
Disznóvágás
Művelődési Ház

Kertbarát kör  
Művelődési Ház

Alapítványi bál
Általános Iskola

Szlovák klub
Művelődési Ház

Jam party
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Bakancsos túra
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a Varázsöböl szervezésében
Ifjúsági Ház
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Művelődési Ház

Tárnoki Asszonyműhely
Művelődési Ház

Filmklub
Művelődési Ház
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Telefon: (23) 387 041 vagy (23) 387 031
Személyes: 06 (20) 573 2392
E-mail: polgarmester@tarnok.hu

Fogadóóra: folyamatosan 
Időpontegyeztetés a polgármester személyes elérhetőségein, 
vagy a polgármesteri titkárságon, a 06 (23) 387 041 telefonszámon, 
vagy a titkarsag@tarnok.hu email címen.

SZOLNOKI GÁBOR DR. ARADSZKI ANDRÁS
2018. február 5., 18.00 óra
2461 Tárnok, Rákóczi út 90. (CBA épülete)
Előzetes bejelentkezés szükséges: +36 (30) 327 6100

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

FONTOS TELEFONSZÁMOK

A Tárnokhír következő száma
2018. március elején jelenik meg.
A lapzárta ideje 2018. február 15.

Várjuk minden intézmény, szervezet aktuális híreit, felhívásait 
és programjait, illetve e szervezetek és kedves olvasóink írásait. 

E-mail: info@tarnokhir.hu
Címünk Tárnok, Dózsa György út 148.

Lapunk évente 10 alkalommal jelenik meg, példányszáma há-
romezer hétszáz, terjesztése díjmentes 

és eljut minden tárnoki háztartásba. 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

TISZTELT TÁRNOKI POLGÁROK!

Polgármesteri Hivatal: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150., Levelezési cím: 2461 Tárnok, Pf. 3., Telefon: (23) 387 019, Jegyző: dr. Jenei-Kiss Gergely

Radics Ernő 
alpolgármester dr. Bánovics István

Lepnyák Alíz Szalai Ferenc Zombori Ferenc dr. Zsigmond Réka

Hegedűs Márta Klemné Zabó Ágnes

Ismét átléptük egy új esztendő 
küszöbét.
Ha megnézzük az elmúlt év, sőt az 
egész eddigi hétéves kormányzá-
sunk irányát és lényegi döntéseit, 
azt láthatjuk, hogy óriási fordu-
latot hajtottunk végre a társa-
dalom életében. Tulajdonképpen 
visszataláltunk történelmünk ősi 
értékeihez, levetettük az idegen, 
internacionalista és kozmopoli-
ta vonásokat, és visszatértünk 
azokhoz, amelyek valójában ma-
gyarrá teszik a magyart.
Lett egy keresztény alapokon 
nyugvó Alaptörvényünk, amely 
most megvéd bennünket, van, és 
folyton bővül a családtámogatá-
si rendszerünk, óvjuk a házasság 
szentségét és a család intézmé-
nyét, gondoskodunk a haza és a 
szuverenitás politikai és katonai 
védelméről, nemzetpolitikánk 
pedig eddig nem látott eredmé-
nyeket ért el, és már több mint 
egymillió visszahonosítást sike-
rült elvégezni.
Magyarország most ismét a ke-
reszténység védőbástyája Eu-
rópában. Olyan sziget, amelybe 
kapaszkodhatnak azok, akik nem 
akarnak elsüllyedni a nihilizmus 
és az értékeket eldobó liberaliz-
mus örvényében. Hazánk bátran 
kiáll értékei és elvei mellett, mi-
közben minden eddiginél nagyobb 
csatákat vívunk Brüsszelben a 
kényszeröngyilkosság kötelezővé 
tétele ellen.
2017 – akárcsak az országban – 
a választókerületben is számos 
változást, újdonságot, gyarapo-
dást és gazdagodást hozott.

2018 egy újabb döntés éve: or-
szággyűlési képviselőket vá-
lasztva ismét dönthetünk hazánk 
jövőjének további irányáról. Igen 
nagy a tét!
Hiszen most nem csak belpolitikai 
irányok versengenek egymással, 
hanem a nemzet, a magyarság 
további sorsa is eldől.
Feláldozzuk-e ezeréves múltun-
kat, hitünket, identitásunkat és 
hagyományainkat (család, kultú-
ra, női méltóság, vallásszabad-
ság, monogámia, emberi jogok, 
döntési szabadság, demokrácia, 
gasztronómia, szokások) egy li-
berális mentalitás pogány oltá-
rán, vagy kiállunk mellettük egy 
demokratikus és szabad válasz-
tás reprezentatív és tiszteletet 
parancsoló, ellentmondást nem 
tűrő, markáns többségének dön-
tésével?
A 2018-as esztendő elején azt kí-
vánom minden polgártársamnak, 
hogy továbbra is lélekben gazda-
gon, nemzetükért és közösségei-
kért felelősséget vállalva, bátran 
merjenek kiállni helyesnek ítélt 
döntéseik mellett, szolgálva ezzel 
mindnyájunk közös érdekét és jö-
vőjét!
Tegyék ezt jó egészségben, sze-
retetben és kitartással családjuk, 
szeretteik körében!

dr. Aradszki András
Tárnok országgyűlési képviselője

Napközben, szolgálati időben hívható

Éjjel-nappal hívható

Polgármesteri Hivatal:                    +36 (23) 387 041
Közterület-felügyelet:                  +36 (20) 405 4669, +36 (20) 571 8901
Tárnoki Köz-Ért Kft.:                     +36 (23) 388 616
Okmányiroda:                                +36 (23) 332 160
Tárnoki Rendőrőrs:                       +36 (23) 387-017
Érdi Rendőrkapitányság:             +36 (23) 365-007, +36 (23) 365-041
Egészségház:                                      +36 (23) 389 028
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Mentők:                                104
Tűzoltóság:                          105
Rendőrség:                          107
Általános segélyhívó:         112
Orvosi ügyelet:                   +36 (23) 365 274

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
ÜLÉSEK IDŐPONTJAI:

• Február  8.        8.30
• Március 22.     14.00
• Április 19           8.30
• Május 24.         14.00
• Április 21.          8.30



Szeretettel köszöntöm Önöket új-
ságunk ezévi első számában.
Az új esztendő kezdetén sokan 
tesznek fogadalmat arról, hogy mit 
fognak másképp tenni, miről mon-
danak le vagy éppen mit szeretné-
nek elérni. 
Önkormányzatunk és az Otthon 
Tárnokon Választási Szövetség 
Egyesület (OTVSZ) életében azon-
ban a legfontosabb fogadalom 
a folytonosság megtartása, az 
évekre, évtizedekre tervezett fej-
lesztések megvalósítása. Nem volt 
megállás az előző esztendő utolsó 
napjáig sem, nem volt pihenés az 
új esztendő első napjaiban sem. 
Természetesen érnek bennünket 
meglepetések, személyi- és törvé-
nyi változások, de a céljainkról nem 
mondunk le. 
Elkészült az új óvodaépítési pályá-
zatunk, nagy reményekkel várjuk 
az eredményét. 
Nagyon jó hír, hogy országgyűlési 
képviselőnk, dr. Aradszki András 
javaslata alapján településünk 170 
millió forintos külön kormányzati 
támogatásban részesült óvodai 
kapacitásbővítés érdekében, amely 
a tervezett pályázathoz kapcso-
lódóan, ahhoz kapcsolódó építési, 
beruházási tevékenységek finan-
szírozását biztosíthatja. Ilyen ko-

moly támogatásra Tárnok életében 
eddig még nem volt példa. 
Készül a Települési Arculati Kézi-
könyvünk, amelynek célja a szem-
lélet-formálás, a segítségnyújtás a 
Tárnokon élőknek, ideköltözőknek, 
az itt működő vállalkozásoknak, 
és nem utolsó sorban az önkor-
mányzatnak az építési tevékenység 
kereteinek meghatározásához. A 
törvény annak érdekében tette 
ezt a feladatot kötelezővé minden 
magyarországi település számára, 
hogy a települési közösségek haté-
konyan óvják meg környezeti kultú-
rájukat, és fejlesszék azt. 
Folytatódik a vasútállomás melletti 
park kialakítása, idén az új játszótér 
megépítését tervezzük. 
Folyamatos tárgyalásokat foly-
tatunk a tervezett Ifjúsági Park 
területén létesítendő csarnok épí-
téséről, megkezdődhet a Sport-
centrum kiszolgáló épületének és 
környezetének fejlesztése, vala-
mint öt utca aszfaltozásáról szóló 
pályázat elbírálására is várunk. 
Folyamatos az odluki terület fej-
lesztése, készülnek a közmű tervek, 
idén már szeretnénk a terület köz-
művesítését megkezdeni. Előttünk 
áll még a bérlakásaink fűtéskorsze-
rűsítése, hogy a lakások értékesíté-
se megkezdődhessen, nemsokára 
kiderül, milyen anyagi feltételek 
kellenek Művelődési Házunk nagy-
termének megépítéséhez. 
Természetesen folyamatosan 
működtetni kell településünket, 
orvosolnunk kell az előkerülő 
problémákat illetve folyamatosan 
terveznünk kell a következő évek 
munkáit. 
Egy új esztendő indításaként ezek 
most a fontosabb hírek, valamint 
az a bíztató üzenet, hogy továbbra 
is akarunk és tudunk dolgozni Tár-
nok építéséért, szépítéséért.

TISZTELT TÁRNOKIAK! GONDOLATOK A BÖJT IDEJÉRE
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Az év első napjaitól szép ün-
nepeken, jeles napokon és idő-
szakokon keresztül visz az út a 
keresztény világ legbecsesebb 
napjáig, Húsvétig.
Ez a feltámadás, a remény ünne-
pe, még ha gyakran csak a világi 
szokások, a kedves locsolkodás, 
a tojásfestés vagy éppen az ün-
nepi ételek sora jelzi eljöttét.
Ebben az esztendőben április 1-
én ünnepelhetjük a feltámadást. 
A farsangi időszak február 13-ig 
tart, a böjti kezdete február 14-
e, Hamvazószerda napja.
Lemondás és mértékletesség a 
világi ember szemével.
Ha a mai, „fejlett” világról gon-
dolkodunk, elsőre sok minden 
eszünkbe juthat. Fogyasztás, 
fejlődés, gyorsaság, élvezetek, 
reklám, marketing, profit, ké-
nyelem, anyagi javak halmozása 
– csupa olyan dolog, ami a fej-
lett, fogyasztói társadalmakat 
alapvetően jellemzi. Olyan gon-
dolatok ezek, melyek az elvárt 
jólétre, anyagi biztonságra, a 
vágyott, anyagi gondolatokon 
nyugvó, problémamentes életre 
vonatkoznak.
A mai, fejlett világunkban élő 
embertől - különösen, ha gyor-
san kell válaszolni – ritkábban 
hallunk olyan gondolatokat, 
mint a lemondás, takarékosság, 
visszafogottság, természetes-
ség. Hiszen nem erről szólnak a 
reklámok, nem ez a kereskede-
lem érdeke, életünk, kapcsola-
tunk a világgal nagyobb részben 
nem erről szól. 
Ma egyszerűen nem szokás le-
mondani.
A mai, fejlett világban élő em-
berektől talán a legtávolabb áll, 
hogy valamit megvonjanak ma-
guktól, hogy a lemondást elha-
tározzák, hogy ez életük része 
legyen.
A böjt pedig, mint a tudatos le-
mondás egyik legjobb eszköze, 
idegen a fogyasztásra, az élet 
örömeinek habzsolására be-
állított világunkban, pedig az 
emberiség kultúráit vizsgálva 
láthatjuk, hogy mindenhol nagy 
jelentőséget tulajdonítottak ne-
ki.
Fölül kell tehát emelkednünk a 
fogyasztói társadalom szemlé-
letmódján és használnunk kell 
a böjtöt arra, hogy önfegyelem-
mel, mások javára történő le-
mondással javítsunk a magunk 
és családunk életminőségén. 

A lemondásnak viszont sokféle 
formája lehetséges. Gyakran 
csak a bizonyos ételektől való 
megtartóztatásra gondolunk, 
pedig nem csak ez jelentheti a 
lemondást.
A mértékletességnek minden 
olyan formája hasznunkra vál-
hat, ami csökkenti függősé-
günket, különös tekintettel a 
kényelmi, élvezeti tárgyaktól és 
szerektől, ráadásul hívő ember-
ként segít rávezetni bennünket 
arra, hogy ne felszínesen éljünk, 
hanem keressük a Krisztus éle-
tével való azonosulást. 
Mértékletesek lehetünk az éte-
leken és italokon kívül mind-
abban, amiből bőven van mit 
lemondanunk: a tévénézésben, a 
kényelemben, a szórakozásban, 
de akár még a cigarettában is. 
Nézzük csak meg, mennyi ha-
mis minőséggel van dolgunk 
életünkben a divat, a média, a 
fogyasztás világában. Ezernyi 
alkalom kínálkozik a lemondás-
ra. Biztos, hogy szükségünk 
van minden hírre, minden té-
vécsatorna minden műsorára? 
Viselkedésünkben is vannak 
lemondási tartalékok, megpró-
bálhatunk erőt venni akár plety-
kálkodó vagy éppen gúnyolódó, 
másokat megszóló hajlamain-
kon is. Le tudunk-e mondani 
egy vitában az utolsó szóról 
akkor is, ha igazunkról meg va-
gyunk győződve? Türelmesen 
végighallgatjuk-e a kellemet-
len szomszéd panaszáradatát, 
akkor is, ha sietünk? A böjtre 
hívó számtalan alkalmat csak 
észre kell vennünk., mert annak 
gyakorlása megzabolázza a test 
és a lélek rossz kívánságait és 
mindenképpen a mi javunkat 
szolgálja. Tehát amikor böjtö-
lünk vagy erényt gyakorolunk, 
jó irányba fordulunk a bőség, a 
féktelen szabadosság megszo-
kásaiból, hitünket és akaratun-
kat erősítjük.
Érdemes tehát kihasználnunk 
ezt az időszakot arra, hogy a 
lemondáson keresztül jobban 
megismerhessük önmagunkat, 
erősíthessük hitünket és ráéb-
redjünk arra, hogy az igazi fejlő-
dés felé leginkább a lemondáson 
keresztül nyílik meg az út.

