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Görbeország 
Vannak még vidékek, ahol egy maroknyi ember éli és őrzi egy
régi, igazi élet maradványait. Ahol még tudják, mi a rokka, a
bognár és az akol, ahol az embereket még viszi az akarat…

Aki egyszer ellátogat ide, annak szívét rabul ejtik a görbe
dombok és a kedves házikók. Mohos Zsófia vagyok, fotográfus,
de legfőképp az őszinte, értékes pillanatok rajongója. Mindig
is nagy volt bennem a vágy arra, hogy a jelen pillanatot meg-
őrizhessem a későbbi időkre. Tizenévesen ragadott magával a
fotográfia, mint egy nagyszerű módja a megörökítésnek.
Gyógytornász diplomám megszerzése előtt pár héttel végez-
tem fotográfusként is, de nem gondolnám, hogy a papír átvé-
telekor váltam igazán fotográfussá. Mivel egész kicsi koromtól
sok időt töltöttem Palócföldön, felnőve az évek során azt lát-
tam, hogy sok érték van elveszőben arrafelé. Úgy éreztem, az
én kezemben a fényképező az eszköz ennek az eltűnő világnak
a megörökítésére… Ezért kezdtem más szemmel járni azt a vi-
lágot amit kicsi gyermekként ismertem és megszerettem: a
Cserhát bájos kis dombjai, a tornácos házak, a bárányok… 

Később elkezdett érdekelni a régmúlt idők meséje is, így
egy-egy fotózás alkalmával a képek készítése mellett nagy
örömmel hallgatom meg minden itt lakó ember történetét.
Görbeország: Mikszáth Kálmán nevezte így el szülőföldjét, és
én úgy gondolom nincs ennél találóbb megfogalmazás erre a
vidékre. Néhol kicsit girbe-gurba, máshol elfeledett, valahol
felkapottabb. De e vidék minden részében meg lehet találni a
szerethető értéket. Menjünk együtt Görbeországba!



Április 23-án tartotta soron következő rendes ülését, majd május 2-
án rendkívüli ülését Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete. Az alábbiakban a legfontosabb, közérdekű döntésekről
tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat.

A testület a rendes ülésen elfogadta a Gödöllői Rendőrkapitányság
beszámolóját a 2017. évben végzett munkájáról. Ugyancsak elfogadta
a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi mérlegbeszá-
molóját, ugyanakkor a cég 2018. évi üzleti tervének tárgyalását elna-
polta. Ugyancsak elnapolta a testület a Zrínyi utca 38. szám alatti
épület-felújítás pótmunkáinak tárgyalását, ám a következő rendkívüli
ülésen a testület úgy határozott, hogy az ingatlanon lévő épület pót-
munkáira benyújtott 6.216.609.-Ft+Áfa összegű ajánlatot elfogadja,
ennek fedezetét  a költségvetésben a „HEMO belső felújítás” előirány-
zat terhére vállalja. 

A rendes ülésen döntött a testület, hogy a Nagytarcsa, külterület
093/39; 093/40; 093/41 és a 093/42. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vo-
nását kezdeményezi, azzal a feltétellel, hogy a belterületbe vonással
összefüggő valamennyi költséget a tulajdonosok viselik, továbbá a
belterületbe vonási eljárás Földhivatalnál történő megindításával egyi-
dejűleg az ingatlantulajdonosok területfejlesztési szerződést kötnek
Nagytarcsa Község Önkormányzatával. Ugyanakkor a testület arról is
döntött, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/34 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását nem kezdeményezi.

A testület határozatával tudomásul vette, hogy a PE/AF00117-
14/2018 számon kiadott térségi terület-felhasználási engedélyben a
Pest megyei Állami Főépítész más hatóság döntésére hivatkozva nem
járult hozzá a 093/31-33 hrsz. ingatlanok gazdasági célú átsorolásához,
továbbá a Széchenyi utca déli oldalán lévő 09/2-4 hrsz. telkek déli ré-
szének lakóterületi célú átsorolásához.

A testület azt is megállapította, hogy a Nagytarcsa Község közigaz-
gatási területére eső, a településszerkezeti tervben tervezett terület-
fejlesztések területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálati
dokumentációjából az érintett fejlesztői döntése alapján kimaradt a
093/111 hrsz 1,08 ha nagyságú jelenlegi erdőterületének gazdasági
területi átsorolása.

Az előzőek alapján időtakarékossági okokból az a döntés született,
hogy Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési sza-
bályzata és szabályozási terve II. módosítási dokumentációjából az elő-
ző pontban említett területek már nem szerepelhetnek, de egy
későbbi tervmódosításban egyéb feltételek teljesülése esetén szere-
peltethetők.

Határozat született arról is, hogy e határozat meghozatalától szá-
mított 15 napon belül ezen érintett területek fejlesztésben érdekel-
teknek nyilatkozniuk kell az alábbiakról:

a.) Változatlanul fenntartják-e eredeti terület igénybevételi, fejlesz-
tési elképzeléseiket, esetleg visszalépnek a tervezett fejlesztésektől.

b.) Vállalják-e, hogy legkésőbb 30 naptári napon belül elhárítják
azokat az objektív akadályokat, melyek jelenleg nem teszik lehetővé
az érintett területek átsorolhatóságát. 

c.) Elvben vállalni kívánják-e egy későbbi tervezési ütemben meg-
ismétlendő tervezői közreműködés felmerülő költségeinek arányosan
rájuk jutó részét.

d.) Tudomásul veszik-e és vállalják-e annak az ismételt kockázatát,
hogy a korábbiakhoz hasonlóan a tervek egyeztetésében részt vevő
hatóságok jogszabályon alapuló észrevétele miatt esetleg mégsem
lesz átsorolható a területük.

Ha az előző pontban szereplő nyilatkozatokat az előírt határidőn
belül nem adják meg az érintettek, vagy nem vállalják a rögzített fel-
tételeket, akkor az e területekkel kapcsolatos összes vonatkozó koráb-
bi képviselő-testületi határozat érvényét veszti, egyúttal az ezekkel
korábban párba állított, úgynevezett visszaminősítendő területek to-
vább nem kerülnek tartalékolásra, és külön döntés alapján más fej-
lesztések céljára is szabadon felhasználhatók.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ren-
des ülésen úgy határozott: egyetért azzal, hogy Nagytarcsai Blaskovits
Oszkár Általános Iskola jelenlegi igazgatóját – Tóthné Seres Katalint –
bízza meg a fenntartó a következő ciklusra intézményvezetőként.

A május 2-i rendkívüli ülésen született döntés szerint az önkor-
mányzat a 0137/27 hrsz-ú ingatlant telekalakítás jogcímén, térítés-
mentesen önkormányzati tulajdonba átveszi, valamint a Nagytarcsa,
külterület 093/34 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását (GIP övezetbe)
nem támogatja. 

(x)
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A „Tiszta udvar, rendes ház” címre hagyományőrző in-
gatlan és modern ingatlan kategóriában pályázhat a lakó-
ingatlan tulajdonosa vagy használója. 

A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt az
Oktatási, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság ja-
vaslata alapján minden év augusztus 20-ig.

A „Tiszta udvar, rendes ház” címet kategóriánként
legfeljebb 2-2 ingatlan tulajdonos nyerheti el. A pá-
lyázat nyertese oklevelet és plakettet kap, valamint a
díjazást követő évben mentesül a kommunális hulla-
dék elszállítási díjfizetési kötelezettsége alól.

A „Tiszta udvar, Rendes ház” cím adományozható annak
az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak: akinek az
ingatlana, és az azon található épület, kert, udvar valamint

az ingatlanhoz tartozó közterület megjelenésében har-
monikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetbe. Az in-
gatlan tulajdonosa/használója a településen található
folyékony és kommunális hulladékszállítási közszolgálta-
tást igénybe veszi, az ingatlan építési engedély alapján
épült, és parlagfűmentes. A pályázónak mind a négy fel-
tételt teljesítenie kell.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban igényelhető, il-
letve a nagytarcsa.hu honlapról letölthető jelentkezési la-
pon kell benyújtani, június 30-ig. A nyertes pályázók
írásban értesítésre kerülnek, és egy községi rendezvény
keretében, ünnepélyes eredményhirdetés által kerülnek
átadásra a címek.

SOLYMOSI BEÁTA
JEGYZŐ

Testületi döntések

Felhívás
Nagytarcsa Község Önkormányzata idén is meghirdeti pályázatát 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére!
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Elkészült a falu Településképi Arculati
Kézikönyvének (TAK) munkaanyaga,

amely felkerült Nagytarcsa honlapjára is.
Hogy a lakosság is megtehesse ennek
alapján észrevételeit, javaslatait, a pol-
gármester lakossági fórumot hívott ösz-
sze. 

Május 2-án a Községházán a testület
tagjai, a település jegyzője és érdeklődő
lakosok gyűltek össze, és képviseltette
magát a munkaanyagot készítő tervező-
iroda is. A rendezvény után Rimóczi Sán-
dor polgármestert kérdeztük a lakossági
fórum tapasztalatairól.

– A településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény célja, hogy a települési
közösségek hatékonyan óvják meg kör-
nyezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt –
emlékeztetett Rimóczi Sándor. – A tör-
vény kötelezi az önkormányzatot, hogy
készítse el az arculati kézikönyvet, majd
hozza meg saját településképi rendeletét.
A rendelet jóváhagyását követően a Helyi
Építési Szabályzat felülvizsgálata követke-
zik, annak ugyanis
összhangban kell len-
nie a településképi ren-
delettel.

E folyamatnak te-
hát alappillére az ar-
culati kézikönyv,
amely végső formáját
helyi társadalmi
egyeztetés után nyeri
el. Amellett, hogy az
önkormányzat számá-
ra ez társadalmi
egyeztetés teljesen
kézenfekvő, hiszen ki
más érdekeit szolgál-

ná, mint a lakosságét, az egyeztetést a
törvény is előírja.

Az önkormányzat a Településképi Ar-
culati Kézikönyv munkaanyagának elké-
szítésével a Pest Megyei Terület-,
Település-, Környezet Tervező és Taná-
csadó Kft-t (PESTTERV) bízta meg. 

A lakossági fórumon a PESTTERV kép-
viselői mutatták be a munkaanyagot,
emlékeztetve rá, hogy a kézikönyv
szemléletformáló célt szolgál, segítség
kíván lenni a településen építkezők szá-
mára. 

A fórumon a lakosság részéről több
értékes vélemény is elhangzott, ugyan-
akkor számos hozzászólás inkább múlt-
ban gyökerező anomáliákat sorolt fel,
illetve az önkormányzat felelősségét
hangsúlyozta, kérdezvén: miért létesül-
hettek olyan építmények, amelyek ront-
ják a településképet.

