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„Népszavaztunk“
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” – így szólt a kérdés,
amelyről október 2-án szavazott az ország.
A népszavazást - az Nemzeti Választási Iroda közlése szerint
- érvénytelennek kell tekinteni a nem elégséges számú megjelent miatt. Az országos eredményeket olvasóink már megismerhették a médiából, mi Nagytarcsa számadatairól
számolunk be.
A településen a névjegyzékbe felvett állampolgárok száma
3168 volt. Közülük 1585 fő (50,03%) járult az urnákhoz.
Az érvényes szavazólapok aránya 92,42 % volt. Igennel 21en, nemmel 1443-an szavaztak. A nem-ek aránya 98,57% volt.
Köszönet a szavazóknak, s köszönet a Helyi Választási Bizottság, valamint a Helyi Választási Iroda munkájában részt vevőknek.

BURSA HUNGARICA
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához, a kiírás feltételeinek megfelelően.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi évben regisztráltak, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és
pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.
Kapcsolattartó: Németh Katalin, Nagytarcsa Község
Polgármesteri Hivatala;
Tel.: 28/450-204/107.; 70/337-1752;
E-mail: igazgatas1@nagytarcsa.hu

MIKROCENZUS – 2016.
A mikrocenzus egy „kis népszámlálás”, két teljes körű összeírás között
követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel.
Naprakész információk nyerhetők belőle a népesség nagyságáról, öszszetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más fontos demográfiai mutató szerint,
valamint részletes képet kaphatunk a háztartások és a családok főbb jellemzőiről és a lakásállomány főbb adatairól is. A mikrocenzus által kimutathatóvá válik, milyen változások következtek be a legutóbbi, 2011.
évi népszámlálás óta eltelt időszakban.
A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók
részvétele az összeírásban kötelező. Nagytarcsa település bekerült a
2016. évi mintába.
A kérdések egyik része a megkérdezettek személyére, másik része a
lakásokra vonatkozik. A kérdésekre a válaszadás kötelező, kivételt képeznek ez alól a szenzitív (érzékeny) kérdések, ezekre a válaszadás önkéntes. A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő kérdőívek
csatlakoznak, amelyek fontos társadalmi témákra keresik a válaszokat.
Ezek a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, ill. az egészségi problémából fakadó akadályozottság és a nemzetközi vándorlás. Minden háztartáshoz egyetlen
kiegészítő felvétel tartozik az ötből, erre a válaszadás önkéntes.
A mikrocenzus során össze kell írni a kijelölt címeken élő természetes
személyeket, valamint a kijelölésre került lakást. Az adatokat 2016. október 1-je szombat, 0 órai időpontnak megfelelően kell megadni.
Összeírandó személyek:
Minden magyar állampolgár, aki az adott címen életvitelszerűen él,
vagy ha külföldön van, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb
ideig) tartózkodik ott.
Minden külföldi állampolgárt és hontalan személyt az adott címen,
aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Összeírandó lakások:
A kijelölt címen lévő lakások, lakott üdülők és lakott egyéb lakóegységek.
A kijelölt közösségi elhelyezést szolgáló intézmények (intézetek).
Az adatszolgáltatók kétféle módon válaszolhatnak:
• Október 1. és 9. között interneten keresztül maguk válaszolhattak
a kérdésekre, a címükre előre eljuttatott egyedi azonosító kódok segítségével.
• Október 10. és november 9. között a számlálóbiztos közreműködésével adhatják meg adataikat. A számlálóbiztosok tablet és laptop segítségével papír kérdőívek nélkül végzik az összeírást.
A KSH a kijelölt címekre szeptember 26. és 30. között postai úton eljuttatja az adatfelvételre felkérő levelet, amely tartalmaz egy tájékoztatót, valamint az internetes kitöltéshez szükséges azonosítót.
Az internetes kitöltési lehetőség október 1-től 9-ig áll az adatszolgáltatók rendelkezésére, ezt követően számlálóbiztosok keresik fel azokat a
háztartásokat, ahonnan interneten nem érkezett be a kitöltött kérdőív
csomag.
Október 10-től már csak a számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni.
A számlálóbiztosok sorszámozott azonosító kártyát kapnak, amely
fényképes személyi azonosítóval együtt érvényes. A lakosság a számlálóbiztos személyét a zöld számon tudja ellenőrizni.
Az adatvédelmi követelmények a mikrocenzus minden területén
megjelennek. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók. A
mikrocenzus kérdőívei nem tartalmaznak nevet, és a Központi Statisztikai Hivatal biztosítja, hogy az adatfeldolgozást követően az adatok ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. Az
adatvédelmi, adatbiztonsági követelmények betartásáért a KSH a felelős.
A mikrocenzus első eredményeit a KSH a tervek szerint 2017 májusában, fél évvel az adatfelvétel befejezése után jelenteti meg, amit a
népszámlálás adatközléseihez hasonlóan több tematikus kiadvány
fog követni. A közzététel fő csatornája a KSH weboldala, ahol minden
kiadvány szabadon elérhető lesz, a személyes adatok védelmének
maximális biztosításával.
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Örömökről és gondokról
SOK MINDEN TÖRTÉNIK NAGYTARCSÁN, LAPUNKBAN EZEK TÖBBSÉGÉRŐL BE IS SZÁMOLUNK. DE, VAJON MIT GONDOL MINDEZEKRŐL
A POLGÁRMESTER? RIMÓCZI SÁNDORRAL A
CÍMBEN SZEREPLŐ SZÉLSŐSÉGEKRŐL BESZÉLGETTÜNK.
– Bizonyára öröm, hogy számos remek kulturális esemény színhelye a település, amelyek csúcspontja a Falunap
volt, amelyet ismét, s bizonyára nem
utoljára a szüret jegyében tartottak.
– Valóban öröm, amikor összefog szinte az egész település, egy ilyen nagyszerű
rendezvény érdekében. Külön köszönet a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesületnek, Bátori Lászlónak és táncosdalos csapatának. Ezt megelőzően volt
egy Ligetfesztivál, egy Vadásznap, nyár
elején a Gyereknap, jön még a Tökfesztivál, közben Kulturális Örökségnapok, és
számos egyéb hétvégi rendezvény. Öröm,
hogy a társadalmi szervezetek, a falurészek, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
és
magánszemélyek
összefognak, de azt gondolom, idén már
csúcsra pörögtünk. Sok a rendezvény,
amely nagy terhet ró a Vagyonkezelő
munkatársaira, hiszen folyton építenek,
szerelnek, berendeznek. És sok a falu népének is, hiszen nem lehet minden rendezvényre tömegeket várni, nem lehet az
érdeklődés hiányát számon kérni, ha sok
a kínálat. Ezért úgy gondolom, jövőre a
rendezvényekből néhányat egy hétvégére vonunk össze, legyen kevesebb a program, de nagyobb az érdeklődés és a hatás.
– Ezzel együtt ez még az öröm kérdése volt. Térjünk át néhány hétköznapi dologra, ha lehet így nevezni ezeket.
A testület több napirendben döntött
szeptember végén is, ezek közül mik a
fontosabbak?
– Elfogadta a testület az állami vagyonba tartozó, önkormányzati tulajdonba ingyenesen
átadott
honvédségi
ingatlanokról szóló beszámolót. Az önkormányzat és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2011. június 17-én
létrejött szerződésben foglaltak szerint
ugyanis ezek hasznosításáról a 15 éves elidegenítési tilalom minden évében be kell
számolni. Nos, 2011 óta számos közterületet, objektumot, köztük utat, járdát, hőközpontot, parkolót, sportpályát vettünk
át, s bizony ezek fenntartásáról, karbantartásáról gondoskodnunk kell. Öt év alatt
mintegy 250 millió forintot fordítottunk
mindezekre, de vegyük tudomásul, hogy
több milliárd forintos vagyon gazdái vagyunk, s még inkább leszünk, az elidegenítési tilalom lejárta után. Lehet, hogy ez
már nem ennek az önkormányzatnak jelent majd nagy előnyt, de ennek a falunak
igen.
– Szociális tűzifa beszerzéséről is
döntöttek…
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– Harminc köbméter tűzifa beszerzéséről döntött az önkormányzat, hogy még a
tél beállta előtt rendelkezésre álljon a rászorulók megsegítése érdekében.
– Határozat született arról, hogy az
önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulóhoz.
– Igen, ez csak természetes, hiszen
hasznos és bevált. Az erről szóló felhívás
meg is jelenik ebben a lapszámban.
– Garázsok bérelhetők Nagytarcsán.
– Igen, a HEMO alatti garázsokat bérbe
adjuk. Havi 8000 Ft összeget állapítottunk
meg, aki elhiszi, hogy a gépkocsi meghálálja a gondoskodást, belátja, hogy ez bizony megtérül.
– A múlt hónap végén közmeghallgatást is tartott az önkormányzat. Mik
a tapasztalatai?
– Bizony, ezen az estén csalódások is
értek. Pozitív csalódás volt, hogy míg korábban ilyen rendezvényeken gyér volt az
érdeklődés, most sokan eljöttek. Negatív
csalódás volt, hogy egy olyan egyesület,
amely a településért egyébként nagyon
sokat tesz, s amelyet az önkormányzat jelentős összeggel támogat, felvállalja a negatív kritika tolmácsolását. Szerintem ez
nem az ő dolguk, a lakosok magánszemélyként is el tudják mondani a gondjaikat. Elhangzottak igazságok, féligazságok
és igazságtalanságok is, olyan kritikák,
amelyek igazak, de ezekről nem az önkormányzat tehet.
A polgármesterség szolgálat, amit én
nagyon komolyan veszek. Amióta megválasztottak, több mint harmincezer négyzetméter utat építettünk. Van, ahol
utcabált rendeznek, mert elkészült a burkolat, másutt nem értik még, hogy nem az
önkormányzat hibájából nincs szilárd út.
Hiszen működtek itt karvaly-vállalkozók,
akik miután a lehető legtöbb hasznot kivették az ingatlanok eladásával, a vállalt
útépítési kötelezettség teljesítése nélkül
eltűntek. Nos, ezt nem lehet a jelenlegi
önkormányzaton számon kérni, azzal
együtt, hogy erőnkhöz mérten lépésről
lépésre haladunk mások bűneinek jóvátételében.
– A közmeghallgatáson ön kapott
egy petíciót is.
– Öreghegy lakói átadtak egy petíciót,
amit ott nem volt alkalmam elolvasni,
csak este, hazatérve. Nos, ez is nagyon
rosszul esett, bár belátom, az én hibám is,
hogy erre sor került. Az Öreghegy lakóházaitól úgy négyszázhatvan méterre létesül
egy EU-színvonalú lovarda. A petícióban
azt olvastam: „Tiltakozunk, hogy az ingatlanok értékét az önkormányzat felelőtlen
döntéseinek sorozatával csökkentse…”. Ezt
követően érdeklődtem Csömör polgármesterénél, ott ugyanis köztudottan szép
számmal van a település környezetében

