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HÁNY ÉVES A TELEPÜLÉSÜNK?

Adyra emlékeztünk

Éremgyűjtő atlétalány

Lapunk 16. oldalán olvashatjuk Tanító néni írását, amelyben felmerül
a kérdés, hogy az írásos emlékek alapján 700 éves falunk vajon való-
jában hány ezer éves? Archívumunkból hívtuk elő a képet: a régészek
2005-ben, az M0 körgyűrő előzetes  régészeti feltárása során kora
avarkori települést ástak ki a Malomárok mentén. Ne keresse a kedves
olvasó, a régészek, amit lehetett, azt kimentették, de kis falunk elődjét
visszatemették. Felette autózunk nap mint nap...

Katolikus farsang

MMúúllttuunnkk  eemmlléékkeeii
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TISZTELETTEL 
MEGHÍVJUK KÖZSÉGÜNK 

LAKOSSÁGÁT

MÁRCIUS 15-ÉN 11:00 ÓRAKOR 
A PETŐFI SZOBORNÁL (Petőfi lakótelep)

AZ 1848-AS FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC  

171. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE RENDEZETT 
ÜNNEPSÉGÜNKRE.

Ünnepi beszédet mond: Gáncs Péter nyugalma-
zott elnök püspök, Nagytarcsa díszpolgára.

AZ ÜNNEPSÉGET KÖVETŐEN 
nagytarcsai alkotók műveiből kiállítás nyílik 

a LÁJK CUKRÁSZDÁBAN.

(Rossz idő esetén 
az ünnepséget 
a Táncsics Művelődési Házban 
tartjuk meg.)



A METEOROLÓGUSOK SZERINT KÜSZÖBÖN A TA-
VASZ. BIZTOSAN ÍGY VAN, MERT NAGYTARCSÁN
IS FELGYORSULNI LÁTSZANAK AZ ESEMÉNYEK.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE EL-
FOGADTA A FALU IDEI KÖLTSÉGVETÉSÉT, ÉS SZÁ-
MOS OLYAN DÖNTÉST HOZOTT, AMELY AZ IDEI
GYARAPODÁST SZOLGÁLJA. EGYEBEK KÖZT ER-
RŐL IS KÉRDEZTÜK RIMÓCZI SÁNDOR POLGÁR-
MESTERT.

– A képviselő-testület a bölcsőde-építési pro-
jekt közbeszerzési eljárása keretében beérkezett
ajánlatok közül már választott. Úgy tűnik, hosz-
szas késlekedés után idén elindulhat a beruházás.
Miért húzódott el ez az ügy?

–  Amikor 2017 decemberében értesültünk
róla, hogy nyertünk a pályázaton, mi több, át is
utalták a számlánkra a csaknem 300 millió fo-
rintot, hiába írtuk ki a közbeszerzést, nem volt
rá jelentkező.

–  Miért?
– Ne feledjük, a pályázatot 2016 elején nyúj-

tottuk be, az akkori építőipari árak azonban
2018 elejére már nem voltak tarthatóak, bein-
dult a nagy árrobbanás. Emelkedett az építő-
anyagok ára, nőttek a munkadíjak,
hozzávetőlegesen ötven százalékkal emelked-
tek a költségek.

–  Mi volt a megoldás?
–  Az önkormányzatnak további 150 milliót

kell hozzá tennie, amit a 2019. évi költségvetési
rendelet elfogadása tett lehetővé. A bölcsőde-
építési projekthez kapcsolódó közbeszerzési el-
járás lefolytatására beérkezett ajánlatok közül a
Gesztorház Bt. ajánlatát fogadtuk el. Mivel a
nettó építési költség meghaladja a 300 millió
forintot, így a Miniszterelnökség az eljárást elő-
zetes ellenőrzésnek veti alá és a jóváhagyásig
az eljárás nem indítható meg.

–  A bölcsőde ügyében közmeghallgatást hir-
detett az önkormányzat. Miről lesz itt szó?

–  Nyilván főként azokat várjuk, akik érde-
keltek ebben a kérdésben. Elmondjuk majd,
hogy milyen is lesz ez a létesítmény, hogy hat
csoportszobában, négyszáz négyzetméteren
56 kisgyermeket tud majd befogadni az intéz-
mény, s azt is elmondjuk, hogy milyen feltéte-
lei vannak a gyerek felvételének.

–  Ha már pályázatról esett szó, nyert-e a falu
más projektekre is forrást?

–  A Közgyűjtemények Kollégiuma pályáza-
tán közel 3,5 millió forintot nyertünk. Köztu-
dott, hogy a Pátria Takarékszövetkezet távozása
után az épületüket megvásároltuk, ezt a forrást

ennek felújítására fordítjuk, hiszen itt kap végre
méltó helyet a Községi Könyvtár. Természete-
sen ehhez még az önkormányzatnak is hozzá
kell tennie saját forrást.  A belső munkákkal jól
állunk, de folyik még a külső hőszigetelés és az
akadálymentesítés. Mindenesetre sokat segí-
tett ez a pályázat, hogy a könyvtárunk végre-
méltó körülmények közé kerülhessen.

–  A takarékszövetkezet távozásával megszűnt
a falu egyetlen bankautomatája is.

–  Hosszú idő után végre megoldódik a
nagytarcsai pénzkiadó automata telepítése.
Számos pénzintézettel való egyeztetést köve-
tően az OTP végre vállalta, hogy a Rákóczi u.
35. szám alatti COOP ABC előtti részen telepít
egy pénzkiadó automatát, telepítésének előké-
szítéső munkálatai – éppen a lapzártával egy-
időben – már meg is kezdődtek. 

–  Ez jó hír, de kanyarodjunk vissza a pályáza-
tokhoz!

–  A Kubinyi Ágoston Program keretében a
Falumúzeum műtárgyainak felújítására nyer-
tünk 2 millió forint támogatást, valamint a
Lechner Tudásközpont által kiírt pályázaton is
2,5 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást kaptunk, amelyet a Falumúzeum állagmeg-
óvására fordíthatunk. Itt jegyezném meg, hogy
az önkormányzat viszont saját erőből készítteti
el a Múzeumkert színpadának fedését.

–  Ezen a színpadon, s körötte, a Múzeumkert-
ben – no meg persze a falu más pontjain is – szá-
mos olyan rendezvény van, amelyeket a település
civil szervezeti rendeznek.

–  Így igaz, éppen február végi testületi ülé-
sünkkor fogadtuk el ezeknek a szervezeteknek
a 2018. évi kulturális- és sportpályázathoz kap-
csolódó pénzügyi beszámolóját. Ezúton is kö-
szönetet szeretnék mondani nekik, főként a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának és a
nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesü-
letének, hiszen szervezőmunkájukkal számos
terhet vesznek le az önkormányzat válláról. De
sorolhatnám a többieket is, a Nagytarcsai Tö-
megsport Egyesületet, a Nagytarcsai Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesületet, a Nagytarcsai
Alapfokú Művészeti Iskolát, a Füzesligeti Lakó-
park Egyesületet és a Blaskovits Alapítványt is.

–  A legfőbb gond Nagytarcsán az ivóvíz,  va-
lamint a szennyvízelvezetés problémaköre…

–  Önkormányzatunk Kistarcsa Város Önkor-
mányzatával, Kerepes Város Önkormányzatával
és a DPMV Zrt-vel konzorciumi megállapodást
kötött a "Víziközművek Állami Rekonstrukciós
Alapból nyújtott támogatás" című pályázat
megvalósítására, amelyben a Kistarcsán lévő
központi A/2 jelű szennyvízátemelő kapacitás-
növelését és korszerűsítését kívánjuk megvaló-
sítani. A beruházás tervezett költsége 50 millió
forint, amely összeg önrészét (15 millió forint)
vállalva Nagytarcsa 1/3 vagyoni érték arányhoz
jut az átemelő tekintetében. Bízunk a pályázat
sikerében.

–  Ennél is fontosabb talán az ivóvíz.
–  Rövidesen befejeződik az új kút fúrása, ez

a víz mennyisége és minősége terén is előrelé-
pést jelent. A minőség javítására több techno-
lógia is rendelkezésre áll, ezek közül választjuk
majd a legmegfelelőbbet.

–  Régi gond a 3101-es főút nagytarcsai átke-
lési szakaszának kritikán aluli minősége, ez a fa-
luban főként a Zrínyi utcát érinti. Van-e kilátás a
megoldásra?

– A minap tárgyaltam a Magyar Közút Pest
megyei igazgatójával. Alaphelyzetben határo-
zott a szándék, hogy a nyár derekán új aszfalt-
szőnyeget kap a Zrínyi utca a Községháza
csomóponttól a Széchenyi utcáig. Nekik most
erre futja. Da határozott a szándékunk, hogy a
felújítás eljusson legalább a Kistarcsa felőli fa-
lutábláig, lehetővé téve ezzel a kerékpárút ki-
alakítását is. Nos, ehhez nekünk is áldozatot kell
hozni, de bízunk benne, hogy sikerrel járunk.

–  Jelentősen emelné a Családi Otthonterem-
tési Kedvezmény támogatási összegét a kormány
az 5000 fő alatti településeken. Nagytarcsa pedig
még nem lépte túl ezt a bűvös ötezret, ugye?

–  Igen, még alatta vagyunk. Nos, nálunk
még több mint négyszáz eladásra váró telek
van, de, ha jól belegondolok, a CSOK nálunk
most éppen tovább növelheti a gondjainkat.
Hiszen a lakosságszám robbanásszerű növeke-
dését így is roppant nehezen tudjuk követni az
infrastruktúra, a közlekedés, a gyermekintéz-
mények tekintetében. Viszont tény, hogy eköz-
ben folyamatos a kis- és középvállalkozások
betelepülése is – számuk tavaly már kilencszáz
fölé emelkedett –, mi tagadás, az ő adóforintja-
ik képezik költségvetésünk gerincét. 

– Ha nő a lakosságszám, óhatatlanul emelke-
dik a gyermekek száma is…

–  Ennek természetesen örülünk. Egy tavalyi
rendeletünk szerint babacsomagot juttatunk el
minden Nagytarcsára bejelentett újszülöttnek,
illetve szüleinek. Apróságok: egy törölköző, egy
képeskönyv és egy kis pénz is. De nagyon örül-
nek neki. Igyekszem magam eljuttatni ezeket a
csomagokat, havonta több családhoz is el kell
látogatnom. Kellemes gond ez, de nagy kihívás.
Mondhatnám: állunk elébe!

– Ide kapcsolódik a hír, hogy változik a gyer-
mekorvos személye…

– Dr. Rónaszéki Ágoston, a Ronhild R. Bt.
képviselője tájékoztatta az Önkormányzatot,
hogy dr. Vereszki Xénia gyermekorvos 2019.
március 31. nappal felmondott és praxisjogát
dr. Kovács Viktória gyermekorvos veszi át. Ezt a
döntést határozatával önkormányzatunk is jó-
váhagyta.

Zs. I.
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Tavaszváró beszélgetés Nagytarcsa polgármesterével

Közmeghallgatás
Ezúton tájékoztatom 
az érintetteket, hogy 

a bölcsőde építésével 
kapcsolatban 

március 19-én 18.00 órakor 
lakossági fórumot tartunk 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos 

polgármester
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FEBRUÁR 25-ÉN ÜLÉST TARTOTT
NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY-
ZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. AZ
ALÁBBIAKBAN ÖSSZEFOGLALJUK A
KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ
DÖNTÉSEKET.

A testület zárt ülésen értékelte a
gyermek háziorvosi praxisra beérkezett
pályázatot, és úgy határozott, hogy a
gyermek háziorvosi teendőket dr. Ko-
vács Viktória csecsemő- és gyermekgyó-
gyász lássa el. 

Megtárgyalták a képviselők a védőnői
feladatok ellátásával kapcsolatos kérdé-
seket. 

Arról is döntött a testület, hogy elfo-
gadja a  PESTTERV Kft. ajánlatát, és elké-
szítteti Nagytarcsa Község közigazgatási
területére a helyi gazdaságfejlesztést
elősegítő komplex terület-, és település-
rendezési stratégiai tanulmánytervet,
továbbá a község legfontosabb rende-
zési feladatainak feltárására, alapvető
megoldási elképzelések bemutatására
szaktanácsadást vesz igénybe. Határozat
született, hogy el kell készíttetni a tele-
pülés teljes területére érvényes straté-

giai tanulmánytervet a község legfonto-
sabb rendezési feladatainak feltárására,
alapvető megoldási elképzelések bemu-
tatására.

