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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 301/2013. (XII. 18.) számú 
határozatával Települési Értéktárat, valamint Települési Értéktár Bizottságot hozott létre. 
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) számú 
Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján „Az értéktár bizottság félévente, 
legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének.” 
Az előterjesztés mellékletét képezi Csaja János, a Bizottság elnöke által megküldött 
beszámoló. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslatok 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési 
Értéktár Bizottság 2017. I. félévi beszámolóját. 

Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 

 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. augusztus 16. 
 
 
        Solymosi Sándor 
               polgármester 
  

 



 

1. számú melléklet 
 

Kistarcsa Értéktár Bizottság Jelentés 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésén úgy 
döntött, hogy Települési Értéktárat valamint Települési Értéktár bizottságot hoz létre valamint 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistarcsai Települési Értéktár 
bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, valamint felhatalmazta a 
polgármestert a Bizottság feladatainak ellátásával összefüggő költségek fedezetének az évi 
költségvetésben történő biztosítására. 
 
A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján az értéktár bizottság 
működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.  
Az értéktár bizottság 
 
a) legalább három tagból áll; 
b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos 
módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával 
foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; 
c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a 
helyi önkormányzat képviselő-testületének. 
(2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi 
és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és 
pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja. 
 
Az Önkormányzatban személyi és szervezeti változások történtek. Az Értéktár bizottság 
követve az eseményeket ugyancsak személyi változásokat eszközölt.  
A bizottság elfogadta Gergely Zsolt lemondását és szavazással egyhangúan elfogadta Lippai 
Klaudia felvételét a bizottságba. 
A bizottság az elmúlt években a következő elemeket vette fel a helyi értéktárba: 

- a kistarcsai volt Internáló Tábor 
- Bajvívó Magyarok 
- Bajvívás  

 
Ezeket a fentebb említett elemeket a Pest Megyei Értéktár is felvette megyei értékeink közé, 
az alábbiak pedig a helyi értéktár elemei: 

- Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál  
- Kistarcsai Napok 
- Görhönyfesztivál és Városnapja, 
- Keresztelő kút medencéje a Rózsafüzér Királynője Templomban 
- Szilas-patak tanösvény 

 
Épített értékek és hagyományőrző és hagyományt teremtő rendezvények mellett a bizottság 
foglalkozott gasztronómiai értékekkel is mivel rendezvényink között gasztro fesztiválok is 
találhatók. 
Két jellegzetes helyi illetve régiós ételre tett a bizottság javaslatot, az egyik természetesen a  

-  „görhöny” -re 
a másik pedig: 

- helyben és a régióban készített „diós batyu”-ra. 
 

- A bizottság az értéktári elemek közé felvette a Böllérfesztivált is.  



 

Az első Böllérfesztivál 2012-ben került megrendezésre, szerény számú résztvevővel. Az 
elmúlt néhány év alatt az leglátogatottabb rendezvénye lett Kistarcsa városának. A 
böllérversenyen a részvevő csapatok számának már az Ifjúság tér területe szab határt. A 
fesztiválra határon innen és túl is érkeznek csapatok.  
 
A gasztronómiai értékeken felül a bizottság továbbra is foglakozott további épített értékek 
felkutatásával is. A Pest-megyei értéktár javaslatai mentén a következő elemeket a bizottság 
felvette a helyi értéktárba: 
 

- Kistarcsai Turista Útvonalat 
Ez a turista útvonal, amely a városon belül a már értéktárba felvett és egyéb elemek 
érintésével egy megközelítőleg 6 km hosszú útvonalat jár be, bel és külterületeket is érintve. 
Az útvonal kapcsolódik a Mária úthoz. A kijelölésére a bizottság költségvetési támogatást fog 
kérni. A támogatást passzív és aktív útbaigazító táblák készítésére és tematika alapján 
kihelyezésére fogja kérni. A bizottság árajánlatok kérését indította el ezen elemekre, amiket 
illetve a költségvetés tervezésénél kérünk majd figyelembe venni.  
 

