VIII. ÉVFOLYAM
2. SZÁM

2019
FEBRUÁR

TÜKÖR

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Gála - tizenharmadszor

Filmbemutató

Állásbörze

Tanító néni köszöntése

www.nagytarcsa.hu

Nagytarcsai

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

KÖZÉRDEKŰ

A Nagytarcsai Evangélikus Gyülekezet
a Házasság hete alkalmából
egy hatrészes sorozatra hív minden házaspárt
vagy élettársi kapcsolatban élő párt.
A sorozat címe:

A házasság művészete

Időpont: 2018. február 13., szerda, 17 órától 18 óráig,
minden szerdán március 20-ával bezárólag.
Helyszín: Szivárvány Evangélikus Óvoda, Rákóczi u. 50.
A részvétel ingyenes. Kérjük, hogy a párok regisztráljanak
a következő email-címen (név, cím, telefon, email megadásával):
gyorgy.baranka@lutheran.hu.
A párok színes munkatankönyvet kapnak, melyet önállóan vagy
párosával kell használni (mások előtt megnyilvánulni nem kell!).
A két könyv ára: 2000 Ft.
Gyermekmegőrzés biztosított
a Szivárvány Evangélikus Óvodában.
A kurzus vezetője:
Baranka György evangélikus lelkész.
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ÖNKORMÁNYZAT

Testületi döntések
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy változtatás
nélkül elfogadja a 2019/20-as tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárt: Nagytarcsa közigazgatási területén a Nagytarcsai
Blaskovits Oszkár Általános Iskola.
A II. védőnői körzet kialakításához a Konténerpiac Kft. árajánlatát fogadta el, eldöntve, hogy 6.720.000 Ft+áfa értékben
megvásárolja a konténereket azzal a feltétellel, hogy a szerződésben rögzítésre kerül a
nyújtott garancia időtartama és feltételei.
Azt is meghatározta a testület, hogy a körzet
kialakításához szükséges konténertelepítés
előmunkálatait a Nagytarcsai Vagyonkezelő
Kft. lássa el az előzetesen benyújtott árajánlat alapján.
A testület jóváhagyta a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával készült együttműködési megállapodást.
A képviselők úgy határoztak, hogy az önkormányzat a Nagytarcsa 0115/7. hrsz-ú ingatlant belterületi átsorolását feltétellel
támogatja. Az ingatlan tulajdonosa a szabályozási terv által rögzített szabályozási vonal
mentén szükséges telekalakítást elvégzi, és
az úthoz tartozó területet az önkormányzatnak térítés nélkül átadja. Továbbá, hogy a
0115/17 hrsz-ú ingatlan is a telekalakítást
követően együttesen kerüljön belterületi
övezeti átsorolásra. A tulajdonosok csatolják
a Gyöngyvirág utcai építő közösség által kiadott igazolást arról, hogy a közösség által
az ingatlan tulajdonra eső közös költséget
megfizették. A belterületbe vonás támogatása csak az előzőekben felsorol feltételek
együttes megléte esetén támogatott.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
elfogadja a 2019– 2024 időszakra vonatkozó
"Település középtávú fejlesztési terv" fejlesztési koncepciót. Felhatalmazta a polgármestert a HÉSZ-szerződések és a szerződésekhez
csatolt egyedi megállapodások megkötésére azzal, hogy a területfejlesztők a településfejlesztési
koncepcióban
tervezett
költségekhez területarányosan járuljanak
hozzá. Ennek elmaradása esetén a területfejlesztő kizárja magát a HÉSZ által nyújtott területfejlesztésből.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
bányaterületek esetében a hozzájárulási díj
mértéke 300 Ft/m2 összegre változik.
A testület 300 Ft/m2 összegű területfejlesztési hozzájárulási díjat állapított meg.
Azon terület övezeti besorolása, amely lehetővé teszi lakóingatlan építését, és ezt a telekalakító lakásépítés céljára kívánja
hasznosítani, úgy több telekingatlan kialakításakor legfeljebb 1 alkalommal 700 m2 terület nagyságig mentesül a területfejlesztési
hozzájárulási díj megfizetési kötelezettség
alól.
A bányaterületek esetében 300 Ft/m2
összegben állapítja meg a felajánlás mértékét.
A területfejlesztéssel érintett ingatlantulajdonosok a területfejlesztési hozzájárulási

díj módjáról egyedi szerződést kötnek Nagytarcsa Község Önkormányzatával.
Határozat született, hogy a DPMV Zrt. által a Kerepes, Kistarcsa és Nagytarcsa települések szennyvízelvezetését biztosító A2 jelű
szennyvíz-végátemelő üzembiztos működési
feltételeinek biztosítása tárgyában készített
Intézkedési tervet a testület elfogadja azzal
a feltétellel, hogy a költségmegosztás a mért
szennyvíz-átemelési adatok százalékában
kerüljön meghatározásra.
Az a döntés született, hogy a testület a
Kossuth u. 237/2. hrsz-ú ingatlanon lévő
épületrész könyvtár céljára történő átalakítására a – Consulting Bau Fix Kft. visszalépése miatt – a Seed Production Kft. (1134
Budapest, Váci út 47.) árajánlatát fogadja el
bruttó 16.390.239,- Ft értékben, amely öszszeg a 2019. évi költségvetés terhére kerüljön kifizetésre. A kötendő vállalkozási
szerződéshez kerüljön csatolásra teljességi
nyilatkozat, illetve rendkívüli képviselő-testületi ülést kell összehívni a vállalkozási szerződésben foglaltak megtárgyalására.
Döntés született, hogy az önkormányzat
a fogorvosi rendelő bérleti díjának összegét
2019. évben is 0 Ft/hó összegben határozza
meg. Továbbá, hogy a fogorvos a működésiköltség-hozzájárulást egyedi mérési lehetőség esetében mérőórák szerint, illetve a
többi helyiséggel közös költségek esetében
százalékos arányban (29%) köteles megfizetni.
A testület felkérte a polgármestert, valamint a Csillagszem Óvoda intézményvezetőjét a Nemzeti Közművekkel történő, 2019.
április 1-jével kezdődő 24 hónap határozott
időtartamra szóló szolgáltatási szerződés
aláírására.
A testület úgy határozott, hogy a Magyar
Katonasírokért Alapítványt Nagytarcsa Község Önkormányzata 100.000 forinttal támogatja.
Szintén 100.000 Ft értékben támogatja a
Mosolyért Közhasznú Egyesületet, amelynek
célja a kistarcsai kórház újszülött és koraszülött osztály részére vérnyomásmérő monitor
és újraélesztő készülék megvásárlása. A Peter Cerny Alapítványt 100.000 Ft egyszeri
összeggel, a Rákóczi Szövetséget 50.000 Ft
értékben támogatja.
A testület megszavazta, hogy az önkormányzat újraélesztő készüléket vásároljon
Nagytarcsa település lakossága számára
bruttó 600.000 Ft értékben. Elhelyezésével
kapcsolatban úgy döntött, hogy a Coop Zrtvel felveszi a kapcsolatot, hogy a Rákóczi u.
35. szám alatt található Coop ABC-nél kerüljön elhelyezésre. A kültéri szekrény telepítésének költségére bruttó 100.000 forintot
biztosít az önkormányzat.
Döntés, hogy a fővárosi Tűzoltó utcai
Gyermekklinika részére beszerzendő vérnyomásmérő monitor megvásárlását Nagytarcsa
Község Önkormányzata 50.000,- Ft értékben
támogatja.
A testület elfogadta Nagytarcsa Község
Polgármesteri Hivatalának Etikai Kódexét.
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A polgármesteré a szó

Tisztelt Lakótársaim!
Talán másnak is feltűnik, hogy ebben a
lapszámban sokkal több a katona, mint
máskor. Azt gondolom, ez így van jól. Miért is?
A Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete immár 13 éve a mozgatórugója a Magyar Kultúra Napja méltó
megünneplésének. A háttérben és az
előtérben egyaránt ők, a kulturális gála
megszervezői állnak. Kiemelkedően szép
és rangos ünnepnapokat szerveznek, elhozva a fővárosi esemény újonnan avatott lovagjait, megmozgatva költőket,
zenészeket és képzőművészeket, akik remélem, minden alkalommal újabb és
újabb értékeket hoznak településünkre.
Önmagában az is elismerésre méltó
dolog, hogy talán egyetlen település sem
büszkélkedhet annyi lovaggal (a magyar
kultúra lovagja címről van szó), mint a mi
kis falunk. És ez is nekik, a mi katonáinknak köszönhető.
Ide kötődik, hogy a meghívott vendégek között ott van egy ember, aki velünk
ellentétben megjárta a világűrt, és értékes gondolatokat hozott nekünk. Farkas
Bertalan talán el sem jött volna, élményeiről, sorsáról beszélve, ha ők nem hívják.
Itt hívom fel a figyelmet, hogy a mi katonánk, Papp János ezredes miniszteri kitüntetésben részesült. Gratulálunk!
Elválaszthatatlan az előbbiektől Aulechla József ezredes, akinek csak a postaládája van Kistarcsán, szabad idejét
családjával együtt továbbra is korábbi
szolgálati helyén, helyőrségében, Nagytarcsán tölti sporttal és kultúrával.
Nem szóltam még Seres Lászlóról,
Nagytarcsa katona költőjéről, akitől a Magyar Kultúra Napja előestéjén vett búcsút
Nagytarcsa. Katonának is kiváló volt. Költőnek nem kevésbé!
És, ha mindez kevés volna, megtekinthettük a Katonai Filmstúdió Tizenkét pokol című filmjét, amelyet lapunk felelős
szerkesztője, nem mellékesen a film forgatókönyvíró-rendezője hozott el nekünk. Ez a film szinte minden
másodpercében katonákról szól. A mi katonáinkról. Azokról, akik egy évszázada
ekét, vésőt, kalapácsot otthagyva, leírhatatlan borzalmak közepette harcoltak. Jó
vagy rossz ügyért? Ezen ma is vitatkoznak a történészek. Nem kéne. A hazáért
harcoltak. Nagytarcsán hársfák őrzik az
elesettek emlékét.
Sok-e ebben a lapszámban a katona?
Ne kelljen soha többet hársfákat ültetni a
hősök emlékére!
RIMÓCZI SÁNDOR
POLGÁRMESTER
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Gála a Magyar Kultúra Napja alkalmából
alapítója köszönetet mondott Nagytarcsának
a rendezvényért, a tarcsai lovagoknak a rendszeres támogatásért.
– Mindig öröm, hogy a civil közösségek és az
önkormányzatok fellelik a soraik közt élő lámpást, közösségépítő „kovászembert”, akit apródi
vagy lovagi címre terjesztenek fel. Általuk követendő példát állítanak a település, a közösség
elé – mondta Nick Ferenc.
A gála színes műsorral folytatódott. A Szivárvány óvoda kicsinyei a Kacor király című
magyar népmesét hozták el. A Csillagszem
Óvoda Napsugár csoportja „Téli varázs” címmel
adott műsort. Felléptek a Blaskovits Oszkár Általános Iskola diákjai is. Műsort adtak a Művészeti Iskolások. Következett a Nagytarcsai
Tömegsport Egyesület KIDD-BALL csoportjának bemutatója.
Színpadra lépett a Gödöllő Környéke Regionális Turisztikai Egyesület elnöke, Perna Pál.
Falvak Kultúrájáért Alapítvány egyik kieA
melt eseménye a Magyar Kultúra Napja
Gála, ahol minden évben felavatják a magyar
kultúra lovagjait. Nagytarcsa pedig arról híres,
hogy az országos gála előtt vagy után, de mindenképp azzal párhuzamosan, itt is megtartják a Magyar Kultúra Napi Gálát. Így volt ez
idén is. A Blaskovits Oszkár Általános Iskolában a tarcsai lovagok bevonulásával vette kezdetét a program.
Köszöntőjében Rimóczi Sándor polgármester a Magyar Kultúra Napja gyökerét jelentő
Himnuszra emlékeztetett, kiemelve, hogy Kölcsey műve jelenti ma is azt a közösségteremtő erőt, amely minden magyart, határainkon
belül és kívül, összeköt.
– Kultúránk megőrzésével, közösségünket,
nemzetünket, jövőnket szolgáljuk – tette hozzá
a polgármester.
Köszöntötte a résztvevőket Papp János
nyugállományú ezredes, a Nyugállományú
Honvédők Nagytarcsai Egyesületének elnöke,
a magyar kultúra lovagja, a rendezvény szervezője is. Elmondta, új személlyel gazdagodott a tarcsai lovagok sora. A magyar kultúra
lovagja címet idén Aulechla József ezredes, a
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
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Dandár Kulturális és Rekrációs Igazgatóság
igazgatója is megkapta. A következőkben a
nagytarcsai és kistarcsai lovagok által alkotott
tarcsai lovagok ünnepélyesen maguk közé fogadták őt.
Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Kultúra Napi Gála kezdeményezője, a magyar
kultúra lovagja cím adományozásának meg-

