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KÖZÉRDEKŰ

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Magyarország köztársasági elnöke a
233/2016.(VII.5.) KE határozatában az Ország-
gyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elren-
delt országos népszavazást 2016. október 2.
napjára tűzte ki a következő kérdésben: „Akar-
ja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa a nem ma-
gyar állampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését?”

A 2016. október 2. napjára kitűzött orszá-
gos népszavazás eljárási határidőinek és határ-
napjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII.
5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel
a figyelmet:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény által létrehozott központi névjegyzék
tartalmazza a választópolgárok adatait vala-
mint a választásokkal kapcsolatosan tett külön
nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értel-
mében a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti

I.) szavazási segítség iránti igényének
II.) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illet-

ve a bejegyzés törlését.

I. szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kér-

heti, hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére

• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,

• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-
írásos sablont kapjon a szavazás napján,

• akadálymentesített szavazóhelyiségben
A Braille-írással ellátott szavazósablon

igénylésének határideje 2016. szeptember 23-
án 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség
iránti kérelem2016. szeptember 30. (péntek)
16.00 óráig nyújtható be.

II. Személyes adatok kiadásának megtiltása
A kezdeményezés szervezői továbbá a kez-

deményezésben részt nem vevő, de ország-
gyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok
kérhetik, hogy választási kampány céljára a vá-
lasztópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti
Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem
szeretné, hogy személyes adatai választási
kampány célokra átadásra kerüljenek, az adat-
kiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával
megtilthatja.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016.

augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri név-
jegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópol-
gár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megkül-
deni. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek leg-
később 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár 2016. szep-
tember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgár mozgóurna iránti kérel-
mének legkésőbb 2016. szeptember 30-án
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi vá-
lasztási irodához, amelynek szavazóköri név-
jegyzékében szerepel vagy 2016. október 2-án,
legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a sza-
vazatszámláló bizottsághoz.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag kül-

földön szeretne élni a választójogával, legké-
sőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00
óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti név-
jegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt
felvételét követően módosítja korábbi szándé-
kát, és mégis Magyarországon szeretne sza-
vazni, legkésőbb 2016. szeptember 24.
(szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti
névjegyzékből való törlését és a lakóhely sze-
rinti szavazóköri névjegyzékbe történő vissza-
vételét.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de

nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a
választás kitűzését követően, legkésőbb 2016.
szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását
követően módosítja korábbi szándékát és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben
vagy más település szavazóhelyiségében sze-
retne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek)
16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda ve-
zetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítá-
sát vagy visszavonását.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossá-

ga, illetve fogvatartása miatt nem tud megje-
lenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek)
16.00 óráig a helyi választási irodához, a szava-
zás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bi-
zottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak
írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével,
az igénylés indokával és aláírásával ellátott be-
jelentésben! 

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési
kérelem alapján lakóhelyétől eltérő települé-
sen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a
kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt sza-
vazókörben adhatja le, mert szavazni csak eb-
ből a szavazókörből tud hozzá a
szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóur-
nával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett

tartózkodási helye szerinti helyi választási iro-
dában,

• levélben, a választás hivatalos honlapján,
illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye sze-
rinti helyi választási irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhetők itt az
oldalunkon, valamint a Nemzeti Választási Iro-
da honlapján is.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:

Választási szervek elérhetőségei
Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI)

vezetője: Solymosi Beáta jegyző (70/387-
45879).

HVI vezető helyettese: Hertelendy Zoltánné
jegyző helyettes (tel.: 28/450-204/110. m.; mo-
bil: 70/977-0983; e-mail: ado1@nagytarcsa.hu)

informatikai munkatárs: Németh Katalin
HVI tag (tel.: 28/450-204/107. m. ; mobil:
70/337-1752; e-mail: igazgatas1@nagytar-
csa.hu).

HVI elérhetősége:
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.. (Nagytarcsai

Polgármesteri Hivatal épülete)
tel: 28/450-204, fax: 28/450-204/116., e-ma-

il: jegyzo@nagytarcsa.hu,
internet: www.nagytarcsa.hu Kiemelt Infor-

mációk-Népszavazás 2016.

Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját leg-

később 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig le-
het bejelenteni.  

A szavazatszámláló bizottság, valamint az
egy szavazókörrel rendelkező településen a
helyi választási bizottság tagjai 2016. október
3-án mentesülnek a jogszabályban előírt mun-
kavégzési kötelezettség alól.

A munkáltató a szavazatszámláló bizottság
tagját megillető bér és járulékai megtérítését
2016. október 3-tól 2016. október 7-én 16.00
óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Kampány
A népszavazási kampányidőszak 2016. au-

gusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig
tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épü-
letnek a szavazóhelyiség megközelítését szol-
gáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül – közterületen – választási
kampánytevékenység 2016. október 2-án nem
folytatható.

2016. október 2-án választási gyűlés nem
tartható.

2016. október 2-án politikai reklámot nem
lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy ab-
ba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség
van, 2016. október 2-án nem léphet be. Az
épületből kilépők megkérdezésével készített
közvélemény-kutatás eredményét (exit poll)
csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad
nyilvánosságra hozni.

SOLYMOSI BEÁTA
JEGYZŐ

Tisztelt Választópolgárok!
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RENDEZVÉNYAJÁNLÓ
Augusztus 20-án a Falumúzeum két rendezvénynek is helyt ad. 14
órától kezdődik a II. Mölkky Fesztivál. A szervezők vidám családi
programokkal, az Olimpia jegyében szervezett sportversenyekkel,
kézműves foglalkozásokkal kedveskednek a látogatóknak. 
A Fesztivál keretében tartjuk a Szent István napi ünnepséget  18
órakor, a Falumúzeumban. Ünnepi műsorral, kenyérszenteléssel
tesszük emlékezetessé nemzeti ünnepünket. 
Augusztus 28-án reggel 8-órától kezdődik a Nagytarcsai Vadász-
nap a Füzesligeti Szabadidőparkban. Vadfőző verseny, vadászmi-
se, szarvas-bőgő verseny és még sok érdekes program várja az
érdeklődőket. 
Augusztus 25-én zárul a SZERETLEK NAGYTARCSA fotópályázat. A
szervezők várják a pályaműveket.
Szeptember 3-án szombaton lesz a NAGYTARCSAI LIGET FESZTI-
VÁL a Füzesligeti Szabadidőparkban. Sztárfellépőkkel, koncertek-
kel, sokféle szórakozási lehetőséggel várjuk a kilátogatókat. A
Liget Fesztivál keretében lesz a Parasztolimpia, valamint a jóté-
kony célú SÜTIVERSENY is, melynek bevétele a szabadidőpark fej-
lesztését szolgálja.
Szeptember 10-én pénteken 19 órától kezdődik a nagysikerű GI-
TÁRMÁNIA együttes koncertje a Táncsics Művelődési Házban.
Szeptember 17-18 között lesznek a NAGYTARCSAI KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG NAPOK 
Szeptember 24-25. Falunap a szüret jegyében, hagyományos népi
vásár és búcsú. Az év egyik legnagyobb hagyományőrző rendez-
vénye.
Szeptember 30. péntek 19 óra: SZÉCSI PÁL EST - Nagytarcsai Szín-
házi Estek a Táncsics Művelődési Házban. 
A meghívókat, felhívásokat megtalálják lapunk különböző oldala-
in, a plakátokon és a honlapon: www.nagytarcsa.hu.

A SZERVEZŐK

A képviselőtestület a nyári szünetben is
ülésezett. Az alábbi döntések születtek:

Közbeszerzései Szabályzat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy a 2009.
június 22-én hatályba lépett Közbeszerzé-
si Szabályzatot hatályon kívül helyezi és
elfogadta az új jogszabálynak megfelelő
Közbeszerzési Szabályzatot. 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló
Bizottságba Kertész Lászlót, Ősz Gyulát és
Balik Leventét delegálta

Pályázat energetikai felújításra

A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a Helyőrségi Művelődési Otthon (2142
Nagytarcsa, Rákóczi u. 84.) és a Nagytar-
csai Szociális Segítő Szolgálat (2142 Nagy-
tarcsa, Zrínyi u. 38.) épületének
energetikai felújításához pályázni fog, a
pályázat benyújtásához szükséges közbe-
szerzési eljárást megindítja. Felkérte a Pol-
gármestert műszaki ellenőr kiválasztására. 

Közbeszerzési eljárás nyertesei

A testület úgy határozott, hogy a Nagy-
tarcsa, KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázat,
épületenergetikai fejlesztések megvalósí-
tása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ér-
vényes ajánlatok közül a közösségi ház
(HEMO) energetikai felújítására a KINAMÉ
Kft-t (Az ajánlat nettó 65.602.644 Ft+ÁFA),
a családsegítő energetikai felújítására a
Bria Inter Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlatte-
vőnek, (Az ajánlat nettó 18.086.838
Ft+ÁFA). Mindkét esetben 36 hónap teljes
körű garanciát tartalmaznak az ajánlatok.
Felkéri a Polgármestert, hogy a kivitelezé-
si szerződést kösse meg.

Településfejlesztési koncepció

A testület úgy határozott, hogy a tele-
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján a véleményezést követő-
en a beérkezett véleményeket és a jegy-
zőkönyvet elfogadja, ezzel a
véleményezési szakaszt lezártnak tekinti,
s annak benyújtását javasolja. 