lovarda, hogy ez valójában milyen gondot
okoz. Fábri István polgármester válasza arról győzött meg, hogy kutyával, macskával, tyúkokkal és libákkal van inkább
gond, lovakkal, főleg ilyen távolságban
aligha. Összehívtam a lakókat, meghívtam
a lovarda tulajdonosát is. Kialakult egy
építő jellegű párbeszéd, s úgy érzem,
hogy ezután mindenki békével, megnyugodva, jó hangulatban távozott. Amint jeleztem, ez az affér az én hibám is. Ezt a
párbeszédet korábban kellett volna megszerveznem. Mindig tanul az ember, a polgármester is.
– Kicsit térjünk vissza beszélgetésünk elejére, a Falunapra, hiszen itt adták át Nagytarcsa címeit, díjait!
– Úgy vélem, Pataki Tiborné dadusként,
Antal Éva óvodavezetőként és dr. Kazinczy
Erzsébet a falu doki nénijeként egyaránt
megérdemelte Nagytarcsa Érdemérmét.
Mindhárman szinte egyöntetűen négy évtizeden át szolgálták a települést.
– A lap szerkesztőjeként cseppet
sem lepődtem meg, de egy kívülálló
biztosan elcsodálkozna azon, hogy ön,
jobboldali politikusként miért jelölt
díszpolgári címre egy korábbi tanácselnököt…
– Vassné Nyéki Ilona egykor országgyűlési képviselőként sokat tett a térségért, és
tanácselnökként mindent megtett Nagytarcsáért. A kérdésre válaszolva: szerencsére a nagypolitika nem szűrődik be
Nagytarcsára. És mi itt kétféle embert ismerünk. Olyat, aki tesz a közösségért, és
olyat, aki nem. Olyat, aki jó ember, és
olyat, aki nem az. Ica néni ténykedésének
eredménye a Hungaroring létrejötte, s ezzel a hazai Formula1 versenyek megrendezésének lehetősége, vagy éppen az,
hogy ma létezik a Kistarcsai Flór Ferenc
Kórház. És neki köszönhető, hogy a falu az
ő idejében kilábalt súlyos infrastrukturális
elmaradásából. Bevallom, ma is gyakran
felkeresem egykori településvezető elődömet, ha dilemmám van, segítséget kérek. Az ő bölcsességére mindig
számíthatok.

ZS. I.
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Másodszor is
fotópályázat
Nagytarcsán
ni színek megörökítése. A népviselet is hálás
téma, mindenkinek ajánlom, hogy fotózza le,
amíg lehet. Az evangélikus templom örök fotótéma, de idén kaptunk egy téli, esti fotót a
katolikus templomról is.
Koszták Rudolf gyűjtötte össze a képeket,
és Pete Dóra először zsűrizhetővé, majd kiállíthatóvá tette azokat.
Köszönjük Lovasi Andrea, Krantzné Magyar Ágnes, Szlaukó Istvánné és Oravecz Attila szakértő segítségét. Továbbá köszönjük a
közreműködést a pályázóknak. A tavalyi pályázók közül öten hallották meg újra a hívást,
és idén is küldtek be anyagot. A húsz pályátavaly elsőként meghirdetett fotópályáA
zatunk „A Nagytarcsai fotómorzsák” sikere után felmerült a kérdés, legyen-e
fotókiállítás idén is?
A jó fogadtatás a falu lakossága részéről,
folytatást „követelt” a szervezőktől. A szükséges forrást is megigényeltük a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzatának pályázatában
a települési önkormányzattól, és a Lájk Cukrászda is jelezte, szívesen fogadja a kiállítást.
Jöttek az ötletek a különböző témákra, kategóriákra is. Igaz, lassan reagáltak fotósaink,
ám az is igaz, hogy a meghirdetett határidő a
nyári szünetre esett… De egy kis határidőmódosítás és figyelemfelhívás után felébredtek a pályázók, a módosított határidőig
hetven kép érkezett. Győriné Kováts Andrea,
Kosiczki Zsuzsanna, Szlaukó Istvánné és Sipos
Balázs segített megszűrni a beküldött alkotásokat, így negyven fotó került kiállításra.
A legnépszerűbb téma idén is a tájkép
volt. A nagytarcsai határ sokakat megihletett.
Kedvenc volt még a vihar előtti és vihar utázónak több mint a fele Nagytarcsa új lakosainak köréből került ki, aminek kifejezetten
örültünk.
Van egy város hazánkban, ahol a 63. őszi
tárlatot rendezik idén. Nagytarcsán ez volt a
második fotópályázat.
A Lájk Cukrászda mindenkit szeretettel
vár, és miután végigjárták egy fagyival a kiállítótermet, lehet tollat ragadni, és szavazni a
kedvenc fotókra!

Sebők Zsuzsanna
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ÜNNEP

Nagytarcsai Falunap a szüret jegyében

ra. Itt a Kardosi Népzenészek húzták a talp alá
valót a szórakozni és táncolni vágyó közönségnek.
Rimóczi Sándor polgármester ünnepélyes
megnyitója után elismerések átadására került
sor. Itt hirdették ki a Tiszta Udvar-Rendes Ház
idei nyerteseit. Hagyományőrző kategóriában
Dávid
Zoltánék
nyertek, modern
kategóriában pedig
Csordás Sándor vehette át a díjat. A
tiszta utca címet a
Gesztenye sor nyerte el.
Az est fénypontjaként a polgármester átadta a testület
által odaítélt Nagytarcsáért Érdemérmeket
és
a
díszpolgári címet.
Négy évtizedes
munkáját megköalunap a betakarítás, és a szüret jegyében –
FKözség
ezzel a címmel rendezte meg Nagytarcsa
Önkormányzata és a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület szeptember
24-én és 25-én a Nagytarcsai Falunapot.
Az idei falunap a betakarításról, a szüretről,
de leginkább a szüreti mulatságról szólt. A
Szarvasi Rezesbanda kísérete mellett kora délután indult a menet a Hangya udvarból a bíró
és a bíróné házának kikiáltott Múzeumkert utcához, ahol a Nagytarcsai Hagyományőrző
Egyesület, s a hozzájuk csatlakozott „civil” táncosok ízelítőt adtak az egész napra ígért vígasságból.
A bíró és a bíróné, azaz Rimóczi Sándor polgármester és felesége, Évi frissítővel kínálta az
ünneplőket.
Aztán újra elindult a menet, ki lovon, ki szekéren, ki géperejű járműre ülve. A továbbiakban a település újabb hat pontján szálltak le,
hogy fergeteges táncukkal az esti mulatságra
invitálják a falu népét.
Estére kelve a Táncsics Mihály Művelődési
Ház melletti Hangya udvarban gyülekeztek
mindazok, akik kíváncsiak voltak a szüreti bál-
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szönve elismerést kapott Pataki Tiborné, a csillagszem óvoda idén nyugdíjba vonult dadusa.
Kitüntették Antal Évát, a Csillagszem óvoda
idén nyugdíjba vonult vezetőjét. Átvehette az
elismerést dr. Kazinczy Erzsébet, a falu visszavonuló „Dokinénije“.
A Nagytarcsa díszpolgára címet idén Vassné
Nyéki Ilona, egykori országgyűlési képviselő,
volt nagytarcsai tanácselnök vehette át.
(Az elismerésben részesültekről a 8. oldalon
további részleteket olvashatnak.)
Az esti műsorban fellépett az idén jubiláló
Vencsok hagyományőrző asszonykórus, és
Pándy Piroska opera- és operetténekes is.
A nap programjáról, a rendezvény fogadtatásáról Bátori Lászlót, a Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét kérdeztük.
– Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt a
rendezvény. Amerre vonultunk, szinte az egész
falu kint volt az utcán, végig kísértek bennünket.
Csodálatos érzés volt tapasztalni, hogy az emberek szeretik és tisztelik a hagyományt. Mi, a
Hagyományőrző Egyesület tagjai már áprilistól
készülünk erre az eseményre. Természetesen
táncpróbák is voltak, de azért tudjuk, hogy táncosaink felkészültek, és a hozzánk csatlakozó „civilek” is táncoltak már velünk. A felkészülésre
tehát sokkal inkább a rendezvény hibátlan lebonyolítása érdekében volt szükség.
Az egyesület elnöke elmondta, felajánlották, hogy hagyományt teremtenek a szüreti
felvonulásból és mulatságból. Hogy az mindig
a falunapon lesz-e, az még eldől. Annyi bizonyos, hogy az egyesület 2018-ban ünnepli
fennállásának 60. évfordulóját, s akkor szeretnének egy még nagyobb, egész napos rendezvényt tartani, megemlékezve a jubileumról is.
A műsor és a vacsora után a résztvevők
újult erővel vetették bele a bálba, amely hajnalig tartott.
Zs.I.
Fotó: Tagai Péter
Légi felvétel: legifoto-video.com

Köszönet a rendezvény
megszervezésében segítőknek
és a résztvevőknek!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Az önkormányzatnak az anyagi segítségért, Rimóczi Sándor polgármesternek
és feleségének, hogy elvállalták a bírói
pár szerepét, a Hagyományőrző Egyesületnek a szervezésért, lebonyolításért
és a szereplésért, az esemény kidobolását megszervezőknek és az abban
résztvevőknek, azoknak a táncosoknak,
akik nem az egyesülethez tartoznak, és
vállalták a szereplést, és a hagyományőrzőkkel egyetemben az előkészítő
munkálatokat, Rónainé Krisztinának az
idegenvezetést a kisvonattal, a Nagytarcsai Közszolgáltatónak, Ősz Gyulának és csapatának az előkészítés
komoly munkájáért, a lovasoknak és lovaskocsisoknak a részvételért, a falu lakosságának a folyamatos erkölcsi
támogatásért, a körtáncok helyszínén
megjelent szép számú érdeklődőnek,
szimpatizánsnak!
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A díszpolgár
Vassné Nyéki Ilona, egykori országgyűlési képviselő, volt nagytarcsai tanácselnök. A díszpolgári cím átvétele
után így nyilatkozott lapunknak és a SzilasTV-nek:
– Meglepő volt, és meghatott, amikor
megtudtam, hogy az önkormányzat engem tartott érdemesnek a díszpolgári
címre. Hogy manapság egy volt tanácselnököt díjazzanak? Persze, lehetne ez
akár természetes is, hiszen az akkori helyi tanács is azért dolgozott, amiért a mai
önkormányzat: hogy Nagytarcsa fejlődjön. Amikor 1960-ban Nagytarcsára kerültem, nem volt helyi adó, csak
aprópénzek álltak rendelkezésre. De a
feladatok özönlöttek. Nem volt járda, orvosi rendelő és ravatalozó, és rossz volt a
közvilágítás. Mindenért keményen meg
kellett küzdeni, de haladtunk előre. És
ehhez kevés volt a vezetői akarat. De
Nagytarcsa népe minden feladathoz úgy
állt hozzá, hogy „ez nekünk szükséges,
ezt meg kell csinálnunk“. És adták a munkájukat, pénzüket. Nagy tisztelet ennek
a becsületes, dolgos, törvénytisztelő
népnek!