Eljött az egyesület színeiben Bimbó Brigitta, Nyársapát Község Önkormányzatának rendezvényszervezője is, aki dalokat adott elő. A
Kistarcsai Kulturális Egyesület a TRUPP társulat előadását hozta el.
Természetesen ezúttal is fellépett a VENCOK asszonykórus.
A hagyományoknak megfelelően idén is eljöttek a Krúdy Kör tagjai. Itt volt Kanizsa József, író, költő, a magyar kultúra lovagja, a
Krúdy Kör titkára. Eljött Németh Nyiba Sándor
költő, zeneszerző, Csepel Örökség díjas, többszörös olimpikon, a magyar kultúra lovagja, N.
Sebestyén Katalin költő, festőművész. valamint Keskeny Farkas Anikó költő.
A műsor első részét a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület Néptánc csoportjának előadása zárta. A produkció előtt
bevezetőt mondott Bátori László, az Egyesület
elnöke.
A nagytarcsai kultúra napi gála második részének nyitányaként a minap elhunyt nagytarcsai Seres László versét Dócs István mondta el.
A Magyar Kultúra jelenlévő lovagjainak köszöntése következett. A gála most is nemzetközi volt, itt volt Svédországból Tar Károly az
egyetemes kultúra lovagja, Ukrajnából Nejzsmák Emma, a Rahói Ukrán-Magyar Baráti Társaság elnöke, alapító lovag, jelen volt az előző
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nap avatott lovag, Kovács Zsuzsánna, az Erdélyi Kárpát Egyesület vezetője Kolozsvárról.
Eljött Sándor Endre, Kovácsvágás polgármestere, Rosengart Béla képfaragó, Tóth László, kétszeres Vass Lajos és Arany Páva díjas
énekes, valamint Szatmári Jánosné, a Kovácsvágásért Alapítvány elnöke és csapata.

Elismerések átadására is sor került.
Vörös Ákos, a magyar kultúra lovagja faragott sakkfiguráit Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma elnöke vehette
át. Papp János az „Akikre büszkék vagyunk”elismerést adta át Buttás Viktória főtörzsőrmesternek,
testépítő-fittnessz-bajnoknak,
kétszeres világbajnoki ezüstérmesnek, Nick
Ferenc kuratóriumi elnöknek és távollétében
Pándy Piroska operaénekesnek a Magyar Érdemrend Lovagkereszt tulajdonosának.
Sor került új lovagok köszöntésére és bemutatására is. Az idei, nem tarcsai lovagok közül megtisztelte a rendezvényt Farkas József,
a büntetés-végrehajtás alezredese, kultúráért
felelős főtiszt. Itt volt Tüskés Tünde szalmafonó, a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti
Közhasznú Egyesület elnöke. Eljött Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok, hazánk
világűrt járt űrhajósa.
Végül, de nem utolsósorban megérkezett a
rendezvényre Paor Lilla, a Hatos Csatorna főszerkesztő igazgatója, ismert énekes is, aki
dalcsokorral teremtett jókedvet a nézőtéren.
A színes programot a nagytarcsai tánccsoport műsora, majd közös vacsora zárta.
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV

Köszönet

A „tarcsai lovagok” nevében ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik fáradságot nem
ismerve készítették fel a szereplőket, okozva örömet mindannyiunknak, akik anyagi támogatásukkal biztosították a rendezvény sikerét, akik szabadidejüket feláldozva rendezték be
és állították vissza a helyszínt, és mindazoknak, akik bármilyen formában részesei voltak a
rendezvénynek. Természetesen várunk mindenkit szeretettel 2020-ban, a 14. Magyar Kultúra Napja Gálán!
A RENDEZŐK NEVÉBEN:
PAPP JÁNOS, A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA

Elismerés Papp János
nyugállományú
ezredesnek
A Honvédelmi Minisztérium Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett ünnepségén Benkő Tibor honvédelmi miniszter Honvédelemért
Kitüntető
Címet
adományozott Papp János nyugállományú ezredesnek, a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai
Egyesülete elnökének.
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VENDÉGÜNK VOLT

Nagytarcsán járt a lovaggá ütött űrhajós

AMINT AZ ELŐZŐ OLDALON OLVASHATTAK RÓLA, A TELEPÜLÉS VENDÉGE VOLT FARKAS BERTALAN NYUGÁLLOMÁNYÚ DANDÁRTÁBORNOK, MAGYARORSZÁG ELSŐ ŰRHAJÓSA, AKIT AZ ELŐZŐ NAPON
ÜTÖTTEK A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJÁVÁ, MÉGPEDIG A MAGYAR
TUDOMÁNY NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT. EZÚTTAL IS EMLÉKEZTETÜNK RÁ,
HOGY A MAGYAR KULTÚRA NAPJA GÁLA MÁSNAPJÁN RENDSZERESEN NAGYTARCSÁN FOLYTATÓDIK AZ ÜNNEP, AHOL A HELYI MŰSOR
RÉSZEKÉNT BEMUTATJÁK AZOKAT AZ ÚJ LOVAGOKAT IS, AKIK ELFOGADJÁK A MEGHÍVÁST. FARKAS BERTALAN ELFOGADTA. PAPP JÁNOS,
A RENDEZVÉNY ÁLLANDÓ HÁZIGAZDÁJA MEGLEPETÉSVENDÉGKÉNT
KONFERÁLTA FEL AZ ŰRHAJÓST, ÉS A SZÍNPADON INTERJÚT IS KÉSZÍTETT VELE. ÍRÁSUNK ENNEK NYOMÁN KÉSZÜLT.

– Jövőre lesz negyven éve, hogy startolt a Szojuz-36 űrhajó. Ez
az esemény gyökeresen megváltoztatta az életedet…
– A felkészülés és az űrrepülés is komoly próbatétel volt, de
aki űrhajózással, űrkutatással foglalkozik, annak egyéb kihívásokkal is szembe kell néznie. Nekem a legnagyobb kihívás az
volt, hogy nem járt előttem magyar ember a világűrben, aki elmondhatta volna, mire számítsak a repülés során, s főleg az
utána következő időszakban. Hogy hogyan dolgozhatod fel azt
a végtelen tiszteletet és szeretetet, amellyel a visszatérés után
fogadnak, hogyan dolgozd fel a sok pozitív, és olykor bizony
negatív hatást, mert hát néha irigységgel és intrikával is találkozik az ember.
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– A mellékelt Névjegy sorait olvasva láthatjuk, számos elismerést kaptál. Mindezek mellett mit jelent a magyar kultúra lovagja
cím? Hiszen ez egy civil szervezet által alapított elismerés, minden
anyagi juttatás nélkül…
– Ha kap az ember valamit, felteszi magának a kérdést: „tettél
ezért valamit?”, vagy csak úgy adták? Most is elgondolkodtam,
és azt hiszem csak úgy, nem adnak semmit. Úgy érzem minden
elismerésért meg kellett dolgoznom. A lovagi felterjesztés úgy
szólt: „a magyar tudomány népszerűsítéséért”. Hát, ezen dolgozom idehaza és külföldön egyaránt. Igen, ezért számos kitüntetést kaptam. Tavaly két miniszteri elismerést is kaptam, és egy
szlovák akadémia és alapítvány is megtisztelt. De ilyen az, hogy
a Moszkvai Állami Egyetem tiszteletbeli professzora, a Semmelweis Egyetem kutatómérnöke, valamint a külgazdasági és
külügyminiszter tanácsadója lehetek. Mindemellett nagyon
nagyra tartom, és hálás szívvel fogok emlékezni rá, hogy a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra lovagjai közé emelt, és arra is, hogy ti meghívtatok magatok közé ide, Nagytarcsára.
– Repülnél még, ha lehetne?
– Érdekes, ezt nemrég Kínában is megkérdezték, ahol otttartózkodásom alatt az Űrkutatási Akadémia vendége is lehettem. Megkérdezték, tudom-e, hogy John Glenn, az első
amerikai űrhajós, aki megkerülte a Földet, másodszor is repült,
mégpedig 77 évesen. Mondtam, hogyne tudnám, hiszen személyesen ismertem őt, szakmai barátság fűzött hozzá. Nos,
mondták a kínaiak, „mire mi készen állunk, addigra te 78 leszel,
repülnél velünk?“ Nyilván volt ebben egy kis humor, de kétségtelen, hogy aki egyszer fent járt, az mindig visszavágyik.
– Most még csak hatvankilenc éves vagy, és mondhatjuk, nagyon sok mindent elértél. A repülésen kívül milyen vágyaid vannak ebben a korban?
– Elsősorban az, hogy a második magyar űrhajós felkészítésében részt vehessek, s hogy térjen vissza épen, egészségesen.
Érezze azt a hihetetlen szeretetet és tiszteletet, amiben nekünk,
parancsnokommal, Valerij Kubaszovval együtt részünk lehetett.
P.J. – ZS. I.
FOTÓ: VÉGH ZOLTÁN ÉS SZILASTV

Névjegy:
Farkas Bertalan űrhajós
A szabolcsi Gyulaházán született. A Repülőműszaki Főiskola
elvégzése után 1972-78 között mint a légierő repülő tisztje
a pápai alakulatnál szolgált, ahol 1976-ban első osztályú vadászrepülő lett. 1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetem
Közlekedésmérnöki Karán szerzett oklevelet. Az MTA Interkozmosz Tanácsának vezetőségi tagja volt, jelenleg a Magyar Űrkutatási Tanács (MŰT) munkáját segíti elő. 1995-ben
nevezték ki dandártábornokká. 1996-97-ben légügyi attaséként Washingtonban szolgált. Magyarország első űrhajósa. Kiképzését 1978-ban kezdte, melynek eredményként
1980. május 26-án, 20 óra 20 perckor a Szojuz-36 fedélzetén
elindult a világűrbe. A sikeres feladatteljesítést követően „a
Szovjetunió hőse”, „a Magyar Népköztársaság Hőse”, Gyulaháza és más hazai és külföldi települések díszpolgára kitüntetést adományoztak számára. 15 éve Kijevben vette át a
„Nagyság Érdemrendet” a Magyar Tudomány népszerűsítéséért. Számos hazai és külföldi kitüntetés, díj és elismerés
tulajdonosa. 2015 szeptemberében a Lomonoszovról elnevezett Moszkvai Állami Egyetem Tiszteletbeli Professzora címet kapta.

Nagytarcsai TÜKÖR

önÉLNEK
KÖZTÜNK

A társadalom és a hadsereg kapcsolatáért

NEM CELEB, NEM ORSZÁGOS HÍRŰ MŰVÉSZ, NEM POLITIKUS. EGY
EGYSZERŰ EMBER KÖZÜLÜNK, AKI AMÚGY EGYENRUHÁT VISEL. BÁRHOL IS SZOLGÁL, BÁRHOL HAJTJA ÁLOMRA A FEJÉT, Ő ÉS CSALÁDJA
NAGYTARCSAI. IDE KÖTI A MÚLT, A BARÁTI KÖR, S IDE KÖTŐDNEK A
GYERMEKEI IS…
AMINT ARRÓL A LAP ELŐZŐ OLDALAIN MÁR HÍRT ADTUNK, A MAGYAR KULTÚRA NAPJA GÁLÁN A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA LETT
AULECHLA JÓZSEF EZREDES, AKIT A MÁSNAPI NAGYTARCSAI GÁLÁN
A TARCSAI LOVAGOK ÜNNEPÉLYESEN MAGUK KÖZÉ FOGADTAK. AULECHLA JÓZSEF A LOVAGI CÍMET A HONVÉDSÉG ÉS A TÁRSADALOM
KAPCSOLATÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT KAPTA. E SOROK ÍRÓJA A KATONAI SAJTÓNÁL ELTÖLTÖTT ÉVTIZEDEK SORÁN RÉGRŐL ISMERI ŐT, ÍGY
KÉPMUTATÁS VOLNA MAGÁZÓDNUNK.

