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NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁ-
NAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-ÉN
TARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ RENDES
ÜLÉSÉT. AZ ALÁBBIAKBAN A LEGFONTO-
SABB, KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ
DÖNTÉSRŐL TÁJÉKOZTATJUK OLVASÓIN-
KAT.

A testület úgy határozott, hogy el kell ké-
szíteni Nagytarcsa szennyvízelvezetési kon-
cepcióját, amelyhez legalább három árajánlat
szükséges. 

Elfogadta a testület az óvodavezető által
előterjesztett nyári nyitva tartási rendet, va-

lamint a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgá-
lat új szakmai programját, valamint Szerveze-
ti és Működési Szabályzatát.

A testület a település közigazgatási terü-
letén a távhőszolgáltatási feladatok ellátásá-
ról szóló 164/2017. (IX.25.) számú
képviselő-testületi határozatot visszavonta.
Ennek indoka, hogy a Magyar Energetikai Hi-
vatal nem engedélyezte a távhőszolgáltatást.

Döntés született, hogy a  Helyőrségi Mű-
velődési Otthon belső felújítására kiírt, felté-
teles közbeszerzési eljárásban az érvényes
ajánlatok közül a Kinamé Kft-t hirdeti ki nyer-
tes ajánlattevőnek, 98.531.708 Ft + áfa válla-
lási árral. 

A képviselők arról is határoztak, hogy há-
ziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellá-

tására átmeneti, a jelenleg folyamatban lévő
közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés
hatályba lépéséig a Delta Országos Kataszt-
rófa Mentő Csoporttal (cím: 1185 Budapest,
Üllői út 758., képviseli: Agócs Sándor) Szol-
gáltatási szerződést köt. Az önkormányzat a
háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet el-
látására többlet fedezetet nem biztosít.

A képviselők elfogadták a Települési Ér-
téktár Bizottság 2017. évi beszámolóját, és
jóváhagyták a Nagytarcsai Szlovákok Önkor-
mányzatával 2017. január 30-án kötött mó-
dosított Együttműködési Megállapodást.

A testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy folytasson tárgyalásokat Érd és Térsége
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulással a komposztálással és a
komposztáló edények beszerzésével kapcso-
latosan.

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete az országgyűlési képviselők
április 8-ára kitűzött választására a Szavazat-
számláló Bizottság tagjait és a Választási Bi-
zottság tagjait az alábbiakban határozza
meg:

1.  Szavazókör
Kelemenné Gyetvai Ágnes Edit 
Végh Matild 
Imre Gyuláné  
Andorkóné Bartos Gabriella póttag
Zavicsa-Varga Viktória póttag

2. Szavazókör
Bartos Istvánné 
Pánczél Kálmánné 
Drenyovszki Jánosné 
Zámbori Ildikó póttag
Hervert József póttag

3. Szavazókör
Gelencsér Sándor 
Obreczánné Tömösközi Éva 
Molnár Sándor Attiláné 
Morvai Jánosné póttag 
Barna Istvánné  póttag

4. Szavazókör
Tarcsai Tünde 
Fényes Gábor 
Csáforda-Bátori Bernadett 
Ócsainé Gulyásik Erzsébet póttag
Sárváriné Fényes Erzsébet póttag

5. Szavazókör Szlovák
Farkas Istvánné 
Fábiánné Kizur Anikó 
Gubek István Zoltán
Szedő Pálné 
Fényes Piroska Zsuzsanna 
Fényesné Tagai Judit póttag
Fényesné Sárvári Erika póttag

Helyi Választási Bizottság
Horváth Imre Jánosné
Hauptmanné Baraksó Katalin
Czeruláné Bátori Csenge
Lovasi Andrea póttag
Boroznaki Mariann póttag

Határozatok
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szol-
gáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyin-
tézési tv.) értelmében 2018. január 1-től va-
lamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel
rendelkező szerv – így a helyi önkormány-
zat és a polgármesteri hivatal is – a feladat-
és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásá-
ban köteles biztosítani az elektronikus ügy-
intézés lehetőségét.

Az elektronikus ügyintézés helyszíne, az Ön-
kormányzati Hivatali Portál, amelyet az
elektronikus ügyintézésre kötelezett szer-
vek (gazdálkodó szervezetek valamint az
ügyfél jogi képviselője), továbbá az e lehe-
tőséggel élni kívánó természetes személyek
(magánszemélyek) az
https://ohp.asp.lgov.hu  webcímen érhet-
nek el.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő
ügyintézéshez azonosítás szükséges, így
rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztráció-
val (a regisztrációról bővebb információ 
a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/re-
gisztracio címen érhető el).

Felhívjuk figyelmüket, hogy

• gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügy-
intézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján kö-
teles bejelenteni az ügyintézési
rendelkezésének nyilvántartásába (a to-
vábbiakban: rendelkezési nyilvántartás)
az elektronikus kapcsolattartásra szolgá-

ló elérhetőségét. Ennek feltétele a –
2018. január 1-től kötelező – cégkapu re-
gisztráció (https://cegkapu.gov.hu )

• természetes személy ügyfél – amennyi-
ben ügyeit elektronikusan kívánja intéz-
ni – az ügyintézési rendelkezésének
nyilvántartásába (rendelkezési nyilván-
tartás) szíveskedjen alaprendelkezést
tenni az elektronikus ügyintézés engedé-
lyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az
ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, il-
letve meghatalmazásainak rögzítésére. A
rendelkezési nyilvántartás jelenleg a
https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-pub-
lic/ címen érhető el, azonosítást követően.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon telepü-
lésünk nevének kiválasztása után megtalál-
hatják az ügyek elektronikus intézését
biztosító nyomtatványokat (űrlapokat).
Amennyiben az intézni kívánt ügyhöz
nyomtatványt nem találnak, használják az
oldalról szintén elérhető ePapír szolgálta-
tást. (https://epapir.gov.hu)
Az e-Papír általános célú elektronikus kére-
leműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő
alkalmazás, amely internet kapcsolaton ke-
resztül, elektronikus úton összeköti az
ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott in-
tézményekkel, szervekkel.

Javasoljuk, hogy az e-Papír szolgáltatás
igénybevétele során, amennyiben azok ren-
delkezésre állnak, használják a honlapunk-
ról letölthető nyomtatványokat
(elérhetőség: www.nagytarcsa.hu). A kitöl-
tött nyomtatvány az e-Papír felületén csa-
tolt dokumentumként feltölthető és
beküldhető Önkormányzatunk részére.

Illetékfizetési kötelezettség esetén követen-
dő eljárás:
Az E-ügyintézési tv. 24.§ (1) bekezdése alap-
ján természetes személy ügyfél jogosult az
ügyintézésért fizetendő közterheket, admi-
nisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások
ellenértékét elektronikus úton megfizetni
(átutalással).

Az E-ügyintézési tv. 24.§ (2) bekezdése alap-
ján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elekt-
ronikus ügyintézést biztosító szerv előtti
ügye során köteles az ügyintézésért fizeten-
dő közterheket, adminisztratív díjakat, vala-
mint a szolgáltatások ellenértékét
elektronikus úton megfizetni.

Abban az esetben, ha az elektronikusan in-
dított ügy illetékköteles, gondoskodni kell a
megfelelő összegű eljárási illeték megfize-
tésére.

Az eljárási illeték Nagytarcsa Község Önkor-
mányzata OTP Bank Zrt.-nél vezetett
11784009-15730521-03470000 számú ható-
sági eljárási illeték beszedési számlájára fi-
zethető meg.

Tájékoztató elektronikus ügyintézés lehetőségéről
Nagytarcsa hivatali kapu 

rövid neve: NTKPH
KRID azonosító: 505251723

Bevallási és fizetési határidők 2018. adóévben
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Mi is a Települési Értéktár? A magyar
nemzeti értékekről és a Hungarikumok-
ról szóló 2012. évi XXX. törvény lehető-
séget biztosít az önkormányzatoknak
helyi szellemi, tárgyi értékeik feltárásá-
ra, dokumentálására, rendszerezésére,
népszerűsítésére, a jelenlegi és a jövő
nemzedékekkel történő megismerteté-
sére a települési értéktár létrehozásával. 

Ez lényegében egy virtuális „tárház”,
mely elektronikus úton, pl. a honlapon
keresztül mindenki számára elérhető,
letölthető. Az értéktár anyagából akár
kiállítás, tárlat is rendezhető, de a helyi
sajtó, illetve nyomdai kiadványok útján
is népszerűsíthető. Nagytarcsán 2015-
óta működik az értéktár. Itt tekinthető
meg: http://nagytarcsa.hu/telepulesi-er-
tektar/

A Települési Értéktár Bizottság (rövi-
dítve TÉB) létrejötte óta hét nagytarcsai
érték került a település értéktárba felvé-
telre. 2015-ben a SZKÍTA KORI SÁMÁN-
CSÖRGŐK ÉS CSENGŐK
LELETEGYÜTTES, GYŐRI JÁNOS HANG-
JÁTÉKAI kerültek nyilvántartásba, majd
2016-ban szintén két érték NAGYTAR-
CSAI NÉPFŐISKOLA – (Farkas Istvánné
munkája) és a NAGYTARCSAI EVANGÉLI-
KUS TEMPLOM SZÁRNYASOLTÁRA –
(Győri András Timótheus beadványa)
került a helyi értékek körébe.

2017-ben három beadvány érkezett,
mindhárom bekerült a települési érté-
kek nyilvántartásába.

Az NSZÖ és Szlaukó Istvánné Katalin
felterjesztése által a” Nagytarcsai süte-
mények és hagyományos ételek a Va-
rečka klub receptjei alapján” című
beadvány látványos videókkal és recep-
tkönyvvel bekerült a helyi értékek tár-
házába. 

A hatodik rögzített érték „Az evangé-
likus liturgia és népviselet kölcsönhatá-
sa Nagytarcsán”- mely Győriné Kováts
Andrea múzeumvezető  beadványaként
került felterjesztésre.

