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Koncert a templomban Tökfesztivál                                                    Betakarítási ünnep



Nagytarcsai TÜKÖR

Nagytarcsán az evangélikus templomban ünnepi isten-
tisztelettel vette kezdetét az 1956-os megemlékezés. 

Elsőként Botz Ágnes emlékezett meg a hatvan évvel ez-
előtti eseményekről. Felidézte, hogy október 29-én a köz-
ség vezetése arra kérte a lakosságot, adományozzon
élelmiszert a budapesti lakosság és kórházak számára. No-
vember elején a szovjet páncélosok a falu belterületén ál-
lomásoztak, és innen indultak november 4-én hajnalban
Budapest elfoglalására, a forradalom leverésére.

Az ünnepségen verset mondott Rónai Pálné önkor-
mányzati képviselő.

Rimóczi Sándor polgármester a forradalom 50. évfordu-
lóját idézte, mivel az akkori szégyenteljes eseményeket
személyesen is átélte. (A polgármester visszaemlékezését a
3. oldalon olvashatják.)

A templomban rendezett ünnepség Dócs István szava-
latával ért véget.

A résztvevők a templomból a Győri János téri millenni-
umi emlékműhöz vonultak, elhelyezve koszorúikat  az öt-
venhatos hősök és áldozatok emlékére.

Zs. I.

1956
Hatvan éve történt
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EMLÉKEZÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Talán nincs az országunkban olyan
család, akit ‘56 forradalma és a közel-

múlt történelme ne érintene meg, vagy
így, vagy úgy.

2006. október 23-a is kerek évforduló
volt. 10 éve, ugye azt is mondhatjuk nem
volt olyan régen. Nem volt olyan régen,
de a XXI. század történelmének kitöröl-
hetetlen momentumává vált az ott tör-
téntek miatt.

Talán kevesen tudják, a forradalom 50.
évfordulóján megrendezett 2006-os
megemlékezésen rendezőként dr. Gyo-
pár Ernő, Tagai István, Horváth Mihály és
jómagam is részt vettünk.

Minket, négyünket a Dohány utca ele-
jére, a Zsinagóga tőszomszédságában
osztottak be. Feladatunk az volt, hogy a
rendőrséggel együttműködve biztosít-
suk a rendet az ünnepség végéig.Termé-
szetesen láthatósági mellényt viseltünk,
rajta jól látható „RENDEZŐ” felirattal.

A megemlékezés kezdete előtt felvet-
tük a kapcsolatot az ott szolgálatot telje-
sítő rendőri egység parancsnokával.

A biztosítás ottani parancsnoka, egy
őrnagy, mikrobusznyi alacsonyabb rend-
fokozatú rendőrrel látta el rendfenntar-
tói feladatát, mindenféle védőfelszerelés
nélkül.

Amint a helyszínre értünk, az őrnagy
úrnak bemutatkoztunk, jogosultságunk
igazolását megbízólevél formájában be-
mutattuk. A rendőr parancsnok és a szol-
gálatot teljesítő állomány abszolút
készséges és együttműködő volt.

Már az ünnepi beszédek kezdetekor a
Deák tér felől morajlást, durranásokat le-
hetett hallani, de akkor még az igen
nagyszámú tömeg nem helyezett nyo-
mást az Astoriánál és környékén tartóz-
kodókra.

A Zsinagógával szemben lévő presszó
járdateraszán békésen üldögéltek a nép-
ek, kávéjukat szürcsölgették, hallgatták a
megemlékező beszédeket.

Martens elnök úr beszéde vége felé
felerősödött a Deák tér felől a morajlás,
éles dörrenések hallatszottak.

Kisvártatva az előbb említett rendőri
egység parancsnoka odalépett hozzám,
és közölte, „felsőbb utasításra elhagyják
helyüket, és ha jót akarunk, vegyük le a
megkülönböztető mellényt, és hagyjuk
el a helyszínt, mert a Deák tér felől a kar-
hatalmi erők a tömeget az Astoria irá-
nyába fogják oszlatni”.

Ezt követően a rendőr őrnagy kezet
fogott velünk, majd beosztott állomá-
nyával együtt sietve távozott a helyszín-
ről a Dob utca irányába.

Alig telt el pár perc, amikor az utca tel-
jességében özönlöttek az emberek a De-
ák tér felől. Ezt követően megérkezett a
Dohány utcába a lovas roham. Az ott tar-
tózkodók velünk együtt a Zsinagógával
szemközt elterülő bérházak kapujában,
közlekedési táblák mögött, az ott parko-
ló autók takarásában kerestünk és talál-
tunk menedéket. A pánik leírhatatlan
volt.

A lovasroham közben a presszó tera-
szán lévő székek, asztalok a levegőben
kalimpáltak, a presszó helyisége teljesen
megtelt az oda menekülőkkel.

Időközben elvesztettük szem elől Hor-
váth Mihályt, Gyopár Ernővel a Síp utca
felé menekültünk. Az ott tartózkodókat,
akik nem tudtak elbújni sehová, csak a
gondviselés mentette meg a tragédiától.

A lovasroham elmúltával a tömeg a
Rákóczi út felé menekült. A Baross tér fe-
lé, a mellékutcák felől, az Astoriától rob-
banások hallatszottak, füst, könnygáz
lepte el a helyszínt.

Mi, dr. Gyopár Ernővel a Keleti felé ha-
ladtunk, az eseményektől mintegy 2-300
méterre. Közben az otthoniakkal telefon
kapcsolatban voltunk, és az ő segítsé-
gükkel, kerülő úton jutottunk el a Blaha
Lujza térre, és a körúton elhelyezkedő
kordonon keresztül jutottunk haza,
Nagytarcsára.

Tisztelt Emlékezők!
Ha visszatérünk 1956. október 23-ra

és a 60 éve történtekre, számomra
apám, nagyszüleim beszámolója a leghi-
telesebb.

Nagyapám mesélte, mennyire sajnál-
ták a Köztársaság téri és a pártházat pa-
rancsra védő kiskatonákat, a rádiónál
megölteket, vagy a tankokban gyermek
nagyságúra összeégett orosz katonákat,
és az országházi sortűzben lemészárolta-
kat.

A forradalom kirobbanása, és a no-
vember 4-e közötti eseményeket szár-
mazásom okán nem szemlélhetem
elfogulatlanul, de talán keresztény em-
berként meg tudok bocsájtani.

Ami viszont nem megy, az az, ami utá-
na jött: a megtorlás, az aljas, sunyi meg-
felelni vágyás a bíróságokon, és az, hogy
az ebben részt vállalók engem, bennün-
ket oktatnak arról, hogy mi is a demok-
rácia.

Hölgyeim és Uraim!
Ma is sokan prédikálják Európa szerte,

hogy országunkban haldoklik a demok-
rácia, és nincs sajtószabadság.

Őszintén remélem, a forradalom 60.
évfordulója elhozza a nemzeti megbéké-
lés minimumát, rajtam, rajtunk nem fog
múlni.

Viszont a kivégzettek, megnyomorí-
tottak nevében én semmit sem ígérhe-
tek. De az tény, hogy a békés
megemlékezésben részt vevők ellen lo-
vasrohamot vezénylők nem a megbéké-
lést segítették elő.

Ne ismétlődhessen meg soha! Én ezt
kívánom!

Mélyen tisztelt Emlékezők!
Csendesedjünk el, és emlékezzünk ‘56

hőseire!

Tíz évvel ezelőtti élmények
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NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETE OKTÓBER 24-ÉN TARTOTTA
LEGUTÓBBI RENDES ÜLÉSÉT.

Jól teljesülnek az adóbevételek

A képviselők Solymosi Beáta jegyző
előterjesztése alapján megtárgyalták az
adóbevételek alakulását. Az adóbevéte-
lek időarányosan kedvezően alakultak.
A háromnegyedévi záráskor az év végé-
ig tervezett, összesen mintegy 470 mil-
liós adóbevételből már több mint 412
millió Ft teljesült. A nagytarcsai adóbe-
vételek az építmény-, a telek-, a kom-
munális adóból, a helyi iparűzési
adóból, a gépjárműadóból, a talajterhe-
lési díjból és a helyi jövedéki adóból áll-
nak össze. Ezek közül, több százmilliós
nagyságrendben a helyi iparűzési adó a
legjelentősebb.