Nagytarcsáért
Érdemérem
Jobbra: Pataki Tiborné nyugdíjas dadus.
Lent balra: Dr. Kazinczy Erzsébet, visszavonuló háziorvos.
Lent jobbra: Antal Éva, a Csillagszem óvoda
idén nyugdíjba vonult óvodavezetője.
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Egy igazi búcsú
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatához
több nagytarcsai lakos fordult azzal a kéréssel, hogy szervezzünk egy olyan falusi búcsút, ahol kézműves termékeket árusítanak,
fa népi játékokkal, kosaras hintával.
2016. szeptember 25., reggel 9 óra, Nagytarcsa, Győri János tér: várakozó, izgatott kis
csapat áll a téren, a szervezők és segítőik, a
másik kis csoportot alkotják a parkolóban az
árusok. Közösen, várakozva nézünk a mai
nap elé. Megbeszéljük az elhelyezést, majd
megérkeznek a Közszolgáltató Kft. dolgozói
a sátrakkal, asztalokkal, székekkel. Elkezdődik a sátrak felállítása, elrendezése. Folyamatosan érkeznek az árusok, ők is felállítják a
saját sátraikat, kialakítják árusító helyüket.
Kikerülnek az asztalokra a szebbnél szebb
termékek!
Megérkeznek a kézműves foglakoztatást
tartó óvónénik is, berendezik a sátrukat.
Közben Tóth István kosárfonó és segítője is
elfoglalják helyüket. Nyitásra készen áll minden, jóval a meghirdetett kezdés előtt! Érkeznek az érdeklődő családok, az izgatott
gyerekek is. Örömüket látván biztosak voltunk benne, hogy lesz érdeklődés a mai napi
programokra. Az istentiszteletről hazatérők
már tudnak vásárolni „búcsúfiát” is. Csodálkozásunkra a déli időszakban is érkeznek
résztvevők, majd az ebéd után is folyamatosan.
Igazi családi délután volt együtt beszélgető, játszó családokkal. Öröm volt találkozni olyan Nagytarcsáról származó, de
elköltözött rokonokkal, ismerősökkel, akik a
búcsúra „hazajönnek” az itt lakó családjukhoz, rokonokhoz. Jó volt találkozni több éve
nem látott osztálytársakkal, ismerősökkel
ezen a szép napsütéses napon, ezeken a
családi programokon. Bebizonyosodott,
hogy ebben a rohanó világban is igényük
van az embereknek egy kis megállásra, egy
kis csendre, egy kis beszélgetésre! Nagytarcsán, a Győri János téren 2016. szeptember
25-én minden adott volt erre az igényre!
Ennek alátámasztására álljon itt a résztvevők megnyilvánulása:
„Csodálatos volt, hogy csak kézművesek
árultak, nem volt bóvli, és az a sok népi játék!”
„Nem tudtam, miért érzem annyira jól magam, aztán rádöbbentem, hogy sehol sincs
egy ideges szülő, aki veszekszik a gyerekével,
hanem együtt játszottak és őszintén nevettek.”
„A Győri János tér nagyon hangulatos,
minden „meleg érzetű” volt, nem pedig rideg…, ahol csomó műanyag áru van, és műanyag szórakozás, zajos, hangos zenével. Itt
tökéletes volt a zene: az alkalomhoz illő, megfelelő hangerővel. Ez az összhang hiányzik nagyon sok fesztiválról…, és ahogy itt látom,
mindez a családokat is összébb hozza.”
„Igazán kellemes volt a nap! A sok játszó
gyermeket, a körülöttük beszélgető szülőket
öröm volt látni! És persze a kézműves sátrak
sem maradtak látogatók nélkül. Keltek a "búcsúfiák", örültek a gyerekek, felnőttek egya-

ránt. A hely pedig igazán csodálatos ilyen alkalomra, hisz a Győri János tér mindig is a falu
szíve volt.”
„Egy kis időre el tudtam szakítani a gyereket a számítógép elől!”
„Kellemes napot tudhatunk magunk mögött!”
„Gratulálok, és még több ilyet a világba!”
„Ugye jövőre is lesz? Legyen!”
Ezekből a mondatokból, a programokon
részt vevő emberek felénk áradó szeretetéből, a rendezvény hangulatából ítélve megállapíthatjuk, hogy egy sikeres kézműves
falusi búcsút tudhatunk magunk mögött!
Köszönjük Nagytarcsa Község Önkormányzatának, a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
dolgozóinak, a Csillagszem Óvoda óvónőinek, a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesületnek, Téglás László körzeti megbízottnak és
kollégájának, Papp Zoltán Istvánnak, Képviselőtársaimnak, és önkéntes segítőinknek,
hogy segítségükkel megrendezhettük ezt a
programot!
Köszönjük Nagytarcsa lakosságának,
hogy eljöttek ebbe a falusi búcsúba!
SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ
NSZÖ ELNÖK

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Októberi könyvtári hírek
Szeptember 30-án volt a Népmese Napja. Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a magyar népmesét, és felhívjuk a figyelmet a
meseolvasásra és a mesékre. A népmesemondás hagyományos
szerepe egykor a közösségi összetartozást erősítette, emellett példákat adott különböző élethelyzetek megoldására. Egészen kisgyermekkortól kezdve segítette a közmondásokkal, szólásokkal,
mondókákkal és népdalokkal együtt a magyar nyelv tanulását.
A népmesék a társadalomtudománynak és társadalomismeretnek
forrásszövegei is. Tudósítanak a népi életforma értékvilágáról, társadalmi felfogásáról és erkölcsi világrendjéről. Generációról generációra tovább öröklődnek, így is biztosítva a kapcsolatot szülő és
gyermek, nagyszülő és unoka között. Olvassunk, hallgassunk,
mondjunk népmeséket!
Válogatás a könyvtárban megtalálható népmesegyűjtemények között:
Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág, Csalóka Péter, tréfás népmesék családoknak, Krisztus urunk álruhában

Aranyosi Ervin: Az aradi vértanuk emlékére
Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert "megbűnhődte már e nép"!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét...
Könyvajánló

Kádár Annamária: Mesepszichológia 1-2., Leszkoven László:
Magyar népmeséink – mindennnapi útmutatóink

Katona Tamás: Az aradi vértanúk. Katona Tamás történész dokumentumok alapján rekonstruálta a történteket, feltárta a vértanúk életútját, szerepét a szabadságharcban. A tudós
gondosságával összeállított dokumentumgyűjtemény a hozzá
csatlakozó tanulmánnyal megvilágítja a magyar történelem egyik
fontos fejezetét.

Országos Könyvtári Napok (október 3-9.)

Október 23.

A népmesék megértését, hátterét segítő könyvek:

Ezeken a napokon országszerte számos programmal várják a
könyvtárak a könyv- és könyvtárbarátokat. Miért jó olvasni? Kikapcsolódást biztosít, pihentet, emellett új ismeretekre is szert tehetünk. A könyvtárakban számos könyv és különböző
dokumentum közül választhatunk. Minden korosztály megtalálhatja a neki leginkább megfelelő dokumentumot. Könyvtárunkban az alábbi szolgáltatásokkal várunk mindenkit: helyben
olvasás, ingyenes könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, könyvet házhoz szolgáltatás a mozgásukban korlátozott olvasóknak,
folyóirat-kölcsönzés.
A következő folyóiratokból lehet választani:
Gyerekeknek: Dörmögő Dömötör, Cimbora. Kamaszoknak: Bravó. Felnőtteknek: Autó-Motor, Nők lapja, Nők lapja Évszakok, Ízek
és érzések, Praktika, Ezermester, Lakáskultúra, A mi otthonunk,
Csodakert, Magyar Turista, Vidék íze. Családi lap: Képmás. Ismeretterjesztő lapok: GEO, Természetbúvár, Múlt-kor, Mindennapi
pszichológia.
A folyóiratok a legfrissebb számokat kivéve egyhetes kölcsönzési idővel kölcsönözhetőek a könyvtárból.
Az aradi vértanúk napja (Október 6.)
A császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án
Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy
ezredesét. Név szerint: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy
Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey
Károlyt. Pesten ugyanezen a napon végezték ki Magyarország első felelős kormányának miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost.
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Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának megemlékezésére
készülve ajánlok könyveket, hogy minél jobban és hitelesebben
megismerhessük 1956 igaz történetét.
Illyés Gyula: Atlantisz sorsára jutottunk – Naplójegyzetek 19561957. Illyés Gyula mindeddig kiadatlan, lebilincselően érdekes
'56-os följegyzéseit, papírlapokra írt naplóját 1957 elején elrejtették, és csak 2014 áprilisában került elő. Az író lánya, Illyés Mária
készítette elő kiadásra az anyagot, Horváth István történész közreműködésével, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára.
Az 1956. október 23-tól 1957. január 31-ig napról napra vezetett
eseménynapló számot ad arról, hogy a költő hogyan élte át a forradalom és a korai megtorlások idejét, mint cselekvő és megfigyelő.
Ezerkilencszázötvenhat, te csillag. A forradalom és szabadságharc olvasókönyve. Az 56-os forradalom tükre a magyar irodalomban, költőink, íróink megfogalmazásában. Vallomások, versek,
naplórészletek.
Bayer Zsolt: 1956 „…Hogy legyen jel”. Egy bátor férfi 1956. október 23-a és november 11-e között készült fényképei. Hogy legyen jel. Tanúság háborúról, tisztaságról, hősökről, vérről.
Nyitva tartás:
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

9 - 15
11 - 17
9 - 15
11 - 17
8 - 13

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat felől.
Telefonszám: 06-70-337-8752.
E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com
FARKAS ISTVÁNNÉ KÖNYVTÁROS
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Gitármánia Klub: október 29.

Újra jelentkezik a Gitármánia Klub, mégpedig október 29-én, szombaton 19 órakor.
A következő klubkoncerten egy különleges
zenekar lesz a vendégünk: a JS-YSTEM zenekar.
A mai rockgitárosok körében nagy mérföldkő, nagy kihívás Joe Satriani szerzeményeinek életre keltése. Nagy merészség csupán
hangszeres zenét előadni, mivel a mai kor
embere a zenei szólamok sokaságát nehezen érti, távolinak érzi magától.
Satriani Hendrix követőjeként lépett a nagyközönség elé, érzelemgazdagsággal és zenei szabadsággal újragondolva Hendrix
blues-gitározását, széles határok közé helyezve műveit. Satriani Magyarországi koncertjein rajongói nagy tisztelettel vesznek
részt, és csodálattal hallgatják a kivételes gitárjátékot.

JS-YSTEM
2006-ban Turcsányi István, a zenekar
alapító tagja foglalkozni kezdett Satriani műveivel. Majd az elkövetkező éveket
arra fordította, hogy zenésztársakat keressen ehhez az elképzeléséhez. 2013ban találta meg a megfelelő tagokat,
hogy elindítsa a zenekart. Ekkor csatlakozott Hain József basszusgitáros, aki
jelenleg is a zenekar tagja. 2014-ben és
2015-ben tagcserék történtek.
A zenekar tagjai: Hain József – basszusgitár, Mihalek Roman – gitár, billentyű,
ének, Turcsányi István – gitár, ének, Avar
György – dob.

