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TÁRNOK NAGYKÖZSÉG INGYENES HAVI KIADVÁNYA

Kutak fennmaradási engedélyezése (4.o.)

Tárnokhír

Nemzeti ünnepek

Idősek világnapja Tárnokon

(8-9.o.)

(15.o.) Legszebb konyhakertek Tárnokon (18.o.)

#PALETTA

Települési programajánló
Nov.3.
17.00
Nov.9.
17.00

Játszóház és Táncház
a Hajtóka Egyesülettel

Ifjúsági Ház

Irodalmi teadélután
Házigazda: Kaboldi Marika

Tárnok, Jókai Mór utca 67.

AZ I. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉNEK
100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
EMLÉKEZÜNK
Szentmise
Nov.11.
Rózsafüzér királynéja
11.00
templomban

Nov.11.
12.00
Nov.11.
17.00
Nov.17.
7.00
Nov.19.
16.00
Nov.25.
17.00
Nov.30.
15.00

Megemlékezés és
koszorúzás
Kegyeleti park

ELKÉSZÜLT A JÁTSZÓTÉR

(3.o.)

Tárnoki Asszonyműhely
Fekete nadálytő krém készítése

Ifjúsági Ház
Bakancsos túra
Gaja-szurdok

Találkozó: vasútállomás
Szlovák klub
Ifjúsági ház
Tárnoki Asszonyműhely
Mézeskalács készítés

Ifjúsági Ház
Véradás
Tárnoki II. Rákóczi Ferenc
Sportiskolai Általános Iskola

TÉLI SIKOSSÁGMENTESÍTÉS MENETRENDJE (5.o.)

INFO@TARNOKHIR.HU H I R D E T É S F E L A D Á S : + 3 6 2 0 3 5 2 2 2 7 1

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

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

DR. ARADSZKI ANDRÁS
2018. november 12., 18.00 óra
2461 Tárnok, Rákóczi út 90. (CBA épülete)
Előzetes bejelentkezés szükséges: +36 (30) 327 6100

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

A Tárnokhír következő száma
2018. december elején jelenik meg.
A lapzárta ideje 2018. november 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
háromezer hétszáz, terjesztése díjmentes
és eljut minden tárnoki háztartásba.

SZOLNOKI GÁBOR

Zöldhulladék elszállításának
következő időpontjai:
• november 5.
• november 19.

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

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Radics Ernő
alpolgármester

dr. Bánovics István

Hegedűs Márta

Klemné Zabó Ágnes

Lepnyák Alíz

Szalai Ferenc

Zombori Ferenc

dr. Zsigmond Réka

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS:
november 15.
8.30 óra

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Napközben, szolgálati időben hívható
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Polgármesteri Hivatal:
Közterület-felügyelet:
Tárnoki Köz-Ért Kft.:
Okmányiroda:
Tárnoki Rendőrőrs:
Érdi Rendőrkapitányság:
Egészségház:
Gyógyszertár:

+36 (23) 387 041
+36 (20) 405 4669, +36 (20) 571 8901
+36 (23) 388 616
+36 (23) 332 160
+36 (23) 387-017
+36 (23) 365-007, +36 (23) 365-041
+36 (23) 389 028
+36 (23) 389 055

Éjjel-nappal hívható
Mentők:
Tűzoltóság:
Rendőrség:
Általános segélyhívó:
Orvosi ügyelet:

104
105
107
112
+36 (23) 365 274

Szelektív-hulladék elszállításának
következő időpontja:
november 12.

Várjuk Önt martonvásári magánrendelőnkbe, ahol kellemes környezetben, megfizethető árakon, várakozási
idő nélkül veheti igénybe alábbi szolgáltatásainkat:
•
•
•
•
•
•
•

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 kezelések

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.
2018. NOVEMBER

T I S Z T E L T TÁ R N O K I A K !

ÚJ JÁT S Z Ó T É R R E L G A Z DAG OD O T T T E L E P Ü L É S Ü N K

A mostani pillanat újra az öszszefogás, a közösen tervezett jövő
ünnepe. A vasútállomás melletti
terület kialakítása az érintett-,
érdeklődő lakosság tervei-, elképzelései alapján történt meg, azon
az úton haladunk, amit közösen
elterveztünk. Ennek a területnek
a fejlesztése a legjobb példa arra,
miként dolgozunk Tárnok jövőjéért.
Kétéves előkészítő munka után
– amelyben a legfontosabb volt a
lakossági elképzelések és javaslatok megismerése –, elkészült az a
terv, amely a legszélesebb körben
nyújthat ezen a területen kikapcso-

www.tarnokhir.hu

lódást, sportolási avagy pihenési
lehetőséget az embereknek.
A tervek után pedig az elmúlt
évben a szabadtéri sportpark
megépítésével elkezdődött a megvalósítás, amit ütemesen, anyagi
és szervezeti lehetőségeink szerint
folytatunk.
Ma pedig egy csodálatos játszóteret adtunk át, itt már a családok,
a kisgyermekek kikapcsolódásáé
a főszerep, de természetesen jön
a következő ütem is, ahol pedig az
idősebb korosztály számára alakítunk ki egy pihenő teret. Haladunk
úgy, ahogy közösen elterveztük,

úgy, ahogy az szükséges.
Köszönöm szépen mindazok
segítségét, akik az ötleteléstől
a tervezésen át a mai napig, az
átadásig mellettünk voltak, köszönöm minden ember türelmét,
hiszen az elmúlt hónapokban erre
is nagy szükségünk volt. Bízom
benne, hogy ez az új létesítmény
is hozzájárul ahhoz, hogy szebb és
élhetőbb legyen lakókörnyezetünk.
Vigyázzunk rá közösen, hogy sokáig okozzon örömet mindannyiunknak!
Otthon vagyunk Tárnokon!

Szolnoki Gábor
polgármester
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Testületi és települési hírek

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK JEGYZŐI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI
(FENNMARADÁSI) ELJÁRÁSÁRÓL
A 2018. január 1. napjától hatályos
szabályozás – a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi-létesítményekre)
az építtetőnek vízjogi fennmaradási
engedélyt kell kérni.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő,
aki 2018. január 1-jét megelőzően
engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi-létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: a kormányrendelet szerinti
védőterület, valamint karszt- vagy
rétegvíz-készlet
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy
parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, épülettel vagy
annak építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
és magánszemélyek részéről a
házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és
a vízigény nem gazdasági célú.

Minden egyéb vízi-létesítmény
esetében a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság dönt az engedélyről.
Gazdasági célú vízigény fogalma:
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény.
A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az
engedélyes nem a saját háztartási
igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Vízjogi (fennmaradási) engedélyezés
A fennmaradási engedélyezési
eljárás iránti kérelem benyújtása
előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.
29.) BM rendelet (a továbbiakban:
BM rendelet) szerint.

benyújtása szükséges:
• tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az
építtető/kérelmező személye
• az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó
szerződés, amennyiben az
üzemeltető nem az ingatlantulajdonos,
• a közmű üzemeltetőjének
hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
• a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú
dokumentáció.
Mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól
a vízkivételt biztosító vízi-létesítmények engedélyezési eljárása
2018. december 31. napjáig.
A fennmaradási engedély kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki

jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során minden esetben szakértőként be kell vonni az illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a
kút nem veszélyeztet karszt- vagy
rétegvíz készletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás,
valamint a szakértői vélemény
esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!
Amennyiben a fennmaradási
engedélykérelemmel
érintett
talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi
szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a
kérelem elutasítása mellett, az
építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló
101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
(a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint a tervdokumentációt
csak olyan tervező készítheti, aki
a Magyar Mérnöki Kamara erre
följogosító szakterületi tervezői
jogosultságával rendelkezik.
A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek

KARÁCSONYFADÍSZ VÁSÁR
ÉS GYÁRLÁTOGATÁS
Idén is mint minden évben óvodás és iskolás csoportoknak van
lehetősége gyárlátogatásra. Megmutatjuk, hogyan készülnek a
kézzel festett díszek, majd utána minden gyerek festhet magának
1 gömböt, amit hazavihet magával.
Jelentkezni a 06 30 34 77 248 telefonszámon lehet.
Minden kedves érdeklődőt szeretett várunk!
Szabó Üveg Kft.
2461 Tárnok Pacsirtamező u. 1.
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TÉLI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS MENETRENDJE TÁRNOK TERÜLETÉN
Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zavartalan
síkosságmentesítés érdekében az ügyeleti időszak alatt
(2018. november 15-től
2019. március 15-ig)
gépjárműveikkel ne parkoljanak a lakóingatlanok előtt
amennyiben ez az úttestet
is igénybe veszi, mert így
nem csak egy ingatlan előtti
területet, hanem egy hoszszabb utcaszakaszt zár el a
munkák elől. Különösen fontos ez a zsákutcákban, ahol
nincs mód a géppel történő továbbhaladásra, illetve
megfordulásra.
Kérjük az ingatlan előtt lévő
fákat, bokrokat az út teljes
szélességében (padka is), 4
méter magasságig az ágaktól megtisztítani szíveskedjenek, hogy a hókotró, és
szükség esetén a Katasztrófavédelem munkagépei is
zavartalanul tudjanak közlekedni.

A síkosságmentesítést az alábbi
ütemezés alapján végezzük Tárnok Nagyközség közigazgatási
területén:

•

Kölcsey, Madách, Vörösmarty, Jókai, Petőfi, Arany, Tompa utca
Deák, Zrínyi, Munkácsy, Vasút
utcák
Tatai, Debreceni, Szigetvári,
Hatvani, Egri utca
Tavasz, Nyár, Ősz, Tél, Ilona,
Mária, Templom, Béla, Géza,
Árpád utca
Határ út, Iskola utca, Szív utca
Diófa utca
Szegfű, Rózsa, Nefelejcs utca

nem-, csak a sószórás oldható
meg:

Sózás és hótolás a havazás kezdetétől számított 1 órán belül:

•

A havazás leállta után a nem szilárd burkolatú utakon a hótolás

Jelencsik József
Tárnoki Köz-Ért Kft.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Rákóczi Ferenc út
Hazatérők útja
Halász utca az M7-es felhajtóig
Dózsa György út, Marton utca, Berki út (Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel közösen)
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség utcák
Köztársaság utca
Szőlőhegyi út, a Sóskúti út és
Zalagyöngye utca közötti szakaszon

•
•
•

•
•
•
•
•

Gerle, Sport utca
Nap, Hold, Csillag, Állomás
utcák
Tisza, Duna, Siklósi, Pápai,
Ceglédi, Győri, Szolnoki utca
Barackos, Kiskert, Vadvirág
utca
Akácfa, Fűzfa, Kopolya utca

Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Sózás és hótolás a havazás kezdetétől számított 2-4 órán belül:
•
•
•

Fő utca, a Kegyeleti parktól a
Vereckei utcáig
Tabán, Kossuth, Ulicska utca
Honfoglalás, Álmos, Huba,
Kond, Töhötöm utca

– KÖZMEGHALLGATÁS –
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

2018. november 8-án, csütörtökön 16.30-kor
a Polgármesteri Hivatalban (Dózsa Gy. út 150-152.)