– Úgy vélem, sokan félreértették az ön-
kormányzat szándékát – véli a polgár-
mester. – Számos probléma létezik,
amelynek okát a múltban kell keresnünk,
és az is tény, hogy fél évtizede máshova
került az építési hatósági feladat- és jog-
kör. Így olyan építési engedélyek kiadásá-
ba sem szólhattunk bele, amelyek
láthatóan borzolják a kedélyeket. Lesz
még társadalmi egyeztetés, és remélem, a
lakosság megérti, hogy az arculati kézi-
könyv és az előkészítés alatt álló rendelet
ép azt a célt szolgálja majd, hogy ilyen
esetek ne fordulhassanak elő. Tehát a jö-
vőhöz kérjük az építő véleményeket! 

zs

Fórum az arculati kézikönyvről

A Nagytarcsai 
Szociális Segítő Szolgálat 

tájékoztatója
Tájékoztatjuk a tisztelt Nagytarcsai Pol-
gárokat, hogy a Nagytarcsai Szociális Se-
gítő Szolgálat 2018. május 14. és május
18. között visszaköltözik a Zrínyi utca 38.
szám alatt található telephelyére. 
Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel.
Rendkívüli esetben munkaidőben Dr.
Novák Éva (tel.:0670/3342813), illetve
ügyeleti időben Botz Ágnes (tel.:
0670/9311962) érhetőek el.

Adományokat Szolgálatunk 2018. jú-
lius 2-től tud ismét fogadni.

Megértésüket köszönjük: 

A NAGYTARCSAI SZOCIÁLIS
SEGÍTŐ SZOLGÁLAT DOLGOZÓI

Programajánló
Május 27. Magyar Hősök Emléknapja
Ezen a napon mindazon magyar hő-
sökre emlékezünk, akik életüket ad-
ták a magyar hazáért. A nagytarcsai
megemlékezés május 27-én vasár-
nap, 11.45-kor kezdődik az Evangéli-
kus Templomkertben lévő Hősi
emlékműnél. Kérjük jöjjenek el minél
többen, és egy-egy szál virággal tisz-
telegjünk hőseink előtt!
Június 3. Nemzeti Összetartozás Nap-
ja és orgonakoncert
A trianoni békediktátum 98.évfordu-
lója alkalmából június 3-án vasárnap
17 órától ünnepi megemlékezés és
koszorúzás lesz a Turul szobornál.
A megemlékezés után 18 órától Fe-
kete Nándor orgonaművész látvány-
koncertjére várjuk az ünneplőket,
amely az Evangélikus Templomban
lesz megtartva. Jegyek elővételben is
vásárolhatók, részletek a plakáton. 
Június 16. Múzeumok Éjszakája/Mo-
hos Zsófia fotókiállítása
A népszerű, már 15 órától „vakáció-
nyitó délutánnal” kezdődő Múzeu-
mok Éjszakája rendezvény idén sem
maradhat el. Győriné Kováts Andrea
intézményvezető számos érdekes
programmal várja a közönséget. A
rendezvény keretében 17 órakor nyí-
lik meg Mohos Zsófia ifjú fotóművész
kiállítása. Helyszín a Nagytarcsai Mú-
zeumi Kiállítóhely.
Mindenkit szeretettel várunk a ren-
dezvényekre!

A SZERVEZŐK
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Rimóczi Sándor polgármester úrral és
Rónai Krisztina képviselő asszonnyal kö-
zösen látogatást tettünk a Sarpi-Dorog
Kft. nagytarcsai telephelyén. Az ott látot-
tak hűen tükrözik a Viszkok Sándor által
2017. május 31-én tartott tájékoztatóban
elhangzottakat. 
A délutáni órákban Lágler Katalin ügyve-
zető asszony kíséretében körbejártuk a
telephelyet. Láttuk a begyűjtött anyago-
kat, amik többségében irodai szerek, to-
nerek, festékpatronok, kisebb részben
festékek, hígítós flakonok, élelmiszer-
adalékok voltak. Az egyes hulladékfajtá-
kat az építményben kialakított tároló
helyiségekben gyűjtik össze. 
Az építmény alatt található kármentesí-
tő medencében gyűlik össze az esetle-
gesen kifolyó veszélyes hulladék. Ezzel
párhuzamosan a tetőről lehulló, az útról
összefolyó csapadékvíz is egy külön kül-
ső medencébe folyik, amit megfelelő
időközönként ellenőriznek, majd DPMV-
s közreműködéssel leengednek. A láto-
gatás nagy meglepetése a külső
medencében úszkáló békák, valamint a
tőkésréce-család volt.
A bejárás során szóba került, hogy Doro-
gon a cég időnként begyűjtési akciókat
szervez a lakosság részére, meghatáro-
zott hulladékokból. Idén ez nálunk is

megvalósul. Ebben az évben két idő-
pontban a Sarpi-Dorog Kft. veszélyes
hulladék gyűjtési akciót szervez a lakos-
ság részére, ahol nagytarcsai lakcímkár-
tyával rendelkező magánszemélyek
adhatják majd le a hulladékot jelképes, 1
Ft/kg + Áfa díjért.

Tokaji Attila

Látogatás a Sarpi-Dorog nagytarcsai telephelyén
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Megújult a Petőfi lakótelep játszótere. Az
ünnepélyes átadón nem a szalagátvágás

volt a legfontosabb, hanem a játékokat bir-
tokba vevő gyerekek öröme. Rimóczi Sándor
polgármester elmondta, hogy az önkormány-
zat úgy döntött: épüljön valamennyi telepü-
lésrészen a játszótér.

Szóba került a Hangya-udvar, mint lehet-
séges helyszín, de mivel ez a terület nem az
önkormányzaté, elvetették a gondolatot, hi-
szen nem ismertek a jelenlegi tulajdonos
szándékai az udvar jövőjét illetően.

Így került szóba a honvédségi lakótelep,
ahol nagyon régóta működött már játszótér.
A régi kedves játékokat, mászókákat és kisvo-
natot kikezdte az idő, pedig, lapunkban is
szóltunk róla, szorgos önkéntesek még tavaly
is ápolták, újra festették az elemeket. 

Aki régóta ismerte ezt a fák árnyékában
húzódó kedves zugot, annak bizonyára egyik

szeme sírt, a másik nevetett. Ma a faluban is,
a lakótelepen is sokan vannak, akik gyerek-
ként itt hintáztak, kúsztak-másztak, homokoz-
tak. Hát, hogyne sajnálnák a megszokott régi
játékokat.

Az ám, de meglátván az újat, az ember el-
gondolkodik, gyerekként milyen jó lett volna
ilyen szerkezeteken ügyeskedni. Hiszen épült
vár és csúszda, libikóka, új homokozó, új ru-
gós játékok és hinta.

Az önkormányzat saját forrásából egymil-
lió forintot áldozott, míg a másik félmilliót a
Nagytarcsa Közalapítvány tette hozzá, hogy
megtörténjen az Európai Unió normáinak és
biztonsági előírásainak megfelelő játszótéri
elemek beszerzése, beépítése.

A polgármester mindenkinek köszönetet
mond, aki munkájával hozzájárult a megvaló-
suláshoz, így Nyugállományú Honvédők
Nagytarcsai Egyesületének, valamint a Va-
gyonkezelőnek is.

A program még csak most kezdődött: a
következő játszótér a Grundon épül majd fel.   

ZS. I.
FOTÓ: SZILASTV

Épülő, megújuló játszóterek



A Füzesligeti Egyesület évek óta dolgo-
zik a Szabadidőpark fejlesztésén. Az el-
múlt években telepített felnőtt edző
eszközök idén egy evezőpaddal bővül-
nek, melyet az egyesület saját forrásá-
ból vásárolt. Az eszköz hamarosan
telepítésre kerül. Reméljük, sokan hasz-
nálják majd! 

Idén a park fejlesztésére pályázatot
nyújtottunk be az önkormányzathoz, a
kicsik játszóterének bővítésére. A képvi-
selő testület támogatta kérelmünket,
ezáltal április 26-án három rugós játék-
kal, csibe, kutya és virág elemmel bővült
a legkisebbek játszórésze. A játékok be-
szerzésének, telepítésének folyamatát
az egyesület végezte. Az egyesület ön-

kormányzati támogatásnak köszönhe-
tően információs táblákat is kihelyezett
a játszótéri elemekre. Egyesületünk a
játszótér további fejlesztéséért is dolgo-
zik, reméljük, egyre szebb, felszereltebb
lesz. A park közös kincsünk! Vigyázzunk
rá! 

Aki még nem rendelkezett adója 1%-
ával és szeretné támogatni a Füzesliget
Egyesület munkáját, kérjük rendelkez-
zen az alábbi adószámra: Adószám:
18713154-1-13

Egyesület neve: Füzesliget Lakópark
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület. Ha
valaki az adó 1% helyett inkább ado-

mánnyal támogatná tevékenységünket,
az alábbi egyesületi számlaszámra is
utalhat:

Számlaszám: 10702136-66726526-
51100005 (CIB Bank)

Egyesületünkbe új tagok jelentkezé-
sét is örömmel várjuk. Bővebb informá-
ció:

http://fuzesligetegyesulet.wixsite.co
m/fuzesliget/blank-1

FÜZESLIGET EGYESÜLET
TÓTH BAGI SZILVIA ELNÖK

06 30 366 8928

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7 

KÖZÖSSÉG

Új elemekkel bővül a füzesligeti Szabadidőpark

Tóth Patrik va-
gyok, 2017. június
23-án, 3600 gram-
mal és 54 centi-
m é t e r r e l
születtem. Mo-
solygós és nagyon
eleven kisfiú va-
gyok.

Fodor Dánielnek
hívnak, 2016. janu-
ár 7-én születtem.
Vidám, mozgékony
kisfiú vagyok, sze-
retek játszani, han-
gosnak lenni,
szaladgálni, és ne-
vettetni a kishúgo-
mat.

Fodor Nóra a nevem,
2017. október 13-án
születtem. Sokat mo-
solygok, mesélek a
saját nyelvemen. A
legjobban nézelődni
szeretek, és figyelni a
bátyust.

Balog Mirkó 2016.
október 1-jén, 3600
grammal és 55 cen-
timéterrel csöppent
a kis családunkba.
Ahogy a mesében,
nálunk is ő a legki-
sebb királyfi. Kedves,
mosolygós, határo-
zott személy.

