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A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület 
megalakította labdarúgó szakosztályát

A szakosztályon belül lehetőséget kíván biztosítani két csoportban,
az érdeklődő gyerekek részére az alapok elsajátítására.

Csoportok: 1. általános iskola alsó tagozatosok 
2. általános iskola felső tagozatosok

Szakedző: Reisz Attila

Foglalkozások ideje 2019. február hónaptól
kedden:  2. csoport 18.00-20.00-ig
csütörtökön: 1. csoport 17.00-19.00-ig

Foglalkozások helye: 
Blaskovits Általános Iskola tornaterme, majd az időjárás függvényé-
ben a Grund műfüves pályái.

Feltételek: 
a gyermek beiratkozása az egyesületbe (szülői hozzájárulással)

tagdíj: 100 forint/fő/hó,
saját sportfelszerelés biztosítása (kezdetben)

Jelentkezés és információ: 2019. január 31-ig

Papp János elnöknél: tel: 06-30-535-1101
Reisz Attila edzőnél: tel: 06-70-681-0770



Nagytarcsa Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete december 17-én tartotta ta-
valyi utolsó rendes ülését. A továbbiakban
az ott született fontosabb, közérdeklődésre
számot tartó döntéseket ismertetjük.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy
a Nagytarcsa 1280/37 és 1280/35 hrsz-ú in-
gatlanokat térítésmentesen átveszi. A testü-
let a Középtávú Településfejlesztési
Koncepció megtárgyalását a januári testületi
ülésre halasztotta, csakúgy, mint a külterüle-
ti 041/9. és 047 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
szóló döntést.

A testület új utcanevekről is határozott. A
0135/10 hrsz-ú közutat Gránit utca, a
0135/85 hrsz-ú közutat Márvány utca, a
0135/109 hrsz-ú közutat Dolomit utca, a
0135/101 hrsz-ú közutat Mészkő utca és a
0128/19 hrsz-ú közutat Nyár utca névvel lát-
ta el.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy a Nagy-
tarcsa Község Önkormányzata és a
Dunakeszi Tankerületi Központ között létre-
jött Vagyonkezelési Szerződés I. számú mó-
dosítását elfogadja. 

Egyetértettek a képviselők  az  Érd  és  Tér-
sége Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának hatodik módosításával,
és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást elfogadták.

A képviselők úgy határoztak, hogy a 2019.
évi költségvetés elfogadása után a sport és
kultúra keret terhére biztosított, az Oktatási,
Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
által javasolt támogatási összegeket elfo-
gadják (részletek a nagytarcsa.hu honlapon).

Nagytarcsa Község Önkormányzat a Kép-
viselő-testülete elfogadta a 2019. évre szóló
költségvetési koncepciót. A költségvetési

rendelet-tervezet elkészítése során a követ-
kező feladatok elvégzését tartja szükséges-
nek:

A végleges költségvetés összeállítása so-
rán a következő alapelvek érvényesülését
kell biztosítani: bevételek növelése, műkö-
dési kiadások csökkentése, pályázati lehető-
ségek figyelése. Ugyanakkor az intézmények
költségvetési előirányzatait az intézményve-
zetőkkel történő egyeztetés útján szükséges
kialakítani.

Elfogadta a testület a Nagytarcsai Köz-
szolgáltató Kft. 2018. III. negyedéves elszá-
molását.

Szintén elfogadásra került a testület éves
munkaterve és a Polgármesteri Hivatal köz-
szolgálati szabályzata.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy
a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére
1.200.000 forintot átad, amelyet a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. elleni per illetékére kell kifi-
zetni, a tartalék keret terhére. 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Képviselő-testületi határozatok

Tavaly is meghirdetésre került a karácsonyi
adománygyűjtés, melynek köszönhetően

helybéli rászorulóknak tudtunk az ünnepre
örömet szerezni. Az akció idén is nagy össze-
fogással valósult meg. A közintézmények-
ben, templomokban, orvosi rendelőkben,
boltokban és a Lájk cukrászdában kihelye-
zett adománygyűjtők által, a Nagytarcsa Köz-
alapítvány bankszámlaszámára való utalással
és természetbeni adományok, tartós élelmi-
szer, játék, könyv felajánlásával lehetett segí-
teni. A jótékonysági akcióhoz kapcsolódott
az I. Nagytarcsai Mikulásfutás nevezési díjai-
nak felajánlása is, mely hatalmas segítséget
jelentett.  Az adományozók nagylelkűsége
által mintegy 50 ajándékcsomag került ösz-
szeállításra, melyeket önkéntesek adtak át a
családoknak. 

Az adománygyűjtés  folyamatának  orosz-
lánrészét  a  főszervező,  a  Nagytarcsai Szo-
ciális Segítő Szolgálat munkatársai és

Szlaukóné Kati végezte. Köszönet érte! Kö-
szönjük dr. Novák Éva intézményvezető,
Pánczélné Ibolya, Páll-Hegyesi Dóra, Botz
Ágnes, Németh Katalin és Rónainé Krisztina
munkáját! Köszönjük Horváth Anikónak, a
Nagytarcsa Közalapítvány elnökének a köz-
reműködését. Köszönet a bevásárlásért Szla-
ukó Katinak, Szegfű Marcsinak, Botz
Ágnesnek és Székely Lászlónak! Köszönjük a
FLEX segítségét!

Külön köszönet a Mikulásfutás megszer-
vezőinek, Záborszky Juditnak és Koszták Ru-
dolfnak, hogy ezt a remek sportprogramot
jótékonysági céllal is összekapcsolták!

Hálás köszönet az adományozóknak és
minden támogatónak, hisz segítségük nélkül
nem tudtunk volna ennyi családnak örömet
szerezni. Adni öröm! Szívet melengető érzés
volt az akcióban részt venni. 

Goethe idézetével szeretnénk mindenki-
nek nagyon boldog új évet kívánni! 

“A boldogságot nem lehet ajándékba kap-
ni. Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, jó
szót, bátorítást, mosolyt, hitet, és sok-sok ön-
zetlen, tiszta szeretetet.” 

KÖSZÖNETTEL: A SZERVEZŐK

Nagytarcsaiak a nagytarcsaiakért jótékonysági akció



Decemberi lapszámunk nyomdába adását kö-
vetően még számos fontos, meghitt, ünnepé-
lyes esemény történt a községben.
Folytatódott a szép hagyomány: a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzata szervezésében
minden adventi vasárnapon közös gyertya-
gyújtást tartottak a Községháza előtti téren.
Előző lapunkban beszámoltunk róla, hogy az
első közös áhitatot december 2-án tartották a
díszkútnál, ahol a hatalmas adventi koszorún
az első gyertyát Baranka György evangélikus
lelkész gyújtotta meg. December 9-én Eszter-
gály Előd református lelkész hirdetett igét az
egybegyűlteknek, és ő gyújtotta meg a máso-
dik gyertyát. December 16-án Görbe József

katolikus plébános jött el imát mondani, este
hattól pedig a Nagytarcsa-Péceli NaP kórus
tartott egyházzenei koncertet az Evangélikus
templomban. A Szentestét megelőző napon,
23-án pedig Fabulya Hilda evangélikus lelkész
szolgálatával zajlott le a közös gyertyagyújtás.
Ugyanezen az estén került sor a „Magyaror-
szág, szeretlek” címmel meghirdetett fotópá-
lyázat eredményhirdetésére a Lájk
cukrászdában, erről lapunk 7. oldalán olvas-
hatnak részletesen.
Az év végi események sorában a NaP kórus
koncertje mellett kiemelkedő zenei esemény
volt a Nagytarcsai Művészeti Iskola karácsonyi
koncertje.

Sikeresen zárult a „Nagytarcsaiak a nagytar-
csaiakért” elnevezésű, szintén hagyományos
adománygyűjtési akció, amelyről lapunk 3. ol-
dalán találnak összefoglalót. 
December 13-án megtörtént a kibővített,
megújult Blaskovits Oszkár Általános Iskola
ünnepélyes avatása. Nem kell messze lapoznia
a Kedves Olvasónak, tudósításunk a szomszé-
dos 5. oldalon található.
Ugyancsak december 13-án, a hagyományok-
nak megfelelően, karácsony előtti közös prog-
ramra hívta az önkormányzat a település idős
lakóit. Ezért a tudósításért sem kell messze
menni, hiszen itt áll e sorok alatt.

Zs. I.

Ahetven éven felüliek karácsonyának részt-
vevőit Rimóczi Sándor polgármester kö-

szöntötte ünnepi beszéddel, versidézettel.  
A Hagyományőrző Kulturális Egyesület gyer-
mek tánccsoportja szlovák dallal köszöntötte
az időseket.

A Szivárvány Evangélikus Óvoda kicsinyei
Jézus születésének történetét elevenítették
meg.

A gyermek néptánccsoport következett is-
mét, ezúttal rábaközi tánccal. Majd a gyer-
mekek meglepetésként táncra kérték fel a
rendezvény résztvevőit, akik örömmel vettek
részt a mulatságban.

Az est folyamán vendégzenekar is jött a
rendezvényre, a hetven év feletti hölgyek és
urak pedig vidám beszélgetéssel és cseme-
gézgetéssel töltötték az est hátralévő részét. 

ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV
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Színes műsor a hetven éven felüliek karácsonyán

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK AZ ÉV VÉGÉN



Nagytarcsa 2018-as esztendejének
eredményeire a felújított, kibővített

Blaskovits Oszkár Általános Iskola ünne-
pélyes átadása tette fel a koronát. Mint
megtudtuk, a beruházás a nemzeti köz-
nevelési infrastruktúra-program kereté-
ben valósult meg. A szeptemberben
már birtokba vett intézmény avatásán
elsőként Rimóczi Sándor polgármester
mondott köszöntőt.

Emlékeztetett rá, hogy a bővítési
munkák 2017 elején kezdődtek, ugyanis
a közbeszerzések lezárultával ekkor le-
hetett átadni a munkaterületet. Köszö-
netet mondott a kivitelezőknek, s
mindazoknak, akik példaszerűen
együttműködtek a kivitelezés során,
hogy idejében, 2018 szeptemberében
meg is kezdődhetett a tanítás a hét tan-
teremmel bővült, korszerű étkezdével
ellátott létesítményben. A polgármester
azt is elmondta, az állam 276 millió fo-
rint forrást nyújtott, amelyhez a telepü-
lés önkormányzata több mint 46,5 millió
forinttal járult hozzá.