Sportpark fejlesztés

A Kormány döntött a Nemzeti Szabad-
idős – Egészség Sportpark Programról,
amelynek alapvető célja, hogy olyan kö-
zösségi terek kerüljenek az ország minél
több területén kialakításra, ahol vala-
mennyi korosztály aktívan töltheti el sza-
badidejét igényes szabadtéri
létesítményekben, sport parkokban (stre-
et workout). A programra Nagytarcsa is
beadta a pályázatot. A Program keretében
Nagytarcsa – lakosainak számát tekintve -
2 db sportparkra és 1 db 200 vagy 400
méteres futókörre adhatja be kérelmét. A
programban való részvételhez a sportpar-
kok esetében nincs szükség önrészre, de a
futókör esetében 50%-os önerő biztosítá-
sa szükséges. Nagytarcsa Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által meghirdetett Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark programban való
részvételéhez szükséges 50%-os önerőt a
2017. évi költségvetés keretének terhére
biztosítja. Felkéri a Polgármestert a támo-
gatáshoz szükséges dokumentumok be-
nyújtására. 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ

Napirenden
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KÖZÖSSÉG

Újra kidoboljuk!

Nagytarcsa Község Önkormányzata támogatásával, és a 
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

szervezésében, 
2016. szeptember 24-én és 25-én

újra megrendezésre kerül a

„FALUNAP, A  BETAKARÍTÁS  ÉS  A  SZÜRET  JEGYÉBEN” 
című önkormányzati rendezvény.

A részletes programot  a Nagytarcsai Tükör szeptemberi szá-
mában olvashatjuk.
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HAGYOMÁNY

Július 23-án nagy ünnepségre készülődött a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egye-

sület (NHKE) Venčok kórusa: megalakulásuk 20
éves évfordulóját ünnepelték a meghívott kör-
nyékbeli kórusokkal, az egyesület tánccsoport-
jaival és a megjelent kedves vendégekkel. 

Az ünnepség eredeti helyszíne a Múzeum-
kert lett volna, de sajnos az eső a Blaskovits
Oszkár Általános Iskola tornatermébe kénysze-
rítette a fellépőket és az érdeklődőket. 

A kulturális műsor Rimóczi Sándor polgár-
mester megnyitó beszédével vette kezdetét. 

Ezt követően a Venčok kórus alapító-, volt-,
és jelenlegi tagjait szólították a színpadra. Bá-
tori László NHKE elnöke köszöntötte az ünne-
pelteket emléklappal virággal, majd közösen
elénekelték a magyarországi szlovákok himnu-
szát:

Daj Boh šťastia tejto zemi, 
všetkým ľudom v nej! 
Nech im slnko jasne svieti
každý boží deň. 
Nech ich sused v láske má, 
nech im priazeň, pokoj dá. 
Daj Boh šťastia tejto zemi, 
všetkým ľudom v nej!

S hogy azok is értsék, akik nem beszélik a
szlovák nyelvet, magyarul is előadták:

Uram, áldd meg ezt a földet, 
s minden nemzetét!
Napod fénye boldogítsa 
népek életét.
Szomszédok közt megértést, 
szeretetet és békét.
Uram áldd meg ezt a földet 
s minden nemzetét!

Az ünnepeltek köszöntése a fellépő csopor-
tok képviselői és VIP vendégek felszólalásával
folytatódott. 

A jubiláló nagytarcsai asszonykórus a kultu-
rális műsor nyitásaként egy szlovák népdal-
csokrot adott elő.

A második műsorszámban a környékben
élő szlovákság hagyományos tánclépései ele-
venedtek meg a senior tánccsoport előadásá-
ban, kiegészülve az asszonyok énekével.

Az első vendégszereplő az Isaszegi Asz-
szonykórus volt, majd a hazaiak fiatal tánccso-
portja következett két hagyományos magyar
tánccal.

A Keresztúri Szlovák Asszonykórus Hagyo-
mányőrző népdalkör Bartók Béla által gyűjtött,
valamint saját gyűjtésű rákoskeresztúri népda-
lokat adott elő.

Őket követte a Cinkota-Csömör összevont
kórus, majd a nagytarcsai néptánccsoport a

„Galgagutai táncok” című koreográfiát adta
elő. A kistarcsai Kéknefelejcs Népdalkör tagjai
szlovák és magyar dalokat énekeltek.

Befejezésként újra a nagytarcsaiak követ-
keztek: az asszonykórus szlovák dalokkal bú-
csúzott, majd a tánccsoport tagjai ízelítőt
adtak a régi nagytarcsai bálok hangulatából.

A kulturális műsor végén a megjelentek kö-
zösen dalra fakadtak, a „Dobrú noc má milá,
dobrú noc….” kezdetű ének csendült fel.

Ezt követően a műsorvezetők, Bátori Csen-
ge és Tagai Péter meginvitálták a vendégeket
egy kis beszélgetésre és vacsorára. 

Vacsora után a talpalávalót Kohajda Tamás
biztosította, és a dalos-táncos kedvű vendégek
nem voltak restek ledolgozni a vacsorát.

Köszönjük a Nagytarcsai Hagyományőrző
Kulturális Egyesület tagjainak, a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzata tagjainak, a telepü-
lési Önkormányzat, a Magyarországi Szlovákok
Szövetsége Közhasznú Alapítvány jelentős tá-
mogatását, a Közszolgáltató dolgozói, valamint
az önkéntesek és szimpatizánsok munkáját.

Kívánjuk, hogy a következő jubileumi gálát
is együtt ünnepelhessük!

NÉMETH KATA

HHúússzzéévveess  
aa  VVeennččookk
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A Venčokról
A Nagytarcsai Hagyományőrzők

az 1950-es évek végén alakultak,
először, mint kórus, később pedig
mint kórus és néptáncegyüttes. Cél-
juk a hagyományok őrzése, a népdal
és néptánc megismertetése, meg-
szerettetése volt.

A 80-as évekig nagy utat futottak
be, sok belföldi és külföldi fellépést
mondhattak magukénak. A 80-as
évek közepétől változóan, hol kórus-
ként, hol tánccsoportként, hol mind-
két formában élték, formálták
kulturális és nemzetiségi hagyomá-
nyaikat. 

A VENČOK, azaz KOSZORÚ hagyo-
mányőrző Népdalkör 1996 őszén
alakult újjá. 

2007-ben újjá alakult a tánccso-
port az akkor is működő Venčok asz-
szonykórussal, illetve az akkori
Szlovák Önkormányzattal közössé-
get alkotva közösen őrzik őseik rá-
juk hagyott kulturális, szellemi, és
hitbéli hagyományait. 

Az újjá alakulás új lendületet, ho-
zott a hagyományőrzők számára.
Azóta is működnek, ez idő alatt szá-
mos alkalommal az ország több
pontján, továbbá Erdélyben, Finnor-
szágban és Prágában léptek fel.
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NEVELÉS

AKI TÁVOZIK: ANTAL ÉVA

TÖBB MINT NEGYVENÉVES ÓVÓNŐI SZOL-
GÁLAT UTÁN NYUGÁLLOMÁNYBA VONUL
ANTAL ÉVA, ÓVODAVEZETŐ. NYÁRI KAR-
BANTARTÁS, NAGYTAKARÍTÁS FOLYIK A
CSILLAGSZEM ÓVODÁBAN, A LEKÖSZÖNŐ
INTÉZMÉNYVEZETŐVEL A BEVELŐI SZOBÁ-
BAN BESZÉLGETÜNK PÁLYÁRÓL, HIVATÁS-
TUDATRÓL, MÚLTRÓL ÉS JÖVŐRŐL.

– Volt valami küldetéstudat benned, amikor
erre a pályára adtad a fejed?

– Ezek nagy szavak. Azt hiszem, inkább
csak egy érzés volt bennem, amit úgy tudnék
szavakba önteni, hogy szerettem gyerekek
közt lenni. Amikor leérettségiztem, 1975-ben,
úgy gondoltam, bekopogok a nagytarcsai
óvodába, hiszen tudtam, hogy óvónő-hiány-
nyal küzdenek. Fel is vettek képesítés nélküli
óvónőnek. És bedobtak a mélyvízbe. Három
csoport volt az oviban, s ehhez két óvónő. Ti-
zenkilenc évesen megkaptam a harmadik
csoportot, harminchat gyerekkel.

– Gondolom, a kezdeti lépésekben a két ta-
pasztaltabb kolléganő sokat segített…

– Hát, erre nem igazán volt lehetőség, hi-
szen ők is egyedül birkóztak a saját csoport-
jukkal. Viszont nagy szerencsém volt, hogy
olyan dajka nénivel dolgozhattam együtt, aki
idős volt, tapasztalt, és nagyon szerette a
gyerekeket. Ő irányította kezdeti lépéseimet,
mondhatom, nagyon becsültük egymást.Tő-
le tanultam meg sok mindent a gyakorlat-
ban, s akkor alakult ki bennem a felismerés,

amit azóta is vallok, hogy minden dolgozó-
nak ugyanolyan fontos szerepe van egy ilyen
gyermekintézményben, egymás nélkül nem
boldogulnánk.

–  Közben megszerezted a képesítést is…
– Igen, munka mellett jártam a tanítókép-

ző főiskola óvónői szakára, pénteki és szom-
bati napokon, és megszereztem a diplomát. 

– Huszonegy év gyakorló óvónői munka
után 1996-ban neveztek ki az intézmény veze-
tőjének, s azóta, tizenkilenc éve töltötted be ezt
a munkakört. Mit tartasz a legfontosabbnak az
eredményeid közül?