– Te szabolcsi fiú vagy, hogy kerültél Nagytarcsára?
– Honi légvédelmi szakon végeztem az akkori Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. Fiatal hadnagyként Szolgáltam Cserépfalun, majd Gyálon, aztán, amikor a kilencvenes évek
közepén a Duna Légvédelmi Rakétadandár keretén belül megalakult a nagytarcsai osztálycsoport, akkor ide helyeztek. Nagyon szép időszaka volt ez az életemnek, szerettem ezt a
szolgálatot. Rakétás pályafutásomat a kerepesi rakétaosztály
parancsnokaként fejeztem be. A légvédelmi rakétadandár
megszűnése után is Nagytarcsán maradtam, a Híradószertár,
majd a Hradó és Informatikai Parancsnokság állományában, kü-

lönböző beosztásokban. Közben iskolákat és nyelvtanfolyamot
végeztem, majd amikor megalakult a Magyar Honvédség Támogató Dandárja, akkor annak hadműveleti főnöke, majd parancsnokhelyettese, később törzsfőnöke lettem.
– Ma a jogutód szervezet, a vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár Kulturális és Rekrációs Igazgatóság igazgatója
vagy. És pár éve picit odébb is költöztél, mondhatni adminisztratív okok miatt, Kistarcsára. Mi köt mégis Nagytarcsához?
– Mondhatnám, hogy minden. Itt voltam fiatal tiszt, itt születtek a gyermekeim, itt jártak iskolába. Ma a haderő feladatának tekinti a honvédség és a társadalom közötti kapcsolatok
ápolását. Fiatal tisztként ez nekünk természetes igényünk volt.
Szolgálatban a légteret vigyáztuk, de szabad időben az életemet teljesen átszőtte a kultúra és sport, a programokat nem a
laktanyának vagy a tiszti lakótelepnek, hanem az egész falunak
szántuk. Nagyon sok programot szerveztünk, főleg fiataloknak,
járőrversenyeket, kulturális sportrendezvényeket.
– Az Aulechla házaspár az általános iskola életében, munkájában is meghatározó tényező volt…
– Igen, volt idő, amikor a feleségem a Szülői Munkaközösség
elnökeként dolgozott, jómagam pedig a Blaskovits Alapítvány
kuratóriumi elnöke voltam, tíz éven keresztül. Úgy érzem, nagyon jó közösséget kovácsoltunk a tanári karral, és a nagytarcsai gyerekek számára rengeteg kulturális és sportrendezvényt
szerveztünk, erősítve köztük a bajtársiasságot, a bátorságot, a
hazaszeretetet. Azt hiszem, ezek nemcsak katonaerények, ezek
nélkül nem működhet egyetlen közösség sem.
– Mi változott azzal, hogy a magyar kultúra lovagja lettél?
– A cím kötelez. Jóleső érzés, hogy rám gondoltak, s köszönöm a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületének a
jelölést, az önkormányzatnak, hogy támogatta azt, s a tarcsai
lovagoknak, hogy befogadtak. Hogy mi változott? Nos, a cím
kötelez. Igyekszem megfelelni. Közösen nagyon sok tervünk
van még…
ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV

Névjegy:
Aulechla József
A haderő és a társadalom kapcsolatának példaértékű ápolója. Hivatásos katonaként a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és Rekrációs Igazgatóság
igazgatója. Tiszarádon nevelkedett, a nyíregyházi Vasvári
Pál Gimnáziumban volt katonai kollégista, majd a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola honi légvédelmi rakéta szakán
diplomázott. A Nemzetvédelmi Egyetem elvégzése utána
Budapesti Helyőrség Dandár törzsfőnöke (parancsnokhelyettes) majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felsőfokú
Vezetőképző Tanfolyam befejezését követően 2013-tól a
Kulturális és Rekreációs Igazgatóság igazgatója. Szabadidejében aktívan bekapcsolódott a nagytarcsai Béke Barátság
Napok, Integrácós Fórumok szervezésébe. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Országfutók Csapatának tagjaként 15 alkalommal vett részt az „Emlékfutás a hősökért”
programban, és a katonai pályára irányítást elősegítő „Bevetés” anyaországi és határon túli programjaiban. 2010-ben
a DELO Nemzetközi Humanitárius Katonai Lovagrend Magyarországi Lovagjai Egyesület lovagja lett.
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EMLÉKEZET

Madárfarsang
Mínusz tíz fok volt. Az egy hete lehullott hópaplanon szikráztak az alacsonyan delelő februári nap sugarai. A határ néma csendjét csak
lépéseim csikordulása töri meg, amint a szűz
hóban törtetek fel a dombra. A látóhegy tetején a néhai fakilátó tövében, a sűrű kökénybokrok menedékében meghúzódó citromsármány
csapat fel is rebben e zajra. Már megbántam,
hogy megzavartam nyugalmukat ezért nem a
dombgerincen haladok tovább, hanem lekanyarodok az újszőlők alatti dűlő felé. A fák galylyairól leborotválta az éles északi szél a havat,
és a tavaszi metszést váró csupasz szőlővenyigék is némán merednek az ég felé. Egy vén diófa törzsén élelmet keresgélő nagy fakopács
hangtalanul libben tova, megriadva nyikorgó
lépteimtől. Amint befordulok a dűlőre, az útszéli ördögcérna bokrok tövében foglyok, és fácánok seregét pillantom meg. Tavasztól őszig jó
dolguk volt, hiszen a közelben lévő TSZ tanya
hullajtott takarmányaiból, és a kártevő rovarokból bőven jól lakhattak. De most hó fed mindent. Éheznek. Begyük hiába követelőzik,
nemigen tudják csillapítani kínzó éhségüket.
Már azt is nagy kegyelemnek élik meg, hogy a
süvítő északi széltől az ördögcérna bokrok fedésében kissé megmelegedhetnek, napfürdőzhetnek. Bezzeg a balkáni gerlék ott
sürgölődnek a kukoricagóréknál. A tető kúpcserepei alatt az éjszakai zsákmányukat emésztő baglyok megértő pislantásaitól kísérve
degeszre tömhetik begyüket nap, mint nap. Az
istállók nádfedelében tanyázó verebek sem panaszkodhatnak, mert nekik is bőven terítettek
asztalt a sertés- és marhaetetőkön. De mi van a
többiekkel?
Madaraink rendesen napjaik minden percét
azzal töltik, hogy beszerezzék kis testük életben
tartásához a napi kalóriát. Tehát rájuk nem vonatkozik a nyolc óra munka nyolc óra pihenés,
nyolc óra szórakozás. Ezeken a zord téli napokon az a szűk nyolc óra – amíg látnak, és mozogni tudnak – áll rendelkezésükre az élelem,
azaz a fűtőanyag beszerzésére. Míg mi a meleg,
fűtött szobánkból szemléljük a szép havas tájat,
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gondoljunk dalos, vagy daltalan, színpompás,
vagy szerény külsejű madárbarátainkra, és hasson meg ínségük ezekben a hideg téli hónapokban!
Elég, ha fabrikálunk, vagy veszünk egy kis
etetőt. S rászánunk pár forintot a fekete napraforgóra, vagy madárgolyóra, melyet a Gazdaboltban olcsón beszerezhetünk. Cserébe hálás
siserahad látványában lesz részünk, kiknek viselkedését, szokását tanulmányozhatjuk a zord
téli napokon. Így szemlélhettem az évek során
már néhány vonuló, és áttelelő madarunk téli
napjait etetőimen.
Állandó és legkorábban érkező kosztosaim
a cinkék. Egy-egy magot az etetőről felkapva a
fa ágain egyik lábukkal fogva, csőrükkel felnyitva eszik ki a belét. Nem sokkal utánuk érkeznek
a zöldikék. Ők az etetőn morzsolják szét a szotyit. A hulladékot majd a később érkező verebek szedik fel az etető alól. A tengelicék követik
őket. Ők is pintyfélék, és hasonlóképpen étkeznek, akár csak az erdei és fenyőpintyek. Utóbbiak már februárban északabbra költöznek, de
vannak vonuló madarak, mint például a csonttollúak, akiket színes tollazatukról és bóbitájukról könnyen felismerhetünk. Néha nagy
létszámú csapatban érkeznek, de csak egy-két
napot töltenek itt, és mennek tovább. A fekete

sapkás szürke barátkák (barát poszáták) is seregesen jönnek, és ha netán van egy nagy gallyrakás az udvarunkban, biztos megtelepszenek
pár napra. Igaz, ők nem a szotyira vágynak, hanem a bogyókat kedvelik, így a házunk falán
burjánzó vadszőlő lila termését szemezgetik, és
egy páros itt rakott fészket kertünk borókabokrában. Fekete rigóink is e vadszőlővel vészelik
át a zimankót, és a vörösbegyek is ezt a bogyót
kedvelik és fogyasztják rendületlenűl. Alkalmi
látogatója etetőimnek egy meggyvágó pár. E
termetes testű, szigorú tekintetű páros mindenkit megriaszt. Így, amíg ők falatoznak az
etetőn, a tengelicék, zöldikék, cinkék, de még a
szemtelen verebek is tisztes távolságból szemlélik lakmározásukat, és csak távozásuk után
merészkednek vissza. Így van ez a harkállyal is.
Tekintélyt parancsoló méreténél fogva a többiek odébbállnak, míg őkelme kiválasztja a legnagyobb falatot, amit a fa kérgébe helyez, és
onnan töri fel és eszegeti meg. Még szerencse,
hogy pár szem után odébbáll, így a többiek zavartalanul folytathatják a lakomát. A mátyás
madarak (szajkók) is csak ritkán és röviden vizitálnak az etetőn. Úgy tűnik, nekik van valami
titkos éléskamrájuk, ezért nem szorulnak rá az
ingyen kosztra. Amúgy szép látvány óvatos,
színpompás megjelenésük. A villanydróton teli
beggyel ücsörgő balkáni gerlék megelégedve
nézik a habzsoló madársereget. Ők is a földről
szedték tele begyüket. Sajnos azonban kosztolnak itt hívatlan vendégek is, a karvalyok és a
sólymok. Szomorú tapasztalatom, hogy leginkább a cinkék, a tengelicék, vagy a hízott gerlék az áldozatok. De hát bele kell nyugodnom,
mert hisz ez az élet rendje.
Az elszaporodott szarkák némán gyülekeznek szomszédom diófáján és etetőimet meg se
nézik. A varjak csapata sem érdeklődik terített
asztalom iránt. Ők átkutatva minden hulladékot, a szemetek eltakarításában tesznek nagy
szolgálatot. Amikor a plázák parkolójában az
amúgy rejtőzködő, félénk búbos pacsirtákat látod, leküzdve félelmüket a bevásárlókosarak
közt keresgélik a morzsákat, kérlek gondolj
azokra a korgó begyűekre akik arra várnak,
hogy egy-két marék szotyival te is járulj hozzá
a madarak farsangjához!
GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

Programajánló
GITÁRMÁNIA KONCERT
Február 16-án, szombaton 20:30 órától a népszerű Gitármánia zenekar ad koncertet a Táncsics Művelődési Házban. Aki szereti az igényes rockzenét, annak ott a helye!
KATOLIKUS FARSANG
Február 22-én, pénteken 18:00 órától tartja a katolikus közösség farsangi összejövetelét a Táncsics Művelődési Házban. A vidám, jelmezversennyel színesített rendezvényre mindenkit szeretettel
várnak a szervezők.
NYUGÁLLOMÁNYÚ HONVÉDŐK FARSANGJA
Február 23-án, szombaton a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai
Egyesületének farsangja lesz a Táncsics Művelődési Házban.
HANGVERSENY
Március 7-én, csütörtökön 17:15 órától a Nagytarcsai Fúvószenekar
és a Budapesti Szent István Konzervatórium Fúvószenekarának közös hangversenye lesz a Blaskovits Általános Iskola tornatermében.
NAGYTARCSAI NŐNAP
Március 8-án, pénteken, 17 órakor a Nyugállományú Honvédők
Nagytarcsai Egyesületének szervezésében köszöntik a hölgyeket a
Táncsics Művelődési Házban.
NEMZETI ÜNNEP
Március 15-én, pénteken 11 órakor a Petőfi szobornál emlékezünk
az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire.

Nagytarcsai Múzeumi
Kiállítóhely
(Falumúzeum)

MÚZEUMI
RENDEZVÉNYNAPTÁR
CSALÁDI KÉZMŰVES SZOMBAT DÉLUTÁNOK
Március 30. „TAVASZVÁRÓ” családi délután
Május 4. „ANYÁKNAPI” családi délután

TÉLI NYITVA TARTÁS
2018. november 1. – 2019. március 31.