Győri András Timótheus beadványa
„A Nagytarcsai Evangélikus Templom
Harangjainak története és harangozási
szokások” lett a hetedik rögzített érték a
települési értéktárban.

Több helyi érték a TÉB javaslatára a
Pest Megyei Értéktárba is felterjesztésre
került. Büszkeséggel tölthet el bennün-
ket, hogy a megyei települési értéktár-
ba három helyi értékünk is bekerült:
2016-ban a Szkíta kori sámáncsörgők és
csengők leletegyüttes, majd 2017-ben a
Nagytarcsai Népfőiskola és a Nagytar-
csai   Evangélikus  Templom  Szárnyas
oltára.

Szorosabb lett együttműködésünk a
Pest Megyei Értéktár Bizottsággal. Sza-
bó István úrral, a Pest Megyei Közgyűlés
elnökével és munkatársaival személye-
sen is megismerkedhettem, beszámol-
tam nekik a nagytarcsai történésekről.
Elnök úr felhívta a figyelmemet a pályá-
zati lehetőségekre is, érdemes figyelni –
http://www.pestmegye.hu/pest-me-
gye-ertektar –.

2017-ben több alkalommal is meg-
hívtak a megyében, helyi értékekkel
kapcsolatos rendezvényekre. Voltam Ér-
den, az Érdi Érték túrán és Márianoszt-
rán is, ahol ugyancsak a helyi értékek
bemutatása, népszerűsítése állt a ren-
dezvény középpontjában.

Szabó István elnök úr biztatott, hogy
Nagytarcsán is szervezzünk „helyi érté-
kek napját”, melyre szívesen eljönne.
Kulturális csoportunk már dolgozik a
rendezvény tervezésén, reméljük meg
tudjuk szervezni. Valószínűleg a KÖN –
Kulturális Örökségnapok, vagy a Falu-
nap rendezvényeihez kapcsolódna. 

Több értéktár-beadvány az előkészí-
tés, feldolgozás szakaszában van, mint a
nagytarcsai népdal- és népzenei gyűj-
tés, illetve javaslat érkezett a nagytar-
csai katonasírok anyagának
összeállítására is. Reméljük, mihama-
rabb felterjesztésre kerülnek.  

Véleményem szerint ez a virtuális tár,
ami a honlapon található, nem elegen-
dő a helyi értékek széles körben való
népszerűsítésére. Mindenképpen szük-
séges lenne nyomtatott kiadvány is,
mely az idősebbek számára is fellapoz-
ható, olvasható. A 2018-as évre vonat-
kozóan javaslom egy ilyen jellegű anyag
elkészítését. 

Ezúton is köszönetet szeretnék mon-
dani a bizottság és a képviselőtestület
tagjainak, a beadványok elkészítőinek
és a hivatal munkatársainak, hogy mun-
kájukkal segítik a helyi tárgyi és szellemi
értékek felkutatását és közzétételét.

Kedves Nagytarcsaiak! Tisztelettel
várjuk javaslataikat, mi kerüljön be a Te-
lepülési Értéktárba! A felterjesztés akár
a helyi sport, kulturális örökség, épített
vagy természeti környezet vagy akár
vendéglátás témaköréből is kikerülhet!
Lehet szellemi örökség,vagy életmű is.
Kérjük és várjuk segítségüket! Javaslata-
ikat a ronainekrisztina67@gmail.com, és
a polgarmester@nagytarcsa.hu elérhe-
tőségen várjuk. 

RÓNAI PÁLNÉ TÉB ELNÖK
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

A Települési Értéktár Bizottság beszámolója
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Évek óta vártuk az iskolabővítést, mely
által a Blaskovits Oszkár Általános Isko-
la hét új tanteremmel bővül. A munká-
latok jelenleg is nagy intenzitással
folynak, reményeink szerint a következő
tanévet az iskolások már az új, átalakí-
tott épületben kezdhetik el. Mivel az
építkezés nagyrészt a tanítási időben
zajlik, ez nagyfokú toleranciát és alkal-
mazkodást kíván mind az építők, mind
az iskolaközösség részéről. 

Az étkező átépítése miatt a diákok ét-
keztetése az iskola épületében jelenleg
nem megoldott. A Táncsics Mihály Mű-
velődési Ház lett átalakítva étkezőnek, a
közétkeztetés szigorú kritériumai sze-
rint. Az étkeztetés beindítása előtt ható-
sági ellenőrzések történtek, majd csak a
teljes megfelelőség után adták meg a
szükséges engedélyeket. A kisebb helyi-
ségben az előkészítés, a nagyteremben
a tálalás zajlik. Az ételt a Junior Zrt. biz-
tosítja. Mivel a közétkeztetéshez szüksé-
ges mosogatás feltételei nem voltak
adottak, a magas fokú higiénia biztosí-
tása érdekében az étkeztetés egyszer
használatos tálaló edényzetben törté-
nik. A helyiségek rendjét, tisztaságát a

Nagytarcsai Közszolgáltató munkatársai
biztosítják. A diákok pedagógus kísére-
tében érkeznek az iskolából, majd ebéd
után tanári felügyelettel mennek vissza
az iskola épületébe. 

Jelenleg tehát a Művelődési Ház épü-
lete rendezvények megtartására korlá-
tozottan alkalmas. Egyelőre csak a

Vállalkozói Klub, a Községháza díszter-
me, illetve az iskola tornaterme alkal-
mas rendezvényhelyszínnek.

Reményeink szerint ősztől a Művelő-
dési ház visszakapja eredeti funkcióját
és újra rendezvények, koncertek, kultu-
rális események helyszíne lehet. 

RÓNAINÉ KRISZTINA KÉPVISELŐ

Új szerepben a Táncsics Művelődési Ház



Bolyai csapatverseny

Diákjaink között legnépszerűbb tanulmányi versenyünk a Bo-
lyai Csapatverseny. 

2004-től matematika, 2005-től anyanyelv, 2014-től termé-
szettudományi (biológia, földrajz, fizika) csapatversenyeken
veszünk részt. A verseny formája a csapatszellem alapjára
épít, illetve azt erősíti a gyermekek tantárgyi tudása mellett.
Az értelmi nevelés mellett az érzelmi nevelés is fontos a csa-
patok felkészítése során. 

A kulcskompetenciák (az új információs társadalomban az
élethez és a munkához elengedhetetlen képességek) fejlesz-
tésének egyik nagyszerű lehetősége a Bolyai tanulmányi ver-
senyeken történő részvételünk. A csapatokban 4 gyermek
vesz részt, közösen kell megoldaniuk a feladatokat. 

A 2017/2018-as tanévben megrendezésre került az anya-
nyelvi verseny, ahol alsó tagozaton 5 csoportot indítottunk.
35 csapatból 9. helyezést ért el a 3. a. osztály csapata.

Felső tagozaton 5 csapat indult, a 8. b. csapata 30 induló
csapatból 10. helyen végzett. 

Matematikából alsó tagozaton 4 csoport indult, a 4. b. csa-
pata 71 csapatból 18. helyen végzett.

Felső tagozaton 8 csapat indult. A 7. osztály  57 induló csa-
patból a 2. helyezést érte el.

Összesen 87 gyermek vett részt a versenyeken. 
A februári természettudományi versenyre már készülnek

diákjaink.

Köszönjük a diákjainknak és a felkészítő pedagógusaink-
nak a lelkiismeretes munkáját, akik a következők voltak:

Faragóné Bordás Edit, Kocsis Györgyné, Tóthné Pitlik Judit,
Juhász Anna, Vascsák Mária, Reszegey Ágnes, Fényes Erika,
Pitlikné Fekécs Valéria pedagógusok

A képen a legjobb eredményt elért csapatunk.

TÓTHNÉ SERES KATALIN
INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Területi tanulmányi verseny 

Az országgyűlés 2011-ben nyilvánította
november 13-át a magyar nyelv napjá-
vá, hogy a figyelmet ráirányítsa a szelle-
mi-kulturális örökségünk alapját jelentő
anyanyelvünkre. 

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Álta-
lános Iskolában már hagyománnyá vált,
hogy ebből az alkalomból Nyelv-ék cím-
mel, területi szépkiejtési versenyt szer-

vez. 2017. november 17-én  immár ne-
gyedik alkalommal volt a főszerep a
harmadik és negyedik évfolyamos kisdi-
ákoké.

Intézményünk a Dunakeszi Tankerü-
let négy iskolájából érkezett tanulókat
látta vendégül a versenyen, akik a Kere-
pesi Széchenyi István, a Valkói Móra Fe-
renc, a Mogyoródi Szent László és a
kistarcsai Simándy József Általános Is-
kolából érkeztek.

A verseny két részből állt. Először
mindenkinek egy 20-25 soros szabadon
választott prózai szöveget kellett felol-
vasnia, majd következett a kötelező szö-
veg. 

A versenyzőket háromtagú zsűri érté-
kelte. Az értékelési szempontok között
szerepelt többek között a helyes hang-
súlyozás, a megfelelő artikuláció, a
hangerő, a beszédtempó, a szövegértés.

Büszkék vagyunk iskolánk tanulóira,
hiszen szép eredményeket értek el!

Bársony László Szabolcs 3.b osztályos
tanuló 1. helyezett, Szabó Gréta 3.a osz-
tályos tanuló 3. helyezett, Balázs Hunor
4.a osztályos tanuló 2. helyezett, Derzsi
Zsófia 4.b osztályos tanuló 3. helyezett
lett.    

Minden résztvevőnek szeretettel gra-
tulálunk!

Köszönjük az alsó tagozatos pedagó-
gusoknak a verseny megszervezését és
lebonyolítását, a szülőknek a vendéglá-
tást!

HARMINCZ MIHÁLYNÉ
ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

A Blaskovits Oszkár Általános iskola hírei
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Egészségnevelési program
Novemberben az egészségnevelési program
keretében két rendezvényre került sor. 