A nyílt ülés keretében a képviselő-
testület úgy döntött, hogy a módosítá-
sokkal elfogadja a Nagytarcsai Szociális
Segítő Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatát. 

Elfogadta a testület a Nagytarcsai Tö-
megsport Egyesület, a Nyugállományú
Honvédők Nagytarcsai Egyesülete, a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata,
a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturá-
lis Egyesület, a Nagytarcsai Alapfokú
Művészeti Iskola, a Füzesligeti Lakópark
Egyesület és a Blaskovits Alapítvány
2018. évi kulturális- és sportpályázathoz
kapcsolódó pénzügyi beszámolóját.

A testület a bölcsőde-építési projekt-
hez kapcsolódó közbeszerzési eljárás le-
folytatására beérkezett ajánlatok közül a
Gesztorház Bt. ajánlatát fogadta el.

A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a civil szervezetek által benyújtott
pályázatok megvalósításához szükséges
források biztosítására a 2019. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja a sport-és

kultúra keret terhére a szükséges
22.787.000 Ft-ot. Ezzel párhuzamosan
az általános céltartalék terhére
10.287.450 Ft forrást határozott meg a
testület olyan fejlesztésekre, beruházá-
sokra, amelyeket Nagytarcsa Község Ön-
kormányzata valósít meg.

A képviselők megszavazták, hogy a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. kölcsön-
szerződéseinek futamideje 2019. de-
cember 31-re módosuljon. 

Döntés született, hogy az önkor-
mányzat a JUKO Kft. közvilágítás-üze-
meltetésre és karbantartásra vonatkozó
szolgáltatási szerződését 2019. decem-
ber 31-ig meghosszabbítja, és jóváhagy-
ja a 10%-os áremelkedést.

Az önkormányzat hozzájárul egy Uni-
mog munkagép beszerzéséhez a Nagy-
tarcsai Közszolgáltató Kft. számára,
7.500.000 Ft + Áfa értékben.

Úgy határozott a testület, hogy a Zrí-
nyi utcai szennyvízátemelő nyomócső
kiváltásáról szóló pályázat megtárgyalá-
sához a DPMV Zrt-től részletesebb anya-
got kér, amennyiben megkapja, újra
tárgyalja rendkívüli ülés keretében. 

Végül a képviselők  elfogadták a
Nagytarcsa Közalapítvány elnökének
beszámolóját, valamint  a március 15-i
ünnepség tervezetét.

Nagytarcsa község területén is idős embereket próbálnak
meg átverni azok a csalók, akik az áldozat unokájának,
vagy annak barátjának adják ki magukat, majd pénzt kér-
nek, hogy segítsenek a bajba jutott rokonon. Több embert
próbáltak becsapni így az elmúlt időszakban. 

A rendőrség azt javasolja, hogy akit felhívnak, bizonyo-
sodjon meg arról, hogy a telefonáló igazat mond-e. A leg-
tipikusabb eset, amikor valaki felhívja a sértettet és azt
mondja, hogy az unokája balesetet szenvedett, mentőt
kellett hívni hozzá, súlyos állapotban van, orvosi ellátásra
szorul, de szüksége van pénzre, hogy az adott szituációból
kikeveredjen, és néhány perc múlva az idős embernél meg
is jelenik egy küldönc, aki azért jött, hogy az unokának
szánt pénzt elvigye. A történet szerint itt a sértett unoká-
jának balesete az az ürügy, amiért ő maga nem tud jelent-
kezni. A másik lehetőség, amikor az idős emberek rossz
hallását, a telefon hangtorzító hatását kihasználva halkan,
suttogva, rekedtes hangon éjszaka hívják fel, hogy ne tud-
ja beazonosítani az elkövető hangját, aki unokaként je-
lentkezik be, és azt mondja, hogy balesetet szenvedett, de
nem hagyhatja el a helyszínt, ezért elküldi a barátját, hogy
pár százezer forintot küldjön a nagyszülő, amivel az unoka
szabadulni tud a helyzetből. Itt az is előfordulhat, hogy az
unoka közvetlen ismerőseként mutatkozik be az illető, és
szintén hasonló történetet ad elő, ami a szeretett unoka
pillanatnyi akadályoztatásáról szól. Ezek tehát a legtipiku-
sabb jegyek, amelyek szinte mindegyik ilyen ügyet jelle-
meznek, és amelyekben olyan szituációt teremt a bűnöző,
hogy ne tűnjön fel, miért nem személyesen megy az unoka
a pénzért. 

Ha ilyen telefont lapunk, hívjuk fel közvetlenül az állító-
lag bajba került hozzátartozót, vagy egy másik családtag-
tól érdeklődjünk az illető hogyléte felől! Minden esetben
értesítsük a rendőrséget a 112 segélyhívó telefonszámon!  

MEGSZŰNT A DPMV HELYI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA 

Legközelebbi ügyfélszolgálat: 
Kerepes, Szabadság út 100. 
Nyitvatartás: 
hétfő 12-16.00, 
szerda: 8-18.00, 
péntek: 8-12.00

Készpénzes fizetés itt nem lehetséges, kizárólag a vecsési 
állandó ügyfélszolgálati irodában: 
Vecsés, Kossuth Lajos u. 38-40.

A védőoltásokról
Március 25-én, hétfőn, 17 órától 

dr. Rónaszéki Ágoston, a Flór Ferenc Kórház 
gyermekosztályának főorvosa előadást tart 

védőoltásokról, gyermekbetegségekről  
Nagytarcsán, a Táncsics Művelődési Házban, 

a Községi Könyvtár szervezésében. 
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés ingyenes.

Februári testületi döntések

„Unokázós“ csalók! Bűncselekmény 
Megbotránkoztató bűncselekmény történt a február 18-i Pénz-

ügyi Bizottsági ülés ideje alatt, amikor munkatársam autóját valaki
a sötétség leple alatt ismeretlen összetételű maró folyadékkal – az
autó összes elemét érintően – lelocsolta. Felháborítónak tartom,
hogy a hivatali dolgozók munkájukat végezve ilyen atrocitásoknak
vannak kitéve. Természetesen a szükséges feljelentést megtettük, és
az elkövetőről készült videót átadtuk.

RIMÓCZI SÁNDOR POLGÁRMESTER



NEMZETI ÜNNEP
Március 15-én pénteken 11 órakor a Pe-
tőfi szobornál emlékezünk az 1848-as
forradalom és szabadságharc hőseire.

TeSZEDD- SZEMÉTSZEDÉS A TISZTA
NAGYTARCSÁÉRT
Március 23-án szombaton reggel 9 óra-
kor várják az önkénteseket a szemétsze-
désre. A program végén minden segítőt
egy tál meleg étellel várnak a Grundon.
Ezen a napon lesz a Grund teniszpályák
évadnyitója is. Szeretettel várják a teni-
szezőket.

CSALÁDI FAÜLTETÉS
A környezetszépítő program kapcsán fák
kerülnek telepítésre a Füzesligeti Szabad-
időparkba és a játszótéri eszközök is kar-
bantartásra kerülnek. A program
piknikkel zárul. Az önkénteseket egy tál
gulyással vendégelik meg. Mindenkit
szeretettel várnak a szervezők!

TAVASZVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
Március 30-án szombaton 16.00.órától
szeretettel várják a családokat a Nagytar-
csai Múzeumi Kiállítóhely szervezésében
tartott eseményre.

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
Április 5-én pénteken a Nyugállományú
Honvédek Nagytarcsai Egyesülete szer-
vezésében Nyugdíjas Találkozó lesz a
Táncsics Művelődési Házban.

BLASKOVITS GÁLA
Április 6-án szombaton lesz az Blaskovits
Oszkár Általános Iskola egyik kiemelkedő
eseménye, a Blaskovits Gála.

KONCERT 
Április 7-én vasárnap 17.00. órától a NaP
Kórus ad nagyböjti koncertet a Nagytar-
csai Evangélikus Templomban.

KÖLTÉSZET NAPJA- IRODALMI EST
Április 12-én pénteken 18 órától a Költé-
szet Napja alkalmából a Községi Könyv-
tár rendezésében József Attila irodalmi
est lesz a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS ÉS VÁSÁR
Április 13-án szombaton délelőtt kerül
megrendezésre a népszerű családi ren-
dezvény, a HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS a Blas-
kovits Általános Iskolában.

ANYÁK NAPI KONCERT
Április 25 csütörtök 17:00.órakor a Nagy-
tarcsai Alapfokú Művészeti Iskola szerve-
zésében  Anyák napi koncert lesz
Táncsics Művelődési Házban.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők!

Katolikus közösségünk idén is megszer-
vezte a már hagyományos farsangi ösz-
szejövetelét. Február 22-én, pénteken
délután vidám zeneszóval, gyerekzsivaj-
jal telt meg a Táncsics Művelődési Ház. 

Örömünkre sokan eljöttek, az új be-
költözők közül is. Kellemes zene mellett,
finom falatok közt, jó hangulatban töltöt-
tük el ezt az estét. Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Görbe József plébános
atya és Lauer Tamás diakónus is. Plébá-
nos atya sok szeretettel köszöntötte kö-
zösségünket. Örömmel nyugtázta, hogy
a nagytarcsai katolikus hívek száma nö-
vekszik. 

A jó hangulatú, vidám, családias ren-
dezvényen mindenki jól érezte magát.
Plébános atya még a hölgyeket is meg-
táncoltatta. A talpalávalót Kohada Tamás
és zenekara szolgáltatta, melyet egy ado-
mányozónk felajánlása által tudtunk ho-
norálni. 

A gyerekeknek jelmezversenyt hirdet-
tünk. Mókás állatkák, boszorkányok, tün-
dérek, hercegnők libbentek közénk, de
megtisztelt bennünket Artúr király is. Az
est biztonságára pedig ifjú jelmezes
rendőrünk vigyázott. Lehetett társasjá-
tékkal játszani, beszélgetni, a legkiseb-
bek pedig boldogan kergetőztek a
színpadon. Rendezvényünk batyus bál-
ként szerveződött, a sokféle finom harap-
nivalóból nem is volt hiány. 

Ezúton is köszönetet szeretnénk mon-
dani a rendezvény minden támogatójá-
nak és segítőjének!  

A SZERVEZŐK
FOTÓ: LAUER TAMÁS
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A katolikus közösség farsangi rendezvénye

Márciusi és áprilisi programjaink
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HAGYOMÁNY

ANagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület táncosai
és  Venčok asszonykórusa idén is meghívást kaptak a

HUNGEXPO területén megrendezett Utazás kiállításra. A ha-
gyományőrzők ismét bemutathatták Nagytarcsa hagyomá-
nyait színpadon, és a kiállítási pavilon különböző pontjain.
Bemutatkozásukat siker kísérte, a külföldi kiállítók közös fo-
tókat készítettek a Nagytarcsai csoporttal. A bemutatkozások
során sikerült komoly nemzetközi kapcsolatokat kialakítani.
A hagyományőrzők fellépését a Gödöllő Környéki Regionális
Turisztikai Egyesület is támogatta. 

ANagytarcsai Hagyományőrző Kulturá-
lis Egyesület hívja és várja azokat a

12-50 év közötti táncolni és mozogni vá-
gyó személyeket, akik szívesen művelik
és követik Nagytarcsa hagyományait, va-
lamint kedvet éreznek a Kárpát-meden-
ce tájegységeinek, illetve azok táncainak
bemutatására.

A táncpróbákat képzett táncpedagó-
gusok, a Nemzeti táncegyüttes két kivá-
ló táncosa tartja, és készíti a
koreográfiákat. A továbbiakban bemu-
tatkozik a csoport egyik koreográfusa il-
letve oktatója.