Június 15. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Kedd: 10.00 – 14.00
Szerda: 10.00 – 14.00
Csütörtök: 10.00 – 14.00

SZÜNIDEI NÉPI KÉZMŰVES TANFOLYAMOK
Fazekasság, Gyöngyékszer készítés
Június 17–június 30. között
Szeptember 14-15. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
NAPJAI
Október 26. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
November 9. „MÁRTON-NAPI” családi délután
December 7. „KARÁCSONYVÁRÓ” családi délután

A gyűjtemény egyéb időpontokban
bejelentkezéssel
látogatható.
Tel: 06703798262
Email: muzeum.andi@gmail.com
2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 21.
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Könyvtári hírek
Ady Endre:
Szeretném, hogyha szeretnének
Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.
Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.
De jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.
Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.
Tisztelt Olvasóink!
Ezzel az Ady-verssel köszöntjük Önöket a februári
lapszámban, hiszen az előző hónap végén ünnepeltük Ady Endre halálának 100. évfordulóját. Február 15-én emlékezünk rá Nagytarcsán, dr.
Reisinger János irodalomtörténész segítségével,
melyről a következő lapszámban beszámolunk.
Január 30-án a Könyvtár és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata közös szervezésében „Tizenkét pokol” címmel a Katonai Filmstúdió filmje
került bemutatásra a Művelődési Házban. A film
az I. világháború isonzói csatáiról szól. Ötvenen
gyűltünk össze ezen az estén, a film vetítése után
beszélgetésre és a szlovák önkormányzat jóvoltából vendéglátásra is sor került. A film forgatókönyvíró-rendezője, Zsalakó István a HM Zrínyi
Nonprofit Kft. képviseletében könyveket és DVDket adott át mind a könyvtár, mind a Szlovák Önkormányzat, mind a Nyugállományú Honvédők
Nagytarcsai Egyesülete részére. Köszönjük!
Március 2-án Takács Anita érkezik hozzánk kutyáival, aki írt egy gyermekkönyvet „Száva mondandója” címmel, és a felelős állattartásról fog
gyerekeknek foglalkozást tartani a Művelődési
Házban, korcsoportokra bontva. Bővebb információ a lap 2. oldalán és a konyvtar@nagytarcsa.hu
e-mail címen kapható.
Szokás szerint sok új könyv közül lehet választani, bővebb választékért szeretettel várjuk Önöket személyesen!
Gyerekeknek

Carl-Johan Forssén Ehrlin:
Aludj el szépen Bendegúz
Világszerte anyukák ezreinek
segít a könyv, hogy az izgága gyerekeket álomba ringathassák, egy mesés
módszer Agócs Írisz tündéri
illusztrációval.
Finy Petra:
A darvak tánca
Lenyűgöző, varázslatos mesekönyv, melyet a gyerekek is
néma csendben hallgatnak.
Finy Petra mesegyűjteménye
különleges a hazai gyerekirodalomban: Magyarország hat
földrajzi tájegységének és fontosabb vizeinek meséit gyűjti egybe. Élővé teheti ezeknek a regéknek,
mondáknak az életét, ha a gyerekolvasói épp azon
a tájegységen élnek, vagy szüleikkel nyaralás erejéig már eljutottak oda, ahová a szerzőnő besorolta a történeteket.
Kisiskolásoknak, kezdő olvasóknak feltétlenül
ajánljuk. A történetek rövidségüket és mesés hangulatukat tekintve pont nekik való, biztos sikerélményt nyújt.
Kamaszoknak
Wéber Anikó:
Az osztály vesztese
Felsősöknek íródott könyv a
kirekesztésről és a bántalmazásról, de ajánlott olvasmány
minden pedagógusnak és
minden szülőnek is.
Az olvasmányos, lendületes
regényben tíz gyerek szemszögén követhetjük végig a történéseket a végkifejletig.
C.S. Lewis: Narnia krónikái
Az első két kötet érkezett
most meg hozzánk, mely a
Jó és a Rossz örök háborúját
meséli el. Olykor a csatamezőn, nyílt küzdelemben
csap össze a fény az árnnyal,
máskor a szív rejtett zugaiban. Ám legyenek az ütközetek akár a lélekben, akár a
harcmezőn: minden összecsapás meghatározó erejű.
Olyan utakon kalandozhatunk, amelyek a világ végére vezetnek, fantasztikus lényekkel köthetünk
ismeretséget, megtudjuk, mi az árulás, mi a hőstett, mit jelent megnyerni vagy épp elveszíteni
egy barátot. Kalandos utazás ez a fantázia birodalmában, ugyanakkor a legmélyebb valóságban.

Geronimo Stilton:
A világ legnagyobb bűvésze

Felnőtteknek

Kedves rágcsálóbarátaim! Ismeritek a könyveimet? Az én
történeteim
könnyebbek,
mint a friss mozzarella, kívánatosabbak, mint az edami, és
ízesebbek, mint az érett parmezán… szavamra, igazán bajuszemelő olvasmányok.

Fábián Janka: A rózsalugas
A népszerű írónő új könyve az
1848-49-es szabadságharctól indul és mint mindig, most is úgy
érezhetjük, hogy olyan dolgokat
tudunk meg Fábián Janka írásaiból, amit a történelemkönyvekből soha.
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Booton Herndon:
A fegyvertelen katona
Az eredeti könyv, amely alapján Mel Gibson 2017-ben két
Oscar díjat elnyert, Fegyvertelen katona című filmje készült.
Egy valódi háborús hős megrendítő, lebilincselően izgalmas, igaz története, amely
hitre, elköteleződésre, bátorságra és önfeláldozásra indít.
Suzanne Collins:
Az éhezők viadala
Maga Stephen King írja: "Az
Éhezők viadala vad, hihetetlenül gyors sodrású regény
telis-tele feszültséggel. Nem
tudtam letenni." Egy amerikai posztapokaliptikus regény, melyből nagysikerű
film is készült: minden évben, minden körzetből kisorsolnak egy-egy tizenkét és tizennyolc év közötti fiút és lányt, akiknek
részt kell venniük Az Éhezők Viadalán. Az életrehalálra zajló küzdelmet élőben közvetíti a tévé.
A tizenhat éves Katniss Everdeen egyedül él a húgával és az anyjával. Amikor a húgát kisorsolják,
Katniss önként jelentkezik helyette a Viadalra, ez
pedig felér egy halálos ítélettel. De Katniss már
nem először néz farkasszemet a halállal – számára a túlélés a mindennapok része. Ha győzni akar,
olyan döntéseket kell hoznia, ahol az életösztön
szembe kerül az emberséggel, az élet pedig a szerelemmel.
Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos ingyen iratkozhat be, és ingyen kölcsönözhet.
Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárközi kölcsönzéssel ingyenesen beszerezzük.
„Könyvet házhoz!” – Idős, beteg, mozgásukban korlátozott olvasóinknak díjmentesen házhoz
visszük a könyveket és értük is megyünk.
Nyitvatartás:
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
Könyvtárunk február 18. hétfőtől március 1. péntekig belső munkák miatt zárva tart! Szíves megértésüket kérjük és
köszönjük!
Megközelíthető az iskolát megkerülve a
tornatermi 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
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Nagytarcsai TÜKÖR
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A gyermek-elsősegélyről

anuár 21-én dr. Rónaszéki Ágoston, a
kistarcsai Flór Ferenc Kórház GyerJmekosztályának
osztályvezető főorvosa
jött el hozzánk a Művelődési Házba a
Községi Könyvtár meghívására, hogy az
érdeklődő óvodapedagógusoknak és
szülőknek, előadást tartson csecsemőés gyermekelsősegély témakörben.
Beszélt arról, hová forduljunk, kit hívjunk, ha baj történik, bemutatta az újraélesztés technikáját és videókat játszott
le többféle helyzetről az újraélesztést illetően, beszélt lázgörcsről, koponyasérülésekről, mérgezésről, és egyéb fontos
témákról.

A doktor úr a kétórás ismeretterjesztő előadást ingyenesen vállalta, szabadidejét áldozta a szülőkre, köszönjük neki!
Elmondta, hogy érdeklődés esetén szívesen tart további előadásokat akár védőoltások, akár szoptatás vagy egyéb
témakörökben.
A Művelődési Házat díjmentesen bocsájtotta a Közszolgáltató rendelkezésünkre, a jelképes ajándékot a doktor úr
részére, illetve a projektort, laptopot a
Könyvtár biztosította.

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,
Zavicsa-Varga Viktóriának a következő e-mail címre:
nagytarcsaigolyahir@gmail.com
A gyermekek leírása és fotója a szülők írásos beleegyezésével
jelenhet meg.
(A rovatban való megjelenés a babacsomaggal nincs összefüggésben!)

Németh Lilla vagyok, 2018. január 3-án
születtem. Hathetes voltam, amikor Nagytarcsára költöztünk. Mosolyommal, puszikkal és sok hajammal hódítok leginkább.
Három és fél éves Emese nővéremmel nagyon szeretek szaladgálni, huncutkodni és
nagy sétákat tenni az Öregszőlőben.

Balázs Petra Anna kislányunk 2016. április 10én született, 2015 karácsonya óta vagyunk
nagytarcsai lakosok. Petrának van két bátyja, a
6 éves Bence és a 8 éves Péter, és Petra pontosan olyan kislány, mint akinek két bátyja van:
huncut, okos, vidám és cserfes!

Z.V.V.

Felhívás
A Nagytarcsai Tömegsport
Egyesület elnöksége tájékoztatja a lakosságot, hogy az
egyesület tisztségviselőinek
mandátuma lejárt.
A tisztségviselők választása 5
évre, közgyűlésen,
2019. március 13-án lesz.
Az elnökség lakossági fórumot
tart, melynek témája: a község
szabadidős tevékenységének
és sportéletének jövőbeni lehetőségei, elképzelései.
Tisztelettel várjuk mindazok
megjelenését, akik tevékenyen
részt kívánnak venni, vagy csak
javaslataikkal támogatni szeretnék az egyesület munkáját.
A fórum ideje:
2019. február 20. 18.00.
Helye:
Táncsics Művelődési Ház
NTSE elnökség

Nagytarcsa új lakói
Dudás Zoé Katalin a nevem, május 23-án
leszek 4 éves. Oviba járok, imádok öltözködni
és bohóckodni, főleg a bátyámmal, Zénóval.
Van egy kisöcsém is, Zétény.

Homoki Nolen, második kisfiunk 2018. december 28-án
született, 3030 grammal és
53 centivel. Augusztusban
költöztünk Nagytarcsára, és
nagyon szeretünk itt lakni!
Nolen bátyja négy és fél éves,
Homoki Benettnek hívják, és a Csillagszem oviba jár.
Az önkormányzat minden nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal köszönt.
A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagytarcsai címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A babacsomag átadásának
feltétele, hogy a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül a szülő bemutassa a gyermek nagytarcsai lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát és a szülők jövedelemigazolásátaz anyakönyvvezetőnél.
Bővebb információ a babacsomagról:
Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-204/107-es mellék.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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MINKET VÁLASZTOTTAK

„Kinyíltak a kapuk...“ – állásbörze Nagytarcsán
Az ipari park ugyanis tömegközlekedéssel
nehezen megközelíthető más irányokból,
Nagytarcsáról viszont kijár a busz, és ezt köszönik az önkormányzatnak, a polgármesternek, hiszen így a nagytarcsai munkavállalók
könnyebben eljutnak a munkahelyükre.
(Az A-Plast egyébként polikarbonát lemezeiről híres, no, meg arról is, hogy amikor az
újonnan létesült nagytarcsai könyvmegálló
üvegvitrinjét valaki betörte, ők pótolták azt
polikarbonát lemezzel.)
A szintén az ipari parkban működő Nívó
csoport főleg biztonsági ajtókat és fém kerítéseket, kerítéselemeket gyárt.
– Mi elsősorban fizikai dolgozókat keresnénk, nos, ilyen álláskereső sajnos kevés volt –
teszi hozzá Molnár Édua. – Ettől mi még nagyon elégedettek vagyunk, hiszen azért szellemi dolgozókra is szükségünk van, és volt
jelentkező bőven.

JANUÁR 25-ÉN ÁLLÁSBÖRZÉT TARTOTTAK NAGYTARCSÁN. MIÉRT FONTOS EZ? EGYRÉSZT AZÉRT,
MERT MÉG NEM VOLT ILYEN. MÁSRÉSZT AZÉRT,
MERT KIDERÜLT: SZÜKSÉG VOLNA RÁ, MÁSKOR
IS. AZ ÖTLET GAZDÁJA ÉS A PROGRAM SZERVEZŐJE MARÁZI JUDIT, AKI CSAKNEM HÚSZ ÉVE
HR-SZAKEMBER. KÉT ÉVE KÖLTÖZÖTT CSALÁDJÁVAL NAGYTARCSÁRA.

– Láttam, hogy itt nagyon sok cég működik.
Az is szembetűnő volt, tömegesen költöznek
ide a családok, munkavállalók is, akik viszont
többnyire bejárnak Budapestre dolgozni, miközben munkalehetőség közelebb is van. Szakmámból eredően az volt az első gondolatom:
miért ne hoznánk össze őket, a munkaadókat
és a munkavállalókat?
– Kiket szólított meg a munkaadók közül?
– Első körben kilencven céget értesítettem a
szándékról. Elsősorban természetesen helybélieket, de megszólítottam Kistarcsa, Csömör,
Isaszeg, Pécel, valamint a két szomszédos fővárosi kerület vállalkozásait is. Olyan kört céloztam meg, amelyen belül legfeljebb fél órás
buszozással elérhető a munkahely. Szerintem
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az a jó, ha megtaláljuk a munka és a magánélet egyensúlyát, ehhez pedig célszerű, ha a
munkahely rövid időn belül elérhető.
Kiderült, nagyon sok multi cég és közszolgáltató érdeklődne a börze iránt, de Marázi
Judit ezúttal főként a nagytarcsai kis- és középvállalatoknak akart lehetőséget nyitni.
Végül a Táncsics Művelődési Ház méreteit is
figyelembe véve 17 cég vett részt az állásbörzén.
Az álláskeresői oldalt főként közösségi oldalon keresztül szólították meg, amelynek
eredményeként a látogatók száma a börze
végére elérte a százhetvenet.
– Ez sok vagy kevés?
– Ha ötven-hatvan ember eljön, az már
eredményesnek mondható. Az álomszám a
százötven. Szóval, az hiszem, a részvétel tekintetében sikerült túlteljesíteni a tervet.
Megerősíti ezt az ipari parkból Magyarosi
Judit, az A-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HR-vezetője is.