Az első az Európai Mézes Reggeli volt. Az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a
Földművelésügyi Minisztérium 2017. novem-
ber 24-én  rendezte meg az Európai Mézes
Reggeli programot. Magyarország első alka-
lommal 2014. november 21-én csatlakozott eh-
hez az eseményhez. A Mézes Reggeli, ahol a
helyi termelő segítségével a gyerekek megis-
merkedhetnek a leggyakoribb hazai mézfajták-
kal, és meg is kóstolhatják azokat. Nálunk Jó
István nagytarcsai méhész és családja segített
a gyerekeknek ebben. Ennek keretében a gye-
rekek négyfajta mézet kóstolhattak, majd osz-
tályonként megtekinthették a Méhek útján
című filmet. A méhek munkája jelentősen hoz-
zájárul a környezetvédelemhez és a biológiai
környezet változatosságához A film megtekin-
tése után a kérdések sem maradtak el a gyere-

kek részéről. A kezdeményezés célja a méhek
és az egészséges életmód népszerűsítése, a
helyben termelt élelmiszerek megismertetése.
Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az
egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezé-
si szokások gyakran már gyerekkorban kiala-
kulnak. A tanítás mellet tartalmasan telt el ez a
délelőtt.  

November 28-án volt a második rendezvé-
nyünk, melynek keretében dr. Vaszil László ke-
repesi gyermekorvos tartott a 3. évfolyam
részére interaktív előadást a gyermekkorban
előforduló balesetekkel kapcsolatosan. Kihang-
súlyozva a segítségkérés formáit, és a gyors se-
gítségnyújtás lehetőségeit. A gyerekek részére
filmvetítéssel, feladatlapokkal, beszélgetéssel
vált érthetővé a program témája. 

FÉNYESNÉ SÁRVÁRI ERIKA
PEDAGÓGUS

Pest megyei Úszó Diákolimpia

A Magyar Diáksport Szövetség által meghir-
detett Pest Megyei Úszó Diákolimpiára január
21-én került sor Százhalombattán. Rövid pá-
lyán mérték össze tudásukat a versenyzők.
A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Is-
kolát öt tanuló képviselte a versenyen, akik a
II. és a III. korcsoportban álltak rajthoz. Várako-
záson felül teljesítettek a tanulók. A követke-
ző tanévben is szeretnénk részt venni a
megmérettetésen.
A versenyen részt vett tanulók:
Zsoldos Luca II. kcs 3.a
Csiszár Eszter II. kcs 3.b
Mészáros Alma III. kcs 6.a
Rauschenberger Sára II. kcs 5.b
Farkas Balázs III.kcs 5.b

Gratulálunk a versenyzéshez és az ered-
ményekhez!

MÉSZÁROS EDIT
TANÁR
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Szeretetvendégség
A félszer melletti megrogyott hóbucká-

ba szúrt, lekopaszodott karácsonyfánk
ágai között tanuló szélgyerekek kergetőz-
tek. Szomorkás libbenéssel gondolt vissza
a szentesti pompára az a néhány ezüst
sztaniol szaloncukorpapír, amelyből több-
nyire én csentem ki az eper ízű fondáno-
kat. A fabontáskor soha sem derült ki,
hogy ki volt a tettes. Mivel többen voltunk
testvérek, lazán estünk túl a szóbeli kollek-
tív felelősségre vonáson. A hamarosan rő-
zsévé vágott fenyőgallyak pedig végleg
feledtették bűntudatomat. 

Ekkortájt történt, hogy édesanyám
konyhánk szegleteiben, szalmával bélelt
széles szájú kétfüles kosarakban megülte-
tett három kotlóst. Ettől kezdve reggelen-
te tyúkanyók érdeklődő tekintete kísérte a
nagymamám arcán táncoló piros fényt,
amint az öreg sparhelt ajtaját kitárva a fe-
nyőrőzsével élesztgeti a parazsat, hogy
mire mi felkelünk, meleg legyen. Téli dél-
előttökön csak itt fűtöttünk. A mosdáshoz
feltett, fazékban hevülő víz párája ráült az
ablakra. Ettől sejtelmes lett az amúgy ki-
csit szomorkás, mozdulatlan, havas táj. 

Az ünnepek utáni monoton iskolás na-
pok szürkeségét a farsangi szeretetven-
dégség törte meg. A vasárnapi ebédet
még be sem fejeztük, amikor megjelent
Kis Kati néni. A konyhánk sarkában lévő
nagy üstben vizet forralt a teához. Eköz-
ben karjukon süteménnyel teli kosarakkal
érkeztek az imaházba a lányok, asszonyok.
A mézes, az őszibarack formájú sütik, a kó-
kusz és néger kockák, valamint hólabdák
és farsangi fánkok mellett a legkellendőbb
volt a méltán híres nagytarcsai diósbatyu.
Míg a lányok a tányérokat rendezgették,
mi, fiúk a padlásról lehoztuk és összerak-
tuk az asztalokat. Közben Kati néni beíze-
sítette a teát. A 25-30 félbevágott, kifacsart

citrom belét megcukroztuk és kirágtuk.
Bele is vásott a fogunk, mire megtelt a te-
rem. A piros pöttyös fajanszbögrékben
gőzölgő tea és a sütemények majszolása
közben a fiatalok vidám színdarabján,
árnyjátékán mulattunk. A fő attrakció az

Múlt századi merengő: a farsangtól a böjtig
A farsangi időszak vízkereszt nap-
jától hamvazószerdáig tart. Kezdő
napja állandó, a vége azonban vál-
tozó időponthoz kötött. Hamvazó-
szerda a nagyböjt kezdete: a böjt a
húsvétot megelőző 40 hétközna-
pot öleli fel. Mivel húsvét ideje a
tavaszi napéjegyenlőséget követő
holdtölte utáni első vasárnapra
esik, így évente változó naptári he-
lyével együtt változik hamvazó-
szerda ideje, és ezáltal a farsang
vége is.

Ezt az időszakot az álarcos, jel-
mezes alakoskodás, és a maskarás
csoportok sokféle dramatikus játé-
ka jellemzi. Jellegzetes játék volt a
böjt és a farsang párviadalát meg-
jelenítő Cibere vajda és Konc király
küzdelme, amiben Cibere vajda a
böjti ételt (ciberét), Konc király pe-
dig a húsos zsíros ételeket jelké-
pezte.

Nagytarcsán a farsangi időszak
lehetőséget nyújtott hosszabb
vendégjárásra. A lányok, legények
elmentek Csömörre, Cinkotára, ha
hívták őket, és 3-4 napig haza se
jöttek. Az ottani rokonokkal részt
vettek a farsangi bálokon, és visz-
szatérve, vendéglátóikat elhozva
itt együtt folytatták a szórakozást.
Nappal a legények tökmagoztak,
beszélgettek, lovas szánnal szán-
kóztak, a lányok hímeztek, hogy el-
készüljön a kötény és a pruszlik,
hisz ezt csak ez idő tájt végezhet-
ték, de jutott mód a közös mulat-
ságra is.

A farsangot a fonóházi lányok-
legények a saját társaságukkal is
megünnepelték, és a fonóházak-
ban zenés-táncos evés-ivással dú-
sított mulatságot rendeztek.
Kolbászt, oldalast, sonkát főztek,
fánkot sütöttek, mulattak. A férfiak
a kocsmában pipáltak, fröccs mel-
lett beszélgettek.

(Forrás: Molnár Lajos - Molnárné
Hajdú Margit: Tanulmányok Nagy-
tarcsa Múltjából)

Pillantsunk most be egy, a nagy-
tarcsai imaházban megrendezett
régi farsangi szeretetvendégségbe,
Győri András Timótheus  operatőr
filmszerű visszaemlékezése segít-
ségével!

GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
MÚZEUMVEZETŐ
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volt, amikor a felnőtt énekkarosok Ma-
gyarország első keresztyén beat együtte-
sét, a gyülekezet HERMONS zenekarát
parodizálták. Kis Pista bácsi, a nagy móka-
mester játszotta a zenekar frontemberét.
Az amúgy megfontolt Pitlik Pali bácsi csak
úgy tépte a szólógitárt. Házi fodrászunk,
Tagai Gyuri bácsi keményen nyomta a rit-
musgitárral, míg Fényes Jani bácsi lovait
otthagyva most a basszusgitárt próbálta
gyeplővégen tartani. A dobok mögött pe-
dig Misa bácsi, a TSZ-elnök verte a tam-ta-
mot. Miután kitombolták magukat,
következett a tombola. A főnyereményt,
egy komplett borotvakészletet közös szel-
vénnyel özvegy Agárdi néni, és lánya Má-
rika nyerte meg.

Hamvazó szerda után kotlósaink szár-
nya alól pelyhes csibék kandikálva ismer-
kedtek a világgal, mi pedig
konyhakertünkben elültettük a hónapos
retket meg a dughagymát. Miközben
ásómmal forgattam a finom illatú nedves
földet, a hűvös szellő lebarnította arcomat
és kezeimet. A még laposan delelő nap sú-
roló sugarai ezüstösen csillantak meg a
fűzfák nyiladozó pamacsain. Élénkülő
örökzöldek között mogyoróbokrok sárga

barkáit ringatta az a böjti szél, amely im-
már a téli disznótorok és farsangi tivor-
nyák után testi-lelki mérsékletre,
elmélkedésre, megtisztulásra intett.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

2018. évi MÚZEUMI 
RENDEZVÉNYNAPTÁR

Családi kézműves szombat
délutánok

Március 10. „NEMZETISZÍN“ 
Május 5. ANYÁKNAPI 

Június 16.  
Múzeumok Éjszakája

Időszaki fotókiállítás-megnyitó

Június 18-tól - július 7-ig
szünidei népi 

kézműves tanfolyamok:
szövés-fonás és  

gyöngyékszerkészítés

Szeptember 15-16. 
Kulturális Örökség Napok

Pest Megyei Értékek
vándorkiállítás 

November 10. 
Márton napi családi délután

December 9. 
Karácsonyváró 
családi délután

A FALUMÚZEUM 
TÉLI 

NYITVA TARTÁSA

Kedd: 10-14 óráig
Szerda: 10-14 óráig

Csütörtök: 10-14 óráig

Egyéb időpontokban 
a 06-70-379-8262 

telefonszámon, 
előzetes 

egyeztetéssel, 
csoportok számára 

bejelentkezéssel 
látogatható!