Szolnoki Gábor
Polgármester

A közmeghallgatáson a felszólalás sorrendje a Polgármesteri Hivatalban
beszerezhető sorszámok szerint történik, ezeket személyesen vagy
telefonon igényelhetik a Hivatal Titkárságán. A sorszám megkérésével
egyidejűleg konkrétan meg kell határozni, hogy a választópolgár
milyen közérdekű kérdésben vár választ a közmeghallgatáson.
A közmeghallgatás megkezdését megelőző 1 órával
sorszámok már nem igényelhetők.

www.tarnokhir.hu
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Települési hírek

SPORTPÁLYA
A Berki úton épülő sportpálya
áramellátásának biztosításáról
döntött a Képviselő testület.
Az épületbe már bevezetett,
meglévő elektromos teljesítmény a tervezett feladatnak
nem felel meg. Az épület működéséhez szükséges elektromos
igény nappali és vezérelt (éjszakai) áram.
Az elektromos igényt az Elmű
Hálózati Kft. részére a Bolha Focitanoda benyújtotta. A fizetendő becsült díj 196.596.-ft.
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Ahhoz, hogy az Elmű Hálózati
Kft. a csatlakozást kiépítse, a
meglévő mérőhelyet (villanyóra
szekrényt) akkreditált villanyszerelő szakemberrel át kell
építtetnünk. Az átépítés becsült
költsége 50.000.-Ft.
A fenti összegeket az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

TÉRINFORMATIKA
Tárnok térinformatikai rendszerének része a Google Street View
alkalmazása. 2018. július 16-tól a
Google megváltoztatta szolgáltatásainak árazását, ebbe beletartozik a Street View szolgáltatás
is, amit eddig ingyenesen használhattunk. Az önkormányzat számára ez a megoldás a továbbiakban
drága lenne.
Tárnok Térinformatikai rendszerébe beillesztett, a Viamap Kft.
által létrehozott szolgáltatást a
település teljes belterületét lefedő szilárd útburkolatú úthálózatra, 360 fokos panoráma képekkel

alkalmanként 350.000 Ft + ÁFA
áron elkészíti
A Viamap Kft. által elkészített
panorámaképekkel látható lesz az
aktuális állapot, melyet sokrétűen
használhatunk fel pl.: területek
megtekintése, irodai megbeszélések alkalmával, infrastruktúra
dokumentálása (nyomon követhető rongálások, pl. buszmegállók,
KRESZ táblák állapota, utak felmérése, növényzet állapotának,
karbantartásának követése, utcafront, homlokzati képek dokumentálása).

2018. NOVEMBER

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS
Módosult a gyemekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet
A Képviselő-testület 2015. júniusi ülésén elfogadta a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról
szóló 18/2015. (VI.25.) számú önkormányzati rendeletét, amely az
1. számú mellékletében határozza
meg a gyermekétkeztetés térítési
díját. A Kormányhivatal legutób-

bi ellenőrzése során rámutatott,
hogy a térítési díjakat – az eddigi
nettó összeg helyett - bruttó öszszegben kell a rendeletben szerepeltetni. A díjakat felülvizsgáltuk,
így már a ténylegesen fizetendő
(bruttó) összegeket tartalmazza a
rendelet-tervezet.
A rendeletet a képviselő-testület
elfogadta.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV:
LEZÁRULT A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
Mint arról már hírt adtunk minden önkormányzat jogszabály által előírt feladata a Településképi
Arculati Kézikönyv elkészítése. E
kiadvány célja a szemlélet-formálás, a segítségnyújtás a Tárnokon
élőknek, ideköltözőknek, az itt
működő vállalkozásoknak, és nem
utolsó sorban az önkormányzatnak az építési tevékenység kereteinek meghatározásához. A
törvény annak érdekében tette
ezt a feladatot kötelezővé minden
magyarországi település számára, hogy a települési közösségek
hatékonyan óvják meg környezeti
kultúrájukat, és fejlesszék azt.
A település arculatának megóvása, pozitív irányú fejlesztése ér-

dekében a Kézikönyv alapján egy
önkormányzati rendelet tervezete
is elkészült, amely a településkép-védelem hatékony eszköze
lehet a napjainkban egyre kisebb
társadalmi, önkormányzati, hatósági kontrollal végezhető építési
tevékenységek során.
Az arculati kézikönyv az Önök
ajánlásával és javaslataival is
kiegészültek. A beérkezett észrevételek, javaslatok, megfogalmazódott vélemények alapján a
Településképi Arculati Kézikönyvben megtörténtek a módosítások,
illetve új településképi rendelet
született, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott.

ÚJABB INGYENES
SZOLGÁLTATÁS TELEPÜLÉSÜNKÖN
„Mennyit ér egy szempár? A festőművész, a fényképész vagy az
olvasó mind azt mondaná, hogy
a látás felbecsülhetetlen. Vannak
viszont, akik egy életet leélnek nélküle.”
Tom Ryan
Novemberben vendégünk lesz
a Buda-környéki Látássérültek
Közhasznú Egyesülete. Szeretettel várunk mindenkit az Idősek
Klubjába (Fő u. 61.), akinek a látássérülése problémát okoz az alábbi
területeken:
• munkavállalás
• tanulás
• mozgás- tájékozódás- közlekedés
• önellátás- mindennapi tevé-

www.tarnokhir.hu

•

kenység
kommunikáció-információszerzés

Az egyesület térítésmentes szolgáltatásai, amelyekről bővebben
az előadás keretében még több
információ hangzik el:
• funkcionális látásvizsgálat
• látástréning
• közlekedési útvonalak megtanulása
• informatikai oktatás (okostelefonok használata)
• különböző pénzbeli és természetbeli támogatásokkal kapcsolatos tanácsadás, stb…

„KÖSZÖNÖM, HOGY FIGYELNEK RÁM!”
A ma esti járőrözés tanulságos
részlete. Épp a vasútállomáson
jártunk, amikor észleltük, hogy a
váróteremben egy vélhetően hajléktalan, de a helyzethez képest
rendezett külsejű, hatvan év körüli
férfi ücsörög a padon. Megkérdeztük, hogy van e hová mennie,
szüksége van –e segítségre. A kérdésből beszélgetés lett és elmondta, hogy a hajléktalanszállón lakik,
de nem engedik be, mert alkoholt
fogyasztott. Nem volt egyértelműen ittas, a beszéde is tisztán
érthető volt. Elmondta, hogy azért
nyúlt az alkoholhoz mert középkorú lánya egy gyors lefolyású és
súlyos betegségen esett át, kórházban van és ez nagyon megviselte. Korábban ő is elszenvedte

ezt a betegséget, ami maradandó
károsodásokat okozott nála és ennek köszönhető jelenlegi helyzete
is. Nem zavar senkit, nem igénytelen, csöndesen elücsörög (nem
fekszik!) a váróteremben reggelig, amikor visszamegy a szállóra.
Éppen elköszöntünk, mikor még
utánunk szólt és azt mondta: „Köszönöm, hogy figyelnek rám!”
Ma ő volt az akitől tanultunk
valami fontosat, és ezzel az egy
mondatával további motivációt
adott a munkánkhoz.
Forrás:
https://www.facebook.com/
tsmprescue/
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Nemzeti ünnep

MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 6-ÁN
A tizenhárom Aradon kivégzett
honvédtábornokra, gróf Batthyány Lajosra, a velük egyidőben
kivégzett miniszterelnökre és a
többszáz kivégzett, halálra ítélt és
bebörtönzött magyarra emlékezett Tárnok közössége a nemzeti
gyásznapon. Az eseményen részt
vett dr. Aradszki András, országygyűlési képviselőnk is.
Először 2008-ban gyújtottak az
emlékezők három gyertyát ezen
a napon, azzal a szándékkal, hogy
megmutassák, voltak, vagyunk és
leszünk. A három gyertya közül az
egyik az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc lángja,
a másik az 1956-os magyar októberi forradalom tüze, a harmadik
gyertya pedig az elhunytakért
égett, azokért, akik a hazáért-, a
szabadságért-, akik értünk haltak meg. A három lángot Szolnoki
Gábor polgármester, Gulyás Boglárka és Nyári József gyújtották
meg.
Ezután Tárnok Nagyközség Önkormányzata nevében Szolnoki
Gábor emlékezett a hősökre:
„Gyásznap ez a mai, olyan nap,
amiről emlékezve összeszorul az
ember torka, fájdalom, indulat ke-
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letkezik minden magyar szívben,
és gyakran elfogja a tehetetlenség, a lemondás érzése. Az aradi
vértanúk emlékében talán a legszebb momentum az önfeláldozás,
ahogyan életüket adták hitükért,
eszményeikért és cselekedeteikért. Ez az önfeláldozás pedig ma
nagyon hiányzik mindannyiunknak. De nem a csatatéren, nem
háborúban, hanem a mindennapjainkban. Hogy tudjunk tiszta
szívvel és teljes erőnkből azon
munkálkodni, amit a 48-as forradalom és szabadságharc eszménye testesített meg: tudjunk
küzdeni és áldozatot hozni, amit
nemzetünkért, a hazánkért és így
Tárnokért is megtehetünk minden
nap, munkánkban, otthonainkban,
vagy jelenlétünkkel éppen itt, ezen
a helyen.”
Folytatta: „Soha nem szabad a
csüggedésnek eluralkodnia rajtunk, a történelmi megpróbáltatások üzennek nekünk, a történelmi
személyiségek ma is ott állnak
mellettünk és kérik, tanuljunk példájukból, tanuljunk sorsukból. A
mából visszatekintve az eltelt 150
évre, mi, ma élő magyarok sajnos
tudjuk, hogy időközben milyen –
annak idején elképzelhetetlennek