- Rózsafüzér Királynéja Római Katolikus Templomot 
A templom 1882-ben épült, építéséhez felhasználták az egykori „falu” déli részén az Árpád-
kori templom megmaradt köveit, a templom építését 1882 május 1.-én kezdték és még abban 
az évben október első vasárnapján felszentelték (Rózsafüzér Királynője, régi nevén Olvasós 
Boldogasszony, ünnepnap október 7.) ez a nap a templom búcsúja.   
 

-  Református templomot 
A templom 1928-ban épült, a lakosság dinamikus növekedése és vallási összetételének 
változása és természetesen a Református hívek számának növekedése megkövetelte a 
templom építését.  
 

- Szent Imre szobrot 
A szobrot 1938-ban Sidló Ferenc szobrászművész készítette, elhelyezését eredetileg nem a 
jelenlegi helyére tervezték,   
 
- Október 23. teret;  

A tér közvetlenül a néhai internáló táborból megmaradt emlékfal mellett helyezkedik, méltó 
nevet kapott az emlékezésre. Az emléktáblák jegyzik természetesen a teljesség igénye nélkül 
néhány bebörtönzött és mártír nevét. Ugyancsak a fal maradványon a tér felöl helyezkedik el 
Boldog Meszlényi Zoltán püspök agyagból készült portréja. A fallal szemben ugyancsak a 
téren kapott helyet egy kopjafa is amely az összes itt szenvedőnek állít emléket. 
 

- Flór Ferenc szobrot; 
A róla elnevezett megyei kórház bejáratánál áll. A szobor két sziklatömbön áll. A három 
méter magas tömb felső részén láthatjuk a névadó félalakos, 'reliefes-mellszobros', bronz 
alakját, korhű öltözetben. A szobrot 1983-ban készítette Tóth Béla.  
 

- Nepomuki szobor; 
Az eredeti szobrot 1892-ben Csaja István gazda emelte 100. születésnapján. A szobornak a 
háború utáni időszakban sajnos hányatott sorsa volt. Az első csapás akkor érte, amikor 
áthelyezték a Széchenyi utca temető felöli oldalára és eldőlt. A második eldőlés alkalmával 
darabokra tört. A hagyomány szerint ismeretlenek a temetőbe temették el darabjait a további 
pusztítást elkerülendő. A jelenlegi szobor története egy filmvetítéshez kötődik. A Futó homok 
című filmet Kistarcsán forgatták 1943-ban, ebben a filmben látszik a szobor és az eredeti 
helye, a történet nem kötődik Kistarcsához, de jótét lelkek a filmet látva elhatározták, hogy 



 

megpróbálják visszaállítani, újraállítani a szobrot. A Katolikus Egyházközség adományaiból 
2008-ban Varga Attila kőfaragó mester megalkotta a szobrot. Kistarcsa városa gondozásában 
méltó helyen áll, a város déli kijáratánál, szinte az eredeti helyén. 
 

- Simándy szobor; 
Simándy József családja közeli kapcsolatot ápol Kistarcsa várossal, az önkormányzattal, 
egyházakkal és civil szervezetekkel. A szobor állítását a KIKE kezdeményezte, adományokat 
gyűjtve és saját forrásait használva a város központjában állította a szobrot.   
  

- Városban elhelyezett keresztek: 
Külön csatolmányban található. 
 