Február 2-án megtartottuk a Nagytarcsai Piac évértékelő és
jövőt tervező fórumát. Örömünkre sokan eljöttek mind az

üzemeltető, az árusok, mind a vásárlók köréből. A fórumot
megtisztelte jelenlétével Rimóczi Sándor polgármester is.
A Nagytarcsai Piac településünk egyik büszkesége, sikeres léte-
sítménye. 2016 őszén nemcsak szó szerint voltunk a mélypon-
ton, hisz a régi helyünkön a piac sátor megsemmisült.
Azonban nem hagytuk magunka,t és az összefogás, a tenni
akarás csodákat tett. Ezúton is szeretném megköszönni minden
közreműködő és segítő támogatását! Nagy bátorság kellett a
helyszín megváltoztatásához, de megérte! A piac a falu fóruma,
közösségi tere is lett. Óriási előrelépés volt a pavilonsor felépí-
tése, amiért köszönetet szeretnénk mondani polgármester úr-
nak, a képviselő-testületnek, Ősz Gyula úrnak, illetve a
Vagyonkezelő munkatársainak. Pár nap alatt nőtt ki a földből
ez a piac, reméljük, még sokáig betölti hasznos szerepét. Na-
gyon szépen köszönjük Fehér István rendfenntartó munkáját!
A fórum során áttekintettük az elmúlt időszakot, értékeltük a
tapasztalatokat, illetve a jövőre vonatkozó döntések is szület-
tek.

Nyitva tartás
Márciustól valószínűleg visszaállunk a 15-től 18 óráig való

üzemelésre. Reméljük így a munkából később hazaérők is be
tudnak vásárolni. Számos lakossági jelzés érkezett a szombati
üzemelés kapcsán. A kérdést a fórumon megvitattuk. Igyek-
szünk a kedves vásárlók kedvében járni! Próbaképpen havonta
egyszer egy szombat reggeli piacnap is be lesz iktatva. A szom-
bati piacokon használtcikk, bolhapiac jellegű vásárt is terve-
zünk. Az első ilyen jellegű vásár áprilisban várható. Tartunk egy
próbaidőszako,t és ha sikeres lesz a vásár, akkor beiktatjuk az
üzemelés rendjébe. Ezúton is meg szeretném köszönni Fehér
István piacfelügyelő úr rugalmasságát!

Farmlátogatások
Többen jelezték, hogy szívesen meglátogatnák az ősterme-

lőket, árusokat. Az árusok örömmel várják a kedves vásárlókat!
Több partnerünk már évek óta szervez ilyen jellegű vendéglá-
tásokat. A farmlátogatások során akár közös ebéd, sajtkészítés-
bemutató, állatsimogató vagy akár lovaglási lehetőség is
elképzelhető. Tavasztól igyekszem megszervezni ezeket a ki-
rándulásokat.

Helypénz kérdése
A fórumon felvetődött a helypénz fizetésének kérdése is. Ed-

dig ez a piac az önkormányzat által maximálisan támogatott pi-
ac volt, hisz az árusok számára díjmentesen állt rendelkezésre.
A piacfelügyelő járandóságát is az önkormányzat finanszírozza.
Polgármester úr javasolta a helypénz bevezetését. A kérdésben
a képviselőtestület fog döntést hozni.

Áruk, választék, vásárok
Az akciós vásárok folytatódnak. Indulunk az eperrel, majd

beérés sorrendjében rendszeresen szeretnénk az akciós vásá-
rokat megtartani. Jó volna a választékot tovább bővíteni. Jó hír,
hogy a kürtőskalácsos februártól már rendszeresen jön a piacra.

Új árussal is bővültünk, csodálatos fazekastermékeket árulnak a sü-
tő-főző edényektől az étkészleteken át a háztartásokban minden-
nap használható agyagtermékekig. Jó szívvel ajánlom őket a
vásárlók figyelmébe! Igény volna friss tőkehúsra, baromfira is, ezt, a
piacon való értékesítés szabályai szerint csak mozgó hús-árudával
lehet megoldani. Próbálok partnert keresni. 

A rendezvényeket (piac-születésnap, Tökfesztivál) is szeretnénk
megtartani. Kostolók, „vendégasztal” rendszeresen be lesznek ik-
tatva. 

Több piacon havonta főznek meleg ételt (pl. Csömörön). Ott ez
egyéni vállalkozás keretében működik, láthatóan sikerrel. Április-
tól a Nagytarcsai Piacon is megpróbálkozunk ezzel. A népszerű Fa-
zenda Farm csapata, Márti és István saját gazdaságukból származó
alapanyagokból főz egy finom egytálételt, melyet akár helyben fo-
gyasztásra, vagy elvitelre is lehet kérni. Bízunk benne, hogy a kez-
deményezés sikeres lesz!

Helyszín – technikai háttér – parkolási nehézségek
A tavalyi év végére a piac áramellátása is megoldódott, sőt egy

fényvető is fel lett szerelve. A Polgármesteri Hivatal parkolójában
egy mobil illemhellyel is bővültünk. A kulcsát a piacfelügyelőtől le-
het elkérni. A pavilonok belső megvilágítását az árusok saját erő-
ből próbálják megoldani.

A pavilonsort tavasszal érdemes lenne karban tartani, az aszta-
lokat felületkezelni, a sérült nádazást cserélni. A nyári időszakban
még több asztalra volna szükség. Esőben, tűző napon az árnyékoló
pavilonok is nagyon hasznosak, javasoltuk, hogy legyen a piac szá-
mára 2-3 db eltéve. A molinónk már kopott, szükséges lenne cse-
rélni. Jelenlegi logónkat szeretnénk megújítani, nagytarcsai
motívumokkal ellátni. A jelenlegi kopott megállító tábla helyett  ja-
vasoltuk egy új tábla beszerzését. Felvetődött egy közös „piac-szé-
pítő” nap ötlete is. Reméljük meg tudjuk szervezni.

Az asztalokra kitennénk minden árus kártyáját névvel, azonosí-
tó, őstermelői számmal. Ezt egyszerűen, papírt laminálva is meg
tudnánk valósítani. A fórum során felhívtuk az árusok figyelmét,
hogy a termékek árát jól láthatóan tüntessék fel. Az áru származási
helye is legyen egyértelmű. 

Sajnos a piac előtt lakókat nagyon zavarja a hangzavar és az au-
tóforgalom. Kérjük, az árusok kizárólag úgy helyezkedjenek el,
hogy a lakók ki- és behajtását ne akadályozzák. A gépjárműforga-
lom kizárása a piac működése alatt teljesen indokolt. A gyalogo-
sok védelme a legfontosabb! Köszönjük a polgárőrség segítségét!
Kérünk mindenkit, hogy a Polgármesteri Hivatal előtti-mögötti
parkolóban, vagy más, alkalmas helyen parkoljanak! A forgalmat
akadályozni szigorúan tilos! Figyeljünk egymásra!

A fórum mindenképpen hasznos volt, sok értékes javaslatot
meg tudtunk vitatni. Örömmel várjuk a vásárlók, érdeklődők jelzé-
seit is. A piacon ki lesz téve egy „VÉLEMÉNY’ doboz, melybe nyu-
godtan be lehet dobni a kéréseket, véleményeket, jelzéseket a
piaccal kapcsolatosan. 

Bízunk benne, hogy a siker folytatódik, még több, elégedett vá-
sárlót fogadhat a Nagytarcsai piac.

RÓNAINÉ KRISZTINA
KÉPVISELŐ, PIACSZERVEZŐ
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KÖZÉRDEKŰ

Figyelem! Változott 
a nagytarcsai gyermekorvos rendelési ideje

Dr. Fábri Orsolya
(Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D.  Telefon: 06-20-49-49-456,

06-28/450-051.   E-mail: drvereszki@gmail.com)

Új rendelési idő:  H: 14-17, K: 9-12,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás (időpont-egyeztetéssel), 

11-13  betegrendelés, CS: 15-18, P: 9-12

Fórum a piacért



Az idén is zsúfolásig megtelt az általá-
nos iskola tornaterme, ahol a kultúra
„tarcsai” lovagjai, az önkormányzat tá-
mogatásával rendezték meg immáron
12. alkalommal a Magyar Kultúra Napja
gálát. Ezúttal a hagyományoktól eltérő-
en délelőtt a Honvéd Kulturális Köz-
pontban megrendezett XXII. Gáláról
érkeztek a meghívottak, köztük az akkor
avatott lovagok.

A fővárosi gálán, nagy sikert aratva
bemutatkozott Nagytarcsa küldöttsége
is, hagyományőrző népviselettel, nagy-
tarcsai fotókkal és házias tarcsai süte-
ményekkel. 

A nagytarcsai gála ezúttal is a tarcsai
lovagok (Ősz Gyula, Vörös Ákos, Benkő
Pál, Kereszti Ferenc) bevonulásával kez-
dődött, első nemzeti imánk a „Boldog-
asszony anyánk” éneklése alatt, melyet
a Kovácsvágási Egyházi Kórus asszonyai
énekeltek, Tóth László aznap avatott
Magyar Kultúra lovag (mkl), zenei kísé-
retével. 

A Himnusz eléneklése után üde szín-
foltja volt a rendezvénynek, hogy a 7.
osztályos tanulók egy csoportja a Him-
nusz összes versszakát elszavalta.