Verssel köszöntötte az ünnepet Der-
zsi Zsófia 5.b  osztályos tanuló, majd Vé-
csey László országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet. Lapunk kér-
désére válaszolva elmondta, Nagytarcsa
évszázadokra visszatekintve mindig köz-
nevelés-fejlesztő  -építő település volt.

Az agglomerációban napjainkra tipikus
és kellemes gond, hogy egyre több a
gyermek, egyre szűkebbek az intézmé-
nyek. Nagytarcsán is ez volt a megol-
dandó feladat. Kiemelte, hogy az
önkormányzat három éve dolgozik rajta,
hogy a növekvő gyermeklétszám helyi-
gényét megoldja. A képviselő szerint ez-
zel az iskolabővítéssel minőségi ugrást
hajtott végre a te-
lepülés. 

Fellépett a
programban az is-
kola énekkara, vé-
gül a Nemzeti
Erőforrások mi-
nisztériuma képvi-
seletében dr.
Andavölgyi Fe-
renc osztályvezető
szólt az egybe-
gyűltekhez, majd
az iskola néptánc-
csoportjának mű-
sora következett.

Az ünnepélyes szalagátvágáson az
országgyűlési képviselő és a polgármes-
ter mellett közreműködött Eich László, a
Dunakeszi Tankerületi Központ igazga-
tója és Tóthné Seres Katalin iskolaigaz-
gató is. 

A rendezvény zárásaként a résztve-
vők megtekintették a kibővült és meg-
újult intézményt.

ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV
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Ünnepélyesen is átadták a megújult iskolát



SZEPTEMBER 20-A ÓTA ÚJ JEGYZŐJE VAN NAGYTARCSÁNAK,
ANCSIN LÁSZLÓ SZEMÉLYÉBEN. BELÉPÉSE KAPCSÁN CSUPÁN
EGY RÖVID ÉLETRAJZ ÁLLT RENDELKEZÉSRE, HOGY BEMU-
TASSUK ŐT A LAKOSSÁGNAK. MINTEGY NÉGY HÓNAPPAL HI-
VATALÁNAK ELFOGLALÁSA UTÁN ÚGY GONDOLTUK, MOST
MÁR NEMCSAK MAGÁRÓL, HANEM A TELEPÜLÉSEN TAPASZ-
TALTAKRÓL IS MEGKÉRDEZZÜK.

– Hogyan kezdődött a közigazgatási pályafutása?
–  Nyilván nem jegyzőként kezdi az ember... 1996-tól dolgo-

zom a közigazgatás területén. Sokáig egy helyen végeztem a
munkámat, bár az intézmény néhányszor nevet váltott. A Fővá-
rosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság volt az első
munkahelyem, a vállalkozók ellenőrzése volt a feladatom. Az-
tán elindult egy integrációs folyamat, végül az APEH Kelet-bu-
dapesti Igazgatóságán kötöttem ki, anélkül, hogy kitettem
volna a lábamat… Ez egy hétéves időszak volt. Vannak, akik
úgy vélik, hétévente érdemes váltani.  Pályázni kezdtem. Meg-
tetszett a jegyzői feladat, éppen azért, mert ez a terület nyújtja
a legszélesebb spektrumot, nem csak egy szűk feladatra korlá-
tozódik a tevékenység. Három évet töltöttem Dunavarsányban,
először igazgatási irodavezetőként, majd aljegyzőként, végül
megbízott jegyzőként. Rövid kitérő után Piliscsabára kerültem,
majd Kerepesre aljegyzői feladatkörben. Mivel a főváros XVI.
kerületében lakom, s laktam akkor is, kapóra jött az ott kiírt
jegyzői pályázat, amelyet el is nyertem 2007-ben.

–  Aztán ott is maradt, 11 és fél évig. Milyen eredmé-
nyekre emlékszik szívesen?

–  Az aranykorban vehettem részt a XVI. kerületi munkában,
óriási fejlődés tanúja és részese lehettem. Csak egy példa, a ke-
rület utcáinak zöme földes út volt, ma az aszfalt nélküli utcák
száma nagyjából nulla. Fejlődtek az intézmények, hatalmas elő-
relépések történtek. Személyes sikernek elsősorban a mezei őr-
szolgálat létrejöttét tekintem, mivel a külterületeken
köztudottan gyakori a szemétlerakás, nos, ezt a mezei őrszol-
gálat munkatársai meg tudják akadályozni. Öt kerület társulá-
sát sikerült létrehozni, és ez a tevékenység ma is jól működik.

–  Nagytarcsán is hasonlóak a gondok, falu lévén itt még
a terménylopások is szaporítják a gondokat.

–  Így van, ma Nagytarcsán egy fő látja el ezt a feladatot, és
az idei költségvetésből igyekszünk számára gépkocsit biztosí-
tani, hiszen ma még az sem áll a rendelkezésére.

–  A XVI. kerületi több mint egy évtized után most már négy
hónapja Nagytarcsa jegyzője. Amikor ide pályázott, voltak-e
személyes kapcsolatai, inspirálták-e a jelentkezésre?

–  Nagytarcsa polgármesterét természetesen ismertem, de
nem volt szó itt személyes biztatásról. Volt egy kiírt pályázat, és
én pályáztam. Azért egy érdekességet elmondok, bár ennek
sincsen semmi köze ahhoz, hogy ide kerültem: az előző jegyző,
Solymosi Beáta az általános iskolában osztálytársam volt. Hát,
ennyire kicsi a világ…

–  Tavaly, szeptember 20-án lett Nagytarcsa jegyzője.
Mik voltak az első benyomásai?

–  A hivatal épülete szépen felújított, kellemes a környezet.
Úgy érzem, a kollégák jól teszik a dolgukat, és sokat dolgoznak.
Ami a települést illeti, sok hasonló gonddal küzd, mint a XVI.
kerület, de számos területen egészen más a helyzet. Ott a víz-
és csatornahálózattal, a tömegközlekdéssel nem kellett foglal-
kozni, míg itt ezek kardinális kérdésnek számítanak.

Nagytarcsa emellett lakosságszámban és a betelepült vállal-
kozások számát tekintve is dinamikusan fejlődik. Itt ehhez kell
igazodni. Már a Kormányhivatal is felhívta rá a figyelmet, és ma-
gam is kezdeményeztem, hogy gondoskodni kell a helyettesí-
tésről. A testület elfogadta a javaslatot, vélhetően márciustól
lesz aljegyzője is a falunak. Projektszemléletű emberre van
szükség, úgy tűnik, megtaláltuk ezt a személyt.

– Milyen területeken van szükség projektszemléletre? 
– Az önkormányzat napi működése, a döntések, határozatok

előkészítése, a testületi ülések egész embert kívánnak. S emel-
lett itt vannak azok a projektek, amelyeket végig kell mened-
zselni. Például, az egyik legnagyobb probléma a megfelelő
mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosításának kérdése. Éppen
azért, mert dinamikus a fejlődés, és tömegesen költöznek be
családok, épülnek házak, ezt a fejlődést a vízhálózat bővülése
nem tudja követni. 

De, gondot okoz a bejelentkezések kérdése is. Sokkal töb-
ben laknak a faluban, mint ahányan be vannak jelentve. Hiába
jó az iparűzési adó bevétele, ha az alacsony lakosságszám mi-
att ebből milliókat kell befizetnünk az államnak. Minél maga-
sabb a lakosságszám, annál nagyobb hányada marad itt az
adónak. 

– Hol van az önkormányzati és a hivatali munka határa?
– A döntéseket nem a hivatal hozza, hanem az önkormány-

zat. A hivatal dolga, hogy segítsen ezeknek a döntéseknek az
előkészítésében, és segítsen érvényt szerezni azoknak. Itt van
például a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt., közismert
rövid nevén a DPMV által bejelentett moratórium esete, amely
akadályozza az új építkezéseknél a közművekre való rákötést.
Hiába hozott Nagytarcsa Község Önkormányzata olyan dön-
tést, hogy fel kell oldani a tilalmat, nem tud érvényt szerezni a
döntésnek, annak ellenére, hogy ráadásul tulajdonos is a cég-
ben. Ilyen esetben a hivatalnak kell megtalálni a megfelelő jogi
lépések lehetőségét, hogy érvényt szerezzen egy önkormány-
zati határozatnak.

– A jegyző egy kis faluban maga a hatóság. Milyen vi-
szonyt kell kialakítania a lakossággal? Kell-e őt szeretni?

– A jegyző nem lehet szeretetre méltó. Ő egyfajta állami
kényszerítő erőt birtokol, tehát nem cél, hogy szeressék őt az
emberek. Amit a törvény előír, azt be kell tartani és be kell tar-
tatni. Ezzel együtt a jogszabályok hatására a hivatali működés
afelé tendál, hogy minél inkább szolgáltatóvá váljék a közigaz-
gatás. Ennek a határát persze nem könnyű megtalálni, hogy
meddig legyen a hivatal ügyfélbarát, mondhatni kedves, és hol
csapjon az asztalra. Azt hiszem, az a helyes, hogy tájékoztatjuk
és segítjük az ügyfeleket, a vállalkozókat és a lakosságot, a hiá-
nyosságokra felhívjuk a figyelmet, és segítünk azokat megol-
dani, ám, ha ez sem segít, egy bizonyos ponton azt kell
mondanunk, most jön a jogszabály, amelynek érvényt kell sze-
reznünk, akár bírság útján is.

ZS.
FOTÓ: SZILASTV
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ÉRTÜNK DOLGOZNAK

A törvényesség őre: Ancsin László jegyző



Három év után új te-
ret engedtünk a

2018. évi nagytarcsai
fotópályázat résztvevő-
inek. Tágult a kör, a he-
lyi témák után irány
Magyarország! A felhí-
vásra tizenöten össze-
sen hatvannégy fotót
küldtek be elbírálásra.
A zsűrizés után ötven-
két fotót állítottunk ki a
Lájk cukrászda falain.
Volt, aki maradt Nagy-
tarcsánál, és az országos fotók közé becsem-
pészte a „hazait”. A természetfotók még
mindig nagyon népszerűek, tájtól függetle-
nül. Sokan észreveszik a körülöttük lévő kör-
nyezet szépségeit, legyen az naplemente,
növény vagy állat a közeli erdőből, mezőről.
A szervezőkkel egyetértve ismét örültünk a
fiataloknak, akik részt vettek a játékban, de
az is fontos, hogy a beküldött fotókkal fel-
bukkantak soha nem látott régi lakosok, és
a friss beköltözők is meghallották a hívó
szót, és ők is fényképezőgépet ragadtak. A
közönség is együttműködő volt a kitűzött
célunk megvalósításában: sokan a Lájkban
járva megírták a szavazócédulát. Nem volt
egyszerű feladat a háromtagú szavazat-
számláló bizottságnak a hétszázharminc
szavazat átnézése, szortírozása és a meg-
számlálása. Íme, a közönségszavazatok alap-
ján az eredmény:

Az első helyezett Exemplár című fotójá-
val, 68 pontot szerezve Oravecz Péter. 