A zenészek nagy alázattal és a lehető legnagyobb hitelességgel helyezik Satriani
műveit a kis és a nagy színpadok bűvkörébe. Műsoruk színesen válogatott műveket
tartalmaz, minden rockzenét szerető zenerajongó megtalálja a maga gyöngyszemét.
A zenekar tovább is gondolta a szerepét, saját, magyar nyelvű szerzeményeket is szeretne felvonultatni, a zenei önkifejezés és az
önálló gondolatok megmutatása érdekében. További cél, hogy a magyarországi
rockzenét életben tartsák, és a lehető legtöbb helyen megmutassák a hangszeres és
az ének témával felvonultatott művek sokaságát.
A koncert második részében a Gitármánia
zenekar játszik. Először néhány újrafogalmazott számot adunk elő, majd több saját
szám ősbemutatója következik. A zenekar a
nyarat arra is felhasználta, hogy ezeket a
szerzeményeket készítette és hangszerelte.
Izgalommal várjuk a közönség reakcióit!
Ezek után a közelgő csendesebb napok tisztelete miatt egy majdnem félórás, kifejezetten erre az alkalomra készített Pink Floyd
The Wall Suite következik. Ez a zene az előadás dallamos, meghitt részeket is tartalmazó záró része lesz. Ebben a kompozícióban
kiegészül a szokásos Gitármánia zenekar,
külön kiemeljük a XVII. kerületi Bartók Béla
Zeneiskola gyerekkórusát, és más közreműködőket. Köszönjük szépen a felkészülésben segítő Décsi Magdolna szolfézs- és
Menyhárt Pál harsonatanár munkáját.
Szeretettel várunk mindenkit és jó szórakozást kívánunk:
A GITÁRMÁNIA ZENEKAR
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A Nagytarcsai Liget Fesztiválról
Szeretem Nagytarcsát, szeretek itt élni! Ez itt
egy jó közösség, a közösségi programok sokaságával találkozom. Sok-sok rendezvény van
itt, ebben egy különleges a Füzes Liget program. Volt itt egy katonai terület, amit az önkormányzat segítségével megkapott a
nagytarcsai lakó-közösség. Akartak itt egy családias parkot és ennek kialakításához segítségül hívták a lakosokat is. Elindult a Nagytarcsai
Liget Fesztivál 5 éve, a park szépül, ma már önálló életet él. Mi Felsőrétiek is magunkénak
érezzük, gyerekeink, unokáink gyakran itt játszanak, kerékpároznak, testvér lakópark vagyunk. Az ötödik éve megvalósuló Liget
Fesztivál idén is sok élményt adott. A nagy melegben sokan a vízpartokat választották vagy
visszahúzódtak a hűvös szobákba. Én lemondtam az M7-es tumultusáról és unokámmal a Liget Fesztivált választottam, mint mindig. Nem
nyúltam mellé! A meleg idő ellenére mozgalmas programokban volt részünk. A gyerekeknek kedveskedve kezdődött a nap az
interaktív meseszínház programjával, majd Gabi bohóccal szórakoztak a jelenlévők. Közben
lehetett agyag figurákat készíteni, egyéb kézműves ügyességeket kipróbálni. Lehetett nyilazni és más vidámparki szórakozásokat
igénybe venni. Délutánra a hőség elől elbújók
is előjöttek, és a Füzesi közösségi tér is egyre
jobban megtelt a dodzsemesek, repülősök,
körhintások és vattacukor árusok legnagyobb
örömére. Persze az ingyenes légvárazáson,
szörfpróbán és a nyilas versenyeken résztvevők is megszaporodtak. Nagy siker volt a jótékony célú sütiverseny is, a gyerekek pedig
limonádét kínáltak. A délutáni programok
egyre több nézőt vonzottak. Oszvald Marika
produkciója, Rácz Gergő és a Groovehouse
koncertje szórakoztatta a közönséget. A Nagytarcsai Zumbások frenetikusak voltak, és egybe kovácsolták az ófalusiakat, a Ligetieket és a
Felsőrétieket. De a legfontosabb, hogy a lakótársak is összejöttek egymással. A hét közben
dolgos emberek most söröspoharakkal a kezükben találkoztak egymással, egy kis lazítás,
egy kis baráti beszélgetés közelebb hozott
mindenkit. Én a felsőréti szomszédjaim nagy
részével találkoztam, lazán, könnyedén kikapcsolódva a hétköznapokból. Kedves öreg kivándorolt magyar „barátunk” Alexander bácsi
Amerikából idelátogatva élvezte a füzesi
nyüzsgést. Estére mindenki felszabadult, a sörök és a kiváló sültek hatására teljes jóérzéssel
adta át magát a zenének és a bulinak. Ahhoz,
hogy a nap folyamatosan könnyed és magával
ragadó legyen, kellett Verbanits Laci, a napi
program műsorvezetője, aki a tőle megszokott
profi módon vitte a hátán a rendezvényt. Köszönjük Füzes, köszönjük Nagytarcsa!
Egy hat éve itt lakó betelepülő.
SOMODI LÁSZLÓ
BODZA U. 2.
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HITÉLET

Az idősek világnapja: október 1.
Ez a világnap 1911-ben vette kezdetét, amikor az ENSZ közgyűlés gondolt az idősekre.
Az idő az ember életét időszakokra osztja.
Van gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor és az
idősek kora. Ne féljünk e szótól: öregkor.
Igaz, az öreg szóra egyesek visszavágnak:
„öreg ám az országút!“.
Különböző írások foglalkoznak az idős
emberrel is. Háta már meghajlott, lépései
bizonytalanok, élete már a leszálló ágban
van, az alkony felé jár, és biztos, hogy hamarosan a naplemente is ráköszönt. Ez mind
igaz, de nem ez a fontos, hanem az, hogyan
bánnak velük. Sok tudós, művész, sőt még
átlagember is, idős korában megőrizte alkotó erejét.
Talán azért, mert tevékenyebb életet élt,
mint mások, így idős korában is megtalálja
életcélját. Ha szenvedésmentes életvitele
volt, ezt az öregkor meghálálja. Az ilyen idősek talán még tudnak valamit adni az utókornak.
Az idős ember is szeretné jól érezni magát környezetében. A hazai társadalom ehhez keveset tud adni. A fiatalok
türelmetlenek, mert az öreg elveszi állásukat, ők pedig nem adják át helyüket a közhasznú járműveken. Az állam sokat költ
nyugdíjra, az idősek orvosi ellátására, ők pedig már nem termelnek, nem hoznak hasznot. Ne szépítsük a jelen helyzetet, sokat
kell(ene) tenni az idősekért. Vannak hangza-

tos jelszavak: készüljünk fel az öregségre.
Hogyan? Pénzzel, ha van, biztosítsuk helyünket egy intézetben. Többen emlegetik
az öregkor szépségét. Egy idős, súlyos betegnek erről nem beszélhetünk. Egy vallásos ember könnyebb helyzetben van, mert
hisz az örök életben. Az időskor egy állapot,
egy megváltoztathatatlan helyzet. A családi
életben is vannak helyzetek, állapotok, melyek azonban változnak. Az időskor állapota megmarad. Kitörési pontot addig lehet
találni, amíg az illető talpon van.
A modern század embere tekintsen viszsza a múltba, a régmúlt öregjeire.
Az ókorból nem sok feljegyzés maradt az
öregekről. ám azt azért tudjuk, hogy a görögök, a spártaiak, a rómaiak tisztelték az öregeket. Rómában az öregek tanácsa, a
szenátus állt az állam élén. A Spártai államot
a gerontonok, magyarul az aggastyánok vezették.
Az Ószövetség könyvei védik az öregeket. „Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg
is fogyatkozik ereje, légy elnéző iránta, és ne
vesd meg életének egy napját se.” (Sir 3, 14)
„Az ősz fej előtt fel kell állni.” (3 Móz 19, 32)
„Az idősebbet illeti az első szó.” (Sir 32, 4) „Az
öregek tanácsát meg kell hallgatni, mert
bölcsességet tanulunk tőlük.” (Sir 8, 9) „Kora
miatt senkit se vessünk meg, közülünk is
öregek lesznek némelyek.” (Sir 3, 9)

Gondolatok – Luther Mártontól
Október 31-e a Reformáció napja, melynek
500 éves évfordulójára készül 2017-ben az
evangélikus egyház világszerte. Ekkor fogalmazta meg Luther Márton ágostonrendi szerzetes, teológiai doktor 95 tételét, melyet
Wittenbergben tett közzé. A reformáció azt
jelenti, hogy vissza kellett igazítani az egyház
eltorzult tanítását, életét, gyakorlatát a Szentíráshoz, mint elsődleges zsinórmértékhez.
Ezek a változások olyan mértékűek voltak
1517-ben és az azt követő években, hogy a
Luther-korabeli katolikus egyház nem tudta
tolerálni, Luthert el kellett távolítani. Ezt a célt
szolgálta az egyházi, majd a birodalmi átok.
Hogy Luther nem jutott tűzhalálra, mint az
előreformátor, Husz János, annak köszönhető,
hogy Bölcs Frigyes szász választófejedelem
személyében valóban bölcs támogatóra lelt,
aki diplomáciai érzékével megmentette akár
V. Károly császár kezéből, akár a római inkvizíciótól. A továbbiakban szeretném megosztani néhány kedves gondolatomat Luthertől.
A szív teszi a teológust. Luther tudós teológus volt, s fontosnak is tartotta a Biblia tudományos igényű ismeretét. De a tudomány
egyéb területeit is becsülte, hiszen amikor
magiszteri fokozatot nyert el Erfurtban, akkor
tanulmányai a latin nyelvre, matematikára, fizikára, metafizikára, geometriára, csillagászatra is kiterjedtek. Ezzel együtt azt vallotta,
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hogy a tudásnak párosulnia kell a szívbéli,
belső, Isten iránti elkötelezettséggel, a gyermeki bizalommal.
Egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás. A négy „sola”, mely azt fejezi ki, hogy egyedül Isten
adhatja szeretetéből az üdvösséget Jézus
megváltó halála által, melyről csak a Biblia ad
hírt hitelesen, s egyedül a hit, más szóval az Istenben való bizalom tudja elfogadni azt. Luther korában kiépült rendszere volt annak,
hogyan lehet megvásárolni búcsú segítségével a bűnbocsánatot, vagy jócselekedetekkel
kiérdemelni azt. Ma is veszély, hogy annak érdekében cselekedjünk vallásos módon, érjünk el magasabb „tudati szintet vagy tudati
rezgésszintet” stb., hogy közelebb kerüljünk
Istenhez, hogy üdvözülhessünk. A Szentírás
tanítása viszont az, hogy miután Isten ingyen,
szeretetből, kegyelemből összekötött minket
Jézussal, vagyis önmagával, és megbocsátott,
örömmel és hálából tesszük a jót, dicsérjük Istent a templomban, s nem azért, mert azzal
manipulálni szeretnénk, vagy el akarnánk érni
valamit. Magyarul: Isten a mi közreműködésünk nélkül ment meg, üdvözít minket, éppen
ezért már a legkisebbeké is lehet a menny,
mert nem kell hozzá tudás, teljesítmény, csak
a bizalom, hogy Jézus mindent megtett, s ez
elég az örök élethez.