Nagy Lóránd Balázs a
nevem, 2017. július 23-án
születtem, szüleim első
gyermekeként. Nagyon
kiegyensúlyozott és jó-
kedvű baba vagyok, ezt
mindenki meg is jegyzi.
Szeretek Nagytarcsán él-

ni, imádom a természetet, és csavarogni a szüle-
immel. Nagyszüleim és unokatestvéreim is
nagytarcsaiak.

Az önkormányzat minden, 2017.  január 1. után szüle-
tett nagytarcsai újszülöttet babacsomaggal köszönt. A
csomag 15 ezer forintot, kapucnis babatörölközőt nagy-
tarcsai címerrel, mesekönyvet és köszöntő plakettet fog-
lal magában. A babacsomag átadásának feltétele,
hogy a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül
a szülő bemutassa a gyermek lakcímkártyáját és szüle-
tési anyakönyvi kivonatát az anyakönyvvezetőnél.

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

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSA ÚJ LAKÓIT, ÉS KÍVÁNUNK NEKIK A FALU MINDEN LAKÓ-
JA NEVÉBEN BOLDOG, EGÉSZSÉGES, HOSSZÚ ÉLETET! 
VÁRJUK SZERETETTEL MINDEN, JELENLEG NAGYTARCSÁN LAKÓ,  2016-2018 KÖZÖTT SZÜLETETT
GYERMEK FOTÓJÁT ÉS ÍRÁSOS BEMUTATÁSÁT 1-2 SORBAN A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE: 
NAGYTARCSAIGOLYAHIR@GMAIL.COM 
A GYERMEKEK LEÍRÁSA ÉS FOTÓJA A SZÜLŐK ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL JELENHET MEG. 

Nagytarcsa 
új lakói
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A Jóisten úgy teremtette az embert, hogy
minden életfunkciójához örömöt rendelt.
Nem csak azért eszünk-iszunk, hogy vege-
tálva a testünket életben tartsuk. A szomjol-
táson túl élvezzük az ételek-italok ízét, illatát,
nem is beszélve az ünnepi megterített asztal
esztétikai élvezetet is nyújtó tálalását. Faj-
fenntartásunk sem csak ösztönös kielégülés.
Sőt! Jó érzéssel tölt el még a büntetésből
ránk mért, orcánk verítékével végzett mun-
ka is. Kiskoromtól fogva többféle szakmába
belekóstolhattam. Még a legunalmasabb,
monoton fizikai munkában is örömömet lel-
tem. Azt viszont túlzásnak érzem, hogy
Ádám-Éva bűnének következményét meg-
ünnepeljük. Ha ugyan az éljenző táblát, és a
nemzeti trikolor mellett a vörös zászlót is ki
kellett tenni intézményeinkre, tudomásom
szerint falunk lakossága nem tolongott a
május elsejei felvonulásokon. A többségé-
ben mezőgazdaságból élő lakosok mellett
mindenki megtalálta a számára legkézen-

fekvőbb foglalatosságot, amit azután nagy
szeretettel és hangyaszorgalommal művelt.
Így az iskola rektora, Blaskovits Oszkár igen
hamar meg is szervezte a Nagytarcsai Han-
gya Szövetkezetet.

A harmincas évek elején Fényes István, a
fiatal parasztember nagy érdeklődéssel né-
zegette a mezőgazdasági vásáron kiállított
elmés lóhajtású szerkezetet. A zsidó keres-
kedőnek felcsillant a szeme a potenciális ve-
vő láttán.  Addig-addig győzködte, míg rá
nem vette, hogy hitelre megvegye. Meg is
kötötte a szerződést a Hangya Hitelszövet-
kezetben. A falubeliek csóválták a fejüket,
amikor István kertje közepére egy kis „kápol-
nát” épített. A toronyban egy nagy víztáro-
lót alakított ki betonból. A bejárattól balra

állt egy nagy szecskavágó, bent pedig a da-
ráló és a szivattyú. Lovai körbe-körbe járva
hajtották a főtengelyt, melynek másik végén
– áttétellel – sebesen forgott a széles palástú
kerék.  Attól függően, hogy az ékszíjat me-
lyik szerkezetre tette, szecskázott, darált, fű-
részelt vagy szivattyúzta a vizet a kútból a
toronyba. Nem kellet már vödörszámra hor-
dani a vizet az istállóba, és a konyhában is
csapról ihattak. Nagy könnyebbség lett ez
azért is, mert saját gazdasága ellátása mel-
lett még bérmunkát is tudott vállalni. Min-
den gazda hozzá vitte takarmányát darálni,
és a szecskavágó vidám csattogása  töltötte
be a kertek alját, miközben a gép íves tere-
lőjéből ömlött a  csalamádé a stráfkocsi pla-
tójára. Így, azután rendben tudta fizetni a

kamatos törlesztést, és gyarapodó családjá-
nak sem kellett aggódnia a napi betevő mi-
att. Szépen teltek az évek és István bácsi már
megszokta, hogy vezetékneve Fényes he-
lyett Darálós lett.  Családja és kis üzeme át-
vészelte a második világháború borzalmait.
Csak a porta bejáratánál álló póznán lifegő
cégtábla zománca pattogzott fel itt-ott. 

A szorgalmas parasztgazdák nem csak
önellátóak voltak, hanem a főváros piacain
értékesítették a megtermelt zöldséget, gyü-
mölcsöt. Összekuporgatott fillérjeikből egy-
re több földet vásároltak. A Fényes, Bartos,
Sipiczki és más családok nagy istállókat épí-
tettek gyarapodó jószágaiknak. Virágzó ma-

Múlt századi merengő – MÁJUS
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gángazdaságaikat megrengették ugyan az
ötvenes évek kötelező beszolgáltatásai, az
úgynevezett padlássöprések, de a nagy baj
akkor ütött be, amikor erőszakkal megalakí-
tatták a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági
Termelő Szövetkezetet.  A módosabb gazdá-
kat kulákoknak nyilvánították és szinte min-
denüket elvették. István bácsi darálója is a
„közös vagyon” takarmányán őrlődött mind-

addig, míg nagyobb kapacitású gépet nem
vettek a TSZ-nek.

A falu népe mégsem roppant bele a nagy
traumába. A dolgos családok kis háztáji föl-
decskéjükből sok fáradsággal ugyan, de
talpra álltak. István bácsi is megújult lendü-
lettel tette magát túl a nehézségeken. Ő volt
az első a falunkban, aki a hatvanas években
egy kistraktort vett. Kezdetleges, kétütemű
motorja gyakran beköpte a gyertyákat, de

az ügyes és leleményes parasztember min-
den más komolyabb hibájából is megjaví-
totta.  A daráló már a múlté, és a szocialista
munkásuralom „jóvoltából” lepusztult istál-
lók  már csak fényképeken láthatók. Úgy,
mint István bácsi is, aki egy forró nyári haj-
nalon, nyolcvanhat éves korában félmezte-
len kapált kinn a kertben.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS

FALUMÚZEUM
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely

NYÁRI NYITVA TARTÁS
(április 1. – október 31.)

Kedd : 10.00 – 15.00
Szerda : 10.00 – 15.00

Csütörtök: 10.00 –14.00
Szombat: 14.00 – 18.00

A gyűjtemény egyéb időpontokban
bejelentkezéssel látogatható.

Telefon: 06 70 379 8262
E-mail: muzeum.andi@gmail.com

Cím: 2142 Nagytarcsa, 
Múzeumkert utca 21.
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Lapunk megjelenésével egy időben, május
17-én van Dsida Jenő születésének 111.
évfordulója, és 2018-at a Család Évének
nevezték ki, emellett jól tudjuk, május az
Anyák Napja és a Gyermeknap hónapja–
ezért hadd köszönjünk be egy szép, re-
ményt adó verssel Dsida Jenő tollából: 

Dsida Jenő: A föld és az ember megmarad 

Üzenem neked, ki egykoron asszonyom leszel: 
Ráébredtem az elhivatásra. 

Vigyázok magamra. 
Táplálkozom, sétálok nagyokat, 
alszom, figyelem izmaimat. 
Egészséges és tiszta vagyok. 
Vidám, fénylő és bizakodó. 

S ha nálad időz gondolatom, 
teltnek, erősnek akarlak, 
azt akarom, hogy vigyázz magadra, 
táplálkozz, sétálj, aludj nagyokat, 
figyeld izmaidat, 
egészséges, tiszta légy, vidám és bizakodó. 

Most minden gondolatom övé, ki eljövend. 
Könyveket gyűjtök neki, Dantét, Dosztojevszkijt. 
Verseket olvasok neki, 
mintha élne és értene már. 
Az utcákon járva, beszélek neki az anyanyelvről, 
napokon át magyarázok a francia forradalomról, 
Erdélyről és az emberi sorsról. 

Üzenem neked: ő a célunk 
és nincs más segítség. 
Vidámaknak kell lennünk, hogy ő vidám legyen. 
Kitartóknak kell lennünk, hogy ő világra jöjjön. 
Izmosaknak és jóknak kell lennünk, 
hogy ő szeressen minket. 
Vigyáznunk kell önmagunkra, 
hogy boldog magyar legyen ő, új ember és erős. 

Mert én elmúlok 
és te is elmúlsz, 
de a föld és az ember megmarad.

A család a társadalom alappillére, megtartó
erő, ami nélkül nehéz boldogulni és boldog-
nak lenni. A családi élet nagyon összetett, ré-
sze a házasság, a gyermekáldás, a
gyermeknevelés, a házasságban előforduló
nehézségek és a család időseinek gondozása.
Mindezek fényében tudjuk, hogy milyen ne-
héz jól működtetni egy családot. Ehhez kíná-
lunk most olyan új könyveket könyvtárunk
kínálatából, melyekben szakemberek és írók
írnak családról, gyermeknevelésről, idősödő
szüleink megértéséről. 

Kevin Leman: 
Születési sor(s)rend
Milyen szerepet játszik a
születési sorban elfoglalt
helyünk abban, hogy olyan
emberré váltunk, amilye-
nek ma vagyunk? Akárho-
vá is érkeztünk a sorban, ez
a pozíció számtalan mó-

don rányomja a bélyegét az életünkre. Alap-
vetően meghatározza a személyiségünk ala-
kulását, a kapcsolatainkat. A könnyed és
szórakoztató, mégis informatív olvasmány,
humorral és sok példával fűszerezve ad tám-
pontot saját személyiségünk eredőinek jobb
megértéséhez, a harmonikusabb párkapcso-
lathoz, az elsőszülött, középső vagy épp leg-
kisebb gyerekek neveléséhez, és ahhoz, hogy
jobban eligazodjunk a kapcsolatok útvesztő-
jében az élet minden területén.