A második helyen végzett 50 ponttal He-
gyi Viktória „Csobogós” naplemente című
képével.

A harmadik helyezett Ádány Barbara lett,
két alkotásával is, mindkettő 38 pontot ka-
pott: az egyik az Alcsútdobozi ösvény, a má-
sik a Badacsonytomaj című kép lett.

Köszönjük a 2018. évi IV. nagytarcsai fo-
tókiállítás: Magyarország Szeretlek! minden
közreműködőjének a részvételt, akik a kö-
vetkezők voltak, így, tizenöten: 

Dürr Balázs számítás-
technika, Pete Dóra gra-
fika, Kovács-Lehoczki
Orsolya, Lovasi Andrea
kivitelezés. Győriné Ko-
váts Andrea, Lovasi
Andrea, Szlaukó István-
né, Rimóczi Sándor zsű-
rizés, Koszták Rudolf
alapítótag és drukkolás,
és végül, de nem utol-
sósorban: Nagytarcsa
Község Önkormányza-
ta, a Nagytarcsai Szlová-

kok Önkormányzata, a Nagytarcsai Tükör
újság, valamint a Lájk cukrászda, amelynek
tulajdonosa mindig, mindenben a rendelke-
zésünkre állt. 

Külön köszönet az észrevehetetlen és az
észrevehető háttérmunkákért, és projektkö-
vetésért Rónai Pálné Krisztinának és Szlaukó
Istvánné Katinak. 

Amennyiben várják a kedves nagytarcsa-
iak az újabb fotóverseny lehetőséget, akkor
biztosíthatunk mindenkit, hogy nem marad
el a folytatás. A 2019. évi, immár V. Nagytar-
csai Fotókiállítás témája: Hazai hangulatok!

Úgy érezzük, hogy hazánk tud elég témát
nyújtani, amit majd szép fotókkal illusztrá-
lunk ismét, reméljük, mindenki örömére.

SEBŐK ZSUZSANNA
FŐSZERVEZŐ

ESEMÉNYFOTÓ: RÓNAINÉ KRISZTINA
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KÖZÖSSÉG

Fotópályázat: „Magyarország, szeretlek!“

Oravecz Péter 
és I. díjas képe

Ádány Barbara, és az egyik III. díjas képe

Hegyi Viktória. II. díjas képe a címlapon
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EMLÉKEZET

Rendkívül szeretem Ottorino Respighi husza-
dik század elejei olasz zeneszerző alkotása-

it. Két trilógiáját különösen is: Róma kútjai,
Róma Fenyői és a Római ünnepek, valamint a
Trittico Botticelliano, azaz a három Botticelli ké-
pet: Tavasz, Vénusz születése, és A bölcsek imá-
dása. Fantasztikus impresszionista zene briliáns
hangszereléssel. Lenyűgöző. De szívemhez nőtt
a stílusparódiákból összerakott Gli uccelli azaz
a Madarak című szvitje is.

Ha valamilyen zenét nem sikerült megsze-
reznem lemezen, akkor azt a Szabó Ervin
Könyvtár zenei gyűjteményében hallgattam
meg. Egyszer Pali öcsémet is elvittem magam-
mal. Tobzódtunk. Kikértem ez is, azt is. Sorba
mutogatom az öcskösnek a szebbnél-jobbakat.
Így érkezünk el Respighihez. Mégpedig a Gli
Uccelli, tehát a Madarak szvithez. A lendületes,
vidám nyitó rondó után jön az első madár. Na,
mondom: csak hallgasd és közben rá fogsz jön-
ni, melyik madarat ábrázolja a zene. Öcsém fe-
jén a fülessel, becsukott szemmel koncentrál. A
homlokán szaporodó ráncokból látom, nagyon
igyekszik, hogy kitalálja. Fülébe árad a nyugodt,
lágy ringató dallam. Hirtelen felkiált: Páva! A te-
remben vagy húszan ülünk, ki-ki a maga zené-
jét hallgatva, de erre az ordításra mindenki
felkapja a fejét. Öcskös a fejhallgató miatt nem
érzékeli saját hangerejét. Én szomorúan rázom
a fejem, hogy nem találta el. Eközben – jelezve,
hogy suttogjon – olyan erővel szorítom muta-
tóujjamat ajkaimra, hogy véraláfutásos lesz a
fogínyem. Ő pedig tovább koncentrál.  Nagyon
figyel. Minden idege a zenén van. A lágy dal-
lamba, mely egy fülledt nyári napot hivatott le-
festeni, felhangzik a galambok burukkolását
utánzó motívum. Öcsi hirtelen összevonja a
szemöldökét és a szokásos Győri-féle bátorta-
lan kuvasztekintettel mered rám. Halkan, bi-
zonytalanul kérdi. – Galamb?  – Remek!
Eltaláltad! – Dicsérem széles bíztató mosollyal.
– Na, látod? Ha kicsit odafigyelsz, megy ez ne-
ked. Pali fejhallgató közé szorított fejjel, önelé-
gült orcájával néz rám. Jön a következő tétel. A
nagybőgők halkan búgnak, merthogy éjszaka
van, és ebben a fekete bársonyos sötétben
mindjárt megszólal a csalogány (azaz a fülemü-
le). Öcsémnek immár akkora lett az önbizalma,
hogy ezt nem várja meg. S, hogy kinyilvánítsa;

ő már olyan vájt fülű
zeneesztéta, hogy né-
hány hangból kapásból
vágja, mi a dörgés,
megfelejtkezve magá-
ról megint felüvölt:
Medve!            

Meghökkenve szép
lassan leemelem fejéről
a fülest és szelíden csak
ennyit mondok: Yeam!
Madarak! Érted? Mada-
rak! Eközben, hogy ha-
marabb felfogja, két
oldalt kitárt karommal
sűrűn verdesek a leve-
gőben. Jegyezzük meg
tehát, hogy palimadár
után nem a medve, ha-

nem a Luscinia megharhynhos, az ezerdalú fü-
lemüle szól Respighinél. Mostanában viszont
hallgat jobbról és balról Arany János bírójának,
és nekem is. Igen. Sajnos ez a helyzet itt, Nagy-
tarcsán, 1989 után. Ahogy épültek a betelepü-
lők házai, úgy tűntek el a nagy fűzesek,
ezüstnyárfák, és a jegenyék. Hej, amikor a falu-
széli liget imoláktól, zsályáktól, bakszakállaktól
és egyéb vadvirágoktól hemzsegő, finom illatú
kis réten gyermekeimmel hancúrozva hallgat-
tuk a csalogányok fülbemászó dalát! Egyébként
falunk körül sok füzesliget volt. Rákoscsaba felé
például a szántóföldek közepén három na-
gyobb csoportot is életben tartottak a belvizek.
Itt ugyan a fülemüléknek osztozniuk kellett a
vijjogó repülőbajnok, tocsogókat kedvelő bíbi-
cekkel. De nemigen zavarták egymást. Olyany-
nyira nem, hogy éjjel nappal olyan intenzitással
csattogott a fülemüle, hogy még Áprilyt és We-
örest is meghatotta. 

Hát, én gondolataimat nem tudom úgy el-
dalolni, mint ahogy ők tették, de ezek a hangok
szívemnek nemcsak a pitvarait, de kamráit is
megtöltik úgy, hogy a téli madárdaltalan zord
napokon ezekből élek. Azonban a csalogány fá-
radhatatlan éneke nem csak nekem ilyen fon-
tos. 

Egyszer egy elpusztult fülemüle házaspár fi-
ókáit madarászok nevelték fel. Amikor aztán a
kicsik felcseperedtek és megszólaltak, nagy volt
a megdöbbenés. A gyönyörű dal helyett torz ri-
kácsolást hallatott mindegyikük. Ez a magyará-
zata annak, hogy a hímek a költés és a fiókák
nevelése alatt egyfolytában énekelnek, hogy a
kicsik megtanulják a bonyolult dallamot, az
anyanyelvüket. Hát nekünk, szülőknek is intő
példa ez. Amit mondunk, szajkózunk fiókáink-
nak, azt tanulják meg, és örökítik tovább.

Visszatérve fülemüléink létszámának csap-
panására, ez már akkor kezdődött, amikor ki
tudja kinek az ötletére, a hetvenes évek elején
patakunkat átterelték a falutól távolabb eső
cinkotai rét közepébe hasított mesterséges
árokba. Emlékszem, sokat sétáltam elkesered-
ve a régi patakmederben, ahol nemrég még vi-
dáman csacsogott az éltető víz. S most
szomorúan nyújtogatják felém aszott, elhaló
félben lévő gyökérkarjaikat az akácok, füzek, de
még a bodzabokrok is. Az öreg mederből jól

belátok a homokos part rókalyukjaiba. Ők itt
maradtak. Persze fészkel itt még szarka, egeré-
szölyv és néhány énekes madár is. De a csalo-
gányok eltűntek. 

Falunk északkeleti részénél most már csak
csörgedező patakunk "vrskák"-nak nevezett
szakaszán is volt két kidűlő félben lévő öreg
fűzfa. Öles, szúette, már itt-ott kérgetlen törzse
teli s tele volt kisebb-nagyobb lyukakkal, cin-
cérjáratokkal, és más farontó bogarak nyomai-
val. Volt rajta még harkályodú is egy-kettő. Itt –
ahol patakunk kicsit kiszélesedett és mélyebb
volt az átlagosnál – volt az egyik kedvenc ma-
gas partú fürdőzőhelyünk, és az út széle meg a
patakmeder között legeltették a népviseletes
falubeli leánykák a libákat. De ez volt egyik téli
szánkópályánk helyszíne is. Ó mennyi vidám
zúzmarás emlék! Na de most nyárelő van, és a
már megszokott folyamatossággal repeső füle-
müle zene csak háttere egy izgalmas szenvedé-
lyemnek, a szarvasbogár-fogásnak. Amikor
sikerül az agg fűzfa nedvét gyanútlanul szipo-
gató két termetesebb bikát begyűjtenem, kez-
dődik a viadal. Az egész délelőtt elszáll egy
pillanat alatt, s János bácsi déli harangszava in-
díttatására visszateszem őket a fára, azzal a hát-
só szándékkal, hogy másnap folytatjuk. 