Rideg Tibor vagyok hivatásos táncos,
táncoktató. A Magyar Nemzeti Tánc-

együttes tagja. A Magyar Táncművészeti
Főiskola néptánc tagozatán végeztem
2013-ban. Nagytarcsán Bátori László, „La-
ci bácsi” kérésére kezdtem el tanítani a
felnőtt csoportot 2017-ben. A közös
munka jelenleg is eredményesen folyik.
Célunk a magyar népi kultúra, valamint a
Kárpát-medence tánchagyományainak
minél alaposabb megismerése, elsajátítá-
sa és továbbadása. Szeretettel várunk
minden kedves táncolni vágyó érdeklő-
dőt, kortól és nemtől függetlenül.

Jelentkezni lehet a 06 70 934-9053-as,
vagy a 06 70 934-9062-es mobiltelefon-
számokon, illetve a batori07@gmail.com
e-mail címen.

Hagyományőrzőink az Utazás kiállításon

Táncolni vágyók jelentkezését várjuk!
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EMLÉKEZET

Szilveszter délelőtt István bácsi feltette az
okulárját, és felütötte a kalendáriumot. Mi-
előtt az évkönyv izgalmas történeteit kezdte
volna olvasni, a naptárban kikereste a vásár-
napokat. A nagytarcsaiak többnyire Gödöllőn,
Kókán, vagy Gyömrőn vásároztak. Sokan
azonban a közeli Pécelre mentek, egyrészt
mert ez volt legközelebb, másrészt mert ez
nem vasárnap, hanem szombaton volt. Akkor
még komolyan vették a harmadik parancso-
latot: „Szenteld meg az ünnepnapot!” Így hát
István bácsi egy vastag irónnal be is karikázta
azt a májusi szombatot, amelyen majd meg
fogja venni a lószerszámokat, Pécelen.

Habosan virágzó akácok illata lengte be a
falut, amikor kora reggel gyalog elindult a vá-
sárba. Akik szekérrel mentek, később indul-
tak, de már a Sipiczkiék előtt be is érték. Ez
volt a legszélső porta, s hogy a sok Sipiczkitől
megkülönböztessék őket, tótul Krajnyiéknak
hívták.  A Krajnyi bácsi több szintes kerek ga-
lambdúcán tollászkodó belga óriásgalamb
mellett nyekeregve haladtak el a lőcsös ko-
csik. A „Begó” nem zavartatta magát, de a ku-
koricagóré tetején burukkoló „strasszerek”
elrebbentek. Csak amikor a por elült, akkor
szálltak vissza és folytatták az udvarlást. A
konvoj eleje ekkor már a Pécelhez közeli
Nagyszékes dűlőben zötykölődött, de István
bácsi még csak a faluszéli dinnyeföldeknél
ballagott. Az útszéli vén eperfák között két-
három bádogból tákolt lakókocsi féleség állt.
Dányi parasztok béreltek itt egy darabka föl-
det. Kora tavasztól fogva egészen Lőrinc na-
pig ez volt a lakásuk. Amikor hazamentek,
másnap a gyerekek versenyt futottak az ott-
hagyott érett görögdinnyékért. Az apró zöl-
deket pedig az asszonyok gyűjtögették és
finom savanyúságot készítettek belőle. A
dinnyések most még csak a palántákat locsol-
ták, de az egyik lakókocsi vaslépcsőjén pihe-
nő munkás szóval tartotta az öreget. Szedte is
a lábát, hogy lemaradását behozza. A nagy
vásári forgatagban volt, aki a lókupecekkel
egyezkedett, mások a malacokat mustrálgat-
ták vagy a naposcsibék közt válogattak. Az
asszonyok a végvásznakból vágattak maguk-
nak egy-két métert. Az itt beszerzett hófehér
sifonokat később a monori kékfestőhöz vit-
ték. István bácsi is jó boltot csinált. A megal-
kudott lószerszámokat kifizetve lassan
ballagott hazafelé. Már nagyon nyomta vállát
a súlyos hám, amikor a falu szélén találkozott
a Rákoscsabára igyekvő Sztehlo Gábor lel-
késszel, aki meggondolva magát, visszafor-
dult, átvette és hazáig cipelte a hálálkodó
István bácsi terhét.

Mint a vidékiek általában, a nagytarcsaiak
is önellátók voltak, de ha valami hibádzott,
azt a szövetkezeti üzletben vásárolhatták
meg. Ebben a Rákóczi utcai kis szatócsbolt-
ban igazából csak a legfontosabb dolgok vol-
tak. Szerdahelyi néni kislány korában sokat
segítgetett itt édesapjának a kiszolgálásban.
Szorgalmasan csomagolta a kocsigyertyákat. 

Később, Blaskovits Oszkár lévita kántorta-
nító, az iskola rektora megalapította a Hangya

szövetkezetet. Az impozáns épü-
letben igen gazdag választék volt.
Még a kultúráról is gondoskodtak,
mert itt rendezték meg az ünnepi
könyvhetet.  Szinte minden kap-
ható  volt,  a  kristálycukortól a
petróleumig, a DDT-n át a csator-
navasig. Sőt, akadt még egy hol-
land gyártmányú centrifuga is. A
hosszúkás üzlethelyiség végében
már hónapok óta kínálgatta ma-
gát ez a lekerekített tetejű, bum-
fordi, barna zománcpalástú
szerkezet, de csak nem akadt rá
vevő. Édesapánk többször is néze-
gette, meg-megforgatta a nedves

ruhákra váró gépezet hordó for-
májú lyukacsos belsejét. Nagyon
tetszett neki az elmés találmány,
de hát majd egy havi fizetésére
taksálták. Végül is hét gyermek-
ének szennyes ruhakupaca és a
szögletes bádogteknő felett kimo-
sott ruháinkat csavaró édesanyánk
látványa arra az elhatározásra jut-
tatta, hogy megvegye. Szatócsunk,
Almási Sándor bácsi vakargatta a
fejét, mikor apám a használati uta-
sítást kérte. Ennek híján bedugta a
konnektorba és bekapcsolta a gé-
pet, hogy bemutassa a készülék
strapabírását. Már háromnegyed
órája pörgött az üres centrifuga és

alig-alig melegedett. Ezzel
meggyőzte édesapánkat,
aki le is perkálta az össze-
get, és aznap délután
Édesanyám már vidáman
teregette a „kicentrizett”
ruháinkat.

Egy szerdai nap történt,
hogy az akkoriban min-
dennapos reggeli istentisz-
telet után testvéreim
elmentek az iskolába. Tész-
tanap lévén, nagymamám
és édesanyám megegyez-
tek abban, hogy ma ne
bableves és lekváros bukta
legyen az ebéd, hanem va-
lami tarhonyás slambuc fé-
le. Úgy ötéves lehettem, és
falusi követelmények sze-
rint már rám lehetett bízni
felelőségteljes feladato-
kat, tehát engem küldtek
el bevásárolni. Kezemben
a zöld műanyag neccel
felszabadultan robogtam
a Hangya felé. Belépve a
boltba láttam, amint Gu-
lyásik néni a falra szerelt
piros mákdaráló széles töl-
csérébe éppen betölti a
kiló apró fekete magokat.
Hét végén esküvő lesz –
gondoltam – és összefu-
tott a nyál a számban a hí-
res, kemencében sütött
nagytarcsai mákosrétesre

Bolttörténelem



gondolva. A daráló halk nyikorgása közben
beálltam a fiókos polc alatt u-alakban sorban
álló vásárlók mögé. Képzeletemben hólab-
dák, porcukrozott fánkok, kókusz kockák, és
mézes lakodalmas sütemények sorakoztak.
Ezalatt Almási bácsi pingvinszerű fürge lépés-
ekkel sietett a vevők által kért árukért.  Ahogy
a pultra tett egy-egy portékát, füle mögül le-
kapta sötétkék irónját, és egy nátronpapír cet-
lire felírta az árát, majd szaporán hozta a
következőt. Mikor már minden együtt volt, el-
kezdte összeadni a tételeket. Bár szája alig
mozgott, de azért hallat-
szott amint mormolja a
számokat, majd hangosan
bemondta mennyit kell fi-
zetni. Amíg a vevő a bu-
gyellárisában turkálva
előszedte a forintokat- fil-
léreket, azalatt Sándor bá-
csi ellenőrizte az
összeadást.  A ceruza he-
gyével újra végifutott a
számokon, és a végössze-
get két határozott mozdu-
lattal aláhúzta. Sose kellett
javítania. A vevő kifizette,
és elpakolta dolgait, köz-
ben Almási bácsi az előt-
tem álló kisfiút szólította. –
Mit kérsz? – Izééé….–
mondta zavarában a gyerek. – Ízé nincs kisfi-
am! Mást kérjél! – mondta Almási, és félreállí-
totta, hogy gondolkozzon addig, míg engem
kiszolgál. –Neked mi lesz? – kérdezte. Az
iménti váratlan helyzettől úgy meglepődtem,
hogy hirtelen én is elfelejtettem miért is küld-
tek. Azt tudtam, hogy egy kilót. De mit is? A
dallama még derengett, így hát azt feleltem:
– Egy kiló durbonyát kérek. Sándor bácsi sze-
möldöke nagyot koppant homloka ráncain,
és visszakérdezte:  – Miiit? – Egy kiló durbo-
nyát – ismételtem meg most már határozot-
tan. Mint gyakorlott szatócs, Almási bácsi csak
egy pillanatig törte a fejét, mert hirtelen eszé-
be jutott, hogy elég nagy a család, sok a gye-
rek. Meglehet valami szülinap van, azért kell
egy kiló burgonyacukor. A „hitlerszalonnás” fa-
láda mellett lévő kartondobozból már lapá-
tolta is a krumplicukrot a papír stanyeclibe.
Rátette a mérlegre és a kisebb-nagyobb rö-
gök között válogatva addig keresgélt, míg a
mérleg mutatója megállapodott a skála vé-
gén. Hazafelé már nem siettem annyira, hát
eltelt egy kis idő mire a konyhaasztalra tettem
az alig fél kilóvá zsugorodott édességet.
Nagymamám pedig fogta a fejét, mert vissza-
küldeni már nem lehetett a megdézsmált áru-
val. Így azután a lencseleves és
tepertőspogácsa után aznap burgonyacukor
desszert is volt testvéreim örömére, amiből
érthető okból csak én nem kaptam.

Akkoriban még nem voltak hűtőszekré-
nyek. A hangyaudvar végében, Almásiék la-
kása mögött volt egy nagy jégverem. A
piramis formájú nádfedél a földig ért, és a
süllyesztett terem közepén levő gúla formájú
földkupacra tették a befagyott patakunk tört
jegét. Ha már olvadt, pestről hozták teherau-
tóval nagy kokillákban a jeget. A szállítók he-
gyes vaskampókkal húzták le a platóról a

vaskos jégrudakat. Bőrlebennyel védett vál-
lukra véve cipelték a verembe. Tátott szájjal
néztem és azon töprengtem. Hogyan lehet
nyáron jég? 

Tóth Pali bácsi a Nagytarcsai Népfőiskolán
tanult. Jó előmenetelű volt. Le is szerződtette
a Cinkotán székelő ipartestület boltos ta-
noncnak. Amikor elvégezte az oskolát, a
szentvégi boltban lett „fűszeres”. Feleségével
együtt vezette ezt az üzletet míg nyugdíjba
nem vonultak.

Falunk kereskedelmébe nagy változás állt

be a hatvanas évek elején. A parókia kertjéből
kisajátítva lekanyarított területen egy mo-
dern, lapostetős önkiszolgáló boltot és presz-
szót építettek. Még el sem készült, már is
akadtak, akik félve-vonakodva nézték a gyor-
san változó világ szokatlan dolgait. Mi taga-
dás, nekem is fura volt a sok pult előtt állás
után, amikor a hatalmas vitrin ablakok előtti
hullámos rácsot felgöndörítették és beléphet-
tünk az árukkal megrakott polcok közé. Za-
varba ejtett az áruk sokfélesége. Igaz, engem
leginkább a 40 filléres gránitkockák és a
nyolcvan filléres Inota nugátszeletek foglal-
koztattak. Persze annak is örültem, hogy nyá-
ron a presszóban lehetett eper és csokifagyit
kapni, melyet Szirmai néni gombócolt töl-
csérbe. Ettől kezdve falunkban három bolt
üzemelt. A szentvégi „Palibácsi”, a falu köze-
pén lévő „Hangya” és a parókia kertjében lévő
„Önki”, melyben már nem csak barna, de fe-
hér kenyeret is lehetett kapni! Ám amikor a
pénztárnál váró Racskó Kati néni mellett egy
túlnyomásos szódásüveg szétrobbanva el-
vágta lába ütőerét úgy, hogy mentőt kellett
hívni, újra felerősödött a szkeptikusok hang-
ja: „nem lesz ez jó!”