- Trianoni emlékmű, Ifjúság tér; 
2010-től a Trianoni békedekrétum emléknapja a Magyar Nemzet Összetartozásának a napja. 
Az emlékmű a XX. század legvitatottabb dekrétumára, amely főként Magyarországot 
büntette, emlékeztet. 2011-ben Kistarcsa Város Önkormányzata állította az emlékművet és 
szemben egy UN Apostoli keresztet, (kettős kereszt) 
 

- Hősök tere emlékmű; 
1937-ben állított Kistarcsa nagyközség. A szobor szimbolikus jellegű, az I. Világháború 
Kistarcsa hősi halottainak állít emléket a szobor talapzatán az óvoda felől, névszerinti 
felsorolásban. Az emlékmű tetejéről az 50-es években lekerült a párnán fekvő Szent Korona 
és előbb vörös csillag később valamiféle lángnyelveket szimbolizáló elem került. 1998-ban az 
I. Világháborús hőseinek emléktáblája mellé a II. Világháborús hősi halottak tiszteletére 
felkerült egy emléktábla. 2014-ben Kistarcsa Város Önkormányzata felújította az emlékművet 
illetve eredeti állapotába visszaállította. 
 

- Zsidó temető; 
Magyarországon a Középkortól az Újkorig az Izraelita vallású és származásúakat nem 
temették egy helyre a többi elhunyttal, Kistarcsán a temető messze a falutól a Dnyinyiszkáról 
a Körmösök felé vezető út jobboldalán, a nagytarcsai Öregszőlők felé tartó út sarkában 
helyezkedik el. Sajnos a temetőről és ott eltemetettekről nincs információnk. 2012-től a 
MAZSIHISZ levélben erősítette meg terület tulajdonjogait és kegyeleti helynek nyilvánította. 
A sírokon időről időre a kegyelet jeleként kavicsokat helyeznek el.  
 

- Temető; 
A középkori forrásokban a temető minden alkalommal említésre kerül, annál inkább is, mert a 
település temploma valaha itt helyezkedett el. Néhány mostanában végzett tanulmány arra 
utal, hogy a templom a többi forrással szemben nem a XIV. században épült, hanem kora 
Árpád-kori építési stílus jegyeit hordozta magán. 
 

- Szlovák Néprajzi Gyűjtemény; 
A településen 120 évvel ezelőtt többségben lévő szlovák nemzetiségűek lakták, a nem szlovák 
származásúak asszimilálódtak a szlovákhoz, a különböző nemzetiségek jelenlétéről a régi 
családnevek árulkodnak. A közösség összegyűjtötte és közszemlére adományozta a 
gyűjteményt, amit a Civil-házban lehet látogatni.  
 

- Székely kapu; 
A Vojna család ajándéka Kistarcsának. 2006-ban állították. A története igen sajátságos, A II. 
Bécsi döntés után 1940-ben Magyarországhoz visszacsatolták Észak Erdélyt, az akkori 
községi jegyző Torjáról származott és hazautazásához csatlakozott néhány kistarcsai is. A 90-
es évek elején egy csoport utazott Erdélybe és pihenőre megálltak Torján ahol az ott lakók 



 

egy fényképet mutattak egy csoport kistarcsairól. A két város azóta már testvérváros és 
aktívan ápolja a kapcsolatot. A kapu a két nép testvériségét jelképezi.  
 

- Civil ház – emléktábla; 
Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc dicső tavasz hadjáratának az egyik legdicsőbb 
csatájához Aulich Lajos katonái a kistarcsai határban álltak csatasorba, az Isaszegi csatába 
Kistarcsáról toborzott katonák is részt vettek. A táblát Kistarcsa közössége emelte 1936.ban.  
 

- Mindenki Karácsonya; 
December első péntekén kerül megrendezésre Kistarcsa Város Önkormányzatának jóvoltából 
és a helyi vállalkozók támogatásával a város legnagyobb karácsonyi egynapos 
programsorozata a Mindenki Karácsonya. Kreatív gyermekprogramokkal, koncertekkel, 
bábelőadással, helyi sport- és táncegyesületek fellépéseivel, sztárvendégekkel és apró 
finomságokkal is készülnek a szervezők és teremtenek Karácsonyi hangulatot. A rendezvény 
a Csiga-ház előtti téren zajlik jórészt.  
 
A fentebb említett elemek mindegyike sajátságos történettel rendelkezik, természetesen csak 
kivonatot tettünk a jelentésbe. 
 