Nem messze innen volt a patakot körül öle-
lő erdősávban egy hatalmas nyárfa. Magam
csak százéves fának neveztem. Nem egyszer
próbáltam megmászni, ám a derekán mindig
beletört a bicskám. Pedig minden szerénység
nélkül mondhatom, ha az életben valamihez
értettem, akkor az a fáramászás volt. Mindazo-
náltal százéves fánk terebélyes lombja takaros
madárlakótelep volt. Békében megfért itt egy-
más mellett a jérce nagyságú örvös galamb, a
szilfid csuszka és a nagyhangú zöldküllők odúja
szomszédságában a fülemüle dala. Sőt még én
is. De szeretném már egyszer végre meglátni
ezt a gyönyörű hangú énekesmadarat, ám sose
tudom megállapítani merről szól a hatalmas
lombkoronát betöltő hang. Hiába fürkészek a
százéves fa közepén, mint egy mackó a fa tör-
zsét görcsösen ölelve, és arra gondolok, kár
volt öcsémmel és Respighivel kezdenem, mert
úgy elkalandoztam, patakmedrek, rókalyukak
között, hogy lám csak eljutottam a fülemülétől
a medvéig. (Hát bocs!)

Az igazat megvallva nehéz is erről a rejtőz-
ködő, amúgy szerény külsejű, csengő hangú
madárról leírni, mit is jelent most, amikor már
csak belülről hallom. De elevenen él az a távoli
emlékem, amikor a Cinkotát Nagytarcsával ösz-
szekötő, Laukó János útkaparó bácsi által gon-
dosan karbantartott keskeny aszfaltúton egy
májusvégi éjszakán – lekésve az utolsó Ikarus
66-os farmotoros buszt – ballagtam hazafelé.
Az út két oldalát őrző vén virágzó cseresznye-
fák a koromsötétben különféle félelmetes ször-
nyek sziluettjeit rajzolták elém, ahogy
elhaladtam mellettük. De nem féltem tőlük, hi-
szen a puha bársonyos feketeségből fülemülék
boldog, túláradó éneke oltalmazva kísért egé-
szen hazáig.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

Nagytarcsai jómadarak: CSALOGÁNY
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KULTÚRA

Nagytarcsai Múzeumi 
Kiállítóhely

(Falumúzeum)
TÉLI NYITVA TARTÁS

2018. november 1. – 2018. március 31.

Kedd:  10.00 – 14.00
Szerda: 10.00 – 14.00

Csütörtök: 10.00 – 14.00

A gyűjtemény egyéb időpontokban
bejelentkezéssel 

látogatható.

Tel: 06703798262  
Email: muzeum.andi@gmail.com

2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 21.

2019. MÚZEUMI RENDEZVÉNYNAPTÁR

CSALÁDI  KÉZMŰVES  SZOMBAT  DÉLUTÁNOK

Február 3. „MACKÓCSALOGATÓ” családi délután
Március 30. „TAVASZVÁRÓ” családi délután
Május 4. „ANYÁKNAPI” családi délután

Június 15.  MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

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
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KULTÚRA

Nagy László soraival kívánunk minden olvasónk-
nak  boldog új esztendőt!
Reméljük 2019-ben még több könyvtár látogató-
val ismerkedhetünk meg, hiszen az év első felé-
ben átköltözhetünk egy önálló, könnyen
megközelíthető épületbe, erről minden hírt meg-
osztunk majd Önökkel folyamatosan. 

A tavalyi év ősze az I. világháború (más néven a
Nagy Háború) lezárásának 100. évfordulója volt,
melyről ha kicsit megkésve is, de szeretnénk
Nagytarcsán is megemlékezni. Így az idei év első
könyvtári programja a Szlovák Önkormányzattal
közös szervezésben ezen újság és a Szilas TV fő-
szerkesztőjének, Zsalakó Istvánnak I. világháborús
filmvetítése lesz, mely a „Tizenkét pokol” címet vi-
seli. A rendezvényre 2019. január 30-án 18 órakor
a Táncsics Művelődési Házban kerül sor. A filmve-
títés után beszélgethetünk az alkotóval, illetve

megemlékezünk a nagytar-
csai I. világháborús áldoza-
tokról is, és igyekszünk őket
bemutatni. 

Ehhez a programhoz
ajánljuk elsősorban Katona
József A Nagy Háború ké-
pekben, családi képeslapo-
kon című különleges új
könyvét. 

A szerző ősei frontot járt katonaorvosok voltak.
Nagyapja testvérei közül ketten katonaorvosként,
egy tábori lelkészként, míg egy másik ápolónő-
ként szolgált. Négyük hazatérte a történelem vi-
harában csodának számít. Lelkükben életük
végéig őrizték a háború poklát. Tárgyi emlékeik-
ből, elbeszéléseikből, valamint korabeli dokumen-
tumokból, fényképekből és képeslapokból
állította össze a szerző a Nagy Háború eseményei-
nek a családjához szorosan kötődő orvosi-egész-
ségügyi történetét.

További, I. világháború idején játszódó szép-
irodalmi művek melyeket szívesen ajánlunk: Záva-
da Pál: Jadviga párnája,  Rakovszky Zsuzsa:
Szilánkok, Benedek Szabolcs: A vérgrófnő, Lesznai
Anna: Kezdetben volt a kert, Vida Gábor: Ahol az ő
lelke, Markovits Rodion: Szibériai garnizon, Sébas-
tien Japrisot: Hosszú jegyesség, Jaroslav Hasek:
Svejk, Scott Westerfeld: Leviatán, Sebastian Faulks:
Madárdal, Stefan Hertmans: Háború és terpentin,
Pierre Lemaitre: Viszontlátásra odafönt, Sebastian
Barry: Messze, messze – és még hosszan sorolhat-
nánk. Olvasóink egyik kedvenc szerzője, Ken Fol-
lett A titánok bukása című könyve is erről az
időszakról szól, kölcsönözhető tőlünk! 

Január  27-én lesz Ady Endre halálának 100. év-
fordulója. Ehhez kapcsolódva szervezzük meg a
könyvtár február havi előadását, melynek kereté-

ben dr. Reisinger János irodalomtörténésztől hall-
hatunk Adyról illetve Adytól.  Mindenkit szeretet-
tel várunk  február 8-án 18 órára a Polgármesteri
Hivatal Dísztermébe a nagy költőről való megem-
lékezésre.

Szokásos módon álljon itt új könyveinkből egy
kis válogatás, melyeket szeretettel ajánlunk!

Gyerekeknek:
Carrie Weston -Tim Warnes: 
Borisz iskolába megy

Végtelenül aranyos törté-
net, gyönyörű illusztrációkkal.
Megtudhatjuk, hogy a sok kis
állatka között milyen nehéz
dolga lehet egy hatalmas, han-
gos és félelmetes medvének.
Persze azt is, hogy mi mindenre jó egy ilyen ba-
rát... Szeretni való olvasmány.

Peter Nieländer: Járműlexi-
kon

Mit? Miért? Hogyan? Mini
sorozat a legkisebbekkel is-
merteti meg környezetünk tit-
kait. Kötetei egyszerű és
szemléletes válaszokat adnak
a kicsik kérdéseire. A játékos
elemek, a kedves rajzok, a ki-

nyitható ablakok és a kornak megfelelő magyará-
zatok a könyv minden oldalát élvezetessé teszik. A
praktikus és „strapabíró” könyvet kétéves kortól
ajánljuk.

Kamaszoknak: 

Péczely Dóra: Budapest off
- Kortárs novellák

Tizenhárom köztünk élő
író, többek közt Berg Judit,
Gévai Csilla, Gimesi Dóra, Je-
li Viktória, Kalapos Éva, Ke-
mény Zsófi, Kertész Erzsi
története a főváros egy-egy
kis szegletében játszódik a
belvárostól a külvárosig. A
novellák kamasz szereplői
úgy élnek benne, ahogy tudnak, ahogy a fiatalok
élnek, de egy pillanatban szétválaszthatatlanul
összekapcsolódnak a várossal. A novellákban hol
megelevenedik a főváros története, hol eltéve-
dünk benne, hol otthonosnak látjuk, hol folyton
változónak, hol sírunk, hol nevetünk. Az egyes no-
vellák szereplőinek történetéből kirajzolódik a fő-
város ezer arca, íze, illata, árnyalata, és különösen a
jelene. Budapest ON!

Bencze Blanka: Pulcsiban al-
szom

Málna egy átlagos középis-
kolás lány. Volt. Amíg csak egy
nagy csalódás után már sem-
mi más nem érdekli, csak az,
hogy mit mutat a mérleg. Egy
idő után nem fontosak sem a
barátok, sem a suli, csakis a
kalóriák és a dekagrammok.

Óriási, bő, fekete cuccokban jár, és folyton fázik... 
Egy könyv az étkezési zavarokról, anorexiáról

kamasznyelven - szülőknek is ajánljuk! 

Felnőtteknek:

Mihalec Gábor: Házasság 2.0
A népszerű pár- és család-

terapeuta ezúttal azokhoz a
párokhoz szól, akik hosszú
éveket, akár évtizedeket töltöt-
tek el egymás mellett, és már
nincsenek nagy álmaik a há-
zasságukkal kapcsolatban. „Ez
már csak ilyen marad” – gon-
dolják. Vagy: „Most vagyok a
felénél. Ha most kilépek, még újrakezdhetem va-
laki mással.”  De, ha a Házasság 1.0 véget ért is,
még mindig van remény valami egészen új felépí-
tésére. A szerző bemutatja azokat a szemlélet- és
kapcsolatformáló lépéseket, amelyek által önerő-
ből is hatalmas eredmények érhetők el. A válto-
zásra motiválnak a kötetben olvasható valós
történetek is.

Allen Eskens: Temetni jöt-
tünk

Egy nagy tehetségű krimi-
író első könyve, amivel elin-
dult a siker útján. Joe
küzdelmes sorsú egyetemista
, autista öccse és alkoholista
anyja egyetlen támasza, csak
boldogulni próbál az életben.
Egy angol kurzuson azt a fel-

adatot kapja, hogy írja meg egy idegen életrajzát.
Mi sem könnyebb, nem? Ám, amilyen a szerencsé-
je, a sors egy gyilkost sodor elé Carl személyében.
Ahogy a rákban haldokló vietnámi veterán, Carl
története kibontakozik, Joe egyre meghökken-
tőbb dolgokkal szembesül.

Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos in-
gyen iratkozhat be, és ingyen kölcsönözhet.

Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárközi köl-
csönzéssel ingyenesen beszerezzük.

„Könyvet házhoz!” – Idős, beteg, mozgásuk-
ban 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

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

Könyvtári hírek
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét.
üres vékámba,
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra 
hevernem,

kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet 
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.



AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

KÖZÉRDEKŰ

11

Könyvmegálló: tapasztalatok

Rozner Fanni 2015. január 31-én született, e
hónap végén már 4 éves, Isten éltesse! 2016
nyara óta nagytarcsai lakos és nagyon szeret
itt lakni. Kedves, barátságos és cserfes kislány,
a Csillagszem Óvoda Fülemüle csoportjába jár
nagy szeretettel. 

Nagy Alex vagyok, 2018. március 18-án szület-
tem, rendkívül mosolygós, aktív és érdeklődő
kisfiú vagyok családom örömére. Ezen kívül ál-
landóan többféle hangszínen hívom fel magamra a figyelmet szóra-
koztatásukra. Úgy látom, nagyon jól bírják.

A Zavodnyik hármasiker-lányok
2018. május 30-án születtek, Ajsa
1490 grammal, Linett 1170 grammal,
Natasa 790 grammal látta meg a
napvilágot. A 30. hétre születtek, és
szerencsére mindhárman egészsége-

sek és szépen fejlődnek. Az éjszakát már átalusszák, nappal viszont
folyamatosan szórakoztatják a szülőket. 2018 decemberében köl-
töztek ide, így első karácsonyukat Nagytarcsán tölthették már.

Bohács Dominik a Fülöp-szigeteken, Manilá-
ban született 2017. április 25-én. 2018 szeptem-
berétől élünk Nagytarcsán, a Felsőréten.
Nagyon szeretjük ezt a nyugodt, családias és ba-
rátságos kis falut, itt teljesen más élni, mint egy
11 milliós nagyvárosban, mint Manila. Dominik
nagyon könnyen megszokta az itteni környeze-
tet, imádja a helyi bölcsit, és gyorsan megszokta
az itteni ételeket is. Egyelőre nem beszél, kivéve

azt, hogy "Apa, Anya" de nagyon kíváncsian várjuk, hogy vajon me-
lyik nyelv lesz az, amelyiket jobban és könnyebben fog tudni be-
szélni, angolul vagy magyarul.

Szántai Áron 2015. április 15-én született.  Csu-
pa mosoly kisfiú, mosolyra mosollyal válaszol.
Imád rajzolni, kézműveskedni. Nagyon szeret
futkosni, hintázni, imád úszni. Tavasszal kezdte
az óvodát. Testvére, Márk az idén kezdte az is-
kolát. Nagyon szeretik egymást, a testvéri csin-
talanságok mellett sok huncutságot is csinálnak
együtt.

Az önkormányzat minden nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal köszönt.
A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagytarcsai címerrel, me-
sekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A babacsomag átadásának
feltétele, hogy a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül a szülő be-
mutassa a gyermek nagytarcsai lakcímkártyáját és születési anyakönyvi ki-
vonatát az anyakönyvvezetőnél. Bővebb információ a babacsomagról: 
Polgármesteri Hivatal, 06-28-450-204/107-es mellék.

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. 

Nagytarcsa 
új lakói

Előző lapunkban jelentettük, hogy a Községi
Könyvtár kezdeményezésére könyvmegálló lé-
tesült a Községháza melletti autóbuszmegál-
lóban. Egy hónap után az ötlet eredetéről és a
tapasztalatokról kérdeztük a könyvtár egyik
munkatársát, Zavicsa-Varga Viktóriát.

– Külföldön régi hagyományai vannak a
könyvmegállónak, és Magyarországon is évtize-
des múltja van. Előbb a fővárosban létesültek
ilyenek, de most már több száz van az ország-

ban, buszmegállókban, színházaknál, közintéz-
ményekben vagy azok előtt. Úgy gondoltuk, mi
is megpróbáljuk. 

A könyvtár idén költözésre készül, biztosan
lesz sok olyan könyv, amely az új polcokra már
nem kerül fel, de sokak örülhetnek neki. A
könyvtárban már létesítettek egy ingyen-
könyvespolcot, de jó ötletnek látszott a busz-
megálló is. Az önkormányzat egy üveges
könyvszekrény elkészítését finanszírozta, így
Mikuláskor át is adták az újdonságot.

– Sajnos már a negyedik napon betörte vala-
ki az üveget – mondja Viki –, ezért a helyi A-
Plast céghez fordultunk, aki polikarbonáttal
pótolta díjmentesen az üveget, köszönjük nekik.

Hogyan is működik a rendszer? Ahogyan ki
is van írva: „Vigyen egyet, hozzon egyet!”. De
Viki hozzáteszi, ezt azért nem kell ilyen komo-
lyan venni. Ha valakinek akár három könyv is
megtetszik, viheti nyugodtan, majd legköze-
lebb, ha talál otthon felesleget, hozzon hár-
mat, vagy akár csak egyet cserébe.

Mindenesetre azt kéretik kerülni, hogy sza-
tyorszám tegyük le a felesleges köteteket a
vitrin mellé (volt már rá példa). Ha sok a feles-
leg, kérjük, keressék a könyvtárat, ott átnézik,
átválogatják, és megmondják, mit tudnak be-
fogadni.

Egyébként, a tapasztalatok alapján a rend-
szer működik. Sok könyvet visznek, s hoznak
is helyette, még olyanokat is, amelyeket a
könyvtárosok örömmel bevisznek a benti
könyvespolcra, tudván, ki fogják kölcsönözni.
S hogy mik fogynak leginkább a könyvmegál-
lóban? Főleg a mesekönyvek és a könnyedebb
szépirodalom.

Zs. I.
Fotó: SzilasTV
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Amikor tavaly decemberben elérke-
zett advent időszaka, óvodánkat ün-

nepi díszbe öltöztettük, lelkünkbe
szeretet és béke költözött.

A karácsonyt megelőző hetekben, az
ünnepi készülődés mindennapos volt.
Szívesen hívtuk, vártuk és fogadtuk az
iskolásokat több napon keresztül, közös,
meghitt kézműveskedésre. Jó volt újra
látni a szárnyaink alól kirepült, már isko-
lás gyermekeinket, és ügyes tevékeny-
kedésüket.

A mi kis óvodásaink sem maradtak ki
az ünnepi közös együtt alkotásból. Há-
rom délutánon négy-négy különböző
szépséges ajándéktárgyat készíthettek a
szüleikkel, amelyet örömmel vittek haza.

A szülők által sütött sütemények tet-
ték édesebbé ezeket a délutánokat, me-
lyek eladásából befolyt pénz óvodánk
alapítványához került. Ezt az összeget

teljes egészében a gyerekekre fordítjuk.
Hálás köszönet érte!

A sok készülődés után, december 18-
án meghitt karácsonyi ünnepséget tar-
tottunk óvodánkban.  Meggyújtottuk a
4. adventi gyertyát. Az ünnep meghitt-
ségét teljessé tette a Szívecske csoport
színvonalas, szívet melengető karácso-
nyi műsora. 

Az igazi meglepetés a gyerekek szá-
mára a csoportok karácsonyfái alatt ta-
lált sok-sok színes játék volt. Csillogó
szemekkel, izgalommal telve bontogat-
ták. Jó volt látni a boldogságukat!

Köszönjük polgármesterünknek, Ri-
móczi Sándornak, valamint óvodánk ala-
pítványának, hogy anyagi
támogatásukkal lehetővé tették, hogy
igazán gazdag legyen a gyerekek kará-
csonya és sok hasznos játék kerüljön a
gyerekek fája alá.

MIKLÓSSY VERONIKA
ÉS A CSILLAGSZEM ÓVODA DOLGOZÓI

„Karácsonyfa, karácsony, arany dió zöld ágon”

TÜKÖR
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

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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AFüzesligeti Szabadidőpark tervét 2011-ben készítette el egy nagy-
tarcsai, azon belül füzesligeti lakótársunk. Ebből készíttettünk lát-

ványtervet, annak alapján történik a különböző területek kialakítása.
Körben egy futókörnek használható sáv található, jelenleg is hasz-

náljuk futásra, kocogásra, de ahhoz, hogy tökéletes legyen, még sok
munka van vele, például kezdetnek mart aszfalttal történő szintkie-
gyengetés is szóba jöhetne.

A futókörtől kifelé két méter távolságra még 2011-ben elkezdtük a
facsemeték ültetését. Évenként pótoljuk az esetleg tönkrement facse-
metéket, és újakat is ültetünk. 2018-ban elvégeztük a betervezett mun-
kálatokat, az eszközök karbantartását, a tavaszi gazolást, szemétszedést,
valamint 50 db facsemetét ültettünk el. A játékok köré gyors növekedé-
sű szilfákat telepítettünk, reméljük nemsokára árnyékot adnak.

A meglévő játékokra kitettük a felelősségteljes használatra vonatko-
zó táblákat. A korábban általunk feltett lamináltlemezes kiírás nem volt
tartós, az időjárási viszonyok hamar tönkretették ezeket, a biztonság mi-
att ezeket a táblákat tartóssá kellett tenni. Az önkormányzati támoga-
tásból csináltattunk műanyag táblákat fekete felirattal, és matricákat
azokra a játékokra, amelyekre a tábla formát nem lehet kihelyezni. 

Tavaly a park fejlesztésére pályázatot nyújtottunk be az önkormány-
zathoz, a kicsik játszóterének bővítésére. A képviselő-testület támogatta
kérelmünket, így április 26-án három rugós játékkal, csibe-, kutya- és vi-
rágelemmel bővült a legkisebbek játszórésze. A virágelemet egyszerre
négy gyermek is használhatja. A játékok beszerzését, telepítését az
egyesület végezte. 

A Füzesligeti Egyesület által szervezett jótékonysági akció bevételé-
ből, illetve egyesületi támogatásból újabb eszközzel, egy evezőpaddal
bővültek a szabadidőpark felnőtt edzési eszközei, amelyeket az egyesü-
let aktivistái szállítottak és telepítettek. Az evezőpadot a 2018-as Liget-
fesztiválon a mozogni vágyók már birtokba vehették.