Silingi Terézia: 
Ómama nyaklánca
Egy igazi, több mint 800 ol-
dalas családregény: 
kucorgós, lapozgatós, tör-
ténetmesélős. Egyszerű,
tiszta nyelvezetével elraga-
dó könyv! A szerző évekig
ápolta férje nagyanyját,
majd férje édesanyját, tő-

lük tudja, hogyan lehet túlélni járványokat és
világháborúkat, forradalmakat és családi vi-
szályokat, honnan merít erőt az ember ah-
hoz, hogy mindig talpra álljon, és ha kell,
újrakezdje az életét. Tőlük tudja: a következő
generációk hosszú sora a vérében hordozza
majd életünk minden egyes mozzanatát. Re-
génye 1847 és 199o között játszódik, törté-
nései igazak, szereplői valódiak, csak a mese
kedvéért kerekítette ki itt-ott a szerző fantá-
ziájával a hiányzó részeket.

Böjte Csaba: A virág 
a fény felé hajlik 
- Csaba testvér füves-
könyve a gyerekválla-
lásról és a nevelésről
Gyönyörű kivitelű
könyv elgondolkod-
tató idézetekkel Böjte
Csabától. 
„Egy szülő, egy pedagógus bármit csinál, azzal
tanít. Minden pillanatban nevelsz, akkor is, ami-
kor nem is gondolod: bármit mondasz, teszel,
azt a gyermek tudata mélyen elraktározza.”
„Én a gyerekbe fektetem be a pénzem, zsíros ke-
nyér meg kakaó formájában, és az kamatozik,
bármilyen inflációt túl tud élni. Ha nem sokat
bosszantom azt a gyereket, akkor talán majd ő
fog taszigálni engem a tolószékben.”
„A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a
te szemed tükre mutatja. Ha ő a szemedbe néz,
és azt látja, hogy jaj, de remek kölyök vagyok,
olyannak is érzi magát. De ha a fáradt, megke-
seredett pedagógus szemébe néz – hát, a szár-
nyai a padlót érik. Az kell, hogy egymást
szépnek, a világunkat pedig ragyogónak lás-
suk, és azt gondolom, akkor tényleg szebb is
lesz a világ.”

Péterfy-Novák Éva: 
Egyasszony
“Nem baj, kislányom, ha így
esett, tesszük a dolgunk.” 
Egy fiatal vidéki lánynak a
80-as évek derekán mozgás-
és értelmi sérült gyermeke
született. Bántalmazó férje
oldalán küzdött kitartóan a

családja boldogságáért, de harca kudarcra
volt ítélve. Péterfy-Novák Éva története a
veszteség utáni továbblépésről és az elfoga-
dás folyamatáról szól egy olyan korban és kö-
zegben, mely sem a hibát beismerni, sem a
mássággal együtt élni nem akar. Ez a könyv a
maga egyszerűsége és rövidsége ellenére is
összetöri a szívünket. 
A könyvből azóta sikeres színdarab is szüle-
tett, mellyel Tenki Réka színművésznő járja az
országot. 

Vekerdy Tamás:
Jól szeretni – Tudod-e milyen a gyereked? 
Érzelmi biztonság - Mit kell(ene) tudnunk a
gyerekekről és magunkról?
Belső szabadság - Elég jó szülő – elég jó gyerek

Mindhárom könyvet most szereztük be
könyvtárunkba, és mindhárom alcíme árul-
kodó. Aki szereti a magyar pszichológus
munkásságát, most sem fog csalódni. 

Májusban az alábbi napokon továbbkép-
zés miatt a könyvtár zárva lesz: május 9-10,
15-16, 22-23, kedd és szerdai napok. 
Könyvtárunkba minden nagytarcsai lakos
ingyen iratkozhat be és ingyen kölcsönöz-
het.
Ami pedig nálunk nincs meg, könyvtárkö-
zi kölcsönzéssel ingyenesen beszerezzük.
Mindenkit szeretettel várunk a könyvtár-
ban!

A könyvtár nyitva tartási ideje 

MÁJUSBAN:

H É T F Ő:  9 – 15 óráig 
KEDD-SZERDA: ZÁRVA 
CSÜTÖRTÖK: 11-17 óráig 
PÉNTEK 9-13 óráig

JÚNIUSTÓL: 

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.

A könyvtár elérhetőségei:

Telefonszám: 06-70- 337-8752 
E-mail címe:bokkonyvtar@gmail.com
A Facebookon:
https://www.facebook.com/nagytarcsa-
konyvtar

FARKAS ISTVÁNNÉ
ÉS ZAVICSA-VARGA VIKTÓRIA

Könyvtári hírek
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Magyarország szeretlek!
Szeretsz fotózni? Vannak jó képeid Magyarországról, amelyeket másokkal is szívesen megosztanál? 

Most itt a lehetőség!
A Nagytarcsai Kulturális Csoport negyedik alkalommal pályázatot hirdet, amelyre Te is jelentkezhetsz!

Témák útmutatásként: 
életképek, sport, kultúra, szabadidő, hagyomány, pillanatképek, portrék, látképek, épületek, tájkép

Maximum 5 db – tíz évesnél nem régebbi – saját fotót és a kitöltött regisztrációs lapot várjuk Tőled a nagytarcsafo-
to@gmail.com  e-mail címre.
A fotókat digitális formátumban kérjük, a hosszabbik oldal minimum felbontása 2400 pixel legyen!
Kérjük, add meg a fotó címét, a teljes nevedet és a fotózás időpontját (évszám), illetve elérhetőségeidet. 
A regisztrációs lap a  www.nagytarcsa.hu honlapon és a „Szeretjük Nagytarcsát” facebook oldalon tölthető le.
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők a személyes adataikat kezeljék.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. augusztus 20.

A zsűri által kiválasztott fotókat a Falunapon,  2018. szeptember  30-től az év végéig mutatjuk be kiállítás formájában
Nagytarcsán a LÁJK cukrászdában (Rákóczi u. 71.).
A helyszínen lehetőség nyílik közönségszavazásra is.

A zsűri tagjai: 
Győriné Kováts Andrea múzeumvezető, Rimóczi Sándor polgármester, Lovasi Andrea óvónő, Szlaukó Istvánné NSzÖ elnök

További információ: Sebők Zsuzsanna: sebokzsuzsika@gmail.com. Telefon: +36 20 824-3178.

A pályázat támogatói: 
Nagytarcsa Község Önkormányzata, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, LÁJK Cukrászda, Nagytarcsai Tükör, SzilasTV



Régen volt már majális Nagytarcsán, és sokan úgy vélték, jó
lenne, ha lenne. Így gondolta a Nagytarcsai Szlovákok Önkor-

mányzata (NSZÖ) is, és pályázott. Nyert is támogatást az önkor-
mányzat kulturális alapjából. Nos, már csak meg kellett szervezni.

Természetesen számos segítőre leltek. Melléjük állt a Társasjá-
ték Klub, Krantzné Magyar Ágnes személyes közreműködésével,
Sebők Zsuzsa a finn Mölkky játék iránti szeretetével és tudásával,
a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete szervezni és
főzni tudásával, és segített a Vagyonkezelő is Ősz Gyula irányítá-
sával.

– Úgy gondoltuk, ki kéne használni a Grund nyújtotta előnyöket
– mondja Szlaukó Istvánné, az NSZÖ elnöke. – Hiszen szép a kör-
nyezet, tágas a tér és adottak a sportpályák…

Így aztán május elseje délelőttjén zene, vidám zsivaj és ígére-
tes füst-ételillat keveréke töltötte be a Grund környékét. Meg-
szervezték a teniszoktatást gyerekeknek, az egyik sportpályán
pedig ügyességi versenyeket rendeztek Fábiánné Kizur Anikó
óvó néni vezetésével.

Volt ugrálóvár, ökölvívó és kung fu bemutató, beindultak a
Mölkky-versenyek, majd a fiatalok és a felnőttek focikupája te-

remtett forró hangulatot. A színpadon bemutatót tartott az isko-
lások kid ball csoportja, valamint a Hagyományőrző Egyesület
Gyermek Néptánccsoportja is.

Sokan látogattak ki a Grundra, természetesen leginkább gye-
rekekkel, hiszen színes és gazdag volt a program. Ingyen lehetett
használni a sportpályákat, a családok és baráti társaságok szabad
tűzrakási-főzési lehetőséget kaptak. Színesítette a napot a szá-
mos kézműves-foglalkozás. Sárdi Klári és Csézár Ildikó segítségé-
vel anyák napi ajándékot készíthettek a kicsik, majd
agyagozhattak, korongozhattak is, Apostol Ágnes vezetésével.
Aki pedig nem akart ügyeskedni, csak nézelődni és vásárolni, hát
ott volt számos szép kézműves terméket felsorakoztatva a kira-
kodóvásár.

Májusfaállítás, sör és virsli a büfében, mi kell még?  
Hát persze, a műsor! Sok érdeklődőt vonzott Juhász Lászlóze-

nés, hangszeres gyermekműsora, később a Gitármánia koncert,
majd este a Brassdance együttes műsora tette fel a koronát a
program végére.

Zs. B.
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A nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolá-
ban március 27-én húsvétoltunk. 

Az immár hagyománnyá vált programcsokor
a felsősök hajnali túrájával kezdődött. A mintegy
nyolcvan, korán kelő tanuló fél 7-kor indult az is-
kola elől a Fenyvesbe. Itt először térkép és tájoló
használatával zöldágat és tojásokat kerestek,
majd kódfejtés és Villőző ének következett. 

Visszatérve a suliba nutellás és lekváros ka-
lács, illetve meleg tea várta az
éhes kalandorokat. 

A finom reggeli után osz-
tályversenyekre került sor,
mint például tojásfújás, zöl-
dágfestés, tojásfestés, és tojás-
hordás. Az utolsó próbatétel a
hon- és népismeret verseny
volt – a húsvét jegyében. A fel-
sősök nagy örömmel készítet-
tek komatálakat, amelyeket
kreatívan díszítettek föl. A szí-
nes programot közös éneklés
és eredményhirdetés zárta. 

Az alsósok a nap nyitányaként a húsvétról,
húsvéti népszokásokról beszélgettek osztályke-
retben, majd a fiúk meglocsolták a lányokat. 

Az elhangzott
locsolóversek kö-
zött nemcsak is-
mert, hanem saját
szerzemény is fel-
fedezhető volt. Az
alsósok a szülők-

től kapták a komatálra való finomságokat, s el-
fogyasztásuk igazi ünnepi eledel volt. 

