, mit jelent számukra a templom.
„A nyugalom szigete, lelki közösség, elmé-
lyülés, ahol tanúi lehetünk a Szentlélek meg-
jelenésének, különösen keresztelő
alkalmával.” „Ha egy alkalmat kihagyok, ak-
kor úgy érzem, hogy elvesztettem valamit.”
Megnyugvást jelent a nehéz időkben, és
most is. Ott értem el a boldogságom.” „Én so-

ha nem bíztam egyetlen pártban sem, csak
Istenben. Öröm, amikor elmehetek a temp-
lomba!”. Talán csak így, a fekete betűket lát-
va nem élhetjük át, mit jelentenek ezek a
mondatok. De más az, amikor tudom, hogy
aki ezt kimondja, túl van már néhány teme-
tésen, vagy idősként unokáját neveli… Van
aranyfedezetük ezeknek a kijelentéseknek.
Mert nem arról van szó, hogy a templom-
ban, a gyülekezetben elkerülnek bennünket
a megpróbáltatások, hanem arról, hogy ott
gyógyul és megerősödik a szív.

Az ünnepi istentiszteleten alapige volt a
sorvadt kezű ember meggyógyítása, amikor
Jézus egy szombati napon elment a zsinagó-
gába. Az első utasítása ez volt a beteg em-
ber felé: „Állj középre!”, vagyis, ne légy
kívülálló, ne gondold, hogy neked itt nincs
helyed, mert nem vagy evangélikus, vagy,
mert sorvadt a szíved, a lelked a sok fájda-
lomtól. Természetesen akkor is voltak, akik
azonnal „meg tudták ítélni”, hogy Jézus mit
tesz jól vagy helytelenül. Akkor is voltak, akik
szavakkal, sőt bibliai igékkel fejbe tudtak
vágni embereket. Ezekről azt írja Márk, hogy
Jézus sajnálta őket szívük keménysége miatt
(Márk evangéliuma 3,5). Az oszteoporózis
csontritkulást jelent, a „pórózisz” görög szó
követ, keménységet. De itt a szív (görögül:
„kardia”) keménységéről beszélünk. Talán va-

lami hasonló történik, mint a csont eseté-
ben: csökken a csonttömeg, mert felborul a
csontépítő és csontlebontó folyamat, vagyis
inkább a csontlebontó szervek működnek, s
így törékenyebb lesz, porózusabb a csont. A
„szív-ritkulás” azt jelenti, hogy könnyebben
magára vesz dolgokat, sértődik, haragot tar-
togat, s persze könnyebben összetörik az
ember. Ezért fontos „középre állni”, közel lép-
ni Jézushoz, a gyógyítóhoz. Másképp: BE-
KAPCSOLÓDNI! Mert a templom nem a
kikapcsolódás helye, hanem bekapcsolódás
a SZENT dimenziójába, hogy a szívet építő
folyamatok túlsúlyba kerüljenek.

A fényképen az 1931-ben épülő templom
látható. A torony áll, rajta ott a kereszt, a mo-
dern Golgota! Már arra emlékeztet, hogy a
megváltásunk, szívünk meggyógyítása akkor
megtörtént, amikor még nincs tető alá hoz-
va a templom hajója. Amikor még nincs tető
alá hozva az életünk! 

Egy utolsó vallomás a templomról: „Jó a
templom, mert menő hangszerek vannak
ott.” Én az ifjúsági zenekar hangszereire gon-
doltam, de kiderült, nem, hanem az orgona!
Valóban: a hangszerek királynője. És mást
nyújt, mást ad a templom, a benne megszó-
laló Isten Igéje, mint bármi más. Jézus azt
mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az
ő beszédei soha el nem múlnak.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Kikapcsolódás vagy bekapcsolódás?

A Kegyelemmel teljes

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban: 
október 14, 28; november 11, 25.

Október 
Képzést indítunk felnőttek számára, akik nem ré-
szesültek korábban valamelyik szentségben és sze-
retnének megkeresztelkedni, elsőáldozók lenni,
vagy bérmálkozni. Várjuk a jelentkezéseket elérhe-
tőséggel együtt a sekrestyében, vagy irodai órák
alatt a plébánián.

Változik a kistarcsai miserend: H, Sze, Cs, P, Szo. 18
órakor, Kedden reggel 7 órakor.
Vasárnap 7.30, 9 diákmise és 10.30-kor lesznek a
szentmisék. 

Minden este a mise előtt a rózsafüzér közös imád-
kozása a templomban.  Az esti misék után pedig kö-
zösen imádkozzuk a zsolozsmát. 

November 1-jén 14 órától imádság a temetőben el-
hunyt szeretteinkért és sírkőszentelés. 

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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KÖZÉRDEKŰ

TÜKÖR

Megjelenik: havonta, 2000 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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HIRDETÉS

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása. 

tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47

Műszaki vizsga: 
06/30/650-03-46;     06/30/650-03-45

Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu 
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Barbara kutyakozmetika 

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

TTaannyyaassii  HHúússbboolltt
Kohajda Péter, Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3.

06-30-402-5961; 06-30-308-0559

Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hurka, sütni való
kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő. Paprikás

abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Minden héten friss tőkehús!

Nyitva: 
minden pénteken 10-19-ig,

szombaton zárva!

MEGNYÍLT a LOTTÓZÓ!

A BOCSKAI KÖZBEN, 
A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.

SZERETETTEL VÁRJUK 
MINDEN KEDVES VASÁRLÓNKAT!

MINDEN NAP  
07-20 ÓRÁIG!

ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz

Targonca gáz
házhoz rendelésre.

Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu

Weblap: 
www.gázszállítás.hu