– Én meglepődtem – vallja be. – Nagyon
sokan érdeklődtek, nagy volt a forgalom az
asztalunknál, igen sok önéletrajzot sikerült begyűjtenünk. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, főleg azért, mert a közelben lakók
jöttek tömegesen.

A munkaadók azt is pozitívan fogadták, s
a többség élt is vele, hogy a börze ideje alatt
bemutatkozási lehetőséget kaptak, projektorral, hangosítással, így elmondhatták az érdeklődőknek, amit a cégről fontosnak véltek
közreadni.
Marázi Judit is számos elégedett munkaadóval találkozott, hiszen sokan helyben is
dicsérték a kezdeményezést. Ennek ellenére
utánkövetést is terveznek, azaz megkeresik
egy kérdőívvel a cégeket, hogy megtudják
tőlük, mivel voltak elégedettek, milyen javaslataik vannak a továbbiakra nézve. Az eddigi visszajelzések szerint „nagyon jó, hogy
kinyíltak a kapuk”, és jó volna, ha a következővel nem várnának a szervezők egy évet.
Szeptemberben jöhetne a következő börze!
Az ötletgazda azonban ennél is nagyobbat álmodott. Látva, mekkora az érdeklődés
a multik és a közszolgáltatók részéről, már
nagyobb, régiós börzén gondolkodik.
(Miután s stáb feldolgozta az eredményeket, Marázi Judit összegezte a börze számokban is mérhető tapasztalatait, erről a
következő oldalon olvashatnak!)
ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: SZILASTV

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ

Az állásbörze
a szervező szemével
Az ötlet, hogy Állásbörzét szervezzek Nagytarcsán, december elején
pattant ki a fejemből. HR szakemberként dolgozom, közel 20 éve,
ezért tisztában vagyok a foglalkoztatás nehézségeivel. A mai munkaerő-piaci helyzetben, amikor a munkáltatók nagyon nehezen tudják betölteni a megüresedett pozícióikat és a családok is folyamatos
rohanásban vannak, felmerülhet az igény, hogy a munkavállalók minél közelebb dolgozzanak a lakóhelyükhöz, ezáltal megteremtve a
munka és a magánélet egyensúlyát.
A KKV szektorban (kis- és középvállalkozások gyűjtő neve) foglalkoztatják a lakosság nagy részét, országosan megközelítőleg 2 millió
embert. Nagytarcsa területén is mikró-, kis- és középvállalkozások
működnek. Miért jó ebben a szektorban dolgozni? Rugalmasabb a
munkaidő, családiasabb a légkör, a pozíciószintek között nincs nagy
távolság, ezért a folyamatok és a kommunikáció jobban megvalósítható, mint egy giga szervezetben. Milyen akadálya lehet ezek után
annak, hogy a nagytarcsai lakosok a környéken helyezkedjenek el?
Talán csak annyi, hogy nem ismerik a környezetükben tevékenykedő cégeket. Gondoltam: segítsük az egymásra találásukat… ezért
jött létre az Állásbörze.
17 kiállító és 177 látogató kereste fel a Művelődési házat ezen a
pénteki napon. A lakosságot a Nagytarcsai Tükör januári számában
tájékoztattuk az eseményről és a Facebook is a segítségünkre volt.
A szervezés 6 hete alatt 11 poszt jelent meg a „Szeretjük Nagytarcsát” Facebook csoportban és a környező települések hasonló oldalain, különféle témákban: hogyan készüljünk az állásbörzére, hogyan
jutnak el Nagytarcsára tömegközlekedéssel a szomszédos településekről, milyen nyitott pozíciók lesznek, és mely cégekkel lehet majd
találkozni. Az összes bejegyzést 44 ezren látták a tágabb környezetünkben, és közel 4 ezren reagáltak is valamilyen formában az eseményt megelőző napig.
Kik jöttek el? A látogatók 60%-a nő volt, 58%-a Nagytarcsáról érkezett, de volt 1-2 fő messzebbről is: Vácrátótról, Kartalról, Szalkszentmártonról és természetesen nagyobb számban Kistarcsáról, a
XVI. és XVII. kerületekből. A korosztályok közül a 35-55 év közöttiek
voltak a legaktívabbak (61%) jelenlétükkel, de pályakezdő és nyugdíjas érdeklődő is szép számban akadt. A látogatók 31%-a diplomával, 54%-a középfokú végzettséggel rendelkezik. A látogatóknak a
22%-a volt az, akinek nincs állása vagy munkanélküli.
Akik befejezték az ismerkedést a cégekkel, azoktól rövid szóbeli
véleményt kértünk az Állásbörzéről. Azt a választ kaptuk, hogy örülnek a kezdeményezésnek, többen találtak olyan vállalkozást, ahova
szeretnének bekerülni alkalmazottnak, jelezték, hogy szívesen jönnének a következő ilyen rendezvényre is.
Kik voltak a kiállítók és hogyan értékelték ezt a délutánt? A vállalkozások Nagytarcsáról, Kistarcsáról, a XVI. és XVII. kerületből érkeztek. A cégek keresései kiterjedtek fizikai és szellemi tevékenységre
is. Volt, aki 2 főt szeretett volna találni és volt, aki 12 főt. A cégek
nagy része több mint 5 önéletrajzot gyűjtött be, de sokan tértek haza 11-nél több jelölttel.
A látogatók számát várakozáson felülinek ítélték meg, nagyon
pozitívan értékelték a kezdeményezést. Abban egyöntetű volt a válaszadásuk, hogy ne csak évente egy Állásbörze legyen Nagytarcsán,
hanem minimum 2, így szeptember közepén újra találkozhatunk velük és reményeim szerint másokkal is.
A rendezvényről általánosságban elmondható, hogy jó hangulatban telt. Egymás megismerése elkezdődött. Ez egy hármas ismerkedés, hiszen a lakosság a cégekkel, a cégek- a munkavállalókkal és a
vállalkozások egymással is kapcsolatot teremthettek. Bízzunk benne, hogy a kezdeményezés hagyományteremtő jellegénél fogva a
következő évek egyik állandó eseménye lesz Nagytarcsán.
Szeptemberben folytatása következik…

A vadásztársaság
madárcsapdái

lakosság több helyen is találkozhat a báró Wesselényi Miklós Vadásztársaság mezőgazdasági művelésbe bevont teA
rületén – Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes körzetében – a képen
látható csapdával, ezért szeretnénk tájékoztatást adni ennek
szabályozási hátteréről, illetve használatának szükségességéről.
A szárnyas kártevők, például a szarka, a szajkó, a dolmányos
varjú, elpusztítják a különböző énekes madarak, fácánok tojásait, fiókáit, ezért szükséges a velük szembeni tudatos védekezés.
Fontos feladatunknak tekintjük az apróvad megóvását a ragadozókkal szemben, amit egész évben aktív dúvadállományszabályozással, a szőrmés és szárnyas kártevők létszámának
csökkentésével tudunk elérni.
A területünkön található létrás csapda skandináv eredetű,
amelyet az 1970-es évek végén kezdtek el alkalmazni Magyarországon. Elsősorban szarka, mátyás szajkó és dolmányos varjú befogását céloztuk meg. Ezek a madarak fészekrabló
életmódot folytatnak, természetes ellenségük nincs. A csapda
egész évben használható. Számos előnye között fontos megemlíteni, hogy szelektív, azaz, ha a csapdába védett madár kerülne, az könnyen szabadon bocsátható. Idegenkezűség
elkerülése végett a csapda ajtaját lakattal zárjuk.
Kérjük a lakosság együttműködését abban, hogy a kihelyezett csapdák sérülésmentesek maradhassanak! Bízunk benne,
hogy munkánk hatékony lesz, és az énekesmadarak állománya
is növekedni fog.
Az élve fogó csapda alkalmazásáról az Európai Unióban a
Berni Egyezmény - a 79/409/EEC Tanácsi Irányelv a vadmadarak védelméről és a 92/43/EEC Tanácsi Irányelv a természetes
élőhelyek és vadflóra és -fauna konzervációjáról – IV. függeléke: Az elejtés és elfogás (csapdázás) tiltott eszközzel és módozatai – rendelkezik.
Hazánkban pedig „A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról” szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet szabályozza a
vadászat eszközeit és módszereit, valamint a vadászható fajokat és vadászati idényeiket.

MARÁZI JUDIT
SZERVEZŐ
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MÁTYÓK GYÖRGY
HIVATÁSOS VADÁSZ
JUHÁSZ LÁSZLÓ
TERMÉSZETVÉDELMI
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IN MEMORIAM

Katona volt és költő: elment Seres László
Hivatásos katonai pályáját, hadnagyi
rendfokozatban a Gyömrői légvédelmi tüzérosztálynál kezdte, tűzcsoport-parancsnoki beosztásban.
A technikát szerető és ismerő katona
1971-ben került Nagytarcsára hadműveleti
kiképző tiszti beosztásba.
Humán végzettségű beállítottságát parancsnokai elfogadták, és 1979-től személyügyi tisztként, részlegvezetőként, később
alosztályvezetőként szolgált.
Beosztása mellett sportolt, a kulturális
életben is jeleskedett és gyerekkori szerelmének, az irodalomnak, a versírásnak is hódolhatott. Erről versében így írt:

ÖTEZER EMBER NEM SOK, NAGYJÁBÓL ENNYI
LAKÓJA VAN NAGYTARCSÁNAK. NEM SOK, HISZEN EGY EKKORA TELEPÜLÉSEN AKÁR MINDENKI ISMERHETNE MINDENKIT. DE SAJNOS
NEM ÍGY VAN. A FEJLŐDÉS SORÁN ÚJ LAKÓTEREK NŐTTEK KI A FÖLDBŐL, AZ ÚJAKAT A MUNKA MÁSHOVA KÖTI. NEM ISMERHETTE
MINDENKI SERES LÁSZLÓT SEM, PEDIG HA VOLNA, MINDEN HÁZBAN ŐRIZNI KÉNE TŐLE EGY
VERSESKÖTETET. AZ ÖTEZERBŐL EGY ISMÉT TÁVOZOTT: SERES LÁSZLÓ NYUGÁLLOMÁNYÚ
ALEZREDES, AZ EGYKORI MAGYAR NÉPHADSEREG, MAJD A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONÁJA,
A NYUGÁLLOMÁNYÚ HONVÉDŐK NAGYTARCSAI
EGYESÜLETÉNEK TAGJA, HETVENNYOLC KÜZDELMES ÉV UTÁN JANUÁRBAN ELHUNYT.