Novemberben a hintákkal, mászókával, toronnyal kibővített fa vár
játszótéri elem ütéscsillapítását ismét elvégeztük. Ide sárga homokot

hozattunk, mivel a szürke mosott homok túl érdes. Több munkagép, sok
ember dolgozott a földmunkálatokkal, az ütéscsillapítással, szép ered-
ménnyel. November végén a felnőtt edző eszköz, a street workout elem
alatt is elvégeztük az ütéscsillapítást. Ezt önkéntesek végezték, geotex-
tilt és fenyőkérget helyeztek el. Igazán biztonságos és látványos a vég-
eredmény. Mindkét elem ütéscsillapításának anyagi forrását a 2018-as
önkormányzati pályázaton elnyert összegből finanszíroztuk.

Ez a park az egész település szabadidős igényeit hivatott kielégíteni,
itt gyermekeink nyugodtan, biztonságban játszanak, az iskolából napi
szinten ebbe a parkba hozzák a pedagógusok az osztályokat, baráti, csa-
ládi, iskolai összejövetelek céljára is kiválóan alkalmas. A park területén
található futókör, foci- és röplabdapálya, homokozó, vár mászókával,
hintákkal, csúszdával, libikóka, rugós elemek, és számos játék, felnőtt
edző eszközök, street workout, derékmozgató, evezőpad, piknikezésre
kialakított terület és még sorolhatnánk. Megközelítésében nagy segít-
séget nyújt a kerékpárút, így a település egész területéről könnyen ide
lehet jutni.

Egyesületünk a játszótér, a park további fejlesztéséért is dolgozik, re-
méljük egyre szebb, felszereltebb lesz. A park közös kincsünk! Vigyáz-
zunk rá!

Támogatásokat, adományokat szívesen fogadunk az alábbi
számlára:

Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
CIB Bank számlaszám: 10702136-66726526-51100005

Örülünk, ha valaki munkájával, tagságával is támogat minket,
jelentkezés:

06 30 366 89 28
sztothbagi@hotmail.com

TÓTH-BAGI SZILVIA ELNÖK

Tavaly is fejlődött a Füzesligeti Szabadidőpark



Szeretett Lányaim, Fiaim!

Tudom, hogy ismeritek, de azért szeretném, ha meghallgat-
nátok! „Kimegyek a doberdói harctérre. Feltekintek a csillagos
nagy égre. Csillagos ég, merre van a magyar hazám? Merre sirat
engem az édesanyám?”

Sok ezer magyar honvéd énekelte ezt a gyönyörű népdalt 100
évvel ezelőtt, amikor a harctérre vonulók így tudatták, mi fáj ott
legbelül, ahol a szívük dobog.

Bizakodva indultak a harctérre, bár érezték, hogy két esély le-
hetséges: vagy hazajönnek, vagy a számukra idegen föld lesz az
örök nyughelyük. Igaz, titokban mindenki úgy indult el, hogy ta-
lán mégis hazatér.

Sajnos, milliók sorsa lett, hogy elesett és ott, az idegenben
nem volt aki elsirassa, a sírjára könnyeket hullasson. Sok fiatal
sorsában a II. Világháborúnak dalban elmondott jóslata teljese-
dett be: „Valahol felőled távol, Ott, ahol senki sem gyászol, ott ha-
lok meg én.”

Így maradt az I. Világháború véres mezején 49 nagytarcsai
honvéd is. Száz esztendő telt el azóta, de feledni őket nem lehet,
nem szabad! Érezték ezt az itthon maradottak is. Tudták, hogy
emléket kell állítani nekik. Az emlékműre felírt neveik emlékez-
tessenek bennünket, hogy éltek közöttünk hősök, akik vérüket
hullatták szülőföldjükért. 

Azt is tudjuk, hogy ezt a világégést lezáró szerződésben ha-
zánk kétharmadát elvették tőlünk. Nem voltunk bűnösebbek,

mint mások, nem mi kezdtük a vérontást, de azért a mi hazánkat
büntették, tépték széjjel. Isten azonban adott annyi erőt a meg-
maradottaknak, hogy élünk, boldogulunk.

Elesett fiainknak az akkori településvezetők állíttattak is em-
lékművet minden faluban, de a nagytarcsaiaknak ez nem volt
elegendő, ezért az új templom parkjában 49 hársfát ültettek.
Minden fa egy-egy hős nagytarcsai férfit személyesített meg: 

Bartos János, Bencsik István, Bene János, Csielka Pál, Dre-
nyovszki Mihály, Fábián János, Fényes György, Fényes Pál, Gulyá-
sik György, Gulyásik Mihály, Gulyásik Mihály, Gulyásik Pál, Hegzi
Mihály, Horváth János, Horváth Márton, Kis István, Kis János H.,
Klincsok Sándor, Kun Kálmán, Laukó György, Laukó János, Lo-
sonczi Árpád, Ludvig József, Ördög János, Ördög Mihály, Rácz Fe-
renc, Rácz Gyula, Id, Sajben György, Ifj. Sajben György, Sajben
Mihály, Sinka György, Sinka Pál, Sipiczki György, Sipiczki István,
Sipiczki János,  Sipiczki János, Sipiczki Mihály, Szlaukó Pál, Tagai
István, Tagai János, Tagai János, Terjánszki Pál, Varga György, Id.
Varga Mihály, Ifj. Varga Mihály.

A nevüket is felírták a fák törzsére, a tövük köré pedig virágot
ültettek. Blaskovits Tanító Bácsi vezetésével az iskolások locsol-
ták, ápolták a fákat. Így próbálták tovább éltetni a vissza nem tért
apát, testvért, kedvest. Érezni akarták, hogy bizonyos értelem-
ben velük vannak.

Tudom, hogy ti, most élők tudjátok azt, de azért fogadjátok el
tőlem, öreg tanítótoktól ezt a kérésemet: ha elmentek a hársfák
mellett, emeljétek meg kalapotokat és mondjátok magatokban:
„Dicsőség, hála és tisztelet a hősöknek, hála az árvákat felneve-
lőknek!”

Lányaim! Biztos vagyok abban, hogy asszonyi szívetekkel
ugyanazt érzitek, mint nagyanyáitok, mondjátok ugyanezt és
hajtsátok meg fejeteket a hősök előtt. Biztassátok erre gyerme-
keiteket és unokáitokat is! Éljék át az utódok, hogy az ő szülő-
földjükért is ontották vérüket a 100 év előtti hősök. Áldás
poraikra!

Ugyanezt érdemlik a II. Világháborúban elesettek, vagy fog-
ságban sínylődők. Ne feledjük őket! Isten adjon nekik örök nyu-
galmat!

Köszönöm, ha elfogadjátok ezt a kérésemet!

Nagytarcsa, 2018. november 11-én, 
az I. Világháború befejezésének 100. évfordulóján.

MARGIT TANÍTÓ NÉNI
FOTÓ: KOREN ISTVÁN, ZSALAKÓ ISTVÁN
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Tanító Néni történetei 

Emlékezzünk az első



Tizenkét pokol
Egy film a Nagy Háború isonzói csatáiról

A Zrínyi Katonai Filmstúdió Tizenkét pokol címmel do-
kumentumfilmet készített az első világháború délnyuga-
ti frontján dúlt tizenkét isonzói csatáról. A játékfilmes
elemekkel, olasz, szlovén, osztrák, német és természete-
sen magyar katonai hagyományőrzők közreműködésével
készített filmet decemberben a közszolgálati televízió is
bemutatta. Ám, most a nagytarcsai érdeklődők „testközel-
ből”, filmvásznon is megnézhetik a nagyapáink, dédapá-
ink küzdelmeit bemutató filmet, a Községi Könyvtár és a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata szervezésében. A
Táncsics Művelődési Házban január 30-án, 18 órakor kez-
dődik a vetítés. 

A film aktualitását az adja, hogy száz éve, 1917. október
24-én zajlott le a történelemben caporettói csodaként
emlegetett áttörés. Két és fél év folyamatos, százezrek
életébe került védekezés, majd hátrálás után az említett
napon a monarchia csapatai a németek segítségével át-
törték az olasz vonalakat, majd a Piave folyóig szorították
vissza az akkori ellenséget.

A Kossuth Rádióban 2014 októberétől minden nap
megszólalt a sokak által már jól ismert katonainduló, majd
Mécs Károly színművész hangján a mindig éppen száz év-
vel korábbi hadijelentés, egy-egy katonánk hőstettéről.
„Hősök naptára” – ez a volt a címe a négy évig tartó soro-
zatnak. 

A kreatív dokumentumfilm forgatókönyve szerint az
isonzói front déli szakaszán, a Doberdón harcolt közle-
gény unokája, Enikő, autójában utazva hallja meg a Hősök
naptára című rádióműsorban nagyapja, Legéndi József
nevét. Hazasiet, és a megnevezett honlapon, az adott nap
bejegyzésében meg is találja azt a fotót, amelyet egykor
a papa a frontról küldött haza, s amelynek nagyítása ott
függ Enikő nappalijának falán, a többi családi kép között.
Nincs kétség. Róla volt szó a rádióban. És ettől a pillanattól
kezdve feltör minden emlék, amit nagyapjáról őriz. Mind-
azok, amelyekről soha egy szót sem mondott nagyapja a
gyermekeinek, sem neki, az unokájának. 

Enikő megkeresi a papa katonaládáját a padláson, és
betekint a relikviák közé. Ott van egy napló is, amit az

öreg akkor írogatott, amikor kis unokája hat-hét éves lehetett. És
e sorokat olvasva rádöbben arra, amire minden magyarnak rá
kell döbbennie napjainkban, hogy semmit sem tudtunk róluk, az
első világégés hozzánk nagyon is közel álló frontkatonáiról.

Az unoka útnak indul az Isonzó völgye felé, nem tudván, hogy
nagyapja írásait követve megtalálja-e azokat a sarokpontokat,
amelyek segítenek neki eligazodni a világtörténelemben, de leg-
inkább szűkebb családja történetében.

A film szempontjából persze mindez csak kis keretjáték.
Egyetlen család, egyetlen unoka visszaút-keresése. A film tartal-
mi gerince maga a hadtörténelem. Két hadtörténész, dr. Balla Ti-
bor és Stencinger Norbert vezeti végig a nézőt az 1915
júniusától 1917 októberéig zajlott 12 isonzói csata eseményein.