Azóta megszaporodtak falunkban és kör-
nyékünkön az üzletek.  Némelyik nemcsak va-
sárnap, de még éjjel is nyitva van. Hihetetlen
az árudömping. Lehet, hogy sokan ostobá-
nak, maradinak tartják azt a tanyasi bácsikát,
akit a fia egyszer elvitt egy plázába. Az öreg
körül nézett és csak ennyit mondott: „De sok
feleleges dolog van itt!”

Hát van benne valami. Úgy-e?

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS
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Nagytarcsai 
Múzeumi Kiállítóhely

(Falumúzeum)

TÉLI NYITVA TARTÁS

2019. március 31-ig

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.

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

Június 15.  MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

SZÜNIDEI NÉPI KÉZMŰVES 
TANFOLYAM
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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Fésűs Éva:  Mottó
Valószínűleg nem leszek költő.
Tudok hallgatni évekig.
Szívemet nem az ihletett percek,
csak hétköznapok érlelik.
Szavamnak nem lesz rohanó sodra,
hogy a lét titkát oldja ki,
s nem fogok érces öntudattal
súlyos igéket mondani.
Nem vernek értem harangot félre,
mert gátakat sem szaggatok,
tisztelem itt is, ott is a partot,
amit a sorsom megszabott.
Csillag-utakhoz, nagy hivatáshoz
kis életemnek nincs köze.
Fél dióhéjban elfér, amim van,
mint a tündérek köntöse.
Nem hoztam kincset, és az igazság
arcát nekem sem tárta fel.
Csepp víz szeretnék lenni, de tiszta,
melyben az ég magára lel.

Életének 93. évében elhunyt Fésűs Éva meseí-
ró, költő, sok mesekönyve és 2016-ban megjelent
beszélgetős könyve is kölcsönözhető tőlünk, me-
lyekben tovább él. 

Február 15-én dr. Reisinger János segítségével
emlékeztünk Ady Endrére, halálának 100. évfordu-
lója alkalmából. Az eseményen 35-en gyűltünk
össze. Az irodalomtörténész estjének a „Roncs és
ragyogás” címet adta, mely jól kifejezi Ady rövid
életét. Az előadásról Győri András Timótheus fel-
vételt készített, mely megtekinthető könyvtárunk
Facebook-oldalán. 

Április 12-én pénteken 18 órakor a költészet
napja alkalmából József Attila-estet tartunk a Pol-
gármesteri Hivatalban (előzetes a 2. oldalon).

Az eltelt hetekben elindult a könyvtár leendő
új épületének külső-belső felújítása (a takarékszö-
vetkezet korábbi épülete) a Kossuth utca-Tompa
utca sarkán. Reménységünk szerint már a késő ta-
vasz folyamán átköltözhetünk. Addig az iskolában
végezzük az előkészületeket a költözésre, selejte-
zünk, belső munkákat végzünk, kérjük az elkövet-
kezendő időszakra szíves türelmüket! 

Ebben a számban változatos témájú könyveket
ajánlunk gyerekeknek-felnőtteknek egyaránt. 

Gyerekeknek: 

Catherine Leblanc: 
Elég nagy vagyok már?

Mindenkinek
i s m e r ő s
p r o b l é m a ,
amikor meg
kell győz-
nünk a gye-
r e k ü n k e t

arról, hogy valamit még nem csinálhat, mert
még nem elég ügyes hozzá, vagy az túl veszé-
lyes számára. Ebben segít Kismackó legújabb
története, amiben őt is néha túl kicsinek vagy
túl nagynak tartják a szülei ahhoz, hogy egye-
dül használja a kést, vagy még mindig cumiz-
zon, esetleg, hogy séta helyett babakocsiba

üljön. A szerzőpáros itt sok humorral veszi vé-
gig ennek a korszaknak a nehézségeit, mi pe-
dig Szabó T. Anna és fia, Dragomán Pali remek
fordításában olvashatjuk gyerekünkkel az
ölünkben.

David Bedford - Mandy Stan-
ley: Zenge, a zengő dínó
Szívet melengető történet,
gyönyörű kivitelben. Megta-
nít, hogy nemesek és önzetle-
nek legyünk, és hogy néha le
kell mondanunk dolgokról… 

Kamaszoknak: 

John Green: 
Csillagainkban a hiba
Hazel diagnózisában már meg-
írták az élete utolsó fejeze-
tét… De amikor a
támaszcsoportban megjelenő,
isteni Augustus Waters képé-
ben bekövetkezik a nem várt

fordulat, Hazel történetét is át kell írni… Ez a
könyv a szerző eddigi legambiciózusabb és leg-
fájdalmasabb, mélyenszántó, vakmerő, pimasz
és kíméletlen műve, lélegzetelállító felfedezőút
az élet és a szerelem kacagtató, vérpezsdítő és
tragikus birodalmában.

Guus Kuijer: 
Minden dolgok könyve
A fiú mindent lejegyez a naplójá-
ba, a Minden dolgok könyvébe.
Ez nyugtatja meg, amikor az apja
elveri, vagy amikor az angyalok
sírni kezdenek az édesanyja mi-
att. Az írás erőt ad Thomasnak, és segít, hogy
olyan emberré váljon, amilyen mindig is lenni
szeretett volna… boldog. A szerző rendelkezik
azzal a mágikus képességgel, hogy kevés olda-
lon nagyon sokat tud mondani, elvarázsol, ta-
nít, megmutatja az élet szép és csúnya oldalát
is. Nagyon sok bánat, szeretet és remény fért
ebbe a kicsi könyvbe. Tízéves kortól ajánljuk. 

Felnőtteknek:

Yuval Noah Harari: 
21 lecke a 21. századra
Lényegtelen információkkal el-
árasztott világunkban a tisztánlá-
tás hatalom. Vajon értjük még
egyáltalán a világot, amelyet al-
kottunk? Tudjuk, mi történik kö-
rülöttünk, melyek a jelen

legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy
mire tanítsuk a gyerekeinket? Ebben a könyvben a
jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjé-
re koncentrál a történész szerző. Megvizsgálja a vi-
lág társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk
jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló
erőket.
Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a
vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizo-
nyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik,
mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét
helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban
ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a vi-
lágban, és mi ezeknek az eseményeknek a mé-
lyebb értelme?

Thomas M. H. Bergner: Bur-
nout  – A kiégés megelőzése
12 lépésben
A kiégés már rég nem „mened-
zser betegség”, bárkivel előfor-
dulhat. A könyv hasznos
segítséget nyújt mindenkinek,
aki kiutat keres a kiégésből,
vagy azoknak, akik nem akarnak idáig eljutni.

Kath Stathers: Bakancslista –
1000 kihagyhatatlan úti cél a nagyvilágból

Bakancslistát nem csak azért
készítünk, mert hamarosan
feldobjuk a bakancsot – állít-
ja a könyv szerkesztője…Ba-
kancslistánkat elkészíthetjük
bármikor és egész életünk-
ben teljesíthetjük a benne
felsorolt vágyainkat, és
ugyanígy bármikor írhatunk

is hozzá. Ez a könyv a bakancslistánk utazási ré-
szének megvalósításához nyújt nagy segítsé-
get. Mindamellett pedig egyszerűen gyönyörű.
A csodálatos fotók, a nagyszerű úticélok és le-
írásaik igazi ösztönző erőt jelentenek, hogy mi-
nél hamarabb megvalósítsuk listánk utazási
pontjait. De a könyv olvasása után nem garan-
tált, hogy nem kerülnek fel rá újabb és újabb
szépséges helyek, ahová el szeretnénk jutni.
A könyv kínál egyszerű és extrém úticélokat is,
azok is nyugodtan tudnak válogatni, akik nem
vágynak nagy magasságokba, nem a Mount
Everestet szeretnék megmászni, csak egy kis
szimpla boldogságot szeretnének. 

Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos
ingyen iratkozhat be, és ingyen kölcsönözhet.

Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárközi
kölcsönzéssel ingyenesen beszerezzük.

„Könyvet házhoz!” – Idős, beteg, mozgásuk-
ban korlátozott olvasóinknak díjmentesen ház-
hoz 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: zárva
C S Ü T Ö R T Ö K:  11 – 17 óráig
P É N T E K:  9– 13 óráig

A költözésig, teljes berendezésig szerdán-
ként ismét zárva leszünk, kérjük és köszön-
jük megértésüket! 

Megközelíthető az iskolát megkerülve a torna-
termi bejárat felől.

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

Mindenkit szeretettel várunk! 

FARKAS ISTVÁNNÉ
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Könyvtári hírek



Március első szombatján könyvtá-
runk vendégségbe hívta Takács

Anitát, aki grafikus, író és a felelős állat-
tartásról szóló előadásával járja az or-
szágot. Írt és egyben illusztrált egy
gyermekkönyvet "Száva mondandója"
címmel, "arról, amit tudnod kell, mielőtt
kutyát fogadnál be a vackodba". Ugyan-
ezen címmel vezet egy oldalt a Facebo-
okon, ahol beszámol agarai napi
életéről. Az előadásokat a Művelődési
Házban tartottuk három korcsoportban:
nagyovisok, alsósok és felsősök. Össze-
sen 45 gyerek vett részt az egy órás fog-

lalkozásokon, ahol volt felolvasás, vetí-
tés, kérdezz-felelek, játékos feladat, ku-
tyaültetés is. Nem csak a kutyák, hanem
a lovak, macskák, sőt tyúkok  viselkedé-
sének megértéséről is szó esett. Az író-
nő leginkább azt szerette volna a
gyerekekkel megértetni, hogy a kutyá-
nak szüksége van egy falkavezérre, és
muszáj, hogy a gazdája legyen az, mert
nagyon sok kutyatartási probléma fakad
abból, ha a kutya nem tekinti a gazdáját
falkavezérnek. 

A gyerekek okosak, ügyesek és na-
gyon nyitottak voltak, a végén dédel-

gethették a vendégkutyát, játszhattak
vele, majd apró ajándékkal, feladatlap-
pal távoztak a rendezvényről. 

A könyv a továbbiakban kölcsönöz-
hető könyvtárunkból. 

Z. V. V.
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Csikós Zsombor 2016. március 7-én szü-
letett, így éppen most ünnepelte 3. szüle-
tésnapját. Családjával 2018 óta él
Nagytarcsán. Zsombi egy végtelenül hun-
cut, örökmozgó kisfiú. Imádja a társaságot
és szeret focizni. 

Szabó Bence Ferenc vagyok, 2019.január
15-én születtem 3700 grammal és 58 centi-
vel. Szüleim és két nővérem már nagyon
vártak. Szépen fejlődöm, cseperedem, hogy
egyszer nagy és erős legény legyek. Csalá-
dom 2017. augusztusában költözött Nagy-
tarcsára a Felsőrét lakóparkba. Nagyon
szeretünk itt élni.

Budavári-Kapuszta Nimród vagyok, 2018. június 14-én születtem
harmadik fiúnak családunkba. Mindig nyugodt vagyok, mosolygós,
és épp felfedezem a világot. Nagyon ér-
deklődő vagyok, jelenleg főként a veze-
tékeket szeretném közelebbről
megismerni. Üdvözletem küldöm min-
den kedves nagytarcsai lakosnak!

Az önkormányzat minden nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal kö-
szönt. A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagytarcsai
címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet foglal magában. A baba-
csomag átadásának feltétele, hogy a gyermek születésétől számított 3
hónapon belül a szülő bemutassa a gyermek nagytarcsai lakcímkár-
tyáját és születési anyakönyvi kivonatát és a szülők jövedelemiga-
zolásátaz 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. 
(A rovatban való megjelenés a babacsomaggal nincs összefüggésben!)

Nagytarcsa új lakói

Mielőtt kutyát 
fogadnál be



Szentgyörgyi Zita a nagytarcsai Blaskovits
Oszkár Általános Iskola 6. b osztályos tanuló-
ja, 12 éves, és 2015 óta az Ikarus BSE leiga-
zolt atlétája. 