Reggeli után gyalogtúrára indultak a kicsik,
szintén a Fenyves volt az úti cél. A zord, szeles
időjárás ellenére a gyerekek vidáman futkostak
a szabadban – elszórt tojásokat keresve.   Fárad-
tan tértek vissza az iskolába. 

Köszönjük a szervezők és a segítőkész szülők
munkáját! 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Húsvétolás 
a „Blasiban“

III. NAGYTARCSAI 
SZLOVÁK NYELVI TÁBOR

Idén július 23. és augusztus 3 között kerül megrende-
zésre a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata szerve-
zésében, Nagytarcsa Község Önkormányzata
támogatásával az óvodáskorú és általános iskolai alsó
tagozatos nagytarcsai gyermekek részére szervezett III.
szlovák nyelvi tábor. 

A táborban játékos keretek között ismerkedhetnek
meg a gyerekek a szlovák nyelvvel, az alábbi progra-
mok keretében: 

l kézműves foglalkozások, 
l nagytarcsai hagyományok, 
l hímzések, 
l ételek, 
l népviseletek, 
l daltanulás, 
l társasjáték, 
l labdajátékok, néptánctanítás stb.

A tábor helyszíne: 
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda, valamint a Grund. 

A tábor díja: 10.000.- Ft/fő/5 nap.
A foglalkozásokat pedagógusok, önkéntes segítők 

bevonásával tartjuk. 
Érdeklődni, jelentkezni Szlaukó Istvánnénál: 

E-mail: szlaukone.kati@gmail.com 
Telefon: 70/387-4576
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Idén is megrendezték a nagytarcsai álta-
lános iskolában a nagy sikerű Baskovits
Gálát. A tornateremben sok százan gyü-

lekeztek, hogy részint előadói, másrészt né-
zői lehessenek a nyolcadik alkalommal
megrendezett színes kulturális seregszem-
lének. A rendezvény, az utóbbi évek ha-
gyományait követve a nyolcadikosok
keringőjével vette kezdetét. Mi több, az is-
kola tanulói létszámának gyarapodása ré-
vén kétszer is megtarthatták az előadást,
egyszer a felső, másodszor pedig az alsó ta-
gozatosoknak. És természetesen tanáraik-
nak, szüleiknek, hiszen leginkább ők
gyönyörködtek benne, hogy a pár éve még
esetlen kisdiákok szépséges hölgyekké, da-
liákká növekedtek.

A keringőt követő szünetben beszélget-
tünk az egyik táncospárral.

– Nyolc évvel ezelőtt, amikor az első Blas-
kovits Gálát rendezték meg, akkor mi voltunk
az iskolában a legkisebbek – emlékezett
vissza Lahó Martina. – Igaz, akkor a farsan-
gi bálon volt a végzősök keringője, és mi cso-
dálattal figyeltük a nyolcadikosokat. És
később is, minden évben vágyakozva néztük,
hogy milyen szép a ruhájuk, milyen szép a
táncuk. Felfoghatatlan és még most is hihe-
tetlen, hogy ma mi vagyunk a legnagyobbak
az iskolában, s végre mi adhattuk elő ezt a
nyitótáncot.

– Kiskoromban én is nagyon vártam min-
den évben a keringőt, és nagyon szerettem
volna nyolcadikos lenni – tette hozzá Vigh
László –, és most nagyon örülök, hogy itt le-
hettem, nagyon szép élmény volt.

Eközben megtörtént a terem átrendezé-
se is a színpadi műsorokhoz. A színpadról
köszöntötte a résztvevőket és a nézőket,
köztük Rimóczi Sándor polgármestert és
Eich László tankerületi igazgatót Wittinger
Zoltán, aki ezúttal nemcsak műsorvezetői,
hanem alapítvány-elnöki szerepkörben is
megszólalt. Ugyanis a gálát ezúttal is a
Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért civil
szervezet rendezte.

Az alapítvány elnöke köszönetet mon-
dott a közreműködőknek, majd megkezdő-
dött az iskola osztályainak műsora. A 2. b
osztályosok az Együgyű Misó című népme-
se feldolgozásával jelentkeztek, amelyet
Nagyné Oláh Erika osztályfőnök tanított be
nekik. 

Őszre tél, télre tavasz, tavasz után jön a
nyár. Ezzel a címmel mutatták be az 1. b
osztályosok és a vidám manók az évszakok
változását. A műsort betanította: Fényesné
Sárvári Erika osztályfőnök. 

Az 5. a osztály Molnár Ferenc – Geszti
Péter: Pál utcai fiúk című művéből adott elő
részletet. A jelenetet betanította az osztály-
főnök: Pitlikné Fekécs Valéria.

Janikovszky Éva műveit felnőttek és
gyerekek egyaránt jól ismerik. „Ha én fel-
nőtt volnék” című könyve adta az ötletet
ahhoz a műsorszámhoz, amelyet a 2. a osz-
tály tanulói adtak elő,  Harmincz Mihályné
osztályfőnök rendezésében.

Az Álomutazó című musical zenéjére és
szövegére két álmot jelenített meg tánc-

Kultúra és jótékonyság: VIII. Blaskovits Gála



ban a 4. a osztály. A műsort betanította:
Tóthné Pitlik Judit osztályfőnök. 

A 3. b osztály a Kormorán együttes „Ki
szívét osztja szét” című számát adta elő, jel-
nyelven. Máróné Kónya Edit és Paioncini
Erika készítette fel őket. 

Egy tréfás népmese átdolgozását a 7.
osztály adta elő – „Mese a muzsikáló do-
bozról, melyet szellemes őseink bohósan
magnónak neveztek vala” –,  Kovács Árám
rendezésében. 

A Marina and the Diamonds dalára tán-
coltak hip-hop-ot a 4. b osztály tanulói. A
táncot betanította: Juhász Anna osztályfő-
nök.  

Az 1. a osztály fiúi gumimacikká váltak, a
lányok pedig Barbie babaként csaltak mo-
solyt a vendégek arcára, Fényesné Béres
Zsuzsanna osztályfőnök irányítása mellett. 

Nagytarcsa leghíresebb tehetségkutató
műsorát a 6. a adta elő. Felkészítő tanáruk
Farkasné Kusztor Adél volt.

Az 5. b osztály táncos műsora követke-
zett, a koreográfiát a tanulók önállóan ta-
nulták be. A zene kiválasztásában kaptak
segítséget az osztályfőnöktől, Mészáros
Edittől. 

A következő zenés táncos produkciót a
3. a osztály adta elő.  A táncot betanította:
Faragóné Bordás Edit osztályfőnök. 

Végül négy jelenet következett az isko-
lai életéből. A 6. b osztály műsorát betaní-
totta az osztályfőnök: Major Györgyné.

A műsort a sütiverseny eredményhirde-
tése és a tombolasorsolás zárta. Mi pedig
összegzésre kértük Wittinger Zoltánt. 

– Alapítványunk Nagytarcsa egyik legré-
gebbi civil szervezete, amelyről a Nagytarcsai
Tükör előző lapszámában részletes cikket kö-
zöltünk – emlékeztetett a kuratóriumi el-
nök. – A cél az iskola tanulóinak támogatása,
az oktató-nevelő munka sajátos eszközeink-
kel való segítése. Nyolcadik alkalommal ren-
dezzük meg a Blaskovits Gálát, amelynek
egyik legfontosabb célja a közösségépítés, hi-
szen itt együtt dolgoznak a diákok, a peda-
gógusok, és a szülők is nagyon komoly
munkát fektetnek be a siker érdekében. A bü-
fét a Szülői Munkaközösség üzemelteti, az ott
árusított finomságok alapanyagait a szülők
biztosítják. A másik cél a jótékonyság, hiszen
a gála segítségével adományokat gyűjtünk,
melynek forrása a belépődíj, a tombola és a
büfé bevétele. Az adók egy százalékából és a
hasonló rendezvények bevételeiből aztán
olyan eszközöket vásárolunk az iskolának,
amire leginkább szükség van.

Megtudtuk, tavaly laptop-vásárlással se-
gítették az iskolát, és felépült részben ala-
pítványi támogatásból egy kerti tanterem
is, amely kedvelt mind a gyerekek, mind a
pedagógusok körében.

Összességében elmondhatjuk, a Blasi
Gála, ahogyan ezt hétköznapi nyelven hív-
ják, idén is sikeres volt: mind kulturális,
mind pedig jótékonysági téren beváltotta a
hozzá fűzött reményeket.    

KÉP ÉS SZÖVEG: 
SZILASTV
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Április 5-én, hajnali 6 óra tájban nagy volt a
mozgolódás a nagytarcsai kis templom előt-

ti buszmegállóban. Izgatott gyermekek és még
izgatottabb szülők várták a buszt, pakolták a bő-
röndöket és tolongtak befelé a buszba. Egy
rendkívüli járat utasai lehettünk, melynek célál-
lomása az igencsak távolinak mondható Szé-
kelyudvarhely volt. Több mint 11 órás út várt a
közel negyvenfős társaságra, meg jó néhány
rántotthúsos zsemle, finom hazai édes és sós sü-
temények, temérdek rágcsálnivaló, vidám dalok
és nagyszerű hangulat. A pihenőkben a gyere-
kek megmozgatására Virág, a csoport tanító „né-
nije” mulatságos játékokkal készült, s útközben
is számos énekkel igyekezett a gyerekek jó ked-
vét ébren tartani. 

A gyerekeknél talán már csak a szülők várták
jobban, hogy az Erdélyben aktuális egy órás idő-
eltolódás szerint délután fél 7 tájban végre le-
szállhassunk a buszról, és megtekinthessük a
szállásunkat. A társaság két háznál volt elszállá-
solva, mindkét helyen óriási szeretettel, baráti
hangulattal, finom ételekkel és az utánozhatat-
lan áfonyapálinkával fogadtak bennünket (már-
mint, a felnőtteket). 

Feledhetetlen napokat töltöttünk Erdélyben,
a próbák és a fellépés mellett számos program-
ban is volt részünk, melyek most a teljesség igé-
nye nélkül, csupán említés- és felsorolásszerűen
kerülnek mazsolázásra. Kezdjük talán a neveze-
tes székelykáposztával, az isteni áfonya- és som-
lekvárral, folytassuk a puliszkával és a finom
süteményekkel, a számunkra különlegesen fi-
nom vajjal, melynek csodaszép tartó edénykéjét
minden reggelinél megcsodáltuk, és persze
mindenképpen említést érdemel az erdélyi kür-
tőskalács is, melyből a fellépést követően a már
éppen zárni készülő árustól az utolsó 11 darabot
szereztük meg, és osztottuk szét igazságosan a
kis táncosok között.