tűnő politikai változások tették
iszonyúan kemény próbára a lélekszámában is fogyatkozó magyarságot. Azokat a magasztos
eszményeket, amelyekért az aradi
hősök életüket áldozták – társadalmi haladás és nemzeti függetlenség, párosulva az önzetlen
áldozatkészséggel a Haza ügye
iránt –, semmilyen hatalmi manipuláció és erőszak sem tudja elhomályosítani, pláne kitörölni a nemzet
lelkéből. Életüket adták azért, hogy
mi most szabadok lehessünk” –
emelte ki a polgármester.
Végezetül párhuzamot vonva
a menekültválsággal elmondta:
„Úgy gondolom, ma nagyon komoly történelmi változások előtt
állunk, nem tudom megmondani,
hogy mi vár ránk, azonban érzékelem, hogy a világ nagyhatalmai
nem a világbékét akarják ránk
erőltetni. Azt is tudom, hogy Magyarország ebben a világtörténetben milyen parányi. Ugyanakkor
nekem többek között az 1848,
1956 szelleme azt mutatja, hogy
cselekedeteinkkel alakítani tudtuk
saját sorsunkat éppen úgy, mint a
világpolitikát. Az elmúlt évtizedben sokszor próbálták megértetni velünk a nemzet ellenségei,

hogy nem szégyen a tehetetlenség, hogy „merjünk kicsik lenni”.
Azonban úgy gondolom: ez bűn.
Mint ahogyan bűn lenne az is, ha
a nyilvánvaló változások örvényében országunk vezetése cselekvésképtelenül hagyná, hogy birka
módra vezessenek bennünket mások. Természetesen állampolgárként lehet döbbenten, avagy
tehetetlenül szemlélni ezt a vihart,
ugyanakkor fontos kiemelni, a mai
tetteinknek nyoma marad, holnapi
cselekedeteink pedig átírhatják a
történelmet. Bízom benne, hogy
a mostani magyar történelemre
majd visszatekintenek utódaink
évszázadok múlva. Bízom abban,
hogy ezt azért tehetik majd meg,
mert voltak a múltban olyan emberek, akik ma gondoltak Magyarország jövőjére” – zárta szavait
Szolnoki Gábor polgármester.
Az ünnepi beszédek után az önkormányzat, a pártok és a civil
szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat az emlékhelynél.
A megemlékezésen közreműködött: Dobos Erika, a Lokálpatrióták Közhasznú Egyesületének
elnöke és a Gaudium Kórus.

2018. NOVEMBER

SZABADSÁGNAPI MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-ÁN
Október 23-án a Kegyeleti parkban emlékezett Tárnok az 1956os hősökre. A megemlékezés
elején – csakúgy mint október 6án, meggyújtották a forradalom
és az emlékezés lángjait, majd a
II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola: Bacskai Szilvia 8.
a és Polony Kincső 8.b osztályos
tanulói ünnepi műsorát tekinthették meg az érdeklődők.
Tárnok Nagyközség Önkormányzata nevében Szolnoki
Gábor polgármester mondott
ünnepi beszédet: „…A rendszerváltástól kezdve azt hittük, hogy
1956 ténye és emléke végre elfoglalja méltó helyét a magyarság
újkori történelmében, de ebben
tévedtünk, mert voltak és ma
is vannak, akik ezt a történelmi
tettet tagadni akarják. Mert nem
csak a megszenvedők, de a diktatúra örökösei is közöttünk vannak
még, személyekben és ideológiájukkal is, igaz, már egyre kevesebben. A mi feladatunk tehát az,
hogy a forradalom eszméjének, a
hazáért életüket adó honfitársaink emlékét életben tartsuk. Természetesen nem a harcok, a vér,
a halál, a börtönök, az üldöztetés
az, ami széppé teszi ezt, hanem
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az a történelemben is ritka pillanat, amikor felállt egy kis nemzet
és odacsapott egy mérhetetlenül
nagy és hatalmas zsarnoknak.
Fontos az emlékezés azért is,
mert a közeli történelem eseményei megmutatták, semmi sem
lehetetlen egy erőszakos hatalom
számára. Azért, mert ma is van
olyan politikai párt, ma is vannak
olyan, az országot vezetni akaró
emberek akik az ötvenes évek politikájának örököseiként nem képesek másban gondolkodni, mint
az általuk jól bevált receptnek
tűnő megosztásban, ha kell erőszakosan. Ez az ünnep is alkalmas
a megosztásra, évek óta külön
ünnepel a kormánypárt és ellenzék, utóbbiak között mindannak
politikai, ideológiai örököseivel,
akik arccal lefelé fektetett halottakkal, jeltelen sírokban akarták
örökre eltüntetni a nemzet hitét
és erejét. De együtt vannak azok
is, akik valóban ünnepelni, békésen együtt lenni szeretnének
szüleikkel, gyermekeikkel, barátaikkal. Emlékeznünk kell.

a lelkiismeretünk, amikor fejet
hajtunk. Mert 1956 emléke előtt
fejet hajtani csak őszintén, tiszta
lelkiismerettel szabad. Ez a valódi közmegegyezés, amit tárnoki
emberekként felajánlhatunk az
országnak sok más településsel
együtt, példaként.
Adjuk tovább ezt az érzést, ezt
a tisztaságot, ezt az emléket
gyermekeinknek is, mert nem
dőlhetünk nyugodtan hátra, ha
1956-ról, annak jelentőségéről,
emlékéről elmélkedünk, ha azt

akarjuk elérni, hogy méltó és
megfellebbezhetetlen része legyen a magyar – és a világtörténelemnek.”
A beszédet követően Bódai József római katolikus plébánost
imát mondott a mártírokért és
áldozatokért.
Az ünnepi megemlékezés után
az önkormányzat, a pártok és a
civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat az emlékhelynél.

Nem számít, mekkora koszorút hozunk, nem számít mennyi
virágot, csak az számít, hogy
őszintén gondoljuk-e, s tiszta-e
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Könyv készül Tárnokról

TÖRTÉNETI, NÉPRAJZI MONOGRÁFIA KÉSZÜL TÁRNOKRÓL
– A TÖRTÉNETI FEJEZETEK BEMUTATÁSA –
KEDVES TÁRNOKIAK!
A júniusi számban részletesebben beszámoltunk arról, hogy
néprajzi-helytörténeti monográfia
készül Tárnokról. A kutatómunkában három néprajzkutató, egy
helytörténész és hat történész
vesz részt. A kutatócsoport célja,
hogy teljeskörűen feltárja településünk kulturális és történeti értékeit. A készülő kötet reményeink
szerint nemcsak a Tárnok iránt
érdeklődők számára lesz érdekes,
hanem a szakma is haszonnal fogja
forgatni.
A teljeskörűséget nem csak az
jelenti, hogy az egyes témák szakemberek által íródnak, hanem az
is, hogy a tanulmányokat a családoknál fellelhető dokumentumokkal és fényképekkel szeretnénk
színesebbé tenni. Ehhez viszont az
Önök segítségére van szükségünk,
hiszen ezek az értékek csak így
juthatnak el hozzánk. A szeptemberi számban röviden bemutattuk
a helytörténeti írásokat, az októberiben pedig a néprajzi témájú
tanulmányok rövid ismertetésére
tettünk kísérletet, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen jellegű
dokumentumokat,
fényképeket
várunk. Cikksorozatunk mostani,
utolsó részében a történeti fejezeteket ismerhetik meg röviden. Természetesen ezekkel kapcsolatban
a legtöbb forrás a levéltárakban
található meg, de az egyes eseményekkel kapcsolatban személyes
jellegű iratok is keletkezhettek.
Emellett rendkívül értékesek azok
a fotók, amelyek egy-egy tárnoki
eseménnyel kapcsolatban készültek (pl. vasutaszászló szentelése,
emlékműavatások stb.).

1. KÖZÉPKOR ÉS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG
(Dr. Bácsatyai Dániel)
Tárnok korai története felvet néhány olyan izgalmas kérdést, amelyeknek nem csak a helytörténet,
hanem az egész hazai középkorkutatás számára van jelentősége.
Ezek közül mindjárt a legfontosabb
a település nevének eredete, vagyis a tárnok foglalkozásnév jelenté-
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se, de ugyancsak izgalmas rejtély,
hogy a vidék római múltjának emlékei miként termékenyítették meg
a környék szülöttjének, IV. (Kun)
László udvari történetírójának,
Kézai Simonnak a fantáziáját, amikor Attila hun király tárnokvölgyi
csatájának meséjét megírta. A fejezetben fény derül arra is, hogyan
került a középkori Tárnok egyik birtokos kezéről a másikra, s közben
bepillantást nyerünk az Anjou- és
Zsigmond-kori budai német polgárság házassági és örökösödési
szokásaiba is, illetve abba a folyamatba, amelynek eredményeként
a budai polgárok utódai a magyar
nemesség részévé váltak.

2. A betelepítésektől a
jobbágyfelszabadításig
(Bádi Barbara)

A korszakra olyannyira jellemző
gazdasági, politikai és társadalmi
változások a tárnoki helytörténetre vetítve is mind megfigyelhetők.
Korszakunk elején a török kiűzésével megkezdődik az ország békéjének és rendjének helyreállítása, a
lakosság viszonyainak, életkörülményeinek rendezése. Tárnokon
is megkezdődött a török korban
szinte teljesen elpusztult népesség
pótlása; először rácok, majd a magyarok mellett szlovákok telepedtek le. A település Érd, Százhalom
(Batta) falu, valamint Berki és Diósd pusztával egyetemben az érdi
uradalomhoz tartozott, így az itteni életet is az uradalom épp aktuális birtokosai határozták meg. Az
ő betelepítéseik, gazdasági fejlesztéseik, építkezéseik és vallásuk.
Mindazonáltal a szigorúan vett
gazdaság- és társadalomtörténet
mellett más típusú, például egyházi
források vizsgálatával színesebb,
árnyaltabb képet kaphatunk a település életéről. A korai lakosok
nevét is ismerjük, tudjuk, mikor
pusztított a pestis és a kolera,
mikor emelték templomukat vagy,
hogy milyen ellentétek voltak a
Tárnokon lakó különböző nemzetiségek között. A tanulmányban
tehát a nagy ívű történelmi folyamatok Tárnok életét befolyásoló
tényezőinek vizsgálata mellett az
itteni emberek tárgyi világa, életgyakorlata, az úgynevezett törté-

nelem alatti jelenségek vizsgálata
a cél.