Szolnoki Gábor
forrás: katolikus.hu
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Szolnoki Gábor
polgármester



Folytatódik a vasútállomás mel-
letti, a közbeszédben csak „gödör-
nek” nevezett terület fejlesztése 
a már ismertetett tervek szerint. 
Önkormányzatunk célja, hogy a 
lakossági igények alapján a vas-
útállomás melletti területen egy 
szabadidő eltöltésére alkalmas 
parkot hozzon létre. Képviselő 
testületünk 146/2016. (IX. 15.) szá-
mú határozatával a park építési 
engedélyezési tervének elkészít-
tetésére jóváhagyta a szükséges 
tervezői díjat. A tervek elkészül-
tek, az engedélyt az építésre meg-
kaptuk. Időközben támogatást 
nyertünk a park egy részére, így 
a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program keretében a 
„Street workout” pálya már meg-
valósult. A további építésekre az 
önkormányzat költségvetésében 
10 millió forintos fedezet van. 
Szolnoki Gábor polgármester 
szerkesztőségünknek elmondta: 
„A következő lépésként a park 
kiviteli terveit kell elkészíteni. A 
tervezési munka tartalmazza az 
elfogadott koncepció alapján a 
nagy játszótér kiviteli tervét esz-
közlistával, a lábtenisz pálya kivi-

teli tervét, a fedett lelátó építész-, 
és statikai kiviteli tervét, a költ-
ségvetési kiírást, a geodéziai ki-
tűzéseket, tervezői művezetést.”
Hozzátette: „Az eredeti terv köz-
ben további kiegészítéseket is 
kapott, ezért a mostani megbí-
zásnak már része egy elsősorban 
gördeszkások számára megfelelő 
extrém park félcső beszerzésének 
és a terület mellett kialakítható 
fedett biciklitárolók elhelyezésé-
nek tervezése és beszerzésének 
koordinálása. A mostani döntés 
értelmében mindezekre mintegy 
3,5 millió forintot hagyott jóvá a 
Képviselő-testület” – emelte ki a 
polgármester.
A terület fejlesztésének megfo-
galmazott célja, hogy ezt a köz-
területet minél több ember, minél 
több korosztály tudja arra hasz-
nálni, amire a leginkább való: pihe-
nésre, játékra, kikapcsolódásra, 
felüdülésre. A megismert üteme-
zés szerint a játszótér építése a 
következő lépés, amelynek mun-
kálatai mai ismereteink szerint 
2018 tavaszán megkezdődhetnek.

A Bolha Focitanoda Sport Egyesü-
let az MLSZ határozataival mint-
egy 35 millió forint támogatást 
nyert az 5 hektáros sportcentrum 
kiszolgáló épületének megépíté-
sére.
A tervezett beruházás építési en-
gedély köteles. A fennmaradási 
engedélyre vonatkozó tervek el-
készültek, amelyeket a terv elké-
szítésével megbízott tervező az 
építéshatóság felé benyújtott. A 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala december 4-én 
kelt végzésében kérte csatolni 
a Képviselő-testület döntését, 
amelyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a fennmaradási 
engedély kérelmet benyújthatja a 

hatósághoz.
Önkormányzatunk 2015-ben dön-
tött arról, hogy a tulajdonában 
lévő sportpályán a kiszolgáló épü-
letet a Bolha Focitanoda Sport 
Egyesület pályázat keretében 
megvalósítsa, illetve megálla-
podás született az egyesület és 
az önkormányzat között a terü-
let hosszú távú használatáról. 
2016-ban önkormányzatunk arról 
döntött, hogy a kiszolgáló épület 
tervezésének költségeit biztosítja 
4 millió forint összegben. A mos-
tani döntés után a gyakorlati épí-
tési munkák is megkezdődhetnek.

Polgármesteri Titkárság

Az odluki terület mostani közmű-
vesítése az Otthon Tárnokon Vá-
lasztási Szövetség (OTVSZ) egyik 
legfontosabb területfejlesztési 
tervének része.
Hosszas, évekig tartó lakossági 
egyeztetések, több szakmai el-
képzelés módosítása után szüle-
tett meg az a terv, amely alapján 
ez a terület hosszú távon a telepü-
lés központjává válhat.
Ezáltal egyrészt megvalósulhat a 
településrészek szerves kapcso-
lódása, másrészt pedig az utolsó 
szabad fejlesztési lehetőséget 
kínáló önkormányzati területen 
olyan infrastruktúra, olyan szer-
kezetű új terület alakul ki, ami az 
elkövetkező 20-25 év alatt ellát-
hatja egy településközpont valódi 
szerepét.
Ha Tárnok a lakóingatlanok 
számát tekintve tovább akar 
fejlődni, ha erre igény mutat-
kozik, annak egyik kézenfekvő 
iránya lehet a Dózsa György út 

vonalától Martonvásár felé lé-
vő magánterület, arra már az 
elmúlt években több fejlesztési 
terv is napvilágot látott. Valódi, 
a település jövőbeli igényeinek 
megfelelő településközpont ki-
alakítására jelenleg csak ez a 
terület alkalmas. A vasútállomás 
melletti önkormányzati területek 
mérete, a kialakítandó komplett 
szabadidős – és sportpark kiala-
kítása után nagyon kicsi lesz, az 
Egészségház mögötti zöldterület 
illetve az épület előtti zöldterület 
magántulajdonban van, a Faluban 
pedig újabb fejlesztési területek 
nincsenek. Most tehát az odluki 
terület első fejlesztési szakasza 
kezdődik meg, ha minden a ter-
vek szerint halad, 2018 végére 
már közművesített telkek várják 
az érdeklődő lakosokat, fejlesztő 
cégeket – mondta el a polgármes-
ter.

Polgármesteri Titkárság
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Tárnok Nagyközség Önkormány-
zata a Tárnoki Köz-Ért Kft. segít-
ségével elindította az illegálisan 
lerakott szemét elhordását. Első 
körben az autógumi elszállítása 
történt meg, második lépésben az 
autóalkatrész hulladék egy részét 
is elvitték. Majd az önkéntesek 
segítségével tovább tisztítottuk a 
terepet, és a Tárnoki Kőtörő Kft. 
közreműködésével az építési tör-
melék is elszállításra került.
Szolnoki Gábor polgármester 
személyesen tett feljelentést a 
Csúcs utcai illegális hulladéklera-
kó ügyében.
„Szomorú látvány minden egyes 
illegálisan lerakott szeméthalom, 
különösen, ha az egyébként cso-
dálatos természeti környezetben 
található” – emelte ki Szolnoki 

Gábor polgármester. Folytatta: 
„Külön fejezetet érne meg azok 
lelkivilágának elemzése, akik ké-
pesek ilyen környezetvédelmi bű-
nök elkövetésére. Néha azonban a 
szerencse segíthet tettest találni, 
most éppen egy gépjármű rend-
szám formájában, ami a bontott 
alkatrészek között felejtődött. 
Ezzel kapcsolatban önkormányza-
tunk nevében, hivatalból azonnal 
megtettem a feljelentést, ez is egy 
újabb rendőrségi szál lehet, amin 
el lehet jutni ezekhez az emberek-
hez” – fejtette ki a polgármester.

Polgármesteri Titkárság

Január végén operatív megbeszé-
lés zajlott a tárnoki Önkormányzat, 
a helyi rendőrőrs, és a Hivatal kép-
viselőivel.
A polgármester által összehívott 
értekezleten több fontos téma tár-
gyalására került sor.
Elsőként az illegális hulladékleraká-
sok kérdésköre. Sajnos ez a jelen-
ség régóta népbetegség, nehezen 
kipusztítható, de összefogással, 
odafigyeléssel lehet csökkenteni a 
szeméthegyek képződését. Ennek 
fényében a Közterület-felügyelet 
és a Mezőőri szolgálat is kiemelt 
szerepet kap, illetve fontos a ren-
dőrség bevonása is indokolt ese-
tekben. A résztvevők egyeztettek a 
közös és összehangolt munka felté-
teleiről. Fontos, hogy településünk 
természeti értékeit háborítatlanul 
megőrizzük, és továbbra is szép és 
élhető település maradjon Tárnok.
„Hulladék térkép” készül telepü-
lésünk minden területéről, hogy 
beazonosíthatók legyenek az ilyen 
helyek a tulajdonosi körök megha-
tározásával.
Külön napirendi pontként szerepelt 
a Mezőőri Szolgálat és a Közterület 
felügyelet munkájának ellenőrzése 
és a megváltozott körülményekhez 
igazított átszervezése. A szolgá-
latok határozott és jó munkája az 
egyik alapfeltétele a településen 
élő emberek jobb közérzetének. A 
közterületek, a magántulajdonok 
rendje és rendezettsége olyan alap-
követelmény, amelynek biztosítása, 
az erre való felkérés vagy szükség 
esetén a hatósági fellépés termé-
szetes kötelesség.
A szolgálatok esetében is igaz az 
az ebben az évben megfogalmazott 
önkormányzati akarat, hogy csak 

az elvégzett munka számít: minden 
esetben kötelező cél a törvényte-
len, szabálytalan cselekedet, visel-
kedés megszüntetése vagy közös 
akarat hiányában megbüntetése.
A polgármester külön hangsúlyoz-
ta, hogy nagyon fontos feladatnak 
tartja a szolgálatoknak a lakos-
sággal való kapcsolatépítését, a 
személyes kontaktusok létesítését, 
a bizalommal feléjük forduló embe-
rek „a közösség szemei és fülei”, az 
önkormányzat és a szolgálatok se-
gítői. A közös munka pedig minden 
esetben nagyobb hatékonyságot 
eredményez.
Több sarkalatos probléma is te-
rítékre került, a kutyatartás, az 
építkezések, a parkolások illet-
ve valamennyi, Tárnok területén 
végzett munka ellenőrzése. Nem 
fordulhat elő az, hogy bármilyen 
szolgáltató, bármilyen cég úgy vé-
gezzen a közterület használatával 
is járó munkákat, hogy ne lehessen 
pontosan tudni annak jogszerűsé-
gét és ne lehessen azonnal fellépni 
velük szemben, ha károsítják a kör-
nyezetet. 
Mindezen intézkedések hatékony 
megvalósításához a lakosság se-
gítsége is szükséges. Bejelentést a 
következő telefonszámokon lehet 
tenni munkaidőben 8.00 és 16.30 
között az alábbi telefonszámokon:

Közterület-felügyelet:
06-20/571-8901
06-20/405-4669

Mezőőri szolgálat:
06-20/394-6264
06-20/325-4486

Az év vége felé komoly összefogással, 
sok ember és szervezet segítségével 
tisztíthattunk meg egy zöldterületet 
az Öreg-hegyen, a Csúcs utcánál.  
Most azonban újra meglepetés ért 
bennünket. Egy kifejezetten provoka-
tív bűnöző a megtisztított területre 
kihelyezett szemetelést tiltó tábla tö-
vébe helyezett el egy jó köbméternyi 
hulladékot: autóbontásból származó 
illetve kommunális hulladékot. Jó hír 
a rossz hírben, hogy villámgyors volt 
a lakossági jelzés, ezért az ennek kö-
vetkeztében indult „forró nyomos” 
rendőrségi illetve mezőőri akció 
során vélelmezhetővé vált, honnan 
kerülhetett oda az anyag. A szemét 

átvizsgálásakor érdekes dokumen-
tumokat is találtak, ennek alapján 
azonnal megtettem a feljelentést, az 
ügyet a rendőrség már vizsgálja. Úgy 
gondolom, hogy ez az újabb szemétle-
rakás a pofátlanság kategóriája, olyan 
emberi magatartás, ami közösség 
ellenes, és jól mutatja azt, hogy az 
ilyen emberekkel szemben a törvény 
szigorával kell fellépni. Szeretném 
egyben megköszönni a gyors lakos-
sági jelzést is, hiszen minden esetben 
igaz az, hogy megfelelő figyelemmel 
csökkenthetők az ilyen esetek illetve 
bekövetkezésük esetén javul a felde-
ríthetőségük.

Szolnoki Gábor
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A vasútállomás illetve a MÁV tár-
noki területeinek gondozása, mű-
ködtetése kapcsán rendszeresek 
a lakossági jelzések, amelyek ezen 
munkák sokszor gyenge színvona-
láról szólnak.
Kiemelkedően sok a panasz a vas-
útállomáson lévő lift működésével, 
pontosabban annak nem műkö-
désével illetve a vasútállomás 
környezetében lévő MÁV tulajdo-
nában lévő zöldterületek gondo-
zásával. Ezeket a hiányosságokat 
önkormányzatunk is látja, és a 
lakossági akarattal teljes mérték-
ben egyezően kiáll amellett, hogy 
ezeket orvosolni kell.
Jelenleg nincs nagyobb joga eljár-
ni ilyen ügyekben az önkormány-
zatnak, mint az állampolgároknak, 
azonban ennek ellenére rendsze-
resen tájékoztatjuk a MÁV illeté-
keseit a felmerülő problémákról 
és felszólítjuk azok javítására 
felszámolására. Természetesen 
van olyan eset, mint például a lift 
sorsa, amikor bizonyítható a javí-
tás, de bizonyítható a gyors újra 
rongálás is. Ennek ellenére a lift 
működőképességének biztosítása 
a MÁV feladata.

A zöldterületek gondozása egy-
szerűbbnek tűnő feladat, azonban 
ez is rendszeresen okoz gondot, 
mert nem az optimális időben vég-
zik el azok kaszáltatását.
Szintén többször előfordult, hogy 
a váróterem és annak kiszolgáló 
létesítményei gondozatlanok vol-
tak. Önkormányzatunk a jövőben 
sem hagyja, hogy ezek a problé-
mák nyom nélkül létezhessenek, 
saját eszközeinkkel azért dolgo-
zunk, hogy azokat felszámolják, 
azonban nagyon fontos dolog az 
is, hogy az utazóközönség érintett 
része saját maga is tegyen pa-
naszt az ilyen esetekben.
Közös érdekérvényesítésünk erő-
sítéseként az ilyen esetekben arra 
kérjük az állampolgárokat, hogy 
a MÁV felé eljuttatott jelzéseik, 
panaszaik másolatát minden eset-
ben juttassák el önkormányzatunk 
részére is – például elektronikus 
levelezés esetén – a titkarsag@
tarnok.hu címre.
Segítségüket köszönjük!
Tegyünk közösen környezetünk 
építése, szépítése érdekében!