Iskolai versenyeken, diákolimpián rend-
szeresen képviselteti magát, egyesülete
évente több egyéni és csapatversenyen in-
dítja, ahol minden esetben eredményesen
szerepel. Idei eddigi legjobb hazai eredmé-
nye: az országos bajnokságon 4 x 200 m-en
ezüstérmes lett.

Február 16-17-én a németországi Dort-
mundban nemzetközi fedettpályás bajnok-
ságon vett részt a budapesti utánpótlás
válogatott tagjaként. Itt távolugrásban egyé-
ni 1. helyezést ért el, ahol egyéni csúcsot
döntött. 60 méteren 2. helyezést ért el egyé-
nileg és a csapatversenyen is. A 4 x 100 m
váltóban szintén a dobogó második fokára
állhatott fel. Korosztálya egyik legeredmé-
nyesebb sportolója lett nemzetközi szinten.

Mindemellett kimagasló tanulmányi
eredményekkel és példamutató magatartás-
sal is büszkélkedhet.

Családjával 2008 óta élnek Nagytarcsá-
nak, van egy három évvel fiatalabb húga,
Nóra, aki nagyon büszke a nővérére.

A heti 4-szer másfél óra edzés és a tanulás
mellett szabadidejében kirándulni, túrázni
szeret. 

Gratulálunk, további sok sikert! 

Z. V. V.

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

Kedves Szülők! 

A 2018/19 tanévben elkezdődött a Csö-
mör Nagyközség Önkormányzata és az
Országos Szlovák Önkormányzat, vala-
mint a Csömöri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával a szlovák
nemzetiségi oktatás.  Ide jelentkezhet-
nek községünk tanulói is mivel települé-
sünkön is működik szlovák nemzetiségi
önkormányzat.

Pozitívumok a szlovák nemzetiségi
oktatás területén:

1. A tanulók a 8. osztály elvégzése
után olyan magas szintre jutnak a nyelv
elsajátítása terén, hogy szlovák nyelvből
alap-, illetve középfokú nyelvvizsgát te-
hetnek, amelynek költségeit az önkor-
mányzat fedezi. 

2. Tanulmányaikat szlovák gimnázi-
umban – Budapesten vagy Békéscsabán
– folytathatják ösztöndíjasként. 

3. Az érettségi után tanulmányaikat
ösztöndíjasként Szlovákiában folytat-
hatják.

4. A tanulmányok befejezése után
nagy lehetőségek várják a végzett tanu-
lókat, mivel országos szinten nagy szük-

ség van szláv nyelvtudású szakemberek-
re (óvónő, tanítónő, titkárnő, tolmács,
idegenvezető, fordító, nemzetiségi tánc-
oktató, cégek képviselete, informatikus,
üzletkötő stb.).

Ugyanakkor felhívom a figyelmet,
hogy a vonatkozó jogszabályok alapján
akár helyben, Nagytarcsán is megvaló-
sítható lenne a szlovák nyelvoktatás!

A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemze-
tiségek jogairól 22. § (5) bekezdése
alapján a településen meg kell szervez-
ni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvo-
dai nevelést, továbbá a nemzetiségi
iskolai nevelés-oktatást…, ha ezt ugyan-
ahhoz a nemzetiséghez tartozó nyolc
(gyermek) tanuló szülője a fenntartótól
kérte, az óvodai csoport, iskolai osztály
a nemzeti köznevelésről szóló törvény
rendelkezései alapján megszervezhető. 

A 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti
köznevelésről 89. § (1) bekezdése sze-
rint azon a településen, ahol legalább
nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tago-
zatos korú gyermek rendelkezik lakó-
hellyel és a demográfiai adatok alapján
feltételezhető, hogy ez a létszám leg-
alább három évig fennmarad, továbbá
ha a szülők ezt igénylik, az óvoda eseté-
ben a települési önkormányzat, alsó ta-

gozat esetében a települési önkormány-
zat kezdeményezésére az állami intéz-
ményfenntartó központ a hivatal
tájékoztatása mellett gondoskodik a fel-
adat helyben történő ellátásáról. Ugyan-
ezen paragrafus (2) bekezdése alapján a
nemzetiséghez tartozók részére az óvo-
dai csoportot, iskolai osztályt akkor is
meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha
ugyanazon nemzetiséghez tartozó
nyolc gyermek, tanuló szülője kéri.

Amennyiben szeretné gyermekét
szlovák nyelvre oktattatni, éljen a Csö-
mörön rendelkezésre álló lehetőséggel.
Ha viszont szeretné, ha gyermeke Nagy-
tarcsán részesülhetne nemzetiségi okta-
tásban, nevelésben, kérjük, jelezze az
óvoda, illetve az iskola vezetőjénél, a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatá-
nak elnökénél: 

Szlaukó Istvánné (06-70/387-4576),
vagy Németh Katalin nemzetiségi/okta-
tási referensnél (06-70/337-1752).

SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ
AZ NSZÖ ELNÖKE
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Zita, az éremgyűjtő atlétalány

Vannak lehetőségek szlovák nyelvtanulásra!



NAGYTARCSA VONZÓ, SZÁMOS KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁS TALÁLJA MEG ITT
A SZÁMÍTÁSAIT. DE, VAJON MIT GON-
DOLNAK KORÁBBI DÖNTÉSÜKRŐL
AZOK, AKIK AZ ELSŐ FECSKÉK KÖZÖTT
KÖLTÖZTEK IDE? A RAYNET KFT. TELEP-
HELYÉT 2010 ŐSZÉN ADTÁK ÁT ITT, ÜN-
NEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT. A CÉG
ALAPÍTÓ ÜGYVEZETŐJÉVEL, HORVÁTH
TIBORRAL BESZÉLGETTÜNK.

– Miért döntöttek Nagytarcsa mellett?
– Korábban egy ingatlant béreltünk

Budapesten, s úgy gondoltuk, saját telep-
helyet hozunk létre. Az egyik legalkalma-
sabb választásnak az akkor még kezdeti
állapotban lévő nagytarcsai ipari park
tűnt, az autópályák, autóutak, a főváros
és a repülőtér közelsége miatt.

– Mi a cég profilja?
– Optikai hálózati elemek fejlesztésé-

vel, gyártásával, forgalmazásával foglal-
kozunk. Az utóbbi időben egyre nagyobb
szerepet kap az internet-kommunikáció,
a minél nagyobb sávszélesség biztosítása
a felhasználók részére. Ezt leginkább op-
tikai kábelekkel és hálózatokkal lehet ki-
elégíteni. Mi ilyeneket tervezünk, gyárunk
és szállítunk a távközlési cégek részére.

– És mindehhez jó választás volt Nagy-
tarcsa?

– Abszolút jódöntés volt. Több mint
húsz éve tevékenykedünk a piacon, és
idén lesz kilenc éve, hogy ide költöztünk.
Mi valóban az első fecskék között érkez-
tünk, az ipari park ezen szektorában szin-
te nem is volt szomszédunk, ha kinéztünk

az ablakon, őzeket, nyulakat is láttunk. Ez
utóbbiakat sajnáljuk, de a fejlődés bein-
dult, benépesült a terület.

Ez a település, illetve maga az ipari
park biztosít minden olyan előnyt, amit
akkoriban terveztünk, itt minden kitűzött
célunkat meg tudjuk valósítani. Jó az
együttműködés az ipari park más cégei-
vel, van, akiben partnerre is találtunk. Fel-
hőtlen a kapcsolat az önkormányzattal,
részükről a kedvező adópolitika mellett
segítő társra is találtunk, igyekeznek meg-
oldania gondjainkat. Az autóbuszjárattal
is igyekeztek segíteni, de tény, hogy a tö-
megközlekedés elégtelensége gondokat
okoz. Mi eddig azért megoldottuk a köz-
lekedést. Munkatársaink nagy része a fő-
városból saját gépjárművel jár ki, a
közlekedésbe magunk is besegítünk.

– A környékről és helyből számítanak-e
munkaerőre?

– Speciális a szakterületünk, nehéz a
közelben munkaerőt találni, de vannak
munkatársaink Nagytarcsáról és környé-
kéről, éppen ma is tárgyalok helyi jelent-
kezővel. Bízom benne, hogy sikerül
megegyeznünk, hiszen az a célunk, hogy
minél közelebb találjunk munkatársakat.

KÉP ÉS SZÖBEG: 
SZILASTV
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MINKET VÁLASZTOTTAK

Az első fecskékkel érkeztek
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IN MEMORIAM

IDÉN LENNE 95 ÉVES, DE MÁR 24 ÉVE
ELHUNYT TÓTH ERZSÉBET, AKI MAJD-

NEM 50 ÉVEN ÁT VOLT PEDAGÓGUS ÉS
KÖNYVTÁROS NAGYTARCSÁN. 

1947-ben érkezett a faluba, miután előző
munkahelyét elveszítette: a felvidéki Kisper-
lász evangélikus falucskából, mint magyar-
országi születésűt (Rákosligeten született)
kiutasították, ugyanis a falut Szlovákiához
csatolták. 

Tanítói diplomával kezdett Nagytarcsán
alsósokat tanítani, majd megszerezte a ta-
nári végzettséget szlovák nyelv- és iroda-
lomból, később földrajzból is – de tanított
ének-zenét is. 

Hívő evangélikus volt. Ideérkezése után
rövid ideig az evangélikus gyülekezet kóru-
sának vezetője volt, de 1948 után pedagó-
gusként a faluban nem gyakorolhatta
szabadon vallását, így vasárnaponként Bu-
dapestre járt templomba. 

Nagytarcsára édesanyjával érkezett, vele
élt, őt gondozta annak 1974-es haláláig. Vő-
legényét a II. világháborúban elveszítette,
ezután családot nem alapított, egyedül élt. 

1960-tól 1976-ig az általános iskola igaz-
gatónője volt, utána főállású tanára, de ’80-
as évekbeli nyugdíjazása után is folytatta
pedagógusi munkáját, egészen 1994-ig. 

1954-ben megalapította és vezette a köz-
ségi könyvtárat, egészen haláláig, a könyvek
számát több ezresre növelve az évek folya-
mán. 

Kiemelkedő műveltségű ember volt, és a
faluban mindenkit igyekezett a kultúra sze-
retetére nevelni.  A könyvtárban nemcsak
író-olvasó találkozókat, nyelvtanfolyamokat
(az eszperantó nyelv rajongója volt), hanem
zenehallgató órákat, vetélkedőket is szerve-
zett. De ha kérték, segített érettségire ké-
szülni, bármilyen szükséges könyvet
beszerzett a tanulmányokhoz. Tanítványai-

nak, kollégáinak, barátainak színházba, ope-
rába, hangversenyre szerzett jegyeket. Az
utazás és a kirándulás volt a hobbija, sok or-
szágban várták barátok. Bejárta Európát, így
földrajzórái is színesedtek a sok élménnyel,
amit szerzett, és diával, amit készített. 

Vezette az iskolai énekkart, sokan vettek
részt benne, és sok gyerek itt szerette meg
az éneklést egy életre. 

Saját gyermeke nem volt, de tanítványai
három generációját annak tekintette. A szor-
galmas, tehetséges tanulókat mindig to-
vábbtanulásra buzdította, akkor is, amikor
ez még nem volt olyan evidens, segített ne-
kik iskolát választani, ha szükség volt rá, el-
kísérte őket a felvételi vizsgára. 

Amikor vallását már szabadon gyakorol-
hatta, bekapcsolódott az evangélikus misz-
sziói munkába. A Lepramissziónak több
nagytarcsai asszonnyal együtt fáslit készí-

tett; az Evangélikus Rádiómisszió részére ka-
zettákra áhítatokat, imádságokat olvasott
fel. Megrendítő volt meghallgatni egy régi
kazettán az ő hangján megszólaló „Magá-
nyosok imáját”.