4. Tárnok története az I.
világháborútól a földre3. A jobbágyfelszabadí- formig
tástól az I. világháború (Dr. Balázs Gábor)
végéig
(Kocsis Piroska)

A korszak bemutatása a jobbágyfelszabadítással veszi kezdetét,
ami Magyarország területén nem
volt mindenütt azonos. Tárnokon a
helybeli nagybirtokosok (1848-tól
a görög származású Sina György,
majd fia, 1876-tól Wimpffen Simonné Sina Anasztázia, 1911-től
Károlyi Imre, 1913-tól pedig üszögi Nagy Sándor) lehetőségeikhez
mérten támogatták a község fejlődését, modernizált gazdaságuk
munkalehetőséget biztosított a
helybelieknek. Tárnok önállóan
intézte ügyeit, végrehajtotta a
törvénynek, kormánynak és törvényhatóságnak az állami törvényés helyhatósági közigazgatásra
vonatkozó rendelkezéseit. Képviselő-testületet választott, szépítészeti szakosztálya gondoskodott
az utak építéséről, az utcák fásításáról, vízelvezető árkok és járdák
karbantartásáról, a rendetlenül
épített házak egy vonalba hozásáról. A vasútvonal megépítése a fővárost és az ország más területeit
elérhető közelségbe hozta. Bérbe
adták Tárnok község telkes gazdái
tulajdonát képező vadászati jogot,
temető részére házi kerteket és
házhelyeket sajátítottak ki, peres
és fegyelmi ügyeket intéztek, iskolát, óvodát tartottak fenn. Megünnepelték Magyarország ezredéves
fennállását és török küldöttséget
fogadtak. Hitel-, fogyasztási és
értékesítő-, valamint állattenyésztő szövetkezetet hoztak létre.
Zenekart, önkéntes tűzoltóegyletet, Katolikus Kört szerveztek, az
egészségügyi ellátást községi szülésznő segítette. Az I. világháborúban 264 tárnokit soroztak be. A
község végrehajtotta a háborúban
elesett katonákra vonatkozó adatgyűjtést és kimutatást készített a
községben tartózkodó rokkant katonákról. A világháború befejezését követően megalakított Hősök
Emlékét Megörökítő Országos Bizottság emléket állított a háborúban elesett tárnoki katonáknak.

Az általam elkészített tanulmány
Tárnok történetét mutatja be az
első világháború utolsó óráitól
kezdve a II. világháborút követő
földreform lezárásáig. Dolgozatomban igyekszem a rendelkezésemre álló források alapján reális
képet rajzolni a település életében
ezen időszakban végbement gazdasági, politikai, kulturális és
egyéb változásokról.
A tanulmány az I. világháború következményeinek ismertetésével
indul. A világháborút követő zűrzavaros hónapokat, az őszirózsás
forradalom, a Tanácsköztársaság, valamint a román megszállás
időszakát elsősorban az 1924-ig
rendelkezésünkre álló képviselőtestületi jegyzőkönyvek alapján
igyekszem rekonstruálni.
A húszas évek elején a Nagyatádi-féle földreform, a parcellázások
révén kezdődött el Tárnok mai településszerkezetének kialakulása,
amelynek bemutatására kiemelt
hangsúlyt fektetek.
Írásom további részeiben elsősorban a településről készült korábbi monográfiákra, a Fejér és a
Pest Megyei Levéltárban őrzött
dokumentumokra
támaszkodva
mutatom be Tárnok vezetőit, a
település anyagi helyzetének változását, a helyi társadalom összetételét, életkörülményeit, a helyi
mezőgazdaságot és ipart, a kereskedelmet, a szövetkezeteket és az
infrastruktúra fejlődését.
Tanulmányomat a II. világháború és a földreform eseményeinek
bemutatásával zárom. A háborús
események árnyalt bemutatását
segítik a közelmúltban az interneten elérhetővé vált orosz és német
nyelvű katonai iratok, hadinaplók.
Írásomat a saját kutatási területemhez tartozó földreform ismertetésével zárom.
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Az önkéntes tűzoltók a vasutaszászló szentelésére vonulnak 1938-ban (retusálta: Ábel András)
5. A II. világháború és a
málenkij robot a személyes visszaemlékezések
tükrében
(Dr. Muskovics Andrea Anna)

Az I. világháborúban több mint
száz tárnoki katona vesztette életét, ekkor azonban még senki nem
sejtette, hogy a huszonegy év múlva kitörő újabb háború még több
tárnoki életét fogja követelni. A
fronton vagy fogságban elhunyt
katonák mellett pedig a II. világháború már több mint száz civil életét
is kioltotta.
Tárnok lakossága 1944 teléig is
sokat szenvedett a háború terhei
és az emberveszteség miatt, 1944
karácsonyán azonban a front is
elérte a települést, ezáltal az itt
lakók testközelből tapasztalhatták meg a háború borzalmait. A
szenvedések pedig még ezzel sem
értek véget, ugyanis 1945. január
8-án körülbelül kétszáz tárnokit
hajtottak el Érdről az ismeretlenbe
„málenkij robotra”, akik közül több
mint hatvanan, soha nem tértek
vissza.
Tanulmányomban ezzel a két
eseménnyel foglalkozom, célom
azonban nem az, hogy a levéltári források alapján mutassam be
az eseményeket. Írásomhoz első-
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sorban személyes visszaemlékezéseket használok fel, így ebben
a fejezetben a kortanúk fognak a
borzalmakról mesélni.
A témával kapcsolatban az
érintett családoknál különböző
dokumentumok (frontról és hadifogságról írt levelek, hadifogoly
igazolványok stb.), tárgyak (fogságban készült tárgyak, háborúból
fennmaradt emlékek) és fényképek (katonák, „málenkij robotra”
hurcoltak fényképei; fronton és
fogságban készült fényképek) lelhetők fel, melyek még inkább személyesebbé tehetik a tanulmányt.
Emellett várom azok jelentkezését
is, akiknek családtagja megjárta a
frontot vagy a „málenkij robotot”,
hogy névlistáink még teljesebbé
váljanak.

6. Tárnok története
1945-től 1970-ig
(Keresztes Csaba)
A II. világháború végén a tárnokiak élete is gyökeres fordulatot
vett: a szövetségesek győzelme
után Magyarország a szovjet haderők által megszállt ország lett, és
hamarosan megkezdődött az ország szovjetizálása. 1948-tól államosítások, a nehézipar erőltetett
fejlesztését követően a község élete is megváltozott: a főváros ipari
övezetei nagy szívóhatást gyako-

roltak az itt élőkre. A kommunista politika az egyéni gazdálkodók
helyett a termelőszövetkezetek
megalakítását szorgalmazta mindenáron. Az 1956-os forradalom
leverését követő konszolidáció
eredménye pedig az 1960-as évek
emelkedő életszínvonala lett.
Tárnok a háború pusztításait viszonylag kedvezően úszta meg, és
az újjáépítés is megindult. A község
élete – bár nehéz körülmények között – de visszatért a rendes kerékvágásba. A közigazgatás a háború
előtti keretek között működött
újra – egészen 1950-ig, amikor a
községben is létrejött a tanács, a
jegyző helyett a végrehajtó bizottsági titkár intézte a végrehajtást.
Az 1950-es évek iparosítási hullámában Tárnokon is több üzem létesült, de egyre többen ültek vonatra
és jártak be a fővárosba dolgozni.
A vasútnak köszönhetően a község
egyre jobban fejlődött, és ennek
végeredményeképpen 1970-ben elnyerte a nagyközségi rangot.
Célom, hogy Tárnok történetét
az 1945. évtől 1970-ig, a legfontosabb történéseket bemutatva,
megírjam. Kérem, hogy aki tud,
dokumentumok másolatának megküldésével, segítsen az 1948 utáni
téeszesítés eseményeinek megismerésében, az 1956-os forradalom
tárnoki visszhangjának és résztve-

vők (meghurcoltak) történetének
felkutatásában, az 1960-as évek
kisüzemi közösségeinek megismerésében, illetve a későbbi ház- és
egyéb építkezések forrásainak
kikeresésében. Érdekel minden,
ami a háború utáni felelősségre
vonásra, a megtorlásra vonatkozik, valamint az egyházi iskola államosítására! Minden fényképnek,
legyen akár egy adott épületről
készült, akár emberekről (csoportokról, például lakodalom), nagyon
örülnék!

Kedves Tárnokiak!
A fentiekben röviden bemutattuk
azokat a történelmi fejezeteket,
amelyekkel kapcsolatban várjuk a
korabeli fényképeket, dokumentumokat és tárgyi emlékeket. Természetesen digitalizálás után mindent
visszaadunk, a monográfiában pedig minden esetben feltüntetjük a
tulajdonosokat. Kérjük, ha segíteni
tudnak, vagy bármilyen kérdésük
van a készülő kötettel kapcsolatban, jelentkezzenek Muskovics
Andreánál!
Muskovics Andrea Anna
dusenko84@gmail.com
70/546-7942

11

Óvodai hírek

ŐSZI ESEMÉNYEK A DÓZSA GYÖRGY ÚTI ÓVODÁBAN
Óvodánk őszi programjai, eseményei sok-sok meglepetést
tartogattak
óvodásainknak.
Szeptemberben az autómentes
világnapon az óvodapedagógusok által készített KRESZ-pályán
a gyerekek saját biciklijeikkel
és rollereikkel közlekedhettek,
hogy gyakorolják a közlekedés
szabályait. Az elsajátított ismeretekről októberben számot is
adhattak, hiszen intézményünk
egy közlekedésbiztonsági élményprogramot nyert pályázat
útján. A Generali a Biztonságért
Alapítvány munkatársai óvodánkban egy interaktív délelőtt
keretében, működő jelzőlámpákkal felszerelt pályán oktatták a
kicsiket a helyes és biztonságos
közlekedésre.
A hagyománnyá vált szüreti
délelőtt
kézműveskedéssel,
szőlőpréseléssel,
mustkóstolással telt. A Piros csoportos
apukák szőlőt préseltek, az
anyukák pedig őszi hangulatú
dekorációval díszítették fel az
óvoda játszóudvarát. Programunkat színesítette Páll Éva
néptácoktató táncháza.
A lelkes szülői segítség elkelt a
takarítási világnapon is, melyet
majdnem meghiúsított az aznapra kirendelt csapadékmennyiség. Az esős délelőttöt borongós