Több a bevétel, mint a kiadás

A testület – ugyancsak jegyzői előter-
jesztés alapján – megtárgyalta és elfo-
gadta az önkormányzat 2016.
háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót. 

Jó tudni, hogy az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1)
bekezdését a 2014. évi XXXIX. törvény
64. §-a hatályon kívül helyezte, ennek
értelmében megszűnt az önkormányza-
tok koncepciókészítési és az I-III. ne-

gyedévi gazdálkodásról szóló tájékozta-
tási kötelezettsége, azonban e tájékoz-
tatók elkészítését a hivatal fontosnak
tartja a továbbiakban is elkészíteni a
képviselő-testület informálása érdeké-
ben. Ami mindebből a lakosságot is
megnyugtathatja: Az Önkormányzat
2016. szeptember 30-ig 649 521 563 Ft
kiadás mellett 740 824 915 Ft bevételt
teljesített.

Változtatási tilalom elrendelése

Nagytarcsa Község településszerke-
zeti terve, helyi építési szabályzatának
és szabályozási tervének végleges do-
kumentációja elkészült. Az egyes terüle-
tek fejlesztésében érintett
ingatlantulajdonosok szerződést kötöt-
tek az önkormányzattal és vállalták a fej-
lesztőkkel szembeni szerződéses
kötelezettségeket. Két övezeti besoro-
lással érintett terület tulajdonosai vi-
szont nem tettek eleget szerződéskötési
kötelezettségeiknek, így ennek hiányá-
ban a velük szemben támasztott köve-
telések jogi úton nem érvényesíthetők.

Az Építési törvény – 1997. évi LXXVIII.
törvény – 20. §. (1). a). pontja alapján, az
érintett területre változtatási tilalom
rendelhető el a helyi építési szabályzat
készítésének időszakára annak hatály-
balépéséig.

Ennek alapján a testület úgy határo-
zott, hogy Nagytarcsa, külterület:
0147/8; 0147/9; 0147/10; 0147/11;
0147/12; 0147/13; 0147/14; 0147/15;

0147/16; 0147/17; 0147/18; 0147/19 és
0147/20. és Nagytarcsa, külterület:
093/49; 093/50; 093/51; 093/52; 093/53;
093/54; 093/55; 093/56; 093/57; 093/58;
093/59; 093/60; 093/61; 093/287 és
093/276. hrsz-ú ingatlanok esetében  a
változtatási tilalmat elrendeli.

Elfogadott szerződések

Némiképp ide tartozik a következő
napirendi pont is, hiszen ezúttal is az
épített környezet alakításáról, település-
rendezési szerződés megkötéséről volt
szó. 

A szerződések ügyvéd által polgárjo-
gi szerződésként kerültek megkötésre
és a még hiányzó szerződések is így ke-
rülnek aláírásra. A képviselő-testület fel-
hatalmazása alapján 9 szerződéskötés
történt, melynek alapelemei azonosak,
de a fizetési kötelezettségből adódó tel-
jesítések már eltérőek. A pénzügyi telje-
sítés mellett, van szerződés szerint
felajánlott ingatlan, illetve a település-
fejlesztési terv alapján vállalt kiviteli
munkavégzés.

2016. október 12-én megállapodás
született a Berdó Plus Kft. (vagy a terü-
letfejlesztésre létrejött új cég) és az ön-
kormányzat között. A testület a
szerződéseket elfogadta.

ZS. I.

A képviselő-testület októberi döntései

Gépkocsi 
tárolási lehetőség 

A HEMO épülete alatti 
teremgarázsban 

gépkocsi parkolási lehetőséget
biztosítunk.

Bérleti díj: bruttó  10.000 Ft/hó

Érdeklődés, szerződéskötés:
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 

Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.

Ádányné Végh Tímea: 
06-70/633-8056
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A kereszt hitünk egyik központi jelképe. Em-
lékeztet mindannyiunkat Krisztus szenvedé-
sére és halálára; egyszersmind a megváltás
jele is. A kereszténység elterjedésével ahol
keresztény közösségek éltek, valamilyen for-
mában mindig megjelenítették a keresztet. 

Éppen ezért a kereszt természetes része
lett keresztény európai kultúránknak, éle-
tünknek. Már az Ókeresztény időkben is a ke-
resztények szeretteik halála után igyekeztek
olyan jelképekkel ellátni a sírokat, amik meg-
erősítették hitüket abban, s egyúttal jelezték
a világ felé, hogy a halál után Krisztussal
együtt a benne hívők is feltámadnak. Így ala-
kult ki az a szokás, hogy a sírokra keresztet
helyeztek el a temetés után.

A temetőkben található nagy kereszt jel-
képezi, hogy a temető egészében véve szent
hely; olyan hely, ahol Istenben hívő emberek
porladnak; akikről a hozzátartozóik megem-
lékeznek, de olyanok is, akikről már senki
nem emlékezik meg. Így a „közös”, nagy ke-
reszt valamennyi elhunytnak is emléket állít. 

A nagytarcsai katolikus temetőrészben is
áll egy „közös” nagy kereszt, melyet egykor, a
II. világháború után, 1948-ban egy nagytar-
csai katolikus család állíttatott. 

A legtöbb ilyen kereszthez hasonlóan ez is
fogadalmi kereszt.  Az idő vasfoga rajta hagy-
ta nyomait; így a felújítása sajnos nem volt
halogatható. Az eredeti keresztet állító család
leszármazottai vállalták a felújítás megszer-
vezését és a költségek nagy részét, melyhez
további két személy járult hozzá nagyvonalú
pénzadománnyal. 

A felújítás Varga Árpád gödöllői kőfaragó
mester munkáját dicséri. A szépen felújított
kereszt újraszentelése október 29-e délután-
ján történt meg Görbe József kistarcsai plé-
bános úr szolgálatával. Az eseményen szép
számmal vettünk részt.  

Köszönet illeti a kereszt gondozását és fel-
újítását vállaló család és az adományozók ál-
dozatvállalását!

Ez a megújult kereszt hirdesse tovább Is-
ten dicsőségét, erősítse mindazokat, akik rá-
tekintenek, hogy a halál után a feltámadás
vár ránk!

FARKAS ISTVÁN

Halottak napja – 2016

Keresztszentelés a katolikus temetőben

V. Kassai Zoltán 
Reméljük, hogy mi is 
méltóak leszünk
Mit sem érnek már a fényes csillagok,
A Földön szerzett fontos érdemek
Az átjáróban minden lény remeg
Megméretünk, s ez nem könnyű dolog

Az ám, te már többet tudsz minálunk
Fentről nézel minket, immár gondtalan
De nem érted már, mi zajlik alant: 
Nekünk még fontos a megszokott világunk 

A távozásért – mint az érkezésért –
S mindenért, amelyhez nem lesz már közünk
Reszketve bár, de meg kell küzdenünk 

Előttünk még a végső küzdelem
Te túl vagy rajta, s ez már győzelem
Reméljük, hogy mi is méltóak leszünk…
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ANagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
(NSZÖ) idén is megrendezte a településen

a hagyományos szlovák napot, immár huszon-
kettedik alkalommal. Az ünnep október 22-én
az evangélikus templomban szlovák és magyar
nyelvű istentisztelettel vette kezdetét, amelyet
Gulácsiné Fabulya Hilda és Baranka György lel-
készek tartottak.

Az ünneplők útja a templomból a Falumú-
zeumba vezetett, ahol a szlovákság emlékeiből
ezúttal az ingeket és pruszlikokat mutatták be.
Megnyitóbeszédet Győriné Kováts Andrea mú-
zeumvezető mondott, felidézve a nagytarcsai
díszítőművészet történetét, amely több mint
másfél évszázados múltra tekinthet vissza. A
megnyitót követően az érdeklődők hada meg-
szállta az időszakos kiállításoknak otthont adó
termet, avagy inkább szobát. Nemcsak a ven-
dégek, hanem a tárlat tárgyait adó, ma is nép-
viseletben járó asszonyok is nagy szeretettel
nézegették a jó ízléssel összeállított kiállítást,
amely egyébként január végéig tekinthető
meg.

A program a Blaskovits Oszkár Általános Is-
kola tornatermében folytatódott, ahol elsőként
Rimóczi Sándor polgármester üdvözölte ün-
nepnapjukon a szlovákokat, méltatva hagyo-
mányőrző tevékenységüket, és sok sikert

kívánva a további munká-
hoz, nem kevésbé a soron
következő kulturális műsor-
hoz.