Rövid, de súlyos betegség után 1995-ben
Albertirsán hunyt el, egy szeretetotthonban,
71 évesen. Az önkormányzat saját halottjá-
nak tekintette. Végakaratában kevéske va-
gyonát háromfelé kérte megosztani:
egyfelől a nagytarcsai evangélikus óvoda fe-
lé, másodrészt az evangélikus teológusokat
segítő Sólyom Jenő Alapítvány részére, har-
madrészt pedig kérte, hogy egy díjat alapít-
son belőle az iskola, melyet végzős,
kiemelkedő teljesítményű és magaviseletű
diákok nyerhetnek el. Ebből lett a Tóth Er-
zsébet-díj, melyet a mai napig kioszt általá-
nos iskolánk vezetése, ha a végakarat
szerinti érdemes tanulót talál rá. 

Tóth Erzsébet, pedagógus, könyvtáros...

Osztálya körében, 1952-ben

Igazgatóként, 1961-ben



Sírja a nagytarcsai temetőben van, ha
arra járnak volt tanítványai, könyvtárláto-
gatói, tegyenek rá egy szál virágot!

Az emlékezés elkészítésében segítsé-
gemre voltak, köszönöm nekik, egy-egy
idézettel tőlük: 

Molnárné Hajdu Margit „Tanító néni” (93
éves): 

„Majdnem egy időben érkeztünk Nagytar-
csára, másfél év különbséggel, így összeba-
rátkoztunk.  Jó pedagógus volt, pontos,
precíz, szigorú volt, de értette a mesterségét,
kezei alól igen jó tudással kerültek ki a diá-
kok.”

Drenyovszki Mihályné Sárosi Anna (79
éves): 

„A kultúrát, a színházat ő szerettette meg
velem. Ő vitt gyerekként először színházba,
majd 25 évvel később a lányomat is ő vitte
előadásra. A nehéz időkben is megtartotta a
hitét.”

Varga Jánosné Kovalcsik Erzsébet (75
éves): 

„Szeretettel és hálával emlékezem első ta-
nító nénimre… a mai napig a fülemben
cseng, ahogy magyarázza a mássalhangzók
és magánhangzók közötti különbséget…«a
magánhangzók egyedül tudnak átkelni a fo-
lyón, a mássalhangzóknak szüksége van egy
magánhangzóra, aki segít nekik átkelni«…
Volt Erzsike nénivel sok mese, ének, diafilm-
vetítés, amit akkor láttunk először életünk-
ben.”

Tagai Györgyné Szekeres Julianna,
nyugdíjas tanító (72 éves): 

„Amikor a férjem meghalt, és én ott ma-
radtam a két gyerekkel, felkarolt és ahová le-
hetett, vitt magával minket, színházba,
operába, üdülni, kirándulni. Csodálatos úti-
kalauz volt, mindent fejből mondott a neve-
zetességekről.”

ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA
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ÉRTÜNK DOLGOZNAK

NAGYNÉ KISS ERZSÉBET 2013 DECEMBE-
RE ÓTA DOLGOZIK NAGYTARCSÁN GYER-
MEKORVOSI ASSZISZTENSKÉNT. EKKOR
NYITOTT NAGYTARCSÁN AZ ÖNÁLLÓ
GYERMEKORVOSI RENDELŐ. MUNKÁJÁ-
RÓL, HIVATÁSSZERETETÉRŐL BESZÉLGET-
TÜNK VELE.

– Korábban hol dolgoztál?
– Éppen harminchárom éve kezdtem a

kistarcsai Flór Ferenc kórházban, de  még ma
is dolgozom ott részmunkaidőben. Általános
ápolóként kezdődött a pályám, majd gyer-
mekápoló és koraszülött-újszülött terápiás
szakápoló lettem. Amikor a fiaim születése
után visszatértem gyesről, a kórház higiénés
osztályára kerültem, majd 2003-ban visszake-
rültem a gyermekosztályra, ahol 2013 dec-
emberéig osztályvezető főnővér voltam, a
nagytarcsai rendelő megnyitásáig. Most – az
említett részmunkaidős beosztásban – ismét
a kórházhigiénés osztályon dolgozom. 

– Mit jelent a kórházhigiénés munka? 
– Az egészségügyi intézmény minden osz-

tályának közegészségügyi-járványügyi fel-
ügyeletét jelenti, a kórházi fertőzések
figyelését, megelőzését, a betegek követését. 

– Térjünk vissza Nagytarcsára! Gyer-
mekorvos-asszisztensként milyen felada-
tokat kell ellátnod? 

– Segítem a gyermekorvos munkáját a
vizsgálatoknál, emellett teljes körű admi-
nisztrációt jelent, mind papíron, mind számí-
tógépen rögzíteni kell mindent: a beteg
gyermek panaszát, mi a státusza a vizsgálat
során, milyen kezelést javasol a gyermekor-
vos, receptet, igazolást, beutalót írni, admi-
nisztrálni a szülői táppénzeket. A beteg
gyermekekkel kapcsolatos teendők mellett
pedig még vannak az egészséges szűrővizs-
gálatok, státuszvizsgálatok, az oltások admi-
nisztrációja. Emellett az én dolgom a
postázás, a szükséges eszközök beszerzése, a
gyógyszertárba járás is. De nem panaszko-
dom: a gyerekek mindenért kárpótolnak, na-
gyon szeretem őket. A kórházban is így volt
régen, és most is igaz: ha szabadságon va-
gyok, már várom, hogy újra a gyerekek kö-
zött lehessek. 

– Mindig ápolónő szerettél volna lenni? 
– Nem, éppen a gyerekek szeretete miatt

kicsi koromtól kezdve óvónő szerettem volna
lenni, de az élet és a körülmények másként
alakultak. Így lettem ápolónő. De ma már
nem bánom, mert így is gyerekek között va-
gyok, értük megérte. 

– Saját gyermekeid is vannak? 
– Igen, de ők már nagyok. Két felnőtt, dol-

gozó fiam van, 22 és 24 évesek, férjem pedig
évtizedek óta a BKK-nál buszsofőr. 

– Mit szeretsz csinálni szabadidődben? 
– A nagyobbik fiam egyesületben focizik,

hétvégente a meccseire járunk, de színházba,
moziba is szívesen megyünk. 

– Rónaszéki doktor úr, a gyermekorvo-
si körzet vezetője már korábban jelezte a

szülők felé, hogy ismét gyermekorvos-vál-
tásra számíthatunk. 

– Igen, tavasztól ismét új gyermekorvost
ismerhetnek meg a szülők, ugyanis Vereszki
doktornőt szülőfalujában és lakhelyén, Csö-
mörön várják egy új gyermekorvosi praxisba.
Így dr. Vereszki Xénia és dr. Fábri Orsolya után
dr. Kovács Viktória pulmonológus jön Nagy-
tarcsára a Flór Ferenc kórházból. 

– Van-e olyan, amivel a szülők segíthe-
tik a gyermekorvosi rendelő munkáját? 

– Igen, talán egyetlen dolog: nagyon ne-
héz a gyerekekre figyelni és adminisztrálni,
ha rendelési időben mindig megszólal a tele-
fon. Ha a szülők tehetik, kérem, tegyék meg,
hogy rendelési idő előtt vagy után fél órával
telefonálnak, ha csak receptre, igazolásra
vagy beutalóra van szükségük – de kérésüket
akár e-mailben is elküldhetik vagy bedob-
hatják a postaládába.  Kérem, azzal ne telefo-
náljanak rendelési időben, hogy hányan
vannak a rendelőben, és mikor van rendelés,
az újságban és az interneten helyesen szere-
pel mindig a rendelési idő, erre igyekszem
odafigyelni. 

Z. V. V.

A gyermekorvosi asszisztens

Elérhetőség és rendelési idő

(az e-mail cím és a mobilszám az új
gyermekorvos érkezésével változni
fog, erről a szülőket minden fórumon
értesítjük)

A rendelő címe: Petőfi Ltp. 11/D. 
Telefonszám: 
0620/494-9456, 0628/450-051
E-mail: drvereszki@gmail.com
Rendelési idő:
H: 14-17.00; K: 9-12.00;
SZ: 9-11.00-ig egészséges rendelés,
11-13.00-ig beteg rendelés
CS: 15-18.00; P: 9-12.00.



Kedves Gyermekeim!

Nekem az a legszebb megszólítás. Ezért let-
tem tanító, hogy ilyen gyerekeket nevelhes-
sek magam mögött, mint amilyenek Ti
vagytok!

Nagyon jó érzéssel olvastam a sok meg-
emlékezést a születésnapomon, és örömmel
kóstolgattam az általatok készített finomsá-
gokat. Nagyon kedvesek vagytok! Nagyon
köszönöm, hogy még mindig foglalkoztok
velem, és szerethetjük egymást. A jó Isten
áldjon meg Benneteket és Családjaitokat!

A Polgármester Úrnak is hálás köszönet! 
Kedveseim !
Bizonyára megfordult a fejetekben – mi-

ként korábban az enyémben is –, hogyan le-
het, hogy csak 700 éves Nagytarcsa, amikor
4500 éves leletekről írtam, beszéltem Nek-
tek. A látszat ellenére ebben semmi ellent-
mondás nincs. Ugyanis a történelem
tanítása szerint egy helység létezése csak
akkor igazolt, ha valamilyen esemény foly-
tán írott oklevél, sőt név is tanúsítja, hogy
abban az időben már létezett. Lehet, hogy a
most bizonyított 700 év előtt is írtak már
Nagytarcsáról, csak azt az oklevelet még
nem találtuk meg, de ha valaki azt megtalál-
ja, boldogan értesíthet bennünket, hogy
már korábban is szerepelt a közéletben fa-
lunk és annak valamely polgára. De ezt már
Nektek, vagy unokáitoknak lesz alkalma
megtalálni.

No, és a település neve. Az sem egyszerű
dolog. Rendszerint a tulajdonosról nevezték
el. Mi, helyi kutatók egy 1352. május 3-án
keltezett oklevélben olvashattuk először,
mégpedig TARCHA-ként településünk nevét.

A TARCSA helységnév magyar személy-
névből ered, amely régen TORS-nak hang-
zott. A honfoglalás előtti időkből
nyelvünkbe került ótörök eredetű jövevény-
szó a TAR, azaz kopasz jelentésű szavunk ki-
csinyítő formája, a TARCSA = kopaszka.

A XIV. században Tarcsa község az uralko-
dó osztály alsó rétegéhez tartozó köznemesi
birtok volt. A Tarcsai család Pest megye tör-
zsökös köznemességéhez tartozott. Ennyit
tudtunk Nagytarcsa létéről 1999-ig.

Ezután Tari Edit, Pest megye egyik jeles
régésze, Pest megye középkori templomai
ügyében kutatva, rátalált a következő okle-
vélre, amelynek szövegét megosztotta ve-
lünk.  Az oklevélben ez áll: „1302. dec. 2.
Miklós testvér az esztergomi Szent István ki-
rály keresztes rendház mestere, Márk testvér
perjel és a hévízi Szent Háromság egyház
keresztes konventje közlik, hogy Bertalan fia
Péter mester Tarchai nemes TORCHában lé-
vő örökös földjét 32 tiszta ezüst márkáért el-
adja Domokos mesternek, a király
tárnokmesterének.” Itt tehát, az 1302. dec-
ember 2-át kell megjegyeznünk, mint az ed-
dig ismert legkorábbi oklevél keltezését.
Ebből jelenleg megtudhatjuk, hogy akkor
már volt neve a településnek. Előfordulhat,
hogy valaki ennél korábban kelt oklevelet

talál, amelyben falunkat említik. Annak sze-
rencséje lesz, mert bizonyíthatja, hogy köz-
ségünk már korábban is élt. Leggyakrabban
valamilyen, a birtokban történt változásról
írtak „jegyzőkönyveket”, amelyekben tanú-
ként 1-1 királyi ember  szerepelt.

De olvastam már bűnügyben említett
neveket is, amelyek azt is bizonyították,
hogy élt a falu. Például 1452. január 26-án
Hunyadi János kormányzónak jelentették,
hogy Tarcsán lakó Csík Albert, apja bíztatá-
sára gyilkosságot követett el. A kormányzó
elrendelte, hogy a fehérvári keresztes kon-
vent vizsgálja ki. Vizsgálták, de február 27-én
Pálóczi László országbírónak jelentették,
hogy nem találtak olyan bizonyítékot,
amelyből kiderülne, hogyan zárult az ügy.