Amikor az öreg Elizeus prófétát kigúnyolták a fiúk, az erdőből kijött két medve többüket széttépte. (2 Kir 3, 23-25)
Az Újszövetségben Szent Pál figyelmezteti Timóteust: „Az idős férfit ne korhold, hanem csak figyelmeztesd, mint apádat, a
fiatalabbat, mint testvéredet, az idős aszszonyt, mint anyádat.” (1 Tim 5, 1) Szent Pál
írja: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik,
nem is kevély.” (1 Kor 13,4-8)
A mai életben van ilyen is és olyan is. Ha
az öreget nem ellenségként kezelik, az már
jó. De sok esetben megtesznek mindent,
hogy megkeserítsék életét. Özvegy nagymama panasza: minden munkát elvállaltam, mégis durván kiabáltak velem. Szívből
megbocsátottam nekik. Este vetkőzöm-öltözöm, látom magamon az operációk hegedéseit. Már nem fáj, de emlékei
megmaradtak. A lelki sebek is ilyenek. Megmaradnak.
Az ország fontos értékmércéje, hogyan
bánnak az idősekkel. A vezetők olyan időskort teremtsenek számukra, amilyet majd
ők is szeretnének maguknak.
SOMLAI JÓZSEF
NYUGDÍJAS PLÉBÁNOS
A Bosco Szent János templomban októberben
23-án, novemberben 13-án és 27-én lesznek
szentmisék. Minden alkalommal 11.30-kor.
Október 15-én, szombaton este 7-kor a nagytarcsai templomban Don Bosco ünnep lesz, amelyen a mogyoródi egyházi kórus lép fel!

Egyetemes papság. Luther a Biblia tanítása szerint azt mondja, hogy mindenki, aki hisz
Jézus Krisztusban, az pap. Nincs tehát külön
papi, a többi hívő fölé emelkedő rend. Egyenrangú minden hívő ember, de ez azt is jelenti, hogy egyforma felelősséggel van Isten felé.
Luther korában szokás volt a szerzetesi, papi
életformát magasabb rendűnek tekinteni más
hivatásoknál; viszont szerinte egy cselédlány,
ha szépen, Istennek tetszően végzi a háztartási teendőket, akkor ugyanúgy istentiszteletet végez, mint egy pap. Éppen ezért
evangélikus egyházunkban nem nevezzük a
gyülekezetvezetőket, tanítókat, lelkigondozókat papoknak, hanem lelkészeknek.
Egész életünk megtérés legyen! A 95 tétel
egyike mondja ki, hogy amikor Jézus megtérésre hívott, akkor nem csak egyszeri döntést
kért, hanem egész életre vonatkozó programot hirdetett számunkra. Ez egyrészt nehéz
út, mert sohasem lehet befejezettnek tekinteni a megtérésünket. Ugyanakkor reménység
és kegyelem is: nem baj, ha még úgy érzem,
van tennivalóm lelki fejlődésem tekintetében,
hisz itt egy élethosszig tartó megszentelődésről van szó!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
MENTÁLHIGIÉNÉS LELKIGONDOZÓ

Nagytarcsai TÜKÖR

ÉLETMÓD

Túrázzunk újra együtt!
Idén ismét több alkalommal túráztunk, kirándultunk Nagytarcsa környékén, felfedeztük a táj szépségeit. Ahogy az lenni szokott, túráink
kellemes, barátságos hangulatban teltek. Sok új természetbarát lakossal ismerkedtünk meg a túrák alatt, akik kíváncsiak voltak Nagytarcsa
környezetére. Tavasszal, nyáron községünk keleti oldalát jártuk be kalandos utakon, majd Augusztusban megtartottuk az éjszakai túránkat,
ahol nem a túrázásé volt a főszerep, hanem egy kellemesen eltöltött
estéé, egy tábortűz mellett. A kicsikkel tüzet raktunk, majd előkerültek a nyársak és jóízűen elfogyasztottuk a sült finomságokat. Most, októberben az északi részt járjuk be jobban. Ez az útvonal minden
bizonnyal ismeretlen lesz a velünk rendszeresen túrázók számára is.
Idén az utolsó alkalommal kerül megrendezésre a Tarcsa Túra október 16-án, vasárnap. Ez alkalomból egy nagyobb túrát tervezünk,
melynek hossza 20 km lesz. Várjuk azokat a túrázni vágyókat, akiknek
ez a táv nem megerőltető. A túrán a szokásosnál valamivel nagyobb
szintkülönbséget fogunk megtenni.
Indulás, gyülekező: október 16-án 09:00-kor a Petőfi (új) lakótelepen a Családi fodrászat előtt.
KOSZTÁK RUDOLF, TAGAI ANNA

Nagytarcsai

Megjelenik: havonta, 1600 példányban

TÜKÖR

Kiadó:
EnterArt Sajtó és Reklám
Produkciós Iroda Bt.

Az önkormányzat
ingyenes
közéleti magazinja

Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István
Telefon: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com
Nyomdai munkák:
Press Union Kft. Mogyoród

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

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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KULTÚRA

Kulturális Örökség Napok Nagytarcsán
kas zászlót. Azon a történelmi napon megszabadultak a szovjet és a kommunista jelképektől, így a Rákosi-féle címertől is, a nemzeti
színű zászlón.
Az estét a NaP kórus zenés-szöveges áhitata zárta.
Vasárnap a körséta keretében elmentünk
a temetőbe. Itt is van egy bizonyos beosztás
– ha nincs is kerítés – és talán nem mindenki

rökség: örülünk neki, vigyázunk rá. RendÖ
szeresen vagy időnként megnézzük, ellenőrizzük megvan-e még, vagy csak
egyszerűen nosztalgiázni van kedvünk. Ezeket a lehetőségeket nyújtották az idei Kulturális Örökség Napok (KÖN) helyi
rendezvényei, amelyek fő szervezője a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata volt. Nagytarcsán az Evangélikus templom és a
Katolikus templom, valamint a Falumúzeum
nyitotta ki kapuit.
Kézműveskedést, tárlatvezetést, toronymászást, néhány templomos puzzle kirakását, az evangélikus templom szimbólumainak
megfejtését kínáltuk két napon keresztül.
A katolikus templomban szombaton levetítésre került a szeptember 4-én szentté avatott Teréz anyáról szóló film. Megdöbbentő
és egyben megszégyenítő milyen munkát
végzett egész életében ez a törékeny asszony
a szegények között!
A templomok közötti fáklyás felvonulásra
egy kerek évforduló adott okot. 1956-2016.:
60 év telt el, és még mindig sokat nem tudunk az 1956. október 23-án kitört forrada-
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lomról. Az előzményekről, a forradalomról és
a szabadságharcról, és a még döbbenetesebb megtorlás-korszakról? A menet során a
forradalom jelképét vittük magunkkal: a lyu-

Nagytarcsai TÜKÖR

KULTÚRA

é

tudja. A főúthoz közeli sírok a katolikus lakosok nyughelyei. Utánuk az evangélikus elhunytak sírjai következnek.
Egy katonai sírokkal foglalkozó lelkes fiatalembert, Aranyossy Péter Máté történészt
hallgathattunk meg ebben a témában. Sok
érdekes és szomorú történet bontakozott ki.
A nagytarcsai temetőben egy katonai sírkövet is láthatunk, amit a hősi halált halt családja állított. Továbbá négy fejfa is őrzi a magyar
katonák emlékét. (Cikk a 16. oldalon)
Vasárnap este még egy előadást hallhattak az érdeklődők a Polgármesteri Hivatal
dísztermében. Boda Zsuzsanna az Evangélikus Élet című újság munkatársa tanulmányai
során készített egy dolgozatot a nagytarcsai
népfőiskoláról. Ezt osztotta meg velünk. Tudjuk, Magyarországon az első népfőiskolát parasztfiatalok számára Nagytarcsán alapította
meg finn mintára a falu akkori lelkésze,
Sztehlo Gábor. De még mindig tudott újat
mondani az előadó, aki igen alapos előadást
készített ebből a témából. Köszönjük neki.
A KÖN hétvége óta is találkoztam lakótársakkal a Falunapon, akik először jártak a
templomban, sőt kicsit nehezményezték,
hogy általában zárva van. Jövőre ismét lesz
nyitott templomok napja, orgonakoncert,
még idén is ádventi koncert, addig is vasárnaponként 10.30-kor mindenki előtt nyitva a
Sándy Gyula által tervezett 85 éves evangélikus templom.
SEBŐK ZSUZSANNA

például a fazekasság, az agyagtárgyak készítése. Ezen az alkalmon a kisebbeknek igen tetszett e technika bevezetője, a sógyurmázás, az
őszi gyümölcsök megmintázása kiskosárban.
Nyári gyöngyékszerkészítő tanfolyamunk vezetőjét, Neczné Zsuzsit is örömmel üdvözölték
az újonnan idelátogató vagy éppen visszatérő
résztvevők, de nemcsak a gyöngyfűzés rejtelmeiben kalandozhattunk, hanem a családok
elkészíthették az aktuális programra saját festésű üvegmécseseiket, melyeket a száradás
után az esti fáklyás felvonuláson felhasználtak.
A Kulturális Örökség Napokon már több
éve visszatérően ismeretterjesztő előadások
tartására hívunk meg nívós előadókat. Így járt
nálunk két éve a Tájak – Korok – Múzeumok
Egyesület képviseletében Erdősi Pongrác , aki
magyarországi úti kalandjairól tartott érdekfeszítő előadást. Majd Települési Értéktárunk első beadványának évében, 2015-ben dr. Bakay
Kornél előadását hallhattuk a Nagytarcsán feltárt „szkítakori sámáncsörgők és csengők” régészeti lelet-együttesről amely révén
településünket szakmai körökben világszerte
ismerik.

Örökség nap a Falumúzeumban
Hagyományosan visszatérően szerepel a múzeumi programok között, így a Kulturális Örökség Napjain sem maradhatott el – az
elődeinktől értékként megörökölt népi kézművesség népszerűsítése.
A foglalkozások általában a természetes
anyagok (csuhé, fűzvessző, agyag, bőr, gyapjú
stb.) felhasználásával elkészített hagyományos
népi technikák használatára építkeznek. Egyszerű, könnyen elsajátítható kézműves technikák tanításával örökítjük át a tudást a kisebbek
és nagyobbak számára. Mivel minden résztvevő azonos cél felé igyekszik, a hozzáértő népi
kismesterség-oktatók szakértő segítségével
nem marad el a biztos sikerélmény, amely ezeket a foglalkoztatásokat ma olyan népszerűvé
teszi. Mindig közkedvelt és megunhatatlan

NAGYTARCSAI
MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY
Téli nyitva tartás:
(November 1-től március 31-ig)
Keddem és szerdán: 10-15 óráig
Csütörtökön: 10-14 óráig
A gyűjtemény egyéb időpontokban
telefonos egyeztetéssel is látogatható
Belépőjegyárak:
Teljes áru jegy: 400 Ft
Diák, nyugdíjas jegy: 200 Ft
Cím: Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21.
Tel.: 06-70-379-8262