Rimóczi Sándor polgármester kö-
szöntője és megnyitója után kezdetét
vette a kulturális gála, melynek elején

egy meglepetéssel
szolgáltak a szervezők,
hiszen először lépett fel
Baranka György evan-
gélikus lelkész vezeté-
sével a gyülekezet
ifjúsági zenekara. A két
egyházi ének előadását
a közönség nagy taps-
sal jutalmazta.

A hagyományoknak megfelelően
folytatódott a program. Először a Szivár-

vány Evangélikus Óvoda ki-
csinyei léptek a színpadra a
„Csillagszemű juhász” mese-
játék előadásával.

Őket követte a Csillag-
szem Óvoda „Katica” cso-
portjának színes, zenés,
táncos bemutatója. 

A Blaskovits Oszkár Általá-
nos Iskolát ezúttal a 3/b. osz-
tály képviselte, ők a
Dzsungel könyvéből a farka-
sok táncát mutatták be. 
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Magyar Kultúra Napja Gála – tizenkettedszer
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Az Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
Földvári Beatrix tanárnő zongorakísére-
te mellett ismert dallamokat szólaltak-
kal meg furulyán és hegedűn.

A gálán először
mutatkozott be,
nagy sikert aratva a
Kid-Ball csapat, majd
a gála első részét a
Kistarcsáról érkezett
Fehér Ilona trombi-
tajátéka zárta. 

Idén is találkozhattunk a Krúdy Iro-
dalmi Kör tagjaival, két versét szavalta el
Kanizsa József író-költő, Kőbánya dísz-

polgára, a Magyar Kultúra lovag-
ja, jelen volt Németh Nyiba Sán-
dor író, költő, zeneszerző,
olimpikon a Magyar Kultúra lo-
vagja, és két versét mondta el M.
Jankó János író-költő, a Sashalmi
irodalmi esték vezetője.

Rimóczi Sándor polgármester méltat-
ta Rosengart Béla képfaragó, a Magyar
Kultúra lovagja érdemeit, és átadta a
„Nagytarcsáért” emlékérmet, míg Csen-
des Ferenc festőművésznek a Magyar
Kultúra lovagjának emléklapot és serle-
get adott át.



AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 13 

KULTÚRA

A hagyományokat felelevenítve lép-
tek a színpadra az  „Akikre büszkék va-
gyunk” díjazottai. Mészáros Szabina
„élen a sportban – élen a tanulásban”
díjjal kitüntetett, úszásban, műkorcso-
lyázásban, de atlétikában is, korosztály-
os és nemzetközi versenyeken sikeresen
szereplő tanuló. Őt követte az „Angya-
lok” női szenior kézilabda csapat kapitá-
nya, Rimóczi Sándorné Évi, aki 8 Európa
bajnoki és 11 Magyar bajnoki cím tulaj-
donosa. 

Jelenleg, klubcsapatával felkészülési
tornán vesz részt Turányi Lilla, az MTK
női labdarúgó csapatával bajnokságot
nyert, magyar válogatott labdarúgó, a

2017. év felfedezettje. (Ő az elismerést
később veheti át).

A megható és felemelő ünnepségek
után következett – nagy sikerrel – a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális
Egyesület gyermek néptánccsoportja,
majd a Vencok asszonykórus magyar
népdalokból álló műsora.

Bemutatkozott Békéscsabáról Szren-
ka Pálné. A nyugdíjas közélet elismert
vezetője, megyei és országos rendezvé-
nyek szervezője, a Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetsége kultúráért felelős
alelnöke a Magyar Kultúra frissen ava-
tott lovagja. Köszöntője végén meghív-
ta a néptánc csoportot Békéscsabára a
szenior néptáncegyüttesek országos ta-
lálkozójára. 

é
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Itt köszönthettük Mizó Ferenc nyug-
díjas kultúrház-igazgatót a Magyar Kul-
túra lovagját is. 

A gála utolsó blokkjában kapott lehe-
tőséget Kovácsvágás küldöttsége a be-
mutatkozásra. 

Az egyházi kórus, Tóth László vezeté-
sével a Kovácsvágási Himnusz eléneklé-
se után, hazafias dalokból és
népdalokból összeállított csokorral ör-
vendeztette meg a jelenlévőket.

A nagyszerűen előadott, szívet me-
lengető két szóló méltán váltott ki nagy
elismerést a lelkes közönség körében. 

Látványos és színvonalas volt a rög-
tönzött kiállítás, ahol tíz festőművész,
fafaragó, képfaragó alkotása volt látha-
tó. Vörös Ákos mkl, Vassné Nyéki Ilona,
Szakály Andrea, Kun István, Morschhau-
ser Miklós, Rosengart Béla mkl, Szalma
Mari mkl, néhai, vitéz Szalma Tibor,
Csendes Ferenc mkl és Vörös Édua alko-
tásai mellett láthatók voltak a Nagytar-
csai fotópályázat díjnyertes fotói is. 

A gála zárásaként Sándor Endre, Ko-
vácsvágás polgármestere a Magyar Kul-

túra lovagja köszöntötte a résztvevőket,
köszönte meg a nyári Kovácsvágási sze-
replést, majd Nick Ferenc a Magyar Kul-
túra Lovagrend alapító lovagja méltatta
rendezvényt. 

A gála a szózat éneklésével ért véget. 
A rendezvényt követő gulyásparti

kezdetén, Szatmári Jánosné a Kovácsvá-
gásért Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke méltatta a több éves
együttműködést, a sikeres rendezvé-
nyeket, majd Balogh János, Kovácsvá-
gás református lelkészének köszöntője
és áldása után kezdődött a vacsora.

Az est fénypontja és meglepetése
volt, amikor a szervezők virágokkal, tor-
tákkal és köszöntővel lepték meg a név-
napjukat, születésnapjukat ünneplőket,
Fényes Piroskát, Bedéné Kurilla Zsu-
zsannát, Csendes Ferencet, Ondreák Ist-
vánnét, Kenesei Péternét és a
Kovácsvágási Sándor Endréné Piroskát. 

Mint már annyiszor, ez a rendezvény
se jöhetett volna létre, és lett volna
olyan sikeres, ha nem állt volna mögöt-
te annyi jóakaratú és jóindulatú, a kul-
túrát művelő és azt ápoló személy, akik
fáradságot nem ismerve készítették fel
a szereplőket, okozva örömet mindany-
nyiunknak, akik anyagi támogatásukkal
biztosították a rendezvény sikerét, akik
szabadidejüket feláldozva rendezték be
és állították vissza a helyszínt. 

Még nagyon sokáig lehetne sorolni,
de most egy gondolattal a „tarcsai „ lo-
vagok nevében köszönöm meg mind-
azoknak, akik bármilyen formában
részesei voltak a rendezvénynek. 

Csak így tovább, Nagytarcsa, és vá-
runk mindenkit 2019-ben a 13. Magyar
Kultúra Napja Gálán!

PAPP JÁNOS MKL
FOTÓ: SZILATV
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Február 14-e
Szent Bálint

püspök és vér-
tanú liturgikus
emléknapja. Ő
volt az első, aki
egy pogány
férfit és egy keresztény nőt megesketett. 269-
ben halt vértanúhalált Rómában. Kezdetektől
fogva ismert a szerelmesek iránti rokonszen-
ve és az értük végzett tettek sora. Talán ezért
is lett halála után az ő védőszentjük.

Ebben a hónapban szeretnénk különösen
is kérni Szent Bálint közbenjárását mindazo-
kért, akik keresik a párjukat.

Tavaly novemberben indult útjára Kistar-
csán és Csömörön két imacsoport külön férfi-
aknak és külön nőknek. Azért imádkozunk,
hogy az imacsoport tagjai a Jóisten segítsé-
gével megtalálják az igazi párjukat. Kérjük Is-
tent, segítsen egészen Őrá bízni magunkat,
kérjük, hogy formáljon, alakítson bennünket
szándéka szerint, hogy meggyógyítsa sebein-
ket, megnyissa a szívünket, hogy készen áll-
junk az előttünk álló nagy feladatokra.

A vezetők egy hasonló imacsoport által
személyesen is megtapasztalták a Jóisten sze-
retetét, gondviselését. Szeretnék segíteni a
most keresőket. 

„…ha egy kapcsolat az Isten akarata szerin-
ti, igaz szerelemre épül, amely magában foglal-
ja az örök értékek szeretetét, az alkotás, az

életadás örömét, a gyermeknevelés felelősségét,
akkor az a kapcsolat sziklára épül, nem dől egy-
könnyen össze, akkor le lehet győzni mindazt,
ami a hűséget, a kitartást megtámadja.” 

Böjte Csaba 
(Arra születtél, hogy ajándék legyél)

Az imacsoportokkal havonta egyszer talál-
kozunk a Plébánián.

A fiúk mindig a hónap 2. csütörtökjén es-
te 19:00 órakor, a lányok pedig a 3. csütörtö-
kön 18:30 órakor.

Szívesen és örömmel fogadunk mindenkit,
aki úgy érzi, hogy szeretne csatlakozni!

Az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni:
imadkozomaparomert@gmail.com
Szeretnénk, ha az imacsoport híre eljutna

mindazokhoz, akiknek szüksége lenne rá.

DOLHAI BÉLA ÉS
DOLHAINÉ BETTI

Kérjük azokat a fiatalokat, akik 2018-
ban terveznek összeházasodni, február vé-
géig jelentkezzenek a plébánián, hogy
meg fe le lően fel tudjanak készülni életük
egyik legnagyobb eseményére!

Megrendítő képekkel találkozhatunk templom-
rombolás kifejezés alatt. Az európai keresztyén-
ség száma drasztikusan csökken, különösen
nyugaton. Ezekben az országokban nem ritka,
hogy egy templom funcióváltáson megy át: la-
kóházzá, raktárrá, fitnessteremmé alakítják át.
Sőt, olykor lerombolásra kerül egy-egy temp-
lom, mert kiürült, vagy a gazdasági érdekek így
kívánják. A képen egy németországi templom
lerombolását látjuk.