A polgármesternek Szla-
ukó Istvánné, az NSZÖ elnö-
ke köszönte meg az üdvözlő
szavakat, s rajta keresztül az
önkormányzatnak a támo-
gatást.  

Köszöntötte a rendez-
vény résztvevőit Hollerné
Racskó Erzsébet, az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat
elnöke is. Kiemelte, ha a
Pest környéki szlovák-lakta
települések közül Nagytar-

csa kerül szóba, neki mindig az jut eszébe, eb-
ben a faluban őrzik leginkább a nyelvi hagyo-
mányokat is. 

A kulturális műsorban elsőként a fennállá-
sának tízedik évfordulóját ünneplő csömöri
Furmicska  Néptánc Egyesület utánpótlás-cso-
portja, a Malá Furmicska lépett fel. Színvonalas
műsort adott a főváros XVII. kerületi szlovák
önkormányzatának hagyományőrző tánccso-
portja. És, természetesen, nagy sikert aratott a
Nagytarcsai Hagyományőrző Egyesület Ven-
csok együttese, és tánccsoportja.

A fellépőket, csakúgy, mint a vendégeket az
NSZÖ képviselői, valamint elnökasszonya, Szla-
ukó Istvánné, Kati fogadta, s ő köszönte meg
emléktárggyal, oklevéllel a közreműködésüket
is. 

A nagytarcsai szlovák nemzetiségi napok
történetéről a nemzetiségi önkormányzat ko-
rábbi elnökét, Galántai Györgynét, a Vencsok
dalkör vezetőjét kérdeztük. Elmondta, huszon-
két évvel ezelőtt, az első nemzetiségi nap még
nagyon szerény volt. Csak a helyi iskolásokat
tudták felkérni, valamint a környék kulturális
csoportjai közül hívtak fellépőket, hiszen az idő
tájt Nagytarcsán éppen nem volt hagyomány-

Nagy sikerű szlovák nemzetiségi nap



őrző csoport. Aztán évről-évre bővült a felho-
zatal, legtöbbször a Lipa Szlovák Folklóregye-
sület tagjai jöttek. Később, amikor a
Nagytarcsai Művészeti Iskolának már volt gyer-
mek tánccsoportja, ők is felléptek. Aztán, mi-
után Bátori László vezetésével újjáalakult a
helyi tánccsoport, már könnyebb volt a hely-
zet. És természetesen feltűnt a színen a Ven-
csok együttes, amely 1996 őszén alakult, most
ünnepelték fennállásuk 20. évfordulóját, nos,
nélkülük azóta nem is volt szlovák nap Nagy-
tarcsán.

A rendezvény baráti beszélgetéssel, vacso-
rával zárult.

ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV ÉS PUPEK ZSOLT
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Köszönet 
Köszönjük, hogy támogatta rendezvé-

nyünket Nagytarcsa Község Önkormányza-
ta, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat, a
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. a Szakály
2000 Kft., a Hangbérlés.hu.

Köszönjük a Nagytarcsai Szlovákok Ön-
kormányzata képviselőinek, valamint rend-
szeres segítőinknek, támogatóinknak a sok
finom süteményt.

Köszönjük az érdeklődést minden ked-
ves megjelent vendégnek, résztvevőnek!

NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK
ÖNKORMÁNYZATA

é
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Az elmúlt huszonkét év óta hagyománnyá vált, hogy évről-évre
szebbnél szebb népművészeti kiállításokban gyönyörködhetünk
az októberi szlovák nemzetiségi napon.

Idén a nagytarcsai ingek és pruszlikok kerültek kiállításra.
A nagytarcsai díszítőművészet – a tárgyi emlékek és a szájha-

gyomány szerint – mintegy 150-180 éves múltra tekint vissza. Köz-
ségünkben a XIX. században, amikor a vászonra való hímzés még
nem volt jellemző, más anyagokra már formáztak virágokat. Ilyen
művészi próbálkozás volt a fafaragás, a szarufaragás, a szövés, a
horgolás és a falfestés is. A múzeumban őrzött 1846-ból való fa-
ragott emlékek után az 1910-et követő években gyorsan fejlődött,
gazdagodott Nagytarcsa díszítőművészete, annyira, hogy ezek
mellett hímezni is kezdtek. Az évszámmal ellátott vasaltkendőkön
1925-27-ben már arasznyi széles a kézzel varrott lyukhímzés. A dí-
szítés virágkorát az 1950-60-as években élte. Ez idő alatt az egy
színnel történő varrástól és szerényebb sormintáktól, apró virág-
motívumoktól elindulva a XX. század közepére a színek tobzódása
és a minták sokasága elérte azt a pontot, ahonnan már nem fej-
lődhetett tovább. 

Vászonhímzés: a hímzést szövetet díszítő eljárásnak, techniká-
nak is szokás nevezni. A mintát tűvel, fonallal varrják rendszerint
fehér vászonra. A kiállított legrégebbi darabokon a XIX. század
második feléből még kevés a kézzel varrt díszítés. Bolti csipkével,
gyönggyel, flitterrel és gépi öltögetéssel, úgynevezett futtatással,
nyargalással „sztyeppenvóval” igyekeztek szebbé tenni öltözetü-
ket.

A kiállításban szereplő férfiingeken a legrégebbi, hétköznapi
viselettől elindulva megfigyelhetjük a díszítésben való változáso-
kat. Kezdetben még kevés és keskeny sormintát alkalmaztak, azt is
egy színnel, pirossal vagy kékkel, és a kék kötényre csak fehérrel
varrtak. Az 1920-as évektől a sormintát már két színnel, pirossal és
zölddel hímezték a kendőn a fehérrel kivarrt lyukhímzés fölé. Utá-
na akár három vagy négy szín is megjelenik, illetve egy-egy azo-
nos színnek az árnyalatai, a sötét bordótól kezdve a piroson át a
világos rózsaszínig. Az idősebb asszonyok kedvelték a kéket, a lilát
és ezek különböző együttesen használt színárnyalatait. 1948-50
között két szín, a kék és a zöld használata vált jellemzővé, mely
Nagytarcsa hímzései között különösen jellegzetessé vált. A temp-
lomi holmikat viszont csak fehér színnel és lyukhímzéssel készí-
tették el. A gyász jeleként fehér alapra feketével varrták ki a
mintákat. Valaha még nyomódúccal, ütőfával ráütött motívumo-
kat használtak, amelyért fizetni kellett.  A pénzt nagycsaládokban
a nagymama kezelte, és ha erre kértek tőle, rendszerint így vála-
szolt: ”Ha cifrán akartok járni, rajzoljátok ki magatok!”. Így aztán a
lányok rajzoltak, vagy rajzoltattak, hogy viseletük mutatósabb le-
gyen. A rajzot, előírást, a „kiírást” a kiemelkedően tehetségesek
művelték. Igen sok szépen rajzoló, gazdag fantáziával bíró lány és
asszony élt a faluban. A szabadrajzú virágok végül úgy elterjed-
tek, hogy visszaszorították a szálán varrott, keresztszemes hímzést
is. Idővel elkezdték a cifra gót „tót” betűk kivarrását, viselője nevét
díszként használva a női és férfi ingeken, vagy a pruszlik hátolda-
lán. A nagytarcsai nők olyan szépen művelték a vászonhímzést,
hogy nevüket a szépen kivarrt ruhák elismertté tették az egész
környéken. Minták tengernyi változata jött létre az idők folyamán.
Aki szépen tudott varrni, hímezni, annak a munkáját dicsérték, ta-
nultak tőle. Így vált egyre szebbé, művészibbé a hímzés.

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA MÚZEUMVEZETŐ
FOTÓ: SZILASTV

FORRÁS: MOLNÁRNÉ HAJDÚ MARGIT
NAGYTARCSAI HÍMZÉSEK

(FOLYTATJUK)

Nagytarcsa díszítőművészetének fejlődése

CSALÁDI PROGRAMOK
November 13-án, vasárnap 16-19 óráig

MÁRTON NAPI CSALÁDI KÉZMŰVES DÉLUTÁN!
Zokni-lúd és bőrszütyő készítése 

Sollawa Éva népi kismesterség oktatóval.
A foglalkozások ára 300-600 Ft-ig (anyagköltségtől függően)

Az elkészített alkotások elvihetőek.