Sokan ismerték, és aki ismerte, ahhoz
többnyire barátság is fűzte. De az egyenruha, a katonai lakótelep óhatatlanul is falat
emelt Nagytarcsán is az ófalu lakói és a katonák közé. Bár a hadsereg itt is mindent
megtett, hogy ez ne így legyen. A katonák
ott voltak a falu rendezvényein, jelenlétükkel emelték az események ünnepélyességét.
Részt vettek a társadalmi munkákban, közös
kulturális és sportrendezvényeket szerveztek. Gyakran megmutatták azt is, ugyanolyan emberek, mint mások, tele álmokkal,
tehetséggel, hiszen láthattuk, van köztük
festőművész, fafaragó, költő és muzsikus.
Seres László, a légvédelmi tüzér tiszt,
majd főtiszt költő volt. És nem is akármilyen.
Természetesen január 21-én, amikor családja és barátai végső búcsút vettek tőle, elsősorban katonai pályafutását összegezték.
Tegyük meg most mi is!
Kunszentmártonban született és iskolai
tanulmányait is itt végezte, majd humán
osztályba járva érettségizett. Rendszeresen
sportolt, focizott, felkerült a felnőttek közzé
a megyei I. osztályba.
Edzője, Rákóczi őrnagy, Szolnokról járt át,
és neki köszönheti a katonai pályát. 1959.
november 13-án vonult be sorkatonai szolgálatra, de egy év múlva már Budapesten az
Egyesített Tiszti Iskolán tanult tovább.
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Félúton
Úgy születtek meg bennem a versek,
mint lövészárkokban elesettek
puskacsövéből hulló tűzeső
Jeltelen sírokon ölelkező odvas faszilánkok
Jégforgácsolt keresztek
Mit holt a holtnak ácsolt
Porladó csontok fölé
A múltat idéző felkiáltójelnek.
Közel 37 év szolgálati jogviszonyban töltött év után 1996. szeptember 1-én került
szolgálati nyugállományba, alezredesi rendfokozatban. De szakmai tudását hasznosítva
még négy évig tovább dolgozott humán
munkaterületen, immár közalkalmazottként.
Elismerései, kitüntetései jelzik, hogy minden
katonai beosztásban megállta a helyét.
Nyugdíjasként, a lakótelep és a község elismert lakójaként tartotta a kapcsolatot volt
társaival. A Nyugállományú Honvédők
Nagytarcsai Egyesületének alapító tagjaként, a rendezvények aktív szervezője és
résztvevője volt. Feleségével, a szintén katona Dajka Eszterrel – akivel 55 évig élt példás
házasságban – az alakulat és az egyesület
tevékenységének, rendezvényeinek mindig
üde és meghatározó színfoltját jelentették.
Büszkék voltak két gyermekükre, három
unokájukra és három dédunokájukra.
Szóval, ismertük őt? Mindezeket bizonyára sokan nem tudták róla. Verseivel viszont,
saját előadásában többször találkozhattunk
a kulturális rendezvényeken. És a vers nagyon személyes dolog. Ismerhetünk valakit
évtizedek óta, viszont igazán akkor mutatja
meg magát, gondolatait, lelkét, ha a versét
tárja elénk. Laci bácsi megtette. Őrizzük
meg őt szívünkben a sorai által!
Befogadva, vagy kitaszítva
Küldetésem csak annyi itt e földön
hogy gyökérzetem éltetőn kötődjön
Sudárrá érlelt égbeszökő fákhoz.
Még lobog bennem egy parányi szikra
Add sors! Befogadva, vagy kitaszítva
Legyek méltó, hogy megments,
vagy feláldozz.
(P.J. – ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV)

Végül egy végakaratként, búcsúajándékként írodott vers:
Seres László

Ajándék ez
Van-e ajándék,
miért nem kell tűzben égetni
rügybe lobbant tested
izzó remegéssel,
csak elfogadni a sors kegyét
ami termékeny öledbe hull,
mint égi áldás, mennyei manna,
ajtót nyitni, mikor jön
a fénylő Szellem.
Mert ajándék az élet, amit kaptál
Minden más, amit vágy, erő,
értelem szül és a sors formál,
próbára bocsátás a földön,
hogy küzdj, alkoss és teremts,
de dönts, ha dönteni kell,
ne csak mérlegelj.
Könnyeket kaptál és mosolyt.
Válassz, ki-mire megy vele.
A mosoly megrészegít,
ha túlárad arcodon,
a könny útnak indít,
hogy hazaérj
és szeress.
Most itt állsz
és rajtam kéred számon
mindazt, amit erőm felül
tettem érted,
magam ellen, de mégis magamért.
Okokat keresel
fénylő bércek felett,
hogy mélybe ránts,
mintha én lettem volna
az utadba került zátony,
hogy viharba sodródva
értem kockázatot vállalj.
Darabokra törve
mégis belém kapaszkodol,
hisz oly messze még a part
és végtelen a kéklő magasság.
Látod, ajándék a harc.
Mi mást tehetnél.
Erőd véges, mi Istenhez emel,
hogy tovább élj,
nem csak értem,
önmagadért,
míg megcsendesül a lázadó szív.
Mentőövet dob eléd a sors
még egyszer.
Utoljára
Rajtam megpihenhetsz.

Nagytarcsai TÜKÖR

ÉRTÜNK DOLGOZNAK

Tóth Tamás települési főépítész

Tájékoztató

Építtetők és tervezők
figyelmébe

KORÁBBAN NEM VOLT FŐÉPÍTÉSZE NAGYTARCSÁNAK, TAVALY NOVEMBERTŐL VISZONT MÁR VAN. A GÖDÖLLŐI SZÜLETÉSŰ,
ÉS MA IS A TÉRSÉGBEN ÉLŐ TÓTH TAMÁS
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI DIPLOMÁVAL, ÉS FŐÉPÍTÉSZI VIZSGÁVAL IS RENDELKEZIK. TÖBB MÁS
TELEPÜLÉSEN IS ELLÁT FŐÉPÍTÉSZI FELADATOKAT, ÍGY JÓL ISMERI AZ AGGLOMERÁCIÓ
ADOTTSÁGAIT, AZ ITT ÉLŐK IGÉNYEIT. FELADATAIRÓL, TERVEIRŐL BESZÉLGETTÜNK.

Községünk 2018 novemberétől önkormányzati főépítészt foglalkoztat. Feladatai közé tartoznak a
tervezéssel összefüggő előzetes
szakmai konzultációk bonyolítása,
valamint az építési tervek szakmai
véleményezése.
A főépítész, Tóth Tamás a Polgármesteri Hivatalban minden hétfőn
9-11 óra között tart fogadóórát,
előzetes bejelentkezés alapján. A
főépítész a következő telefonszámon érhető el:
06-70-231-4792.
A szakmai konzultáció tartásának kötelező esetei:
Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni, ha a tervezett építési
tevékenység:
- a lakóépület egyszerű bejelentésről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozik,
- helyi védett értéket érint.
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:
- reklám, reklámhordozó, valamint
reklámhordozót tartó berendezés,
valamint reklámos utcabútor elhelyezése tekintetében.
ANCSIN LÁSZLÓ
JEGYZŐ

Nagytarcsai

TÜKÖR
Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

– Hogyan lát munkához egy települési főépítész?
– Először is tájékozódtam a meglévő,
Nagytarcsára vonatkozó fontosabb átfogó
tervekről, és a rendezési tervet készítő PESTTERV Kft-vel az előzetes konzultáció megtörtént. Ennek keretében át kellett tekinteni a
hatályos Országos Területrendezési Tervet és
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervet, s persze az is fontos, hogy tudjuk,
ezek terén milyen változások várhatók.
Mindezek tükrében ástam bele magam a hatályos településszerkezeti tervbe, a helyi építési szabályzatba és a szabályozási tervbe.
Elmondhatom, hogy év végéig megismertem a község meglévő környezeti és beépítettségi állapotát is.
– Mik voltak az első benyomásai?
– Látom, hogy a község rendelkezik korrekt, jó minőségű településszerkezeti tervvel,
helyi építési szabályzattal és szabályozási
tervvel, de ezek aktualizálása, fejlesztése folyamatosan szükséges. Ezek módosítását a
képviselő testület már korábban elindította.
A folyamat miatt ezekről részletesebb ismeretekkel még nem rendelkezem.
Általánosságban elmondható, hogy mint
a többi, hasonló helyzetű agglomerációs települések esetében – a rendezési tervek tükrözik a fejlesztői igényeket, de helyenként
kisebb korrekcióra szorulnak. Csak példaként, helyenként mozaikosak a területhasználatok, a gazdasági és lakó funkciók kellő
elválasztása még hiányos. Ugyancsak szembe tűnő a nagyarányú fejlesztések megvalósulásával
párhuzamosan
szükséges
zöldfelület- és erdőterület-növelések elmaradása. Emellett közismerten vannak még
infrastrukturális hiányosságok a közművek
és a közlekedés területén, és láthatók – fő-

Megjelenik: havonta, 2200 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
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ként lakóterületeken, közterületeken – beépítési arculati problémák.
– Mindezek alapján mit a tart az első és legfontosabb teendőknek?
– Nagytarcsa az első településfejlődési fázisán talán már túl van. Ebben fellelhetők
spontán, illetve részlegesen tervezett elemek, mégis, ez volt a település mai anyagi
erejét megalapozó fejlődési fázis. Az időközben keletkezett hiányosságok korrekciója
időszerűvé válik, s ebben segít majd az új
Agglomeráció Területrendezési Terv életbe
lépése is. A hibakorrekciónál érdemes legfőbb eszközként a közérdek elsődlegességének biztosítása mellett a jogos
magánérdeket is fegyelembe vevő tudatos
előre tervezettséget alkalmazni.
– Közérdek és magánérdek egyensúlyáról
beszél. Mi a garancia, hogy egy főépítész látja
és érti a magánérdeket is?
A főépítészi tisztség mellett gyakorló építészként az építészeket és az építtetőket
közvetlenül érintő hatásokat is tapasztalom.
– Ezek komoly lépések. Bízik benne, hogy sikerül mindezt keresztülvinni?
– Egyedül semmiképpen. Bízom benne,
hogy az önkormányzat ebben partner lesz,
hiszen az általam javasolt lépések a település egészét szolgálják.
Zs. I.

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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EMLÉKEZET

Születésnapi köszöntők Tanító Néni történetei
Szeretett Lányaim, Fiaim!

Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület 6 tagja elhatározA
ta, hogy meglátogatja és köszönti szeretett Tanító nénijét születésnapja alkalmából. Molnárné Hajdú Margit tanító néninknek a Venčok
Asszonykórus tagjai elénekelték az Édesanyám udvarában kezdetű népdalt magyar és szlovák nyelven is, amelyen valamennyien elérzékenyültünk. Mivel olyanok voltunk jelen, akiknek már nem élnek a szüleik. Ezzel
azt szerettük volna érzékeltetni, hogy úgy tiszteljük a Tanító nénit, mint
az édes szüleinket. Nagyon örültünk, hogy az ünnepelt teljes szellemi
frissességben fogadott minket a lakásán. Sokat beszélgettünk a régi
időkről – kiderült hogy akkor került Nagytarcsára, amikor én születtem.
Emlékeztünk a férjére: Molnár Lajos tanító bácsira is, aki sajnos már nem
lehetett közöttünk. Tanító néni készült a fogadásunkra, amit mi szerény
ajándékokkal köszöntünk meg. Érdeklődött családtagjainkról, akiket
szintén a Molnár házaspár tanított a betűvetésre és számolásra. Sok közös témával telt el a megható ünneplésünk. Kívánunk Tanító néninknek
még nagyon sok, egészségben gazdag, boldog éveket. Isten gazdag áldását kívánjuk további életére.
A TÖBBIEK NEVÉBEN IS, VOLT TANÍTVÁNYA:
GALÁNTAI GYÖRGYNÉ
Tanító nénit köszöntötte 93. születésnapja alkalmából a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzatának nevében Szlaukó Istvánné elnökasszony
is, Varga Pálné kíséretében. Rimóczi Sándor Vilmos polgármester úr az
önkormányzat, a hivatal és családja nevében fejezte ki jókívánságait és
egy gyönyörű rózsacsokrot nyújtott át az ünnepeltnek. Győriné Kováts
Andrea múzeumvezető is tiszteletét tette tanító néninknél. Férje, Győri
András Timótheus pedig videokamerájával megörökítette minden pillanatát az ünneplésnek. Mi, vendégek, mint hajdan az iskolában, ámulva
hallgattuk tanító néni régi történeteit, aki korát meghazudtoló szellemi
frissességgel mesélt a sokszor 50 évvel ezelőtti élményeiről.
Tanító néninknek még kívánunk sok erőt, egészséget, hogy jövőre is
köszönthessük őt!
NÉMETH KATALIN
Fotó: GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Tudjátok-e Ti, a falu közepén lakó régi nagytarcsai gyermekeim, hogy a korábban említett leleteken kívül még mi minden
jött elő a földből, amiről érdemes értesülnötök? Most ezekről
szeretnék mesélni Nektek.
1960 után több olyan régészeti tárgyat találtunk, amelyek
meghatározó jellegűek, a tudós régészek megállapították,
hogy érdemes velük foglalkozni.
Időszámításunk előtt, az új kőkorból való a meszes agyag,
kaptafa alakúra csiszolt kőbalta, két fél kőbalta, és a csákány
alakúra formált csontszerszám. Ezeket figyelmes iskolás korotokban valamelyiktek mentette meg a múzeum számára.
Az időszámításunk előtt 4090-2590 közötti időszakból, a középső rézkorból maradt ránk mindegyik sokat látott szerszám.
Az időszámításunk előtti 4. évezred emléke a gömbszelet
alakú tál, a hordó alakú fazék és az ívelt tejesköcsög. Ugyaninnen egy pattintott szürkészöld színű kőkés. Nevezetes darab a
lópata alakú „magkő”, amelyről a nyílhegyeket, késeket pattintották, hasították le. Ez a Fasor u. 10. előtti földből való.
A Fasor u. 7. számú telek földjéből kiásott fekete cserépedény-csoport egy zsugorított csontváz mellékleteként került
elő. Bencsik Misi találta meg. A csontvázat a helyén hagytuk.
Tudományos cikket Kővári Klára, Pest megy régésze írt róla.
Ezek mind igazolják, hogy nem a „senki földjén” volt 4000
évvel ezelőtt sem Nagytarcsa területe. Már akkor is szépnek találták, bár nem ismerjük sem a lakók, sem a terület nevét.
1931-ben, a Kossuth Lajos utcában építkezés közben leltek
egy sárga cserépedényt, benne 4704 friesachi dénárral. Valószínűleg a tatárjárás idején ásta el a gazdája. Ez olyan sok pénz
volt, hogy 38 ökröt, vagy két páncélt lehetett volna kapni érte.
Megtalálója a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajánlotta fel. Jutalmat kapott érte. A második világháború idején egy bomba az
edényt széttörte, de a pénz megmaradt. Egy marékkal a megtaláló megtartott belőle, ebből adott a múzeumunknak, ott
megtekinthető.
Ez is azt bizonyítja, hogy a XIII. század idején is lakott volt ez
a terület.
Az időszámításunk előtti 10-20 körüli évekből is találtak
egyet-mást. A rómaiak szövetségeseként szarmata jazigok –
iráni eredetű lovas pásztor nép – is éltek a Kárpát-medencében. Egy részük községünk mai területén telepedett le. Emlékük egy korongolt, egyfülű bögre, hosszú, keskeny pengéjű
lándzsacsúcs és őrlőkő-töredék.
Az I. századból való Justiciánus bizánci császár pénze, amelyet bronzból vertek. Ezeket is Kővári Klára írta le tudományos
cikkében.
A magyarországi rézkor emléke a nálunk talált „Furchenstich”
kerámiakultúrába sorolt idoltöredék – plasztikaszerűen képzett
női kép – amelyről leolvasható az akkori női viselet. Ezt a leletet
Bondár Klára régész vizsgálta meg, leírva véleményét. Nagyra
értékelte.
A most ismertetett emlékek egyedi darabok. A lelőhelyük
környékét nem ásattuk fel, ezért szórványleleteknek nevezzük
őket. Ezek is sokat mondanak Nagytarcsa előéletéről, régmúltjáról. Remélem, van köztetek olyan, aki szívesen olvasta, és
megnézi a Falumúzeumban. Akkor már érdemes volt leírni.
Szeretettel:
MARGIT TANÍTÓ NÉNI
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SPORT – A JÖVŐ BAJNOKAI?