Polgármesteri Titkárság

A kérdéses terület hasznosítására 
az évek folyamán több javaslat is 
érkezett, azonban ezek nem vol-
tak megvalósíthatóak. Fiatalok 
részére szabadtéri park, ami el-
len a környék lakosai tiltakoztak, 
új óvodaépület helyszíne, ami az 
óvodaépítés szabályai, szabványai 
szerint nem fért volna el a terü-
leten, csak példaként jelezve: a 
kötelezően előírt intézményi par-
kolók elvették volna a terület egy-
harmadát.
Az önkormányzat vagyongazdál-
kodási tervében az ingatlan hasz-
nosítási lehetőségei között az 
értékesítés is szerepelt, ezért az 
elmúlt öt évben ez folyamatosan 
benne volt a tervezett eladó ingat-
lanok sorában, illetve nyilvános 

önkormányzati hirdetésekben.
A mostani értékesítéssel kapcso-
latban lakossági kérdések érkez-
tek arról, hogy a kérdéses terület 
sarkán lévő volt artézi kút sorsa 
mi lesz.
Fontos információ, hogy a kút te-
rülete nem részese az értékesített 
résznek. A kúttal kapcsolatban 
pedig azt kell tudni, hogy azt a 
vezetékes vízhálózat kiépítésének 
idején, még a tanácsi időben le-
zárták, és azóta valós igény nem 
merült fel annak újbóli, nyomós 
kútként történő beüzemelésére. 
Ennek ellenére közvetlen környe-
zete nem eladó, védelmet élvez.

Polgármesteri Titkárság

MÁV PROBLÉMÁK: 
VÁRJÁK A LAKOSSÁG JELZÉSEIT IS 

ILONA UTCAI TELEK ÉS 
AZ ARTÉZI KÚT SORSA

Fotó: Tamasovits Gábor



Ma már szinte közhely az a megállapítás, 
hogy korunkat egyre inkább áthatja a számí-
tógépes alkalmazásokhoz kapcsolódó infor-
matikai környezet. A munka, a játék, a tanulás 
tevékenységéhez egyre jobban hozzátartozik 
az ehhez kapcsolódó eszközök megfelelő, sok 
esetben speciális tudást igénylő használata. 
Az elmúlt pár évtizedben bekövetkezett vál-
tozásokat megfigyelve arra következtethe-
tünk, hogy ez a jövőben sem lesz másképp, 
sőt várhatóan a mindennapi életünket még 
jobban áthatja majd az egyre több lehetősé-
get adó internet, és az egyre bővülő hardver- 
és szoftvervilág.
Ha az iskolai oktatást tekintjük két okból is 
fontos, hogy az ehhez a világhoz kapcsolódó 
megfelelő taneszközök álljanak rendelkezés-
re: Az egyik, hogy segítségükkel növelhető 
az ismeretátadás hatékonysága. A mi neve-
lőink is egyre nagyobb mértékben alapoz-
nak arra, hogy a humán és a reál tantárgyak  
tudásanyagának közvetítése, a hagyomá-
nyos, jól bevált módszerek mellett, ezek se-
gítségével is megtörténjen. A másik pedig az, 

hogy tanulóink, nemcsak a számítástechnika 
órán végzett képzésük folyamán, olyan in-
formatikai alapokat szerezzenek, melyekkel 
felvértezetten kilépve a nagybetűs életbe 
eleget tudjanak tenni századunk folyamato-
san változó követelményeinek.
A leírtak fontossága miatt döntött orszá-
gunk vezetése arról, hogy a rendelkezésre ál-
ló anyagi források figyelembevételével, 2017 
őszén, az oktatási intézményekben nagy-
arányú informatikai eszközfejlesztést hajt 
végre. A döntés hatására a közép-magyaror-
szági régióban a költségvetési forrás terhére 
összesen 6,2 milliárd forintos informatikai 
fejlesztési támogatást kapott 650 iskola, 
amelynek keretében 14 ezer számítógép és 
monitor, 6 ezer laptop és 7 ezer projektor ke-
rült a tanulói létszám arányában kiosztásra.
Mit is jelent ez községünk számára? Azt, 
hogy a számítástechnika termünkben a tan-
év második felében növendékeink már 22 
új számítógépes konfiguráció segítségével 
bővíthetik informatikai ismereteiket, illetve 
a régi gépekkel kibővítetten kialakított 26 
munkaállomás lehetőséget ad arra is, hogy 
azokat diákjaink interaktívan használhassák 
tudásuk mélyítésére a különböző szakórá-
kon.
A nevelők oktató-nevelő munkáját pedig a 
továbbiakban 10 új laptop, illetve 10 igen jó 
minőségű projektor is segíti. A meglevő 5 
mellett, így a 15-re emelkedett kivetítők szá-
ma lehetőséget ad arra is, hogy olyan helye-
ket alakítsunk ki, ahol ezek fixen felszerelve 
és bekábelezve gyorsan beüzemelhetők le-
gyenek. Ez terveink szerint a két épületben 
összesen 9 termet fog érinteni. Az eszközök 
ily módú használata, azok állagának meg-

óvása mellett, biztosítja, hogy nevelőink, az 
állandó hurcolás, szerelés és beállítás terhé-
től megkímélve, az eddigiekhez képest jóval 
nagyobb hatásfokkal építsék be tanítási te-
vékenységükbe azok használatát.
Az állami segítség által megvalósított, kö-
rülbelül tízmillió forint értékű technikai 
fejlesztés igen nagy előrelépést jelent isko-
lánk nevelő-oktató munkájának ellátásában. 
Remélhetőleg, az általuk adott lehetőségek 
párosulva tanítóink, tanáraink szakmai tevé-
kenységével hamarosan meg fognak mutat-
kozni tanítványaink tudásának mélyülésében, 
növekedésében.

Az Iskolavezetés nevében 
Egri Ferenc

KEDVES TÁRNOKI POLGÁROK!

A társadalom legősibb intézménye és egy-
ben alapsejtje az egy férfi és egy nő há-
zasságára épülő család, amely nélkül nincs 
civilizált, keresztény és magyar jövő. A 
családba születő gyermekek nemzetünk 
jövőjét jelentik. 
Ezért nagy öröm számomra, hogy Tárno-
kon folyamatosan növekszik a megszülető 
gyermekek száma, és a magyar kormányon 
túl a helyi vezetésnek is – élén Polgármes-
ter úrral – szívügye, hogy ezek az ifjak mi-
nél jobb körülmények között töltsék fiatal 
éveiket. 
Már 2015-ben ennek a gondolatnak a je-
gyében épült fel Tárnok első zöldmezős 
beruházása, a Tárnoki Tipegő Bölcsőde, 
amely egyben a község első ilyen intézmé-
nye is lett. Büszke vagyok arra, hogy ebben 
nekem is részem lehetett. 
Az élet azonban nem állt meg. A Polgár-
mester úrral való folyamatos kapcsolat-
tartás és a szinte mindennapi közös munka 

révén mára világossá vált, hogy a magas 
gyermeklétszám következtében Tárnokot 
be kell kapcsolni a kormány által szorgal-
mazott és támogatott óvodafejlesztési 
tervbe is. Ennek eredménye lett, hogy óvo-
dai kapacitásbővítés és fejlesztés céljából 
170 millió forintos kormányzati támogatás 
érkezik Tárnokra.
Tudom, nem mindegy, hogy a szülők milyen 
körülmények között tudják gyermekeiket, 
amíg ők napi kötelességeiket végzik. Ezért 
szívből örülök, hogy ily módon hozzá tudok 
járulni a tárnoki gyerekek méltó és ottho-
nos elhelyezéséhez, ezáltal pedig a szülők 
mindennapos nyugalmához. 
Az eddigi sikerek nyomán pedig bízom a 
további sikeres együttműködésben úgy 
Tárnokon, mint a választókerület többi te-
lepülésén is!

dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő

ÓVODA: 170 MILLIÓS TÁMOGATÁS ÉRKEZIK TÁRNOKRA

NAGYÉRTÉKŰ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS TÖRTÉNT ISKOLÁNKBAN

7

„A Kormányzat erős célja, hogy a digitális 
képességek fejlesztése a leghatékonyabban 
kezdődhessen el az oktatási intézmények-
ben, az általános iskolákban is. A jövő mun-
káinak jelentős része már a digitalizációra 
épül, nem lesz az életnek olyan része, ahol 
ez a technológia nem kap kiemelkedő sze-
repet. 
Az ezzel kapcsolatos fejlesztésekből isko-
lánk sem maradhat ki, ezért az elmúlt év vé-
gén erről a fejlesztésről is tárgyalhattunk 
a KLIK vezetőjével illetve Aradszki András 
országgyűlési képviselőnkkel. Jó érzés lát-
ni, hogy ez a fejlesztés most megvalósult, 
tovább dolgozunk azért, hogy iskolánk inf-
rastrukturális fejlesztései tovább folyta-
tódjanak”– mondta el szerkesztőségünknek 
Szolnoki Gábor polgármester.
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A Filharmónia Magyarország 
2017-ben Solti György (Sir Georg 
Solti ) nevével fémjelzett Nemzet-
közi Karmesterversenyt szerve-
zett. A döntőben versenyzőknek a 
Budapesti Erkel Színház és a Pécsi 
Kodály Központ adott otthont. 
Az elődöntő első és második for-
dulója 2017. október 3-a és 10-e 
között volt. A döntőbe jutott hat 
versenyző december 13-a és 15-e 
között a Pannon Filharmonikusok 
közreműködésével mérte össze 
tudását. 
A verseny fővédnöke Áder János 
Köztársasági Elnök volt. A nem-
zetközi zsűriben magyar részről 
Bogányi Tibor – a Pannon Filhar-
monikusok vezető karmestere, 
Eötvös Péter zeneszerző, karmes-
ter és Ókovács Szilveszter az Ál-
lami Operaház főigazgatója vettek 
részt.
A nemzetközi zsűri az első díjat 
Leonardo Sini olasz karmesternek 
ítélte oda. A második díjat az oszt-
rák-szerb Azis Sadikovic, a har-
madik pedig az izraeli – amerikai 
Nimrod David Pfeffer nyerte meg.
A három helyezett az erkölcsi el-
ismerés mellett komoly pénzjuta-
lomban is részesült, továbbá hazai 
és nemzetközi fellépési lehetősé-
gek nyíltak meg számukra.

Leonardo Sini 1990-ben szüle-
tett Szardinián. Zenei pályáját 
trombitásként kezdte. A zenekari 
muzsikust azonban egyre jobban 
elbűvölte a karmesterek tevékeny-
sége, partitúrákat tanulmányo-
zott így egyre jobban megismerte 
a művek szerkezetét és stílusát. 

Mint karmester a Londoni Királyi 
Zeneakadémián diplomázott és 
még ebben az évben bemutatko-
zott Amszterdamban ahol Puccini 
Bohémélet című operáját dirigál-
ta. A Solti karmesterverseny 
résztvevőjeként ismerkedett Ma-
gyarországgal és tanult meg olyan 
magyar műveket amiket addig 
még soha nem vezényelt. Az első 
helyezést Kodály Zoltán Háry Já-
nos szvitje hozta meg számára. A 
Kiváló pécsi Pannon Filharmoniku-
sok közreműködésével ízig-vérig 
magyaros szívvel és temperamen-
tummal hangzott fel ez a remek-
mű. Az első díjjal 20.000 Euro 
pénzjutalom és Solti György kar-
mester pálcájának megöröklése 
volt az elismerés jele.
A második helyezett Azis Sadko-
vic 1983-ban Bécsben született. 
Megalapította az Ensemble Wien 
Klang zenekart. Részt vett több 
Nemzetközi karmesterversenyen, 
ahol első, második vagy harmadik 
helyezést ért el.
A második díjjal 10.000 Euro 
pénzjutalmat kapott és széleskörű 
nemzetközi fellépési lehetőségek 
nyíltak meg előtte.
A harmadik helyezett Nimrod Da-
vid Pfeffer 1994-ben Izraelben 
született 2014-ben – 20 évesen –
debütált a New-Yorki Metrpolitan 
Opera másod karmestereként. A 
harmadik helyezéssel 5.000 Eurót 
és nemzetközi fellépések lehető-
ségét nyerte el.
A közönség által megszavazott 
helyezést Dobszay Péter nyerte 
meg.
Ő 1990-ben született Budapes-
ten. A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen karmester, zeneszer-
zés és orgona szakon diplomázott 
(A Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
vezető karmestere). A karmes-
terversenyen Dohnányi Ernő 
„Szimfonikus Percek” című művét 
vezényelte. A zsűri a mű emlékeze-
tes előadásáért Ferencsik János 
karmesteri pálcájának átadásával, 
valamint hazai és nemzetközi sze-
replések lehetőségeivel jutalmaz-
ta.
Cser Ádám 1979-ben született. 
2010-ben a Zeneakadémián kar-
mester szakon kitüntetéssel 
diplomázott. A Miskolci Nemzeti 
Színház zenei vezetője. A karmes-
terverseny döntőjében Claude De-
bussy A tenger című szimfonikus 
költeményét vezényelte. A kiváló 
karmester és a minden mozdula-
tára érzékenyen reagáló Pannon 
Filharmonikusok megvalósították 

Debussynek a tenger iránt érzett 
olthatatlan szerelmét.
Haragucsi Szadzsi japán kar-
mester Bartók Béla Táncszvitjét 
dirigálta. Ez a nehéz hat tételből 
álló mű a Dél-dunántúli népek ze-
néjéről szól. A hat tétel címei: 
1 .Moderato 
2. Allegro molto 
3. Allegro vivace 
4. Molto traquillo 
5. Commodo 
6. Finale
Ez a nehéz ritmikájú és dallamvo-
nalú zene ugyancsak messze esik 
a hagyományos japán hangzásvi-
lágtól mégis fantasztikus, virtuóz 
igazi Bartók zenét hallottunk.
A verseny döntőjében a ma-
gas művészi színvonalon játszó 
Pannon Filharmonikusok miden 
dicséretet megérdemelnek. A kü-
lönböző stílusú zeneművekkel és 
a különböző karmesterekkel töké-
letes összhangban voltak amivel 
nagy segítséget adtak a zsűrinek 
és a versenyzőknek.
GRATULÁLUNK!
A díjátadásra a következő Kodály 
idézet adta meg az alaphangot; 
„AKI ZENÉVEL INDUL AZ ÉLET 
BEARANYOZZA MINDEN 
KÉSŐBBI TEVÉKENYSÉGÉT” 
A verseny helyszíne a 11 144 m2 

alapterületű, 2010-ben Pécsett 
átadott Kodály Központ volt. A 
dél-dunántúli régió legnagyobb 
befogadóképességű koncert és 
konferencia központja helyet ad 
a Pannon Filharmonikusoknak és 

a Pécsi Kulturális Központnak. 
Nevét KODÁLY ZOLTÁN három-
szoros Kossuth díjas zeneszerző 
karmester zenetudós zenekutató, 
zeneoktatóról kapta. Ez a varázs-
latos építésű és akusztikájú Ko-
dály Központ méltó atmoszférát 
biztosított ehhez az ünnepélyes 
alkalomhoz. 