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Az idén a Települési Értéktárunkba bekerült,
Sztehlo Gábor által alapított Tessedik Sámuel
Evangelikus Népfőiskola témájában hívtam
meg Boda Zsuzsanna újságírót. Az alkalom
méltó folytatása volt a tavalyi könyvtári napokon elhangzott Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató „A hagyományos paraszti műveltség
értékei”című előadásának.
A magyarországi népfőiskolai mozgalom
kapcsán az andragógia avagy felnőttoktatás
szép példájaként bemutatott téma, a részleteket is felelevenítő, érdekfeszítő előadás valódi
múltbéli időutazást jelentett a résztvevőknek.
Boda Zsuzsanna kiemelte, hogy Molnár Lajos
múzeumalapító helytörténész könyve jó alapját képezte munkájának. Részletesen hallhattunk az itt folyó gyakorlati életre nevelő, és
egyben komoly lelki munkáról, szemelvényekkel kiegészítve a népfőiskolai rovásfüzetből,
amely a valaha itt zajlott életet korhűen ábrázolja.
Örömünkre, idén ősszel, a Magyar Nemzeti
Művelődési Intézet által készülő: Mesélő épületek Pest Megyében című módszertani kiadványba is bekerülhet a ma Falumúzeumként
működő, de eredetileg Népfőiskola céljára létrehozott épület története, meséje, és ennek a
letűnt időszaknak visszahozhatatlan hangulata.
Fontos kulturális örökségünk, szellemi értékünk
a Nagytarcsán hajdan megalapított Népfőiskola. Legyünk büszkék rá!
GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ

Katonasírok a temetőben
A Kulturális Örökség Napok vasárnapi körsétáján Aranyossy-Péter Máté történész-hadisírkutató, csömöri lakos kalauzolta el az
érdeklődőket a nagytarcsai temetőbe. Aranyossy-Péter Máté a II. világháborúban hősi
halált halt magyar katonák síremlékeit kutatja
a környék temetőiben. Mivel általában eléggé
elhanyagolt állapotban vannak (ha egyáltalán
átvészelték az elmúlt évtizedeket), lehetőségeihez mértem megtisztítja, felújítja és folyamatosan gondozza ezeket a sírokat. Így jutott
el Nagytarcsára is. A következőkben az itt eltemetett magyar katonákról szóló írását olvashatják.
A II. világháború után, 1948-ban országos
felmérést rendelt el az állam, hogy számba vegyék a különböző településeken található katonasírokat, nemzetiségtől függetlenül. Így
Nagytarcsa is elkészítette saját jelentését. Ebben leírják, hogy 42 magyar katona (5 ismeretlen), 21 német (2 ismeretlen) és 6 román (1
ismeretlen) nyugszik a község temetőjében. A
magyar katonák közül 12 a régi, 30 az új katolikus temetőben lett eltemetve. A helyszínre
kimenve azt tapasztaltam, hogy egyetlen,
Bencze István őrvezető síremléke található
meg csak az új katolikus temetőben. Eléggé
elhanyagolt állapotban volt, ezért azt magas
nyomású mosóval letisztítottam, és a márványtáblán lévő szöveget újraírtam.
De mi lett a többi sírral? – vetődött fel bennem a kérdés. A temetőkönyv sajnos nem segített a kérdés tisztázásában, nagyon
hiányosan van kitöltve. Következő lépésben
felvettem a kapcsolatot a Magyarországon tevékenykedő Háborús Sírokat Gondozó Népi
Szövetséggel, mely szervezet a német állam
megbízásából hazánk területén tevékenykedik. Feladatuk közé tartozik többek között,
hogy a német katonák földi maradványait a
központi temetőikbe vigyék, ha sírjaik már elhanyagoltak vagy éppen jeltelenek. Ők 1994ben Nagytarcsán jártak, és ekkor elvittek a
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német katonákkal (a ravatalozó melletti füves
részen voltak eltemetve) együtt 14 magyar katonát is, akik a Budaörsön található német-magyar közös katonai temetőbe kerültek,
ismeretlen magyar katonaként. A megtekintett jegyzőkönyv alapján Bencze István őrvezető és a mellette található K. Mudra Mihály
honvéd maradt a temetőben, az utánuk következő 14 magyar katona maradványait vitték el. Ez az a rész napjainkban, ahol most a
fakeresztek vannak elhelyezve a katolikus temetőben. Azonban, ha hihetünk az 1948-as jelentésnek, akkor még 14 magyar katona földi
maradványainak a temetőben kell lennie.
Budapesten, a Keleti Pályaudvar mellett, a
Verseny utcában található a HM Haftörténeti
Intézet és Múzeum Központi Irattára. Itt őrzik
többek között a hősi halált halt magyar katonák veszteségi okmánygyűjtőjét, melyben
akár érdekes dokumentumokat is találhat a
kutató. Ilyen lehet például a katona zsoldkönyve, személyi azonosítója („dögcédula”)
vagy éppen temetőkataszteri lapok. Ez utóbbin a sír helyét ábrázolják a temető térképén,
vagy éppen leírják, hogy hol található. Több,
Nagytarcsán eltemetett katonánál is megmaradt ilyen dokumentum, így azt lehet mondani, hogy az 1948-as jelentésben feltüntetett
magyar katonák abban a sorrendben lettek eltemetve, ahogy abban leírják. Ezen információ
birtokában azt lehet feltételezni, hogy ha a németek elvittek 14 magyar katonát és az első
kettő maradt, akkor a jelentésben a tizenhetedik névtől feltüntetett katonák a mai napig a
temetőben nyugszanak jeltelen sírban. Ezt az
információt bejelentettem a Honvédelmi Minisztérium hadisír-kutatással foglalkozó főosztályának, így a jövőben sor fog kerülni a
katonák exhumálására és katonai tiszteletadás
melletti újratemetésére.
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester úr pozitívan állt a kérdéshez és támogatta azt az elképzelést, hogy erre az újratemetésre
Nagytarcsán kerüljön sor.
ARANYOSSY-PÉTER MÁTÉ
FOTÓ: ZSALAKÓ BALÁZS
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Jó hír teniszezőknek!
Kedves Teniszező Sporttársak!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy Nagytarcsán ez év október
24-én hétfőtől 3 db fedett sátras teniszpálya áll a teniszezők rendelkezésére.
A pálya fedését 2017. április 15-én bontjuk.
Áraink a következők:
Alkalmi: Hétköznap 6-16 óra között 3000 Ft/óra, 16-22 óra között
3500 Ft/óra. Szombaton és vasárnap 6-22 óra között 2500 Ft/óra.
Bérletek válthatók: hétköznap 6-16 óra között 2500 Ft/ óra, 16-22
óra között 3000 Ft/óra. Szombaton és vasárnap 6-22 óra között 2000
Ft/óra.
Október 24-31. között alkalmi pályabérlés, majd október 31-től indulnak a bérletek.
A bérletek árát két részletben lehet befizetni. Az első 13 hétre november első hetének végéig, majd a második 12 hétre 2017. január
31-ig.
A legdrágább bérlet: 87 500 Ft/25 alkalom, a legolcsóbb: 50 000
Ft/25 alkalom, s mindezt két részletben lehet befizetni!
Minden hónap utolsó vasárnapján 9 és 16 óra között házi teniszversenyeket tervezünk, 4000 Ft-os nevezési díjjal.
Az első verseny október 30-án vasárnap lenne.
Mind az alkalmi, mind a bérlet, mind a versenyre való jelentkezés a
06 70 633 8055-ös telefonszámon történik, minden nap 8 és 20 óra között.
On-line bejelentkezés megszervezése folyamatban, de ez valószínűleg csak a jövő évben lesz aktuális.
A bejelentett időpont előtt 24 órával le lehet mondani az időpontot. Amennyiben 24 órán belül lemondás nem érkezik, a pályadíjat ki
kell fizetni.
A pályára bemenni a foglalás előtt 5 perccel lehet, s kérnénk a használókat, hogy a pályát lehúzva, óra 00-perckor adják át!
A pálya Nagytarcsán, a Sport utcában helyezkedik el. Cinkota felől
az MO felett áthaladva két körforgalmon keresztül a Polgármesteri
Hivatal előtt balra kell fordulni Kistarcsa felé, kb. 150 m után a Posta
mellett jobbra, s újabb 300 m után az óvoda kerítése mellett balra található a pálya.
Büfé, WC, öltöző biztosítva.
Adott a lehetőség edző igénybevételére, előzetes megállapodás és
egyeztetés alapján.

Vezető edző: Kovács S. Ottó. Telefonszáma: 06 30 904 6740.
Kérlek benneteket, adjátok át az információt más teniszt kedvelő
barátaitoknak, sporttársaitoknak!
Plakátot is készítünk, s kivisszük majd az MLTC-re, Árpádföldre, az
RTK- hoz és más olyan teniszklubokhoz a környéken, ahol nincs pályafedés.
Sporttársi üdvözlettel:
DR. GYOPÁR ERNŐ

Autómentes nap
Szeptember 22. reggele kicsit más volt, mint a többi, a Szivárvány
Evangélikus Óvodában. Előző napi felhívásunknak és a kapura kihelyezett táblának köszönhetően sok család autóját otthon, vagy a
templom melletti téren hagyva, gyalog vagy biciklivel érkezett.
A gyülekező idején a gyermekek a csoportszobában, járműveikkel
játszva gyakorolhatták a közlekedési szabályokat, s válogatták őket
színek s egyéb jellemzőik alapján.
Az udvaron újonnan kapott motorokra és futóbiciklikre felpattanva, közlekedési táblák segítségével gyakorolhatták a helyes „vezetést”,
külön ügyelve a gyalogosokra. Ebben a forgalomirányítók is lelkesen
segítettek.
A Mókus csoport az új láthatósági mellényeket felvéve, gesztenyegyűjtő sétára indult.
Útjuk során több közlekedési táblát is felismertek, és a lámpával ellátott gyalogos átkelőhelyen gyakorolták a szabályos átkelést.
A nap fénypontja az elektromos autó érkezése volt, melyen egy kis
kerülő megtételével utazhattak gyermekeink.
Aznap senki sem ment haza üres kézzel. Az önkormányzat további
ajándékai, a láthatósági matricák és a karkötők nagy örömet okoztak
gyermekeinknek. Köszönjük szépen.
SZIVÁRVÁNY EVANGÉLIKUS ÓVODA
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Október végi almavásár és Tökfesztivál
Október 28-án nemcsak az almavásár, hanem a
nagysikerű Tökfesztivál is megrendezésre kerül. A
rendezvény a termelői piac ideje alatt 15-től 18
óráig lesz a Táncsics Művelődési Házban. Tökfaragás, tökös ételek kóstolója, tökszépségverseny,
arcfestés és kézműves foglalkozások várja az érdeklődőket!
Új piacfelügyelője van a piacnak, Kovalcsikné
Bartha Mária személyében. Elérhetősége
0670/321-6042. Pál Norbert elfoglaltságai miatt
köszönt le erről a tisztségről. Ezúton is köszönjük
Norbi sok-sok munkáját, amellyel a piac működését segítette.
RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

hűvös őszi idő beköszöntével is érdemes a Nagytarcsai Termelői Piacra kilátogatni. Az önkormányzat jóvoltából marad a sátorfedés,
A
így rossz idő esetén is zavartalan lehetőség nyílik a vásárlásra.
2016. október 28. napján a Nagytarcsai termelői piacon ismét megrendezésre kerül a szabolcsi almavásár. Tavalyi bevált partnerünk Nyíribronyból szállít zamatos télálló almát a piacra. (Almafajták: Idared,
Jonagold, Florina, Mutsu, Golden.) Előkóstolás és rendelés: október 14én, pénteken, a Nagytarcsai Termelői Piacon, illetve az alábbi elérhetőségen: Kavaleczné dr. Komolai Edina, 0670/367-2874;
edka001@gmail.com. Szabolcsi alma, akciós burgonya és hagyma másik zöldséges partnerünknél is kapható, érdeklődni lehet a helyszínen
vagy telefonon: Szatykó Zsolt 0630/238-3912.