A gyerekek nem csak a fellépés napján, a Mű-
velődési Ház színpadán próbálták el táncukat,
hanem a szálláshely udvarán is voltak próbák,
természetesen nem népviseletben, de a botok
ott is kéznél voltak, a lelkesedés pedig az est ho-
mályában még inkább a tetőfokára hágott.

Jártunk egy csodaszép vízesésnél is, a bát-
rabbak egészen a tetejéig merészkedtek, és on-
nan integettek az odalent aggódó, de
biztonságban álldogálóknak. A gyerekek bete-
kintést nyerhettek egy kalapkészítő, egy zsin-
delykészítő és egy szövőnő munkájába,
kézműves foglalkozáson vehettek részt a főpró-
bát követően, valamint az egyik szálláshely ko-
sárlabdapályáján még sportolhattak is.

Április 7-én volt a nagy nap, amikor a XIX. Ké-
kiringó Fesztivál magyar díszvendégeiként a
gyerekek Nagytarcsa képviseletében színpadra
léphettek. Nagy volt a készülődés, a bőröndök-
ből előkerültek a gyönyörű szoknyák, pruszlikok,
zsebkendők, készültek a csodaszép hajfonatok;
a szülők is „beöltöztek”, valamennyien felvettük
kék egyenpólóinkat, ezzel is kifejezve összetar-
tozásunkat. 

Székelyudvarhely főterén gyülekeztek a részt
vevő táncosok, kattogtak a fényképezőgépek, az
izgalom már tapintható volt. Majd megindult a
felvonulás, a csoportok egymás mögött haladva

elsétáltak a Művelődési Házig, a felvonulókat
pedig a nézelődők és a szülők méltán büszke se-
rege kísérte.

A Művelődési Ház elé érkezve valamennyi
csoport egymás mellé állva felsorakozott a lép-
csőkön; tényleg öröm volt végignézni a népvise-
letbe öltözött, a fellépést izgatottan váró, lelkes
fiatalok sokaságán.

A XIX. Kékiringó Fesztivál valamennyi részt-
vevője rendkívül színvonalas, látványos előadás-
sal készült és hatalmas siker koronázta az egyes
produkciókat. A mi szívünkhöz mégis a negye-
dikként színpadra lépő Nagytarcsai Gyermek
Néptánccsoport előadása áll a legközelebb, rá-
juk vagyunk elmondhatatlanul büszkék. Arra a
18 gyermekre, akik a Blaskovits Oszkár Általános
Iskola első, második, harmadik és negyedik osz-
tályaiba járnak, valamint a Szivárvány és a Csil-
lagszem Óvoda egy-egy végzősére, akik méltán
tagjai a csapatnak. 

A kinti szervező szavaival élve: „Nagytarcsa
egy gyönyörű színfoltja volt ennek a fesztivál-
nak.”

Külön köszönet illeti a csapat alig két hét
alatti betanításáért, végtelen szeretetéért és
gondoskodásáért Vass Virágot; a betanításban
oroszlánrészt vállaló, a rendért és fegyelemért
külön felelős Fényes Gábort; a zenei munkálato-
kért Tagai Pétert. Hálával és köszönettel tarto-
zunk Fábiánné Móninak és Fábián Istvánnak,
hogy kinti kapcsolataik révén létrejöhetett ez az
út, hogy miután megkapták a felkérést, azonnal
ránk gondoltak, támogattak, biztattak bennün-
ket. Valamint óriási köszönet illeti az egész uta-
zás megszervezéséért, a legapróbb részletek
megtervezéséért, egyeztetésért, kapcsolattartá-
sért, a ruhák és minden egyéb szükséges kellék
és hozzávaló beszerzésért, a fellépés teljes körű
lebonyolításáért, egyszóval mindenért Szalkai
Gábornét, Anikót.

Valamennyien rengeteg élménnyel és ta-
pasztalattal gazdagodva tértünk haza Erdélyből.
A gyerekek elmondása alapján bizton állítható,
hogy a Művelődési Ház nagy színpadán való fel-
lépés kárpótolta a hosszú oda- és visszautat,
azóta is fürdenek a sikerben és dicséretekben,
amit az orvosi rendelőtől az iskolán és óvodán át
a cukrászdáig, egyszóval Nagytarcsa-szerte be-
zsebelhetnek.

A szülők pedig? Ha kell, hát gyártjuk újra a
rántotthúsos zsemléket, vasaljuk a fellépőruhá-
kat, vesszük az egyenpólóinkat és örülünk, sőt
büszkék vagyunk. Büszkék a gyerekeinkre, arra,
hogy egy ilyen nagyszerű csoport tagjai lehet-
nek. Akik nem csupán táncosok, de barátok, sőt
egyre jobb barátok. Akik érzik az összetartozást,
nem csak a fellépések alkalmával, hanem a hét-
köznapok során is. Akik szurkolnak társaiknak,
ha azok szavalóversenyen vesznek részt. Akik
néptáncóra után is még egy kicsit együtt szeret-
nének játszani. Akik együtt ünnepelnek, farsan-
golnak, majálisoznak. Akik tényleg
összetartoznak. 

Ha ezek után valaki kedvet kapott és szívesen
csatlakozna ehhez a nagyszerű kis csapathoz,
különösen, ha fiatalember az illető, tárt karokkal
várjuk! 

KÖZÉRDEKŰ

Nagytarcsai TÜKÖR16

A Gyermek Néptánccsoport sikere Erdélyben
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A háborúhoz hasonló pusztítást végez a gyer-
mekek személyes kapcsolataiban az okoseszkö-
zök használata – mondta Pál Ferenc atya. A
gyermekekben benne van a természetes kap-
csolódási szándék, a szülőkön múlik, hogy egy
gépet adnak neki, vagy önmagukat.

– A magány nagyon eluralta a közösségeinket
is, de magányosnak lenni nagyon sokféleképpen
lehet.

– A korai kötődésnek a későbbi kapcsolati
készségek szempontjából, beleértve az Istennel
való személyes kapcsolatot is, döntő és mara-
dandó jelentősége és hatása van. Most pedig az
történik, hogy két-, három-, négy-, öt-, hatéves
gyerekeknek oktalanul adunk okoseszközöket,
pedagógiai eszközként használva az okostár-
gyakat, mindazt, aminek képernyője van – mi
lesz ennek a következménye? Tudjuk a kutatá-
sokból, hogy egy kicsi gyereknek nincsen szük-
sége okoseszközökre.

Ilyen szükséglet nem létezik, hanem az léte-
zik, hogy a gyerek érzelmileg rászorul a meg-
nyugtatásra. Tulajdonképpen egy emberre van
szüksége. És nem embert kap, hanem tárgyakat.
Az okoseszközök függőséget alakítanak ki, a ki-
alakulatlan idegrendszert és személyiséget
olyan módon kezdik el birtokba venni, hogy mi
naivul azt mondjuk, hogy személyre szabjuk az
okoseszközeinket, ám az történik, hogy az oko-
seszközök személytelenre szabnak bennünket.

Nem egy szükségletről van szó gyerekkor-
ban, hanem függőség kialakulásáról, és ráadásul
ilyenkor nem a boldogságközpontunk aktiváló-
dik, hanem az élvezetközpontunk. És egy olyan
kötődés alakul ki okoseszközökhöz, amely már
őket elvonja a személyektől való kapcsolattól.
Kialakul egy olyan függőség, amely már akadály

nemcsak az emberi személyekhez fűződő kap-
csolatunk vagy a meghittség kibontakozásában,
hanem akadály a személyes, Istennel való, a Jé-
zussal való bizalmi viszony kialakulásában is.

– Tanulható a jó kapcsolódás?
– Mi felnőttek tudjuk, hogy a gyerekeinknek

elsősorban ránk, emberekre van szükségük,
nem tárgyakra és nem okoseszközökre. De már
mi is függők vagyunk, a saját pillanatnyi rövidtá-
vú érzelmi stabilitásunkat és egyensú-lyunkat mi
is okoseszközök révén szabályozzuk.

Arra van szükség, hogy mi, felnőttek kezd-
jünk el kicsit alakulni és változni, és ismerjük föl,
hogy egy következő nemzedéknek az életét, kö-
tődési készségét most döntően befolyásoljuk. 

– Hogyan legyünk jelen az életünkben?
– Autóval utaztam egy családdal, és a hét-

nyolcéves kisfiuk nagyon élvezte, hogy a szülei
ott vannak, elkezdett kérdezgetni: apa, apa,
mondd meg, légy szíves, hogy Ausztrália na-
gyobb, vagy Európa! És akkor most Afrika na-
gyobb, vagy Európa? A harmadik-negyedik
kérdésnél valaki azt mondta, ne kérdezz már hü-
lyeségeket, Pistike! Ne nyaggasd az apádat, nézd
meg a Google-ban! A kisfiú két másodpercig
csöndben volt, utána igazi gyermeki csalódott-
sággal azt mondta: hát pedig én csak beszélget-
ni akartam, már azt sem lehet? Tulajdonképpen
egészséges kisfiú, hogy ő még kérdez.

Az a kérdés, hogy mi vagyunk-e még olyan
egészségesek, hogy fölismerjük, a gyerekeink
még minket akarnak.

Amikor megkérdezi, hogy Ausztrália na-
gyobb, vagy Európa, nem információt akar, ha-
nem kapcsolódni szeretne. És azt az örömet
átélni, hogy apa tudja a választ, hogy nekem mi-
lyen apukám van, hogy apukám ezt is tudta, és
hogy apukámhoz mindig lehet fordulni, és hogy
amikor apa válaszol, akkor nem információkat
ad pusztán, hanem egy érzelmi kapcsolat bon-

takozik ki kettőnk között. És ha apa válaszol,
amikor én kérdezek, mit tanulok meg: hogy ér-
demes bíznom az apámban, hogy az egy biztos
dolog, mert apához fordulhatok.

– A gyerekekben megvan ez a természetes kap-
csolódási szándék?

– A technológia semmiről sem tehet, mi te-
hetünk bármiről is, ami történik. A technológia
se nem jó, se nem rossz, egyszerűen kész van, a
kezünkben van. Azt látom, még a szűkebb kör-
nyezetemben is, hogy apukák és anyukák, akik
szeretik a gyerekeiket, a megfelelő és pontos in-
formáció hiányában pedagógiai eszközként
használják az okostárgyakat, nem is sejtve, hogy
annak mi a hosszú távú következménye.