Szamosi Szabolcs ügyvezető 
igazgató és produkciós vezető a 
versenyt szervező Filharmónia 
Magyarország nevében beszélt a 
verseny névadójáról Solti György-
ről (akit nemzetközileg Sir Georg 
Solti néven ismertek) .
Solti György 1912 okt. 21-én 
született Budapesten és el-
hunyt 1997-ben, 84 éves ko-
rában a dél-franciaországi 
Antibesbes-ben (Francia Riviéra ).
Zsidó származás miatt itthoni 
munkái egyre több akadályba üt-
köztek ezért 1939-ben Svájcba 
emigrált. Innen már egymás után 
jöttek az operai szerződések és 
zeneigazgatói kinevezések. A 

Mücheni, a Frankfurti opera majd 
a Londoni Royal Opera, Convent 
Garden (itt tüntette ki II. Erzsébet 
angol királynő - itt lett Sir Georg 
Solti) a Párisi Társulatok után a 
Chicagói Filharmonikusok főze-
neigazgatói kinevezése. Közben 
mint vendégművész szinte folya-
matosan vezényelt a világ nagy 
Operaházaiban és hangverseny 
termiben.
A díjátadón Lady Solti – Solti 
Görgy özvegyének – video üzene-
tet játszották be, melyben beszélt 
a férjéről, akinek mindig szívügye 
volt az ifjú zenészek és karmes-
terek támogatása. Büszke volt 
arra, hogy a kezdeti nehézségek 
ellenére férje nagyszerű pályát 
futhatott be.

Solti György végakarata szerint 
magyar földben nyugszik. A Far-
kasréti temetőben a két magyar 
világhírű zenei óriás - Bartók Béla 
és Solti Gyögy síremléke egymás 
mellett áll.

CSAK AZ HAL MEG AKIT ELFELEJ-
TÜNK !

Riha Emil
Tárnok, 2018. január 10.

MAESTRO SOLTI – NEMZETKÖZI KARMESTERVERSENY DÖNTŐJE

SOLTI GYÖRGY
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Koszorúzás, gyertyagyújtás, szent-
mise és előadás – így emlékezett Tár-
nok mindazokra akiket 1945. január 
8-án malenkij robotra hurcoltak a 
településünkről. Az eseményen Szol-
noki Gábor polgármester mellett be-
szédet mondott dr. Aradszki András 
országgyűlési képviselőnk is.
Az emlékező közönség a Kegyeleti 
parkban gyűlt össze a világháborúk 
áldozatainak állított emlékmű előtt, 
ahol az egyperces néma főhajtást 
követően Szolnoki Gábor polgármes-
ter mondott megemlékező beszédet, 
amelyben kiemelte: január 8-ra em-
lékeznünk kell, mert tartozunk ezzel 
Tárnok lakosságának. Folytatta: a 
mindenkori vezetés mindig tartozni 
fog elevenen tartani az emlékeket, 
tisztelegni az áldozatok emléke előtt, 
és figyelmeztetett, hogy soha nem 
szabad e kötelességünkről megfe-
ledkezni.
Kiemelte: nagyon fontos kihangsú-
lyoznunk, megértenünk azt is, hogy 
ez a tárnoki gyásznap nem csak a 

január 8-i elhurcoltak emlékéért van, 
hanem az erre való emlékezésen ke-
resztül minden olyan ember-, civil-, 
vagy éppen katona emlékéért, akik a 
háború poklában meghaltak. Az em-
lékezésben pedig ma még a legfon-
tosabb társaink a hiteles tanúk, de 
ők már nagyon kevesen vannak, mai 
tudásunk szerint már csak két tárno-
ki túlélője van a történelem e sötét 
szakaszának. „Emlékezni köteles-
ségünk, nem tűnhetnek el a tények, 
nem halványodhatnak el az érzések, 
nem múlhatnak el a gondolatok, 

mert ezek életben tartása az egyik 
biztosíték arra, hogy ilyen tragédia 
soha többé elő ne forduljon” – hang-
súlyozta a polgármester.

Dr. Aradszki András államtitkár, or-
szággyűlési képviselő beszédében 
felidézte a hetvenhárom évvel ez-
előtt történeteket, hangsúlyozva: 
azon keveseket, akik hazatérhettek, 
olyan rendszer fogadta, ahol indu-
lókban, silány versekben kellett zen-
gedezni az árulásról, és a lelkeket is 
eláruló gyilkosokról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy nem 
kizárólag szovjet parancs és szovjet 
katonák okolhatók a magyar férfiak 
színe-javának deportálásáért, ha-
nem magyar kommunisták is, saját 
vérüket árulták el, tönkretéve sor-
sokat, eltiporva emberi méltóságot, 
semmibe véve hitet és jogot.
Megtapasztalhattuk az aljasság, a 
hazugság, a hátbatámadás, a tőr-
becsalás számtalan módját. ’90-ig 
véresen vagy börtönnel fenyegetve, 
azóta pedig szellemileg és erkölcsi-
leg. Mert mindkét, a nemzeti és az 
internacionalista szocializmus szelle-
misége, amivel ezreket tereltek a ha-
lálba és tízezrek életét tették tönkre, 
sajnos nem tűnt el. Itt van köztünk, 
neoliberális szabadossággal, és más 
nemzettársainkat megbélyegző jel-
szavaikkal megfűszerezve. Rontja, 
bomlasztja és mérgezi a társadal-
mat, elárulja a testvért, idegenhez 
menekül a sajátjai ellenében, és min-
denre képes a hatalom megszerzésé-
ért – hangsúlyozta Aradszki András, 

hozzátéve: a bűnösöktől bűnbánatot, 
őszinte vezeklést nem tapasztaltunk.
Hiszem, hogy minden megemléke-
zés, minden gyertya, sírra letett vi-
rág irányt mutat a bűnbánat útjához 
– mondta Aradszki András, hozzáté-
ve: rajtunk múlik, hogy a kommunis-
ta, nemzetiszocialista szellemiség 
visszatér-e egyszer Magyarország-
ra. Mélyen hiszem és remélem, hogy 
soha többé – zárta szavait.
Az emlékünnepségen ezután a tár-
noki és az érdi önkormányzat, a nem-
zetiségi önkormányzat, a megjelent 
pártok és civil szervezetek valamint 
rokonok, ismerősök, barátok helyez-
ték el a megemlékezés virágait az 
emlékműnél, vagy gyújtottak gyer-
tyát halottaik emlékére.
A megemlékezés a Rózsafüzér Ki-
rálynéja templomban folytatódott, 
ahol az elhurcoltakért, az itthon ma-
radottakért, a tárnoki családokért 
szólt az ima és az ének.
Az este további részében a művelő-
dési házban gyűltek össze az emlé-
kezők.
Közülük Muskovics Andrea Anna 
néprajzkutató felidézte az össze-
gyűjtött emlékeket: „A túlélőkben a 
mai napig ott vannak a kérdések: Mit 
vétettem? Kinek ártottam? Hosszú 
évtizedeken keresztül beszélni sem 
lehetett a történtekről, gyászolni, 
kérdezni nem volt szabad. A kény-
szerű hallgatás eredménye, hogy a 
mai napig nincs a köztudatban, hogy 
a második világháború utolsó hónap-
jaiban, illetve az azt követő években 
hány százezer ártatlan civilt hurcol-
tak el, ítéltek el, s tűnt el nyomtalanul 
a kényszertáborokban.
Több évtizednyi hallgatás után ma 
már minderről szabad beszélni, de 
mindazok, akik erről mesélni tudná-
nak, egyre kevesebben vannak. Éve-
ken keresztül ezen terem falai között 
a táborokat megjártak beszélték el 
az ott történteket. Ebben az évben 

minderre már nincs lehetőség. Az 
1948 augusztusában hazatérő Lu-
gosi Ferenc és az utolsó tárnoki túl-
élőként 1953 végén visszatérő Nagy 
István sem lehet már közöttünk. Ők 
és több társuk azonban fájó szívvel, 
de elmesélték történetüket.
Elmesélték, hogy legalább töredé-
kekben megismerjük az 1945. január 
8-án, valamint a táborokban történ-
teket, valamint azért, hogy tanuljunk 
a múlt hibáiból. Most már a mi fela-
datunk és kötelességünk, hogy mind-
ezt továbbadjuk gyermekeinknek, 
unokáinknak, hogy évtizedek múlva 
is legyenek olyanok, akik megtöltik 
ezt a termet, akik emlékeznek a közel 
70 tárnoki áldozatra, a borzalmakat 
átélt túlélőkre, valamint az otthon, 
bizonytalanságban élő hozzátarto-
zókra, azokra, akik közül sokan soha 
nem tudták meg, hogy mi történt 
férjükkel, édesapjukkal, gyermekük-
kel.
A szerettüket elvesztettek számára 
természetes volt, és természetes ma 
is az emlékezés. Nem egy családban 
a mai napig lóg a falon az elhurcolt és 
soha vissza nem térő családtag be-
keretezett képe. A legtöbb családban 
még ma is féltve őrzik a fényképeket, 
de több esetben még egy-egy tárgy 
is az elhurcolt emlékét őrzi. Emlékez-
nie azonban nem csak a közvetlen 
családtagoknak szükséges, hanem 
az egész községnek.

ELHURCOLTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS TÁRNOKON



Az év végéhez közeledve nagy 
megtiszteltetés érte az iskolán-
kat. Ellátogatott hozzánk Beke 
Péter U17 válogatott focista, 
aki nyáron igazolt át a Ferenc-
várostól egyenesen a Hamburg 
csapatához, és Milák Kristóf 
Junior világcsúcstartó, négysze-
res junior világbajnok és felnőtt 
világbajnoki ezüstérmes úszó. A 
rendezvény célja az volt, hogy a 
közelmúltban áttöréseket elérő, 
ifjú tárnoki sportolók mesélje-
nek iskolánk diákjainak sportjuk-
ról, eddigi pályafutásukról és a 
terveikről.
A két tárnoki fiatal érkezését a 
diákok izgatottan várták, ezért 
a rendezvény idejére az iskolánk 
aulája teljesen megtelt lelkes és 
nagyon kíváncsi tanulókkal. Mi-
után a két ifjú tehetség röviden 
beszámolt az eddigi eredmé-
nyeikről és terveikről, a diákok 
vették át az irányítást. Számta-
lan kérdést tettek fel a sport-
tal, kitartással, küzdelemmel 
és a sikerekkel kapcsolatban. A 
két klasszis sportoló végtelen 
türelemmel és szerénységgel 
válaszolt a különböző kérdé-
sekre, aminek köszönhetően 
egy nagyon baráti és kellemes 
légkör alakult ki. A beszélgetés 
után pedig több mint egy órán át 
osztották az autogramokat, és 
készítettek közös fényképeket a 

diákokkal.
A rendezvénynek hatalmas sike-
re volt a diákok között, akik csu-
pa pozitív élménnyel térhettek 
haza. Bízunk benne, hogy a két 
kiváló vendégünk hatására, több 
tanulónk is a sport és a siker út-
jára lép!
Az iskolánk nevében ezúton is 
szeretném megköszönni Péter-
nek és Kristófnak, hogy a szoros 
időbeosztásuk ellenére időt sza-
kítottak a tárnoki diákok számá-
ra.
A továbbiakban sok sikert kívá-
nunk, és reméljük, hogy a lab-
darúgás és az úszás területén is 
öregbíteni fogják még Tárnok és 
hazánk hírnevét is.

Madarász Csilla
DÖK patronáló tanár 

Kevés olyan jeles nap van, amelyhez 
annyi hiedelem, népszokás kapcso-
lódik, mint a Luca naphoz.
A magyar néphitben él egy Luca 
nevű boszorkányszerű alak, aki de-
cember 13-án emberek és állatok 
kárát okozhatja. E boszorkák fel-
ismerésére készül a Luca-szék. A 
mondás: „Lassan készül, mint a Lu-
ca széke” arra utal, hogy e varázsla-
tos ülőkét Luca napjától karácsony 
éjjeléig folyamatosan kell készíteni 
meghatározott fajtájú és számú 
fából, hogy karácsony napján, éj-
félkor a templomajtóban vagy a  
keresztúton ráállva megláthassák 
a boszorkányokat. Hogy miről le-
hetett megismerni őket? A Luca 
székétől ekkor hallhatóvá váló sza-
vaikról.
(Balogh Júlia: Szent Mihály havától 
Kisasszony haváig Jeles napokhoz 
fűződő néphagyományok)

Iskolánkban már hagyománnyá vált, 
hogy minden évben ezen a napon 
bekapcsolódunk a Luca napi vásár 
forgatagába. Igaz, Luca széket nem 
készítünk, de nagyon sok szép kéz-
műves technikával készült tárgyat 
igen.
Alsó és felső tagozatos diákjaink 
nagy igyekezettel készítették a vá-
sárra portékáikat, melyeket saját 
maguk árusítottak. A gazdag kíná-
latból minden érdeklődő kedvére vá-
logathatott ajándékot szeretteinek 
a karácsonyi ünnepekre.
A vásáron befolyt összeget az osz-
tályok a tavaszi kirándulásokon 
tudják felhasználni, ahol újabb közös 
élményekben lehet részük.
Köszönjük a sok-sok szülői ötletet, 
segítséget és támogatást.