Vagy 1462-ben, február 22-én írták I. Má-
tyás királynak, hogy 1461. június 29-én Bu-
dán keletkezett két oklevélben megnevezett
főnemesnek a birtokadományozását teljesí-
tették és beiktatták Őket birtokukba. Ezen
részt vett, mint királyi ember Csík Albert. 

Hírt adtak a faluról az adóösszeírások is.
1541-től 1686-ig Csíktarcsa a budai pasa
igazgatása alatt a hatalmas török birodalom
részévé vált. Török általában nem lakott a te-
lepülésen, csak az adót beszedni járt vissza.
Ha az adót beszedték, a törökök nem zaklat-
ták a lakosságot. Az adóösszeírásból követ-
keztethetünk a népesség létszámára is.
1553-ban ez 100-140 fő között mozgott.
1553-ban a Pest megyei adójegyzékben 10
portát tartottak számon, a beszedett adó évi
2957 akcse volt.

Gondolom, nem érdektelen, ha néhány
nevet is megemlítek az akkor élt falusiak kö-
zül. Több évbeli összeírásból idézhetnék. Az
1715. évi áprilisi feljegyzésből írok: például
Sipek Mátyás 50 éves, Sipeki Jakab 40 éves
Sipeczki Péter 31 éves jobbágy, Tarcsára köl-
tözött. Vagy: 1718-ban Pazsitnai János volt a
tanító.

Az 1720-as országos összeírásból 25 job-
bágy nevét ismerjük: A bíró Sipeki Jakab. Itt
élt Sipeki András, Toth Mátyás, Almási Pál,
Csíkos Mátyás, Pásztor György, Kovács Ist-
ván, Kovács János, Szolga György, Szabó Má-
tyás, Kocsis István, Nagy István, Silings
György, öreg Sipeki Tamás, Kovács János,
Kovács Mátyás, Szabó János, másként Tobáli
Sipeki Pál, Sipeki Péter, Barna György, Pálin-
kás János, Nagy János, Friska Pál, Balogh Já-
nos, Tóth Márton.

1720-ban Sajben András, Sajben István,
akik Szent Péterről szöktek Tarcsára.

A nők nevét akkor még nem jegyzeték
fel. Ha valaki további nevekre kíváncsi, ke-
resgéljen a „Nagytarcsa történeti és néprajzi
emlékei” című könyvünkben!

Szeretettel közölte a fentieket Veletek:  

MARGIT TANÍTÓ NÉNI

A forrás Molnár Lajos tanító bácsi tanul-
mánya.

EMLÉKEZET
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Tanító Néni történetei A Nagytarcsai 
Közszolgáltató 

létesítményeinek 
állandó programjai

Hétfőnként: 
Táncsics Művelődési Ház: 

Tipegők babanéptánc
páratlan héten 9-10.00, 
páros héten 16.30-17.30

Vállalkozói Klub: 
Rozmaring énekkar, 18-20.00

Keddenként: 
Táncsics Művelődési Ház: 

Felnőtt néptánc,  16-20.00

Szerdánként: 

Vállalkozói Klub: 
Vencok Asszonykórus, 

17-20.00

Csütörtökönként: 

Táncsics Művelődési Ház: 
Felnőtt néptánc,  16-20.00

Péntekenként: 

Vállalkozói Klub: 
Kártyaklub,  17-20.00

A helyiségek bérelhetők!

Táncsics Művelődési Ház: 
Kovalcsikné Bartha Mária, 

telefon: 0670/321-6042

Vállalkozói Klub és Grund: 
Albert Tünde, 

telefon: 06-70-633-8056.



A FÜZESLIGETI EGYESÜLET SZERVEZÉ-
SÉBEN, NAGYTARCSA ÖNKORMÁNYZA-
TÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL IDÉN IS
ELINDULT A GITÁRMÁNIA KONCERT SO-
ROZAT.

A Gitármánia* zenekart és a Gitármá-
nia Művészeti Alapítványt Szekeres Ta-
más gitáros tanítványai alapították.
Munka és tanulás mellett zenélni szerető
tagjai átvették a klasszikus zenében elfo-
gadott módszert, amely szerint a zene-
mű követi a szerző által leírtakat,
eljátszottakat. Emellett minden koncer-
ten hallhatóak improvizatív elemekkel
színesített blues és rock számok is. Az
előadott zeneszámok között felcsendül-
nek saját szerzemények és klasszikus ze-
neszámok a rockzene világából.
Válogatunk gitárvirtuózok műveiből és
kiváló zenekarok szerzeményeiből egya-
ránt. Nagytarcsán alapítottuk meg a Gi-
tármánia Rockzenei Klubot, amely
évente négy alkalommal nyújt szórako-
zási lehetőséget a rockzenét kedvelő kö-
zönségnek. A műsor minden alkalommal
változik, gyakran illusztris zenészvendé-
gek emelik az est hangulatát. A rendez-
vényeket állandó nagytarcsai partnerünk
hangosítja. A hosszú évek alatt Fényes
Mihály szinte a zenekar része lett, és ide-
ális módon oldja meg a hangtechnikai
feladatokat, jobbat el sem tudunk kép-
zelni.

A nagytarcsai koncertek szervezésénél
sok segítséget kapunk az itt élő ember-
ektől, hálásan köszönjük a munkájukat. 

* A Gitármánia nevet tanárunk, Szekeres
Tamás iránti tiszteletből választottuk. Az
ötletet 1989-ben megjelent Guitarmania
című lemeze adta.

A Gitármánia Rockzenei Klub tagjai: 

Két énekes: Szölgyémi Melinda (köz-
gazdász), Hegedűs Barnabás (egyetemi
hallgató),

Négy gitáros: Baté György (villamos-
mérnök), Franchi Ivan (egyetemi hallga-
tó), Gyűrű Géza  (villamosmérnök),
Franchi Marco (diplomás idegenforgalmi
menedzser)

Két dobos: ifj. Baté György (egyetemi
hallgató), Sümeghi Tamás (zeneművész,
zenetanár)

Az ő előadásukban hallhattuk február
16-án az alábbi zeneszámokat:

• Stevie Ray Vaughan, Pride And Joy
• The Allman Brothers Band, Whipping

Post
• Beatles, Here Comes The Sun
• Gary Moore, Enough Of The Blues
• J J Cale, Crazy Mama
• Blues Saraceno, The Bible Or The Gun
• T. Bone Walker / The Allman Brothers

Band, Stormy Monday
• Little G Weevil / J J Cale, Fastes Man –

After Midnigth
• Led Zeppelin, Dazed and Confused
• Rolling Stones, Midnight Rambler
• J J Cale / Eric Clapton, Cocain
• Eric Clapton, Roll and Tumble
• Rolling Stones, Gimme Shelter
• Creedence Chearwater Revival, Have

You Ever Seen The Rain
• ACDC, Touch Too Much
• Jimi Hendrix, Manic Depression

• Deep Purple, Smoke On The Water
• ACDC, You Shook Me
• Muse, Hysteria
• ZZ Top, La Grange
• Led Zeppelin, Rock and Roll.

Idén még három időpontban hallhat-
juk Nagytarcsán játszani a kiváló együt-
test, különböző elő- és vendégzenekarok
kíséretében:

Május 25-én előzenekar a Speakers of
Zion, akiktől kellemes, táncolható reggie
zenét hallhatunk.

Október 5-én valószínűleg sikerül
olyan vendég-együttest hívni, akik me-
tálzenét játszanak.

November16-ára előzenekarként is
rockot játszó együttest hívtunk. 

Ha igényes zenét, virtuóz gitárjátékot
szeretnél hallgatni, keresd a Gitármánia
Zenekart!

FÜZESLIGET LAKÓPARK FEJLESZTÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK, 06 30 366 89 28
GITÁRMÁNIA ZENEKAR: GYŰRŰ GÉZA, 

06 30 941 1355
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Gitármánia koncert volt – de idén lesz még három!

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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Úgy szól a mondás: január, február, itt a nyár!
A február nem igazán közkedvelt hónap,
már elmúlt a karácsony, az idő hideg, kevés
a napfény, és a kertek még téli álmukat
alusszák. 

De teendő ekkor is akad bőven! Fagyos
hajnalokon sertések sivítanak, pálinkás po-
harak koccannak. Készül a sok disznótoros fi-
nomság, hurka, kolbász, s a magyar
konyhára jellemző sokféle fenséges különle-
gesség. Piacunkon többek közt kapható sok-
féle szalonna, füstölt kolbász és hús,
kocsonya, töpörtyűkrém is. Bácskai, füstölt,
főtt csirkemell sonka is megvásárolható. A
véreshurka zsemlével készül, kevés helyen
lehet ilyet kapni. A Fazenda Farm májasa,
Kohajdáék cserkészkolbásza családom ked-
vence. Népszerűek Norbi, a helyibéli gazda

tejtermékei, melyeket egyre több ízesítés-
ben lehet megvásárolni. Friss, faszénen sült
kürtőskalács szinte minden héten kapható,
tej, laktózmentes és diabetikus változatban
is. Zöldségkereskedőnk Zsolt az egyik oszlo-
pa a téli piacnak, friss zöldség és gyümölcs
mindig megtalálható a standján. 

Tél vége felé a feldolgozott áruk is ked-
veltek, fogynak a finom szörpök, lekvárok,
savanyúságok. A házi reszelt tormánál, pro-
polisznál és méznél pedig nincs is jobb el-
lenszere a megfázásnak. Fontos információ,
hogy Tóni, a mobilköszörűs hétfőnként tud
jönni, délután 15 órától áll a kedves vásárlók,
megrendelők rendelkezésére kés, olló, lánc-
fűrész élezéssel, kulcsmásolással.

A földeken, kertekben még a télvége
uralkodik. Többen már szántanak, de a vetés
még várat magára.  A március azonban már
teljesen más! Itt a tavasz, a megújulás ígére-
te. Piacunkon is tavaszi zsongás várható.
Márciustól már rendszeresen jön a DIDÓ
GRILL kocsija is, pirosra sült grillcsirkével, hú-
sokkal. Reméljük a standok hamarosan meg-
telnek a tavasz friss, zsenge terményeivel. 

A március 15-i hosszú hétvége miatt a pi-
acnapot csütörtökön, március 14-én tartjuk!

Mindenki szeretettel várunk a piacra!

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

Jön a tavasz – hírek a piacról
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Egyházközségünk rendkívül színes és nagyon
sok aktív tagja van. Sok közösség működik a
plébánián és bizony néha azt is tapasztaljuk,
hogy kinőttük a jelenlegi plébániát. A sokszínű-
ségben könnyebben találhatnak befogadó kö-
zösséget, csoportot az újonnan érkező és
közösségre vágyó személyek. De még nagyon
messze vagyunk attól, hogy mindenki megta-
lálhassa a helyét közöttünk. Ezért bizony mind-
annyiunknak tenni kell nap, mint nap nagyböjt
idején is. 

Ezért is hívtuk meg plébániánkra Guba Imre
diakónust, aki a Természetes Közösségfejlődést
mutatta be a plébánián aktívan csoportot ve-
zető harminc személynek. Bemutatta azt a
nyolc tényezőt, ami meghatározza egy plébá-
niai közösség jellemzőit: 

1. Megerősítő vezetés. 2. Hatékony struktú-
rák. 3. Ajándék alapú szolgálat. 4. Szükséglet
orientált evangelizáció. 5. Inspiráló istentiszte-
let. 6. Szenvedélyes lelkiség. 7. Holisztikus kis-
csoportok. 8. Szeretetteljes kapcsolatok. 