A Bibliában azt olvasthatjuk, hogy testünk a
Szentlélek temploma. Ez a templom is gyakran
funkcióváltáson megy át. Másra használjuk, mint
amiért épült. Egész egyszerűen nem Istent ma-
gasztaljuk, nem Isten tiszteletére használjuk. És
Isten bezárja, lerombolja, véget vet az életünk-
nek. Ez a tény számomra megrendítőbb, mint
kőtemplomok lerombolása.

A böjtöt megelőző vasárnapokat Hetvened,
Hatvanad illetve Ötvened néven illetik, ami a
Húsvéttól való időbeli távolságot fejezi ki. Idén
a böjti időszak február 14-én, Hamvazószerán
kezdődik. A katolikus egyházban, s némely pro-
testáns egyházban megmaradt a szokás, hogy
ezen a napon hamuval keresztet rajzolnak a hí-
vők homlokára ezekkel a szavakkal:  „Ember, em-
lékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”,
illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéli-
umnak!” Mi, evangélikusok a temetésen fejezzük
ki ezt azzal a mondattal, mely így hangzik: (Is-
ten)"Mulandóvá tette életünket, bűneink miatt,
de egyszülött Fiát is adta, hogy aki hisz benne,
annak örök élete legyen." Tehát, nem arról van
szó, hogy egyes embereknek ez a sorsuk, hanem

ez a temetés emlékeztessen
arra, hogy én is ugyanabban
a cipőben járok. De ebben a
mondatban már felsejlik a
megmentésünk lehetősége
is...

A böjt a belső megújulás-
ról szól. Az örök életre való
megmenekülést állítja a kö-
zéppontba. A külsőségektől
való eltávolodást, és a leg-
bennsőre való ráhangoló-
dást. Valljuk be: ez egyre
kevésbé sikerül. Jelszavaink:
wellness, fittness; minden a
külsőről szól. Ebben termé-
szetesen benne van az is, hogy nem tudjuk elfo-
gadni, hogy a testünk leromolásra kerül. Az
utolsó pillanatig próbáljuk festeni, kenegetni, re-
parálni, fenntartani a látszatot. Ezzel, bizonyos
mértékig nincs is baj. Csak legalább ennyi időt
töltsünk el a gyülekezetben Isten igéje mellett! 

Egyre gyakoribb, hogy az egyházakat is meg-
kísérti a trendivé válás. Hajlamosak vagyunk azt
gondolni, hogy az fogja Isten közelébe vonzani
az embereket, ha mi is a külsőségekre hajazunk:
hangos zene, vakító fények stb. Ezzel szemben a
The Washington Postban megjelent egyik írás-
ból az derül ki, hogy a fiatalok 67%-a inkább a
“klasszikus” gyülekezeteket preferálja a “trendik-
kel” szemben, és 77%-uk inkább egy “szentélyt”
választana egy “előadóterem” helyett. Az egyik
blogger így fogalamaz: “Szeretnék egy olyan is-
tentiszteletet, amely nem szenzációhajhász,

nem csillogó-villogó, vagy ‘parti-
kulárisan releváns’. Bárhol tudok
szórakozni. A templomban vi-
szont nem arra vágyom, hogy en-
gem szórakoztassanak. Nem
akarok senki marketingjének a
célszemélye lenni. Azt szeretném,
ha arra hívnának, hogy részt ve-
gyek egy ősrégi-jővőbe mutató
közösség életében”.  Más így foly-
tatja: "A barátaiddal bárhol meg-
ihatsz egy csésze kávét, de a
gyülekezet az az egyetlen hely,
ahol a homlokodra kenik a hamut
halandóságodra való emlékeztető
jelként. Bármely hétvégén elvakít-
tathatod magad egy koncerten a
fénytechnikával, de a templom az
egyetlen hely, amit karácsony éj-

jelén gyertyafény és zsoltárok töltenek meg. On-
line hajszolhatod a márkahűség ingyenes
csomagjait, de a közösség az az egyetlen hely,
ahol a keresztség által Isten néven nevezett és
szeretett gyermeke vagy. Bármely hajléktalan-
szállón oszthatsz ételt a hajléktalanoknak, de
csak az egyház tanítja, hogy egy közös “vacsora”
vihet minket Isten legbensőbb jelenlétébe."

Előttünk a böjt. A bensőségesség lehetősége.
Ha erre az útra lépünk, akkor nem csak a nyuszi
jut nekünk, hanem Húsvét igazi arcát ismerhet-
jük meg, a feltámadásét. Mert Isten nemcsak le-
rombolja testünk templomát, de egy teljesen új
testet ajándékoz!

BARANKA GYÖRGY
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Böjt felé, igaz megtéréssel 

Valentin nap – a tiszta szerelem tükrében

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban: 
február: 11; 25 március: 11; 25 11.30-tól
Események február hónapban: 
• 14. Hamvazószerda a nagyböjt kezdete. 
• Nagyböjt péntekjein 17.30-tól szentmise, majd
18 órától keresztútjárás a templomban, melyet a
közösségek vezetnek: első alkalommal február 16.
a Vivace kórus. 23-án a családosok, március 2-án a
Tanúságtevők, 9-én a Mária Légió, 16-án a minist-
ránsok. 23-án az ifjúsági hittanosok, 31-én 9 órá-
tól a plébános atya. 
• Az elsőáldozási oktatás február 23-án pénteken
délután 4 órától kezdődik a plébánián. Szülői ér-
tekezlet ezzel kapcsolatban: február 18-án a 1/2
11-es mise után.

A plébánia címe: Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;  

nagytarcsa.plebania.hu 
E-mail: kistarcsa@communio.hu; 

nagytarcsa.plebania@gmail.com
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A 2018-as év is bővelkedik évfordulókban.
Ebben az évben emlékezünk Mátyás király
születésének 575. és királlyá választásának
560. évfordulójára. 

Ebből az alkalomból ezt az évet a kormány
Mátyás király emlékévvé nyilvánította, tiszte-
legve az előtt a király előtt, aki erőskezű, je-
lentős uralkodóként vonult be a magyar
történelembe, aki uralkodása alatt megerősí-
tette a Magyar Királyságot. Az évfordulók le-
hetőséget adnak arra, hogy mélyebben
megismerjük azt, akire emlékezünk, szemé-
lyét, munkásságát és az adott kort, amelyben
élt és munkálkodott. Mátyás személye sok
szépirodalmi remekművünk tárgya. Mesék,
mondák, legendák hőse, aki a magyar nem-
zet emlékezetében bölcs és igazságos ural-
kodóként él. Tettei a magyar történelem
meghatározó eseményei voltak. A művésze-
tek terén is sokat adott a magyarságnak, fel-
tétlenül meg kell említenünk világhírű
könyvtárát és könyveit, a corvinákat. Az em-
lékév ünnepélyes megnyitója 2018. január
12-én, Szegeden volt, a Mátyás trónra jutását
segítő szegedi egyezmény aláírásának 560.
évfordulóján.  Az év során számos kiállítás,
zenei program, tudományos konferencia vár-
ja az érdeklődőket határon innen és határon
túl, szerte a Kárpát-medencében.

A Mátyás királyról szóló könyvek száma
igen sok, ízelítőül választottam pár darabot a
kínálatból minden korosztály számára.

Bajcsy-Zsilinszky Endre: Mátyás király 
Bajcsy-Zsilinszky Endre egyetlen történelmi
tárgyú – és egyúttal szinte szépirodalmi igé-
nyű – műve 1939-ben jelent meg először, a
Hunyadi Mátyás ötszázadik születésnapját
ünneplő eseménysorozathoz kapcsolódóan.

Jankovich Ferenc:  Világverő Mátyás király
Az ismert költő és író regénytrilógiában ele-
venítette meg történelmünk legendás alakját
és korát. A regényfolyam részei: A világverő,
A budai napkirály, A fáklya kilobban.

Harsányi Zsolt: Mátyás király
Még ma is a legnépszerűbb, legolvasottabb
Mátyás életrajzot írta meg a múlt században
Harsányi Zsolt. Könnyed, az eseményeket, a
szubjektív látásmódot, az élet apró történé-
seit állítja cselekményvezetése központjába.
Nem nagyívű történelmi tabló ez, nem kor-
szakjelző nagyregény, hanem egy szerethető
emberi portré. 

Kriza Ildikó:  
Mesék és mondák Mátyás királyról 

Ez  a kötet a Mátyás király körül kialakult
gazdag hagyományból merít. Mondákat, me-
séket, közmondásokat, anekdotákat olvasha-
tunk benne, amelyekben igazságot tesz:
megleckézteti és megbünteti a hatalmukkal
visszaélő, kapzsi urakat; bőkezűen megaján-
dékozza a jókat és rátermetteket, nevetsé-
gessé teszi a kevélyeket, és megjutalmazza a
furfangosokat, találékonyakat.

Szép Ernő:  Mátyás király tréfái   
A szórakoztató, csattanósan rövid anekdotá-
kat Szép Ernő, a kedves szavú költő gyűjtötte
egy kötetbe. Szerepelnek itt ismerős mesék,
mint az Okos Katica vagy a Róka fogta csuka,
de szó esik Kinizsi Pálról, és megtudhatjuk azt
is, hogy miért csak egyszer volt kutyavásár
Budán.

Újonnan beszerzett könyveinkből: 

Gyerekeknek: 

Bálint Ágnes: Labdarózsa
Labdarózsából – aki-
nek a neve megté-
vesztő, ő ugyanis egy
öreg, hűséges kutya
– ugyan nem lett
bábfigura, mint Ma-
zsolából, keveseb-
ben is ismerik, pedig
Bálint Ágnes mese-
hőse legalább annyira kedves és szerethető
figura, mint a Futrinka utca lakói. Nagyon ba-
rátságos és szeretnivaló könyv, és amellett,
hogy napjainkban is megállja a helyét, van
valami nagyon aranyos, ódon bája is. 