Muskovicsné Lepsényi Katalin
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Az Érdligeti Általános Iskola ebben 
a tanévben is megrendezte a kör-
zeti rajzversenyt. A rendezvény 
lehetőséget adott, hogy a tanulók 
kipróbálhassák kreativitásukat, 
hiszen a feladatot a helyszínen kel-
lett megoldaniuk, adott idő alatt. 
Az érdi iskolába 3-8. évfolyamos 
tanulókat vártak. 
A 3-4-5. évfolyam feladata mese-
illusztráció készítése, tetszőleges 
technikával. A 6. évfolyamosok 
verset illusztráltak, szabadon vá-
laszható technikával, a 7. évfolyam 
csendéletet örökített meg tempe-
ra, vízfesték és egyéb eszközökkel. 
A nyolcadikosok adott beállítás 
részletét választhatták ki. A diá-
kok érdekes képkivágást kerestek 

művükhöz, melyet ceruzával, szén-
nel, pasztellel kiviteleztek. Az alko-
tások A/3-as méretben készültek, 
90 perc állt a versenyzők rendel-
kezésére. A „képeket” szakmai 
zsűri bírálta el. Intézményünket 11 
diák képviselte a versenyen. Nagy 
örömünkre a dobogó mindhárom 
fokán álltak Rákóczis diákok. Sze-
retettel gratulálunk a verseny he-
lyezettjeinek és résztvevőinek.
Budai Szófia I. helyezés (3. évfo-
lyam) Vörös Hanna II. helyezés (3. 
évfolyam) Fónai Bálint III. helyezés 
(7. évfolyam). Csak így tovább! 
A kedves szülőknek köszönjük a 
segítséget!

Rihóné Markó Katalin

A Tárnoki II. Rákóczi Ferenc 
Sportiskolai Általános Iskolában 
2017. november 20-án 17 órakor 
került megrendezésre a Pályavá-
lasztási szülői értekezlet a 8. osz-
tályos tanulók és szüleik számára. 
A programmal célunk, hogy min-
den diákunk képességeinek, szán-
dékainak megfelelő iskolatípusban 
folytathassa tanulmányait.
Az érdeklődőket és a meghívott ven-
dégeket az iskolavezetés nevében 
Baráth Ildikó, intézményvezető-he-
lyettes asszony köszöntötte, majd 
ismertette a napirendi pontokat: 
Pályaválasztás, Felvételiről, Közép-
iskolák bemutatkozása, Beiskolázás 
rendje, szabályai-határidők, felada-
tok. A helyettes asszony tájékozta-
tójában felhívta a figyelmet a helyes 
döntéshez szükséges feltételekre: 
Az iskolatípusok, iskolák, pályák, 
pontos tájékoztatása, a választás 
előtt álló tanulók képességeinek, 
adottságainak, érdeklődésének 
ismerete (tanulmányi átlag). Lénye-
ges, hogy a döntés ne a tanuló he-
lyett, hanem vele közösen történjen.
A rövid összefoglalót a meghívott 
iskolák bemutatkozása követte.
A BGSZC Budai Középiskola képvi-

seletében: Veresné Dongó Katalin 
részletesen bemutatta intézményü-
ket, ismertette a felkínált lehetősé-
geket. Elmondta, hogy a középiskola 
elvégzése után a tanulók a felsőok-
tatásban, illetve a szakképzésben 
tanulhatnak tovább. 
Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnázium 
és Szakközépiskola tájékoztatóját 
Molnár Diána szakmai igazgatóhe-
lyettes asszony tartotta, aki rész-
letesen kitért az iskolatípusokban 
történt változásokra, a szakgimná-
zium és a szakközépiskola nyújtotta 
lehetőségekre, a választható szak-
mák széles kínálatára.
A beiskolázás rendjéről, törvényi 
hátteréről és a jelentkezés meneté-
ről Pintér Lászlóné, 8. osztályos osz-
tályfőnök tartott részletes előadást.
Örültünk, hogy a téma fontossá-
gára való tekintettel nagyon sokan 
éltek az intézményünk által felkínált 
lehetőséggel, reméljük, hogy az est 
folyamán felmerült kérdéseikre 
megnyugtató választ sikerült kap-
niuk.
Az intézményvezetés nevében sike-
res iskolaválasztást kívánunk!

Baráth Ildikó

Hagyományainkhoz híven, min-
den évben december elején zenés 
műsorral várjuk a leendő első 
osztályos kisgyerekeket és szü-
leiket. Az óvodásoknak a Mikulás 
nemcsak ajándékkal kedveskedik, 
hanem szánjával elhozza „Télor-
szágból” a leendő első osztályos 
osztályfőnököket is.
Az iskola aulájában 2017. decem-
ber 1-én este felcsendültek az 
ünnepi dalok, s ezzel kezdetét 
vette a május végéig tartó Iskola-
kóstolgató rendezvénysorozat, 
amely számtalan programot kínál 
minden hónapban (egyéni szü-
lői fogadóórák, iskola-előkészítő 
foglalkozások, Iskolakóstolgató, 
nyílt órák, mesejátékok előadása 
óvodásoknak, nagycsoportos gye-
rekek látogatása az első osztályos 
tanítási órákra, zenés torna ke-
retében a sporttagozat bemutat-
kozása) szülőknek, gyerekeknek 
egyaránt. Az iskolánk iránt érdek-
lődőket Bagdiné Dudog Orsolya, 
az intézmény vezetője köszöntöt-
te. Pokornyi István bácsi és a 4.b 
osztályos tanulók az ovisokat is 

segítségül hívva vidám, játékos 
műsorukkal igyekeztek becsa-
logatni a nagyszakállút a „Kisis-
kolába”. Próbálkozásuk sikerrel 
járt, szánja sebesen megérkezett, 
meghozva vele az elsős osztályfő-
nököket:

1.a Németh Mónika: idegen nyelv 
irányultság és művészet szakköri 
keretben
1.b Muskovicsné Lepsényi Katalin: 
matematika irányultság és tábla-
játék szakköri keretben
1.s Bóni Cecília: sporttagozat.

Az est fénypontja még csak ezu-
tán következett, a gyerekek ver-
sei, dalai a Télapó szívéig hatoltak 
és ajándékaival, biztató szavaival 
elhalmozott minden kisgyere-
ket. Bízunk benne, hogy progra-
munkkal sikerült betekintést 
nyújtani iskolánk mindennapi éle-
tébe, segítséget nyújtani a közelgő  
iskolaválasztáshoz.

Baráth Ildikó

TOVÁBBTANULÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI 
ÉRTEKEZLET A „NAGYISKOLÁBAN”
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Tisztelt Szülők!
A számlázáshoz használt program változása miatt a februá-

ri étkezési számlák és csekkek – a megszokottól eltérő módon 
– később kerültek kiosztásra. Így természetesen a fizetési ha-
táridő is kitolódott. Sajnálatos módon a márciusi étkezési térí-

tési díjak befizetési határideje közel került ehhez az időponthoz. 
Minden szülő megértését kérem ezzel kapcsolatban.

Kérem továbbá, hogy a határidőn túli befizetések igazolá-
sát a legrövidebb időn belül küldjék meg (vagy mutassák be) 

gazdasági ügyintézőnknek (koszegitunde@tarnok.hu)!

Kürthy Miklósné
intézményvezető

Magyarországon nincsenek ter-
mészetes sóbarlangok, de a hi-
malájai só felhasználásával épült 
sószoba természetes lehetőséget 
kínál egészségünk védelmére.
A bölcsődébe járó gyerekek – 
különösen a téli hónapokban 
– hetente rendszeresen láto-
gatják a bölcsőde sószobáját, 
amelynek légtere gyógyítóan és 
megelőzőleg hat a légúti meg-
betegedésekre. A mindössze 30 
perc alkalmankénti kezelés ele-
gendő, hogy a közérzet és az im-
munrendszer is javuljon, szellemi 
frissességet okozzon. 
Ez a kedvező levegő, amelyet a 
himalájai sótéglák és a sóhomo-
kozó biztosít, a tárnoki gyerekek 

részére is elérhető a bölcsődé-
ben.
Előzetes bejelentkezés alapján, 1 
felnőtt kísérővel max. 2 fő, 1–10 
év közötti gyereket fogadunk 30 
perces időtartamra, 2500 Ft/5 
alkalomra szóló bérlet megvásár-
lásával. 
A sószoba délután 13–17 óráig ve-
hető igénybe.
Bejelentkezni a bölcsőde telefon-
számán (06-23/610-405) lehet.

Misnyovszkiné Révész Katalin
bölcsődevezető

Pöttömkuckó Családi Bölcsődénk 
(Tárnok, Fő u. 59.) önként vállalt 
feladatként a gyermek szocializá-
cióját támogató időszakos gyer-
mekfelügyeletet biztosít a 3 éven 
aluli gyermeket nevelő szülőknek. 
A szülő elfoglaltságának idejére, 
néhány órára kérheti gyermeke 
felügyeletét a családi bölcsőde 
nyitvatartási idejében. Az idősza-
kosan gondozott kisgyermekeket 
a bölcsődei csoport üres férőhe-
lyére tudjuk felvenni. A gyermek-
felügyeletet a gyermek törvényes 
képviselőjével kötött írásos meg-
állapodás alapján biztosítjuk. Az 

időszakos gyermekfelügyelet térí-
tési díj ellenében vehető igénybe, 
amelyet a gyermekjóléti alapellá-
tások térítési díjáról szóló 6/2017. 
(III.24.) szóló önkormányzati ren-
delet szabályoz.
A szülő által fizetendő gondozási 
díj 500,- Ft/óra.
A szolgáltatás igénybe vételével 
kapcsolatban érdeklődni Póth-
né Viczing Gabriellánál, a családi 
bölcsőde vezetőjénél lehet (Tel.: 
+36 20 9213438).
 

Kürthy Miklósné
intézményvezető

Minden évben sok segítséget 
kérő keresi fel intézményünket.  
Családlátogatásaink, mindennapi 
munkánk során is azt tapasztal-
juk, hogy váratlan élethelyzetek, 
családi tragédiák megingathatják 
a családok költségvetését. Intéz-
ményünk forrásai azonban igen 
végesek. Társadalmi összefogás 
nélkül néha lehetetlenné válna a 
segítségnyújtás. Szerencsére úgy 
látjuk, egyre többen segítenek a 
rászoruló családoknak, idős em-
bereknek. 
Az idei évben is több alkalommal 
jelentős segítséget kaptunk a te-
lepülésen működő Karitasz-tól. 
Ők vállalták az adományok gyűj-
tését (tartós élelmiszer, pénzbeli 
adomány). A pénzadományból – a 
Római Katolikus Egyház által fel-
ajánlott pénzadományból is – tar-

tós élelmiszert vásároltunk. Ebből 
került karácsony előtt a családok 
asztalára/kamrájába krumpli, 
hagyma, tej, zsír, sajt, mák, dió, 
mosópor.
A tárnoki vállalkozóktól is több fel-
ajánlást kaptunk.  Egy család ese-
tében két gyermek iskolai étkezési 
térítési díja került kifizetésre. 3 
család „meghívást kapott” csalá-
donként három pizzára. Volt még 
fenyő-, bejglifelajánlás is. 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani minden  tárnoki lakos-
nak, akiknek az összefogása nélkül 
nem sikerült volna intézményünk-
nek  karácsony előtt a rászoruló 
családokat támogatni. 

Zsigmond Tilda
szociális asszisztens

ISKOLAI ÉTKEZÉS – FEBRUÁR
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TÁRNOKON DECEMBERBEN
Decemberben, az adventi idő-
szakban az Úr eljövetelére ké-
szülünk.
A karácsonyt megelőző hetek 
várakozása így az eljövetelben 
éri el jutalmát. 
A hit, remény, szeretet, öröm 
jegyében gyújtottunk meg va-
sárnapról vasárnapra egy-egy 
gyertyát. 
Jézus születésének megünnep-
lésére nem csak lélekben, han-
gulatok, emlékek, történetek 
felidézésével, hanem közösségi 
élményekkel készülünk. A kö-
zösség ereje segít a mindenna-
pok rögös útján, és szebbé teszi 
az ünnepet. 
A szép emlékekre visszagon-
dolva melegséggel telik meg a 
szívünk.
Tavaly decemberben sorra kö-
vették egymást a települési 
programok, melyek alkalmával 
találkoztunk hétről hétre, és 
gyújtottuk meg a gyertyákat az 
adventi koszorún. E találkozá-
sok alkalmával remélem sikerült 
szép emlékeket szerezniük.
Advent első vasárnapján a Tár-
noki Asszony Műhely tagjai és 
Biberika János közreműködé-
sével a művelődési házban ta-
lálkoztunk. Az első gyertyát 
gondolatai körítésében Szolnoki 
Gábor polgármester gyújtotta 
meg.
A második gyertya a Tárnoki Lo-
kálpatrióták Kulturális Közhasz-
nú Egyesülete által szervezett 
Adventi Hangverseny alkal-
mából a Rózsafüzér királynéja 
templomban gyulladt föl.
A harmadik vasárnap az Egész-
ségház előtt került felállításra a 
betlehem, mely berendezésében 
Póth Zoltánné volt nagy segít-
ségünkre. A harmadik gyertya 
meggyújtásakor Szabó Mihály 
görög katolikus parókus és 
Szolnoki Gábor polgármester 
mondták el gondolataikat. A 
Sárga Rózsa Magyar népdalkör 
tagjai segítettek a közös ének-
lésben. 
Mivel szenteste vasárnapra 
esett, az utolsó találkozásra de-
cember 22-én, pénteken került 
sor ugyancsak az Egészségház 
előtt. Helyi kézműves árusok-
kal, forralt borral, teával és sült 
gesztenyével és a Ligeti Falatka 
által felajánlott babgulyással 
vártuk a települési karácsony-
fára díszeket hozóérdeklődőket.
Külön köszönet az általános is-
kolának és óvodának, hogy gye-

rekek csoportosan is érkeztek 
fát díszíteni. További nagyszámú 
segítőnk volt a rendezvény so-
rán. A közel négy méter magas 
fenyőfára a TÖTE segítségével 
kerülhettek fel a díszek, Hege-
dűs Márta és Zombori Ferenc 
képviselők a főzésben voltak 
nagy segítségünkre, a Varázsö-
böl Egyesület kézműves foglal-
kozással készült és települt ki 
a helyszínre. Szalai Nikinek kö-
szönjük a rendezvény plakátját, 
és a helyszínen készült fotókat.
A Tárnoki Köz-Ért Kft. munka-
társai mind az eszközök bizto-
sításában, szállításában, mind 
a gesztenye sütésében pótolha-
tatlan segítségünkre voltak. A 
Hajtóka Egyesület népdalköre 
pedig egy szlovák és egy magyar 
karácsonyi dal eléneklésével 
kedveskedett a jelenlévőknek.
A szabad ég alól a Tárnoki II. 
Rákóczi Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola aulájába men-
tünk, ahol a Falukarácsonnyal 
zártuk az évet. Köszönjük Bag-
diné Dudog Orsolyának, hogy 
befogadta a rendezvényünket 
az iskolába.
A műsorban színvonalas előadá-
sokkal felléptek a Mesevár Óvo-
da ovisai, a Tárnoki II. Rákóczi 
Ferenc Sportiskolai Általános 
Iskola és az Andreetti Károly 
Általános Iskola és Művészeti 
Iskola tanulói és tanárai.
Tervezzük, hogy évről évre ilyen 
formában, sőt egyre színesebb 
programokkal töltjük meg az 
adventi időszakot. A rendezvé-
nyek szeretetteljes légkörben 
zajlottak, sok saját készítésű 
dísz érkezett a település kará-
csonyfájára. 
Mégis Vízkereszt hétvégéjén 
voltak, akik úgy gondolták, hogy 
nem fejeződhet be ilyen szépen 
az adventi időszak. Megrongál-
ták a fát díszítő újonnan vett 
égősort, szétdobálták és meg-
rongálták a díszeket.
Ilyenkor minden jó érzésű em-
berben felmerül a kérdés, hogy: 
Miért kellett?
Az Egészségház előtt egy kis fe-
nyő lett ültetve, ami, ha „felnő” 
hosszú éveken keresztül szeret-
nénk, ha decemberenként kará-
csonyfa lehetne.  
Vigyázzunk rá közösen!