Az Európai Unióban a régiók, illetve a földrajzi helyek egyre fontosabb szerepet kapnak, 
minden helyben őrzött épített és nem épített érték fontosságára sajátságos védelmére és 
jelzésére is törekednek. Ezt követve természetesen Magyarországon is megjelentek ezek a 
törekvések, amelyeket a törvények támogatnak országos, megyei és helyi szinten. 
Magyarország megközelítőleg 3200 településéből ez idáig közel 800 településen jött létre 
értéktár bizottság, köztük 8 tájegységi értéktár bizottság található. 
A bizottság folytatja a munkát helyi, megyei, illetve országos értékek felkutatásában, vagy 
akár ezen értékek Hungaricummá válásának elősegítésében.  

 
 
 
Tisztelettel  
Csaja János  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Kistarcsai keresztek 

 

Néhány évvel ezelőtt Kereszti Ferenc felkérésére a Kultúrális hét keretén belül elvezettem az 
„Örökségséta” programban az érdeklődőket a kistarcsai keresztekhez. Ezen alkalomra 
összegyűjtöttem a kereszteket állítók neveit, illetve a leszármazottaikat. Ezek a keresztek 
kistarcsai utak mellett, a határban és a templom mellett találhatók.  

Néhány gondolatot engedjenek meg a keresztállítás hagyományairól általában és 
természetesen Kistarcsán. 

Útmenti keresztnek nevezzük mindazokat a szabadtéri kereszteket, vallásos jelképeket, 
amelyek nem az egyház liturgikus cselekményeinek színhelyén - templom, temető, kálvária – 
állnak, de más hangsúlyos vagy nevezetes helyeken is előfordulnak folyók partján, mezők, 
falu szélén, balesetek, esetleg katasztrófák helyén is. 

A kereszteket falusi mesterek, ügyes kezű parasztok, esetleg kőfaragást is tanult emberek 
készítették. Külső megjelenésüket több tényező befolyásolta hivatalos egyházi művészet, 
mesterségbeli hagyományok, befogadó emberek kultúrája. Fontos, hogy ezeket az emlékeket - 
mivel a szabad ég alatt állnak - nem készíthették bármilyen anyagból. Ezeknek időt álló 
építményeknek kellett lenniük. Az apró formák és részletek alapos megmunkálása is 
fölösleges volt, mert az idő vasfoga úgyis eltüntette, elmosta mindezt. Közép- és Nyugat-
Európában a keresztek mellett imádkoztak és áhítatot tartottak a hívők. Domborművek 
figyelhetők meg rajtuk, amelyek eleinte bibliai történeteket ábrázoltak. A X. században 
azonban már a megfeszített Krisztus látható a középpontban. A XVI. században megjelentek a 
reformáció gondolatai, melyek magukkal hozták katolikus részről az ellenreformációt. Ez 
utóbbi sikerének jeleként új templomokat építettek. Emellett vidéken megjelentek a 
reformáció ágazatai által elhódított területek visszahódítására irányuló jelek szobrok, 
keresztutak, keresztek. 

A késő középkorban és újkorban mély kegyességi érzés hatása érezhető, mert imádkozáshoz 
és áhítathoz a szabad ég alatt állítottak fel kereszteket. Ez a szokás érvényben volt Közép- és 
Nyugat-Európa minden országában. A XVII-XVIII. században egyre több okból állítottak fel 
kereszteket, összedőlt templomok, kolostorok emlékére, csaták és más, vallásosan értelmezett 
események emlékére, vezeklésként az elkövetett bűntettekért, fogadalom teljesítése céljából, 
emlékeztető jelként nevezetes eseményeknél, hálából. A XVIII. század végén már nem 
tekintették a hegyeket a szellemek és démonok lakóhelyének, ezért egyre jobban vonzották a 
turistákat. Ekkor terjedt el az is, hogy az Alpok és a Német- Középhegység jelentosebb 
csúcsain gipszkereszteket állítottak fel. 