Az időseket köszöntöttük
Az Idősek Világnapja alkalmából, amelyet immár 25. alkalommal tartanak
meg világszerte, október 1-jén bensőséges ünnepség keretében köszöntöttük
az idősebb korosztály tagjait.
A Táncsics Művelődési Házban megtartott rendezvény a jelenlévők fotózásával
és
elődeik
fényképeinek
átadásával vette kezdetét, abból a célból, hogy egy fotóalbum elkészítésével
és a majdani helyőrségi emlékszobába
történő elhelyezésével megőrizzük az
utódok számára a jelenlegi idősek emlékét.
Az ünnepi műsor a nyugdíjasok himnuszával kezdődött, majd Rimóczi Sándor polgármester köszöntötte a
megjelenteket.
A fellépő unokák verssel és zenével
köszöntötték az időseket.
Ezután közel egy órán át az elmúlt évtizedek slágereiből összeállított műsor
következett, majd vacsorával zárult a
rendezvény, a jelenlévő idősek nagy
megelégedésére.
P. J.
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zívélyes meghívásnak tett eleget közséküldöttsége, amikor szeptember 10Sén günk
viszonozta a Kenyeri Rábamenti

Családi napon Kenyeriben

Citerazenekar és Kenyeri község küldöttségének 2014-ben tett látogatását, és részt vett az
ottani családi napon.
Rimóczi Sándor polgármester vezetésével
a Hagyományőrző Kulturális Egyesület táncosai, asszonykórusa, valamint a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületének
aktivistái sikeresen mutatkoztak be a rendezvényen.
A másfél órás kulturális műsor nagy sikert
aratott a szépszámú közönség előtt.
A jó hangulatban eltöltött nap után a küldöttség másnap megtekintette a Pápai Eszterházy kastély csodálatos kiállítását, majd a
Gannai Eszterházy Mauzóleumot.
A kétnapos út jó példája volt az emberi
kapcsolatok ápolásának, és jól szolgálta községünk jó hírnevének öregbítésére.
PAPP JÁNOS

Kiállítás Mátraverebélyen

a kedves fogadtatást. Köszönjük az OSZÖ nak, hogy biztosították az autóbuszt, így többen részesei lehettünk ennek az eseménynek.
SZLAUKÓ ISTVÁNNÉ NSZÖ ELNÖK

Az Országos Szlovák Önkormányzat Vallási és
Szociális Bizottsága elnökétől, Klauszné Fúzik
Ildikótól kaptuk a felkérést a szlovák nemzetiség zarándoklatára Mátraverebély-Szentkútra. A felkérésnek örömmel tettünk eleget. A
nagytarcsai oltárterítőkből és népviseletekből
nyílt meg egy kiállítás az ottami Ferences Galériában, „Nagytarcsai oltárterítők” címmel. A
kiállítást Štefan Sečka szepesváraljai püspök
úr nyitotta meg. Köszönjük Kálmán Peregrin
OFM, kegyhelyvezető atyának a szervezést és
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„Örömmel jártam Nagytarcsára misézni“

ISTARCSA ÉS NAGYTARCSA KATOLIKUS KÖZÖSSÉGEINEK NYUGALMAK
ZOTT PLÉBÁNOSA, SOMLAI JÓZSEF
CÍMZETES APÁT, NYUGALMAZOTT ESPERES-PLÉBÁNOS, KISTARCSA DÍSZPOLGÁRA HATVANKÉT ÉV SZOLGÁLAT UTÁN
ÚGY DÖNTÖTT, VÉGKÉPP NYUGALOMBA
VONUL. EGY AUGUSZTUSI NAPON AUTÓRA RAKTÁK KEVÉSKE SZEMÉLYES
HOLMIJÁT, ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRRA, A
NYUGDÍJAS PAPOK OTTHONÁBA KÖLTÖZÖTT. ELŐTTE MÉG MEGÍRTA CIKKEIT
A NAGYTARCSAI TÜKÖRBE, EBBEN A
SZÁMBAN OLVASHATJUK AZ UTOLSÓT.
ELUTAZÁSA ELŐTT NÉHÁNY NAPPAL
VOLT ALKALMUNK BESZÉLGETNI VELE
ÉLETÉRŐL, SZOLGÁLATÁRÓL, HITÉRŐL.
– Hogyan született meg a döntés,
hogy ön a papi hivatást választja?
– Édesapám dunántúli, édesanyám
Szolnok megyei volt, vallásos közösségben éltek, és ez rám is hatással volt a családi otthonban. Mi, akkori fiatalok, diákok
olyan társadalmi közegben éltünk, ahol a
vallásos élet még komoly szerepet töltött
be, a hittan tanulása természetes része
volt az életünknek.
A döntő időszak akkor kezdődött, amikor érettségi után tevékenyen részt vettem az egyházközségem életében,
Újpest-Megyeren.
Édesanyám 18 éves koromban meghalt, nővérem akkor már tanárnő volt, ta-
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nított, két kiskorú testvérem volt még.
Édesapám emiatt újra nősült, s nevelőanyukánk őket tisztességesen felnevelte.
Ekkoriban én már ministráltam, jártam
az énekkarba, egy műkedvelő csoportban is szerepeltem két évig. Az egyházközségben volt egy ifjúsági csoport,
annak tevékenységébe is bekapcsolódtam, így minden napomra jutott elfoglaltság. A vasárnapokra most is örömmel
gondolok vissza. A tízórás szentmisén ministráltam, vagy az énekkarban szerepeltem. Nagyon szép időszak volt az
életemben, amikor minden napom vallásos feladatokkal telt az egyházközségemben.
Mindemellett nagyon sokat jártam
Máriaremetére. Ott is volt egy nagyon jó
ifjúsági csoport, a szervita atyák foglalkoztak velünk. Több szűzanya-körmenet
volt, és ezeken is szerepeltünk, ministráltunk, így hát onnan is sokat hoztam magammal. Fontos példa volt számomra a
jezsuiták élete is. Ők akkor még működhettek, és Balatonberényben volt egy ifjúsági tábor, ezen is részt vettem. Nagyon
tartalmas két hét volt. Fociztunk, vitorláztunk, úsztunk, de a legjobb mégis az volt,
hogy nagyon tartalmas előadásokat hallgathattunk a jezsuita atyáktól. Ott döbbentem rá, hogy azok a fiatalok, akik
jezsuita gimnáziumban érettségiztek,
csúcsmagasan előttünk, polgári középiskolában végzettek előtt jártak. Nagyon jó
lelki gyakorlatokon vettem részt. Ott érle-

lődött meg bennem, hogy elindulok a
papi pálya felé. Ebben megerősített az újpest-megyeri plébános, Márk Lajos. Nagyon jó plébános volt, sajnos öt évre
elhurcolták éppen ide, Kistarcsára az internáló táborba, s csak 1953-ban szabadult, s engem 1954-ben szenteltek.
Távollétében Babicz János lett a leki
atyám, ő irányított el a papi szemináriumba, ahova 1949 nyarán vettek fel. Huszonkettőnket vett fel Péteri József váci
püspök úr, közülünk azonban csak 11 főt
szenteltek pappá 1954. június 20-án.
– Milyen volt pályakezdő papnak
lenni olyan légkörben, amely az ötvenes éveket jellemezte?
– Nem volt jó időszak. Akkor vették el
az egyházi iskolákat, s a papok nem örvendtek nagy megbecsülésnek az állam
részéről. Én magam nem vettem részt a
tiltakozó mozgalmakban, politikai megmozdulásokban, így személy szerint nem
értek atrocitások.
– Lőrinciben kezdte a pályát, káplánként. A kispapok maguk választották ki, hol kívánnak szolgálni, vagy
küldték őket?
– Kérem szépen, a pap nem választ,
hanem a püspöknek van alárendelve. A
papszentelés szertartásában van egy
ilyen rész, amikor az új pap a püspök kezébe teszi a kezét, aki megkérdezi: „Engedelmességet
fogadsz
nekem
és
utódaimnak?”. A válasz természetesen
igen, s ezt én egész pályám alatt szem
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előtt tartottam. Mindig mentem oda,
ahova a parancs küldött. Lőrinci jó hely
volt, vallásos volt a település népe, jó plébánosom volt. Ez nagyon fontos egy fiatal papnak, hogy milyen az első
principálisa. Igen szép két évet töltöttem
ott. Akkor még az újmisés atyákat két év
után elhelyezték, azzal a gondolattal,
hogy tanuljon máshol is.
– Így került 1956-ban Turára…
– Így van. És Turán még vallásosabb
közösséget találtam. Kilencven százalékos volt a hittanos gyerekek száma, nagy
öröm volt az iskolában tanítani.
– Innen öt év után Hatvanba helyezték, a belvárosi plébániára. De nem
töltött ott sok időt, mindössze egy
évet.
– Ez egy nagyon érdekes történet.
Kecskemétről éppen Lőrincibe helyeztek
át egy papot, aki ott bizonyára sok jót
hallhatott rólam, mert közbenjárt a püspök úrnál, hogy helyezzenek engem
Kecskemétre, a nagytemplomba, azaz a
főplébániára. Megtisztelő volt, hogy bennem látta az utódot, aki képes folytatni az
ő ott megkezdett munkáját.
Akkor még hat tanítási nap volt a héten, ebből öt nap jártam ki motorkerékpárral a tanyavilágba, ami alkalmanként
15-20 kilométert jelentett.
Itt egy kemény, nehéz helyzetbe kerültem, amelyből a Jóisten segítségével sikerült kimásznom, ha szabad így
mondani. Megépítették a leninvárosi iskolát. Volt ott húsz hittanos, és szerettem
volna hittant tanítani. Az igazgatónő nem
engedte, de én egy kicsit keményebben
felléptem, mire ő feljelentett az államügyi
megbízottnak, akit mi csak bajuszos püspöknek neveztünk. Magához hívatott, és
eltiltott a városi iskolától, csak a tanyavilágban taníthattam. De volt hatvankét
ministránsom, akik közül kettő pap lett.
– Onnan aztán a fővárosba vezetett
az útja, mégpedig Újpest Főplébániára.
– Ennek is van története. Egyik hittanórámat egyszer egy olyan pap ellenőrizte, aki az Újpesti Főplébánia apátplébánosa volt. Megtetszett, ahogy a hittanórát tartom, s kérte az áthelyezésemet
Újpestre. Igaz Pesten az iskolákban már
nem volt hittanoktatás, csak templomi
hittant lehetett tartani. Az áthelyezésnek
örültem is, meg nem is. Nagyon jól éreztem magam vidéken, de édesapám akkor
már Megyeren lakott, a húgom tartotta el
őt. Újpestről tíz perc alatt nála lehettem,
az áthelyezés másik jó oldala pedig az
volt, hogy hazatérhettem, hiszen itt jártam iskolába, itt érlelődött bennem a papi hivatás iránti vonzalom. Ott bérmáltak
a nagytemplomban, szóval sok vallásos
élmény főzött oda. Nem tartott soká az
ottani szolgálatom, mindössze csak egy
évig.
– Egyik peremkerületből a másikba
került. Újpestről Pest-Szenterzsébetre.
– Áthelyezésemhez egy újabb történet
kötődik. Bánk József érsek úr jól ismert