– Szerintem a szakmai munka mellett a
legfontosabb dolog, hogy bízzunk egymás-
ban, becsüljük meg minden kolléga szemé-
lyét és szerepét, mert csak így lehet
zökkenőmentes a nevelési munka. Minden-
nek végeredménye az, hogy a gyerekek is szí-
vesen járnak ide, hiszen ébren töltött idejük
nagyobb részéven velünk vannak.

– Nagy eredmény volt az is, hogy hét éve pá-
lyázati forrásból megépült ez a csodálatos új
óvoda. Nagy öröm volt a költözés? 

– Egyrészt igen, másrészt nagyon sajnál-
tuk elhagyni a régi épületet. Kisebb volt, s bár
tudjuk, hogy elavult és veszélyessé is vált, mi
mégis jól éreztük ott magunkat. Természete-
sen az újnak is megvannak az előnyei, a régi
száz fős helyett itt már százötven gyereket tu-
dunk fogadni, igaz, lassan ezt is kinőjük, hi-
szen az új nevelési évet már százhatvannégy
gyermekkel kezdjük.

– Két cikluson keresztül önkormányzati kép-
viselőnek is megválasztottak. Gondolom ez a

nyolc éves önkormányzati munka sem telt ha-
szontalanul.

– Amellett, hogy beleszólhattam a telepü-
lés ügyeibe, nagyon fontosnak tartom, hogy
a fenntartó szemszögéből is megtanultam
látni az intézményünk működését.

– Négy évtized alatt sok apróság megfordult
a Csillagszem óvodában. Gondolom, több szá-
zan is.

– Bizony, s a régebbi „gyerekeim” gyerekei
közül is sokan kerültek ide, s ma már az egy-
kori ovisok közül többen az unokájukat hoz-
zák…

– Mivel töltöd majd a rengeteg szabad idő-
det? Mennyiben változik meg az életed?

– Itt vezettem az intézmény, felelős voltam
a gazdálkodásért, a gyerekek neveléséért.
Mostantól otthon végzem ugyanezt, kisebb
léptékben. Vezetem a háztartást, ügyelek a
család gazdálkodására, unokát nevelek… De
szeretek kirándulni és kertészkedni, ha kikap-
csolódni vágyom. És, ha nagyon hiányzik
majd a gyerekzsivaj, benézek az öviba.

AKI JÖN:  HAUPTMANNÉ 
BARAKSÓ KATALIN

A NYUGDÍJBA VONULÓ ANTAL ÉVA UTÁN A
CSILLAGSZEM ÓVODA VEZETŐJÉNEK SZÉ-
KÉT – A FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZAT
DÖNTÉSE ALAPJÁN HAUPTMANNÉ BARAK-
SÓ KATALIN FOGLALJA EL. 

– Tíz éve költöztél családoddal Nagytarcsá-
ra. Hogyan alakult a pályád mindezek előtt, s
mi történt a költözés után?

– Közel két évtizedes óvodapedagógusi
munka állt már mögöttem, amikor ide köl-
töztünk. A főváros különböző kerületeiben
dolgoztam óvónőként, majd Szilasligetre ke-

rültem a Wéber Ede utcai Csicsergő óvodába.
Aztán hét évvel ezelőtt, amikor átadták a
nagytarcsai Csillagszem óvoda új épületét, a
férjem unszolására beadtam a pályázatomat.
És Antal Éva felvett ide engem. 

– Milyen tapasztalatokat szereztél az elmúlt
hét esztendő alatt?

– Családias légkört, nagyon összetartó kol-
lektívát találtam itt. Nincs a kollégák közt ás-
kálódás, rivalizálás, úgy élünk itt, mintha
tényleg ez volna a második otthonuk. Regge-
lente otthonról haza jövünk. Hiszem, hogy a
gondjainkra bízott gyermekek a legfőbb
nyertesei annak, hogy az óvoda dolgozói
nem gyomorgörccsel érkeznek a munkahe-
lyükre, hanem örömmel, egymás iránti tiszte-
lettel, megbecsüléssel, segítőkészséggel.

– A hét év alatt hány csopotod volt itt nagy-
tarcsán? 

– Kettő, és sajnos a másodikat az utolsó
évükben át kell adnom, amitől a szívem sza-
kad meg, de sajnos ez most így alakult. A ki-
csiknek próbáltam elmagyarázni,
szemlátomást is értik is, de azért többen kér-
dezgettek a szüket előtt: „miért akarsz te ve-
zető lenni?“

– Milyen tervekkel foglalod el a nemzeti ün-
nep után az intézményvezetői széket?

– Az elmúlt évek alatt Antal Évától sokat
tanultam. Jó példát láthattam, hogyan is kell
vezetni egy ilyen intézményt. Nehéz lenne
más programot és irányvonalat megfogal-
mazni, csak azt mondhatom, úgy szeretném
folytatni, ahogyan ő végezte itt a munkát, s
akkor nagy baj nem lehet. Amit felépített, azt
szeretném tovább építeni.

– Hogyan lehet, hogyan kell tovább építeni?
Hol lehet és hol kell előre lépni?

– Kisebb kiegészítésekre szükség lesz, eh-
hez természetesen a fenntartó önkormányzat
segítségére is szükségünk van. Szeretnénk az
udvart bővíteni. Régi gond, hogy a nyári hó-
napokban kevés az udvaron az árnyék, hiszen
kicsik még a fák, ezért az árnyékolást meg
kell oldanunk. Előre kell lépnünk a csapadék-
víz elvezetése terén is…

– Készen állsz a feladatra?
– Természetesen, hiszen másképp el sem

vállalhatnám. De megnyugvással tölt el, hogy
Évi megígérte, felmentési ideje alatt is benéz
majd, s ha kérem, segít az első lépéseknél…

ZS. I. FOTÓ: ZSALAKÓ BALÁZS

Vezető óvónő váltás a Csillagszem Óvodában
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M E S É L Ő  É P Ü L E T E K  
P E S T M E GY É B E N  

2016-ban egy szélesebb körben is kiterjesztett gyűjtőmunkán ala-
puló módszertani kiadványt kívánnak összeállítani. A projekt koordi-
nálója a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája, a kiadvány
létrejöttét Pest Megye Önkormányzata támogatja.  Pest megye érté-
keit képviselő, és épületekhez kapcsolódó helyi történeteket gyűjte-
nek egy csokorba, és azok közművelődési, közösségi művelődési
lehetőségeihez kívánnak hozzájárulni. Az adott településen lévő, vá-
lasztott épülethez kapcsolódó helyi meséket, anekdotákat gyűjtenek
össze, ezeket professzionális fotókkal illusztrálják. Céljuk elsősorban
nem a nemzetközileg is már elfogadott, emblematikus épületek „új-
ra” feltárása, hanem megtalálni a településen az egyéb, még nem is-

mert értékes „gyöngyszemeket”, helyi jelentőségű építményeket.
Reményeik szerint az egész Pest megyét átfogó értékfeltáró munka a
jövőben tovább segíti, illetve erősíti a helyi közösségek kulturális
örökségekre alapozott kezdeményezéseit. A tervek alapján 2016
őszén fogják a lakosság elé tárni az értékeket nyomtatott formában.
Az elkészült kiadvány, mint módszertani kézikönyv, támogatja majd
az ország más pontján zajló értékfeltáró munkát is.

A Mesélő épületek Pest Megyében című kötetbe kerülnek be azok
a figyelemre méltó beadványok, amelyeket a IV. Kulturális Közfoglal-
koztatási Programban részt vevő közösségi munkások és partner-
szervezetek beküldenek. Nagytarcsán a Falumúzeum és a Községi
könyvtár foglalkoztatásában Richter Marianna és Simon Andrea adot-
tA köbe elfogadott, sikeres gyűjtőmunkákat. A következő lapszá-
mokban ezekből idézünk majd olvasóink számára.

GYŰRINÉ KOVÁTS ANDREA MÚZEUMVEZETŐ

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. augusztus 25.
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Megérkezett a könyvtárba a Pest Megyei Könyvtárból a Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül  rendelt  újabb könyv-
csomag, több mint száz érdekesebbnél érdekesebb könyvvel.
Ezekből szemezgettem kedvcsinálónak, ízelítőnek pár darabot.  A
nyár a pihenés és feltöltődés ideje is.  A szabadságolás ideje alatt,
a szabadidőnk hasznos eltöltéséhez gyakran nyúlunk a könyvek
után. A jó olvasnivaló kikapcsol, felüdít és erőt ad. Szinte elkép-
zelhetetlen a könyvek nélkül a nyár.  Remélem, mindenki talál
kedvére valót az alábbi válogatásban.

Felnőtteknek szóló  olvasmányok:

Ken Follett: Hat nap múlva telihold; Kulcs a Manderley-ház-
hoz. Mindkét regény a II. világháború idején játszódik. Az írótól
megszokott izgalmas stílusban, a fordulatokban és események-
ben gazdag történetek jó időtöltést ígérnek.

Cserna-Szabó András: Sömmi. Rózsa Sándor hiteles történe-
tét, legkedvesebb cimborája Veszelka Imre meséli el. A kötet vé-
gére érve összehasonlíthatjuk a korábbi írásokkal, amelyeket
számos író feldolgozott Aranytól Krúdyn keresztül Móráig és még
lehetne folytatni a sort.