Büszkeségünk: Horváth Hunor

an szerencsénk bemutatni Olvasóinknak Horváth Hunort, aki 2009-ben
V
született, és a Blaskovits Oszkár Általános
Iskola 3. osztályos, kitűnő tanulója.
Két éve leigazolt amatőr versenyúszó
a BVSC úszó szakosztályában. A január
12-én, Százhalombattán megrendezett

diákolimpián ő egyedül képviselte Nagytarcsát, ahol a Pest megyei döntőben két
korosztály egybeértékelésével megyei
15. helyezett lett. Decemberben a kistarcsai Mikulás Kupán két arany, két ezüst és
egy bronzérmet szerzett az iskolának. Kívánunk neki további sportsikereket!

Kedves Olvasóink! Örömmel veszszük, ha elküldik kiemelkedő sport-,
művészeti vagy tanulmányi eredményt elért gyermekük bemutatását,
hiszen az ő sikerük az egész falu büszkesége. Övék a jövő!
Cím: z.v.viktoria@gmail.com

Az első Nagytarcsai Mikulásfutásról

LAPUNK JANUÁRI SZÁMÁBAN, A KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉSRŐL SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓBAN MÁR EMLÍTÉST TETTÜNK
ARRÓL, HOGY AZ AKCIÓHOZ EZÚTTAL AZ
ÚGYNEVEZETT MIKULÁSFUTÁS IS HOZZÁJÁRULT. ENNEK RÉSZLETEIRŐL AZ EGYIK SZERVEZŐT, KOSZTÁK RUDOLF ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐT KÉRDEZTÜK.

– Hogyan született meg a Mikulásfutás
ötlete?
– Egy novemberi napon, munkába
menet találkoztam anyukák kis csoportjával, akik épp akkor vitték be a gyerkő-

cöket suliba. Ott vetette fel Záborszky Judit, mint ötletgazda, hogy tavaly családostul vettek részt egy mikulásfutáson,
és hogy milyen jó lenne Nagytarcsára is
egy ilyen kezdeményezés. Magam is
sportolok, fontosnak tartom az egészséges életmódot, annak népszerűsítését.
Remek ötletnek tartottam, elkezdtük Judittal a szervezést.
– Mekkora távot kellett lefutni, hogyan
zajlott a nevezés?
– Két kört lehetett lefutni, egy 1.1 és
egy 2.2 km-es kört. Lehetőség volt mindkét kör lefutására is, de volt, aki két nagy
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kört futott. A nevezésre azt találtuk ki,
hogy legyen egy jelképes összeg, amelyet adományként átadunk a Szociális Segítő Szolgálatnak. Közel százezer forint
gyűlt össze, amit karácsony előtt a rászoruló családok kaptak meg a „Nagytarcsaiak a Nagytarcsaiakért” adománygyűjtő
akció keretében.
– Milyen volt az érdeklődés?
– Sokan jöttek, százötvenen vettek
részt a Mikulásfutáson, nagyon jó hangulatban telt. Itt szeretnénk megköszönni a
segítséget a Lájk Sütiző és Kávézónak,
Kovács Petinek és egész családjának, Zavicsa-Varga Vikinek és férjének, Ádámnak, Német Károlynak és minden
önkéntesnek. Köszönjük a Futómatrica –
fussvelem.hu matrica – felajánlását, valamint köszönjük a Közszolgáltatónak a padokat, illetve a Nagytarcsai Tömegsport
Egyesület anyagi támogatását, amellyel
lehetőségünk volt minden nevező gyermeket meglepni egy mikuláscsomaggal.
– Lesz folytatás?
– Persze. Szeretnénk folytatni, de már
év közben is várható, hogy rendezünk
egy össznépi futást az egészséges életmód jegyében.
Akinek vannak kivitelezhető, kreatív ötletei sport és szabadidős programokra, keressék bátran Koszták
Rudolfot, azt ígéri, hogy segít a megvalósításban. Facebook:
Koszták Rudolf – Nagytarcsa.
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Fórum a Piacért

ebruár 1-én a Vállalkozói Klubban tartottuk a Nagytarcsai
szokásos évértékelő fórumát.
FAz Piac
eseményre az eladók és vásárlók köréből is eljöttek. Forró
tea, a piacról származó harapnivaló mellett, jó hangulatban
értékeltük az elmúlt időszakot.
Mindenki egyetértett abban, hogy sikeres évet zárt a piac.
A település színfoltja, büszkesége. A vásárlók száma is gyarapszik. A tömegtermékekkel szemben egyre többen az őstermelői, minőségi élelmiszert, készítményeket keresik.
Péntekenként megtelik élettel, zsibongással a pavilonsor.
Mert a piac remek közösség tér is, ahol jó ismerősökkel találkozni, beszélgetni. Az önkormányzat és a Nagytarcsai Vagyonkezelő támogatása által működünk, de a piac sikerének
kulcsa a standokon kínált sokféle, magas minőségű termék.
Az elmúlt esztendőt áttekintve megállapítottuk, hogy a fejlődés nem állt meg. A piac áramellátása megoldódott, adventre még látványos díszvilágítást is kapott. A pavilonok
között elektromos csatlakozási pontok épültek ki. A Polgármesteri Hivatal parkolójában egy mobil wc-vel is bővültünk.
A piac molinója is megújult, cseréje már indokolt volt. A helybéli grafikus nagytarcsai hímzésmotívumokkal díszítette, ez
lett a piac logója is. A pavilonsor nádazása is megújult.
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán sajnos nem
tudtunk indulni a helyszín tulajdonviszonyának rendezetlensége miatt. (Nem az önkormányzat a terület tulajdonosa, hanem a Magyar Közút.) Ez bizony csalódás volt, hisz gyönyörű
új arculatot lehetett volna kialakítani, sőt az eszközállományt
is fel lehetett volna fejleszteni, bővíteni padokkal, pavilonokkal, sátrakkal stb. Ez a hajó már elment, de reméljük lesz még
új lehetőség, amit igénybe tudnánk venni.
A piacnak saját FB oldala lett, köszönet érte Zahalka Dánielnek. Ez már a mai kor új kommunikációs felülete, a bejegyzéseket sokan követik. Heti rendszerességgel közlünk friss
híreket, információkat e profilon keresztül. Több jó ötlet, javaslat érkezett, hogy akár a piacon vásárolt termékekből készült ételek receptjét, akár a termelők, árusok bemutatását
szolgáló posztokat is fel lehetne tölteni.
Az akciós vásárok mindenki szerint sikeresek voltak, ezeket
idén is folytatnánk. Eperrel kezdtünk, aztán az évszaknak
megfelelően jöttek a szezonális vásárok, végül karácsonyi
ajándék- és dekorvásárral és a karácsonyfavásárral zártunk.
A múlt évben megpróbálkoztunk a szombati nyitvatartással, még bolhapiacot is szerveztünk, de ezeknek nem igazán
nagy a látogatottsága. Tapasztalataink szerint a péntek délutáni nyitva tartás a legalkalmasabb, a környéken üzemelő, s
újonnan létesülő piacok is ezt a rendszert követik.
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Jó volna a választékot tovább bővíteni. Bio-, reformtermékek, gyógyteák, házi sörök, ízesítők is lehetnének. Aki tudna
partnert ajánlani, kérem, jelezze! Jó hír, hogy márciustól jön
a grillekkel a DIDÓ grill, reméljük itt tudjuk tartani.
Tóni úr, az ezermester is bővítette a piac nyújtotta szolgáltatásokat, de őt most elcsábította egy másik piac. Hogy ne
maradjunk kulcsmásoló, késélező nélkül, hétfőnként jönne,
délután. Így a munkából hazaérkezők is igénybe tudják venni
a szolgáltatásokat.
A rendezvényeket (piac-születésnap, Tökfesztivál, Mikulás)
idén is szeretnénk megszervezni. Idén 5 évesek leszünk! A
kóstolók nagy sikert arattak. Hálásan köszönjük Ősz Gyula
csapatának és Fehér Istvánnak a sok-sok segítséget.
A fórumon Fehér István piacfelügyelőnk is értékelte az elmúlt időszakot. Mint a törvényes működés ellenőrzésére
megbízott személy, felhívta az árusok figyelmét az árusítás
feltételeire, az őstermelői igazolványok, kistermelői engedélyek érvényesítésének fontosságára, a piacon érvényben lévő
házirend betartására.
Ősz Gyula úr, a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, a piac üzemeltetője is tájékoztatót adott. Kiemelte, hogy a
piac működtetése fontos feladatuk, a munkatársak igyekeznek mindent megtenni a gördülékeny üzemelésért, környezetének rendezettségéért. A piacteret rendszeresen
takarítják, a téli időszakban erre még nagyobb hangsúlyt kell
fektetni. A hulladékgyűjtőket még gyakrabban fogják cserélni. A Vagyonkezelő a 2019-es költségvetési évben nagyobb
támogatást igényel az önkormányzattól a piac fenntartására,
környezetének, technikai feltételeinek biztosítására. A közösségi rendezvényeket az elmúlt évekhez hasonlóan felvállalják, aktívan segítik. Köszönet érte!
A fórumon mind az árusok, mind a vásárlók szót kaphattak. Mindenki egyetértett abban, hogy igény van a piacra, jó a
hangulat, a fejlődés időszakát éljük. Többen jelezték, hogy lakossági igény lenne a nyitvatartásra vonatkozó információs
táblára. Nagyon sok az új beköltöző, ez számukra is tájékoztatás lenne. Szeretnénk minden árus asztalára kitenni egy kártyát, névvel, azonosítóval. Ez a vásárlói bizalmat is erősítené. A
termékek árát pedig jól láthatóan fel kell tüntetni.
A fórumon a problémákat is elemeztük. A gépjárműforgalom kizárása a piac működése alatt teljesen indokolt. A gyalogosok védelme a legfontosabb. Figyelemfelhívó, megállító
táblákat kell kitenni. Sajnos rendszeresen előfordul, hogy kapubeállókba állnak be az autók, ezek nagyon kellemetlen
helyzeteket tudnak teremteni. A piac előtt lakókat zavarja a
hangzavar és az autóforgalom. Mindenki figyelmét felhívtuk,
hogy az árusok kizárólag úgy helyezkedjenek el, hogy a lakók
ki és behajtását ne akadályozzák.
A fórum végén kötetlen beszélgetés alakult ki, mely során
mindenki megoszthatta gondolatait.
Ezúton is meg szeretnénk köszönni minden közreműködő
és segítő támogatását! A legfőbb érdem az árusoké, hisz az ő
termékeikért jönnek vissza hétről hétre a vásárlók. Köszönet
Nagytarcsa Önkormányzatának, mely támogatása által, a
Nagytarcsai Vagyonkezelő üzemeltetésével működhet a
Nagytarcsai Piac. Köszönet Ősz Gyula ügyvezető úrnak és Fehér István piacfelügyelőnek. Köszönjük a vásárlóknak, hogy
minket választottak!
Találkozzunk péntekenként!
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ
FOTÓ: PAPP GABRIELLA
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HITÉLET