V.É.K.
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Orjaleves
Palócleves
Toros káposzta

Forralt bor

Pecsenye
Hurka

Kolbász
Tepertő

XI. Hagyományőrző disznóvágás
 a Művelődési Ház előtt

Disznóvágás 7.00 óra
Sült vér 9.00 óra
Ebéd 11.00 óra

2018.  fe b ruá r  3.

Remekül sikerült 2017 utolsó asz-
szony műhelye, ahol megpróbál-
tuk felidézni a régi idők tárnoki 
karácsony esti böjti ételeit. Főz-
tünk bablevest krumpli gombóc-
cal. Készítettünk házi lekvárral 
töltött barátfülét.
Dagasztottunk, sütöttünk kelt 
tésztás mákos és diós „bejglit”. 
Sütöttünk ostyát, amit fokhagy-
mával, dióval, almával és méz-
zel megrakva ettünk meg, amik 
régen, a néphit szerint a család 
egészségét biztosították.
Végül, de nem utolsó sorban él-
vezhettük a korát meghazudtoló 
Viki néni (Markó Vincéné) énekét, 
történeteit, valamint tanácsait, 
segítségét az ételek elkészítésé-
ben. 
A legjobb persze az volt, amikor 
közösen elfogyaszthattuk Tárnok 
karácsonyt idéző ízeit.
Tegyük ezt minél többen a jövő-
ben is!
A receptek - néhány fotóval - 
megtalálhatók a Hajtóka egye-
sület honlapján is (www.hajtoka.
hu). 

szerző: Hajtóka

TÁRNOK ÍZEI – 
AZ ASSZONY MŰHELYBEN
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Szerencsére egyre többen érzik 
úgy, hogy a megunt, vagy lecserélt 
eszközeiket, használati tárgyaikat, 
nem kidobják, vagy eladják, hanem 
jótékonysági célra felajánlják.
Belán Gergely, a duguláselhárítás-
sal foglalkozó Benino-Plusz Bt. tu-
lajdonosa és kedves párja, Szanyi 
Nikoletta is úgy döntött, hogy a 
még jó állapotban lévő számító-
gépüket egy rászoruló családnak 
ajándékozzák.
Először Szolnoki Gábor polgár-
mestert keresték meg az ötlettel, 
aki ezt a nemes gesztust támogat-
va összekötötte őket Kürthy Zsu-
zsával a Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetőjével, akinek tudomása volt 
arról, hogy a négygyermekes csa-
ládnak szüksége lenne egy számí-
tógépre. 
Szanyi Nikoletta szerkesztősé-
günknek elmondta: a család egy 
nagyon pici albérletben él négy 
kiskorú gyermekkel. A legkisebb 
még csak három éves, a legna-
gyobb jelenleg 5. osztályos itt a 
helyi iskolában. 
A személyes találkozóra nagyon 
rövid időn belül sor került, így a 
gyermekek még karácsony előtt 
használatba vehették az eszközt.

Mint ismeretes Gödöllő volt az első 
város, ahol magánkezdeményezésre 
– egy tragikus esemény kapcsán – ún. 
zebra zászló kihelyezésére került sor 
egy lámpa nélküli gyalogos-átkelő-
helynél.
Az akció lényege, hogy mielőtt a gya-
logos rálépne a zebrára, magához 
ragad egy fényvisszaverős zászlót, 
amelyet az áthaladást követően a 
túloldali tárolóba helyez.
A fényvisszaverős anyagnak kö-
szönhetően az autósok könnyebben 
észreveszik a gyalogosokat, ezzel is 
nagyobb biztonságot teremtve az 
idősebbek, a kisgyermekesek és a 
gyermekek számára is.

Tárnokon Lizák Géza kezdeményezé-
sére valósult meg a gödöllői ötlet. Az 
anyagot Lizák Géza és Gölles Máté 
szerezte be, míg a zászlókat Kopasz 
Veronika varrta meg. A balesetmeg-
előzést szolgáló zászlók kihelyezésé-
re még január elején került sor.
Jelenleg az Egészségháznál 7 db 
zászló, míg a Dózsa György úti óvo-
dánál 4 db zászló szolgálja a gyalogo-
sok biztonságosabb átkelését.

Köszönjük nekik!

HELYI VÁLLALKOZÓ SEGÍTETT 
EGY CSALÁDNAK

TÁRNOKON IS ELHELYEZTÉK A 
BALESETMEGELŐZÉS ZÁSZLÓIT

Reméljük kicsik és nagyok egya-
ránt felismerik a kezdeményezés 
fontosságát és figyelnek arra, hogy 
a zászlók minden átkelés után a he-
lyükre kerüljenek!
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Erre a virtuális kanapéra min-
den hónapban egy Tárnokon 
működő civil szervezetet hí-
vunk meg egy rövid beszélge-
tésre, bemutatkozásra.

Szervezet pontos neve: 
Varázsöböl Kulturális és Művé-
szeti Egyesület

Szervezet elnöke: Sümegi Krisz-
tina
alelnöke: Viktóriusz Barbara

Mikor alakult? 2016

Milyen fő területen tevékeny-
kedik a szervezet? 
Elsősorban gyermekeknek és 
szüleiknek szervezünk progra-
mokat.

Szlogen, jelszó, hitvallás: Kö-

zösség-Élmény-Tér

Mi a szervezet fő célkitűzése?
Célunk, egy olyan közösség kiala-
kítása, amelyben jól érzi magát 
szülő és gyermek. (Újra) meg-
tanulják értékelni az együtt ját-
szás, a közösen eltöltött idő, a 
hagyományok szeretetét. Mind-
ehhez mi a szakmai hátteret, az 
óvodapedagógusi tudást, a krea-
tivitást, fejlődni akarás szerete-
tét nyújtjuk. 
Kínálatunkban a gyerekprogra-
mok mellett, igyekszünk a szü-
lőknek is tanulási, kikapcsolódási 
lehetőséget nyújtani, gondolva a 
kisgyermekes, otthon lévő anyu-
kákra is. 

Szervezet eddigi programjai:
Saját érdeklődési körünkből 
fakadóan is nagyon sokrétű kí-
nálattal várunk mindenkit. Gye-
rekkoncertek, gyerekelőadások, 
önismereti és más pszichológi-
ai témájú workshopok, kreatív 
programok, Festőparty, játszó-
ház, családi nap, LÁDAFIA, tábo-
rok, Falukarácsony, AKTÍVANYU 

és Gyereksarok rovat a Tárnok-
hírben. 

Mire a legbüszkébb a szervezet 
eddigi története során?
Hihetetlenül sok mindent adott 
ez a másfél év, amióta megala-
kultunk. Persze, voltak nekünk 
is kevésbé sikeres programja-
ink, de az, hogy megvalósult az 
első táborunk, hogy egyre töb-
ben csatlakoznak hozzánk prog-
ramjainkon azt bizonyítja, hogy 
jó úton járunk. Szükség van Tár-
nokon olyan közösségre, ahol 
együtt lehet felnőtt és gyermek, 
hiszen játszani mindig jó. Örü-
lünk, hogy kiegészültünk Hubbes 
Emese óvodapedagógussal, aki 
ugyanolyan fontosnak tartja a 
hagyományok megőrzését, ápo-
lását, mint mi, és a havi LÁDAFIA 
programok gondos szervezője-
ként segít bennünket.

Hol találkozhatunk személye-
sen a szervezettel?
Az Ifjúsági Házban (Tárnok, Rá-
kóczi út 38.) van a VARÁZSÖBÖL 
klubhelyiség és itt tartjuk a na-

gyobb teremben a foglalkozása-
inkat is. 

Elérhetőség (web, FB, mail, te-
lefon):
www.varazsobol.hu 
facebook.com/varazsobol 
70/324-7179

Számlaszám, ahova a szervezet 
adományokat fogad:
B3 Takarék Szövetkezet 
64800097-19904218
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„A zene Lelki táplálék és semmi 
mással nem pótolható. Aki nem él 
vele, lelki vérszegénységben él és 
hal.” (Kodály Zoltán) A Tárnoki Lo-
kálpatrióták Kulturális Közhasznú 
Egyesülete komolyan is veszi ezt a 
kodályi mondást, mivel immár 17 
éve minden esztendőben megren-
dezi az Adventi Hangversenyt, a 
Rózsafüzér Királynéja templomban.
A talentumot, a tehetséget ka-
matoztatni kell, ezt teszik a hang-
versenyen fellépők valamennyien, 
kicsik és nagyok, fiatalok és már 
régóta fiatalok egyaránt. Mert 
valóban, életkor tekintetében elég 
nagy a szórás. A kisiskolásoktól a 
nyugdíjasokig minden korosztály 
képviselteti magát, megcsillantja 
tehetségét ezen az estén.
A est háziasszonya, Dobos Erika, 
a Tárnoki Lokálpatrióta Egyesület 
elnöke volt. Bevezetőjében kifej-
tette, hogy a zene egész életútján 
végigkíséri az embert. Az édes-
anyák már a pici gyermekeknek is 
bölcsődalokat dúdolnak, minden 
ünnepkörnek megvannak a jeles 
alkalmakhoz illő zenéi, énekei, 
sokszor dudorászunk munka köz-
ben, a szentmiséken az orgonával 
együtt énekelünk és utolsó utun-
kat is temetési énekek kíséreté-
ben tesszük meg. Az életünket 

végigkísérő zenék igen sokrétű-
ek. A gyermekdaloktól kezdve a 
szerelmi dalköltészeten, a népi 
muzsikán és a modern zene ren-
geteg változatán és irányzatán át 
a komolyzenéig hosszasan sorol-
hatnánk a műfajokat.
Ezen az immár hagyományossá 
vált koncerten a klasszikus zenéé 
a főszerep. A komolyzene igen 
sokrétű, gazdag és szép. Ha az 
ember ráhangolódik és átengedi 
magát a zenének, akkor a lelke 
megnyugszik, gondolatai kitisztul-
nak, belső énje szinte újjáéled. A 
jól ismert karácsonyi művek pedig 
segítenek bennünket, hogy meg 
tudjuk élni legszebb ünnepünk lé-
nyegét, Megváltónk születését.
A bevezető gondolatok után 
Szolnoki Gábor polgármester 
úr megnyitotta a rendezvényt. 
Köszöntőjében kiemelte, meny-
nyire csodálatos dolog, hogy a vá-
rakozás idején a koncert vendégei 
csordultig megtöltik a templomot.
A műsor első részében a Riha Emil 
és Szilassi Nelly vezette Tárnoki 
Ütősegyüttes tagjai léptek fel ka-
rácsonyi hangszeres számokkal, 
újra elvarázsolva a közönséget. 
Ezúton is köszönjük az együttes 
tagjainak a csodálatos előadást 
Emil bácsinak és Nelly néninek pe-

dig a gondos felkészítést.
A fellépők között találkozhattunk 
ismét helyi versírónkkal, Kádár 
Valériával, aki saját verseit ad-
ta elő, valamint Labant Ada Róza 
fuvolaművésszel, ő idén első alka-
lommal, de reméljük nem utoljára 
lépett fel nálunk. John Francis 
Wade, J. S. Bach és Adolphe Adam 
egy-egy darabja mellett saját 
szerzeményét is előadta. Gyönyö-
rű játékát hallgatva többen sírva 
fakadtak a közönség soraiban.
A műsor befejezéseként a Gaudium 
Kórus adott elő adventi és karácso-
nyi darabokat, majd a hagyományos 
közös éneklés után, amelyet Takács 
András kántor úr kísért orgonán, a 
koncert, mint minden esztendőben, 
szeretetvendégséggel zárult a Mű-
velődési Házban az immár lelkileg 
felfrissült egybegyűlteknek. 
A gondos vendéglátást az egye-
sület a fellépők és a vendégek 
aktív közreműködésével egy meg-
lepetés koncerttel és egy-egy 
szép csokor virággal köszönték 
meg Bakos Emőkének, Bangó Szil-
viának és Zombori Ferencnének.
Egyesületünk 17 éves fennállása 
és színvonalas működése nagyban 
köszönhető tagjaink áldozatkész 
munkájának és támogatóinknak.
Hangversenyünket támogatta: 
Tárnok Nagyközség Önkormány-
zata; a Tárnoki Köz-Ért Kft.; a 
Tárnokhír és a Tárnokhír Online; a 
Tárnoki Művelődési Ház és Könyv-
tár; a Tárnoki Ütősegyüttes; Ká-
dár Valéria; a Gaudium Kórus és a 
Tárnoki Lokálpatrióták Kulturális 
Közhasznú Egyesület tagjai. Segít-
ségüket köszönjük!
Istennek legyen hála ezért a szép 
alkalomért, amit szeretnénk még 
minél többször megismételni itt, 
Tárnokon a Rózsafüzér Királynéja 
templomban!