November 26-án, szombaton 16-19 óráig
ÁDVENTI CSALÁDI KÉZMŰVES DÉLUTÁN!

Ádventi koszorú készítése Sollawa Évával.
A foglalkozások ára 600 Ft-tól (anyagköltségtől függően)

Az elkészített alkotások elvihetőek.
Meleg teával és szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Győriné Kováts Andrea múzeumvezető

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 árú jegy: 400 Ft,  diák, nyugdíjas jegy: 200 Ft

Az időszaki kiállítás alatt felnőtt: 500 Ft, diák és nyugdíjas: 250 Ft

Cím: Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21.
Tel.: 06-70-379-8262



Idén is adománygyűjtést szervezünk „Nagytar-
csaiaktól nagytarcsaiaknak” mottóval, hogy
mindazok, akiknek módjukban áll,  egy kis se-
gítséggel járulhassanak hozzá a nélkülözők,
anyagi gondokkal küszködők ünnepéhez,
hogy legalább karácsonykor érezhessék: nin-
csenek teljesen magukra hagyva gondjaikkal.

Az adományok (tartós élelmiszerek, jó álla-
potú gyermekjátékok, gyermekkönyvek, pénz)
leadására több helyen kínálunk lehetőséget:
mindkét óvodánál, az iskolánál, az evangélikus
és a katolikus templomban, a Polgármesteri Hi-
vatalban, valamint a Családsegítő irodájában.

A banki úton érkező adományok fogadásá-
ra és a támogatási folyamat lebonyolítására
idén a Nagytarcsa Közalapítvány vállalkozott.
Mint közhasznú szervezet, igazolást is tud ad-
ni az adományozásról. 

NAGYTARCSA KÖZALAPÍTVÁNY 
Bankszámlaszám: 65100259-11045421 Pát-

ria Takarékszövetkezet. Kérjük az utalásnál fel-
tüntetni „karácsonyi adománygyűjtés”!

Az adománygyűjtés november 27-től de-
cember 19-ig tart. 

Az akció fő koordinátora a Nagytarcsai Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Az adománygyűjtést és az adományok szét-
osztását segíti és támogatja Nagytarcsa Önkor-
mányzata, a Polgármesteri Hivatal, a
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, a Blas-
kovits Oszkár Általános Iskola, a Csillagszem és
a Szivárvány óvoda, a helyi evangélikus, kato-
likus és református gyülekezetek, a Lájk Sütiző
és Kávézó, civil szervezetek, a háziorvosi és a
védőnői szolgálatunk, valamint mindazok, akik
szoros napi kapcsolatban állnak a helyi lako-
sokkal.

Felhívásunk azoknak is szól, akik segítséget
kérnének!  Jelezzék, mire van szükségük, és mi
igyekszünk segítségükre lenni.           

Gondoljunk a nehéz helyzetben lévőkre! 
Legyen ünnep a karácsony mindenkinek! 

A SZERVEZŐK

A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány Tá-
mogató Szolgálata Nagytarcsán is segíti
a fogyatékkal élő személyek és család-
tagjainak életét saját otthonukban.

Alapítványunk immár 24 éve több mint
150 jellemzően fogyatékkal élő fiatal felnőtt
lakhatását, ellátását, foglalkoztatását és mű-
vészeti képzését teszi lehetővé 14 önálló in-
tézményben, kiscsoportos családias
környezetben.

Szervezetünk fő feladata a fogyatékkal
élő emberek társadalomba való integrálása,
és a magas színvonalú szociális támogatott-
ság megteremtése.

A Támogató Szolgálat révén, a fogyaték-
kal élő emberek aktív közreműködésével
hozzájárulunk az esélyegyenlőség megte-
remtéséhez, életminőségük javításához a
személyi szükségleteik kielégítéséhez a fizi-
kai, egészségügyi ellátás, mentális gondozás
és foglalkoztatás által.

Az Önök településén is működő Támoga-
tó Szolgálatunk tevékenysége elsősorban

személyi segítés, melynek célja a fogyaték-
kal élő embertársaink otthonán belüli, a
mindennapi élethelyzetekben való segít-
ségnyújtás. Szociális szakembereink fel-
ügyeletet, felolvasást, egyénre szabott
foglalkozást, valamint ügyintézést és kísé-
rést biztosítanak. Emellett működtetünk
szállító szolgálatot, amelynek keretén belül
a rászoruló sérült embertársainknak bizto-
sítjuk az alapvető szükségleteiket kielégítő
szolgáltatásokhoz való eljutást (közszolgál-
tatást nyújtó intézményekbe, egészségügyi
és szociális szolgáltatókhoz, érdekképvisele-
ti szervekhez, iskolába, munkahelyre, nap-
pali intézménybe, szabadidős programokra
stb.)

Szolgáltatásainkat azok a nagytarcsai sze-
mélyek vehetik igénybe, akik fogyatékossá-
gi támogatásban, magasabb összegű
családi pótlékban, vagy vakok személyi jára-
dékában részesülnek. Az erről szóló határo-
zat vagy igazolás az ellátás
igénybevételéhez szükséges. Segítünk to-
vábbá információnyújtással, tanácsadással,

a fogyatékkal élő személyeket megillető
szociális ellátásokról, jogokról, támogatási
lehetőségekről.

A fenti szolgáltatások törvényileg sza-
bályzottan térítési díjkötelesek, melyek fel-
tétlenül alkalmazkodnak ellátottaink
jövedelméhez, egyedi elbírálás alapján. 

További célunk, hogy a sérült embertár-
sainkat gondozó családoknak támaszt nyújt-
sunk, ezzel lehetőségeinkhez mérten
tehermentesítsük mindennapjaikat. Szak-
képzett munkatársainkkal arra törekszünk,
hogy az igénybevevők alapvető szükségle-
teik kielégítésével teljesebb értékű életet él-
hessenek.

Szeretettel várjuk jelentkezését és kész-
séggel állunk rendelkezésére az alábbi elér-
hetőségeken:

Csikiné Sári Adél, szolgálatvezető: 
06 70 361 3244
lampas.tamogato@gmail.com
További információ a www.lampas92.hu
oldalon található.
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Nagytarcsaiaktól nagytarcsaiaknak adománygyűjtés

A Lámpás ‘92 Közhasznú Alapítvány felhívása

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!
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Októberben megérkezett az új könyvcsomag, amelynek kötete-
it a Pest Megyei Könyvtár által ajánlott könyvlistáról válogat-
tam. Ebből szeretnék ízelítőt adni.

Gyerekeknek

Kerekítő/ölbeli játékok, mondókák.
Játékok és mondókák a legkisebbeknek, melyeket kiegészít az
adott mondókára való „használati utasítás”.

Vadadi Adrienn: Dani biciklizni tanul
A kedves mesekönyv a biciklizés rejtelmeibe avatja be az óvó-
dásokat, eközben megismerhetjük az óvodai élet más esemé-
nyeit is.

Maria-Regina Altmeyer és Michael Altmeyer: Gyere el a
szülinapi bulimra!   

A 3-8 évesek születésnapjának megünnepléséhez kapunk
jó ötleteket a különböző játékok ismertetésén túl a dekorációs
ötleteken keresztül egészen a finom receptekig.

Boldizsár Ildikó: Esti mesék lányoknak
Meseválogatás különböző népek meséiből. A főhősök lányok,
akik különböző akadályokat győznek le, bátrak, okosak és so-
sem adják fel, míg végül elnyerik méltó jutalmukat.

Boldizsár Ildikó: Esti mesék fiúknak
A meseválogatás főhősei fiúk, fiatalemberek, akik miközben ál-
maikat megvalósítják, legyőzik a gonoszt, barátságokat kötnek
és természetesen megkeresik a magukhoz illő feleséget, míg
végül… boldogan élnek, amíg meg nem halnak.

József Attila: Csoszogi, az öreg suszter
József Attila gyönyörű írása a szegénykisfiúról és a jólelkű ci-
pészmesterről Békési Rozi szép illusztrációjával.

Pálfy Julianna: Egy kölyökkutya naplója
Kópé, az elkényeztetett városi kiskutya új otthonra talál egy ta-
nyán, kalandos útjáról szól a könyv.