Agatha Christie: A kis szürke agysejtek: Poirot bölcsessé-
gei. Válogatás több mint ötven regényből és novellából; idéze-
tek, ezekből megismerhetjük Hercule Poirot,  a világ leghíresebb
nyomozója, Agatha Christie „szülöttje”  gondolkodását.

Jonas Jonasson: A százéves ember aki kimászott az abla-
kon és eltűnt. A svéd Rejtő Jenő, aki megírta a 21. századi Svej-
ket. Fülig Jimmy szelleme találkozik az egykori cseh bakával, a
találkozás eredményét elolvashatjuk a könyvből. A regényt már
harminc nyelvre lefordították, de Svédországban is nagy népsze-
rűségnek örvend.

Urbán Szabó Krisztina: Macskanapló.  Az emberek világa
macskaszemmel. Nokedli, a kölyökmacska előadásában, aki  gaz-
dájánál annyi új élményre tesz szert,  hogy  naplóírásba kezd, ne-
hogy elfelejtse ezeket. 

Karen White: Köztes idő. Egy idős asszony és egy fiatal nő ba-
rátsága kapcsán több titokra derül fény a régmúltból, s ez mind-
kettejüknek segíthet abban, hogy végre szembe tudjanak nézni a
fájó emlékekkel, s lezárják, amit le kell zárni... Sikerül-e ez? Meg-
tudhatjuk a könyvből.

Juliette Fay: Édes otthon. Sean Doran húsz éve ápolóként
dolgozik a harmadik világ katasztrófák sújtotta országaiban,  ki-
merült, kiégett állapotban visszatér otthonába, hogy megpihen-
jen, ám a család  és a velük járó kötelmek, lehetőségek új világot
tárnak fel előtte.  Az ezeket kísérő események és szereplők arra
késztetik őt, hogy átgondolja mindazt, amit az idáig a családjáról,
önmagáról és életcéljáról gondolt. Egy olyan utazásra hív ben-
nünket az író, ahol megtapasztalhatjuk az édes otthonig vezető
rögös, ámde élményekkel teli utat, a szeretet és a szerelem min-
dent legyőző erejét.

Böjte Csaba: Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai  Is-
ten ajándékairól, gyönyörű versrészletekkel kiegészítve.

Böjte Csaba: A szeretet bölcsője. Egy könyv a házasság mér-
földköveiről; az önismeretre vezető úttól a jegyességen át, a gye-
rekvállalásról, a munkáról, a szenvedésről, egészen az időskorig. 

Garry Chapman: A jól működő család 5 jellemzője. Mitől
működik jól egy család, mi szükséges a harmonikus családi élet-
hez? Megtudhatjuk a népszerű családterapeuta könyvéből,
amelyből saját tapasztalatai, családi életének buktatói sem hiá-
nyoznak.

Gyerekeknek szóló könyvek:

Óvódásoknak:
Nézd meg milyen egy farm!  Milyen állatok élnek a farmon,

milyen növényeket termesztenek, és ezekhez milyen gépeket
használnak, mindezt meg lehet tudni ebből a szép képeskönyv-
ből.

Nézd meg, hol laknak az állatok! A fa tetejétől a tenger fene-
kéig megismerhetjük az állatok lakóhelyeit ebből a gyönyörű
könyvből.

Bartos Erika: Bogyó és Babóca rajzol. Egy izgalmas bábelőa-
dás történetét ismerhetjük meg, és megtudhatjuk, hogyan szüle-
tett meg egy kavicskiállítás.

Kisiskolásoknak:
Két újabb Findusz könyvvel is gyarapodott a könyvtár
A kandúr szülinapi tortája,  és  a  Lesz nemulass, Findusz!

címűekkel.
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr. Hogyan lesz egy

kitalált cirkuszból igazi? Megtudhatjuk ebből a kalandos könyv-
ből. Csukás István klasszikus regénye új köntösben olvasható.

Elisabetta Gnone: Fair Oak az ikrek titka. A Fair Oak sorozat
első kötetében megismerhetjük a réges régi falucskát, melynek
történetét egy kis tündérke meséli el. Ebben részesei lehetünk a
két ikerlány, Vanília és Pervinka csodálatos kalandjainak.

Kamaszoknak:
Kristin Gier: Zafírkék: Időtlen szerelem. Szerelmesek idő-

utazása a múltba. Gideon és Gwen romantikus és humoros törté-
nete. 

Gerald Durell: Családom és egyéb állatfajták. Öt esztendő
története, melyet Korfu szigetén töltött a Durell család. Ez a könyv
Gerald Durell állati és emberi csudabogarainak immár klasszikus
foglalata.

A következő számban az ismeretterjesztő könyvekből adunk
válogatást. A nyárra mindenkinek jó pihenést, és sok jó, tartalmas
olvasnivalót kívánunk!

Az  alábbiak szerint várjuk látogatóinkat és olvasóinkat az isko-
la épületében. 

A könyvtár nyári nyitva tartása  (augusztus 22  – augusztus 31.)
a következőképpen alakul:

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

Augusztus 19-ig  szabadság 
és belső munkák miatt Z Á R V A!

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.

A könyvtár elérhetőségei:
Telefonszám: 06-70-337-8752. 

E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com

FARKAS ISTVÁNNÉ
KÖNYVTÁROS

Augusztusi könyvtári hírek
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Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyar-
országi Szlovákok Szövetségének elnöke

felhívására a Jubileumi 50. Nógrádi Nemzeti-
ségi Folklór Fesztivál és a Magyarországi Szlo-
vákok 20. Országos Folklór Fesztivál bánki
rendezvényére a Nagytarcsai Szlovákok Ön-
kormányzata két párral, valamint vőféllyel, la-
kodalmas rigmusokkal jelentkezett. 

Lázas készülődés után elérkezett a várva
várt nap, július 31-e. Két autóbusszal indul-
tunk Bánkra. Nagy örömünkre szolgált, hogy
az akkor községünkben tartózkodó finn ven-
dégeink, Asta és Tuomo is velünk tartottak. A
kezdeti esős idő kicsit rontott a hangulatun-
kon, de a műsor kezdetére kiderült az ég. 

Két esküvői képet is vittünk magunkkal, az
egyik kép 1923-ban, a másik az utolsó nagy-
tarcsai népviseletben esküdött párról 1968-
ban készült. Az ünnepi istentisztelet, a
jegyespárok fotózása után már napsütéses
időben kerülhetett sor a mintegy félszáz,
népviseletbe öltözött pár felvonulására a
Bánki vizi színpadhoz. 

Fergeteges lakodalmas folklórműsornak
lehettünk szemtanúi. Felvonultak a menyasz-
szonyok, a vőlegények, volt menyasszony-öl-
töztetés, kikérés, lakodalmas felvonulás, tánc,
felidézve a részt vevő települések régi szoká-
sait. Igazi lakodalomban érezhettük magun-
kat, ahol a nézőknek is jutott a lakodalmas
kalácsból. Az est gálaműsorral zárult.

SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ NSZÖ ELNÖK

Nemzetiségi fesztiválon – Bánkon

TÜKÖR
Megjelenik: havonta, 1600 példányban

Kiadó: 
EnterArt Sajtó és Reklám 
Produkciós Iroda Bt.

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com

Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

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!



Emlékszem, úgy 20 éve jelent meg egy érde-
kes írás a Lelkipásztor című evangélikus lelké-
szi szakfolyóiratban Hafenscher Károly dr.
tollából. Nekem még nem volt mobiltelefo-
nom, ő pedig az új távbeszélő eszköz terjedé-
se kapcsán arról írt, hogy bár egyre könnyebb
a kapcsolatteremtés, de vajon van-e mit mon-
danunk egymásnak. 

Úgy tűnik, igaza volt. Azóta még gyorsabb,
egyszerűbb és sokoldalúbb kommunikációt
tesznek lehetővé eszközeink, az internet és a
közösségi oldalak. Csak éppen az igazi közös-
ség hiányzik, egyre többen magányosak, s ez
a magány, kétségbeesés már mérhető módon
jelenik meg a családok és egyének életében.
Ebben az évben jelent meg erről a témáról
Philip Zimbardo Nincs kapcsolat – Hová lettek
a férfiak c. szociálpszichológiai műve. A kö-
vetkezőkben azért írok le néhány általa is-
mertetett kórképet, tünetet, mert az egyház
lényege éppen a kapcsolat. Egy vertikális (fel-
felé irányuló) kapcsolat Istennel, és egy hori-
zontális kapcsolat az emberekkel.
Megfigyelhető, hogy amint épül az Istennel
való kapcsolat, úgy fejlődik, javul az emberek-
kel, elsősorban a családtagokkal való kapcso-
lat – és megfordítva.

Testi egészség. Az ép családokkal ellen-
tétben, amely háztartásokban az egyik szülő

a barátjával vagy barátnőjével él együtt, na-
gyobb eséllyel betegszenek meg a gyerekek;
háromszoros eséllyel szenvednek el szexuális,
testi vagy érzelmi erőszakot; gyengébb lesz
az immunrendszerük, megemelkedik a
stresszhormon szintjük. Az Istennel való kap-
csolat nem ideig-óráig való. Tanítjuk a felnőt-
teket és a gyerekeket is, hogy Jézus miként
teremti meg ennek a kapcsolatnak a lehető-
ségét. Ő azt mondja, hogy senki sem ragad-
hat ki minket az ő kezéből (Jn 10,28). Nyilván
jó, ha a távoli vagy elérhetetlen apát pótolja
egy nagybácsi vagy nagyapa, de Isten atyai
szeretete, bűneinket megbocsátó kegyelme
nemcsak a gyerekekben, hanem a felnőttek-
ben is csökkenti a stresszt. 