Kamaszoknak: 

Molnár T. Eszter:  Stand-up! 
Egy majdnem normális család

Akinek egy szomorú stand-
upos az apja, rossz arcokkal
kavar a nővére, antiszociá-
lis az öccse, a nagynénje
meg mindenbe beleszól, az
nem véletlenül tölti a va-
sárnapokat egy kutyamen-
helyen. Bakos Virágnak
elég oka lenne rá, hogy
magába forduljon, de sze-
rencsére nemcsak a humo-

ra jó, hanem van egy hűséges aranyhörcsöge,
pár jó fej osztálytársa és egy igazi barátnője
is. Lányregény mai módra, humoros, üde,
friss, fiatalos, éppen annyira, hogy egy szülő
is jókedvűen és élvezettel olvassa...

Felnőtteknek: 
Réti László: Panda
Magyar szerzőtől magyar
thriller, de az igazán jó faj-
tából! Felhőtlen kacagás és
izgalom együtt jár ebben a
történetben. Az öntörvé-
nyű, középkorú, kicsi, kövér,
alkoholista Cameron Larkin
őrmester megoldja a jól ki-
fundált bűntényt, és szelle-
mes odamondásaival megőrjíti környezetét.
Humor és kikapcsolódás felsőfokon. 

Gayle Forman: Engedj el
A szerző regénye mind-

azoknak a nőknek szól,
akik valaha is álmodtak ar-
ról, hogy nem loholnak ha-
za vacsorát főzni, vagy
elképzelték már, hogy fel-
szállnak egy vonatra, és el-
mennek egy olyan helyre,
ahol senki sem követel

örökös odafigyelést. Nekik bemutatjuk Mari-
beth Kleint, a hajszolt dolgozó anyát, aki
olyan lelkiismeretesen gondoskodik a férjéről
és az ikreiről, hogy még azt sem veszi észre,
amikor szívrohamot kap. Ám, amikor meg-
döbbenésére azt kell tapasztalnia, hogy lába-
dozása teher azoknak, akik eddig mindenben
rá támaszkodtak, Maribeth megteszi az el-
képzelhetetlent: becsomagol és elmegy. Va-
jon mire jut távol a családjától és munkájától? 

Gerbrand Bakker: Az iker
Hossza ellenére súlyos,

sokrétű témákkal egyensú-
lyozó könyv, az emberi
kapcsolatokról, a magány-
ról és egyedüllétről, a ket-
tévágott ikerségről, a más
életének éléséről és a szülői
önkényről. Lassan höm-
pölygő mondatok, az idő
szinte megállni készül. Komoly gondolatok a
felelősségről, szeretetről, családról – lélekbe-
markoló sorokkal.

Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos
ingyen iratkozhat be és ingyen kölcsönözhet. 

A könyvtár nyitvatartási ideje:
H É T F Ő 9 – 15 óráig
K E D D 11 – 17 óráig
S Z E R D A zárva
C S Ü T Ö R T Ö K 11 – 17 óráig
P É N T E K 9– 13 óráig

Megközelíthető az iskolát megkerülve a
tornatermi bejárat felől.

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

https://www.facebook.com/nagytarcsa-
konyvtar

FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Könyvtári hírek



Óvodánkban, ebben a nevelési évben,
egy új képesség- és készségfejlesztő
programot indítottunk, sakkjátszótér né-
ven.

A gyerekek meséken, mondókákon,
különböző játékos feladatsorokon ke-
resztül sajátítanak el új ismereteket, mi-
közben fejlődik logikus és kreatív
gondolkodásuk, és alakulnak az iskolába
lépéshez szükséges funkcióik is. 

Polgár Judit, aki minden idők legjobb
női sakkozója, kidolgozott egy komplex
módszertani programcsomagot, mely a

sakkra épül, és három ősi kulturális tevé-
kenységet foglal magába, a mozgást, a
művészetet, és a stratégiai játékot.

Jelmondata: „A sakk a tudatos ismeret-
elsajátítás játékos eszköze”.

Az óvodás korosztály számára nagyon
fontos az ilyen jellegű tanulási módszer,
s e programon keresztül, ez meg is való-
sul.

Gyermekeink izgalmas, érdekes fel-
adatokat végezve, örömmel mozoghat-
nak a hatalmas sakkszőnyegen. A
sakkpalota lakóit, az ismert sakkfigurákat

kezükbe vehetik, játszhatnak velük, ta-
pinthatják őket, s így egyfajta kötődés
alakul ki. Ennek hatására, motiváltan,
minden kényszer nélkül gyakorolják a szí-
neket, a számokat, az irányokat, s még
sok fontos ismeretet.

A nagy kalandok után, saját kis füzete-
ikben színeznek, ragasztanak, oldják meg
a játékos feladatokat. 

E képességfejlesztő program során
nem a sakk megtanítása a cél, de a gye-
rekek mégis elsajátíthatják az alapokat.

Nyílt napjainkon szívesen fogadjuk az
érdeklődő szülőket, s örömmel meg is
mutatjuk a módszert.

FÁBIÁNNÉ KIZUR ANIKÓ
SZIVÁRVÁNY EVANGÉLIKUS ÓVODA

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ
LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN
LAKÓJA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES,
HOSSZÚ ÉLETET!  
HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN 2016-2018 KÖ-
ZÖTT SZÜLETETT GYERMEKÉT IS LAPUNK HA-
SÁBJAIN KÖSZÖNTSÜK, KÉRJÜK KÜLDJE EL A
GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATKO-
ZÁSÁT 1-2 SORBAN A 
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM 
E-MAIL CÍMRE 
ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIÁNAK. 
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK
ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG. 

Balogh Lea vagyok,
Anyának és Apának a
karácsonyi ajándéka,
ugyanis 2017. decem-
ber 26-án érkeztem,
3050 grammal, 53 cm-
rel, két tesóm, Lili és
Marci mellé. 

Szabó Előd Attila 2017. október 24-én szü-
letett a család harmadik gyermekeként. Két
nővére, Bíbor és Réka már nagyon várták az
érkezését. Előd kiegyensúlyozottságával és
derűs mosolyával új fényt hozott a szürke
hétköznapokba. Maga a nyugalom szigete,
aki csak ránéz, garantáltan elönti a szívét a
béke.

Mándi Dániel Béla 2017. december 28-án
született 3230 grammal és 53 cm-rel, szülei
második gyermekeként, van egy kis nővér-
kéje. 

Ubrankovics Léna a nevem, és 2017. de-
cember 5-én, 3650 g-mal és 54 cm-rel szü-
lettem apa, anya és nővérem, Lili örömére.

Az önkormányzat minden, 2017.  január 1.
után született nagytarcsai újszülöttet baba-
csomaggal köszönt. 
A csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatö-
rölközőt nagytarcsai címerrel, mesekönyvet
és köszöntő plakettet foglal magában. 
A babacsomag átadásának feltétele, hogy a
gyermek születésétől számított 3 hónapon
belül a szülő bemutassa a gyermek lakcím-
kártyáját és születési anyakönyvi kivonatát
az anyakönyvvezetőnél.

Bővebb információ: 
Polgármesteri Hivatal, 
06-28-450-204/107-es mellék.

Nagytarcsa új lakói
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Kalandozás a sakkpalotában

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton szeretném a figyelmüket fel-
hívni, hogy 2018. január 1. napjától
életbe lépett az Általános Közigazga-
tási Rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény.
A törvény 35.§. (1)-(2) bekezdése és a
36.§. (1) bekezdése értelmében a ké-
relemre induló eljárásokban a kérel-
mező, illetve annak képviselője
azonosításához szükséges adatokat
és elérhetőségeket a kérelemnek tar-
talmaznia kell.
Ennek hiányában az eljárás nem foly-
tatható le.

Solymosi Beáta
jegyző
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AZ ELSŐ MEGLEPETÉS AKKOR ÉRTE A
LAKOSSÁGOT, AMIKOR A NAGYTARCSAI
SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
RENDEZETT TAVALYI SZLOVÁK NAPON
BEJELENTETTÉK, MOST PEDIG DIVATBE-
MUTATÓ KÖVETKEZIK. HOGY KERÜL A
DIVAT EGY SOK SZÁZ ÉVES HAGYOMÁ-
NYOKAT IDÉZŐ RENDEZVÉNYRE? ÚGY,
HOGY A MODELLEK ÁLTAL VISELT RU-
HÁKON MEGJELENTEK A NAGYTARCSAI
RÉGES-RÉGI VISELETEK LEGSZEBB MO-
TÍVUMAI. 

LAPUNKBAN IS BESZÁMOLTUNK RÓ-
LA, HOGY AZ ISMERT DIVATTERVEZŐ,
BALOGH ADRIENN, ISMERTEBB NEVÉN
ADRY MEGLÁTTA, MEGSZERETTE, ÉS AL-
KALMAZNI KEZDTE EZEKET A NAGYON
JELLEGZETES HÍMZÉSEKET. 

DE ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁR-
BA, S LÁSSUK, HOGY KERÜLT ADRY
NAGYTARCSÁRA! MINDERRŐL A SZI-
LASTV GÖDÖLLŐI STÚDIÓJÁBAN BE-
SZÉLGETTÜNK.

– A családunk régi jó barátságot ápol
Kiss Attilával, aki jelentős vállalkozása mel-
lett a Nagytarcsai Hagyományőrző Kultu-
rális Egyesület elnökségi tagja is – mondja
Adry. – Ő már korábbról ismerte a mun-
kásságomat, és remek ötlete támadt. Segí-
tett a kapcsolatfelvételben Rimóczi Sándor
polgármesterrel, Bátori Lászlóval, a hagyo-
mányőrző egyesület elnökével, valamint
Szlaukó Katival, a Nagytarcsai Szlovákok
Önkormányzatának elnökével. Megismer-
ve ezt a nagyon gazdag népművészeti kin-
cset, rögtön láttam benne fantáziát. Azért
pedig külön hálás vagyok, hogy az említet-

tekkel folytatott megbeszélés során
felkértek, hogy segítsek a falu nép-
művészeti hagyományainak meg-
ismertetésében.