Sean Covey: A vidám gyerekek 7 szokása
A könyvben szereplő hét mókás történet azokra az alapelvekre
vezeti rá a gyerekeket, amelyeket a felnőttek Stephen R. Co-
vey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című
könyvből már ismerhetnek.

Joachim Masannek: A vad foci banda  / Leó a cselkirály
A focibanda izgalmas  megalakulásának és első sorsdöntő
mérkőzésének lehetünk tanúi a sorozat első kötetének olvasá-
sakor. Sikerül-e legyőzni a Legyőzhetetleneket? Kik fognak se-
gíteni ebben?

Dávid Ádám: Millennium expressz / A potyautas
A trilógia első kötetében egy kalandos történet kezdődik,
1896-ot írunk, mely tele váratlan fordulatokkal és izgalmakkal. 

Felnőtteknek

Jo Nesbo: Fehér éjszaka
Skandináv krimi Egy kétségbeesett menekülés elbeszélése. Si-
kerül-e a főszereplőnek, Jonnak? Megtudhatjuk a könyvből.

Elizabeth Berg: Sorsok szőttese
Cecilia Ross motivációs szónok másokat bíztat arra, hogy meg-
változtassák az életüket, de mikor ő kerül sorsfordító helyzet-
be, neki sikerül-e változtatnia?

„Naponként árvább” / Szendrey Júlia naplója
Petőfi Sándor feleségének naplófeljegyzéseit olvashatjuk élet-
ének különböző szakaszaiból. Kibontakozik előttünk a 19. szá-
zad közepének egyik legérdekesebb nőalakja.

Hankiss Elemér: Az ezerarcú én
Az életműsorozat negyedik kötetében az „én”-ek sokaságával
találkozunk: magánszféra, közszféra, munkahelyi, otthoni én.
Kiderül a kötetből is, hogy az életünk, az énünk sokkal izgal-
masabb és bonyolultabb, mint gondolnánk.

Ress Piroska: Éltető receptek
Egészséges ételek a kenyér recepttől az édességig.

Végül két gyerekneveléssel foglalkozó könyv:

Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv
Válogatás a Nők Lapjában megjelent olvasói levelekből és vá-
laszokból. Az írások életkori bontásban vannak rendezve. Kü-
lön fejezet foglalkozik a családi élet, valamint az iskola
témakörével.

Hal Edward Runkel: Ordításmentes gyereknevelés
Az író kapcsolat- és házasságterapeuta, szerinte a harmonikus
kapcsolatok fenntartásának a kulcsa az önuralom. Módszerét
személyes praxisából vett példákkal igazolja közvetlen és hu-
moros stílusban.

Folytatódik a könyvtár által szervezett előadások sorozata. A
következő alkalommal, november 25-én a népmesék világába
kalauzol el bennünket Leszkoven László népmesekutató.  A me-
sélés és a mesék már kora gyerekkorunk óta jelen vannak az
életünkben. A mese kortól függetlenül utat talál az ember szí-
véhez. A mesék őrzik azt az ősi tudást, amely szükséges a túl-
éléshez, egyben az adott  közösség szellemi kincsei is,
összetartozásának erősítői. Az esztétikai és érzelmi élmény mel-
lett élni tanítanak, különböző élethelyzetekre „sorsmegoldó
képleteket”  kínálnak fel. Olyan kódrendszer van bennük elrejt-
ve, amely élettapasztalatokat, bölcsességeket, örök igazságokat
tartalmaz, és amikre ma is szükségünk lenne. A kérdés csak az,
hogy meglátjuk-e és megértjük-e ezeket bennük? Fontos len-
ne, hogy ezeket az útjelzőket felismerjük, és értelmezzük, eh-
hez kíván segítséget nyújtani a következő előadás, ahol
vendégünk lesz Leszkoven László népmesekutató. „A magyar
népmese a magyar lélek ajándéka” címmel fog beszélni nekünk
a magyar népmesék rejtelmeiről. Az előadás időpontja: novem-
ber 25-e, péntek, 17 óra. A helyszín: a Polgármesteri Hivatal
díszterme.

Ebben az évben még egy előadás lesz, december 9-én, 17
órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Előadónk Dr. Ur-
banics Gábor történelmi katonai hagyományőrző  lesz, aki a tö-
rökkori katonatemetésekről fog  beszél majd, ezzel az
előadással zárjuk a Zrínyi emlékévet.

Az alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Nyitva tartás:

H É T F Ő 9 - 15
K E D D 11 - 17
S Z E R D A 9 - 15
C S Ü T Ö R T Ö K 11 - 17
P É N T E K 8 - 13

Megközelíthető az iskolát megkerülve a tornatermi bejárat fe-
lől.

Telefonszám: 06-70-337-8752. 
E-mail cím: bokkonyvtar@gmail.com

FARKAS ISTVÁNNÉ KÖNYVTÁROS
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Előfordult már olyan is, hogy azért keres-
tek meg az Evangélikus Egyház hivatalos
lelkigondozó vonalán e-mailben, hogy
utazást reklámozzanak. Most azonban
valaki azért jelölt ismerősnek a Faceboo-
kon, hogy aloe vera termékeket ajánljon,
illetve megismertessen a hálózatépítés
rejtelmeivel, melyhez sem időre, sem
pénzre, sem ismeretre nincs szükség.
Elég, hogy ha neki van elég ismerete ah-
hoz, hogyan használjon fel engem a gya-
rapodása érdekében, nemigaz? Szóval,
azt válaszoltam neki, hogy nem kérek
reklámot, s én a valódi „forever living” for-
rásaival foglalkozom. Mire ő megköszön-
te a visszajelzést, s érdeklődött, hogy mit
értek ezen? Ezt írtam: „Arra gondoltam,
amikor Jézus kérdésére Péter azt mond-
ja: Kihez mehetnénk, örök élet beszéde
van nálad. Úgy látom, hogy ma egyre in-
kább keresik az emberek a reményt,
hogy meghosszabbíthassák az életüket:
egészséges életmódra törekvés. Ami ön-
magában nem baj, csak nem szabad elfe-
lejteni, hogy az igazi életet Jézus halála
és feltámadása, a benne való hit hozza

meg. Azonban fontos hangsúlyoznom,
hogy az örök élet (eternal life), örökké él-
ni (forever living) Jézusnál nem mennyi-
ségi fogalom, hanem minőségi. Minőségi
élet itt a földön, s azon túl.”

November első vasárnapján igehallga-
tó voltam. Kimondhatatlan ajándék, ami-
kor én is ott ülhetek a templomban, mint
egyszerű hívő, hallgathatom Isten igéjét,
vagy odatérdelhetek az oltárhoz, s vehe-
tem a gyülekezet többi tagjával az öröké-
let kenyerét. Ezeken a novemberi
vasárnapokon, az egyházi esztendő vé-
gén az ítélet, reménység, örökélet kérdé-
sei kerülnek elő. Aránytalanul sokat
fektetünk be kvázi örökké tartó dolgok-
ba. Időt, energiát, pénzt is. Ítélet vasár-
napján Jób könyvéből olvastunk: „Az
asszonytól született ember élete rövid,
tele nyugtalansággal.” (Jób 14,1) Szó volt
arról, hogy ma talán még nyugtalanab-
bak vagyunk, hiszen a médián keresztül
elénk tárul minden aznapi szörnyű törté-
net, sőt, újból és újból találkozunk velük,
látjuk, meghallgatjuk, elolvassuk. Igaz,
hogy a középkorban vagy régebben sok-

kal közelebb álltak az emberek a halál-
hoz: egy tatárjárás vagy pestis szinte
egész településeket pusztított el. De elég
csak fellapoznom a Halotti anyakönyvet:
80-100 éve alig volt olyan család, ahol is-
meretlen lett volna a csecsemő- vagy a
kisgyermekhalál. Minket pedig annál vá-
ratlanabbul ér az élet ezen területe, hi-
szen a védőoltások, az orvostudomány
fejlődése jelentősen javítottak az életfel-
tételeinken. De egy biztos: nagyobb be-
fektetést igényel tőlünk ez a terület, ha
felkészültek akarunk lenni.