„Fel kell dolgoznom, hogy…”
A lelkész, hitoktató, mindig benne van az élet
sűrűjében. S azok is, akikkel kapcsoltba kerül.
Még, ha azok a legkisebbek közül valók is.
Másrészt találkozok olyan kifejezésekkel, melyek lelki megpróbáltatások idején használatosak. Az egyik, amiről már írtam is, hogy
tudni kell „elengedni”. Igen, de tudni kell azt
is, hogy elengedni csak akkor tudunk, ha van
egy másik, ráadásul biztos kötődésünk. Most
ismét a kötődéssel foglalkozom.
A hittanórák azért is áldásosak, mert nemcsak olyan bibliai történeteket adhatunk tovább, melyek a mi életünknek a lenyomatai,
hanem arra is van lehetőség, hogy segítsünk
a gyerekeknek életük eseményeiben tájékozódni, s erőforrást keresni. Így volt ez akkor is,
amikor egyik tanítványom elmondta azt, amitől már tartottunk: édesapja elhagyta őket.
Egy héttel korábban hiányzott a hittanóráról,
s kérdésemre, hogy mi történt, azt válaszolta,
hogy azért nem jött suliba, mert fel kellett
dolgoznia ezt az eseményt.
Nekem is fel kell dolgoznom. Szívszorító
történés. Már régóta tudtuk, sok az otthoni
veszekedés, békétlenség. S most bekövetkezett, amitől tartottunk.
Nemcsak azt kell feldolgoznom, hogy
mennyi fájdalmat kell elhordoznia egy kisgyermeknek, hanem azt is, hogy úgy fest a

dolog, hogy egy nap szünet az iskolában
elég, vagy legalábbis segít. Valójában, tudnunk kell, a feldolgozás egy életen át tartó folyamat. A másik, amit tudnunk kell, hogy a
feldolgozást segíti, ha van olyan tevékenység,
ami kicsit elvonja a figyelmünket. Ha nem
megy a gyermek iskolába egy ilyen helyzetben, az megnehezíti az életét. Ugyanis a gondolataival magára marad. Kevésvbé tudja
elterelni sötét érzéseit, félelmeit, ha otthon
marad. Az iskolában figyelnie kell a tananyagra, számonkérésre, ott van húszegynéhány
osztálytárs is, akik ezerféle módon terelik el a
figyelmét a nehézségekről. És erre szükség
van! Ugyanis, amikor friss a krízis, akkor nem
képes az ember egészen közel engedni magához a történéseket. Szüksége van egy kis
távolságtartásra, hogy el tudja hordozni azt,
ami nehéz. Úgy, ahogy a gyászolónak segít a
veszteség feldolgozásában az úgynevezett
kontrollált fázis, amikor elvonja a figyelmét a
temetés körüli tennivaló, az ügyintézés, a temetkezés, az egyházi ügyintézés, a rokonok,
ismerősök értesítése. A következő szakasz a
temetés után a legnehezebb, mert akkor már
a halotti tor után hazamannek a rokonok,
egyedül marad a legközelebbi hozzátartozó,
s magára marad a gyászával. Nincs, ami vagy
aki elvonja a figyelmét. Előjön a harag az el-

Gondviselés

A gondviselés soha nem egyéni érdekeket
érintő kegyelem. Isten segítő gondoskodása
minden esetben atyai, „családfönntartó”. Ha segít, akkor az egész családjára kiterjedő segítséget ad. Ezek nem elszigetelnek, hanem felszínre
hozzák azokat a kegyelmi adományokat, amelyeket Isten nekünk adott a közösség javára.
Ezeket a személyesen nekünk nyújtott isteni
ajándékokat nevezzük karizmáknak.
Ha az Isten által megtervezett helyzetekben
átadjuk magunkat az Úr szolgálatára, akkor éppen ezek a szituációk fogják kiszólítani belőlünk karizmatikus adottságainkat. A
gondviselés mindent felszínre akar hozni belőlünk, amit csak lehet, mert Istent ezzel a nekünk juttatott kegyelmi gazdagsággal
dicsőíthetjük meg. A mi oldalunkról nézve ez
azt jelenti: az emberek számára Isten ajándékává leszünk.
Isten mindent fölülmúló ajándéka a szív: a
személyünk. Ennek az ajándéknak, vagyis önmagunknak kell kibontakoznia. Ez azonban
csak akkor lehet valósággá, ha a közösségnek,
Isten népének szenteljük magunkat. A személy
teljes gazdagsága tehát abban jelenik meg, akit
Isten azért küldött, hogy általa mindenkit megajándékozzon, és mindenki életét megmentse.
Ez a személy Jézus Krisztus, aki Isten kegyelmének túláradása. Ő életté akar lenni bennünk,
hogy „mindannyian az ő teljességéből részesüljünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.” (Jn
1,16)

Mit is jelent a gondviselésbe vetett hit? Először
is a kiválasztottság tudatát. Hiszen fölfigyelni az
isteni gondoskodásra, és tudni, hogy emberfölötti erők lépnek be az életünkbe, mert segíteni, támogatni és mozgatni akarnak, egyet
jelent: Istentől kiválasztottnak érezni magunkat. A gondviselésről szerzett tapasztalat tehát
arról biztosít, hogy határozott célja (értelme)
van az életünknek.
Életünk legapróbb részleteit is Isten akarataként kell értékelnünk. Egy lényegtelennek látszó esemény hatással lehet egész életünkre.
Ám mit tarthatunk jelentéktelennek, ha a lényegtelennek tetsző dolgok meghatározhatják
egész életünk alakulását?
Tévedésben vagyunk, ha azt gondoljuk,
hogy a gondviselés egy adott helyzethez szóló
segítség. Istennek nincs szándékában bármit is
megoldani helyettünk. A gondviselés valódi
címzettje nem ez a halandó élet, még csak nem
is az értelem, hanem az a csodálatos egyediség
(a személy), akit Isten megszólít. Amikor a
gondviselés által Isten megszólítja bennünk a
szívünket, akkor hirtelen életre kel minden.
Megelevenednek tagjaink. Az élet terheitől elnehezült lélek szárnyalva emelkedik fölé mindannak, amit eddig félelmektől eltelve,
pillantásra sem mert méltatni. Olyan öröm ez,
amely kibontakozásra vár.
A gondviselés tehát azt a célt szolgálja,
hogy kiválasztottságunk tudatára ébredve, a
szívünk felé forduljunk. Kíváncsivá tesz minket
arra, hogy kik vagyunk, és mi a feladatunk. Így,
egy mozdulattal fordulunk magunk és a többi
ember felé.
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GÖRBE JÓZSEF
PLÉBÁNOS

hunyttal kapcsolatban, hogy miért nem vigyázott jobban az egészségére, vagy a kezelő személyzet hibáztatása. S ez az önvádlásba
torkollhat: miért nem tett meg többet, miért
nem vett észre valamit előbb…
A válás hasonló gyászfolyamatot indít el
bennünk, mint a haláleset. Szükség van a
kontrollált fázisra, amikor sok a tennivaló, s
nem kell még annyira közel engedni magunkhoz a fájdalmat, hogy azt ne tudjuk elhordozni. Ebben segít, ha engedjük, hogy
gyermekünk ugyanúgy menjen iskolába, zeneórára, edzésre.
S külön ajándék, ha tudjuk, Jézus egy életen át hordozta, amivel mi csak most szembesülünk. Csak most tudatosodik bennünk,
hogy amit elhordozott, azt azért tette, hogy
ami ránk vár, ahhoz erőt kapjunk.
BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai katolikus
templomban
Február 24 és március 10, 24 - 11.30-tól
Elsőáldozási felkészülés
Február 17-én vasárnap a 9 órai szentmise
után lesz egy rövid megbeszélés a szülőknek és a gyerekeknek az elsőáldozás feltételeiről.
Az oktatások péntekenként 16 órától lesznek
a plébánián. Összesen 10 alkalommal. Első
gyónás május 25. Az elsőáldozás május 26án, vasárnap a 9 órai szentmisén lesz.
Katolikus farsang
Időpont: február 22. péntek 18 órától
Helyszín: Táncsics Művelődési Ház,
Nagytarcsa Rákóczi u. 35.
Kérjük azokat a jegyespárokat, akik idén
szeretnének házasságot kötni, február végéig jelezzék szándékukat!
Március • 2-án szombaton 19 órától Karitász
Bál a Csigaházban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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
HIVATALI ÜGYINTÉZÉS
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

SZOLGÁLTATÁSOK

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

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

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

Mezőőr:

Nagytarcsai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Székely László, telefon: 06 70 3305604

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.
Grund bérlése: Albert Tünde, telefon: 06-70-633-8056.

EGÉSZSÉGÜGY
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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.

Nagytarcsai TÜKÖR

KÖZÉRDEKŰ
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

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 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

SZOCIÁLIS HÁLÓ
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-28-450-722.
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Rendelési idő: Hétfő: 14:00 – 19:00, Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00, Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár – Winkler Patika
Telefon: 06-70-617-4877
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitvatartás: Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00, Péntek: 9:00 – 16:00

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

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.
Telefon: 06/70-3703-104
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 08:00 – 08:00

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 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE 2019 FEBRUÁR-MÁRCIUS

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)

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Gyermek utánpótlás
tánccsoportot szervezünk
Mivel a jelenlegi gyermekcsoport önálló szervezeti formában folytatja munkáját, a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület új gyermek utánpótlás tánccsoportot
szervez 6-12 éves korosztály számára.
Az elnökség a szervezéssel Simon Luca Esztert bízta
meg, aki korábban már tagja volt az egyesület tánccsoportjának is, és indított hasonló korosztályban csoportot
településünkön is.
Az alábbiakban bemutatkozik Simon Luca Eszter táncpedagógus:
Nyolc éves korom óta táncolok. Az általános iskolában
megismertem és elsajátítottam a balett, a modern tánc és
néptánc alapjait. A néptánccal komolyabban 12 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola népi gyermekjátékok, néptáncpedagógia és
hagyományismeret oktatói szakirányú továbbképzését
2016-ban végeztem el. 2015 óta oktatok néptáncot óvodás kortól a felnőtt korosztályig.
A néptáncban a magyar nép kultúrája a lehető legtökéletesebben fejeződik ki. Betekintést enged a múltba, ami
által ösvényt készít elő a jövőnek. Fontosnak tartom, hogy
azt a gyönyörű kultúrát, amibe volt szerencsénk beleszületni, továbbadjuk a felnövekvő generációnak, akik azt tovább tudják éltetni.
Amire a néptánc és a népi játékok megtanítanak: koordináció, testtudat, eszközhasználat, szabálytisztelet, konfliktuskezelés, empátia, társas kapcsolat, páros viszony,
kreativitás, improvizáció, egyenletes lépés, ugrások, forgás,
fordulás, téri tájékozódás, tartás-ellentartás, ritmus, irányítás-követés, szerepazonosulás, számtudat, kommunikáció,
szókincs.
Kedvcsináló:
- Sokat fogunk játszani, táncolni, nevetni.
- Elsajátítjuk a magyar néptánc alapmotívumait
- Megtanulunk együtt, közösségben táncolni, mulatni
- Gazdag mozgáskultúrával és a helyes tartással ismerkedünk meg, mely az egész életetünket végigkíséri
Jelentkezni lehet:
Simon Luca Eszter:
30/403-0493
Németh Katalin:
70/337-1752
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Nagytarcsai TÜKÖR

HIRDETÉS

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

Lbub

GYÓGYPEDIKŰR
Nagytarcsa, Bocskai u. 55.
(bejelentkezésre) 06/30-4721910
Hívásra házhoz is megyek!

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

MEGNYÍLT a
A BOCSKAI KÖZBEN,
A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.
SZERETETTEL VÁRJUK
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP 07-20 ÓRÁIG!

Kövesse nyomon Nagytarcsa
és a térség eseményeit
a SzilasTV műsorában!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Juka Bt.

Tanyasi Húsbolt
Kohajda Péter, Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3.
06-30-402-5961; 06-30-308-0559

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása,
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása.
tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47
Műszaki vizsga:
06/30/650-03-46; 06/30/650-03-45
Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu

Minden héten friss tőkehús!
Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hurka, sütni való
kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő. Paprikás
abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Nyitva:
minden pénteken 10-19-ig,
szombaton zárva!