Magyarországon szabadtéri keresztek állításáról a középkor óta beszélhetünk. Egyes 
kutatások szerint az útmenti keresztek a középkori templomok, monostorok keresztjeinek 
mintájára épültek. A család földjén állították fel, és mint a templomok, monostorok keresztjeit 
oltalmazó és felajánló céllal. A középkorban leginkább gonoszűzés céljából állítottak fel 
kereszteket. Valószínű, hogy a reformáció korából ismert képrombolásnak sok ilyen emlék 
esett áldozatul. Egyes vélemények szerint a ma álló keresztek között már nem nagyon 
találhatunk olyat, amelyet a XVIII. századnál korábban létesítettek. A katolikus megújulás 
során jezsuita szerzetesek misszionáltak az országban. A tanítás hatásának megőrzéseként 



 

országszerte állítottak fel kereszteket. Ezeknél a kereszteknél gyakran tartottak búcsúkat, és 
naponta jártak ide imádkozni és énekelni. A népet ez által is a kereszt tiszteletére nevelték. 
Ehhez járult még az esti harangszó figyelmeztető szava is. Gyakran előfordult, hogy a 
bűnbánati körmenet alkalmával körbevitt kereszteket állították fel a földek végébe, falu 
szélére, utak mentén, stb. a természeti csapások és károk ellen. A XVIII. században 
megtörtént a jobbágyfelszabadítás. Ezután már a parasztság is rendelkezett anyagiakkal, 
amelyből kereszteket tudtak állítani. Így ebben az időben vált gyakorivá ez a szokás. A XIX. 
század második felében készültek az úgynevezett palóckeresztek, melyek sok esetben 
kiemelkedő népművészeti értékűek. Az Alföldön a tanyasi iskolák kiépülésével terjedt el 
leginkább a keresztállítás gyakorlata, míg századunkban a világháború hatására állítottak fel 
sok feszületet. A keresztek anyaga koronként és területenként változott. Fakereszteket 
elsősorban falvakban, kőkereszteket pedig városokban állítottak fel. A polgárosodás ütemében 
azonban egyre elterjedtebb lett a falvakban is a kőkeresztek állítása. Kezdetben kőből és fából 
munkálták meg a kereszteket, később viszont kedveltté vált a műkő és az öntöttvas is. A 
korpusz anyaga is változott: Készítettek fából, bádoglemezből, műkőből, öntöttvasból vagy 
más ritka anyagból. Megfigyelhető a magas talapzat, amelyre feliratot tettek. Ez a felirat 
árulkodik az állíttató nevéről, az állítás idejéről és néha okáról. A fakeresztek egyik típusa, a 
már említett palóckereszt, melyet lapos faragások díszítenek. Kőkereszteket rendszerint olyan 
helyeken állítottak, ahol volt a környéken megfelelő alapanyag. Természetesen akadt más 
alapanyaggal rendelkező területeken is kőkereszt, de ezeket inkább vagyonos családok 
állították. Fából elvileg bárhol állíthattak keresztet, így ezek helyét nehezebb meghatározni. A 
fa elkorhadt, és ez által eltűnt a kereszt is. Jobb esetben újat állítottak a helyére, gyakran 
kőből.  