ŐSZI ÉLMÉNYEINK
Alig telt el néhány hét azóta, hogy
minden gyerek visszatért a nyári
szünetről, és az új kiscsoportosok
is birtokba vették az óvodát, máris vendégek jártak nálunk. "Sziasztok Gézengúzok!", hangzott el
szeptember végén, az ovisok számára már ismerős köszönés, ezzel
üdvözölve a Gézengúz Együttes
két tagját. Miután bemutatkoztak
az új gyerekeknek, és megtanították nekik is a gézengúz köszönést, kezdődhetett a játék, mese
és tánc. A színvonalas előadás, a
nyár elmúlását, az ősz sokszínűségét, az állatok őszi gyűjtögetését
idézte meg, amelybe a gyerekek is
aktívan bekapcsolódhattak. A gitárral, fuvolával kísért dalok refrénjét szívesen énekelte az óvoda
apraja és nagyja. Az élvezetes
műsort a "kis Gézengúzok", nagy
tapssal, vidám integetéssel, és a
szokásos elköszönéssel díjazták.
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délután váltotta, de a rossz időjárás nem szegte kedvét annak a
lelkes szülőcsapatnak, akik felajánlották segítségüket az udvarrendezésben.
Októberben az állatok világnapját Bölöni Réka mesejátékával ünnepeltük.
A cselekedtetés, a tapasztalatszerzés nem csupán a jeles
napok alkalmával fontos számunkra. Intézményünk folyosóját Márta és Maja néni tették
szebbé egy természetfallal, mely
nem csupán esztétikumával gyakorol hatást a gyermekekre,
hanem környezetünkkel és az
állatvilággal kapcsolatos ismereteket, valamint perceptuális
élményeket is ad a szemlélőnek.
A szülői segítséggel megalkotott matatófal szintén egy újítás
az intézmény folyosóján, mely
ügyesíti a kis kezeket, ugyanúgy
ahogy a folyosón elhelyezett interaktív falvédő is.
Programjaink szülői segítség
nélkül nem valósultak volna
meg ilyen sikeresen, így ezúton
is szeretnénk kifejezni köszönetünket az intézményünkbe járó
gyermekek szüleinek!
Illés Ágens
óvodapedagógus
Egy szép, őszi napon a Kenguru
csoportosok hátizsákot ragadtak,
és kirándulni indultak. Az uticél, a
tárnoki Halastó volt. A hosszú séta alatt szóba került az évszakok
váltakozása, az időjárás, a környezetvédelem, és még sok minden, amire a gyerekek kíváncsiak
voltak. Út közben lehetőségük
volt megfigyelni a Benta patakot,
az útjukba eső növényeket, a fák
törzsén, gyökerein, és a mezőn élő
parányi élőlényeket. Megkeresték
pl. a legmagasabb fát, a legtöbb
szirmú virágot, vagy a legkisebb
bogarat. A Halastó partján lehetőségük volt a szabadban való mozgásra, bújócskázásra, természet
megfigyelésére, valamint a hátizsákok tartalmának elfogyasztására is. Visszafelé énekléssel,
találós kérdések megfejtésével,
és madarak hangjának figyelésével múlatták az időt. Mire viszszaértek az óvodába, kellemesen
elfáradtak.

Az október is remek élménnyel kezdődött, ugyanis az állatok világnapja alkalmából Kalap
Jakab: Kutyabál című gitáros bábkoncertje szórakoztatta a kicsiket
és nagyobbakat egyaránt. A magyar kutyafajtákat: komondort,
kuvaszt, pulit, pumit és mudit,
valamint a vizslát, erdélyi kopót
és magyar agárt bemutató előadáson az állatvédelem és a felelős
állattartás is szóba került. Az interaktív műsor nagyon tetszett a
gyerekeknek, nevetésüktől hangos volt az óvoda (és szerintem, az
utca is).

ismereteket szerezhettek az ovisok. A folyosók fala is egyre színesebb a gyerekek alkotásaitól, és
persze meséltünk, és énekeltünk
és táncoltunk is, hogy minél több
élménnyel gazdagodhassanak a
ránk bízott gyerekek!
Tolnai Judit
Óvodapedagógus

A többi napon sem tétlenkedtünk! Megbeszéltük a nyár során
bekövetkezett változásokat, vigasztaltuk a kicsiket, akik lassan
felfedezik, hogy jó ovisnak lenni.
Tornáztunk kint, és bent, gyűjtöttünk, és nézegettünk képeket,
zöldségekről, gyümölcsökről, állatokról, ezekről komplex módon
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Gyereksarok

VARÁZSÖBÖL – GYEREKSAROK
November hónapban ünnepeljük
Márton napját, és ahogy a mondás
tartja: „Aki Márton napján libát
nem eszik, egész éven át éhezik.”
Persze, Márton hava sem csupán
az étkezésről szól, hanem a jószívűségről, a segítőkészségről, az
adni akarásról, amelyek nagyon
fontosak a mai kor emberének is.
Ezért, amikor lámpást gyújtotok
Márton nap alkalmából, gondoljatok ti is valakire, akin segítettetek,
vagy akinek ti lehettek hálásak és
persze egyetek egy finom libasültet!

- Segíts rajtam, megvesz az Isten
hidege!
Márton tanakodni kezdett, mit is
adhatna ennek a szegény embernek, mert saját ruháján kívül nem
volt nála semmi más. Hirtelen
levette köntösét, kardjával kettévágta és az egyik felét a didergő
koldusra terítette.

MÁRTON LEGENDÁJA

Márton nemsokára otthagyta
a hadsereget és pap lett belőle. Nagyon szerették mindenütt,
mert jóságos volt és mindenkinek
segíteni próbált. Az emberek hamarosan meg akarták választani
püspöknek. Márton nem akart
püspök lenni, aki díszes palotában lakik és szolgák veszik körül,
ő ezután is egyszerű életet akart
élni. Ezért elbújt az emberek elől,
hogy ne találják meg. Képzeljétek,
milyen jó búvóhelyet talált! A libák
közé bújt el, az ólban.

Valamikor réges régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak,
Márton. Márton édesapja katona
volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni és jelentkezett a római
hadseregbe. Sisakban, páncélban,
lóháton ülve kardozott bátran a
csatákban. Bátorsága mellett jószívű is volt, ezért katonatársai
megszerették őt.
Egy napon egy város felé lovagoltak és az út szélén egyszer
csak megláttak egy koldust. Hideg volt, de a szegény kolduson
alig volt valami ruha, reszketett,
fázott, amikor megszólította Mártont:

www.tarnokhir.hu

jóságos és szerény maradt, mint
előtte. Nagyon sokat segített
a szegényeknek és az emberek
egész életében nagyon szerették
őt.

inkat keressétek a fb/varazsobol
oldalon.
A képek és a mese forrása:
internet

Novemberben is várunk benneteket a Varázsöbölbe, rajzolni,
mozogni, együtt lenni! Programja-

Később, amikor Márton lefeküdt
aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, és a vállán az a
fél köpönyeg volt, amit ő adott a
koldusnak.

De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és gágogásukkal elárulták Márton
búvóhelyét. Így az emberek megtalálták és mégiscsak püspök lett
belőle, de ezután is ugyanolyan

www.kidsweb.de
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Mi fáj? – Gyere mesélj!

ÉRTÉKEINK…
Az embernek néha eszébe jutnak
különös gondolatok. Értelmezhetetlen, megfoghatatlan, megfejthetetlen dolgok. Itt van mindjárt az egyik
legnagyobb „vagyonunk”, értékünk,
az IDŐ. Mindenki rendelkezik valamennyi idővel, legyen szegény,
vagy gazdag, annyi van neki, amenynyi van. Szegénynek, gazdagnak, –
nincs kivétel. Hogy ez mennyi lesz,
azt senki nem tudja, csak aki adja.
A Jóisten. Tehát hatalmas érték, és
bizony bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy mása sem marad, csak ez.
A múló idő. Mi is az idő? Meg tudod
fogalmazni? Valamit ki lehet találni,
magyarázgatni, de pontos definíció
nincs. Az csak megy, múlik, valahogy számolható is a nappalok és
éjszakák váltakozásával, – de mit is
számolunk? Másodperceket, perceket, órákat, éveket. Megfoghatatlan, fékezhetetlen, irányíthatatlan.
Mindenki részére ketyeg, nincs
protekció, kivétel, csak a kegyetlen,
könyörtelen múlás és múlás. Könyveljük el, hogy ezzel majd foglalkoznak még okosabb emberek, akik
egyszer azt mondják: az idő, az kérem ez és ez, mert ezért, meg azért.
Hagyjuk, találtam egy másik nagy
„értékünket”, mely megint mindenkinek juthat, de már sokkal kézzel
foghatóbb módon, és valamelyest
általunk is irányíthatóan. Ez pedig
a „BARÁTSÁG”. Akkor is lehet, ha
van pénzünk, akkor is, ha nincs.
Egyre értékesebb, amikor jószerivel már csak ez marad valakinek.
Van jó barátság, és mondják, hogy
rossz is. Na – az nincs. Mert az már
nem barátság. Felejtős sürgősen,
mert mételyez. Kicsi tanulmány, az
életem tapasztalata alapján. Lehet,
hogy igazán még túl fiatal vagyok
ehhez, de belepróbálkozok.
Néhány gondolatot a barátságok
alakulásáról, minőségéről, és értékeléséről (csúnyán leírva: értékes-
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ségéről) megengednék magamnak.
75 évesen. (Jézus Mária!) Sport,
zene, iskolák, munkahelyek, lakóhelyek, nyaralások, – mindenféle
kapcsolati rendszerek, szinte termelik a barátokat. Fiatal koromban sok volt. Véget nem érő bulik,
ünneplések, összejövetelek. Naiv
lelkek voltunk, és tényleg azt hittük, hogy barátok vagyunk. Örök
és megbonthatatlan, mint a szovjet-magyar halkonzerv. De az élet
lassan helyre tesz mindent. Szerintem ezzel a dologgal megint nem
én vagyok egyedül a földgolyón.
Lassan lekoptak az utólag kevésbé
értékesnek mondott kapcsolatok.
A potyalesők, a lejmisták, akik mindig csak kapni akartak, adni soha.
Vehetjük ezt akár lelki értelemben,
akár materiális anyaggal is kifejezhető értékrendszerben. Aztán a
nem kellően megalapozottak, hirtelen jöttek. Aztán az elfordulók, a
„weather cock” barátok. Egyszer az
enyémek, aztán az ellenségeimé. Jaj
mennyi volt ilyen. Mert nagyon meg
kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogyha tudunk róla, ha nem, ha
akarjuk, ha nem, – vannak ellenségeink. Sokszor ezt másoktól tudjuk
meg és csodálkozunk. Miért? Hogy
lesz egy barátból például ellenség?
Ó – nagyon könnyen. Csak valaki
mondjon el valamit valakinek, amit
direkt mondtunk, hogy ne mondja el
neki! Ugye milyen gazdag a magyar
nyelv? Egy nagyon jó példa az életemből: elváltam 7 év után az első
feleségemtől. (Egyébként nemrég
olvastam a Wikipédiában, hogy
négy feleségem volt. Kész röhej.
Kettő, és már 40 éve tart a második. Jó ugye? A szavahihető internet
források.) A hét év alatt kialakult,
de még a megboldogult legény életemben szerzett barátaimnak is
legalább a fele velem megszakította a barátságot, és a volt feleségem oldalán tüntettek tovább. Aki
nálam maradt, az nagyrészt ma is
megvan. Aztán a tök fölöslegesen,
általam megszakított barátságok.
Erre is van élő, és bántó példám.
Már úgy, hogy engem bánt. Ismeritek azt az érzést, amikor „segítek
haragudni valakinek, valakire”. Már
rég rájöttem, hogy nem szabad. Bizonyos esetekben barátaim között
történik valami, nekem is elmondják (legtöbbször csak az egyik) és
én állást foglalok. Az egyik mellett,
és jól megharagszom a másikra. Na
kérem, most ezek egy idő után kibékülnek. Én nem mehetek oda, hogy
figyelj, ti most kibékültetek, velem
akkor mi legyen? Állati hülye egy