Mentális egészség. Házasságban élő szü-
lők gyermekeinél jóval kisebb az esélye an-
nak, hogy figyelemzavar vagy hiperaktivitás
miatt gyógyszeres kezelésre lenne szükség. Itt
is arról van szó, hogy a kapcsolat, a szeretet
gyógyít, épít, ahol pedig megtörik az elha-
gyás miatt, a csalódás rombol. Természetesen
ki vagyunk szolgáltatva a szüleinknek (ahogy
ők is ki voltak szolgáltatva az övéiknek, s hor-
dozzák a saját sebeiket), de Isten egy új, lelki
család tagjává tehet minket, ahol nem kell fél-
ni a cserbenhagyástól. S nem attól függ Isten
hűsége és szeretete, hogy mennyire tudunk
jók lenni. Ugyanis a gyermek bűntudatot érez
amiatt, ha megszakad a rendszeres kapcsola-

ta valamely szülővel, mert az a tévképzete,
hogy rossz volt, s ezért ment el apa vagy
anya. Gyógyító ilyenkor átélni, hogy Istenről
azt tanítja a Biblia, hogy hűséges, és semmi
sem választhat el minket az ő szeretetétől.

Szegénység. Zimbardo USA-ban végzett
felmérése szerint a házas szülők gyermekei ki-
sebb valószínűséggel nőnek fel szegénység-
ben, mint az egyedülálló szülők gyermekei, s
közöttük jóval erősebb a felfelé irányuló mo-
bilitás. Meglátásom szerint ez az erősebb ön-
értékeléssel függ össze, ami mind az
iskolában, mind a munkahelyen segít a hely-
tállásban, kreativitásban. Jézus tevékenysége
mindig a legelesettebbek, legsérülékenyeb-
bek felé volt a legerőteljesebb. Utánament az
egyetlen elveszettnek, mert mindenki fontos
volt neki. Hogy legyen kapcsolat! Legyen kap-
csolat vele, egymással, önmagunkkal! Egész-
séges kapcsolat legyen!

(Még több területet érint a kapcsolat hiánya,
pl.: iskola, bűnözés stb. Ezekről a következő
számban lesz szó.)

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
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Nincs kapcsolat

Máté apostolt, Márk és Lukács evangélisták
Lévinek is nevezik. Tehát neki is, mint sok kor-
társának két neve volt, a zsidó Lévi név és az
elgörögösített Máté név. Az első név volt az
eredeti neve, a Máté nevet valószínű az Úr Jé-
zustól kapta, amikor meghívta őt apostolai kö-
zé. Máté az arám nyelvet beszélte, mint az Úr
Jézus is, de jól tudott görögül is. Valószínűleg
jómódú családból származott, és ő is gazda-
gabb ember lehetett. Az evangélium tanúsá-
ga szerint pénzbeszedő volt, amit akkoriban
vámosnak neveztek.

Jézus korában a Zsidó-országot megszálló
római hatalom fizetett pénzbeszedőket alkal-
mazott, ők szedték be az adót. Máténak egyál-
talán nem volt jó hírneve honfitársai előtt. Az
adófizetés akkor sem volt népszerű köteles-
ség. A zsidók többsége gyűlölte a pénzbesze-
dőket. A római államhatalom képviselőit látták
bennük, megvetették őket. Jézus azonban
nem a foglalkozást, hanem a jóakaratot nézte,
ezért hívta meg őt apostolai közé. Máté egye-
dül volt az apostolok között, aki nem munkás-
ember, halászember, hanem tanult ember
volt. A mai nyelven talán azt mondanánk, iro-
dai alkalmazott volt. 

Máté meghívása egy beteg meggyógyítá-
sa után történt. Jézus látott egy Máté nevű
embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kö-
vess engem!” Ő felállt és követte. Máté valószí-
nű hallott már Jézusról, és érezte, nagy
kitüntetést kapott. Örömében vendégséget
adott Jézus tiszteletére. Máté házában sok

vendég volt, ott voltak vámos barátai is. A fa-
rizeusok, vagyis a képmutatók, akik Jézus el-
lenségei voltak, amikor látták, hogy Jézus
vámosokkal és bűnösökkel egy asztalnál ül,
megkérdezték a tanítványokat: „Miért eszik
mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus
meghallotta és így válaszolt: „Nem az egészsé-
geseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,
hanem a bűnösöket.”

Máté nem tagadta meg, hogy a bűnös vá-
mosok közé tartozott, de Jézus végtelen jósá-
ga kiemelte a bűnös állapotból. Mint apostol
hűségesen kitartott Mestere mellett. A húsvéti
események után ott volt a többi apostollal
együtt a feltámadt Jézusnál, látták, beszéltek
vele. Ő is megkapta Jézus parancsát: „Elmen-
vén tanítsatok minden embert, megkeresztel-
vén őket az Atya, a Fiú és a Szentlékek
nevében!” 

A Szentlélek eljövetele után, először Zsidó-
országban a zsidó honfitársainak hirdette Jé-
zus tanítását. Igen szigorú életet élt. A
húseledeltől állandóan tartózkodott. Amikor
Jeruzsálemben elkezdődött a keresztények ül-
dözése, az apostolok szétszéledtek. Ő a ha-
gyomány szerint Etiópiába ment. A
Szentléleknek más szándéka volt vele. Az
apostoli korig visszamenően ő az első evangé-
lium emberi szerzője. A hazájától távoli vidé-
keken folytatott apostoli munka nem
szakította őt el zsidó honfitársaitól. Evangéliu-
mában igazolni akarta, hogy Jézus az ószövet-

ségben megígért Messiás. Ezért olvassuk az
evangéliumában többször: „beteljesedett az
Írás”. Könyvét arám nyelven írta, ez volt az
anyanyelve. Jézus is arám nyelven beszélt. Ezt
az arám nyelvű evangéliumot valószínűleg
Máté fordította le görög nyelvre, hiszen ő gö-
rögül is tudott.

A hagyomány igazolja, hogy vértanúságot
szenvedett. Ennek idejéről nincsenek megbíz-
ható adatok. Egy régebbi írás alapján az ő pré-
dikálása után az Etióp király lánya szűzi
tisztaságot fogadott, és semmi áron nem akart
a szomszéd ország királyának felesége lenni.
Ezért Mátét a lány apja katonáival halálra kí-
noztatta. 

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Máté életét
a sokak által megvetett pénzbeszedő asztalnál
kezdte. De Isten céljainak megvalósításához
sokszor a megvetetteket, a lenézett ember-
eket jelölte ki. Szószékeinken, az egész világon
a többi evangélista mellett az ő evangéliumát
is hallhatjuk, mint „jó hírt.” 

SOMLAI JÓZSEF
NYUGDÍJAS PLÉBÁNOS

A Bosco Szent János templomban augusztus-
ban 14-én és 28-án, szeptemberben 11-én és 25-
én 1/2 12-kor lesznek szentmisék. A szeptember
25-i szentmise templomunk búcsúja is egyben.

Plébániánk elérhetősége: 2143 Kistarcsa, Szé-
chenyi u. 13. Tel: 06 (30) 640 1359; 06 (28) 740 377.

Honlap: kistarcsa.plebania.hu; nagytarcsa.ple-
bania.hu; Email: kistarcsa@communio hu; nagy-
tarcsa.plebania@gmail.com

Szent Máté evangélista. Ünnepe: szeptember 21. 
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Kistarcsa és Nagytarcsa katolikus
közösségeinek nyugalmazott plé-

bánosa, Somlai József címzetes apát,
nyugalmazott címzetes esperes-plé-
bános leköszönő szentmiséjét július
24-én mutatta be a Bosco Szent Já-
nos templomban a nagytarcsai hívek
körében.

Erre a 24-i verőfényes, nyári vasár-
napra – a nyári szabadság időszak el-
lenére – szép számmal gyűltünk
össze templomunkban. Mint mindig,
megérkezésekor József atya most is
üdvözölte közösségünket. Minden
úgy zajlott, mint máskor, de minden-
ki tudta, a fejekben az a gondolat
motoszkált, hogy itt, és most Nagy-
tarcsán, József atya az utolsó szent-
miséjét mutatja be. 

Tudtuk, hogy az, aki 26 évvel ez-
előtt püspöki kinevezéssel közénk ér-
kezett, mint új plébános, kitartó és
állhatatos munkája befejezésével
most elköszön tőlünk, hogy élete
hátralevő részét tényleges és megér-
demelt pihenéssel töltse egy általa
választott papi otthonban. 

Somlai József atya 1990. szeptem-
ber 1-én egy jól működő, nagy egy-
házközséget vett át a betegségben
elhunyt korábbi plébános, Valentin
Tibor utódaként.

Ezt a munkát méltó módon foly-
tatta, a közösséget gyarapította lelki
és anyagi vonatkozásban egyaránt. 

Munkássága alatt állandó, rend-
szeresen megjelenő újság indult, új
csoportok jöttek létre a plébánia kö-
zösségében, két papi és egy szerze-
tesi hivatás is indult Kistarcsán ez
alatt az idő alatt; és nem utolsósor-
ban 2000-ben megszervezte a nagy-
tarcsai Bosco Szent János templom
tatarozását, majd később az új kistar-
csai plébániaépület felépítését. Vé-
gezte mindezt úgy, hogy 2009.

augusztus 1-ig egyedül „vitte” a két
egyházközség teendőit az új plébá-
nos, Görbe József atya kistarcsai plé-
bánosi kinevezéséig.