A keresztek többsége útkeresztezodés mellett vagy egy birtok végében áll Elõfordulnak 
azonban máshol is. Ily módon megkülönböztethetünk olyan kereszteket, amelyek templom 
vagy temető területén állnak, utak mellett vagy útkereszteződésben állnak. Némelyik ma már 
magányos, elhanyagolt, de valaha sokat használt út haladt mellette. A keresztek nagy részét 
fogadalomból vagy hálából emelték, esetleg régi szerencsétlenségek emlékeként. A keresztek 
egy részét magánszemély vagy család állíttatta, más esetekben azonban több személy vagy 
család, esetleg egy egész faluközösség fogott össze. A keresztek elnevezése is többféle lehet, 
a nevüket kaphatták az állíttatókról, a területről, ahol állnak, az útról, amely mellett állnak 
vagy valamelyik megjelenési sajátosságukról. Ha a keresztet nem védett területre, vagyis nem 
templom és temetõ területére állították, akkor gyakran kerítéssel vették körül, amely egyrészt 
védte a keresztet a legelésző állatoktól, másrészt figyelmeztette az arra járókat a hely szent 
voltára. Ez a kerítés általában 80-120 cm magas volt és 2x2 méteres területet fogott közre. 
Népi szokásjog szerint a kereszt és a körülötte lévő kis kert az egyház tulajdona volt, bár 
telekkönyvileg vagy más írásbeli megegyezésben nem írták át. A kereszt körüli területet az 
állíttató család vagy közösség, főleg az eladó lányok gondozták. Ők vitték a virágokat és az ő 
feladatuk volt, hogy minden nyári szombaton és a jeles ünnepeken virágcsokrot tegyenek a 
feszület lábához. 

A Nagytarcsa felé vezető úton tipikus útmenti kereszt található, a faluból távozóknak köszönt 
és a faluba érkezőket fogadta. Sztarohorszki István és neje Fogd Anna állította 1914-ben. 
Jelenleg Bellus József családja gondozza. A kereszt Nagytarcsa felé néz, eredetileg 
Kistarcsára nézett, de néhány éve egy autó nekiment, a kereszt ketté tört és kiszakadt a 
talapzatból. A javítást teljes átépítés nélkül csak ilyen formában lehetett megvalósítani. A 



 

helyreállítást a katolikus egyházközség vállalta. Az alapító család kihalása, esetleg elköltözése 
után a környéken lakók viselték gondját a keresztnek és környékének. A kistarcsai Rózafűzér 
Királynéja templom előtt a Makay féle kereszt áll, 1885-ben állíttotta Makay Mihály. Sajnos 
utód nélkül halt ki a Makay család. A keresztet a Varga család 1988-ban felújította és a 
katolikus egyházközség hívei gondozzák.  

A keresztek felszentelése ünnepélyes keretek között történt: bemutattak a helyszínen egy 
szentmisét vagy egyéb liturgiát, prédikációval. A felszentelés után vendégséget tartottak. 2015 
április 25.-én Kistarcsán felszenteltek egy útmenti keresztet. A kereszt a „Dgyiniyszka” 
(Dinnyeföld) elején az elágazásnál áll. Ezen a helyen mindíg állt valamiféle kereszt. Régen 
egy bádog kereszt állt itt majd egy fakereszt. A fakereszt elkorhadt és a legvégére már csak 
ágakból összerakott kereszt állt. A Dolhai és Kovács család jóvoltából ma egy gránit 
talapzaton álló fakereszt kő corpus-szal áll. Szép liturgiát és agapét (vendégséget) tartott a 
közösség ezen a kedves ünnepen. A kereszt és környezete szépen rendben van tartva. 