Egy vödörhöz hasonlította a közösséget,
melynek dongáit ez a nyolc faktor alkotja. Ha
bármelyik gyengébb, rövidebb, mint a többi, az

a donga lejjebb van és ki-
folyik a víz a vödörből.
Egy felméréssel ki tudják

mutatni, melyik ez a gyenge pontja a közös-
ségnek és akkor célirányosan lehet fejleszteni.
Tapasztalat szerint a többi donga is együtt nö-
vekszik a legkisebb dongával. Szeretnénk
együtt fejlődni, hogy jobban fel tudjuk karolni
egymást, ahogy Pál apostol írta a római hívek-
nek levelében: Karoljátok fel tehát egymást,
amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicső-
ségére. (Róm 15,7)

De azt is látnunk kell, hogy mindenki más-
ként csinálja. Ahogy egy szobát sem pórszívó-
zik ki két ember egyformán. Mégis a szoba ki
lesz pórszívózva. Vagy egy mosogatást sem csi-
nál egyformán két ember, és mégis tiszta lesz
minden edény. Ugyanígy közösségeinkben
sem szervez meg egy tábort két ember egyfor-
mán, de mégis lesz tábor egyszer ilyen, egyszer
meg olyan. Hála Istennek! Karoljátok fel tehát
egymást…

Ez a felkarolás olyan értelemben is igaz,
hogy egyszerre csak egy-két embert tudunk
felkarolni, mivel két kezünk van. Ahhoz, hogy
újabb embereket tudjunk felkarolni, az előző
személyeket el kell engednünk. Szó szerint és
átvitt értelemben is. El kell engednünk a kezü-

ket, tudnunk kell
megbízni bennük.
És lelkileg sem sza-
bad rájuk teleped-
nünk, nem szabad
az elvárásainkkal
gúzsba kötni a fel-
karolt személyt,
hanem tudni kell

elengedni őket és hagyni, hogy kibontakozhas-
sanak a közösségben, hogy megerősödve ők
tudjanak másokat felkarolni. Így alakul ki egy
egészséges láncolata a felkarolt személyeknek
és ez által növekszik az egészséges közösség.
Olyan, mint egy papírból készített emberlánc.
Ha minden láncszem megvan, akkor az egész
közösség összekapcsolódik valamilyen szinten
Krisztussal. Ne magunkhoz karoljuk fel a mási-
kat, hanem Krisztushoz, az Isten dicsőségére. 

LAUER TAMÁS DIAKÓNUS

A kérdésfelvetést az indokolja, hogy egyre több
esetben veszünk igénybe pszichológus szakta-
nácsadást. Ezzel együtt azt is gyakran tapasz-
taljuk, hogy nem mindig váltja be a hozzá
fűzött reményeket. Ahhoz, hogy megoldódja-
nak a lelki problémáink, magunkat teljesen oda
kell tennünk: készeknek kell lennünk változni.
Olyan is van, hogy észrevesszük, hogy valamely
családtagnak szüksége van segítségre (leg-
többször gyereknek), de azt nem vesszük ko-
molyan, hogy akik a családban élünk, mind
hatással vagyunk egymásra: részesei vagyunk
a másik sikereinek, de kudarcainak, problémá-
inak is. A sikerekkel szívesen dicsekszünk, a ku-
darcokkal már nem vagyunk így. A
legnehezebb elismerni, hogy nekünk is van
benne részünk. S éppen ezért nem szívesen
működünk együtt egy párterapeutával, hiszen
a hiba nem bennünk van – véljük – hanem csak
a házastársunkban, minket hagyjanak békén.

Az egyik nagy nehézség tehát, hogy nem
szívesen veszünk tudomást az érintettségünk-
ről.  A pszichodinamikus családmodell sokkal
nagyobb hangsúlyt tesz arra, hogy a családta-
goknak milyen kölcsönös szükségleteik, vágya-
ik, késztetéseik vannak, mint az
individuálpszichológia. A másik bökkenő az,
hogy a nehézségek nagy részét nem tudjuk
megoldani. 

Ezt fogalmazza meg Pilinszky János költő
egy beszélgetésben, amit Popper Péterrel foly-

tatott, amikor elmondja, hogy azért utálja a
„pszi”-vel kezdődő foglalkozású embereket,
„Mert nagyon nagy terheket raktok az ember-
ekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi prob-
lémának van megoldása. Ezzel sikerül
elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi,
csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani
a szexuális problémáit, a szüleivel való viszo-
nyát, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a
politikai orientációját stb.- és összeomlik. A va-
lóságban, – mondta Pilinszky – az élet dolgai-
nak többsége nem megoldható. Legfeljebb
jól-rosszul elviselhető. Óriási a különbség kö-
zöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben
problémák vannak és megoldásokra van szük-
ség, én meg úgy gondolom, hogy az életben
tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.” 

Figyelemre méltó, hogy ezt a pszichológus,
Popper Péter osztja meg, akire mély benyo-
mást tett a költő őszintesége. Tudomásul kell
vennünk, hogy vannak dolgok, amelyek nem
oldódnak meg, de erőt kaphatunk az elhordo-
zásukhoz. Nem arról van itt szó, hogy szükség
van-e pszichológus szaktanácsadásra. Termé-
szetesen van, amikor kell. S természetesen van,
amikor szükség van pszichiáterre, s gyógyszer-
re, amit felír a depresszióra vagy pánikbeteg-
ségre. Magam is szívesen dolgozok együtt az
említett szakemberekkel. Olyan tapasztalatom
is van, amikor az alapvetően nem hívő pszichi-
áter folyamatosan biztatta a páciensét, hogy

továbbra is járjon gyülekezetünkbe, mert látta,
hogy milyen nagy segítséget jelent neki egy
ilyen támogató közösség. Olyan is volt, amikor
a kliensem mondta, hogy szerinte már nincsen
szüksége a gyógyszerekre, melyeket a pszichi-
áter felírt. Figyelmeztettem, hogy ezt az orvos-
sal kell megbeszélnie, amit meg is tett. S
valóban meggyógyult a betegségéből, mert a
mennyei Atya megismerése, Isten kegyelme,
szeretete olyan gyógyító erővel bírt, hogy meg-
szűntek a fóbiái. Gyermekkori sérüléseit vagy a
házastássági konfliktusait nem lehetett sem-
missé tenni. De az irgalom, a jézusi kegyelem,
mely arról szól, hogy Jézus szolgál, és életét ad-
ja váltságul sokakért, erőt adott neki az élet el-
hordozásához. Sőt, talált egy vak nénit, aki már
nem tudott gyülekezetbe jönni, s felkarolta.

C. G. Jung, a XX. század egyik legnagyobb
nevű pszichológusa fogalmazott egy lelkészek
számára szervezett konferencián úgy, hogy ha
az egyház a helyén lenne az emberek életében,
azaz átmenne mindaz, amit képvisel az egyház,
akkor rájuk, pszichológusokra nem lenne szük-
ség. De addig is, amíg az emberek nem köze-
lednek a jézusi kegyelemhez, ha nem is ad
teljes gyógyulást a lélektan, azért segít. Sőt!
Lépcsőfok lehet a Jézusban megismerhető ke-
gyelem felé. Szívesen vagyok segítő ezen az
úton bárki mellett, aki ezt szeretné igénybe
venni.

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

MENTÁLHIGIÉNÉS LELKIGONDOZÓ

Pszichológus – igen vagy nem?

Karoljátok fel egymást!

Események, információk
Március
• Nagyböjt péntekjein 17.15-től keresztútjárás
a templomban. 
• 19. Szent József ünnepén egésznapos szent-
ségimádás a templomban. 
• 28-29-30. Nagyböjti lelkigyakorlat, Dóka Ta-
más gyömrői plébános atya vezetésével az
esti 18 órai szentmisék keretében.

Április 
14. Virágvasárnap 
18. Nagycsütörtök 
19. Nagypéntek 
21. Húsvétvasárnap

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



KÖZÉRDEKŰ

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.

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

DPMV Zrt. diszpécser szolgálat 
(0-24h) 06 29 340 010,  06 70 682 7546 

Legközelebbi ügyfélszolgálat: 
Kerepes, Szabadság út 100. Nyitvatartás: 
hétfő 12-16.00, szerda: 8-18.00, péntek: 8-12.00

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
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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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

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: helyhiány miatt szünetel
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 minden nap 16 óra után és hét-
végén a következő telefon számon lehet segítséget kérni: 

Krízis telefonszám: 0670/334-0134

SZOCIÁLIS HÁLÓ

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE 2019 MÁRCIUS-ÁPRILIS

Ügyfélszolgálat: Nagytarcsa, Sport utca 5. 
Ügyfélszolgálati idő: minden hétfőn 08:00-18:00 valamint minden szerdán 08:00-16:00 óráig
E-mail: nagytarcsa@eth-erd.hu 
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KÖZÉRDEKŰ

Lbub GYÓGYPEDIKŰR
Nagytarcsa, Bocskai u. 55. 

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

A Nagytarcsai Közszolgáltató 
munkatársakat keres

1 fő férfi munkatársat gépjárművezetői munkakörbe

Elvárás: hivatásos tehergépjármű vezetői engedély
Munkavégzés helye: Nagytarcsa

Munkaidő: 8 óra 
Bérezés: megegyezés szerint

1 fő férfi munkatársat kertész munkakörbe

Elvárás: mezőgazdasági ismeretek
Munkavégzés helye: Nagytarcsa

Munkaidő: 8 óra 
Bérezés: megegyezés szerint

1 fő női munkatársat alkalmi takarítónői munkakörbe

Elvárás: precíz munkavégzés
Munkavégzés helye: Nagytarcsa Általános Iskola

Munkaidő: 8 óra 
Bérezés: megegyezés szerint

Érdeklődni: Ősz Gyula ügyvezető igazgatónál
06-20-479-5156

Nagytarcsa  Közalapítvány 

Kérjük, idén is támogassa 
adója 1%-ával  

lakhelyét!

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

Kövesse nyomon Nagytarcsa és a térség eseményeit 
a SzilasTV műsorában!

Ugye, Te is jössz 
március 23-án 

egy jó kis szemétszedésre 
Nagytarcsára és környékére? 

Részt veszel Te is? A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület
csatlakozott a TeSzedd! 2019-es kampányához. Ez azt je-
lenti, hogy Nagytarcsa belterületét és a Nagytarcsáról ki-
vezető utak mentét (Cinkota, Kistarcsa, Rákoscsaba és
Isaszeg felé) megszépíthetjük.
A szervezők szeretettel várnak gyerekeket és felnőtteket
egyaránt a szemétszedésre. Az esemény március 23-án
reggel 9 órakor kezdődik. A gyülekező helyszíne: Polgár-
mesteri Hivatallal szemben a piac területén, azaz a Rákóc-
zi utca és a Múzeumkert utca sarka.  A szemétszedés kb.
déli 12 óráig tart.
Zsákot és kesztyűt a TeSzedd Mozgalom biztosít, de ké-
rünk, ha teheted, hozz magaddal láthatósági mellényt, és
ha szeretnéd, saját kesztyűdet.
A balesetveszélyes területek miatt a munkavégzéshez
szükség lesz a résztvevőknek egy munkavédelmi oktatás-
ra, amit a helyszínen megtartunk. Aki részt vesz a szemét-
gyűjtésen, annak szükséges aláírnia a jelenléti ívet, amin
igazolja, hogy a helyszínen tartott munkavédelmi oktatá-
son részt vett, és az egyéni védőeszközöket átvette (kesz-
tyű, zsák). 
Szemétszedés után a Nagytarcsai Közszolgáltató minden-
kit vendégül lát egy tál meleg ételre a Grundon. 
Szervezők: a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület, nagytar-
csai civilek, az ÉTH- Érd és Térsége Hulladékkezelési Non-
profit Kft. nagytarcsai kirendeltsége.
Támogatók: Nagytarcsa Önkormányzata és a TeSzedd! or-
szágos mozgalom.

Előre is köszönjük a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület-
nek, Nagy Tibornak, Rónainé Krisztina képviselőasszony-
nak, Zavicsa-Varga Viktóriának, Tokaji Attilának és az ÉTH
Nonprofit Kft. nagytarcsai kirendeltségének  a szervezést,
a csatlakozást és a lebonyolítást.
Az eseményről a Nagytarcsai Tükör áprilisi számában rész-
letesen beszámolunk. 

ÁDÁNY BARBARA
AZ ÉTH- ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.

NAGYTARCSAI KIRENDELTSÉGÉNEK VEZETŐJE



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 

IS
O 

14
00

1

IS
O 

 90
01

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

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

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

abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Minden héten friss tőkehús!

Nyitva: 
minden pénteken 10-19-ig,

szombaton zárva!

MEGNYÍLT a 
A BOCSKAI KÖZBEN, 

A NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN.

SZERETETTEL VÁRJUK 
MINDEN KEDVES
VASÁRLÓNKAT!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

MINDEN NAP  07-20 ÓRÁIG!

Barbara kutyakozmetika 

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