A lelkipásztori munkában azóta is
igen aktívan részt vett. A nagytarcsai
katolikusok lelkigondozását folyama-
tosan ellátta. 

A szentmise végén elhangzott kö-
szöntésben fejeztük ki hálánkat a
köztünk végzett önzetlen munkájá-
ért. és Isten áldását kérve búcsúztunk
el tőle.

„Kedves József atya!

Gerzsai János képviselőtársam, csa-
ládom és az egész nagytarcsai katoli-
kus közösségünk nevében szeretettel
köszöntöm Önt annak a szentmisének
a végén, melyet 26 év lezárásaként itt,
a nagytarcsai templomunkban imént
mutatott be. 

Két héttel ezelőtt szomorúan hallot-
tuk József atya bejelentését, hogy tény-
legesen nyugalomba vonul, és itt,
Nagytarcsán már csak egyszer, a mai
vasárnapon fog misézni. 

Az élet törvényszerűségeit minden-
kinek el kell fogadnia, hiszen azokon
senki nem tud változtatni. Azonban ti-
tokban mindig reméljük, hogy a nem
kívánt dolgokat, eseményeket egy ki-
csit odébb tudjuk tolni magunktól,
mintha ezzel a gondolattal feltartóz-
tathatnánk a bekövetkező ismeretlen
jövendőt.  

És mindennek ellenére most befeje-
ződött az a szentmise, amely mint egy
mérföldkő, mindannyiunk életében le-
zár egy életszakaszt, akár akarjuk, akár
nem.

Az életben nincsenek véletlenek. Így
azt is a Gondviselés vezetésének tekint-
jük, hogy Keszthelyi Ferenc püspök
atya 1990. szeptember 1-jével Önt ne-
vezte ki plébánosunknak.

Kistarcsai-nagytarcsi plébánosi ki-
nevezése után itt, Nagytarcsán néhány
évig helyettesítő lelkészek segítették az
Ön munkáját, de később, az elmúlt két
évtized alatt szinte kivétel nélkül az Ön
által bemutatott szentmiséken ünne-
pelhettük meg együtt a feltámadt Jé-
zus Krisztust.

Hálás szívvel gondolunk arra, hogy
26 éven keresztül hűséges pásztorként
szolgálta az Isten által Önre bízott kö-
zösségünket, amikor csak tehette, igazi
Atyaként segítette az Önhöz forduló-
kat. 

Köszönjük szigorú következetessé-
gét is, mert ez biztosította a két egy-
házközségünk jó működéséhez
szükséges rendet, fegyelmet.

Köszönjük, hogy szívügyének tekin-
tette a ministránsok közreműködését a

szertartásokon, és oly sok türelemmel
tanítgatta, irányította őket. Bizonyára
ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kistar-
csai egyházközségből két fiatal a papi,
egy pedig a szerzetesi hivatást válasz-
totta.

Köszönjük azt az állhatatos, fáradt-
ságot nem ismerő kitartást, ami a mai
napig mindannyiunknak példamutató.

Hiszem, hogy mindannyian sokat
tanulhattunk Öntől!

Kedves József atya!

Plébánosi és lelkészi munkájának
befejezésével mindannyiunk nevében
kívánom, hogy tényleges nyugdíjba
vonulása után is még hosszú éveken
keresztül őrizze meg vitalitását, élet-
erejét, és a jó humorát.

Pihenő idejét töltse a lehető legjobb
egészségben.

És egyúttal kérem, hogy imádságai-
ban ne feledkezzen el rólunk! 

Mi is imádkozunk Önért.
Befejezésül hadd idézzek egy gon-

dolatot arról a ministráns tablóról, me-
lyet Ön állított össze Kiss Dávid első
miséjére:

„Az emlékezés a Jóistennek egyik
legértékesebb lelki ajándéka. 

Nagyon szegények lennénk a múlt
szép emlékei nélkül.”

Kívánom, hogy emlékezzünk egy-
másra jó szívvel, imádkozzunk egymá-
sért jó lélekkel! 

Isten áldja Önt, kedves József atya!”
Az ünnepség végén a közösség sze-

rény ajándékkal kedveskedett nyugdíj-
ba vonuló lelkipásztorának, majd a
templom előtt csoportképen örökítet-
tük meg az ünneplő egybegyűlteket.

Mindannyiunk nevében mondha-
tom: megható ünnepség volt, melyen
szem nem maradt szárazon. 

Ezúton is köszönjük József atyának,
a köztünk végzett szolgálatát!

Farkas István
Fotó: Mizer Zsolt

Elköszönt Somlai József nyugalmazott plébános
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SPORT

Vizi Enikő 14 éves, születésétől Nagytarcsán él
a szüleivel, és a testvérével.  Óvodás éveit a
nagytarcsai Csillagszem óvodában kezdte.
Már akkor arra törekedett a család, hogy a
gyerekek sportoljanak, mozogjanak, keressék
meg, melyik az a sportág, amit nem a szülők
erőltetnek, hanem örömmel, élvezettel űznek.
Enikő testvére is aktívan sportol, ő a vízilabdát
választotta, melyben megtalálta a sport által
nyújtott örömöt és sikert. Testvéréhez hason-
lóan a sport segíti a tanulmányaiban elért ki-
váló eredményekhez.

Enikő esetében elsőként az úszás került
szóba, majd az Újpesti Torna Egyletben a tor-
na, ezt követte először Nagytarcsán, majd Kis-
tarcsán az aerobik megismerése.  Enikő a
tanulmányait szintén Nagytarcsán, a Blasko-
vits Oszkár Általános iskolába kezdte meg.
Negyedikes korában egy osztálytársát követ-
ve, kipróbálta a kerepesi Shaolin Központban
a Kung Fu sportágat. Az Egyesület mottója,

hogy tevékenyen közreműködjön az egész-
ségmegőrzésben, betegség-megelőzésben, a
sport által. Továbbá különös hangsúlyt fordít
az ifjúság testi és szellemi fejlődésének előse-
gítésére.

Enikő nagyon megszerette a Kung Fu-t, ma
már a mindennapi élete részévé vált. 

Az összetartó közösség, a jó hangulat ma-
gával ragadja az embert, a kezdők, a haladók
együtt edzenek, segítik egymás. A fiatal edző-
ket hatalmas tisztelet veszi körül, az edzése-
ken fegyelem van, aki szeretne, annak
lehetősége van versenyezni, aki pedig csak is-
merkedni kíván a „Kung Fu érzéssel”, azt is szí-
vesen látják. 

Mi is a Kung Fu? Kínai harcművészet, kiala-
kulását számos legenda és történet övezi. A
legvalószínűbbnek tekinthető az, hogy budd-
hista szerzetesek fejlesztették ki elsősorban
önvédelem céljából. A Modern wushu kifeje-
zetten versenyzésre kialakított, pontozható
formagyakorlatokból áll. 

A sport és a tanulás ösz-
szeegyeztethető volt mindig
az évek során, erre a legjobb
bizonyíték, hogy Enikő nem-
csak a sportban, hanem a
tanulás terén is példamuta-
tó értékkel állja meg a he-
lyét. Az általános iskolában
kiemelkedő volt a tanulmá-
nyi eredménye. Ennek volt
köszönhető, hogy sikeres
felvételi után a 7. osztályt a
XVI. kerületi Szerb Antal
Gimnáziumban folytatta,
ahol továbbra is kitűnő bi-
zonyítvánnyal büszkélked-
het. A kitartás és a küzdés
átültethető a mindennapi

életbe, észrevétlenül is formálja az egyénisé-
get, pozitív kihatással van a tanulásra is. Az el-
ért sikerek szorgalommal párosulva
ösztönzőleg hatnak a további célok elérésére.

A mindennapos és a hétvégi edzések meg-
hozták a sportban is a gyümölcsüket, mert
Enikő sokszoros országos, és magyar bajnok.

Itt kell megemlíteni, hogy az eddigi elért
eredmények, a mindenben támogató szülői
háttér és a sportág legjobbjai között lévő
Somssich Botond és Kövér Kristóf, valamint
Varga István, mint felkészítő tanárok nélkül
nem születhettek volna meg.  

Enikő jövőbeli célja, a határainkon is túl-
lépve világversenyeken való sikeres részvétel,
mely nagy kihívást jelent neki és a család szá-
mára is. Ehhez, és a sportág népszerűsítésére,
az egyesületi támogatáson túlmenően támo-
gatókra lenne szükség a versenyekre történő
kijutásához, illetve a még intenzívebb felké-
szüléshez. Büszkének kell lenni, és mindkép-
pen esélyt kell biztosítani arra, hogy egy

tehetséges ifjú, egy messze hazájától honos
sportágban is kibontakozhasson, bemutat-
hassa tudását, és felvegye a küzdelmet az or-
szágok közötti versenyekben, ezzel is
gazdagítva a magyar nemzet sokszínűségét.

Enikő bemutatása egy a mostanában elért
eredményének bemutatásával, az Emberi Erő-
források Minisztériuma által kitűzött pályáza-
ton elnyert „Magyarország jó tanulója, jó
sportolója 2015.” címmel zárul. Enikőt ugyanis
az Emberi Erőforrások minisztere saját kezű-
leg aláírt elismerő oklevélben részesítette. Ez-
úton is ösztönzésre bíztatva minden
gyermeket, hogy megéri jól tanulni és spor-
tolni!

Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2015



Szeptembertől ismét várja a jelentkezőket a
Sentinel Olimpiai Taekwondo SE a Blasko-

vits Oszkár Iskolában.
A  Taekwondo-sok a 10. Jubileumi Balaton-

szentgyörgyi edzőtáborban vettek részt.
Hegyes Imre 3. danos Taekwondo Mester

immár a 10. alkalommal rendezte meg a Bala-
tonszentgyörgyi edzőtábort. Júliusban a gye-
rekekkel, másik héten a felnőttekkel indult el
a balatoni Taekwondo táborba.

A gyerekekkel napi három, a felnőttekkel
napi négy edzések voltak, aminek köszönhe-
tően óriási fejlődésen mentek keresztül. A tá-
bori ébresztő 6.30-kor keltette a csapatot.
Gyors készülődés után indult a reggeli futás
és a medicinlabdás erősítő edzés. Délben
pontkesztyűs küzdő edzés, este bázis- és for-
magyakorlatok voltak. Emellett elméleti okta-
tásban is részt vettek a gyerekek, ahol a
Taekwondo történelmét, báziselemeit és ele-
mezték.

Első alkalommal Hegyes Imre Mester Hap-
kido szemináriumot is szervezett, ahol Kopasz
Attila 4.danos Hapkido Mester önvédelmi és
fegyveres technikákat mutatott be.

A tanítványok közül a tábor végén har-
mincketten sikeres Taekwondo övvizsgát tet-
tek, ahol sárga, zöld, kék és piros öves
minősítést értek el.

Az edzőtábor képeit és videóit a www.sen-
tinelse.hu galéria menüben találhatják meg.

Szeptembertől ismét jelentkezni lehet a
Sentinel Olimpiai Taekwondo SE-be                 

Tagfelvételt hirdetünk a Blaskovits Oszkár
Iskolában, korhatár: 5-től 60 éves korig.

Taekwondo-Hapkido edzés: gyerek-felnőtt,
szerdán és csütörtökön 16.15-17.15-ig

Jelentkezni lehet Hegyes Imre 3. danos
mesternél:

0620/551-0919, info:www.sentinelse.hu
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TAEK-WON-DO és HAP-KI-DO 



Augusztusra igazi árubőség alakult ki a pia-
con. A standok megteltek a helyben, vagy

a környéken termelt zöldségekkel, gyümöl-
csökkel. Már két tejtermékárus finomságai kö-
zött lehet válogatni, a füstölt árut is nagyon
keresik. Roppanós az uborka, s beérett a sza-
badföldi paprika és paradicsom is, melynek
íze, zamata nem is hasonlítható a nagyban
termeltéhez. Sajnos Nagytarcsán nem ter-
mesztik, de zöldségárusunk jóvoltából már
nem hiányozhat a piacról a magyar dinnye,
sárgadinnye sem. Lehet válogatni a zamatos
szörpök, lekvárok, ízesítők közül is, aki pedig
csak pár igazi tanyasi tojásért ugrik ki a piac-
ra, annak is megtelik a kosara. 

Főleg ha a piac elejére ér be, mert örven-
detes módon egyre több vásárló érkezik, szé-
pen növekszik a forgalom, fogynak a
termékek.   Néha hallok kritikákat,
hogy drága ez a piac. Némelyek a multik árait
emlegetik és a kedvező akciókat. Én úgy gon-
dolom, hogy értelmetlen összevetni ilyen
szempontból az árakat. Sajnos tény, hogy a
multinacionális cégek igen gyakran fillérekért
vásárolják fel a termelők áruit, hogy akciókkal

becsábítsák a vásárlókat. Így a rengeteg be-
fektetett munkával megtermelt zöldség, gyü-
mölcs sokszor csak a veszteséget jelenti
annak, aki megtermelte. 

Arról ne is beszéljünk, hogy a sok száz,
vagy akár több ezer kilométerről hozott, hű-
tőházakban tárolt árunak milyen tápértéke
vagy vitamintartalma van. Hogyan is lehetne
összehasonlítani egy pár órája szedett ma-
gyar barackot spanyol társával? Mikor lehet
kapni az áruházban a tyúk alól aznap kivett
tojást? Egy termelői piacon megvásárolható
áru mindig friss. Frissnek is kell lennie, mert

ha nem az, akkor a vevő legközelebb nem jön
vásárolni. Ezért jó a termelői piac. Lehet, hogy
göcsörtös a sárgarépa, kunkori az uborka – de
itt a környéken termett és frissen, ropogósan
kerülhet a vásárlók kosarába. Az íze  is más! 

Érkezik hozzám számos pozitív jelzés is, re-
mek volt az eper- és a málnaakció, sokan ked-
vet kaptak a befőzéshez. Kedves
háziasszonyok! Még lehet tartalékolni az üres
üvegeket, mert érik sokféle gyümölcs, lesz
málna, szeder, őszibarack és szilva is. 

A jövőre nézve több változás is várható a
piacon. Marad a szokásos helyén az udvar-
ban, de az önkormányzat a terület átalakítá-
sát tervezi. Izgatottan várjuk a fejleményeket! 

Rónainé Krisztina
képviselő, piacszervező

KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsai TÜKÖR16

Nyári árubőség a termelői piacon

HONVÉDŐINK SIKERE TÓALMÁSON
Ötödik alkalommal rendezte meg a Szabadtűzi
Lovagrend az V. Kárpát Medencei Hadikonyha
Szemle és Főzelékfőző Versenyt. A versenyen har-
madik alkalommal vett részt a Nyugállományú
Honvédők Nagytarcsai Egyesületének csapata. 

A benevezett 27 csapat versenyén a „vargányás
hajdina” levesük, a hadikonyha versenyben az 1.
helyezést, burgonya főzelékük  bújtatott hússal
pedig a „Főzelék fejedelme” címet nyerte.

Az összesített versenyben immár második al-
kalommal nyerték el a fődíjat, a „Tóth Jutka” örö-
kös Vándorkupát.
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A Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület akti-
vistái folyamatosan dolgoznak a szebb és biz-
tonságosabb környezet érdekében.
Nagytarcsa közbiztonsága jónak mondható,
ebben a polgárőrök munkája is jelentős sze-
repet játszik. Az elmúlt hónapban több eset is
történt, amikor gyanús „idegenekkel” teli, lát-
szólag ide-oda cirkáló gépjárműveket kezd-
tek követni. A gépjárművek a polgárőröket
meglátva nagy sebességgel hagyták el a falut.
Ha becsületes vendégek lettek volna, bizo-
nyára nem távoznak ilyen hirtelen. Ezért na-
gyon fontos, hogy vigyázzunk értékeinkre,
saját házunk, portánk mellett szomszédaink-
ra is figyelve. Ha valami gyanúsat észlelnek,
hívják a polgárőröket!

Az elmúlt időszakban sajnálatos módon
több balesetnél is helyszíneltünk, szerencsé-
re nem voltak komolyabbak a sérülések. 

A Füzesligeti Szabadidőparkban a vihar
nagyon megrongálta a lakosok által felaján-
lott adományokból vásárolt szaletlit. Baleset-
veszélyt is jelentett a játszótérre látogatókra.
A FLEX tagjai a megsérült szaletlit helyreállí-
tották és megerősítették. A homokozó is el
volt már gazosodva, ezért felástuk a gazolás
után. Sajnálatos módon egyre több a gazos,
elhanyagolt terület, a magántelkek és az ut-
cafrontok között is találhatunk csúnya, ápo-
latlan részeket. A közterületek állapota sem
rózsás, sok a gazzal, parlagfűvel borított rész.
A parkba vezető Patak sétány már szinte át-
járhatatlan volt az embermagasságú gyom

miatt. A gazban akár támadó is rejtőzhet, így
a közbiztonságra is veszélyt jelent. Polgárőre-
ink lenyírták az utat szegélyező növényzetet.

A közvilágítási lámpák nem mindenhol
működnek. Ez mind a közbiztonság, mind a
balesetveszély miatt problémás. Kérjük a la-
kosokat, ha hibát észlelnek, azonnal jelentsék
be telefonon: 06-30-685-9865, e-mail-ben:
www.kovika.hu   www.kozvilhiba.hu , illetőleg
be lehet jelenteni az önkormányzat titkársá-
gán titkarsag1@nagytarcsa.hu .

A FLEX kiemelt céljának tartja Nagytarcsa
környezetének szépítését. Egy felajánlásnak
köszönhetően meghirdette az ÜLTESS FÁT,
NAGYTARCSA! című programját, amelyben
mintegy 50 fát ültethettek el a programban
részt vevők. A császárfa csemetéket Vadász
Leventétől és feleségétől, Vadász Ágnestől
kapta az egyesületünk, amelyet ezúton is kö-
szönünk nekik! A FLEX tagjai a Füzesligeti Sza-
badidőparkban közel 20 db fát ültettek el. A
facsemetékből került a homokozóhoz és az új
kültéri fitnesz eszközhöz is. Mivel ez a fa rend-
kívül gyorsan nő, reményeink szerint rövide-
sen árnyékossá válik ez a terület. A fákat
igyekszünk gondozni, de kérjük a parkba lá-
togatókat, hogy ha nagyon száraznak látják a
fák tövét, legyenek szívesek megöntözni! A
növényekkel beültetett betonkörökkel ugyan-
ez a helyzet, a nyári hőségben könnyen kiszá-
radnak. A programban részt vevő nagytarcsai
lakosok faluszerte sok fát ültettek a házuk elé,
a kertjükbe. Az így elültetett facsemetéket az
ültetője fogja a továbbiakban gondozni. Re-
ményeink szerint így hamar megnőnek, ezzel
is szépítve lakókörnyezetünket.