A filmet a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) ar-
chív fotói, térképei, valamint osztrák, olasz és francia filmintéze-
tek dokumentumfilm-részletei illusztrálják. Forgatókönyvét dr.
Balla Tibor alezredes, hadtörténész (HM HIM) tanulmányának fel-
használásával Zsalakó István, a HM Zrínyi Médiközpontjának ve-
zetője – mellesleg e lap felelős szerkesztője, a SzilasTV
főszerkesztője – írta. A főszerepben Tóth Enikőt és Tóth János
Gergelyt láthatjuk. A katonák szerepét a korszak kiváló katonai
hagyományőrzői, magyarok, szlovénok, olaszok játsszák. 

A filmet Zsalakó István és Wonke Rezső rendezte.

V. KASSAI ZOLTÁN
WERKFOTÓ: TISCHLER ZOLTÁN
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Filmbemutató a Táncsicsban
világháború hőseire!



Nagytarcsai TÜKÖR18

KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsai Piac - visszatekintő az elmúlt évre

ANagytarcsai Piac eredményes évet
tudhat maga mögött. A pénteki pi-

acnap már állandó részese a nagytarcsai
eseményeknek. Hogy is lehettünk meg
régebben piac nélkül? Egyre többen ke-
resik a megbízható minőségű, ősterme-
lőtől, kistermelőtől származó
élelmiszert. Más úgy vásárolni, hogy
közvetlen a kapcsolatunk azzal, aki a
terméket előállította, megtermelte.

A piac kicsit a falu fóruma is. Jó ide ki-
menni, nézelődni és vidám tereferélés
közben kosarunkat is megrakhatjuk fi-
nomságokkal. 

A kínálat bővítésén folyamatosan
dolgozunk. Az évet a húsvéti vásárral,
majd a finom földieper akcióval folytat-
tuk, reméljük Miklós bácsinál idén is jó
lesz a termés. A nagytarcsai konyhaker-
tek bőségesen teremtek, remek volt a
szőlő- és a töktermés is. Fóliával is töb-
ben próbálkoznak, így már korábban le-

hetett a primőröket megkóstolni. Új,
vagy újra felfedezett zöldségek is meg-
jelentek a standokon, mint a csicsóka és
az édesburgonya. Mi nagyon szeretjük,
érdemes kipróbálni.  A Marosi Kürtős
standjáról szinte egész évben finom ka-
lácsillat csalogatta a vevőket (dacolva a
Múzeumkert utca csatornaszagával, de
ez már más önkormányzati téma len-
ne…) 

Nyáron megünnepeltük a piac létre-
hozásának évfordulóját, az ősz bekö-
szöntével pedig megindult az
almavásár, és a Tökfesztivál keretében
terményünnepet tartottunk, kóstolók-
kal.

A Fazenda Farm több alkalommal le-
pett meg bennünket saját alapanyagból
főzött egytálétellel. Nagy örömünkre év
végével megjelent a piacon a DIDÓ Grill
standja is, pompás grillezett húsokat kí-
nálva. Reméljük állandó partnerünk ma-
rad. Népszerűek voltak a karácsonyi
ajándékvásárok is, és a karácsonyfavá-
sárt is sikerült megszervezni. A tejter-
mékeket most már egy helyi fiatal
gazda standján találhatjuk meg, nagyon
finom sajtokat is készít. Füstölt árusaink
is pörögnek, nem egy alkalommal csak
komoly sorban állás után lehet a finom-
ságokhoz jutni. 

Úgy tűnik, a kereslet erősödik. Ez jó
jel!  Mézesünk termékei egész évben
keresettek. Az időhiányban szenvedő
háziasszonyok még mézeslapot, mézes
puszedlit is vásárolhatnak Anikónál. Ér-
demes kipróbálni. A vitamindús homok-
tövist egyre többen ismerik, a
savanykás csemegét még gumicukor
formájában is meg lehet vásárolni.  A
kézműves termékek közül kiemelném
Szabó Miklós kerámiatermékeit, sütő,
főző edényeit. Nemcsak a konyha ékes-
ségei, hanem praktikus kellékek is. Pó-
csa Ancika mézesei pedig inkább
műremekek, mint sütemények! A vecsé-
si savanyúság is kelendő, szépen erősö-
dik a forgalmuk. Előrelépés, hogy a
piacon már egy ezermester is megtalál-
ható, Tóni úr a kulcsmásoláson, kés, olló
élezésen túl még kerékpárjavítást is vál-
lal. 

A jövőre vonatkozóan a kínálatot
mindenképpen szeretnénk tovább nö-
velni. Igény volna reformtermékekre,
gyógyteákra, aszalványokra, házi sörre –
szervezői munka lesz bőven, de öröm-
mel csináljuk. Aki ismer ilyen termékek-
kel foglalkozó partnert, kérem keressen
meg! 

Mint már hagyomány, idén is meg-
tartanánk az évet értékelő piacfórumot,
melynek időpontja Február 1-én pénte-
ken 18 órakor lesz a Vállalkozói Klubban,
a piac zárása után. Az alkalomra minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

E lap hasábjain is szeretném megkö-
szönni a piac minden segítőjének, köz-
reműködőjének egész éves munkáját!
Külön köszönet Nagytarcsa Önkor-
mányzatának, a képviselőtestületnek,
Fehér István piacfelügyelőnek és a
Nagytarcsai Közszolgáltató munkatársa-
inak. Köszönet az árusoknak és a vásár-
lóknak! 

E pár sorral szeretnék mindenkinek
nagyon boldog, eredményes új évet kí-
vánni:

Adjon Isten minden jót,
Öt-hat tyúkot, jó tojót,
Hízott disznót, kamarát,
Sonkát, kolbászt, szalonnát,
Gond ne bántsa a gazdát
Adjon Isten szép vetést,
Rengő-ringó jó termést,
Békesség és szeretet,
Töltse meg a szívetek:
Az új esztendőben!

RÓNAINÉ KRISZTINA
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Sokan évente egyszer, az éjféli misére lá-
togatnak el a templomba. A karácsonyi
ünnepek meghitt hangulatát magunk
mögött hagyva, szilveszteri tombolásba
fulladt sokak szórakozása. Újév napja már
a béke világnapja (idén 52. alkalommal),
és egyben Szűz Máriának, Isten Anyjának
parancsolt ünnepe is. Kiskarácsony nap-
jával ér véget karácsony nyolcada, és el-
kezdődik egy rövid karácsonyi időszak.
Január 6-án ünnepeljük Urunk megjele-
nésének (Vízkereszt) parancsolt ünnepét.
Joggal merülhet föl bennünk a kérdés, az
egyház miért tesz ilyen sűrűn parancsolt
ünnepeket a naptárba? Mit jelent egyál-
talán a parancsolt ünnep kifejezés. 

A Magyar Katolikus Lexikonban ezt ol-
vassuk a parancsolt ünneppel kapcso-
latban: olyan nap, amelyet a katolikus
Egyházban szentmisével és munkaszü-
nettel kell megszentelni. Hanyagságból
történő elmulasztása halálos bűn. Vasár-
nap és más kötelező ünnepeken a hívők
kötelesek szentmisén részt venni; tartóz-
kodjanak továbbá azoktól a munkáktól
és ügyletektől, amelyek az Istennek járó
liturgikus tisztelet megadását, az Úr nap-
jának sajátos vidámságát vagy a lélek és
a test kellő pihenését akadályozzák
(1247.k.).

Az ember testének és lelkének szüksé-
ge van pihenésre, töltődésre. Ezt mi is
megtapasztalhatjuk, ha a végletekig ki-
használjuk erőinket és testünk vagy lel-
künk valamilyen betegség folytán

kiköveteli magának a pihenést. Az
egyensúly megtartásában segítenek a
vasárnapi megállások és a nagyobb ün-
nepek, köztük Vízkereszt ünnepe. Mit is
ünnepelünk ekkor, hogy az egyház kéri a
szentmisével és pihenéssel való megün-
neplést? Urunk megjelenését, a Háromki-
rályok látogatását ünnepeljük ekkor. A
karácsonyi ünnepkör záró napja és a far-
sangi idő kezdetét jelzi. Ilyenkor szoktak
hagyomány szerint vizet szentelni, ebből
fakad a vízkereszt elnevezés is. A ház-
szenteléseket is ekkor kezdik meg. Vízke-
resztet 2014-től ismét a napján
ünnepeljük, korábban ugyanis január 2-
8 közötti vasárnapon tartottuk.

Vagyis láthatjuk, hogy Isten és az Egy-
ház parancsai nem önkényesen megho-
zott előírások, amelyekkel minket
akarnának bosszantani vagy korlátozni,
hanem a mi érdekünkben meghozott
törvények segítik a testi-lelki harmónián-
kat és előrehaladásunkat. Adjuk meg ön-
magunknak ezt a pihenést, és Istennek is
az imádást! Így megvalósítjuk életünk-
ben Isten akaratát.

LAUER TAMÁS DIAKÓNUS

Kérjük azokat a fiatalokat, akik idén
terveznek összeházasodni, február vé-
géig jelentkezzenek a plébánián, hogy
megfelelően fel tudjanak készülni
életük egyik legnagyobb eseményére!

A polgári esztendő kezdetének, Újév
napjának nincs túl sok keresztyén mon-
danivalója. Az egyházi esztendő inkább
ádvent első vasárnapjával kezdődik, vagy
a 16. századi Magyarországon Kará-
csonyt tartották az új esztendő kezdeté-
nek. Vagyis Jézus születése, illetve
születésének az ígérete a sorsdöntő az új
kezdetet tekintve. Önmagában, hogy
egyik év eltelik, s jön az új, semmi jelen-
tőséget nem hordoz magában. Számos
babonaság is kapcsolódik ide: például
mit kell enni, milyen ételeket kell elkerül-
ni, s az is, hogy különféle zajkeltő eszkö-
zökkel kell a gonosz, ártó hatalmakat és
az óévet elűzni. Régebben ezt ostorpat-
togtatással „érték el” (Erdélyben, sok falu-
ban ma is szokás), ma a zajkeltés eszköze
a petárda vagy a tűzijáték – persze több-
nyire az eredeti szándék ismerete nélkül. 