Tárnoki Lokálpatrióták Egyesülete

PETŐFI SÁNDOR: TÉLI VILÁG

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.

Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A napszámos, napszámosné
Tuskót fürészel és hasít;

Daróc pólyában gyermekök
A szélvésszel versenyt visít.

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az őrhelyen,

És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A hosszulábu drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,

S hidegtől folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Barangol a vándorszinész
Egy falutól a másikig;

Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Hát a cigány?... vacog foga
A rongyos sátorok alatt;

Kopogtat a szél és bemegy,
Bár a cigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.

Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

(Pest, 1845. február.)
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CSAK NYUGI!

Új év. Új gondolatok. új tervek, 
remények, álmok. És mi van? 
Gyakorlatilag marad a régi. 
Minden. Ugyanazok az em-
berek, ugyanaz a környezet, 
maradnak a gondok, csekkek, 
és néha apró örömök. Annyi 
a változás, hogy a dátumhoz 
oda kell írni: 2018. Persze korai 
még a mérettetés, épphogy 
elkezdődött. Hogy hova fog 
fejlődni, mit hoz nekünk közö-
sen, vagy egyénileg, azt senki 
nem meri megjósolni. Azért 
egy kicsit imádkozunk, hogy 
legalább rosszabb ne legyen! 
Én is nekifutok a teendőim-
nek, remélem jobb évet zárok, 
mint 17-ben. Azt hiszem ezzel 
sokan vagyunk így. Először 
is öregebbek lettünk egy év-
vel. Van, – és a mi életünkben 
is volt – egy olyan korosztály, 
akinek ez semmit nem számít, 
semmit nem jelent. Fiatal, vagy 
középkoruk delén nem nagyon 
érdekli őket az elkövetkezendő 
évtizedek alakulása. Pedig… Mi, 
– mondom én, miután jó néhány 
társammal beleszaladtunk az 
idősebb korba – már tudnánk, 
hogy annak idején mit, és hogy 
kellett volna jobban csinálni. 
Jobban tervezni. Vissza nem 
mehetünk átalakítani az életün-
ket, a mostani fiataloknak meg 
úgyis hiába mondjuk. Mi is oko-
sabbak voltunk mindenkinél, és 
ide jutottunk. Már úgy értem, 
hogy mindenki oda, ahova. Van 
jó kimenet és rossz kimenet. 
Nem akarok túlzottan nega-
tív lenni, de azt hiszem néhány 
barátom nem egészen azt érte 
el, amit tervezett és megálmo-
dott. Sokat gondolkoztam ezen 

a dolgon, valamire jutottam, 
és sokáig nem tudtam, hogy 
megírjam-e az ezzel kapcsola-
tosan kialakult meglátásomat. 
Itt jegyezném meg nagyon 
halkan, hogy elég sok vissza-
jelzést kaptam a tavalyi iromá-
nyaim kapcsán. Innen a faluból. 
Majdnem 100% jó, szeretik az 
írásokat, el is mondják, meg 
is írják. Minden esetre nagyon 
köszönöm a jelzéseket, mert 
erőt ad. Ahhoz, hogy tovább 
csináljam. Egy levélen nemrég 
fennakadtam: az volt a javaslat, 
hogy ne csak mindig a rossz 
dolgokat vegyem észre, hanem 
a jókat is. és arról is írjak. Na. 
Mondom, – és most minden-
kinek – hogy egyáltalán nem 
vadászok a rossz dolgokra, és 
eszembe sem jut csak azokról 
írni. Pedig volna rá igény, mint 
mondja a falusi kultúrház igaz-
gató. Tessék mondani, van itt 
a kultúrában a házon belül is 
WC? Ez volt a kérdés. Mit mon-
dott a kultúros: - Nincsen, de 
igény az má’ vóna rá! Csak arra 
mondtam a példát, hogy a ked-
ves polgártársaim lépten nyo-
mon megtalálnak. Mindennel. 
Tóni, arról kéne írni, hogy mi-
előttünk 3 éve egy nagy kátyú 
van, és senki nem csinálja meg. 
Meg a szomszéd betemette az 
árkot, hogy fog itt a víz lefolyni 
írd meg. Meg azt, hogy vasár-
nap délután ne nyírjanak füvet, 
mert nem tudok aludni. Engem 
mag akartak büntetni, hogy a 
házam előtt nincs lenyírva a fű, 
bezzeg nézd meg a közterüle-
ten még félméteres vadkender 
is terem. Meg, hogy három nap-
ja ott egy döglött macska az út 
szélén, és a polgármester a füle 
botját sem izgatja. Hát gyere-
kek, ezek mind olyan dolgok, 
amiket a megfelelő helyen kell 
bejelenteni, feljelenteni, aztán 
vagy megoldódnak, vagy nem. 
De írásaim semmiképpen nem 
panaszirodai szerepet teljesíte-
nek. Én általában emberi meg-
közelítésekről, észrevételekről, 
hangulatokról írok, egy kis tár-
noki öniróniával, – a célom csak 
annyi, hogy mosolyogjunk, 
vagy bosszankodjunk az észre-
vételeken. Mindig elmondom, 
hogy a leírt dolog az én véle-
ményem. Lehet vele egyetér-
teni, és lehet nem. Véleménye 
pedig szerintem mindenkinek 
van. Közzé is teheti. Baráti tár-
saságban, utcán, boltban, új-

ságban, vagy amilyen fórumot 
elér. Tessék, itt az internet. 
A Facebook. Legyek megint 
nooooormáááális? Én utálom. 
Mert túl könnyen hozzáférhe-
tő, túl könnyen lehet helyesírá-
si hibák tömkelegével kísérve 
közzétenni a „szabad” vélemé-
nyeket. Szerintem a negatív le-
hetőséget sokan kihasználják. 
Felelősség, és retorzió nélkül 
pocskondiáznak, rágalmaznak, 
hazudnak, mószerolnak, gyárt-
ják a „kabátlopási ügyeket.” Aki 
meg nekiáll védekezni, az már 
gyanús. Ha hasonló stílusban 
válaszol, akkor meg lemegy a 
támadó szintjére. Az se rossz, 
amikor a FB-on a fél ország Jó-
reggelt, Jóestét kíván. Nálunk 
esik a hó, nálatok? Most Leszek 
egy kicsit Hofis: visszatérek 
oda, ahol megígérte, hogy ki-
fejtem a kialakult véleménye-
met. Miről is? A franc egye 
meg, elfelejtettem! (Ez vicc 
volt. Ha-ha…) Szóval a kor és a 
korosztály. Irritál, hogy egyre 
gyakrabban közéleti, politikai, 
társadalmi és individuális körök 
a „nyugdíjasok” megjelölést, 
mint ufó osztályt a társada-
lomban, valami odatolakodott 
haszonleső szenilis barmokat 
tartalmazó értelmezéssel al-
kalmazzák. Külön tárgyalnak 
róluk, minősítik őket, mintha 
nem a társadalom természe-
tes életalakulási formájának 
megfelelő, teljesen mindenkivel 
egyenértékű hazánkfiai lenné-
nek. Hogy lettem nyugdíjas? 
Sehogy. Gyerek, fiatal, felnőtt, 
és idős korú: ez mind én va-
gyok. Meg Te. Meg még Te is! 
És mert nem rendes fizetést 
kapunk, mint régen, hanem ezt 
a nyomorult nyugdíjat, azért 
most a mi megnevezésünk: 
nyugdíjas. Mit akarnak ezek, 
MI tartjuk el őket. – mondják. 
Arany szíveim, hány évtizeden 
keresztül fizettünk azért, hogy 
a jövő korosztályok is megkap-
ják ezt a kis fizetéshelyettesítő 
valamit? És a nagy felfedezé-
sem lényege, csak most jön. Itt 
Magyarországon valami óriási 
demográfiai hiba van. Itt ebben 
a gyönyörű kárpátmedencei 
paradicsomban agyon dolgo-
zod az életed (ugye?) és várod 
a nyugdíjas kort. Hátradőlünk, 
nyaralunk, utazgatunk, pihen-
getünk, mindent megtettünk, 
a munka javát átvették a fiata-
lok. Na ez volt az álmunk. És mi 

van? Pont attól a kortól, amikor 
elérjük a „pihenés” határát, 
mindenkinek valami baja lesz, 
vagy így vagy úgy megbeteg-
szik. Nézz körül az orvosi ren-
delőkben, a kórházakban – de 
nem tudsz, mert annyian van-
nak, hogy nem tudsz bemenni. 
Egyik bot viszi a másikat. Irigy-
kedve megyek Bécsbe, Párizs-
ba, Münchenbe,. Az utcákon 
elegáns, jószagú, mosolygós 
70-80-asok sétálnak karöltve. 
A Ritz teraszán kávéznak és 
csevegnek. És nem a kórház 
felé igyekeznek. Nem átallnak, 
csak hogy engem bosszant-
sanak, cabrio Mercivel lassan 
elparádézni mellettem. Nyug-
díjasok? Elvileg és nyelvtanilag 
igen. Egyébként? Jómódú idős 
polgárok, nekik sikerült tarta-
lékot képezniük. Na, mi magyar 
nyuggerek is ilyenek szeret-
nénk lenni. Oké, Merci nélkül. 
Csak ne legyen tolószék. Fiatal 
barátaim agyon csesztettek: 
Mi a francért dolgozol annyit? 
Zene, cég, megállás nélkül. Rá 
vagy szorulva? Ahelyett, hogy 
velünk jönnél a kocsmába! Hát 
azért, - feleltem, - hogy mikor 
„öreg” leszek, akkor majd síel-
ni járok, tengerpartra megyek, 
utazok, golfozok, és pihenek, 
moziba, színházba járok. Ja, 
és remekül fogok öltözni, csak 
a legjobb borokat iszom, és 
majd kedvtelésből gitározok, 
meg írogatok néha. Álom, álom 
édes álom… Kíváncsiak vagy-
tok mi lett a nagy terveimből és 
a rengeteg munkámból? Nem 
egyedüli az eset. A feleségem 
és én egyik kórházból megyünk 
a másikba, látogatjuk egymást 
és drukkolunk, imádkozunk, 
egyik műtét a másik után, és a 
gondosan őrzött nagyon meg-
harcolt kis családi tőke a terve-
zett „Jó időskori élet” helyett 
százezrenként vándorol az 
orvosok zsebébe. Szerényen, 
diszkréten, mintha ezt a pénzt 
mindig is erre szántuk volna: 
Első az egészség. Nemigaz? 
(Direkt írtam így egybe. Olyan 
jólesett.) Nem a saját találmá-
nyom, de egy kis aforizmával 
fejezem be: Fiatal Barátom jól 
nézz rám. Én egykor az voltam, 
aki ma Te vagy. És Te egykor az 
leszel, aki én ma! (Ha vigyázol, 
és megéred!) Jónapot, Jóestét, 
Esik a hó, Szép álmokat!

SOLYMOS TÓNI: „MI FÁJ, GYERE MESÉLJ!”
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Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1918. január 19-én 
született településünk szépkorú polgára, Padá-
nyi Józsefné, született Székes Anna, akit jubi-
leumi köszöntésben részesített Szolnoki Gábor 
Tárnok Nagyközség polgármestere, Szegedi 
Zsuzsanna anyakönyvvezető, és Szalai Nikolett 
a Tárnokhír felelős szerkesztője.
Anna néni  megszokott foteljében, az ablaknál 
ülve fogadta a vendégeket. Polgármester úr 
gyönyörű virágcsokrot és Magyarország Mi-
niszterelnöke oklevelét nyújtotta át számára.
Az asztal körül ülve hamarosan kedves be-
szélgetés folytatódott a szobában, Anna néni 
kicsit mesélt az életéről. Sződön kilenc gyer-
mek közül negyedikként született e világra. 
Vácra ment férjhez, Padányi Józsefhez, majd 
1950-ben Tárnokra költöztek a férj szüleihez. 
Egy gyermekük született, akit Józsefnek hív-
nak, ő is már 70 éves. Nap mint nap közösen 
küzdenek meg az élet kis és nagy problémáival, 
hiszen idős emberek lévén ez nem könnyű ma-
napság. Az ajtót már egyre kevesebben nyitják 
rájuk, fogyatkoznak a rokonok, barátok, isme-
rősök.
Anna néni aktív életében 12 évet egy budapesti 
cipzárüzemben dolgozott, később pedig Tárno-
kon háztartásbeliként a kertet művelte, állato-
kat tartott a férjével együtt, sokat dolgoztak 
a ház körül. „Olyan kertünk volt, amelyet min-
denki megcsodálhatott” – mesélte csillogó 
szemmel a néni. Termesztettek zöldséget, és 

gyümölcsöt, amely szintén sok munkát jelen-
tett. Ezen felül férjének szüleit is ápolta, amed-
dig csak tudta, ameddig csak lehetett.
Azért a szórakozásra is jutott idő, hiszen a néni 
csillogó szemmel elmesélte, hogy Tárnokon ab-
ban az időben, mikor fiatalok voltak rengeteg 
bál volt, amelyeken részt vettek a férjével. Ez 
boldog időszak volt az életükben.
Férje 20 évvel ezelőtt távozott az élők sorából, 
így egyedül maradtak ketten a fiával.
A néni háta mögött a vitrin ablakába betűzve 
állt egy fotó, melyen felismertük Anna nénit. A 
kép egy színdarab szereplőit ábrázolta még a 
40-es években, a történet pedig a tárnokligeti 
iskolában játszódott „A Borjú” címmel. Talán a 
szereplők közül már csak Anna néni él egyedül. 
Sajnos a néni már nem tudta felidézni, miről is 
szólt a darab, csak annyit említett, a háború 
után játszódott a történet és sok-sok énekkel, 
zenével, tánccal mutatták be a színművet.