-PF-

1945-ben, közvetlenül a pesti ostrom után egy
templomát elvesztett gyülekezet egy néhány
szobás lakást szerzett istentiszteleti helynek. Az-
tán jöttek a gyülekezet tagjai, hogy nagy baj
van, mert az orosz katonák éppen ott mulatoz-
nak, esznek, isznak, táncolnak. A gyülekezet lel-
késze remegő térdekkel ment, hogy
intézkedjen, hiszen tudta, hogy azt ígérték, min-
den papot felakasztanak. Már messziről hallotta
a nagy vigasságot. Mikor belépett, németül kez-
dett dadogni: Ich bin pópa! Nem vagy te pópa,
hazudsz, nincs szakállad! Én szakállatlan pópa
vagyok – válaszolta a lelkész. Aztán nagy nehe-
zen el tudta mondani, hogy ez egy templom,
ahol táncolnak a katonák, mire a hadnagy ismét
hazugsággal vádolta, hisz sehol sem voltak az
orosz ortodox egyházra oly jellemző ikonok. Vé-
gül sikerült elmagyaráznia, hogy ez másfajta
templom, s jelenteni fogja a parancsnokságon,
ha nem hagyják abba a mulatozást. Erre az meg-
ígérte, hogy mindent rendbe fognak tenni. Más-
nap a hadnagy körbe vezette az épületen.
Asszonyok súrolták a padlót, s ezt mondta a ka-
tona: Na, nézd meg pópa, ilyen tiszta még nem
volt a templomod. Tudod, mi nem tudtuk, hogy
ez templom.

Pünkösd jelentése: 50. nap. Mennybemene-
tel után 10 nappal (Húsvét után 50 nappal) Jé-
zus tanítványai együtt voltak, imádkoztak, mert

tudták, mennyei erőre van szükség ahhoz, hogy
11-en elmenjenek az egész akkor ismert világra,
s adják tudtul, hogy Isten Fia, Jézus meghalt a
bűneikért, feltámadt, s a benne való hit örök
életre ment meg. S ekkor betöltötte őket a Szen-
télek, azonnal elkezdtek prédikálni a Jeruzsá-
lemben az ünnepekre összesereglett különféle
nemzetiségű tömegnek. 3000 ember tért meg
és keresztelkedett meg, s alkotta az első kereszt-
yén gyülekezetet. S a Szentlélek műve az, hogy
az Egyház ma is él, növekszik és fejlődik. Pün-
kösd tehát a Szentlélek kitöltésének és az Egy-
ház születésének az ünnepe.

Joggal kérdezheti valaki, hogy ez most ko-
moly? Ez, a sok sebből vérző, bűnökkel terhelt
egyház a Szentlélek műve? Isten lakóhelye? En-
nél többet is mond a Szentírás: Krisztus testének
nevezi. S róla is (Krisztusról) azt olvassuk Ézsaiás
könyvében, hogy nem volt neki szép alakja, el-
takartuk előle arcunkat, megvetett volt, nem tö-
rődtünk vele, pedig a mi betegségeinket
hordozta. Ezért volt olyan visszataszító. Ezért
ilyen sokszor az egyház is. De ami még nagyon
fontos: a mi testünk is a Szentélek temploma…

Az orosz hadnagy azt mondta, hogy nem
tudta a lakásról, hogy az templom. Nem volt
olyan a külcsín, nem volt szakáll meg ikon. Ne-
künk is van elképzelésünk az egyházról, olyan
idealisztikus. Elfeledkezünk arról, hogy az belő-

lünk áll össze, olyan, amilyenek mi vagyunk. S el-
feledkezünk arról, hogy Isten Szentlelkének a
temploma vagyunk. Igen, nem így neveltek,
nem annak szántak, esetleg nem kereszteltek
még meg, és nagyon nem érezzük azt, hogy
méltók lennénk… Nem is tudtuk, hogy temp-
lom vagyunk! Pedig igen!

BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Nem tudtuk, hogy Pünkösd van!

Okoseszközök

Misék, események, információk
Tervezett szentmisék a nagytarcsai templomban: 
Május 13, 27-én és június 10, 24-én 11.30-tól 
Május
• 27-én elsőáldozás (7 gyermek) a nagytarcsai
templomban.

Események a kistarcsai plébánián
Június
• 9 szombat évzáró a plébánián 
• 10. vasárnap 10.30 Te Deum 
• 30. szombat, Váci Egyházmegyei Találkozó, kere-
tében 2. NaHallod! Találkozó Mátraverebély-Szent-
kúton. 
Július • 1-jén, 10.30-tól Kiszel Mihály atya aranymi-
séje a kistarcsai templomban.

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

MEGHÍVÓ KONCERTRE

Szeretettel hívunk mindenkit 2018.
június 2-án, szombaton de. fél 12-kor
a Szivárvány Evangélikus Óvoda ud-
varán tartandó Pintér Béla koncertre.
Eső esetén az Evangélikus Templom-
ba! A belépés ingyenes!
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Kora nyári piac

Péntek van. Az egész heti munka után  fáradtan araszolunk hazafelé a du-
góban. Mégis jó kedvem van, hisz ha péntek, akkor piac, ráadásul ma kü-
lönleges piac lesz, hisz felajánlás érkezett. Izgatottság szalad át rajtam,
öröm tölt el, mosolyogva folytatjuk utunkat, és már szinte érzem, ahogy
lüktetve zsibong a piac, hallani vélem Fazenda Mártika csengő kacaját és
ahogy libben felénk a szélben a „Hát hellóóó” és a „Liza, gyémántom...” ki-
áltás, amikre még nem is tudok válaszolni, mert leköti figyelmem, hogy
Pisti (FLEX) már integet, hogy: „Gabika! Liza! Ide álljatok!", hisz rend van itt,
kérem.  A másik oldalról zöldséges Zsolti dudál ránk, és ahogy kiszállunk,
mélyet szippantunk a Marosi Kürtőskalács bódéjából áradó vanília és fa-
héj illatból, hisz ők már ezzel is köszöntenek mindenkit a piac kapujában. 

A piac Nagytarcsán a legkülönlegesebb hely, ide érsz, és az élet üteme
pezsgésre vált, mindenkit átjár a szeretet és a mosoly, mintha haza érkez-
nél egy nagy-nagy családba.

Ma is készültünk a piacozásra, és nem csak a kosarat és a tárcát raktuk
be, hanem a lelkünket is ünneplőbe öltöztettük. Tettük ezt azért is, hisz a
jól megszokott piaci kínálat mellett elindult a „jó idő” szezon, és ezzel a ha-
vi egyszeri főzés a piacon, bizony! A Fazenda Farm, vagyis Ecseri Márti és
Pisti, csodálatos emberek, példátlan szorgalmukkal hozták létre a tanyát,
ahol őstermelőként magas színvonalon és kiemelkedő minőségben állít-
ják elő termékeiket. Példamutatásukkal megtanították nekem is, hogy ha
jó vagy valamiben, akkor ezt mások segítésére is kell használnod. Tudás-
ukat megosztva segítik és inspirálják környezetüket is. Azt hiszem ezzel el-
indították sokunkban a változás, a jobbá válás folyamatát is. A mai piacon
babgulyást főznek, és a teljes bevételt a Szilágyi Lizáért Alapítvány javára
ajánlották fel. Jót enni – jót tenni? Igen. Segíteni jó! Lizát is átjárta már az
úton a szeretet és a boldogság, ami itt várta. Boldog, mosolyog, sőt kacag.
Az izgatottság szinte a tetőfokán, Ecseri Pisti ölelésre és kóstolásra hív, azt
hiszem, ezen a ponton túlcsordult a szívem, és szememen könny formá-
ban cseppen ki a boldogság. 

Sokan érkeznek, mindenki kicsit kinyílik, és az adománnyal egy kis sze-
retetcseppet is ad. Érkeznek anyukák babakocsival, és a toló karra akasz-
tott cekkerekből kilógó petrezselyemlevél integet, egyik gyerkőc arcán
maszat a kürtőskalácstól, a másik kocsiból kiflivég morzsa hullik... Iskolá-
sok érkeznek, hisz a tanításnak is épp vége már, Lizáról kérdeznek, hogy
miért ül kerekes székben, tud beszélni? Őszinte érdeklődésük jól esik...
Egyszer csak egyikük visszaszalad, aprópénzt szorongat, és „én is szeret-
nék segíteni... nekem csak ennyi van, de ezt szeretném odaadni...” ... és ez-
zel megérkezett kérem a nap egyik legnagyobb, legszívbőljövőbb
adománya. Az adománygyűjtésre kihelyezett üvegen megcsillan a nap-
fény, érkeznek a háziasszonyok, szomszédok, barátok, jól menő vállalko-
zók, képviselők és polgármester úr is... Krisztina is megérkezik, mint a piac

megálmodója és védangyala, körberepül és vidámságot szór szét min-
denki közt.  Az óriás üstből egyre fogy a mennyei babgulyás, mintha fene-
ketlen katlan lenne, a padokon friss kenyér mellett fújják-szürcsölik a forró
levest, beszélgetések, pletyka,  van aki rohan, így fedelet is kér a tálra, és
elviszi, de egy mosolyra és jó szóra mindenki odalép Lizához. A záráshoz
közeledve az üst már üres, néhány csalódott arc, aki lekéste a levest... aztán
sebaj, ők sem bánkódnak, egy kis disznósajt, hagyma, paprika, friss kenyér
kerül. Csendesedik a piac, pakolnak az árusok. Köszönjük, jó volt, finom
volt, szeretetteljes volt.  

Figyelj, várd a pénteket, hisz minden pénteken eljön a piacra a csoda
is, gyere, és bizton állíthatom, itt te is megleled. 

PAPP GABRIELLA, SZILÁGYI LIZA ÉDESANYJA

„JótEttem“ Lizáért
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Május 16-án „Egyél komposztot – talajtól a parajig” figyelemfelkeltő cím-
mel előadást hallgathattunk a házi komposztálásról. Az előadást

Nagytarcsa Község Önkormányzatának támogatásával szerveztük meg.
Örömünkre az előadásra szép számban jöttek érdeklődők, többek kö-

zött sok fiatal család is. Előadónk, Gellért Miklós, a SZIKE Környezet és
Egészségvédelmi Egyesület elnöke az előadás szellemiségéhez híven, kör-
nyezetbarát módon, biciklivel érkezett Nagytarcsára. 

Miklós a 90-évek elejétől foglalkozik intenzíven a környezetvédelem-
mel. Választott szakterülete a helyi komposztálás. A kertészeti egyetemen
az Öko-Fórum Alapítvány komposztálási tanfolyamának elvégzése komoly
lökést adott a témával kapcsolatos intenzív ismeretterjesztő, program-
szervező tevékenységéhez. Számos kiadvány fűződik nevéhez, többek kö-
zött a Mindennapi komposztálás című ismeretterjesztő anyag is.