Van mégis hitbéli üzenete Újév ünne-
pének! Jézust nyolcad napon vitték be-
mutatni a templomba, s adták neki
hivatalosan is a Jézus (Szabadító) nevet.
December 25-étől számítva ez éppen ja-
nuár 1-jére esik. Milyen üzenetet hordoz
magában ez a „véletlen” egybeesés? Ami-
kor az ember valami jelentőségteljes

munkába fog, Isten nevében teszi. Isten
nevében láttak hozzá a végtelen búza-
mező kaszálásához. Vagy Isten nevében
indul egy házaspár közös életútjára, s ezt
az indulást nevezzük esküvőnek. Jézus
nevének a segítségül hívása minden
esetben azt jelenti, hogy elismerem, sa-
ját erőből nem tudom végigjárni az utat,
kevés vagyok hozzá. Olyan út áll előttem,
melyhez emberi erőt meghaladó erőre
van szükség. Ellenkező esetben az az
üzenetem: saját erőből minden nehézsé-
get leküzdök, bár nem tudom, mi van
előttem, nincs szükségem segítségre.
Nincs szükségem emberi lehetőségen kí-
vüli erőre.

Jézus nevében indulni, azt jelenti:
szükségem van támogatásra, mert egye-
dül összeroskadok. Újév ünnepének az
igéje ez volt: Bizony, bizony mondom
nektek: aki hisz énbennem, azokat a
cselekedeteket, amelyeket én teszek,
szintén megteszi, sőt ezeknél nagyob-
bakat is tesz. (János evangéliuma
14,12). Ezt mindenképpen érteni kell, ha
el akarunk igazodni az életben. Sokan el-
véreznek, amikor találkoznak Jézus ezen
kijelentésével. Arra gondolnak ugyanis,

hogy Jézus halottat támasztott fel, vakot,
leprást gyógyított, tengert csendesített
le. Előfordultak ilyen csodák a történe-
lemben. Az életünkben is. Voltak, akik azt
mondták, hogy na, itt kezdődik a hit, itt
kezdődik a keresztyénség. Aztán nem
történt semmi. Nem tudtak felmutatni
semmi rendkívülit az életükben, sőt, ku-
darcok érték őket. Jézus igazi cselekede-
tei nem ezek! Ő megbocsátott a
házasságtörőnek. Szerette az ellenségét
is, aki a szegeket verte belé, imádkozott,
hogy bocsánatot nyerjen. Megbocsátani,
szeretni: ez az, ami mindennél több, na-
gyobb. Felkarolni az elesettet, s nem ki-
oktatni. Gondolj Péterre, amikor az a
vízen akart járni, de süllyedni kezdett. Jé-
zus megragadta őt, megtartotta. Nem
kezdte tanítani, hogyan járjon a tenge-
ren, s koncentráljon rá a vihar és hullá-
mok helyett.  Megragadta, kiemelte a
vízből, s lecsendesítette a tengert. Ezt
kell tennünk nekünk is a másik emberrel.
Nem az észt osztani, hanem támogatni,
könnyíteni a helyzetén. Ez minden cso-
dánál több. Ezt tenni, jelenti: Jézus nevé-
ben indulni! Ez a szívünkben történt
csoda! Így indulni újra boldogság!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Indulnom újra boldogság veled

Vízkereszt ünnepe (január 6.) Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai katolikus
templomban:
Január 13, 27, február 10, 24, 11.30-tól 

Január 
• 20. vasárnap 15 órától a plébániai filmklub-
ban az Imával nyert csaták c. nagysikerű
szinkronizált filmet vetítjük.  
• 21-25. között ökumenikus imahét. Minden
este 18 órakor imaóra. Ekkor csak reggel 7
órakor lesznek szentmisék.  
• 26. szombaton idősek szeretet vendégsége
a plébánián.  
• 26. szombaton 16 órától Pécsi Rita előadása
a templomban.  
• 27. vasárnap a nagytarcsai templom bú-
csú Bosco Szent János (31-én)

Katolikus farsang 
Időpont: február 22. péntek 18 órától
Helyszín: Táncsics Művelődési Ház Nagy-
tarcsa Rákóczi u. 35.
(Részletek a 2. oldalon.)

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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Nagytarcsai TÜKÖR20

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.: 06-28-450-722.

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

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.

Telefon: 06/70-3703-104
Hétköznap: 18:00 – 08:00, munkaszüneti nap: 08:00 – 08:00

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

SZOCIÁLIS HÁLÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az orvosi ügyeleti szolgáltatás 2019. január 1-től 

az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.  
Kistarcsa Központi Orvosi Ügyeleti telephelyén történik.

Az ügyelet központja: 
2143 Kistarcsa, Batthyány u 4/A.

Ügyeleti idő: 
hétköznap: 18:00-08:00

hétvége: 08:00-08:00

Az ügyelet telefonszáma: 
06/70-3703-104

Az Országos Mentőszolgálat hívószámai: 
112 és 104

Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a
következők szerint történik:
A sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhu-
zamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali el-
érhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet
irányítására diszpécserszolgálatot működtet.

A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

VÁLTOZÁSÁRÓL

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár 
Általános iskola 

meghirdeti az alábbi állást
MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE: fejlesztőpedagógus
JOGVISZONY IDŐTARTAMA: 2019.02.01.- 2019.06.15.
FOGL. JELLEGE: megbízási szerződéssel (heti 10 óra)
FELADATOK: tanulók fejlesztése
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK (végzettség, tapasztalat stb.): főiskola
BETÖLTÉS IDŐPONTJA: 2019. február 01.
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
l fényképes szakmai önéletrajz,
l végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
l 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen
előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé,
l a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
postai vagy elektronikus úton

e-mailben: igazgatas@blaskovits.hu

TELEFONON FELVILÁGOSÍTÁST NYÚJT: 
Tóthné Seres Katalin

intézményvezető
06-28-546-616



Mivel a jelenlegi gyermekcsoport önálló
szervezeti formában folytatja munkáját,
a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület új gyermek utánpótlás tánc-
csoportot szervez 6-12 éves korosztály
számára. 

Az elnökség a szervezéssel Simon Lu-
ca Esztert bízta meg, aki korábban már
tagja volt az egyesület tánccsoportjának
is, és indított hasonló korosztályban cso-
portot településünkön is.

Az alábbiakban bemutatkozik Simon
Luca Eszter táncpedagógus:

Nyolc éves korom óta táncolok. Az ál-
talános iskolában megismertem és elsa-
játítottam a balett, a modern tánc és
néptánc alapjait. A néptánccal komo-
lyabban 12 évvel ezelőtt kezdtem el fog-
lalkozni. Az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola népi gyermekjátékok, néptánc-
pedagógia és hagyományismeret oktatói
szakirányú továbbképzését 2016-ban vé-
geztem 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 ös-
vényt készít elő a jövőnek. Fontosnak tar-
tom, hogy azt a gyönyörű kultúrát, amibe
volt szerencsénk beleszületni, továbbad-
juk a felnövekvő generációnak, akik azt
tovább tudják éltetni. 

Amire a néptánc és a népi játékok
megtanítanak: koordináció, testtudat,
eszközhasználat, szabálytisztelet, konflik-
tuskezelés, empátia, társas kapcsolat, pá-
ros viszony, kreativitás, improvizáció,
egyenletes lépés, ugrások, forgás, fordu-
lás, téri tájékozódás, tartás-ellentartás, rit-
mus, irányítás-követés, szerepazonosulás,
számtudat, kommunikáció, szókincs.

Kedvcsináló:
- Sokat fogunk játszani, táncolni, ne-

vetni. 
- Elsajátítjuk a magyar néptánc alap-

motívumait
- 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 

Nagytarcsa lélekszáma és vállalkozás száma az utóbbi években
rohamosan fejlődik. 

HR-es szakemberként és édesanyaként nem tudok csukott
szemmel elmenni azon tény mellett, hogy a családok élete
mennyivel könnyebb és kiegyensúlyozottabb, ha a munka és a
magánélet egyensúlya megvalósul azáltal, hogy a munkába já-
rás ideje lerövidül. Ezért indítom el hagyományteremtő célzat-
tal az idei évben az Állásbörzét Nagytarcsán. Ismerjük meg
szűkebb környezetünket, mint munkavállalók, és mint munka-
adók is.

A vállalkozások rövid bemutatkozással és személyes beszél-
getésekkel várják az érdeklődőket, sok izgalmas pozícióval a
tarsolyukban.

A látogatók (és direkt nem álláskeresőket írok, hiszen min-
denki szétnézhet a cégek választékában, nem csak az, aki állást
keres) ingyenesen léphetnek be, egy rövidke regisztrációt kö-
vetően (neme: nő-férfi, korcsoport: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55,
56-65, 65+, lakhely: Nagytarcsa, Kistarcsa, Csömör, Pécel, Isa-
szeg, Dány, Bp. XVI., Bp. XVII., egyéb,  jelenleg dolgozik-e: igen-
nem).  

Reményeim szerint a rendezvény ideje alatt büfé is fog üze-
melni (még szervezés alatt)!

Parkolni ingyenesen az udvarban lehet!

Várjuk Önöket sok szeretettel,
MARÁZI JUDIT

SZERVEZŐ
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Lbub GYÓGYPEDIKŰR
Nagytarcsa, Bocskai u. 55. 

(bejelentkezésre)    06/30-4721910
Hívásra házhoz is megyek!

Állásbörze Nagytarcsán!

Január 25-én, pénteken
14-től 17 óráig

a Táncsics Művelődési Házban

Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
(Hangya udvar)

A belépés díjtalan!

Gyermek-elsősegély
Január 21-én, hétfőn 17 órakor dr. Rónaszéki
Ágoston, a Flór Ferenc Kórház gyermekosztály-
ának főorvosa tart ingyenes gyermek-elsősegély
előadást a Művelődési Házban szülőknek. 

Gyermek utánpótlás tánccsoportot szervezünk

Munkaadóknak, álláskeresőknek, érdeklődőknek
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HIRDETÉS

MEGNYÍLT a 
A BOCSKAI KÖZBEN, 

A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.

SZERETETTEL VÁRJUK 
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP  07-20 ÓRÁIG!

Álláshirdetés
Kerepesi vállalat telephelyére 

és külsős helyszínekre

festő-szigetelő
munkatársat keres, főállásban vagy 
részmunkaidőben, beltéri munkák 

elvégzéséhez.

A munkavégzéshez fontos:
l kőzetgyapottal történő munkavégzés 

nem akadály
l B kategóriás jogosítvány
l Nem dohányzó, józan életű

Rugalmas munkaidőnél rugalmas bérezést 
tudunk biztosítani!

Jelentkezni hétköznap munkaidőben 

a 70/946-5692-es telefonszámon.

Barbara kutyakozmetika 

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



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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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!