Az útmenti és temetői feszületek, a régi falusi nép életében jelentős szerepet játszottak. Ezt 
mutatják a hozzájuk fűződő szokások. Áldozócsütörtök hetében hétfőn, kedden és szerdán 
körmenetben mentek a keresztekhez imádkozni. Ilyenkor az emberek, papjuk vezetésével, 
kereszttel és lobogókkal harangzúgás közben egyik kereszttől a másikig haladva megkerülték 
a határt. A keresztjáró napok gyökere a középkorba nyúlik vissza, valószínűleg egy 
misztériumjáték részének továbbélése - Jézus kivezeti tanítványait az Olajfák hegyére, néhol a 
búzaszentelés szertartását is keresztek közelében végezték vagy búcsúk alkalmával 
csoportosan mentek a keresztekhez, ahol énekeltek és imádkoztak. A kistarcsai katolikus 
hívek megújították ezt a szokást, körbezarándokolják a „faluszéli” kereszteket. A nagytarcsai 
úton lévő kereszt után az „Újszöllők-ben állított Huszka-Tanács féle kereszt irányába 
zarándokolnak. A keresztet a Varga család újította fel néhány éve. Műkőből készült talapzat 
és kereszt fém corpus-szal, a felújításnál kerítéssel körbevett imahely. Sajnos a kerítés eltünt 
de a környékét szépen gondozzák. A következő állomás az „Öregszőllők”-ben elhelyezett 
kereszt. Az eredeti kereszt állítása egy baleset utáni felgyógyulásért történt. A felújítását az 
azóta elhunyt Farkas Mihály végeztette. Ez a kereszt fából készült, fém corpus-szal. A kereszt 
Kistarcsára néz, ha valaki a kereszt mellé áll, teljes kistarcsai panorámában van része. A 
visszaút a már említett Dgyinyiszkai kereszt mellett halad Kistarcsára. 

Fontos megemlítenünk még két útmenti keresztet. Az egyik az Aulich utca és Bocskai utca 
sarkán áll. Kissé megroppant állapotban áll a Bolla család állíttatta 1934-ben. A telket, 
amelyen áll a Bolla család tulajdonolta és házépítés közben a családfő leesett a tetőröl. 
Fogadalmat tett, ha felépül, keresztet állít hálából. Sajnos nem tudunk a családról semmit és a 
környékben lakók sem. A telek később a Somhegyi család birtokába került. Mindig van alatta 
friss virág és gyertyák. Az „Újfalusi” kereszt a néhai „Kendi-földek” (Kende családnak voltak 
földbirtokai errefelé) és Kistarcsa határában áll. Akik ezeken a földeken dolgoztak, meg 
tudtak pihenni és elmélkedni egy kicsit a kereszt tövében. A másik fontos kereszt a Szabadság 
útón van a Nosztalgia (valaha Stoller) étteremmel szemben. Csicsiri János és neje Takács 
Julianna állítatta 1914-ben gyermekáldást kértek. A legnagyobb forgalmú út mellett áll, 
mindenki találkozik vele, aki Kistarcsán Budapest-Gödöllő irányban áthalad. Az állíttató 
leszármazottjai élnek Kistarcsán a környezete gondozott.  



 

Kis-Tarcha középkori temploma a jelenlegi temető kerítése mellett az Aulich utcában a 
dombon állt. Innen három irányban lehetett megközelíteni vagy elhagyni a néhai falut, 
minden irányban van kereszt. 

A keresztek helyei fontos pontok voltak a térképeken. Segítették a tanyavilágban és a 
szántóföldeken a tájékozódást. Gyakran ezekről kapták nevüket az egyes tanyadűlők. A 
keresztek tisztelete általános volt a magyar nép körében. Az arra járó férfiak megemelték 
kalapjukat, míg a nõk keresztet vetettek. Gyakran imádkoztak előtte egyénileg, de néha több 
asszony, esetleg egy egész rózsafüzér-társulat kereste fel a falu keresztjeit. Ilyenkor virágot, 
koszorút vittek rájuk, és szükség esetén esőért könyörögtek. Fontos állomások voltak a 
búcsújárás útvonalába esett keresztek. Ezeknél a búcsúsok megálltak imádkozni, énekelni. A 
tanyasi emberek ritkán jutottak el a falusi templomig. Ezért számukra jó időben kereszteknél, 
rossz időben tanyasi iskolák épületében tartottak vasárnapi szentmisét. A keresztekhez való 
zarándoklat nemcsak spirituális élmény, de kiváló kirándulás, világnézeti, kulturális 
hovatartozástól függetlenül hívja mindazokat, akik meg akarják ismerni Kistarcsát, fel akarják 
fedezni környetetét. 

Történelmi, néprajzi és helyi forrásokat felhasználva 

Csaja János  

 

 
 