Jób egyébként a fent idézett fejezet-
ben nem tiltakozik az ember végessége,
szenvedése miatt. Elismeri, hogy az em-
ber nem tud jobb lenni, s méltó a bünte-
tésre, az ítéletre. Ugyanakkor vágyik arra,
hogy Isten eltörölje a bűneit, s újra gon-
dolna rá. Mert ha igen, akkor küzdelmes
életútja ellenére is tudna várni a megúju-
lásra, a fordulatra! (Jób 14,14). Hát erről
van szó: ha tudnánk, hogy a sok kudarc,
szenvedés, tévedés, rossz döntés, bűn el-
lenére van utunk Istenhez, akkor kitarta-
nánk! Akkor elviselnénk minden
betegséget, minden veszteséget! És elvi-
selhetjük, és kitarthatunk! Mert a fordu-
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Forever living – Örökélet!

Borromeo Szent Károly a Milánói Hercegség
egyik legnevezetesebb családjából származott.
1538-ban születetett. Édesanyja korán meghalt,
mostohaanyja nevelte. A híres család hatalmas
birtokokkal és kastélyokkal rendelkezett. Ká-
rolynak már kora ifjúkorában évi kétezer arany
jövedelme volt, melyet szétosztott a szegé-
nyeknek. Tizenhat éves korában kezdte el egye-
temi tanulmányait. Világi és egyházi jogból
doktori fokozatot ért el. Bíboros nagybátyja, Gi-
an Angelo Medici jóvoltából újabb birtokokat
kapott. A híres Medici család bíborosát 1595-
ben pápává választották, ő lett a IV. Pius pápa.

A 22 éves Károly életében változás történt.
A pápa Rómába hívatta, diakonus bíborossá
nevezte ki. Károly még nem volt pappá szentel-
ve. A szerzetesrendek és az egyház politikai
ügyeit intézte. Frigyes testvérének halála után,
akinek gyermeke nem volt, a család azt kíván-
ta, vegye át a családi vagyon irányítását és nő-
süljön meg. Ő az egyházhoz való ragaszkodása
jeléül pappá szenteltette magát 1563-ban, 25
évesen. Rövid időn belül püspökké szentelték,
és átvette a milánói egyházmegye vezetését. 

1565 szeptemberében vonul be Milánóba
olyan pompával, ami akkoriban egy püspököt
és bíborost megilletett. A trienti zsinat (egyházi
gyűlés, fontos ügyben tartott papi tanácskozás)
előírásait szelíd határozottsággal igyekszik ha-
táskörében megtartani. (Liturgia, anyakönyve-
zés, a javak kezelése, papság képzése.) A hitélet
gyors felvirágzása mutatta azt a lelkipásztori

buzgóságot és okosságot, mellyel Szent Károly
a hatalmas főegyházmegyéjének kormányzását
intézte. Háromszor végiglátogatta nagy kiterje-
désű egyházmegyéjét, kocsin és lóháton. Sőt,
több más egyházmegyét és Svájc egyes részeit
is, melyeknek apostoli vizitátorává (szemlét,
vizsgálatot tartó, ellenőrzést tartó személy) ne-
vezték ki. 

Mindenütt érdeklődött a papságának és
népnek minden ügyes-bajos dolga iránt. Lelki-
pásztori látogatása közben több egyházme-
gyében zsinatot tartott. Az ott elfogadott
törvények gyűjteménye a mai napig hasznos
útmutatást ad. A trienti zsinat szellemében
azonnal megalapította a papnevelő intézetet,
és a papnövendékek számára szabálykönyvet
írt elő. Finom műérzékkel irányította több
templom építését. Több jótékonysági intéz-
ményt alapított. Kollégiumokat az egyetemi
hallgatóknak, menházakat az árváknak, aggok-
nak, veszélyeztetett és bukott nőknek. Végren-
deletében minden vagyonát a kórházakra
hagyta.

Amikor 1576-ban a pestis kórházzá és teme-
tővé változtatta egész Milánó városát, végső
veszélyben Istennél keresett oltalmat a szenve-
dő nép. A város bíborosa, Szent Károly, mezít-
láb, kötéllel a nyakán, vállán nehéz kereszttel
ment az engesztelő körmenet élén. Az úton
egy vasdarab felhasította a lábát. Vérző lábbal
vitte tovább a keresztet. S ment nyomában, a
vérrel jelzett úton a papság és a nép, és szívé-

be zárta a szent bíborost. Volt oka rá. A város
vezetői és a kormányzó is elmenekültek. Látták,
hogyan vette kézbe a fejvesztett város ügyeit,
hogyan áldozta fel minden pénzét, palotájá-
nak, templomainak kincseit, utolsó falat kenye-
rét.

Borromeo Szent Károly püspök



Idén ünnepeltük templomunk felszentelésé-
nek 80. évfordulóját. Elődeink 1935-ben épí-
tették, és rá egy évre, 1936-ban szentelték fel
Bosco Szent János tiszteletére. Templomunk
névadója a XIX. században élt, és gyermek-
mentő munkája révén vált ismertté a világ-
ban. 1930-ban avatta szentté XI. Pius pápa.
Ismertségének és mindenki által tisztelt sze-
mélyének köszönhető, hogy szentté avatása
után öt évvel Magyarországon az ő tisztele-
tére az első templomot Balassagyarmaton
szentelték fel 1935-ben. Valószínűleg a má-
sodik a mi nagytarcsai kis templomunk volt
1936-ban.

A mogyoródi római katolikus plébános,
Tóth József Miklós zenei képzettségének kö-

szönhetően néhány éve egy teljes latin nyel-
vű misét írt Bosco Szent János tiszteletére,
melyet a mogyoródi Szent Mihály Plébánia
Falka József Énekkara adott elő templo-
munkban október 15-én, szombaton, emlé-
kezve 80 éves templomunkra és építőire. A
kórust Jakab László karnagy vezette, és kí-
sérte orgonán. A szólókat Szentes Anna
énekművész adta elő. A koncerten elhang-
zottak a már említett Bosco Szent János tisz-
teletére írt misén kívül Beethoven, Bach,
César Franck  és Falka József által írt művek
is. A koncert felemelő élményt nyújtott a
hallgatóságnak. Ezúton is köszönjük a mo-
gyoródi kórus szolgálatát! 

FARKAS ISTVÁN
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Nem állt meg a kórházak ablakai alatt, mint
a magukat féltő orvosok tették, hanem bement
és magával vitte a hűséges kapucinus szerzete-
seket is. Ápolta a betegeket, s akin már földi or-
vossággal nem tudott segíteni, azt legalább az
utolsó útravalóban részesítette. Tudták róla,
hogy a napi munkája után sokszor betevő falat
nélkül dőlt pihenőre egy kemény fapadon. Ke-
nyerét szétosztotta, ágyát már régen a kórház-
nak küldte. 

Valamikor még haragudtak rá, amikor meg-
jött, mert farsangjaikat, a böjtbe nyúló karne-
váljaikat megrendszabályozta. Most
megértették, hogy ezt is értük tette, halhatatlan
lelkükért. Eddig is látták, hogyan járta az utakat.
Egyszer fényes kísérettel, bíboroshoz illően,
máskor egyedül lóháton, s ha eső verte is, csak
ment tovább, odaállt a szegény plébánián a tűz-
hely mellé egy kicsit szárítkozni, majd folytatta
útját. Volt idő, hogy megrótták érte: miért avat-
kozik bele mindenbe? Most már látták, hogy az
atya járt akkor gyermekei után, a jó pásztor a
nyája után.

Tizennyolc év alatt egyházmegyéjét lelkileg
talpra állította. Teste a sok munka és önmegta-
gadás következtében elkopik. Lelke teljes szép-
ségében kibontakozva megy át az
örökkévalóságba 1584. november 3-án, 46 éves
korában.

SOMLAI JÓZSEF
NYUGDÍJAS PLÉBÁNOS

November hónapban 13-án és 27-én lesznek
szentmisék a nagytarcsai Bosco Szent János
templomban, a szokásos fél 12 órai időpontban.

lat eljött, amit az egyházi esztendő ád-
ventbe fordulása jelez. Isten eljön hoz-
zánk, Jézusban megszületik, egészen
közel lesz hozzánk: felveszi emberi, gyar-
ló formánkat. Gondol ránk és megvált. 