Polgárőreink az új utcatáblák kihelyezésé-
ben is segítettek. Faluszerte tapasztalható,
hogy sok helyen nincsenek kint az utcatáblák,
vagy már lekoptak, esetleg névváltozás miatt
már nem is érvényesek. Július 25-én gyer-
mekhez kellett mentőt hívni a füzesligeti Vad-
rózsa utcába. Sajnálatos módon még a régi,
Vadvirág utcatáblák voltak kitéve, némelyik-
ről még a betűk is hiányoztak. Így a mentő
nem találta a címet! „Szerencsére" egy utcával

odébb állt az éjszaka szolgálatot teljesítő kol-
léga autója, amelyen kint volt a polgárőrség
mágnestáblás logója, így a mentősök becsön-
gettek segítséget kérni a pontos cím meg ta-
lálása érdekében. Gyors útbaigazítás után a
mentősök megérkeztek a címre.

Az esetből okulva egyesületünk azonnal
akcióba lépett. Érthetetlen, hogy az önkor-
mányzat által több éve legyártott új utca-
névtáblák miért nem kerültek ki. Így kézbe
vettük az ügyet, beszerezve az új utcanévtáb-
lákat a Nagytarcsai Település és Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-től, és
elkezdtük ezeknek a telepítését Füzesligeten. 

Polgárőreink szabadidejükből áldozva, ön-
kéntesként dolgoznak. Munkánkat anyagi tá-
mogatás nélkül azonban nem tudjuk
hatékonyan elvégezni, hisz üzemanyagra,
technikai kellékekre is szükségünk van. Min-
den anyagi támogatást hálásan köszönünk!
Bankszámlaszámunk: Pátria Takarék
65100259-11406091. A használt sütőolajat is
hálásan fogadjuk. A termelői piacon és a Me-
ző utcai bázisunkon is le lehet adni. Máig már
2350 kg érkezett hozzánk, ami nagy segítség!
Köszönjük mindenkinek, aki szorgalmasan el-
hozza számunkra, és ezzel is támogatja egye-
sületünket!

NAGYTARCSAI FLEX 
POLGÁRŐR EGYESÜLET

A FLEX polgárőr egyesület hírei
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A célkitűzés az volt, hogy a meglévő sport-
ágak (foci, tenisz) mellett bővüljön a sporto-
lási lehetőségek száma és kialakuljon egy
minden korosztály számára használható mo-
dern sport- és szabadidőpark Nagytarcsán. A
munkálatok elkezdődtek. Tavaly megtörtént a
földmunka és a tereprendezés. Idén folytattuk
a munkákat, az alapozás, majd a betonpályák
kijelölése következett. A betonozás és az
egyéb munkálatok jelenleg is zajlanak, várha-
tóan még a nyáron használható lesz egy-két
pálya. 

A park a falu közepén, a lakóparkoktól is
egyenlő távolságra fekvő Grundon, a focipá-
lyák melletti részen kerül kialakításra. A park
elején két kosárlabdapálya helyezkedik el,
ezek területe közel ezer négyzetméter, így
akár nagyobb rendezvények ideális helyszíne
is lehet. A kosárlabdapályákra több színben,

különböző színű felfestéssel egyéb sportágak
jelzéseit jelölik fel, így lábtenisz (tengó), tol-
laslabda stb. A felület minőségéből adódóan
alkalmas lesz görkorcsolya, roller, kerékpár
használatára, ezek tanulására is.

Emögött kapott helyet a Skate Park alapja,
amely mintegy 460 négyzetméter csiszolt fe-
lület. Ide kerülnek majd elhelyezésre a pálya-
elemek. A Skate Park a BMX-esek,
görkorcsolyások, deszkások paradicsoma. A
fiatalabb korosztály körében a legnépsze-
rűbb. A pálya több részből állhat, ennek meg-
tervezése jelenleg is zajlik, bevonva azokat a
fiatalokat, akik aktívan űzik ezt a sportot. Eze-
ken az elemeken más-más, sportáganként el-
térő technikát lehet gyakorolni. Oktatást és
tehetségkutató versenyeket lehet szervezni a
még csak most ismerkedőknek az alapoktól
kezdve, az egyensúly fejlesztésén át a trükkö-
kig. 

A Skate Park mellett kap helyet a Street
Workout, azaz szabad (saját) testsúlyos edzés-
re alkalmas pálya. Ez nagyon előnyös, látvá-
nyos, és teljesen ingyen elérhető
edzésmódszer mindenki számára. Eendkívül
népszerű sport, ami az egész világot meghó-
dította. A népszerűsége a gyakorlatok sza-
badságában rejlik. A sport olyan
gyakorlatokat vesz alapul, mint a fekvőtá-
masz, húzódzkodás, tolódzkodás. Ezeket szí-
nesítve akrobatikus gyakorlatokat, szabad

stílusú elemeket végezhetnek a sportolók. Az
egész világon elismert versenysporttá, élet-
móddá nőtte ki magát.

A betonpályák és a patakmeder között
ősszel, lelkes segítőkkel elkezdjük a Pump
track, azaz a pumpa pálya kialakítását. A
Pump track egy földből készült, szabályos, 30-
50 cm magas és 2-2,5 méter hosszú hullá-
mokból, döntött kanyarokból álló kerékpáros
körpálya, amelyen a pedálozás mellett a súly-
pontunk fel-le „pumpáló” mozgatásával lehet
a kerékpárt előre hajtani. Nem igényel külön-
leges kerékpár-kezelési tudást a pálya hasz-
nálata, így életkortól függetlenül használható.
Ebből adódik, hogy akár családi program is
lehet a használata. A pályán való kerékpáro-
zás alaposan igénybe veszi a szervezet állóké-
pességét, izomerejét. Ezáltal kiváló testedzés,
ami ráadásul izgalmas és élvezhető. 

A pályák mellett-között, parkosítunk, fákat,
bokrokat ültetünk, padokat helyezünk el. Így
még hangulatosabbá próbáljuk tenni az
amúgy is kellemes, nyugodt helyszínt. 

A továbbiakban a park részeként játszótér
és kalandpark épülne. Egy mai kornak megfe-
lelő játszótér a falu közepén ideális helyszín,
mivel három irányból is könnyen megközelít-
hető. Egy toronnyal, homokozóval, hintával,
csúszdával és egyéb, kicsiknek való ügyesség-
fejlesztő eszközökkel felszerelt játszótér-ka-
landparkra nagy igény jelentkezik, így ezt

szem előtt tartva folynak a tervezések, fejlesz-
tések.

Talán már mindenki számára körvonalazó-
dik, hogy milyen sport- és szabadidőpark ke-
rül kiépítésre Nagytarcsa szívében, melynek
folytatását, befejezését szorgalmazom. Ezáltal
még színesebbé, egészségesebbé téve az itt
élő családosok, fiatalok, idősek életét. Több
egyeztetés, tárgyalás szükséges a teljes kon-
cepció megvalósulásához, de jó úton hala-
dunk, és ami nagyon fontos, a park
használata ingyenes lesz mindenki számára.

KOSZTÁK RUDOLF
KÉPVISELŐ

Sport és Szabadidőpark a Grundon – bővülő sportpályák
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HIRDETÉS

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

Körzeti megbízott: 06/70-492-0754
Kistarcsai Rendőrőrs: 06-28-470-801
Járőrkocsi: 06/70-263-4334

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása, 

benzin és dízel zöldkártya, tachográf-hitelesítés,
gk. eredetiségvizsgálat, gépjárművek alsó 

és felső mosása, központi zsírozó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086

(06-30) 94-83-424
e-mail: jukabt@invitel.hu
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A KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK: 
w augusztus 26‐án, pénteken 12‐18‐ig,
w augusztus 27‐én, szombaton 8‐12‐ig
w szeptember 9‐én, pénteken 12‐18‐ig,
w szeptember 10‐én, szombaton 8‐12‐ig
w szeptember 23‐án, pénteken 12‐18‐ig,
w szeptember 24‐én, szombaton 8‐12‐ig

A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után 
ingyenesen házhoz szállítjuk!

Füstölt áru minden hétvégén!

Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig



NAGYTARCSA VIRÁG

Tel: 06-28/ 738-694
Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 50.
Facebook: nagytarcsavirág
E-mail: nagytarcsavirag@gmail.com

Nyitva tartás: 
H-P: 8-18, 
Szo: 8-14, 

V: 8-12

Szolgáltatásaink: 

- Alkalmi és különleges virágcsokrok, virágkosarak készítés
- Ajándékkosarak összeállítása, díszcsomagolás  
- Esküvői csokrok készítése
- Esküvői dekoráció
- Rendezvény dekoráció
- Irodák, irodaházak rendszeres virágellátása
- Koszorúk készítése
- Ajándéktárgyak, kellékek, kiegészítők

Nagytarcsa területén
Megrendeléseit leadhatja üzletünkben, telefo-
non vagy e-mailben és mi kiszállítjuk Önnek!

Nagytarcsai lakosoknak kegyeleti 
koszorú megrendeléseik esetén 15% 
kedvezményt biztosítunk.