Adry rögtön kutatni, gyűjtö-
getni kezdett. A Falumúzeumban
Győriné Kováts Andrea volt a se-
gítségére, hogy megismerje a ki-
állítási darabokat, amelyek között
válogatva több motívumot le is
rajzolt. Aztán a szlovákok elnöke
felvetette, nem lehetne-e néhány
ruhakölteményt a szlovák nemze-
tiségi napon bemutatni. Innen
már ismerős a történet, azon a
napon hat, finom eleganciával
felhasznált motívumot, illetve
ezekkel díszített ruhát csodálhattak meg
a rendezvény résztvevői.

Úgy vélem azonban, a dolgot a leg-
többen még csak félig értjük, hiszen van-
nak, akik korábban is ismerték már Adry

munkáit, de vannak, akik nem. A követ-
kezőkben ismerjük meg Balogh Adri-
ennt!

– Már kislány koromban nagy vonzal-
mat éreztem a ruhák iránt, és meg is fogal-
mazódott bennem, hogy felnőttként
ruhákkal kapcsolatos pályát képzelek el
magamnak. Pályám megalapozását Du-
naújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna Szak-
középiskolában kezdtem, ahol ruhaipari
szakemberként végeztem, majd a Buda-
pesti Műszaki Főiskolán könnyűipari mér-
nökként diplomáztam – idézi a
kezdeteket a divattervező. – Ezután tíz
évig színházi jelmeztervezőként dolgoz-
tam, amelynek során rengeteg tapasztala-
tot gyűjtöttem a különböző korok ruháiból.
Lehetőségem nyílt a fantáziámat felhasz-
nálva gyönyörű, korhű ruhákat megalkot-
ni.

Egy évtized remek és izgalmas munka
után Adry férjhez ment, és jöttek a gye-
rekek. A gyermeknevelés mellett a leg-
több hölgyben él a vágy, hogy a
háztartás mellett valami más kihívások is
érjék. Adry természetesen ruhákat terve-
zett és készített (tegyük hozzá, jelmezter-
vező évei során sem elégítette ki, hogy
csak rajzol, a megvalósítás még nagyobb
örömet jelentett neki). Szóval a gyermek-

A divattervező visszajár
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nevelés mellett beindult a vállalkozás, es-
küvői és egyéb alkalmi ruhákat álmodott,
és figyelmét nem kerülték el a népművé-
szeti motívumok. Elsőként a kalocsai
népművészeti elemek jelentek meg a ru-
háin, ettől vált országosan ismertté. Ne-
véhez köthetően alakult ki az brand,
amelynek a neve – márkajegyei alapján –
a KalocsaStyle lett. Ez hozta meg számára

azt az áttörést, amely külföldi megrende-
léseket is hozott. Alkalmazott később
matyó motívumokat is, de most kétség-
kívül beleszeretett a nagytarcsai viseletek
szín- és formavilágába is.

– Az eddig alkalmazott harsány színek
után számomra üdítően hat a színek me-
rész, mégis visszafogott alkalmazása, a kék
és zöld együttes használata nagyon izgal-
mas látványt eredményez – fogalmaz
Adry. – Az eddig megismert motívumok
mellett továbbiak után is kutatok Nagytar-
csán.

Szóval, Adry visszajár, de nem csak a
Falumúzeumba. Járt Galántai Györgyné-
nél is, ahol a házigazda és Bátori Marika
segítségével beöltözött nagytarcsai vise-
letbe, sőt, kislányának is jutott szépen
hímzett ruhadarab...

– Nagy élmény volt számomra, hogy a
házában fogadott Galántai Györgyné, Ma-
rika, aki számtalan évszázados ruhaneműt
mutatott meg nekem. Nagyon sokat be-
szélgettünk, és fogunk is még, tőle rengete-
get tanulhatok. 

Az adryproject.com weboldalon a di-
vattervező kollekciói között már ott van-
nak a nagytarcsai menyasszonyi ruhák,
amelyek közül néhány nemsokára elin-
dul Ausztria és Németország irányába is.

(A SzilasTV az Adryval készült stúdióbe-
szélgetést a lap nyomdába adásával egy-
időben tűzi műsorára. Aki kíváncsi a
részletekre, megtekintheti a neten is:
www.youtube.com/user/SzilastTV majd a
felső menüsorban a playlists-re kattintva ki
lehet választani Nagytarcsát…)

ZSALAKÓ ISTVÁN
FOTÓ: CSEKE LÁSZLÓ , TÓTH KRISTÓF, 

PUPEK ZSOLT,GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA
SZILASTV 
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Háziorvosi rendelő
Cím: 2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 62.

Tel: 06/28-546-845
Rendelési idő:

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, 
kedd és csütörtök 13.00-17.00.

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. Fábri Orsolya

Nagytarcsa, Petőfi Ltp. 11/D.  Telefon: 06-20-49-49-456,
06-28/450-051.   E-mail: drvereszki@gmail.com

Rendelési ideje: H: 14-17, K: 9-12,
SZ: 9-11 egészséges tanácsadás (időpont egyeztetéssel), 

11-13  betegrendelés, CS: 15-18, P: 9-12

Fogorvos
Dr. Marton Erzsébet. Tel.: 06-1-609-4916.

Ideiglenesen: BUDAPEST XVI., BÖKÉNYFÖLDI ÚT 86.
Rendelési idő:

Hétfő: 14:00 – 19:00,  Kedd: 09:00 – 14:00
Szerda: 14:00 – 19:00,   Csütörtök: 09:00 – 14:00

Gyógyszertár 
A Winkler Patika a felújítás ideje alatt ideiglenesen a

Grundon működik  (Sport utca), a megszokott nyitva tar-
tással, hétfőtől csütörtökig 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.

(Telefon: 06-70-617 4877.)

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

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12:00 – 18:00
Kedd: 09:00 – 13:00
Szerda  12:00 – 16:00
Csütörtök: 09:00 – 13:00
Péntek:  08:00 – 10:00

Cím: ideiglenesen a Polgármesteri Hivatal épületében: 
Rákóczi u. 2-4.

Email: szocialissegito@nagytarcsa.hu
Telefon: (ideiglenesen) 06-28-450-204/109

Dr. Novák Éva: 06-70-334-2813
Botz Ágnes: 70/931-1962

Polgármesteri Hivatal,  ügyfélfogadás: 
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.

Tel.: 06-28-450-204  

Gödöllői Járási Hivatal 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. 
Telefon: 06 28 512-440, 529 100

E-mail: pmh@godollo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 (28) 529-187, 06 (28) 529-200
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
H: 8:00 – 20:00, K: 8:00 – 20:00, Sz: 8:00 – 20:00
Cs: 8:00 – 20:00, P: 8:00 – 20:00

Gödöllői Járási Földhivatal
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.
Levélcím : 2101 Gödöllő, Pf. 390.
Fax : 28/514-306, E-mail : godollo@takarnet.hu
Telefon : +3628/514-305, +3628/514-315
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 – 15:30 – sorszám 15:00-ig
Szerda: 08:00 – 15:30 – sorszám 15:00-ig
Péntek: 08:00 – 11:30 – sorszám 11:00-ig

Nagytarcsai Település- és Hulladék-
gazdálkodási  Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. (Hangya udvar)
Munkatárs: Rippel Rozália, telefon: 0670/633-8056

Email: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com
Igazgató: Ősz Gyula, Telefon: 06-20/479-5156

Ügyfélfogadás:  Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 12.00 – 19.00
Weboldal: www.nagytarcsaikozszolgaltato.hu

Táncsics Művelődési ház bérlése: Kovalcsikné Bartha Mária
Telefon: 0670/321-6042

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

FLEX Polgárőr Egyesület
Mobil: +3620- 2359-880, E-mail: fuzesjaror@gmail.com

Honlap: http://nagytarcsaiflex.hu
facebook: https://www.facebook.com/nagytarcsaiflex

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

DPMV ügyfélszolgálati iroda: Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. 
Tel.: 06 70/967-9037 vagy 29 340-010 

Ügyfélfogadás: Kedd:  12-18, Csütörtök: 12-16.
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KÖZÉRDEKŰ

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!

Polgármesteri 
Hivatal

Nagytarcsa, Rákóczi út 4.     
Tel.: 06-28-450-204    

E-mail: 
titkarsag1@nagytarcsa.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13:00 – 18:00

Szerda: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 12:00

Jegyző: 
Solymosi Beáta 

(előzetes egyeztetés után)  
hétfő 8–12

Polgármester:  
Rimóczi Sándor Vilmos

Tel.: 06-28-450-204.   
E-mail: 

polgarmester@nagytarcsa.hu
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HIRDETÉS

Barbara kutyakozmetika 

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

Kérjük, támogassa személyi 
jövedelmadója 1%-ával 

a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 
Gyermekmosoly Alapítványát!

Adószámunk: 18690431-1-13
Nem csak egy mosoly a gyermekekért!

Nagytarcsa 
Közalapítvány 

Kérjük, idén is támogassa 
adója 1%-ával  

lakhelyét!

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



Füstölt áru minden hétvégén!

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:

w február 23‐án, pénteken 12‐18‐ig
w február 24‐én, szombaton 8‐12‐ig
w március 9‐én, pénteken 12‐18‐ig
w március 10‐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

Munkalehetőség 
Nagytarcsán az  ipari parkban!

Bedolgozó GYAKORLOTT VARRÓNŐT keresünk 
babzsákok varrásához.

Bérezés: 
varrási árlista alapján 

(különböző babzsákok varrásának különböző az ára). 

Valamint bedolgozó munkatársat keresünk 
heti 2 alkalomra, babzsákok töltéséhez, csomagolásához, 

raktári munkához (fizikai munka).  

Bérezés: nettó órabér 740 Ft. 

Jelentkezni Bognár Péternél az 
info@zigzag.hu e-mail címen lehet. 

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