helyzet. Pont ilyenben vagyok benne nyakig. Két éve kettő, a legjobb
barátaim közül összevesztek azon,
hogy bár hatvan évesek elmúltak,
de az egyik kikezdett a másik lányával (nem is egészen sikertelenül),
akit kisgyermek kora óta ismer,
szinte dajkált. Természetesen a papa, aki mondjuk J, megharagudott,
ízléstelennek, megbocsáthatatlannak tartotta a dolgot, és én teljes
mellszélességgel mellé álltam. Nagyon segítettem neki haragudni,
meg is mondtam a véleményemet
(lecsesztem) a vétkesnek, aki mondjuk A. Megszakítottam vele minden
kapcsolatot. Teltek évek, és egyszer
csak hallom, hogy J és A összejöttek, J megbocsátott A-nak, – felejtsük el, és legyünk újra barátok.
És megint – én? Menjek oda A-hoz,
hogy te, ne haragudj már, mert én
sem haragszom, hiszen J sem haragszik már! Nem megyek sehova,
nem kérek elnézést, és többet ilyen
ügyekben nem foglalok állást.
Határtalan mennyiségű „barátom” lett hirtelen, amikor a Whirlpoolnál dolgoztam. Nem tudom
összeszámolni, hány embernek,
családnak az otthonában ketyegnek azok a Whirlpool gépek,
melyeket én szereztem nekik. Természetesen a barátoknak kijáró
kedvezménnyel. Volt aki egészen
addig, amíg az általa nálam megrendelt mosógép meg nem érkezett, naponta telefonált. Mi van
Tónikám, hogy vagy, mikor jön a
gépem? Stb. Aztán leszállítottuk
a leszállított áron. Egy év, semmi.
Két év, semmi. Harmadik év: baráti
telefon, tőle: Tónikám, hogy vagy?
Kéne egy hűtőgép! Te, – mondom
– megkaptad a múltkorit, tudod,
két éve a mosógépet? Hát, persze,
állati jó! Na, – mondom én erről
nem is tudtam, mert nem szóltál
vissza. Esetleg meg sem hívtál
egy pohár sörre! Vagy nem akartál megsérteni egy üveg borral,
és egy köszönömmel! Ez a hallgatás jele. Na öreg, – mondom én
megint, mert az évek alatt több
tucat ilyen ügyből kifolyólag eléggé kikupálódtam – menj a Corvin
Áruházba, vagy a Keravillba, aztán
válogassál, azt veszel amit akarsz.
Szervusz! A másik eset még jobb
volt, a „barátom” szállodát épített,
berendezte. A géppark Whirlpool, –
tőlem. Engedményesen. Nagy tétel
volt, sokat spóroltam neki. Jelesül
ő egy igazán ismert, műsorszervező, vezető, producer, vállalkozó, és
nem mellesleg trombitás, aki igen

szeretett dáridózni. Meghívott a
kísérő kis zenekarommal egy Alsóőrsi strandon megrendezett Road
Show-ra, nagy siker, több mint ötezer néző. Vége a bulinak, megyek
a gyártásvezetőhöz, aki tényleg
őszinte barátom, sokat vadásztunk
együtt. Pironkodva mondja, hogy
a gázsi itt van, adjam a számlát, ki
tudja fizetni. 50 000.- Ft. Mondom,
ez mi? Hát az L. azt mondta, hogy
mindenki ennyit kap. Oké, de mi
négyen vagyunk. Plusz technikus,
meg a szállítás. A hangszerek, erősítők, mert ugye mi nem playbackről játszottunk! Azt mondja, nem
tud mit csinálni, akkor is 50.000.
Tedd el, – mondtam neki –, nem
kérek gázsit, majd én kifizetem a
bandát, több is veszett… És nagy
gázzal elindultunk hazafelé. A
strand kapujában jön ám szembe a
nagy Mercivel a Sztár. – Szia Tónikám, már mentek? Hát megyünk,
és a Tasinál hagytam neked egy kis
lóvét. Egészségedre! – Mééér, mi
van? Elmondtam, hogy az ő parancsára: „Mindenki ötvenezret kap.”
Aki egyedül tátog, és aki négy fővel élőben játszik, az is. Amikor a
rohadt szállodádba féláron kaptad
a berendezést, akkor jajj, aranyos
Tónikám voltam, most meg hirtelen „mindenki”? Most, amikor nem
is a saját pénzedből, hanem a TV
társaság műsorkeret összegéből
visszatolhattál volna párszázezer
forintot, akkor lettem hirtelen a
többiekkel együtt, futott még, ötvenezres „mindenki” kategória?
Drága barátom, elmész te..., és
gázt adtam. Azóta sem a műsoraiban, sem a TV-ben sehol nem
vállalok semmit. Van baja elég, de
a családját sajnálom.
Szóval mára eljutottam oda, hogy
a két kezemen bőven meg tudom
számolni a barátaimat. Akik maradtak. Akik tényleg azok maradtak. Ismerős annyi van, mint égen
a csillag. Nehezen barátkozom, a
szó igazi értelmében. És nagyon
őrzöm a megmaradtakat. Mélyen
fáj, hogy a Jóisten egyre többet
magához szólít, tőlük sajnos meg
kell válni. Nehéz. Nagyon nehéz. Túl
sok búcsú beszédet mondtam, és a
kéréseket nem tudtam visszautasítani. Két éve nem járok temetésekre. A lelkem itthon is tud sírni.
Gyerekek, vigyázzatok a maradék
értékeitekre! Az időre, és a JÓ barátokra. Mind a kettő nagyon fogy.
Sajnos.
Solymos Tóni

2018. NOVEMBER

IDŐSEK VILÁGNAPJA TÁRNOKON
Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötte Tárnok Nagyközség Önkormányzata a település
szépkorú lakóit október 1-jén, a
Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában szervezett ünnepségen. Az esemény
vendégelőadója
Szatmáriné
Berczi Dolóresz címzetes rendőrszázados, és Szóka Júlia operettprimadonna volt.
A rendezvényen először Bagdiné
Dudog Orsolya, a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola igazgatója üdvözölte a
megjelenteket, majd Szolnoki Gábor polgármester mondott ünnepi
beszédet.
A polgármester kifejtette: „A
szépkorúakról, idős emberekről, jó
barátainkról, ismerőseinkről megemlékeznünk, feléjük fordulnunk
alapvető emberi kötelességünk.
Mindaz az élettapasztalat, bölcsesség és nyugalom, ami bennük

van, érték a fiatalabbak számára,
érték a számomra, érték településünknek is. Különösen a mai,
bizonytalan, izgatott világban,
amikor olyan könnyen mondanak
fiatalos lendülettel és hevülettel
gyors ítéleteket emberekről, helyzetekről, történésekről. Bármilyen
világ van körülöttünk, bármilyen
jók, avagy rosszak a körülmények,
személyes sorsunk, közösségi sorsunk alakítása, megélése, avagy
megítélése, rajtunk múlik, abban
pedig, hogy ez szép és szerethető
legyen, nagyon sokat tesznek idős
barátaink. Isten éltesse hát őket jó
kedvben és egészségben” – zárta
szavait a településvezető.
A beszédeket követően Bisbac
Bálint és Kulcsár Levente játszott
zongorán, majd Tóth Eszter, Ágoston Maja, Mráz Dóra és Nogula
Mór furulyajátéka kápráztatta el
a közönséget.
A program részeként Szatmáriné Berczi Dolóresz címzetes rendőrszázados vehette át a szót, aki
az idősek védelmében tartott bűnmegelőzési előadást, a kötetlen
beszélgetésbe pedig a hallgatóságot is igyekezett belevonni.
Az est további részében Szóka
Júlia operettprimadonna előadásában csendültek fel a legnagyobb
operettslágerek. A művésznő az
ünnepség végére alaposan megénekeltette a közönséget, amelyet
a résztvevők tapsviharral üdvözöltek.

www.tarnokhir.hu
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EGY SIKERES KIRÁNDULÁS
A Tárnoki II. Rákóczi Ferenc
Sportiskolai Általános Iskola tanulói és nevelői a Velencei-tó partján
fekvő szép panorámájú pákozdi
katonai emlékparkban töltöttek
egy napot.
A kirándulás nagyszabású volt,
hisz az elsőseink kivételével minden osztály részt vett a programon.
Az ötlet már egy évvel ezelőtt
megfogalmazódott Bagdiné Dudog Orsolya Igazgatónő részéről,
azonban a megvalósításra az idei
tanévben került sor. A szervezői
munkát Madarász Csilla és Egri
Ferenc tanárok végezték, akik
precíz pontossággal előkészítették és levezényelték azt. Munkájukat tantestületünk egésze
segítette.
A gyermekjóléti szolgálat szervezésében tanulóink egy részének
hideg élelmiszercsomag volt biztosítva, amelyet Feri bácsi hozott
a helyszínre, és osztott szét a gyerekek között. Olyan bőséges volt,
hogy egy-egy csomagot többen
együtt fogyasztottak el.
A nagy gyermeklétszámra (354
fő) tekintettel a vonaton való utazás három csoportban került kialakításra.