Befejezésül egy interjút ajánlok, amit
Horváth Gergellyel, a Petőfi Rádió volt
szerkesztőjével készítettek. Ő arról beszél
megtérésével kapcsolatban, hogy lehen-
gerlő volt számára tapasztalni, mennyire
erős az, ahogyan átöröklődnek problé-
mák egyik nemzedékről a másikra. Ezzel
akkor találkozott, amikor felismerte a
nagyapja és az apja hasonló probléma-
megoldó stratégiáit, s tévedéseit. Magya-
rul: találkozott az eredendő bűn
elkerülhetetlen voltával. Ez vezette arra,
hogy adja az életét annak, aki új életet ad,
örök életet, reménységet, aki segít kivár-
ni, kitartani az örökéletig. 

Jó volt igét hallgatni! Megosztani a
gondolataimat Önökkel. Hívok mindenkit
a következő hetekben: legyenek az ige
hallgatói, mert ez a legnagyobb élmény a
világon!

BARANKA GYÖRGY

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Koncert a katolikus templomban

A VÁLÓHÁLÓ
EGY OLYAN 
KÖZÖSSÉG…
amely a válás tragédiáján átment,
mégis vidám és segítőkész emberek-
ből áll. 

A Válóháló közössége segítséget és
gyógyulást nyújt számodra.

Nem vagy egyedül! A válás mara-
dandó trauma lehet.

Feldolgozása éveken, akár évtize-
deken át hatással lehet az életedre.
De ne egyedül szállj szembe vele!

A Válóháló közössége olyan cso-
portokból áll, amelyek vezetői maguk
is átestek a válás nehézségein, ezért megértik, hogy min mégy keresztül. Itt segítséget kap-
hatsz 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. 
Várjuk azokat, akik túl vannak a váláson, de azokat a párokat is, akik nem szeretnének el-

válni, s adnak maguknak még egy esélyt!  A részvétel ingyenes!
Jelentkezés: gyorgy.baranka@lutheran.hu; +36-20-824-3841. 

Köszönjük!
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Már negyedik éve került megrendezésre a
Tökfesztivál a Füzesliget Egyesület,

Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Nagy-
tarcsai Szlovákok Önkormányzata, a Kulturá-
lis csapat és a Nagytarcsai Termelői Piac
támogatásával és több önkéntes segítségé-
vel.

Október 28-án a Táncsics Művelődési Ház-
ban kézműves foglalkozások, arcfestő, tökfa-
ragás, tökszépségverseny, könyvek,
kézműves ajándéktárgyak, ékszerek, valamint
tökös szendvicsek és sütemények várták a
résztvevőket, akik mintegy háromszázan vol-
tak kíváncsiak a rendezvényre.

Az idő szűkössége ellenére ötvenhárom
kifaragott tököt neveztek be a tökszépség-
versenyre, ezekre az odalátogatók, valamint
a résztvevők is szavazhattak. A három első
helyezett a Világ természeti csodái, felfedezé-
sei című könyvekkel ajándékoztunk. A győz-
tes Garai Luca, a második Draskovich
Benedek, míg a harmadik helyezett Trummer
Flóra lett.

Három további helyezettet, Váradi Patri-
kot, Újvári Gabriellát és Garai Somát bögrék-
kel, gyertyákkal ajándékoztunk. A szavazatok
alapján két különdíjat is ki tudtunk osztani,
ezeket a gyerekek közül  Krantz Jáde, a fel-
nőtt „kategóriában” pedig Bányai László.

A Nagytarcsai Termelői Piacon hangulatos
zene szólt, sok-sok zöldséget, gyümölcsöt
árultak, és a Tökfesztivál hangulatához kap-
csolódva vattacukor, gumicukor, bohóc, sü-
tőtökkrém leves, valamint tökdíszek is
színesítették a programot.

Köszönöm a segítséget a szervezőknek, a
támogatóknak és az önkéntes segítőknek is.

A program este fél héttől a Füzesligetben
folytatódott, cukorka- és csokigyűjtéssel. A
Füzesliget elejéről indultunk úgy hetven
gyermekkel és számos felnőtt résztvevővel, a
Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület bizton-
sági kíséretével. Tizenhat bejelentkezett cím-
re mentünk, ahol a gyerekek örömére
szomszédaink sok finomsággal vártak min-
ket. 

Köszönöm a FLEX támogatását, hogy kísé-
retet biztosított, a gyerekekkel így nyugodtan
és biztonságban járhattuk végig az utcákat.

TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK
FÜZESLIGET EGYESÜLET

Idén is volt tökfesztivál



AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 15 

NEVELÉS

Óvodánkban az ősz beköszöntével immáron hagyománnyá vált a
betakarítási ünnep megrendezése. A szülők a gyerekkel együtt fi-
nomabbnál finomabb őszi csemegéket hoznak az óvodába. Volt
itt igazi terülj-terülj asztalkám! Az aulában csemegézve ismerke-
dünk a vitaminokban gazdag finomságokkal. Dió, mogyoró, sütő-
tök, szőlő és mosolygós alma is került az asztalra. De ízletes
lekvárokból, zöldségkrémekből sem volt hiány. Ki-ki kedvére ízlel-
hette délután is – akkor már a szülőkkel együtt – a délelőttről
megmaradt finomságokat. Ezúton mondunk köszönetet a Nagy-
tarcsai Sercli házi pékségnek, hogy a felajánlott pékárujával hoz-
zájárult a kóstoláshoz.

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz.” A népi hagyo-
mányok ápolása óvodai életünk fontos része. Ezért ebben az év-
ben sem feledkeztünk el a szüretből. Reggel a szokásos egy fürt
szőlővel érkeztek a gyerekek, amelyet a népviseletbe öltözött Per-
sek Zoli bácsival ledarálták. Megtapasztalhatták és láthatták, hogy
a daráláskor a szőlőszemek szétnyomódnak és levet eresztenek.
Ezután a préselést és az ízes must csordogálását figyeltük meg. 

Délutánra a pitypang csoport színvonalas műsorral készült,
majd Bátori László vezetésével a Nagytarcsai Hagyományőrző
Néptánccsoport vidám tánccal teremtett igazi báli hangulatot,
melyhez a gyerekek is csatlakoztak.

Ez volt ám a mulatozás! A mókázást sütizéssel és mustivással
zártuk, hogy ezzel is megédesítsük mindenkinek ezt a napot!

Ötven asztal és árus várta reggeltől délutánig a vásárlókat október kö-
zepén a Blaskovits Oszkár Általános Iskola szülői munkaközössége szer-
vezésében létrejött első Blaskovits Börzén. A felállított asztalokon a
használt ruháktól, cipőktől, játékokon, illatszereken át a könyvekig min-
denféle használati tárgy megtalálható volt.  A vásárlók és az eladók nagy
megelégedettségüknek adtak hangot. Sajnos hiába szeretnénk, ebben
az évben a sok rendezvény és az idő rövidsége miatt már nem tudunk
újabb börzét rendezni, de remélhetőleg tavasszal sikerül, ezt majd idő-
ben meghirdetjük. 

Az asztalfoglalásokból befolyt összeget az iskola diákjaira fordítjuk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget a Nagytarcsa Közszol-

gáltató Kft-nek, és azoknak a szülőknek, akik munkájukkal hozzájárul-
tak a vásár sikeréhez.

STIFT KATALIN, SZMK-ELNÖK

Első nagytarcsai vásár és börze

Betakarítási ünnep



A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 13:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Solymosi Beáta jegyző ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8:00 – 12:00

Előzetes egyeztetés szükséges a titkárságon.
A hivatal címe: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.

Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatal Gödöllői

Kirendeltség

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Telefonszám: 06 (28) 529-187
Fax: 06 (28) 529-236
E-mail: pmh@godollo.hu
Honlap:  www.godollo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 (28) 529-187, 06 (28) 529-200

Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
H: 8:00 – 20:00
K: 8:00 – 20:00
Sz: 8:00 – 20:00
Cs: 8:00 – 20:00
P: 8:00 – 20:00

Gödöllői Járási Földhivatal

Cím : 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.
Levélcím : 2101 Gödöllő, Pf. 390.
Fax : 28/514-306
E-mail : godollo@takarnet.hu
Telefon : +3628/514-305, +3628/514-315

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 – 15:30 – sorszám 15:00-ig
Kedd: zárva
Szerda: 08:00 – 15:30 – sorszám 15:00-ig
Csütörtök: zárva
Péntek: 08:00 – 11:30 – sorszám 11:00-ig

KÖZÉRDEKŰ
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A Tökfesztiválhoz
kapcsolódva a Nagy-
tarcsai Termelői Piac
is bővített, igazán „tö-
kös” választékkal ked-
veskedett a
vásárlóknak. Fogyott
is minden bőven! Re-
méljük, akik csak
most jöttek el először
a piacra, azok máskor
is visszatérnek. 