hitoktatói oldalamról is. Erzsébeten Miháczi József volt a püspöki helynök. Ő
minden nap utazott hivatalos ügyben,
vagy Vácra, vagy az állam felé. Érsek úr
olyan embert keresett a helynök mellé,
aki távollétében képes mindent ellátni.
Így kerültem oda, s bizony nehéz szolgálat volt. Úgy hívták a városrészt, hogy „a
vörös Erzsébet”. Mégis sikerült itt hetven
elsőáldozót és kétszáz bérmálkozót öszszegyűjtenem, mégpedig úgy, hogy nagyon sok családot meglátogattam. Volt
huszonkét ministránsom is ebben a kegyetlen időszakban. Összességében nagyon kemény, de boldog hét esztendőt
töltöttem itt.
– És egy újabb peremkerület következett, a tizenhetedik kerület…
– Igen. Akkor a Váci Egyházmegyének
még megvoltak a fővárosi peremkerületei. Rákoscsaba Főplébániára kerültem,
ahol nagyon szép műemlék templomban
szolgálhattam. Arról is híres, hogy Jókai
Mór is itt esküdött másodszor. Nagyon jó
egyházközséget találtam itt, és jó volt a
képviselő-testület is. Elkezdtünk építenirenoválni, felújítottuk a tetőszerkezetet,
két kupolát kifestettünk. Nagyon szép tizennégy évet töltöttem ott. Ott is voltak
ministránsok, és nagyon jó énekkar is
működött. A hívek adományozóak voltak,
és elmondhatom, hogy sokat kaptam tőlük lelkileg is. De, hadd tegyem hozzá, a
Jóisten kegyelméből mindig olyan helyen
szolgálhattam, ahol nagyon jó hívek vettek körül.
– Nos, most jön életének azon része,
ahol szolgálatának leghosszabb idejét
töltötte: Kistarcsa, és persze Nagytarcsa.
– Papi hivatásomból, bele értve persze
a nyugdíjas éveimet is, huszonhat évet
töltöttem itt. Hálás vagyok a Jóistennek,
hogy ide kerülhettem. Itt Valentin Tibor
atya volt a plébános, akit én nagyon tiszteltem, s akit még kispap korától ismerhettem, hiszen két évvel előttem
szentelték pappá. Sajnos ő korán meghalt, 1989 decemberében. Nem volt jelentkező az utódlásra, ezért én
jelentkeztem püspök úrnál. és 1990. szeptember 1-jén kezdtem meg itt a szolgálatomat. Nagyon jó hívek, nagyon jó
egyházközségi képviselők közé kerültem.
Nagyon jó volt, hogy újra járhattam az iskolába oktatni, minden tanítási napon
meg is tettem. És ennek köszönhettem
azt, hogy széles ministráns kör alakult ki
körülöttem. A rendszerváltást követően
egyébként jelentősen megnőtt a templomba járók köre. Nagyon sok elsőáldozóm volt akkor, ha jól emlékszem száz
körül volt ez a szám, és nagyon sok bérmálkozó volt. Akik elmaradtak, azok pótolták amit elmulasztottak. Később sajnos
alábbhagyott a lelkesedés, sokan elmaradoztak a hívek közül. De örömmel emlékszem rá, hogy sok szép ünnepet
tartottunk itt.
– Az ön nevéhez főződik az új plébánia megépítése is.
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– Amikor ide érkeztem, azon kezdtem
gondolkodni, hogy a templomtól ötszáz
méternyire lévő plébánia hogyan kerülhetne közelebb. S egyszer aztán elérkezett a pillanat, hogy eladóvá vált a
templom melletti telek. Sikerült megvásárolni és felépíteni ezt a nem hivalkodó,
de a céljának tökéletesen megfelelő épületet.
– Nagytarcsa katolikus temploma is
megújult az ön idejében.
– Igen, a nagytarcsai Bosco Szent János templom renoválásra szorult. De ez a
munka nem a Kistarcsai Plébánia pénzéből valósult meg. Nagyon nagyra értékelem, hogy a nagytarcsai hívek adtak
ehhez mindent. A renoválás, a pad alatti
fűtés, szóval minden az ő adományaiknak
és munkájuknak köszönhető, és ezért én
nagyon tisztelem őket. Örömmel jártam
Nagytarcsára misézni, pedig vasárnaponként már az volt a negyedik szentmisém,
és este jött még egy ötödik, de örömmel
mentem. Hála az Úrnak, hogy kaptam tőle ehhez elég testi és lelki erőt.
– Ön nyugdíjba vonulása után is bírta ezt a tempót, most viszont úgy döntött, hogy Székesfehérvárra költözik, a
Nyugdíjas Papok Otthonába. Nehéz
döntés lehetett, hiszen több mint negyedszázad után nemcsak a hivatást,
hanem sok száz ismerőst is itt kell
hagynia.
– A munkája alapján az embert vagy
értékelik, vagy közömbösek iránta, vagy
pedig nem értékelik. Ez minden emberre,
minden hivatásra igaz. A magam részéről
mindig igyekeztem, hogy tetteimmel az
első körbe kerüljek. Nem tudom, hogy ez
mindig sikerült-e, lehet, hogy mai szemmel nézve már másként oldanék meg bizonyos dolgokat. Akikkel kapcsolatban
tévedtem, azoktól szeretnék elnézést kérni. Barátságok? Különösképpen nem
emeltem ki ebből a szempontból senkit,
igyekeztem mindenkinek egyformán adni.
– Milyen érzésekkel költözik a papi
otthonba?
– Hogy mi lesz Székesfehérváron, hogy
alakul a napirendem, még nem tudom.
Úgy hallottam, az otthonhoz kapcsolódó
templomban és az oratóriumban van lehetőségük a nyugdíjas papoknak arra,
hogy misézzenek, én nagyon szeretném,
ha megtehetném. Szerettem írni a kistarcsai és a nagytarcsai újságba, a Kistarcsai
Kulturális Egyesület kalendáriumába.
Nem tudom, hogy fogok-e még írni… Olvasni bizonyosan, hiszen több olyan
könyvet összegyűjtöttem, amit sok munkám miatt nem olvashattam el. Szeretnék
az operettlemezeim közül még néhányat
lejátszani. És, ha a Jóisten ad még nekem
egy kis időt, szeretném megtanulni ennek a szónak az értelmét: pihenés.

ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: SZILASTV
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KÖZÉRDEKŰ
A VÁLÓHÁLÓ EGY OLYAN KÖZÖSSÉG…
amely a válás tragédiáján átment, mégis
vidám
és
segítőkész emberekből áll.
A Válóháló közössége segítséget és
gyógyulást
nyújt
számodra.
Nem vagy egyedül! A válás maradandó trauma lehet.
Feldolgozása éveken, akár évtizedeken át hatással lehet
az életedre. De ne
egyedül szállj szembe vele!
A Válóháló közössége olyan csoportokból áll, amelyek vezetői maguk is átestek a válás nehézségein, ezért megértik, hogy min mégy
keresztül. Itt segítséget kaphatsz a válás okozta fájdalom enyhítésében és életed újjáépítésében.
Hidd el, van élet a válás után is!
Szeretettel hívunk a Nagytarcsai Válóháló alkamaira, melyeket
szerdánként este 18.30-kor tartunk az Evangélikus Gyülekezeti Házban. Kezdés: 2016. október 26-a, szerda este fél 7. Várjuk azokat, akik
túl vannak a váláson, de azokat a párokat is, akik nem szeretnének elválni, s adnak maguknak még egy esélyt! A részvétel ingyenes!
Jelentkezés: gyorgy.baranka@lutheran.hu; +36-20-824-3841.
Köszönjük!

Nőgyógyászati rákszűrés
Dr. Gyopár Ernő Nagytarcsa lakosai számára
ismét önköltséges nőgyógyászati rákszűrést tart.
A rákszűrés térítési díja: 2000 Ft/fő.
Időpont: 2016. november 12. szombat.
Helyszín: Budapest XVII. Ferihegyi u. 76. fsz. 1.
Medikard Rendelő
(Tízemeletes toronyház földszinti oldalbejárata
a Ferihegyi út – Pesti út elágazásánál.)
A rendelőről részletek a www.medikard.hu weblapon
olvashatók.
Bejelentkezés: a 06-1-263-2056 telefonszámon,
minden hétköznap délután.
A bejelentkezéskor kérem, közöljék, hogy egyénileg
jönnek, vagy az önkormányzat kisbuszával kérik
a szállítást oda és vissza.
Az önkormányzat busza a jelzett napon 8 óra 45-kor
és 10 óra 45-kor indul a Községháza elől,
s egyszerre 6-6 főt tud a rendelőbe szállítani.
A buszok visszajövetelének időpontja
kb. 10 óra illetve 12 óra.
Üdvözlettel:
Dr. Gyopár Ernő
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HIRDETÉS

Nagytarcsai telephelyünkre ipari villanyszerelésben
vagy erősáramú berendezésgyártásban jártas villanyszerelőket felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az allas@eprofi.hu email címen lehet.
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Svédmasszázs Nagytarcsán ingyenes kiszállással.
Időpont egyeztetés: +36 30 690 7625.

Tisztelt Nagytarcsai Lakosok !
A laktanya mellett, a Széchenyi u. 82. sz. alatt
található szelektív hulladék udvarban
várjuk a lakosoktól a zöld hulladékokat,
a fanyesedékeket, és kihelyezésre kerülnek
1100 literes kukák, amelyekbe várjuk
az üvegeket, illetve a fémdobozokat.
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Nyitva tartás: 8-16 óráig
Fábián István
Hulladék Divízió vezető
06-20/923-3234
Körzeti megbízott:
Kistarcsai Rendőrőrs:
Járőrkocsi:

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

A KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:

október 21‐én, pénteken 12‐18‐ig,
október 22‐én, szombaton 8‐12‐ig
november 4‐én, pénteken 12‐18‐ig,
november 5‐én, szombaton 8‐12‐ig
november 18‐án, pénteken 12‐18‐ig,
november 19‐én, szombaton 8‐12‐ig
A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után
ingyenesen házhoz szállítjuk!
Nyitva tartás:
pénteken 12-18 óráig, szombaton 8-12 óráig

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

ISO 9001

ISO 14001

Szerviz és Műszaki Ellenőrző ÁllomásNagytarcsa 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

NAGYTARCSA VIRÁG

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, telefonon vagy e-mailben és mi kiszállítjuk Önnek!
Nagytarcsai lakosoknak kegyeleti
koszorú megrendeléseik esetén 15%
kedvezményt biztosítunk.
Nyitva tartás:
H-P: 8-18,
Szo: 8-14,
V: 8-12

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