Az első csoportban azok utaztak, akik Gárdonyban kerékpárra
ültek és kerekezve tették meg az
utat az emlékparkig. A kerékpárok
bérlését előre sikerült megfelelő
számban lefoglalni, melyhez kísérőket is kaptunk, akik a biztonságra ügyelve két irányban vezették a
csoportokat a célponthoz, ahova
elsőként érkeztek meg!
A második, harmadik csoportban a kissé kényelmesebbek utaztak. Ők az agárdi hajóállomáson
szálltak be a hajókba, majd a nádasban, a tó vizében gyönyörködve ringatóztak a Szúnyog-szigetig.
A hangulat nagyszerű volt, akikkel
találkoztunk azoknak integettünk.
Közben a tóról, a tájról is elhangzott egy kis érdekesség, így az
úszó nádszigetekről, a nádas élővilágáról. Egy gyönyörű hattyút
is megcsodálhattunk, csak fotót
nem sikerült készítenünk! A hajót
elhagyva hangulatos ösvényen át
a kissé meredek emelkedőn végül
ez a két csoport is elérte a parkot!
A találkozás után a helybeli vezetőtől, Oláh László úrtól egy
rövid eligazítást kaptunk. Majd
7 csoportot alkotva elindultunk
az egyes állomáshelyekre. Forgószínpadszerűen pontos időtartással váltották a csoportok a
helyszíneket, így üresjáratról szó
sem lehetett, persze azért az ott-

honról hozott ennivalót, itókát így
is sikerült elfogyasztani.
Sok információt hallhattunk a
katonaság múltjáról és jelenéről.
Ez utóbbi a 7. és 8. évfolyamos
tanulóknak különösen hasznos
volt, hisz ők pályaválasztás előtt
állnak. Ritkán van lehetőség a
katonai pályát ilyen közelről megismerni. A régi katonai ruhákat,
fegyvereket is megtekinthettük.
Bemutatták a harci eszközök működési elvét is, de az igazi élmény
a gyakorlópályák kipróbálása volt.
Régi katonai használati tárgyakkal
berendezett barakkban egy villanásra átérezhetővé vált hogyan
éltek a fronton a hadi szolgálatot
teljesítők. A diákjaink a lőárokban
futkosva megtapasztalhatták a
történelemórán hallottakat.
Az állomások teljesítése után
ismét összegyűltünk, és katona
módjára köszöntünk el, együtt

harsogtuk: Viszontlátásra! Ezután
meghívást kaptunk az emlékpark
esedékes programjaira, majd az
emlékműnél tanulóink népes serege előtt a diákönkormányzat tagjai zászlóvivőink kisérete mellett
elhelyezték iskolánk koszorúját.
A pontos szervezésnek köszönhetően felhőtlenül sikeres napot
zártunk úgy, hogy alig várjuk a következő ilyen jellegű kirándulást.
Ez a gondolat mind a gyerekek,
mind a nevelők fejében egyhangúlag megfogalmazódott a jóleső fáradtság ellenére is. Tanulóinknak
külön dicséretet nyújtunk át ezen
a felületen, amiért rendezetten,
fegyelmezetten, aktívan vettek
részt ezen a programon!
Köszönjük az együtt töltött időt
és élményt!
Marosvölgyi Tünde

EURÓPAI DIÁKSPORT NAP 2018
Iskolánk ebben az évben is csatlakozott a diáksportnapi rendezvényhez, mely szeptember 28-án,
pénteken került megrendezésre
ragyogó időjárási körülmények
közt.
A feladatokat egy kivételével,
kollégáimmal állítottuk össze:
Kötelező: 2018 m futás teljesítése az iskola körül egyéniben vagy
váltóban.
Választható: Kosárlabda: büntetődobások, Kézilabda: pontszerző
kapura dobások, Traffipax-futás:
sebességmérő futás
A felhívásunkra 160 tanuló jelentkezett és teljesítette a próbákat. Teljes létszámban indultak a
vetélkedőn a 2.s, 3.s, 4.a, b, s, 5.b
osztály és a 7-8-os napközis csoport.
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A rendezvény sikeres megrendezéséhez
a
tárnoki
rendőrőrs is nagymértékben hozzájárult. Felkérésemre a Parancsnok Úr biztosította a traffipaxot
és a berendezést kezelő rendőrök
is a helyszínen tartózkodtak. Ezen
kívül a BFT egyesület edzője is a
segítségünkre volt a verseny levezetésében.
Mindannyiuknak köszönöm a segítséget és az elvégzett munkát.
A látottak, az elért eredmények
és a gyerekek véleménye alapján a
diáksportnap sikere vitathatatlan
volt, remélem, hogy jövőre még
több osztály jelentkezik a testnevelés munkaközösség felhívására.
Érdi Antal

2018. NOVEMBER

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat hírei

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
A Szociális Munka napja az International Federation of Social
Workers (Szociális Munkások
Nemzetközi Szövetsége) nevéhez
kötődik. Az IFSW 1997-ben jelölte
meg november 12-ét a szociális
munka napjaként.

MELEGEDÉSI LEHETŐSÉG
TISZTELT LAKOSSÁG!

lémájuk van.

Felhívjuk figyelmüket, hogy
azoknak, akiknek nincs megfelelő
fűtésük, melegedési lehetőséget biztosítunk hétköznaponként
8.00-16.00 óra között az Idősek
Otthonában (Tárnok, Fő u. 61.). A
betérőket meleg teával és zsíros
kenyérrel várjuk. Az Otthonban
lehetőség van tisztálkodásra, olvasásra, filmnézésre is.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2018. október 15-től szabálysértési eljárást von maga után az
életvitelszerűen közterületen való
tartózkodás. A bíróság figyelmeztetést vagy közérdekű munkát állapít meg büntetésül. Amennyiben
a közérdekű munkát nem vállalja
valaki, úgy elzárás szabható ki rá.

Tárnok Nagyközség Önkormányzata és az Érdi Hajléktalanszálló
közötti szerződéskötés folyamatban van. A téli időszakban így
lehetőség lesz gyors segítséget
nyújtani azoknak a tárnoki rászorulóknak, akiknek lakhatási prob-

Ezen a napon a figyelmet azokra
a szakemberekre irányítjuk, akik
az év minden napján támogatják,
gondozzák a segítségre szoruló
embertársaikat. A szociális munkások minden körülmények között
(utcán, hajléktalan szállókon, kórházakban, idősek otthonában és
egyéb szociális intézményekben)
felelősségteljesen, áldozatkészen

és nagy szakmai alázattal végzik
munkájukat,.
Településünkön először kerül sor
ezen a napon a Tárnok Nagyközség Önkormányzata által alapított
„Tárnoki Életfa díj” átadására. A
díjat titkos szavazás után a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálatnál szakmai munkát végző vagy
a szakmai munkát segítő dolgozó
kaphatja meg magas színvonalú
munkavégzéséért.
Baladincz Éva
családsegítő

A fentiek figyelembevételével,
kérjük, hogy fokozottan figyeljenek barátaikra, szomszédjaikra,
embertársaikra!
Metz Judit
családsegítő

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS
SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL DIÓHÉJBAN
2018. szeptemberétől a család- és
gyermekjóléti központok feladatai
bővülnek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel.
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi
szociális munkát végez, valamint
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében
segíti
• a gyermeket a korának
megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedésben, valamint tanulmányi
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái
fejlesztésében,
• a gyermeket a tanulmányi
előmeneteléhez,
későbbi
munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
• a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését
és feltárását,
• a gyermek családját a gyer-

www.tarnokhir.hu

•

•

mek óvodai és iskolai életét
érintő kérdésekben, valamint
nevelési problémák esetén
a gyermeket és a családot a
közöttük lévő konfliktus feloldásában,
prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
a jelzőrendszer működését.

Ha a köznevelési intézmény
foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt
érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális
segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben
látja el.
A munka már elkezdődött, de a
rendszer teljes felépítésére, kidolgozására a törvényalkotók két
évet adtak a Gyermekjóléti Központoknak.
Metz Judit
családsegítő

ISKOLAI ÉTKEZÉS
KEDVES SZÜLŐK!
Az idei tanév első félévében
még három olyan szombat áll
előttünk, amely munkanapnak,
egyben iskolai tanítási napnak
számít. A tapasztalat sajnos azt
mutatja, hogy az október 13i tanítási napon a megrendelt
282 adag ebédre a diákok közül
mintegy 150 fő jelent csak meg,
miközben 15 alatt volt azoknak
a száma, akiknek az étkezését
erre a napra lemondták. Szerencsés lenne ezt a mértékű
pazarlást megszüntetni. Minden
egyes megrendelt, de el nem
fogyasztott étel a hulladékban
végzi! Az időben lemondott étkezés egyben a szülő pénztárcáját
is kíméli, hiszen egy gyermek napi egyszeri étkezése 354,08 Ftba, háromszori étkezése 526,8

Ft-ba kerül!
Kérem, hogy aki előző nap
délelőtt 9.30 h-ig tudja, hogy
gyermeke ez(ek)en a szombati
napo(ko)n nem fog az iskolában
étkezni, mondja le az alábbi elérhetőségek valamelyikén az
étkezést!
• Személyesen: Tárnoki Tipegő Bölcsőde, Tárnok,
Honfoglalás utca 3–9.,
vagy Egészségház, információs pult
• Telefonon: 23/786 168,
20/530 9331
• E-mailben (koszegitunde@
tarnok.hu).
Kőszegi Tünde
gazdasági ügyintéző
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LEZÁRULT „A LEGSZEBB KONYHAKERT” PROGRAM TÁRNOKON
Az idei évben a tárnoki konyhakertészek ismét megmutathatták,
hogy mire a legbüszkébbek saját
kertjeikben. A tavalyi évhez hasonlóan a lelkes kertművelőket
háromtagú zsűri látogatta meg:
Nyári József hobbikertész, Pálné
Kemény Andrea kertészmérnök és
Máté-Lakos Adrienn programkoordinátor. Minden kert megadott
szempontok szerint került értékelésre: faj- és fajtagazdagság,
rendezettség,
növényvédelmi
módszerek, öntözési módszerek,
rovar- és madárbarátság.
Kertészeink munkáját az október elején megtartott eredményhirdetésen idén is oklevéllel,
emlékplakettel és értékes ajándékcsomaggal
díjazhattuk,
melyért óriási köszönet a támogatóknak:
A Villámfordítás fordítóiroda és

„A metszés gyümölcsei” egy DVD
videótanfolyamot ajánlott fel a
résztvevőknek, a Mindennapi Pszichológia lapszámokkal, a tárnoki
Mag-Maxx Biobolt teafüvekkel, a
Biagazdaság növényfelajánlásokkal járult hozzá a nyertesek díjazásához.
Az idei évben a program kiegészült egy mini-konferenciával is,
melynek előadásait májusban hallgathatták meg az érdeklődők.
Ujvári Gabriella biokertész, a biatorbágyi „Házikertészet” oszlopos
tagja a biokerti módszerekről mesélt a résztvevőknek. Fontos gondolatot tolmácsolt: nem feltétlenül
a kártevők kiirtásán kell munkálkodnunk, hiszen ezek is elengedhetetlenek az ökológiai egyensúly
megtartásához. A növényvédelem
legfőbb feladata, hogy a növény
ellenállóképességét
növeljük,

KULTURÁLIS FELHÍVÁS!
Településünk könyvtára is megújul a Művelődési ház-

akár növénytársításokkal, akár
egyéb környezetbarát szerekkel.
Fontos a tápanyagutánpótlás is,
amit akár szerves trágyával, akár
zöldtrágyával vagy komposzt beásásával is biztosíthatunk.
Pálné Kemény Andrea kertészmérnök és fitoterapeuta a ház
körüli gyógynövényeket mutatta be, teakóstolóval fűszerezve.
Olyan gyógynövényekkel ismerkedhettünk meg részletesen mint
a fodormenta, a citromfű, a kerti
kakukkfű, a málnalevél, a szederlevél, a diólevél, a kukoricabajusz
vagy a fehérbabhéj. Andreától igazán praktikus, a mindennapokban
is hasznos ismereteket kaptunk a
gyógynövényeket illetően, a megannyi illatos, aromás tea már csak
hab volt a tortán.

KEDVES ÉRETTSÉGIZŐK!
Segítsetek, hogy segíthessünk!

zal együtt.
Szeretnénk, ha a könyvtár látogatottsága nőne! Ötle-

Könyvtárbővítési terveinkben nagy szerepet kap az

telést a konyvtar.tmhk@gmail.com email-címre vár-

emelt szintű érettségire való felkészülés segítése.

juk. Kérjük, szintén ide írják meg azon könyvek íróját

Kérlek, a konyvtar.tmhk@gmail.com email-címre ír-

és címét, amit szívesen kikölcsönöznének. Így az állo-

játok meg, hogy milyen művekkel/könyvekkel töltsük

mánybővítést az Önök igényeinek megfelelően tudjuk

meg az új polcokat!

kivitelezni. Köszönjük.

Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár
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Kultúra

IRODALMI TEADÉLUTÁN
Szeptemberi teadélutánunk alkalmával a XVI. századi magyar- és
világtörténelembe kalauzolt Reich
Ferenc minket Passuth László
művein keresztül. Mivel Passuth
munkássága rendkívül színes, így
bőven gazdagodott ismeretünk. A
belső feltöltődést csodálat ötvözte. Festői környezetben, Kaboldi
Marika téli-kertjében kaptunk
lehetőséget a felújítások idejére
megtartani irodalmi teadélutánjainkat.
Itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak önzetlenségéért, lelkesedéséért és a
rendezvény befogadásáért Kaboldi Marikának! Marika valóra váltotta néhai Sármándi Pál álmát.
„A kihelyezett környezetben a
kultúra és a művészet összekapcsolódott. Sármándi Pál biztosította számunkra fentről az égi
fényt, ami bearanyozta ezt a szép
őszi délutánt…” Marika kedvesded
vendége Somfai István tanár úr
Érdről, még emlékezetesebbé tette a találkozót.
Tiszteletteljesen
emlékezett
meg Sármándi Pálról, méltatta munkásságát, melyet az Érdi
Irká-ból olvasott fel. Ezeket a
sorokat szeretnénk megosztani
Önökkel:

Sármándi Pál

BÚCSÚZUNK

IRODALMI TEADÉLUTÁN

In memoraim Sármándi Pál
(1936-2018)
Az évezred első éveiben – már
tárnoki lakosként – kereste és
találta meg a POLY-ART működésében azt a kulturális közeget,
ahol sokoldalú (zene, irodalom,
festészet) tehetségébel, a zenei
élet területén szerzett országos
tapasztalataival, kitűnő műveltségével másoknak is hasznára lehet.
Közeledését kollektívánk örömmel fogadta: írásai megjelentek az
alapítvány antológiáiban, festményeit megcsodálhattuk csoportos
tárlatainkon, 2011-ben a pódiumesten személyesen is megismerhettük kivételes intelligenciáját,
vonzó egyéniségét.
Hálásak lehetünk, hogy – amíg
egészségi állapota megengedte –
gazdagította Érd és Tárnok kulturális életét.
Fájdalmunkat enyhíti, hogy emberi és művészi értékeivel megajándékozhatott minket, hogy
közénk tartozott.

Felkészül:
Héthyné Kádár
Valéria
Befogadónk:
Kaboldi Marika

Helyszín:

Tárnok, Jókai Mór u. 67.

Figyelem! A résztvevők a Benta
utcában tudnak parkolni.
,,

,,

,,

Somfai István
a Poly-Art elnöke

Információ: +36-23/387-117

SÁRMÁNDI PÁL ALKOTÁSAIBÓL
Tisztelni kell a fák között a fényt,
Az örök Nap üzen árnyékában is felénk.
A madár léte a repülés, és ha megpihen,
Villanydrót nem rázza, otthon eresz várja fenn.
De mindig akad, aki kővel dobál, mocsok a kezén,
Nem csoda, ha a madár félénk lesz, szegény...
...Egyenes vonalzó az emberi akarat,
nem szül soha görbe vonalat.
Az emberek élnek, halnak csendben, a tér nyílt és nesztelen.
A kör születése titok, mint régi órákban
a homok, pereg a sok szem,
Egyre jobban hiszem: a kör maga a rend...
...Egy nap meglátogatott az Isten, álmomban jött nesztelen.
Átkarolt, és én megijedtem, milyen kevés a szeretetem.
A zöldben madarak beszélnek, hallom őket, a pajkos éneket.
Szállni orgonaszó mellett, tiéd a csend, boldogan
hajtsd meg a fejed.

www.tarnokhir.hu
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Egyesületi hírek

ELKEZDŐDTEK A HAJTÓKÁS RENDEZVÉNYEK:
TÁNCHÁZ ÉS KREATÍV FOGLALKOZTATÓ

A Hajtóka egyesület október
elején megtartotta első táncházát, amely során újra indítottuk
a gyermekek részére is a táncos
foglalkozást. Ezt követően jöttek
a felnőttek már a gyermekekkel,
unokákkal együtt, volt közös ének
tanulás és jó hangulat. A belépőjegyet mindenki magának hozta:
egy kis süteményt, pogácsát, innivalót.
A következő gyermek és felnőtt
táncházunkat november 3-án
tartjuk a tárnoki Ifjúsági házban.
A gyerekek 17 órától, a felnőttek
18 órától rophatják a táncot.
Szintén elindult a kreatív, népi
szakkörünk is Asszonyműhely né-
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ven. Először feketenadálytő gyűjtés volt Tárnok vizes élőhelyein,
majd termésdíszek is készültek.
A kéthetente vasárnaponként,
szakmai támogatókkal együttesen megtartott szakkörökre szabadon lehet jelentkezni. Következő
témák: gyöngyfűzés, mézeskalács
díszítés, szaloncukor fűzés.
Programjainkról a Hajtóka Közhasznú Egyesület Facebook oldalán lehet tájékozódni.
Mindenkit várunk szeretettel!
Tóth Balázs
Hajtóka Közhasznú
Egyesület elnöke

2018. NOVEMBER

Programajánló

PEUGEOT MODELLEK
ÓRIÁSI ÁRELÔNNYEL,
HASZNÁLT AUTÓ BESZÁMÍTÁSSAL!*

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

*

A RÉSZLETEKRŐL ÉS FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN.

A Peugeot 208 Active 1.2 modell vegyes átlagfogyasztása 4,8 l/100 km, CO 2 -kibocsátása 110 g/km.
A Peugeot 308 és 308 SW Active 1.2 modellek vegyes átlagfogyasztása 4,9-5,1 l/100 km, CO 2 -kibocsátása
112-118 g/km.
A Peugeot 2008 SUV Active 1.2 modell vegyes átlagfogyasztása 4,9 l/100 km, CO 2 -kibocsátása 114 g/km.

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

www.tarnokhir.hu
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Hirdetések

Automata
mosógép javítás
garanciával,
hétvégén is.
Javítás esetén
ingyenes
kiszállás.
06 (20) 288 5148

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
REDŐNYÖK, ROVARHÁLÓK
GARÁZSKAPUK
FELMÉRÉSTŐL A BEÉPÍTÉSIG
ABLAK MEGRENDELÉS ESETÉN AJÁNDÉK
BELSŐ 15 CM PVC PÁRKÁNY

22

BELÁN GERGELY

VÁLLALOK:
• Duguláselhárítást,
• Womas csatornatisztítást,
• Kamerás csatornavizsgálatot
FIX áron, rövid határidővel,
30 NAP GARANCIÁVAL
az év minden napján.

2018. NOVEMBER

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT
KÖVESSENEK MINKET
ONLINE:
WWW.TARNOKHIR.HU
HIRDETÉSFELADÁS:
INFO@TARNOKHIR.HU
+36 20 352 2271

Kertfenntartás,
sövénynyírás,
gyeptelepítés,
térburkolás,
öntözőrendszer,
kerttisztítás.
Kapuvári Tamás okl.
agrármérnök
Tel:
06 30 560 8052
www.kapukert.hu

Öné az ünnep
a többi

a mi dolgunk

Színvonalas étel
kínálat

CATERING

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Teljes körű
rendezvényszervezés és
vendéglátás.

A természetközelitől
az exklúzív esküvőig

Keressen minket

hancs.hu
h an cs@han c s.hu

www.tarnokhir.hu

23

Tankoljon kedvezményeinkérT
és ajándékainkérT!

www.oil-benzinkutak.hu
Matricagyűjtés időszaka: 2018. június 11. - december 2.
az ÖnHÖz leGkÖzeleBB lévŐ oil! kÚT:

oil! sóskÚT
Cím:
2038 Sóskút, Ipari Park

Telefon:
+36 70 770 9824

Nyitva tartás:
H-P: 05-19 • Sz: 07-14

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