De kanyarodjunk
vissza a főszereplő-
höz, a tökhöz! Az egyik legváltozatosabb zöldségféle. A különböző mé-
retű, formájú és színű növény a szemet gyönyörködteti. A sütőtök
természetes édes íze, sokféle értékes tápanyaga és magas rosttartalma
miatt könnyen emészthető, így a babák ideális tápláléka. Alacsony ka-
lóriatartalma és édes íze a fogyókúrázók kedvencévé teszi. Leggyako-
ribb elkészítési formája a szeletek megsütése, valójában ennél sokkal
többféle lehetőség rejlik benne. Pikáns köreteket, édes leveket, akár
még lekvárt is készítenek belőle. Magját pörkölik, vagy magjából sok
helyütt, mint például az Őrségben olajat sajtolnak, amelynek fogyasz-
tása ugyancsak egészséges. Különleges ízét kipróbálhatjuk például sa-
látára öntve. A szép kerek, napsárga sütőtök és a vidám kis dísztökök az
őszi terasz elmaradhatatlan díszei. A „tökös” piacnapon természetesen
ezek a tökök voltak a sztárok, a tökös süteményeken, tökkrémes szend-
vicsen. A tejszínes sütőtök-krémleves is megkóstolható volt. Az egyik
legkülönlegesebb csemege pedig a Márti féle rántott sütőtök volt, ami-
nek a receptjét le is szeretném közölni: „A meghámozott, megtisztított
sütőtököt vékony szeletekre vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk (a bátrab-
bak szerecsendióval és gyömbérrel is fűszerezhetik), és a hagyományos
liszt-tojás-zsemlemorzsás panírba bundázva forró olajban megsütjük.” Az
ünnepi asztal egyik ínyencsége lehet, nekem legalábbis nagyon ízlett.
Tessék kipróbálni!

Míg a piacon zajlott a vásár, a Művelődési Házban a tökfaragók ver-
senyeztek. Egy érdekesség a tökfaragással kapcsolatosan: manapság a
töklámpás készítését leginkább az angolszász és amerikai ünnephez,
„Halloween”-hez kötik, pedig a tökfaragás Magyarországon is régi ha-
gyomány. A kivájt tökökbe tett lámpások világításként és helyzetjelző-
ként is szolgáltak. Tök jó nap volt ez a Tökfesztivál, jövőre is meg
szeretnénk szervezni! Köszönet minden támogatónak, segítőnek és köz-
reműködőnek! 

A piac a téli hónapokban is várja a kedves vásárlókat! Termelők, ős-
termelők jelentkezését is várom a ronainekrisztina67@gmail.com elér-
hetőségen. Piacfelügyelőnk Kovalcsikné Bartha Mária intézi az
asztalfoglalásokat, telefonszáma: 06-70-321-6042. Novemberben még
zajlik az almavásár, krumplit, hagymát is kedvezményes áron lehet be-
szerezni. Karácsony előtt újra meg szeretném szervezni a fenyőfa vásárt. 

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ

Egy igazi „tökös“ piac
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Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.

Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:

Hétfő: 08:00 – 12:00
Kedd: 13:00 – 17:00

Szerda: 08:00 – 12:00
Csütörtök: 13:00 – 17:30

Péntek: 08:00 – 12:00

Védőnői szolgálat – Egészségház
Cím: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4

Telefon: 06-28-450-251, 70-382-8421
Védőnői tanácsadás

Csecsemők, kisgyermekek és várandós anyák részére:
Kedd: 8:00-10:00

Csütörtök: 8:00-12:00
Iskolások részére:

Csütörtök: 12:00-14:00

Nagytarcsai gyermekorvos
Dr. Vereszki Xénia 

A rendelő címe: Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D. 
Telefon: 06-20-4949-456

E-mail: drvereszki@gmail.com
Rendelési ideje: H: 9-12, K: 14-17,

SZ: 9-11 egészséges tanácsadás, 11-13  beteg rendelés
CS: 15-18, P: 9-12

Fogorvos
Fogszakorvos: Dr. Marton Erzsébet
Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.

Rendelési idő:
Hétfő: 14:00 – 19:00
Kedd: 09:00 – 14:00

Szerda: 14:00 – 19:00
Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár – Winkler Patika
Telefon: 06-28-451-179

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.
Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 18:00
Péntek: 9:00 – 16:00

Egyéb egészségügyi ellátás
Kistarcsai ügyelet: Batthyány u. 4.

Telefon: 06-28-470-840
Hétköznap: 18:00 – 08:00

Munkaszüneti nap: 0:00 – 24:00

Kistarcsai Kórház
Telefon: 06-28-507-600

Recepció: 06-28-507-750

Gödöllői Rendelő
Telefon: 06-28-410-681

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

Ügyfélfogadás:
Madar Judit Botz Ágnes

Hétfő: 08:00 – 14:00 12:00 – 17:00
Kedd: 08:30 – 12:30 08:00 – 13:00
Szerda: 10:00 – 16:00 13:00 – 18:00
Csütörtök: 08:30 – 11:30 11:00 – 16:00

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon: 06-28-450-478

Email: csaladsegito@nagytarcsa.hu
Sürgős vagy fontos esetekben: 

Botz Ágnes: 70/931-1962, Madar Judit: 70/334-2813

Nagytarcsai Település- 
és Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Munkatárs: Ádányné Végh Tímea

Telefon: 0670/633-8056
Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com

Igazgató: Ősz Gyula
Telefon: 0670/633-8056

Ügyfélfogadás: 
Kedd: 08.00 – 12.00

Szerda: 12.00 – 19.00
Weboldal: www.nagytarcsaikozszolgaltato.hu

A Táncsics Művelődési ház bérlése:
Munkatárs: Kovalcsikné Bartha Mária

Telefon: 0670/321-6042

Rendőrség

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

FLEX Polgárőr Egyesület
Mobil: +3620- 2359-880

Emailcím: flex.jaror@gmail.com
Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu

facebook: https://www.facebook.com/
nagytarcsaiflex
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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

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
ÉS VÁSÁR

DECEMBER 3-ÁN 9-14 ÓRÁIG
A BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS           

ISKOLA TORNATERMÉBEN
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK:

AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS, KOSÁRFONÁS,
RONGYOS KÖNYVVÁSÁR, PAPÍRSZÍNHÁZ, 

ANGYAL KIÁLLÍTÁS, BABASAROK, 
FLEX POLGÁRŐR EGYESÜLET RAJZKIÁLLÍTÁS,

AJÁNDÉKVÁSÁR, 
KÉZMŰVES TERMÉKEK VÁSÁRA

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL
HÍVUNK ÉS VÁRUNK! 

NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA
NAGYTARCSAI FLEX POLGÁRŐR EGYESÜLET

DECEMBER 4-ÉN 18 ÓRAKOR A NAP KÓRUS 
ÁDVENTI KONCERTJE 

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

DECEMBER 18-ÁN 18 ÓRAKOR 
A FOTÓKIÁLLÍTÁS ZÁRÁSA 
A LÁJK CUKRÁSZDÁBAN

SZLOVÁK ADVENTI 
ÖKUMENIKUS ZENÉS ÁHÍTAT 

2016. DECEMBER 10–ÉN, SZOMBATON
15 ÓRAKOR

A NAGYTARCSAI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS 
VÁRUNK!

Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
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HIRDETÉS

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

Gyógytorna – a saját otthonában! 
Okleveles gyógytornász segít, ha műtét után lába-
dozik, ízületi panaszai vannak, vagy  javítani sze-
retne a kondícióján. 
Hívjon bizalommal! 06-20-557-1856.

A KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK: 
w november 18‐án, pénteken 12‐18‐ig,
w november 19‐én, szombaton 8‐12‐ig
w december 2‐án, pénteken 12‐18‐ig,
w december 3‐án szombaton 8‐12‐ig
w december 16‐án, pénteken 12‐18‐ig,
w december 17‐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

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

ML PB NET KFT.
Lakossági PB gáz

Targonca gáz
házhoz rendelésre.

Próbáljon ki minket, nem csalódik!
Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszálltás.hu

Weblap: 
www.gázszállítás.hu

3700 Ft
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ARCVONAL

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, virágkosa-
rak készítése
- 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!