2005-ben a Fővárosi Hulladékszolgáltató Rt. megbízásából kidolgozta a
Főváros Házi Komposztálási Programját. A környezetvédelmi tárca számá-
ra pedig országos léptékben prezentálta ugyanezt. Miklós kezdeménye-
zésére, az általa lefektetett alapelvek figyelembe vételével az országban
az elsők között Budapest XVI. kerületében kezdődött meg a házi kom-
posztálási program. Azóta a II., a XIV., XV., valamint a XIX. kerületben és or-
szágosan is elindultak hasonló programok. Gellért Miklós nevéhez
kapcsolódik az az ismeretterjesztő anyag, amit iskolákban és óvodákban
is használnak. 

A vetítéssel egybekötött előadás során megdöbbentő adatokat tud-
tunk meg az évente keletkező hulladékmennyiségről, a környezetszeny-
nyezésről, a termőföld területek vészes csökkenéséről, illetve a kemikáliák
negatív hatásairól is.

A kukába kerülő háztartási hulladéknak az egyharmada, fele
olyan alapanyag, amelyből minden különösebb fáradtság nélkül a
kerti és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen tápanyag, kom-
poszt készíthető. A konyhából kikerülő zöldség-, és gyümölcsmarad-
ványokat, a kertben képződő faleveleket, levágott füvet, elszáradt
virágot gyűjtőnéven zöldjavaknak nevezzük. Ezekből a talajban lakó
milliárdnyi apróbb-nagyobb élőlény szorgos munkával állítja elő a
humuszt vagy más szóval komposztot – ha hagyjuk.

Világszerte romlik a talajok állapota. Ez különösen elszomorító hír, ha
arra gondolunk, a dísz- és haszonnövényeink a növekedésükhöz szüksé-
ges tápanyagot teljes egészében a talajból nyerik. A probléma abból fa-
kad, hogy egyre csökken a termőtalajok szervesanyag-utánpótlása.
Elrettentő példa, ahogy ősszel a lehulló faleveleket gondosan összegyűjt-
jük, elégetjük vagy bezsákoljuk és elszállíttatjuk. 

A komposztálás valójában a természetben zajló szervesanyag-után-
pótlást elősegítő tevékenység. Nem teszünk mást, mint ahelyett, hogy a
háztartásban, a kertben keletkező, feleslegesnek tűnő, természetes, kom-
posztálható maradványokat a kukába dobjuk, a természet gondjaira bíz-
zuk. 

A komposztálás során egy csodálatra méltó folyamat zajlik le, az alap-
anyagok elemeikre bomlanak, majd új anyaggá alakulnak. Ez az anyag a
humusz, vagy ha úgy tetszik, komposzt, rengeteg tápanyagot, vitamino-
kat, ásványi anyagokat, és sok más élő anyagot tartalmaz. Ezek a tápanya-
gok biztosítják majd például a növények ellenálló képességét is. Így azután
a környezetszennyező műtrágyák és növényvédő szerek káros hatásait is
megelőzhetjük.

Az előadások során megismerkedhettünk a mulcsozás, azaz a talajta-
karás előnyös tulajdonságaival, mellyel például megszabadulhatunk a fo-
lyamatos öntözés gondjától-bajától.

Előadónk kitért a fás anyagok komposztálására, illetve, hogy miért elő-
nyös, ha a levágott füvet nem gyűjtjük össze. Megtanultunk néhány olyan
praktikát, melynek segítségével megelőzünk néhány kellemetlen mellék-
hatást, továbbá meggyorsítjuk a komposztképződés folyamatát. 

Akit bővebben érdekel a téma, a SZIKE egyesület oldalán számos hasz-
nos és érdekes információt találhat http://www.szike.eu

Előadónktól papír alapú ismeretterjesztő anyagot is kaptunk, ezt intéz-
ményekben, illetve a Nagytarcsai Piacon fogjuk elérhetővé tenni. 

Az előadás végén egyik legifjabb hallgatónk közreműködésével egy
kerti komposztáló került kisorsolásra. Ezúton is gratulálunk a szerencsés
nyertesnek, Zavicsa-Varga Viktóriának!

Köszönjük mindazok segítségét, akik hozzájárultak az előadás meg-
szervezéséhez.

Rónainé KRISZTINA
KÉPVISELŐ, 

Április közepétől igazi nyári időjárás köszöntött be. Reméljük, idén ha-
mar ízlelhetünk friss, szabadtéri földiepret, zsenge zöldborsót.  A ta-

vaszi szezon a Nagytarcsai Piacon nagy sikerrel indult. A standokon már
megjelent a ropogós újhagyma, a vitamindús hónapos retek, és az ott-
honi vázába is választhatunk szép vágott virágokat. Kezdődnek a szezo-
nális vásárok, elsőként az eperrel. A vásárlók örömére már minden héten
két füstölt árus kínálatából lehet válogatni, rendszeresen jönnek a kür-
tőskalácsosok. Új szolgáltatással is bővült a piac: Szabó Antal úr kulcsmá-
solással, kés-, szerszám- és láncfűrész-élezéssel áll a nagytarcsaiak
rendelkezésére, sőt kerékpárjavítást is vállal. Ezermesterünk most már
minden héten kint lesz a piacon. A gyönyörű konyhai fazekastermékek
választéka is bővült, már bögrék, tányérok is kaphatók. 

Piacunkon a csodás tejtermékek, sajtok, joghurtok mellett kiváló mi-
nőségű tehéntej is kapható! A nagyjából 4,2 százalékos, teljes tehéntejet
kedvező, 180 Ft/liter áron lehet megvásárolni. Steril hűtőtartályból köz-
vetlenül a vásárlók részére fejtik palackba. Mi nagyon szeretjük! Sokáig
eltartható forralás után. Megaltatva a régi idők csodás aludttejét ízlelhet-
jük. Nyáron ez az egyik legegészségesebb hűsítő.

Nagy siker a havonta egyszer megtartott főzős piac, VEGYÉL JÓT-
EGYÉL JÓT szlogennel, amikor is a Fazenda Farm főz a vásárlóknak valami
finom meleg egytálételt. Márti és István az első főzés bevételét nagylel-
kűen jótékonysági célra ajánlotta, Szilágyi Liza javára. Liza itt él Nagytar-
csán, számos nehézséggel küzd, terápiája és fejlesztése szülei számára
komoly anyagi megterhelést jelentenek. Létrehoztak egy alapítványt Li-

záért, melyet adónk egy százalékával is támogathatunk. Az István által fő-
zött finom babgulyás az adományozók jóvoltából gyorsan el is fogyott.
A nemes kezdeményezésről Liza édesanyja egy külön cikkben számol be. 

A következő főzős piac jó idő esetén május 25-én, pénteken lesz, a
farm saját alapanyagaiból készült csülökpörkölttel várja a kedves vásár-
lókat. Újdonságnak szánjuk a nyári időszakban havonta egyszer megtar-
tott szombati piacokat, melyeket kézműves vásárral, bolhapiaccal
szeretnénk egybekötni. Mivel többen igényelték a szombat délelőtti vá-
sárlás lehetőségét, ezért most belevágunk. Meglátjuk, mennyire lesz si-
kere. Mire a kedves olvasó kezében tartja a lapot, az első alkalmon, május
12-én már túl is vagyunk. A következő szombati piacot június 9-én szom-
batra terveztük, 8-11 órai nyitva tartással. Asztaligény, árusítási lehetőség
ügyében kérjük keressék piacfelügyelőnket, Fehér Istvánt a 30/353-12-90
telefonszámon. Ezúton is hálásan köszönjük Istvánnak számos segítsé-
gét!  

Piacunk idén júliusban lesz négyéves. Azért álmodtuk meg, azért dol-
gozunk fejlesztésén, hogy lakosainknak megteremtsük a lehetőséget
helyben, vagy környéken termelt friss, magyar élelmiszerek vásárlására.
Piacunk már bizonyított! Köszönjük a sok pozitív visszajelzést és az építő
kritikából is igyekszünk tanulni.

Júliusban egy kedves, születésnapi piacnappal is készülünk.

Rónainé KRISZTINA KÉPVISELŐ, 
PIACSZERVEZŐ

A komposztálásról
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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!

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
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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  Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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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Kövesse nyomon
Nagytarcsa 
és a térség 

eseményeit 
a SzilasTV 

műsorában! 

Lbub GYÓGYPEDIKŰR
Nagytarcsa, Bocskai u. 55. 

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

Fekete Nándor többszörösen nívódíjazott, kiváló zeneakadémiai diplomás orgonaművész
látványkoncertje érkezik templomunkba június 3-án, vasárnap 18 órai kezdettel. „Zene a
képekben” című látványkoncertjén a közönség azt a 150 darab művészi fotót láthatja ze-
néhez időzítve a kivetítőn, amelyek a zeneszerzők lelki szemei előtt is lebeghettek a mű-
vek megalkotása közben. Az egyórás koncerten világhírű zenekari alkotások zseniális
orgonaátiratai sorakoznak fel, és ez alkalommal sem maradhatnak el tolmácsolásában a
zeneművek hátteréről szóló történetek, amelyek továbbsegítik megértésüket. A lenyűgöző
hangzásról Európa legmodernebb szállítható koncertorgonája gondoskodik majd. Az el-
adott elővételi jegyek 25%-a – amelyek a plakátokon felsorolt személyeknél kaphatók –,
a halmágyi fiatalok magyarországi nyári táboroztatását segíti.

Nagytarcsai könyvelő iroda mérleg-
képes végzettséggel és  gyakorlattal
rendelkező munkatársat keres, teljes
munkaidőre.
Elérhetőség : www.csimairoda.hu
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Barbara kutyakozmetika 

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

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

Juka Bt.
Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás-

Nagytarcsa szomszédságában!

Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása. 

tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat.
2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
Munkafelvétel: 06/30/650-03-47

Műszaki vizsga: 
06/30/650-03-46;     06/30/650-03-45

Fax:06/28/506-086
E-mail: info@jukabt.hu 
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Füstölt áru minden hétvégén!

KÖVETKEZŐ VÁGÁSOK:
w május 18‐án, pénteken 12‐18‐ig
w május 19‐én, szombaton 8‐12‐ig
w június 1‐én, pénteken 12‐18‐ig
w június 2‐án, szombaton 8‐12‐ig

A megrendelt húsárut pénteken 18 óra után
ingyenesen házhoz szállítjuk!

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