Mindennapjaiban most olvasgat, varrogat ab-
lakánál ülve, már nem vár új csodára, rázta a 
fejét szomorúan.
Kérdésünkre, hogy vajon mi a hosszú élet tit-
ka, a néni válasza az volt, azt ő vajon honnan 
tudhatná? Utána azonban kicsit elgondolkodva 
megjegyezte, hát talán a sok-sok munka tartja 
az embert igazán életben.
„Sajnos megöregedtem” – mondta végül. Pedig 
Sződön még szépségkirálynő is voltam fiatal 
koromban.
Anna nénit kezét megfogva még pár gondolat 
jutott eszünkbe, hiszen a fiatalságunkat a szí-
vünkben őrizzük. Ezt csak az tudja, aki átélte 
a szépet, a jót, az örömet, a boldogságot, de a 
bánatot, és a boldogtalanságot is. 100 évet le-
élni pedig mindenképpen nagy kincs az élettől.

Szegedi Zsuzsanna

A 100 ÉVES ANNA NÉNI KÖSZÖNTÉSE

GONDOLATOK A ZONGORA MELLŐL
Mikor e sorokat írom, január közepe van, túl 
vagyunk a karácsonyon, elvben uborkasze-
zonnak kéne lenni, legszívesebben a frissen 
leesett hóról, vagy az ablakomból jól látható 
madáretetőben zajló műsorról írnék, de tar-
tok tőle, hogy ilyen „unalmas témákkal” a mai 
világban nem nagyon tudom áttörni az olva-
sók ingerküszöbét (ezt a mondatot könnyebb 
volt elkezdeni, mint befejezni). Az ünnepek-
ről annyit, hogy a kereskedelem és a média 
gondoskodott róla már október közepétől, 
hogy mire eljött a karácsony, az etetőben 
bohóckodó verebek fejére is mikulás sapkát 
vizionáltam, s a régen oly kedves dalok halla-
tán kerestem a lehetőséget a kikapcsolásra. 
Kicsit szégyellem bevallani, de január elején 
annak örültem, hogy végre túl vagyunk rajta, 
s az első csokoládé, vagy plüss nyuszi megje-
lenéséig lesz egy kis nyugi, nem kell század-
szor végigélveznem Bud Spencer és Terence 
Hill pofonjait. Azért ne ijedjünk meg, nem 
fogunk unatkozni, gondolok itt az elöttünk 
álló módfelett (most milyen jelzőt használ-
jak) érdekesnek ígérkező szűk három hónap-

ra, amelyet ki-ki vérmérsékletének, politikai 
nézeteinek megfelelően fog átélni. A magam 
részéről, ahogy azt már egy előző írásom-
ban jeleztem, igyekszem a világot a humor 
szemüvegén át figyelni, s ha nem tartanám 
a választást nagyon komoly dolognak, bizony 
jókat tudnék derülni mindazon, ami választás 
címén zajlik. Sajnos komoly dolognak tar-
tom, így aztán türelmesen végighallgatom, 
hogy ki hazudik állandóan, hogy áll Mészáros 
Lőrinc vagyongyarapodása, s mi a véleménye 
Pista bácsinak baranyában a Római parti gát 
építéséről. Természetesen kiváncsi vagyok a 
keleti határ mellett lakó Mari néni álláspont-
jára is, ami a XXI.század legbiztonságosabb 
és gazdaságosabb energia forrását illeti. 
Eddig azt hittem, nálunk csak a focihoz ért 
mindenki, de be kell lássam, tévedtem. So-
se gondoltam volna, hogy megérem azt az 
ideális helyzetet, hogy a médiában szereplő 
újságírók és politikusok mindenhez értenek 
városrendezéstől a környezetvédelemig, ka-
tasztrófaelhárítástól a metróépítésig. Eddig 
úgy tudtam, hogy a rohamos technikai fej-

lődés egyre szűkebb területhez való hozzá-
értést igényel, örömmel tapasztalom, hogy 
van olyan szakma, ahol polihisztornak kell 
lenni, jelesül újságíró és politikus. No de, ha 
csőtörés lesz, vagy rövidzárlat, esetleg egy 
vihar félrevisz egy cserepet a tetőn? Akkor 
kihez forduljak? A pesti barátaim annak ide-
jén megmosolyogtak a hátam mögött, hogy 
„elàsom” magam vidékre, mostanában irigy-
kedve kérdezgetik, honnan szerzek baj ese-
tén villanyszerelőt, vízszerelőt, gázszerelőt 
( jajj, gázszerelőt nem kellett volna mondani, 
ez mostanában szitokszónak számít). Ilyen-
kor azt szoktam mondani, hogy eléggé el 
nem ítélhető módon járok kocsmába, no de, 
aki nem ilyen elvetemült kocsmatöltelék, 
mint én, az mit csináljon? Önre bízom, ked-
ves olvasó, hogy a fentieket hülyéskedésnek 
ítéli, vagy elgondolkodtatónak.

Andrási Zoltán
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2017 is igen eseménydús volt a Tárnok Karate 
Klub számára.
Az év folyamán számos alkalommal tanulhat-
tunk japán mesterektől.
Februárban a klub több mint 30 éves fennállása 
alatt először járt itt japán származású vendég 
és tartott edzést az egyesület tagjai számára. 
Vendégünk Namiki Sogo (2 dan) mester volt, 
aki a tokiói Kokushikan Egyetem diákja, a ja-
pán egyetemi válogatott tagja. Alig két héttel 
később, Ohta Yoshinobu (7 dan) és Sawada Ka-
zuhiro (7 dan) shihanok vezetésével rendezte 
meg a Magyar JKA Karate Szövetség és a Palóc 
Karate Szövetség az éves tavaszi edzőtábort, 
a Palóc Gasshukut, Salgótarjánban. Májusban 
Tanaka Masahiko (8 dan) mester tartott edzést 
a Magyar JKA Karate Szövetség egyesületei-
nek, aki több mint húsz éve kíséri figyelemmel 
és segíti a szövetség fejlődését.
Október végén, az idei őszi Gasshukun a szak-
mai vezető ismételten Kurihara Kazuaki sensei 
(5 dan) volt, aki az idei, Írországban megren-
dezett JKA világbajnokságon gyarapította vi-
lágbajnoki címeinek számát, valamint ez évben 
tizedik alkalommal nyerte meg az Összjapán 
Bajnokságot is.

A tanultakat aztán számos versenyen kama-
toztathattuk. Három országos bajnokságon, 
egy diákolimpián és egy magyar bajnokságon 
mérhették össze tudásukat versenyzőink a szö-
vetség más karatékáival. A küzdelmek során 
összesen 9 arany-, 4 ezüst-, 8 bronzérem, vala-
mint 3 negyedik hely született. Érmeseink Barki 
Gábor, Barki Milán, Bottyán-Laborcz Mátyás, 
Buzási Kamilla, Horváth Csaba, Muk Péter, Su-
sánszky Anna, Szilágyi Enikő és Szilágyi Erik.
Rajtuk kívül becsülettel küzdöttek még, és a 
2017-es év versenycsapatát erősítették Boty-
tyán-Laborcz György, Bottyán-Laborcz Nándor, 
Cservenyi Balázs és Sárffi Simon.
A hazai versenyek mellett nemzetközi megmé-
rettetésen is bizonyíthattunk. Az írországi Li-
merickben megrendezett JKA világbajnokságon 
az egyesületet és hazánkat képviselte Barki Gá-
bor, aki kata (formagyakorlat) versenyszámban 
egészen a középdöntőig menetelt.
A karatén kívül más sportágak rendezvényein is 
megfordultak tagjaink. Tavasszal a XIII. Tárnoki 
Tófutáson, melyen minden évben nagy számban 
veszünk részt, ezúttal 21 főből álló csapatunkból 
három tagunk tudott dobogóra állni.
Az egyesület részt vett az Európai Sporthét 

#beactive mozgalomban is, melynek során 
nyílt edzés keretén belül mutathattuk meg az 
érdeklődőknek a shotokan karate szépségeit.
A klub számára fontos, hogy a gyerekek ne csak 
a sport területén, hanem tanulmányi téren is 
jól teljesítsenek. Ennek elismeréseként kapta 
meg idén Barki Gábor az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától a Magyarország jó tanulója 
– jó sportolója címet. Egész éves munkájáért 
pedig Szilágyi Enikő a Tárnok Kiváló Sportolója 
díjat vehette át.
A 2018-as évben is sok versenyen és szakmai 
felkészülést segítő képzésen tervezünk részt 
venni. Eseményeinket és sikereinket a klub 
honlapján vagy a facebook oldalunkon tudják 
figyelemmel kísérni az érdeklődők, a vállalko-
zóbb kedvűeket pedig szeretettel várjuk min-
den kedden és pénteken a II. Rákóczi Ferenc 
Sportiskolai Általános Iskola tornatermében, 
délután 4 órától.

http://www.tarnokikarateklub.hu/
https://www.facebook.com/klub.tarnokikara-
te 
Oss!

K.T.

EZ TÖRTÉNT VELÜNK…

MEGRENDÜLVE BÚCSÚZUNK 
HALMAINÉ TÓTH GABRIELLÁTÓL
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Megrendülve búcsúzunk Halmai-
né Tóth Gabriellától, aki 2013-óta 
könyvtárosként tevékenykedett a 
településen.
Gabika tragikus hirtelenséggel 
bekövetkezett halálát még fel sem 
fogtuk igazán. 
Ő volt az, aki megtöltötte élettel a 
könyvtárat. 
Szaktudásával, emberek felé for-
duló természetével egyre több 
olvasót, néha–néha beszélgetőt 
gyűjtött maga köré. 
Itt töltött évei alatt évről évre 
hozzá fűződött a Magyar kultúra 
napja és a Költészet napja szerve-
zése.
Ebben a rohanó világban sikerült 

egy aktív irodalmi kört, az Irodal-
mi teadélutánt létrehoznia, ami 
összetartó kis csapata 2015-óta 
havi rendszerességgel találko-
zott. A teadélután tagjai főként 
írók, akik időről időre lehetőséget 
kaptak a bemutatkozásra, egy-
más segítésére. 
2016 novemberében pedig kiadás-
ra került a Tárnoki Ihletés irodal-
mi antológia, mely összeállítása 
ugyancsak az ő nevéhez fűződik.
Hiánya mély nyomot hagy maga 
után. 

V.É.K.



Automata 
mosógép 

javítás
garanciával, 
hétvégén is.

Javítás esetén
ingyenes 
kiszállás.

06 (20) 288 5148

NAPRAKÉSZ 
INFORMÁCIÓKÉRT 

KÖVESSEN 
MINKET ONLINE:

WWW.
TARNOKHIR.HU

HIRDETÉSFELADÁS:
INFO@TARNOKHIR.HU

+36 20 352 2271
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VÁLLALOK: 
• Duguláselhárítást,
• Womas csatornatisztítást, 
• Kamerás csatornavizsgálatot 

FIX áron, rövid határidővel, 
30 NAP GARANCIÁVAL 

az év minden napján.

Kertfenntartás, 
sövénynyírás, 
gyeptelepítés, 
térburkolás, 

öntözőrendszer, 
kerttisztítás.

Kapuvári Tamás okl. 
agrármérnök

Tel: 06 30 560 8052
www.kapukert.hu

BELÁN
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CATERING

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

h a n c s . h u

hancs@hancs.hu

Teljes körű 
rendezvényszervezés és 

vendéglátás.

Színvonalas étel 
kínálat

A természetközelitől 

 az exklúzív esküvőig 

Öné az ünnep

a mi dolgunk

a többi

Keressen minket
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peugeot.hu

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK, 
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120 
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620 
www.peta.hu

Már 3 100 000 Ft-tól*** Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

1 Kifinomult technológia
2 A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Peugeot-márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.
peugeot.hu honlapot. A finanszírozás forint alapú, fix kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű, pénz-
ügyi lízingkonstrukcióban történik, melyhez a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást 
kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A konstrukcióban a futamidő minimum 36 hónap, 
maximum 60 hónap lehet, míg a maximális finanszírozási összeg nem lehet több mint 3 millió forint. Az ajánlat más finanszírozási 
konstrukciókra nem vonatkozik. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén 
történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A megadott 0% THM-érték tájékoztató jellegű. A teljes 
hiteldíj mutató (THM) kiszámítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján történt. A THM meghatározása az aktuális szerződéskö-
tési feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. 
A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás szerinti finanszírozás 2018. január 
5-től visszavonásig érvényes.
*Minden 2017. szeptember 4. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 308 személygép-
kocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk 
ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári 
szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig 
vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben 
vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek 
és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

TARTJA A LÉPÉST!
PEUGEOT 301ÚJ

Az új Peugeot 301 kombinált átlagfogyasztása: 3,8-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98-148 g/km.

ÚJ PEUGEOT 308  
AUGMENTED  TECHNOLOGY1 

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,   
további feltételek   
teljesülése esetén.**

MOST FIX KAMATOZÁSÚ  
0% THM  
FINANSZÍROZÁSSAL!2

Az új Peugeot 308 modell vegyes fogyasztása: 3,6–5,1 l/100 km, CO
2
-kibocsátása: 94–120 g/km.

Felelős szerkesztő: Szalai Nikolett.
Kiadó és szerkesztőség címe: 

2461 Tárnok, Dózsa György út 148. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 11. 
Kiadja Tárnok Nagyközség Önkormányzata megbízásából a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyonkezelő Kft.

Felelős kiadó: Hodák Zsolt, ügyvezető 
Készült 3700 példányban. Nyomás: Érdi Rózsa Nyomda (Érd, Törökbálinti út 34.) Felelős vezető: Juhász László.

• teljes körű ultrahang diagnosztika
• nőgyógyászat, várandós gondozás
• széles körű labor vizsgálatok  

(partnerünk a Synlab Hungary Kft.)
• diabetológia
• dietetikai szaktanácsadás
• kardiológia, trombózis-rendelés
• reumatológia, gyógytorna, gépi keze-

lések

Vizsgálatainkra előzetes bejelentkezés 
szükséges a 06-70-626-4065-ös számon, 

vagy rendelési időben személyesen 
a rendelőnkben!

További infó: martonklinik@gmail.com,             
www.martonklinik.hu

2462 Martonvásár, Budai út 20.

Várjuk Önt martonvásári magánren-
delőnkbe, ahol kellemes környezet-
ben, megfizethető árakon, várakozási 
idő nélkül veheti igénybe alábbi szol-
gáltatásainkat:


