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TÁRNOK NAGYKÖZSÉG INGYENES HAVI KIADVÁNYA

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

(4.o.)

TANÉVKEZDÉS TÁRNOKON

(12.o.)

Tárnokhír
BÚCSÚ

(8.o.) EBÖSSZEÍRÁS

(9.o.)

#PALETTA

Települési programajánló
OKT.1.
17.00

Idősek Világnapja
Általános Iskola

OKT.6.
10.00

Ünnepi megemlékezés
Kegyeleti park

OKT.6.
17.00

Játszóház és Táncház
a Hajtóka Egyesülettel
Ifjúsági ház

Tárnoki Búcsú
OKT.6-8. Fő utca
Tárnoki Asszony Műhely

ELKEZDTÉK A JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSÉT

(5.o.)

SZÜRETI MULATSÁG

(16.o.)

OKT.14.,28. Temesfüzér készítés, Gyöngyfűzés

15.00

Ifjúsági Ház

Biciklis túra Kisorosziba
OKT.21. Találkozó:
7.00
Tárnoki vasútállomás

OKT.23. Ünnepi megemlékezés
10.00 Kegyeleti park
Készüljünk mindenszentekre!
OKT.27. Kézműves foglalkozás
16.00 Ifjúsági ház

NOV.3.
17.00

Játszóház és Táncház
a Hajtóka Egyesülettel
Ifjúsági ház

I. világháború zárására
NOV.11. emlékezünk
11.00 Kegyeleti park

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. október 8., 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. november elején jelenik meg.
A lapzárta ideje 2018. október 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:
• október 8.
• október 22.

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:
október 18.
14.00 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:
október 8.

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. Október

TISZTELT TÁRNOKIAK!
Üzenhetünk a jövő nemzedékének –
időkapszulát helyezünk el a Művelődési Ház új épületében

Izgalmas dolog valami újat építeni, valamit újrakezdeni, de szomorú, amikor az új dolog egyben egy
régi történet lezárása is. Megkezdődött Művelődési Házunk nagytermének építése, természetesen
az elöregedett épület bontásával.
Amikor az internetes oldalakon is
megjelent a hír a bontásról, egy
kedves tárnoki ember facebook
oldalamon így kommentálta: „Hát
bizony, ha azok a falak beszélni
tudnának....”.
Ez pedig valóban így van, hiszen
a Művelődési Ház falai majd száz
esztendő történetét, történelmét
őrizték. Most viszont előttünk a
feladat, hogy a következő száz
esztendőre megteremtsük ennek
lehetőségét, aminek csak egyik
része lesz az új épület, amit élettel tölthetünk meg. De az építés
most egy másik lehetőséget is ad
a számunkra, üzenhetünk a jövő
nemzedékének.
Ezért felhívással fordulok minden érdeklődő ember felé, hogy
érzéseit, gondolatait, üzeneteit
eljuttathassa majd azoknak a tárnokiaknak, akik – reményeink szerint – jó sokára, száz esztendőt is
meghaladó idő múlva úgy döntenek, hogy kell majd egy új épület.

Ezért időkapszulát helyezünk el
az épületben. Várom tehát minden
üzenni akaró ember gondolatait,
képeit, szűk keret erejéig akár
apró tárgyait is. Az üzenetek tartalma természetesen bármi lehet,
ami most éppen saját életünket
érinti, bárki üzenhet, a lényeg az,
hogy amikor majd a távoli jövőben ezt megtalálják, olyan – akár
személyes – információkhoz jussanak, amit soha máshol nem lelhetnek fel, ami még a történészek
számára is megismerhetetlen.
Az üzeneteket, képeket, avagy
gondolatokat maximum egy A/4es oldalon küldhetik el, ez lehet
akár zárt borítékban is. Elektronikus, egyénileg szerkesztett formában – amit kinyomtathatunk – a
polgarmester@tarnok.hu e-mail
címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságára
leadva, minden esetben feltüntetve rajta: Művelődési Ház, időkapszula.
Szintén lakossági javaslat alapján
névadóra is készülünk, hiszen a
nagyterem felépítésével befejeződik a Művelődési Ház teljes újjáépítése, jó pillanat ez arra, hogy
civil – és kulturális életünk központja nevet kapjon. Köszönöm

minden tárnoki ember, különösen pedig
azon szervezetek tagjainak érdeklődését,
megértését és támogatását, akiket a színházterem bezárása
a legérzékenyebben
érintett. Az építés
jelenleg a tervezett
ütemben halad, azon
dolgozunk, hogy a
realitás keretein belül a legrövidebb idő
alatt elkészüljön az
új terem és az épület
méltó módon szolgálhassa Tárnok
civil életét az elkövetkező száz
esztendőben is.
NÉVADÁS MŰVELŐDÉSI
HÁZUNKNAK!
2019 tavaszára elkészül Művelődési Házunk nagyterme, ezzel
pedig befejeződik a teljes átépítés. A következő évszázadra szóló munkák eredményeként új
élet kezdődik az épületben Méltó
cselekedet volt majd száz évvel
ezelőtt a színházterem építése,
ebből alakult ki ezek után Tárnok
művelődési háza, egy évszázad-

Szolnoki Gábor
polgármester
dal később pedig méltó folytatása
lett ennek teljes újjá építése. Ez
a pillanat azonban új lehetőséget
is ad számunkra, hiszen eddig az
épületnek nem volt neve. Az építéssel kapcsolatos beszélgetések
alkalmával lakossági javaslatként
fogalmazódott meg az ötlet, ha
már teljesen megújul az épület, legyen neve is. Ezért névadó pályázatot hirdetünk, aminek részletes
feltételeit a Tárnokhír novemberi
számában olvashatják. Adjunk nevet a jövőnek!

Egészségház parkoló

www.tarnokhir.hu
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Testületi és települési hírek

– LAKOSSÁGI PANASZOK –
BENTA PATAK

OKTÓBER 15-IG IGÉNYLEHETŐ
A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
A kormány a július 25-i ülésén
döntést hozott arról, hogy a kiépített gázhálózattal rendelkező
településeken fával és szénnel
fűtők is meg fogják kapni a téli
rezsicsökkentést.
A vonatkozó kormányhatározat
száma: 1364/2018. (VII. 27.)
A cél, hogy azokhoz a családokhoz is megérkezzen a téli
rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol ugyan van
kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az ő utcájukba, házukba valamilyen oknál fogva még
nincs bekötve, ezért mással – pl.
fával, szénnel – fűtenek.
A támogatást a téli rezsicsök-

kentés korábbi intézkedéseiben
nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel
nem rendelkező háztartások
igényelhetik.
A kizárólag elektromos fűtési
móddal rendelkező háztartások
nem jogosultak az igénybejelentésre.
Háztartásonként egy darab
igénybejelentés nyújtható be
a helyi önkormányzatnál 2018.
október 15-ig, amely határidő
elmulasztása jogvesztő.
Az igénylőlap átvehető a Tárnoki
Polgármesteri Hivatal portáján.

KÜLTÉRI BUSZVÁRÓK FELÚJÍTÁSA
Tárnok Nagyközség külterületén
levő fedett autóbusz várók erősen
leromlott állapotúak, funkciójukat
már csak részben töltik be, mivel
több helyen beáznak, a burkolat
botlásveszélyes, nem lehet leülni. A várók felújító karbantartása
esedékessé vált.
A Dózsa György út 150. számmal
szemben levő buszváró tábláit is
cserélni kell esztétikusabb kivitelű plexi anyagú táblákra, amelyre az önkormányzati költségvetés
felújítási előirányzatán jelenleg
rendelkezésre áll a forrás.

A Benta-patak medrének illetve
közvetlen környezetének helyzetével, állapotával kapcsolatban önkormányzatunkhoz, hivatalunkhoz
rendszeresen érkeznek lakossági
kérdések, jelzések, panaszok.
A Benta-patak teljes hosszában –
helyrajzilag beleértve a meder mindkét oldalán a gát teljes területét – a
Magyar Állam tulajdona, annak államilag kijelölt, kizárólagos kezelője a
Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság. Munkáját szigorú környezetvédelmi és vízügyi szabályok alapján
végzi. Illetékességi területe Tárnok
esetében a közigazgatási határon
belüli teljes hossz, függetlenül annak
helyi besorolásától. (A Benta-patak
a Duna jobb partjába torkolló vízfolyás, hossza a Biai halastavaktól a
Dunai torkolatig 20,2 km. Vízgyűjtőjének területe 410 km2, melynek nagy
része Pest megyében, kisebb része
pedig Fejér megyében terül el).
A jelzett területen bármilyen munkát
csak a kezelő hatóság végezhet. Kevéssé ismert tény, de jogilag még a
gáton sem lehetne tartózkodni, azon
közlekedni, vagy bármilyen más tevékenységet végezni. A gyakorlatban
ez természetesen másképpen működik, a meder és a gát karbantartása
esetében azonban nem, azon kizárólag a fenntartó végezhet munkákat.
Előfordult már az a helyzet is, hogy
objektív okok miatt a meder karbantartása – és természetesen nem
az általunk „laikusok” által vélt vagy
elvárt módon történő módon és
formában – késedelmet szenvedett.
Minden olyan esetben, amikor önkormányzatunk vélelmezi a meder
és környezetének karbantartásának
hiányosságait, személyes, esetenként helyszíni egyeztetéseken és
hivatalos levelekben tájékoztatjuk a
hatóságot. Az elmúlt években erre
több alkalommal sor került.
A Benta-patak területén, annak min-

den munkájával, karbantartásával
kapcsolatban a szakmai kiinduló
alapvetés az, hogy az egy kiemelten
védendő ökológiai rendszer, megjegyzem, egyben településünk leginkább védelemre szoruló természetes
környezeti öröksége.
Ott bármilyen munkát végezni csak
úgy szabad, hogy az hozzájáruljon
a természeti környezet állapotának
megőrzéséhez és javításához.
Legfontosabb feladata a csapadékvíz biztonságos elvezetése és a
többlet vízhozamok befogadásának
biztosítása. E két kiemelt szempont
együttes érvényesítése a fenntartó
kizárólagos, egyben legfontosabb
feladata, amiben egyszer-egyszer vizuális igényeink, vagy a meder, a gátrendszer más irányú hasznosítására
tett javaslataink (szakmailag) másodlagos szempontokká válhatnak.
De környezetünkért felelősséget
vállaló emberekként éppen ezért
természetes kötelességünk a Benta-patak környezetének figyelemmel
kísérése, és az ott tapasztalható,
látható helyzetek, állapotok, változások jelzése a fenntartó felé. Ez
polgármesterként is egyértelmű feladatom.
Az észrevételekkel és panaszokkal
kapcsolatban a jövőben is arra kérem az érdeklődő lakosokat, hogy
azokat az illetékes fenntartónak
juttassák el, de minden esetben
juttassák el azt részünkre is, (2461
Tárnok, Dózsa György út 150-152.)
vagy elektronikus üzenetek esetén
csatolják önkormányzatunkat is a
címzettekhez (titkarsag@tarnok.hu)
Minden olyan esetben, amikor hivatalból egy hatóság, egy szolgáltató
felé fordulunk, a lakossági jelzéseket
is mellékeljük, alátámasztva jelzésünk társadalmi támogatottságát.
Szolnoki Gábor
polgármester

A beérkezett ajánlatok alapján a
buszvárók felújításának bekerülési költsége összesen: 1.380.110.
Ft.-, amelyet a testület jóváhagyott.
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ELKEZDŐDÖTT A VASÚTÁLLOMÁS MELLETTI JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSE
Folytatódik
a
vasútállomás
melletti, a közbeszédben csak
„gödörnek” nevezett terület
fejlesztése a már ismertetett
tervek szerint. Önkormányzatunk
célja, hogy a lakossági igények
alapján a vasútállomás melletti
területen egy szabadidő eltöltésére
alkalmas parkot hozzon létre.
Képviselő testületünk 146/2016.
(IX. 15.) számú határozatával a park
építési engedélyezési tervének
elkészíttetésére jóváhagyta a
szükséges tervezői díjat. A tervek
elkészültek, az engedélyt az
építésre megkaptuk. Időközben
támogatást nyertünk a park egy
részére, így a Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark Program
keretében a „Street workout”
pálya már megvalósult.
A tervezési munka tartalmazza
az elfogadott koncepció alapján

a nagy játszótér kiviteli tervét
eszközlistával, a lábtenisz pálya
kiviteli tervét, a fedett lelátó
építész-, és statikai kiviteli tervét,
a költségvetési kiírást, a geodéziai
kitűzéseket, tervezői művezetést.”
Az eredeti terv közben további
kiegészítéseket is kapott, ezért a
mostani megbízásnak már része
egy elsősorban gördeszkások
számára
megfelelő
extrém
park-félcső beszerzésének és a
terület mellett kialakítható fedett
biciklitárolók
elhelyezésének
tervezése
és
beszerzésének
koordinálása.
A
terület
fejlesztésének
megfogalmazott
célja,
hogy
ezt a közterületet minél több
ember, minél több korosztály
tudja arra használni, amire a
leginkább való: pihenésre, játékra,
kikapcsolódásra, felüdülésre.

A megismert ütemezés szerint a
játszótér építése a következő lépés,
amely munkálatok szeptember
végén elkezdődtek.
Szolnoki Gábor polgármester
szerkesztőségünknek elmondta:
„Sajnálatos tény, hogy az
eredetileg tervezett munkakezdési
időpont több hónapot csúszott,
de napjainkban már tényként
kell kezelni, hogy kivitelezési
határidőket pontosan tervezni
nem lehetséges. Az első akadályt,
ami a tervezéskor meghatározott
kivitelezési ár, majd a tervezett
kezdetkor, a kivitelezők által
megfogalmazott ár között volt,
elhárítottuk.
Ellenőriztük
a
terveket, az ajánlatokat, majd
kényszerűen több költségvetési
forrást rendeltünk a projekt
mellé. Miután ez rendben volt,
sikeresen szerződtünk, azonban

azzal kellett szembesülnünk,
hogy a kivitelezővel szerződésben
lévő játékokat gyártó vállalkozás
nem képes határidőre szállítani
a játszótéri berendezéseket.
De most már ez a probléma is
rendeződött, indulhat végre a
várva várt játszótér építése.
Természetesen, különösen a
tapasztalatok miatt, már most
elkezdődött a parkfejlesztés
következő, harmadik ütemének
tervezése, hogy annak kivitelezése
a legkevesebb gondot okozza.
Köszönöm szépen minden aggódó,
érdeklődő
ember
kérdéseit,
jelzéseit a játszótér építésével
kapcsolatban, minden nap azon
dolgozunk, hogy közös terveink
valósággá váljanak!

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Tárnok Nagyközség Önkormányzata
2019-ben
is
csatlakozik
a
felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Az előző évben 22 egyetemista, illetve
főiskolás részesült a juttatásban.
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
ebben az évben is rendelkezésünkre
bocsátotta az Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójának tájékoztató
anyagait. Tartalmazzák a csatlakozás
feltételeit, a támogatási rendszer
pénzügyi fedezetét, a jogszabályi
kereteket, a koordinációra a
támogatás
folyósítására,
a
pályáztatás rendjére vonatkozó
információkat.
ABursaHungaricaÖsztöndíjrendszer
többszintű támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál:

www.tarnokhir.hu

A települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás:
ABursaHungaricaÖsztöndíjrendszer
célja, hogy a szociális támogatási
rendszerben azon a szinten történjen
a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret
birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az
önkormányzat által évente kiírt
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
(a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat) helyben kerül
elbírálásra. A támogatás havi
összegét pályázónként állapítja meg
az önkormányzat.
A megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges
összeggel kiegészítheti a települési
önkormányzat által támogatott
pályázó vagy pályázók számára

megítélt, települési önkormányzati
forrásból fedezendő ösztöndíj
összegét.
Intézményi támogatás:
AzEmberiErőforrásokMinisztériuma
(a továbbiakban: Minisztérium) a
felsőoktatásban már tanuló vagy
a továbbiakban tanulni kívánó,
szociálisan hátrányos helyzetű
fiatalok támogatásához oly módon
kíván hozzájárulni, hogy a települési
(és a megyei) önkormányzat által
megállapított támogatási összeget
az önkormányzati támogatással
megegyező mértékben – a Rendelet
18. § (5) bekezdése szerint a
Minisztérium hivatalos lapjában
évenként közzétett értékhatárig
– kiegészíti. Az intézményi
ösztöndíjrész egy főre eső
maximuma a 2018. évi fordulóban
5.000 Ft/fő/hó volt.

Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén 10 hónap,
azaz két egymást követő félév;
„B” típusú pályázat esetén 3x10
hónap, azaz hat egymást követő
félév
A Képviselő-testület döntött a
csatlakozásról, így arról is, hogy
az Ösztöndíjpályázat Általános
Szerződési Feltételeit elfogadjuk.
A 2013. évi forduló óta a települési
önkormányzatok
csatlakozása
a pályázati fordulóhoz egyben a
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (EPER-Bursa) történő
csatlakozást is magában foglalja,
mivel az EPER-Bursa rendszer
használata kötelező a pályázat
lebonyolításában
részt
vevő
önkormányzatok részére.
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FOLYTATÓDIK AZ ULICSKA UTCÁBAN A JÁRDA FELÚJÍTÁSA
8 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST NYERTÜNK A BEFEJEZÉSÉRE

Önkormányzatunk 2016-ban döntött a Falu egyik legforgalmasabb
járdaszakaszának felújításáról. Az
Ulicska utcában, a Fő utcától a Halász József utcáig, a temetőig tartó
járda több szakaszán oly mértékben öregedett el, hogy annak teljes
átépítését kellett megtervezni.
A kivitelezés – ebben az esetben
– azonban nem csak egy járda felújítását jelenti, mert a kérdéses
szakasz megépítése speciális. Itt a
telkek kialakítása úgy történt meg,
hogy a járda szintje egy méterrel
magasabb a telkek szintjénél, építésekor pedig támfalas megoldást
alkalmaztak. Mára pedig ez a tám-

fal oly mértékben megöregedett,
hogy az egész járdaszakasz használhatóságát korlátozta.
A teljes felújítási költség eléri a 14
millió forintot. Az építés első üteme 2016-ban valósult meg, mintegy 4,5 millió forint értékben. A
második szakasz építésére viszont
várni kellett, mert az adott évi fejlesztési keret csak arra volt elegendő. Ebben az évben pedig külső
forrást keresett az önkormányzat,
amelynek eredményeként 8 millió
forintot nyert pályázaton.
Szolnoki Gábor polgármester:
„Önkormányzatunk
jelenleg
majdnem harminc olyan fejlesz-

tési projektet gondoz – a koncepciótervektől a kiviteli terveken át
a konkrét építési munkákig – amit
részben saját erőből, részben külső források bevonásával valósítunk meg. Folyamatosan figyeljük,
keressük a lehetőségeket – a legnagyobb beruházásainktól kezdve
a legkisebb terveink kifizetéséig
– hogy ezek finanszírozása kisebb
terhet jelentsen településünknek.
Így tudtunk például eredményesen
pályázni új óvoda építésre, mint ismeretes erre a célra Tárnok 400
millió forintot nyert, ugyanakkor
emellett a kérdéses járdaszakasz megépítéséhez is kerestünk
forrást, ez most 8 millió forintos

támogatást hozott. Természetesen minden ilyen munka mellett
szükségessé válik, hogy bizonyos
fejlesztéseket saját erőből valósítsunk meg, erre most a legjobb példa Művelődési Házunk
nagytermének újjáépítése. Ilyen
beruházásra ma sehol nincs
pályázati forrás, a nagyterem
viszont az elöregedése miatt teljesen használhatatlanná vált, így
a mi feladatunk lett ehhez biztosítani az anyagi feltételeket. Önkormányzatunk jó gazdálkodásának
köszönhetően erre az építésre
több, mit 100 millió forintot tudtunk biztosítani.

ÚTÉPÍTÉS A RŐZLER ENDRE UTCÁBAN
Rőzler utca (Diófa utca-Sóskúti út
közötti szakasz) szilárd burkolattal való ellátása, Öreghegyi utca
javítási munkái, Zalagyöngye utca
felújítása.
A fent említett három utca állapotba rendkívül rossz, a rajtuk
történő közlekedés balesetveszélyes gyalogosan és gépjárművel
egyaránt.
A fenti utcák burkolat javításának
bekerülési költsége: 15.761.874
Ft.-

A Tárnok, Rőzler utca (Diófa utca-Sóskúti út közötti szakasz)
szilárd burkolattal való ellátása,
Öreghegyi utca javítási munkái, Zalagyöngye utca felújítása
munkálatokra az önkormányzat
karbantartási
előirányzatának
terhére 12.410.925 Ft+ÁFA (bruttó
15.761.874 Ft) összeget hagyott
jóvá a képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete
terhére.

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT
KÖVESSENEK MINKET
ONLINE:
WWW.TARNOKHIR.HU
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló rendelettervezet:
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokat jelenleg az
önkormányzat többször módosított 4/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelete szabályozza.
Az rendelet megalkotása óta a
magasabb szintű jogszabályokban
több részletszabály is megváltozott, amelyet a jelenlegi tervezet
már megjelenít. A Pest Megyei
Kormányhivatal is ellenőrzést
folytatott a rendelet és az ellátások tekintetében és módosítási
javaslatokat is tett, amelyeket
tartalmaz a tervezet.

kintetében jelentősebb változás,
hogy az alkalmazott díjakat bruttó összegben tartalmazza, a szociális étkezésre jogosultak körét
részletesebben szabályozza, valamint 2 kedvezményes és egy
teljes árú sávban határozza meg
az étkezésért díjat fizetőket, valamint különbséget tesz a szociális
segítés és a személyi gondozás
között.

7,5 TONNA SÚLYKORLÁTOZÁS
Tárnok Nagyközség területén igen
jelentős a tehergépjármű forgalom, tekintve, hogy a 7. számú főút
és az M7 autópálya közötti átmenő forgalom valamint a Sóskúti
út megközelítése is a településen
keresztül zajlik.

11/2018. (VI.22.) önkormányzati
rendelet beruházási előirányzatán
szereplő 800 eFt kiegészítésre
szorul, mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint a bevezető közutak kezelője hozzájárulásában az
eredetileg tervezettnél több tábla
kihelyezését írta elő.

A 7,5 tonna kivéve célforgalom
forgalmi rend bevezetésére korábban megszavazott összeg,

Az önkormányzat az alapellátás
keretében biztosítja
a)
az étkeztetést,
b)
a házi segítségnyújtást,
c)
a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, valamint
d)
nappali ellátást.

A tervezetben az ellátások te-

MESEVÁR ÓVODA
PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Mesevár Óvoda intézményben a
nevelő és oktató munka a pedagógiai program szerint folyik.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 26. § (1) A pedagógiai programot a nevelőtestület
fogadja el és az intézményvezető
hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra többletkötelezettség
hárul, a fenntartó egyetértése
szükséges.
Jelen esetben nem a törvényi elvárások miatt készült el a pedagógiai program módosítása, hanem
az Intézmény csatlakozni kíván a
„Jobb Veled a Világ” Alapítvány
kezdeményezéséhez, mely a nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Óvoda cím elnyerésére
ad lehetőséget a személyiség gazdagító, személyiségnövelő program alkalmazásával.

Gyerekkorban az idegrendszer
sokkal fogékonyabb az új információk befogadására. Éppen ezért
ha a gyerekek már óvodáskorban
készség szinten elsajátítják a pozitív irányultságot, akkor az élet
minden területén sokkal könnyebben birkóznak meg a rájuk váró
próbatételekkel, akár új csoportba kerüléssel vagy éppen gyermekkori konfliktusokkal.
A boldogságórák szervezésével
hozzájárulunk a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez, emellett cél a szociális és
érzelmi intelligencia és a gyermeki
személyiség gazdagítása.
A testület megvitatta és elfogadta a javaslatot.

SZABADTÉRI SZÍNPAD LÉTESÍTÉSE
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy Tárnokon szabadtéri színpadot építsen. A színpad
építését pályázati forrásból tervezi
magvalósítani, melynek első lépése egy koncepció kidolgozása,
valamint szükséges egy terv mely
alapján a megvalósíthatóságot vizsgálják.
A területen helyet kapna egy fedett
szabadtéri színpad, fedett lelátó
(cca. 1000 székes ülőhely), küzdőtér,
valamint a szükséges szociális blokk
(öltöző, parkoló stb). Az önkormányzat által elfogadott koncepció alapján komplett tervanyag készül.
Az I. ütemterv: engedélyezési terv.

Jelenleg az I. ütemben foglalttervezési feladatot szeretnénk
elvégeztetni, azonban a korábbi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a
pályázatok kiírása nagyon rövid határidővel történik, illetve a kiírások
szerint minimum benyújtott építési
engedély kérelemmel lehet csak pályázni, ezért fontosnak tartjuk, hogy
az engedélyezési terv elkészítésére
is meglegyen a forrás, hogy időben
tudjunk megrendelést adni amenynyiben kiírják a pályázatot.
Az I. ütemterv: 900 000 Ft.A II. ütemterv 2 300 000 Ft.A képviselő testület megvitatta az
előterjesztést és elfogadta.

A gyermekkor tele van bizonytalansággal, útkereséssel és félelmekkel. Fontos, hogy a gyerekek
ebben az időszakban, pszichés
fejlődésük során következetes
segítséggel rátaláljanak a helyes
irányra. Annak érdekében azonban, hogy megtalálják a számukra
legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat és pozitív szemléletet,
szükség van a felnőttek iránymutatására.

www.tarnokhir.hu
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Búcsú

BÚCSÚ: OKTÓBER 6-8.
Ebben az évben október 9-én,
vasárnap ünnepeljük az 173137 között épült templomunk
névadója, a Rózsafüzér királynéja
emléknapját, ahol ezen a napon
ünnepi szentmisét tartanak. Az
ünnep pontos naptári napja október
7., az ünnepi szentmisét az e napot
követő vasárnap tartják.
A búcsú egyházi alapokon
nyugvó és világiasult hagyomány
egyvelege, ahol az erős alap az
egyházi tan, miszerint a búcsú
feltételeinek
teljesítésével
lehetőség adatik az Isten színe előtt
a már megbocsátott bűnökért járó
büntetések elengedésére.
A
búcsúk
elnyerésének
hasznosságát VI. Pál pápa is
megerősítette az Indulgentiarium
doctrina kezdetű – 1967. január
elsejei keltezésű – apostoli
konstitúcióban: „A lelkek üdvössége
rendjében a búcsú javára válik
nemcsak az egyes lelkeknek, hanem
az egész keresztény társadalom

8

életének, mert figyelmeztet a bűn
gonoszságára; továbbá a szeretet
gyakorlására serkent, amikor
az elhunyt hívek javára ajánljuk;
ugyanígy felébreszti az Istennel való
teljes kiengesztelődés reményét.”
Tárnoki búcsú: október 6-8.
Idén is közös helyszínbejáráson vett
részt az önkormányzat részéről
Szolnoki Gábor polgármester; a
Rendőrség részéről, Bátyi László
rendőrőrsparancsnok; Steingruber
Pál, vállalkozó és a Tárnoki Köz-Ért
Kft. A megbeszélés eredményeként
a búcsú helyszínét péntek 12.00
órától (október 5.) egészen hétfő
éjfélig (október 8.) lezárják, így a
korábbi évekhez hasonlóan a Berki
útról és az Ulicska utcáról nem lehet
majd rákanyarodni a Fő utcára. A
helyszínt a Tárnoki Rendőrörs fogja
biztosítani.

pedig mellé társult egy világi rész,
vásárosokkal, mutatványosokkal,
zenével, szórakozással.
Sajnos az eredeti ünnep ezáltal
torzult, a rendszerváltás előtti
ateista politika folytán pedig
nagyobb szerepet kapott a
külsőség.

bensőséges és fontos ünnepe ez
a nap, amit Tárnokon régebben
még egy helyi munkaszüneti nap
is követett. A búcsú időszakára
hagyományosan vendégeket hívnak
a helyi lakosok, jó alkalom ez a régen
látott családtagokkal, barátokkal
való találkozásokra, a vallásos
hagyományok ápolására.

Ennek ellenére a hívő embereknek

A hívő társadalom számára egy
ilyen nap mindig kiemelkedő
ünnep volt, az idők folyamán

2018. Október

VISSZATEKINTÉS: 10 ÉVE TÖRTÉNT
2008-ban kezdődött az M7-es autópálya tárnoki csomópontjának
megvalósítása.
Kevés dolog volt, amit ennél jobban vártak volna a helyiek, mint
azt, hogy az autópálya csonka
csomópontja kiegészüljön.
Valóban érdekes „színfoltja” volt
településünk ezen pontja, ami
megtestesített egy érdekes, de
végre letűnt önkormányzati szemléletet. Mégpedig a bezárkózás, a
félrehúzódás szemléletét.
2006 októberében új vezetés vette kezébe a dolgokat, az Otthon
Tárnokon Választási Szövetség
csapata. Szakítottunk a rossz
hagyományokkal, nyitni akartunk
a világra és támogattuk a fejlesztéseket, közöttük kiemelten az
autópálya csomópont kiépítését.
2008 januárjában a NIF Zrt. gesztorságával Budapesten került
sor az első egyeztetésre minden
érdekelt fél részvételével. Ott hivatalos nyilatkozatot tettem, és
a következő álláspontot rögzítettem: „Tárnok Nagyközség új vezetése elkötelezett a csomópont

építése mellett, és mindent elkövet azért, hogy az eddig keletkezett akadályok megszűnjenek”. A
befektetett munkának köszönhetően május 6-án megindult a nyílt
közbeszerzési eljárás a csomópont teljes értékű kiépítésének
tervezési és engedélyezési munkáira. A pályázatok beadására és
az eredmény kihirdetésére június
26-án került sor, a nyertes pályázó a Speciálterv Kft. lett 9 790
000.-Ft+Áfa versenyárral. Július
3-án a szerződést megkötötték.
Kikötésre, rögzítésre került az
engedélyezési terv és az építési
engedély megszerzésének, valamint a kiviteli terv leszállítási határideje.

Az előkészítő munkálatok alatt
Tárnok Nagyközség Polgármesteri Hivatala napi kapcsolatban volt
a tervezőkkel, minden tárnoki engedélyt a legrövidebb határidővel
a tervezők rendelkezésére bocsátottak.
2009. szeptember 11-én került sor
az M7-es autópálya csomópont átépítési munkáival kapcsolatban a
munkaterület átadás-átvételi eljárására, ezt követően pedig a munkagépek megjelentek a területen.

2009 decemberében pedig az
álom valósággá vált. Az, amit tizenöt évvel azelőtt megálmodtak,
1998-ban építeni kezdtek, majd a
teljes kiépítést megakadályozták.
A terv tíz évre álomba szenderült,
de az Otthon Tárnokon Választási
Szövetség tervei között szerepelt
a teljes csomópont megvalósítása
is, amit 2009-ben a NIF Zrt. beruházásaként meg is valósított.

2009 augusztusában fejeződött
be a fel- és lehajtó ágak régészeti feltárása, közben megtörtént
a kiviteli tendereztetés is. A NIF
Zrt. tájékoztatója szerint erre 5
pályázat érkezett, amelyek közül
négy volt érvényes. A beruházás a
COLAS Építő Zrt. kivitelezésében
valósult meg. A szerződéses öszszeg: 171.762.400,- Ft + Áfa.

EBÖSSZEÍRÁS TÁRNOKON
Tisztelt Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1)
bekezdése rendelkezése alapján
az eb tartási helye szerint illetékes
önkormányzat - ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel három évente
legalább
egy
alkalommal
ebösszeírást végez.
E feladatának eleget téve Tárnok
Nagyközség
közigazgatási
területén az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVII.

www.tarnokhir.hu

törvény 42/B. §-ában foglalt
kötelezettségnek eleget téve
2018. szeptember hó 1. napja –
2018. október hó 31. napja között
ebösszeírást tart.
Az eb tulajdonosa és tartója
az ebösszeíráskor köteles a
törvényben
előírt
adatokat
a
települési
önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Felhívom az ebtartók figyelmét
arra, hogy a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm.rendelet 17/B §
(10)
bekezdése
értelmében
2013. január 1. napjától a négy
hónaposnál idősebb eb csak

transzponderrel
megjelölve
tartható, ezért kérem, amennyiben
a jogszabályban meghatározott
kötelezettségének még nem
tett eleget, úgy szíveskedjék a
transzponderrel nem rendelkező
ebeket az adatlap kitöltése előtt
állatorvosnál megjelöltetni.
A kötelezettség nem teljesítése
esetén az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet értelmében 45.000,Ft állatvédelmi bírságot köteles
fizetni.
Amennyiben az ebtartó az
ebösszeírásra
vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségét
elmulasztja, úgy 30.000,- Ft

állatvédelmi bírságot köteles
fizetni.
Az állatvédelmi bírságot az
állatvédelmi hatóság szabja ki.
Az ebösszeírásban mikrochippel
ellátott és az állatorvosnál már
korábban bejelentett, a központi
nyilvántartásban szereplő ebeket
is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást
követően is kötelesek az adatokban
bekövetkezett
változásokat,
szaporulatot írásban bejelenteni.
Együttműködésüket
köszönjük!

előre

is

Tárnoki Polgármesteri Hivatal
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Könyv készül Tárnokról

TÖRTÉNETI, NÉPRAJZI MONOGRÁFIA KÉSZÜL TÁRNOKRÓL
– A NÉPRAJZI ÍRÁSOK 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 azt
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, most pedig
a néprajzi témájú tanulmányok rövid ismertetésére teszünk kísérletet, felhívva a figyelmet arra, hogy
milyen jellegű dokumentumokat,
fényképeket várunk.
A készülő kötet három nagyobb
részből fog állni: néprajzi, történeti
és helytörténeti írások. A néprajzi
írások mind az anyagi, mind pedig
a szellemi kultúra fő témáit érintik. Ezeket Dr. Bednárik János, Dr.
Molnár Gergely és Dr. Muskovics
Andrea Anna írják. Valamennyien
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen néprajz szakára jártak, és
itt végezték el doktori tanulmányaikat is.

1. NÉPSZOKÁSOK
(BEDNÁRIK JÁNOS)
Tárnok múltjának, kultúrájának
egy fontos, és sok tekintetben ma
is élő részét jelentik a különböző
ünnepi szokások és a jeles napokhoz kötődő hiedelmek. A szerző
ebben a fejezetben ezek áttekintésére vállalkozik, a korábbi gyűjtések, a 19–20. századból származó
egyéb adatok, a szakirodalom, és
nem utolsó sorban saját interjúi,
helyszíni tapasztalatai alapján.
Tárnokon négy éve zajlik egy inten-
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zív fotógyűjtés, de ez az a téma,
amelyhez nagyon ritkán kerülnek
elő fényképes dokumentációk.
Emiatt kérjük, ha bárkinek előkerül
ezzel kapcsolatos képe, jelezze! A
jeles napok közt különösen is fontos lenne, ha a húsvéti szokáskör
eseményeit képekkel tudnánk illusztrálni (júdáshordás, sibálás,
kereplés stb.). Fontosnak tartjuk,
hogy az egyes szokásokhoz kötődő
tárgyak is bekerüljenek a könyvbe,
így azok jelentkezését is várjuk,
akik még őrzik ezeket.

2. EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
(BEDNÁRIK JÁNOS)

A tárnoki múlt feldolgozására
sokféle szempont kínálkozik. Ezek
közül az egyik legkézenfekvőbb a
falu legrégebbi, közel háromszáz
éve folyamatosan fennálló intézménye, a római katolikus plébánia
történetének bemutatása. A plébánia és a templom – és élén a plébános – az elmúlt évszázadokban
nemcsak vallási központ volt a falu
számára, hanem a lakossági adminisztrációban, közigazgatásban is
fontos szerepet játszott, sőt helyi
szinten jelentős gazdasági tényező
is volt. Az egyházi forrásokból egy
viszonylag folyamatos és helyenként gazdagon dokumentált történet bontható ki, amelyből sokat
megtudhatunk a különböző korok
vallásosságáról, a tárnoki helyi
társadalom működéséről, a gazdasági-politikai folyamatok lokális
vetületeiről.
A készülő monográfia-fejezetben
az újkori Tárnok plébániájának
történetét tekinti át Bednárik János, elsősorban egyházi források
felhasználásával. A kezdő évszám
a plébánia török kor utáni újraszervezése (1725), ami összefügg a
szlovák lakosság betelepülésével.
A bemutatás során a szerző ismerteti a plébánia személyi és szervezeti történetét, valamint a plébánia
és a faluközösség viszonyának gazdasági és intézményes alapjait. Ez
lesz az a szál, amelyre a forrásokban talált izgalmasabb, a mikrotörténet és a történeti etnográfia
módszereivel
megszólaltatható
epizódokat fűzi fel. A pap és a hívek
közötti konfliktusokon, valamint az
egyházi ünnepek és a hozzájuk kö-

tődő népi vallásosság jelenségein
keresztül az olvasó a 100, 200, 250
évvel ezelőtti Tárnok társadalmára
tekinthet majd rá.
Természetesen ehhez a fejezethez az egyházmegyei levéltárban számos forrás található. Sok
esetben azonban a családoknál is
rábukkanhatunk egyházi jellegű
dokumentumokra
(elsőáldozási
emléklapok, plébános aranymisés
stb. emléklapjai, imakönyvi bejegyzések, levelezések stb.), amelyek
egészen más szempontból világítják meg az eseményeket. Szintén
fontos a fejezethez a fotóanyag,
hisz a főbb egyházi eseményeket
mindig a hívek örökítették meg.

3. KÖZLEKEDÉS
(MOLNÁR GERGELY)
Az itt lakók számára természetes
dolog, hogy negyed óra alatt vasúttal Budapesten vannak. A 19.
században azonban ez nem így volt,
és a megépülő vasútvonal nagy hatással volt a település társadalmára. Tárnokot vasutas településnek
is tekintették, hisz nagyon sokan
jártak oda dolgozni. Emellett a
településen lóvasút és kisvasút is
közlekedett, melyek nyomait ma
már szinte egyáltalán nem látjuk.
Jelentőségéből adódóan a szerző
elsősorban erre a közlekedési módra koncentrál, de tanulmányában
nem csak ezek általános történetét kívánja bemutatni, hanem több
érdekes kérdéskört is érint: vasúti
balesetek, a vasúthoz kapcsolódó
épületek stb. Tanulmányának további részében természetesen a
közlekedés más szektorait is érinti,
a kézi erővel történő szállítástól
egészen az első motoros járművek
megjelenéséig.
A témák nagyon szerteágazóak,
amelyekhez elsősorban a hivatalos dokumentumok és a személyes
visszaemlékezések szolgálhatnak
információval. Itt is elmondható
azonban az, ami a szokásoknál,
hogy eddig kevés fényképet sikerült összegyűjteni a témával kapcsolatban. Különösen is fontos
lenne, ha előkerülnének fényképek
a lóvasútról, de az is, ha végre láthatnánk, hogy is nézett ki a Muki,
amellyel a sóskúti bányából szállították a követ.

4. GAZDÁLKODÁS
(MOLNÁR GERGELY)
Molnár Gergely másik tanulmánya
Tárnok gazdálkodását mutatja be.
Sík fekvéséből adódóan különösen
is jelentős volt a szántóföldi művelés, valamint az ezt kiegészítő
állattartás. Hol voltak azonban az
arra alkalmas földek és legelők?
Milyen rendszerben történt a legeltetés? Hogyan szántottak,
arattak és csépeltek régen? Mindezekre válaszokat kaphatunk majd
a tanulmányból. A szántóföldi művelés és állattartás mellett a szerző az egyéb művelési ágazatokat
is érinti. Tárnok a Budai borvidék
területén feküdt, de nem tartották számon a legjelesebb szőlőtermesztő települések közt. Ennek
ellenére az itt lakók jelentős menynyiségben készítettek bort. Kevesen tudnak az egykor itt működő
kertészetekről is, amelyekben bolgár rendszerrel művelték a földeket. A szerző ezek történetét is
igyekszik feltárni. Tanulmányában
nem csak azt mutatja be, hogy a
második világháborút megelőzően
milyen módon gazdálkodtak a tárnoki családok, hanem azt is, hogy
az államosítás következtében hogyan számolódott fel ez a gazdálkodási rendszer, valamint azt, hogy
napjainkban mekkora jelentősége
van ennek az életmódnak.
A témával kapcsolatban gazdag képi és írásos dokumentációval rendelkezhetnek az egyes családok, de
ennél a témánál is fontos az egykor
használt eszközök dokumentációja.
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5. ÉPÍTÉSZET
(MOLNÁR GERGELY)

6. PINCÉK
(MUSKOVICS ANDREA ANNA) minél több régi eszközt tudjunk do- melyik iparosnak megmaradtak az

Végigsétálva a falun, már alig láthatunk átalakítás nélküli régi házakat.
Az 1980-as években azonban ez
nem így volt, akkor még nagyobb
számban megvoltak a nádetetős
épületek, és a hagyományos utcakép is megfigyelhető volt. Az
1990-es évektől azonban drasztikus változások zajlottak le, melynek
következtében a régi parasztházak
többségét elbontották vagy átalakították. A szerző ebben az írásában
kísérletet tesz arra, hogy az olvasók elé tárja a falunak ezt az eltűnt
képét, bemutatva, hogyan építették
régen a házakat, milyen helyiségekkel rendelkeztek, hogy rendezték
be őket. A tanulmánynak viszont
nem csak az a célja, hogy ezt a ma
már láthatatlan világot láttassa,
hanem az is, hogy bemutassa ennek
eltűnését, az új formákat, valamint
azt, hogy a közművesítés milyen
ütemben zajlott, és mindez hogyan
hatott az építészetre. A lakóházak
mellett Molnár Gergely érinti a gazdasági épületeket is, melyek többsége a beltelken, a lakóház mellett
kapott helyet.
A szerző ennél a témánál is elsősorban azok jelentkezését várja, akik
rendelkeznek olyan fényképekkel,
amelyeken a régi lakóházak, utcák
láthatók. Szintén érdekesek az
olyan képi anyagok, amelyek egyegy épület átalakítását vagy építését mutatják.

Molnár Gergely az építészet témakörön belül foglalkozik a beltelkeken helyet kapó melléképületekkel.
Bár a házak mellett is voltak pincék,
ezekben elsősorban zöldséget, gyümölcsöt tartottak. A bor tárolására
használt épületeket Öreghegyen
és Zapánszkiban alakították ki. A
településtől három-négy kilométerre lévő hegy, ahogy a tárnokiak
nevezik, több száz pincét rejt. Ezek
építészeti szempontból eltérnek a
legtöbb Buda környéki településtől.
A tanulmány első részében Muskovics Andrea ezt a kérdést vizsgálja:
melyek a fő típusok, hol helyezhető
el a történeti Budai borvidéken? Ezt
követően a pincék kialakítására tér
ki a szerző, nagy hangsúlyt fektetve
a kőbányászatra, valamint annak
eszközkészletére. Ezeknek az épületeknek elsődleges funkciója az
volt, hogy a szőlőt feldolgozzák és
a bort tárolják bennük. Emiatt a
szőlőfeldolgozás munkafolyamatairól ebben a tanulmányban olvashatunk majd. Ezt követően pedig
megismerkedhetünk az épületek
egyéb funkcióival is. Egyrészt azzal,
hogy milyen szerepet töltöttek be
a férfiak életében, másrészt pedig
menedékhely szerepükkel, a második világháború alatt ugyanis a lakosság jelentős része ide menekült.
A pincékről különösen kevés fényképpel rendelkezünk, így egyrészt
ebben kérjük a lakosság segítségét.
Emellett szintén fontos lenne, hogy

kumentálni.

www.tarnokhir.hu

eszközei, esetleg szabásmintái.

Kedves Tárnokiak!
7. VISELET
(MUSKOVICS ANDREA ANNA)
Tárnok mind történetét, mind pedig
néprajzát tekintve sajátos település, amely nemzetiségi jellegéből
adódik. Jelentőségét növeli, hogy
mivel nem egy nagyobb szlovák
tömbhöz tartozik, mint például a
pilisi falvak, hagyományos kultúrája
a többi szlovák településtől is valamilyen szinten eltér. Ez elsősorban
a szokásokban és a viseletben mutatkozott meg.
A tárnoki szlovák viseletre nagy
hatással voltak a Buda környéki
német települések, ezek viseletével
mutat rokonságot. Mind a szabás,
mind a díszítés nagyon hasonló. A
szerző a tanulmány első részében
ezzel a kérdéssel foglalkozik részletesebben, megpróbálja elhelyezni
a tárnoki viseletet Buda-vidék és a
magyarországi szlovák települések
rendszerében. A készülő írás második részében az egyes viseletdarabokat, azok jellegzetességeit veszi
sorra (elnevezések, szabás, díszítés,
viselési alkalmak).
Az ehhez az íráshoz tartozó felhívásunk két részből áll. Egyrészt
várjuk azok jelentkezését, akik még
őriznek régi viseletet, különösen
gyermek-, illetve férfiviseletet.
Másrészt a varrónőkkel, szabókkal
és cipészekkel kapcsolatban kérjük
a lakosság segítségét, hátha vala-

A fentiekben röviden bemutattuk
azokat a néprajzi témákat, amelyekkel kapcsolatban várjuk a korabeli
fényképeket, dokumentumokat és
tárgyi emlékeket. Természetesen
digitalizálás után mindent visszaadunk, a monográfiában pedig minden
esetben feltüntetjük a tulajdonosokat. Várjuk azok jelentkezését, akik
az egyes témákban szívesen mesélnének. Kérjük, ha segíteni tudnak,
vagy bármilyen kérdésük van a készülő kötettel kapcsolatban, jelentkezzenek Muskovics Andreánál!
Muskovics Andrea Anna
dusenko84@gmail.com
70/546-7942
Kedves Tárnokiak!
Tárnok Nagyközség Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzata
2019-re is készít falinaptárt.
Ebben az elpusztult és meglévő
építészeti emlékeinkről láthatnak
majd képeket. Aki szeretne naptárt vásárolni, az kérjük, október
10-ig az alábbi elérhetőségek
egyikén jelezze, hogy hány darabra lenne szüksége!
https://www.facebook.com/TarnokiSzlovakOnkormanyzat/
dusenko84@gmail.com
0630/539-7060
(Muskovicsné Szabó Mária)
Köszönettel,
Tárnok Nagyközség Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzata
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Iskolai hírek

ÚJ TANÉV, MEGÚJULT ISKOLA
A Tárnoki II. Rákóczi Ferenc
Sportiskolai Általános Iskolában
2018. szeptember 3-án 8.30-kor
megszólaló csengő egy sok
tekintetben
különös
iskolaév
kezdetét jelezte. A nyár folyamán
a munka zajától volt hangos
az anyaiskola és telephelye.
A Klebelsberg Központ által
meghirdetett
infrastruktúrafejlesztési pályázat keretében
intézményünk
60
milliós
támogatásban részesült. A pályázat
benyújtója, a beruházás szervezője
és irányítója, az Érdi Tankerületi
Központ volt.
A nagyiskolában felújításra került a
villamoshálózat, a mosdóhelyiségek
és a tantermek egy része, a
kisiskolában pedig négy terem
aljzatbetonozása, burkolása és
festése.
A munkák a nyár folyamán
határidőre elkészültek, és a megújult
épületegyüttes
a
tanévnyitó
ünnepélyen került átadásra.
A
Rákóczi-indulóra
tanulóink
bevonultak, és elfoglalták kijelölt

helyüket, majd a 8. osztályosok
zászló kíséretében bevezették kis
elsőseinket.
Rendezvényünk mottójául egy
kedves, de mindenki számára
szívhez szóló idézetet választottunk:
„Ma újra kinyílik egy képzeletbeli
könyv, melynek lapjai van akinek
még üresek, van akinek egyes
fejezetei megteltek. Mi a különös
ebben a könyvben, az, hogy minden
fejezete így kezdődik: De jó, hogy itt
vagy!”
A nyitó gondolatok után örömmel
köszöntöttük kedves vendégeinket:
Hajnal Gabriellát, a Klebelsberg
Központ elnökét, Sárközi Mártát,
az Érdi Tankerületi Központ
Tankerületi igazgatóját, dr. Aradszki
Andrást, Pest megye I. számú
választókerületének országgyűlési
képviselőjét, Szolnoki Gábort,
Tárnok község polgármesterét,
Németh Tímeát, az Érdi Tankerületi
Központ gazdasági vezetőjét, Rónyai
Gábort, az Érdi Tankerületi Központ
vagyongazdálkodási referensét.
Bemutattuk az intézményünkbe

érkező új kollégákat is:
Horváth Évát, Jerkus Tibor
Istvánnét, Szávai Ibolyát, Varró Évát
és Gyöngyösi Ádámot.
Műsorunk a Himnusz közös
éneklésével folytatódott. Elérkezett
a nap egyik legizgalmasabb pillanata,
Hajnal Gabriella a Klebelsberg
Központ elnök asszonya átadta
intézményvezetőnknek,
Bagdiné
Dudog Orsolyának a felújított
intézményt.
Ezt követték vendégeink tanévnyitó
gondolatai.
Sárközi
Márta
tankerületi igazgató asszony örömét
fejezte ki, hogy a tankerületben egy
megújult intézmény került átadásra,
és a tanulók egy szebb környezetben
élhetik mindennapjaikat. Dr. Aradszki
András, Pest megye országgyűlési
képviselője gratulált a pályázat
elnyeréséhez és a kivitelezés sikeres
lebonyolításához. Szolnoki Gábor
községünk polgármestere sok-sok
sikert és eredményes tanévet kívánt.
Gyermekeink lázasan készültek a
nagy napra:
Kálnay Adél: Köszöntő című versét

Gönczi Gréta 4. a-s tanuló adta elő.
Szintén ebből az osztályból Mráz Dóra
és Tóth Eszter furulya játékukkal
színesítették
rendezvényünket.
Szalai Borbála: Utolérem a bátyámat
című versét Lázár Elizabet Judit és
Horváth Milán, újdonsült elsőseink
tolmácsolásában hallhattuk.
Orsi néni, iskolánk igazgatója
köszöntötte az 1. osztályos
apróságokat. Majd felcsendült a
Sulidal és hosszú évek hagyományát
folytatva a 8. osztályosok átadták a
kis csöppségeknek az iskola diákjai
által készített ajándékokat.
Tanévnyitó
ünnepségünket
a
következő gondolatokkal zártuk:
„Most már biztosan tudom, hogy
jó helyen vagyok, vagyunk, mert
ez egy olyan hely, ahol vártak,
fontos vagyok, ahol a hibáimmal,
sikereimmel, sikertelenségeimmel
együtt is elfogadnak, szeretnek."
Érzem, tudom, hogy nekem, nekünk
itt a helyünk.
Baráth Ildikó

RÓKAVADÁSZAT
Iskolánkban már hosszú évek óta
komoly hagyománya van az első
osztályos tanulók fogadásának. A
hosszú forró nyár is már a lázas
készülődésről szól. Ötletesebbnél,
ötletesebb ajándékokat találunk
ki, és készítjük el diákjainkkal.
Az első tanítási nap a csöppségek
számára mindig meglepi programmal zárul.
Az idén a kisiskola épülete erdővé
alakult át, és itt keresték csemetéink a több mint 300 vörös ravaszdit.
A végén mindenkit vitamincukorkával jutalmaztunk.
Baráth Ildikó

12

2018. Október

Gyereksarok

VARÁZSÖBÖL – GYEREKSAROK
Az ősz remek lehetőséget kínál a kirándulásokra, a közös családi erdőjárásokra, barangolásokra! Használjátok ki a gyönyörű őszi időt,
töltődjetek fel D-vitaminnal és ha hazaértetek készítsétek az összegyűjtött terményekből képeket, formákat vagy akár ezt a finom gesztenyés sütit!

Közben készítsd el a csokimázat, amelyhez a csokoládét darabold kockáira, gőz fölött olvaszd fel. Egy másik edényben a tejszínt forrásig
melegítsd, de ne forrald föl. Add hozzá a felolvadt csokoládét, majd
robotgéppel keverd krémesre. Hagyd kissé kihűlni. A gesztenyés sütit egyenletesen vond be a csokoládémázzal. Szeletekre vágva, tejszínhabbal kínáld.

Gesztenyés süti
A tésztához:
50 dkg (2 csomag) mélyhűtött gesztenyemassza (lehetőleg bio)
6 dkg vaj
2 nagyobb tojás
1 ek kukoricaliszt
1tk sütőpor

Tipp: A gesztenyés sütit laktózmentes változatban is elkészítheted. Ez
esetben a vajat ugyanannyi kókuszzsírral helyettesítsd, a tejszín helyett pedig kókusztejet használj. Az eredmény pontosan ugyanolyan
finom lesz, mint az eredeti recept.
A kép és szöveg forrása: internet.

A mázhoz
10 dkg 70 százalékos étcsokoládé
3 dl tejszín
Elkészítése
150 fokra melegítsd elő a sütőt. Egy kapcsos tortaformát bélelj ki sütőpapírral, vagy vajazz és lisztezz ki.
A gesztenyés süti elkészítéséhez a gesztenyemasszát előző este vedd
ki a mélyhűtőből, hogy fölengedjen. Másnap a puha vajjal alaposan dolgozd össze. A tojásokat válaszd ketté. A sárgákat egyesével keverd a
vajas gesztenyéhez. Add hozzá sütőporral elkevert kukoricalisztet is.
A tojásfehérjékből készíts kemény habot, majd adagonként, lehetőleg
lyukas fakanállal keverd a gesztenyés tésztához. Az elkészített süteményt töltsd a tortaformába, és told a forró sütőbe legalább 45 percre. A sütőből kivéve a gesztenyés tortát helyezd rácsra, és hagyd így
kihűlni.

www.tarnokhir.hu
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Solymos Tóni

HÁLNI JÁR
PLAYBACK…

BELÉ

A

Manapság, talán már a legutolsó
évtizedben is, nagyon népszerű
szó lett a playback. Magyarul
egyszerűen pléibek-nek mondják,
de zenész berkekben egymás
között már csak mint plébek
emlegetik. Angol szó, a jelentése
szó szerint: vissza játszás. Igazi
definíciója, zenei fogalomként
említve: „hangrögzítéssel felvett
instrumentális
zenei
anyag”.
Megitélése, és egyáltalán szóba
kerülése napjainkban rengeteg
vitát váltott ki, mégpedig a
plybacknek, mint zenei anyagnak
a felhasználásával kapcsolatban.
Nemcsak a zenészek, hanem a
zene hallgató közönség is egyre
gyakrabban teszi fel a kérdést, ez
vagy az a zenei produkció most
playbeckről szól, (tehát a studióban
előre felvett kész anyag került
lejátszásra), vagy igazi „élő” zene,
azaz amit ott és akkor zenészek
adnak elő. Nagyon becsapós a dolog,
sokszor tényleg nem, vagy alig lehet
megállapítani a különbséget.
Egy kis zenetörténeti visszatekintést
érdemes felidézni ahhoz, hogy
a felvett, rögzített zene, vagy
hanganyag mikre alkalmas. Maga a
hangrögzités a zene kialakulásához
képest nagyon későn jelent meg. Az
első felvétel 1877-ben történt, forgó
viasz hengerre vették fel a zene által
keltett rezgéseket, és ezt később
ugyanezen hengeren a barázdákon
végig futtatott tűvel vissza lehetett
hallgatni, meglehetősen rossz
hangminőségben. Ez a készülék
tölcsérrel (mint hangsugárzó)
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kiegészítve volt maga a fonográf,
melyet Edison talált fel, ahogy
említettem 1877-ben. Kár, hogy
nem előbb, mert például Mozart,
és Beethoven művei csak néhány
évvel 1877 előtt születtek meg, és
ránk már csak írásban, kottában
maradtak meg. Nem készült róluk
eredeti zenei felvétel. Nagyon kár.
Liszt Ferenc zongorajátékát már
rögzíteni lehetett, és a fonográfról
átmentett felvételeken ma is
meghallgatható. Ugyanis Liszt
1886-ban halt meg Bécsben,
tehát 9 éve már működött a
fonográf. Később jött a lapos
köralakú viaszlemez, abba vésték
a barázdákat, és ennek negatív
nyomata alapján már elkészítették
a bakelit lemezeket. Ez már szinte
minden otthonban és háztartásban
lejátszható volt, a felhúzós, tekerős
lemezjátszókon. Hogy milyen
sokáig élt ez a bakelit lemezes
korszak, a csoda! Még a huszadik
század közepén bőven a modern
lemezgyártás is a bakeliten alapult.
Például nekünk otthon Zuglóban
is volt tekerős gramofonunk, és
milyen büszke voltam, mikor a
szüleim bulijain megengedték,
hogy én cseréljek lemezt, és én
húzzam fel a masinát. De még
messzebb megyek, zenekarunknak,
az Express zenekarnak az első kis
és nagylemezei sorra bakeliten
(70-es évek) jelentek meg.
Persze ekkor már a hangrögzítés
elektronikusan történt, tehát a
hanghullámokat elektromos jellé
alakították, és ezeket a jeleket
már magnószalagra rögzítették.
A felvételek még természetesen
nem digitális technikával történtek,
hanem fül és műszerek segítségével

kézzel vezérelt keverőpultokon
jött létre, mágneses rögzítéssel.
Innen számíthatjuk a playback
megjelenését. A magnós üzemmód
már lehetővé tette a hangszzerek
külön-külön történő felvételét,
különböző sávokra. Ezeket a sávokat
aztán a hangtechnikus megfelelő
arányban „összekeverte”, azaz
összejátszotta, és így alakult ki egy
további feldolgozásra alkalmas zenei
„alap”. Erre lehetett akár éneklést,
akár szóló hangszereket felvenni.
Végül az egész összekeverése után
alakult ki egy zenei kész felvétel,
melyet vagy lemezre átvittek, vagy
a rádióban szalagról lejátszottak.
Tehát! Mi lehetett, vagy ma is mi az
általam előbb leírt vita a playback
körül? Az, hogy a playback-et ma,
és az elmúlt évtizedben nemcsak
a rendeltetésének megfelelően
a zenei művek készítésénél, mint
„alap” használták, hanem rengeteg
a vele történő visszaélés. Magyarul:
megjelennek színpadi előadásokon
énekes művészek, és úgy csinálnak,
mintha zenekar szólna a hátuk
mögött kísérőként, és mintha
például akkor, és ott ők „élőben”
énekelnének. Annyira elterjedt már
a teljesen civil közönség között is
ennek az esetnek a feltételezése,
vagy vitatása, hogy már egymástól
kérdezik: ez most playback, vagy
élőzene? A zenészek körében (akik
ugye nagyon szeretnek élőben
muzsikálni) elitélendő a dolog,
mert sok munkából kiszorulnak.
Egyszóval az ilyen előadó egy kicsit
átvágja a közönséget. De mielőtt
végleg elítélnénk a playbacket nézzük a megengedhető
alkalmazását. Például a televízió
és a film felvételek. Óhatatlanul
kötelező playbackre dolgozni,
mert az 100%-osan biztos, nincs
gerjedés, rossz keverés, rossz
csatorna behúzás, és tévesztés.
Nincs idő akár a színész, vagy a
zenekar miatt tízszer újra felvenni
az egészet. Igy hát a kész felvétel
megy, és nagyon ügyelni kell a
szinkronra. Viszont élőben mennek
a TV egyenes zenei adásai, ahol
helyenként nagyzenekart kell
erősíteni és felvenni. Itt aztán
van hiba lehetőség, és van is hiba.
Elnézhető a playback alkalmazása
még egy esetben. A kisebb helyeken,
kultúrházakban, kis szinpadokon,
ahol zenekar és technika el sem
férne. Ez esetben alkalmazzák a
„fél-playback-et”, ami azt jelenti,
hogy a zenei háttér valamilyen
lejátszóról jön, de az énekes
igaziból, élőben énekel rá. Az énekes

személyes jelenléte, és a hallhatóan
a helyszínen történő éneklése
szinte élővé teszi a produkciót.
Különösen manapság divat ez,
mert nagyon kevés intézménynek
van arra anyagi lehetősége, hogy
a sztár mellé még egy zenekert is
kifizessen, inkább azon a pénzen
megrendel még egy-két szereplőt.
A nagy átverés nem is ez, hanem az
előadásként eladott teljes playback.
A „full-playback.” Amikor az énekes
tátikázik, próbálja hang nélkül
szinkronban mozgatni a száját,
még táncol, mutogat is hozzá, és
a hangja már rég rajta van a CD-n
amiről lejátszák az egészet. Na ez
a kész átverés. Ez ellen tiltakozik
mindenki, hallgató, megrendelő,
és zenész is! Póka Egon, kitűnő
basszgitáros, a Kőbányai Jazz
Akadémia igazgatója odáig ment,
hogy az Önkormányzatokkal
egyenesen betiltatná a playback
szereplést. Oké, van benne
igazság. De csak a full változatot
kéne betiltani. A fél-playbacket
egyszerűen nem lehet mellőzni,
mert egy csapásra megszűnnének
a vidéki fellépések, illetve műsorok.
A szégyen, hogy a fesztiválokat,
falunapokat, szabadtéri műsorokat
járva
milliószor
találkozunk
biztonsági okokra hivatkozva, fullplpayback előadókkal. Nevetni
fognak: nagynevű sztár énekesek
egyáltalán nem restellik, és
zenekart, 6-7 tagút is tudok, aki
énekessel, vokállal együtt fullplayback-ezik. Pofátlanság! Neveket
nem említek, ha idejönnek, tessék
figyelni, kik lehetnek ezek! Viszont
minden elismerésem a zenekaroké,
és a velük dolgozó művészeké, akik
vállalják az élő szereplést. Igaz,
nagyobb macera, hangszerek,
erősítők, hangpróba, beállás.
Sokszor már a nézők idegeire megy
mire egy nagydobot összehoznak
a basszusgitárral. És a keverést
is nagyon könnyű elszúrni. Szóval
nem egyszerű dolog, de a közönség
és a zenész számára is egész
más az érzés a hangulat. Abban
reménykedve, hogy minél több igazi,
és jó, színvonalú élőzenét, vagy
legalább igazi zenészekkel felvett
és jó minőséggel lejátszható alappal
működő fél-playbacket fogunk
hallani, (legalább itt Tárnokon!)
véget vetek ennek a kis könnyűzenei
tanulmányomnak. Remélem sikerült
megértetni, hogy nem mindig a
kínai utánzat a jó! Tessék kipróbálni
az eredetit!
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Tájékoztatjuk az érintett szülőket, gyerekeket, hogy a III. számú védőnői körzetben az iskolavédőnői és a területi védőnői feladatokat
sajnos újra csak helyettesítéssel tudjuk megoldani. A helyettesítő
védőnők: Bence Mária és Kiliánné Kádár Edit.
Elérhetőségük: Tárnoki Egészségház
2461 Tárnok, Rákóczi u. 83.
Telefon: 06-23/389-028, 06-23/388-995
e-mail: bence.maria@tarnok.hu
kadar.edit@tarnok.hu
Iskolanap: minden hét csütörtök (Oltások, védőnői- és orvosi szűrővizsgálatok végzése és adminisztrálása az Egészségház egészséges
csecsemő- és kisgyermek-tanácsadó helységében. Ekkor személyesen is felkereshetőek.)

ISKOLAI ÉTKEZÉS
Kedves Szülők!
Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy minden iskolai étkezéssel
kapcsolatos kérésükkel, problémájukkal (igénylés, lemondás, kedvezmények érvényesítése, számlázás, stb.) mindig a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálatot keressék, az alábbi elérhetőségeken:
személyesen (Tárnoki Tipegő Bölcsőde, Tárnok, Honfoglalás utca
3–9.), telefonon (23/786 168), vagy e-mailben (koszegitunde@tarnok.hu).
Kőszegi Tünde
gazdasági ügyintéző

Kürthy Miklósné
intézményvezető

NÉHÁNY GONDOLAT A BÖCSŐDEI ÉLET MEGKEZDÉSÉRŐL
A Tárnoki Tipegő Bölcsőde 36
férőhellyel 2015. november 2-tól
várja a kisgyermekeket. Eddig a
helyi szülői igényeket ki tudtuk
elégíteni. Az idei az első olyan év,
amikor nem sikerült minden gyermeket az ősz folyamán felvennünk, várólistát kellett létrehozni,
ahonnan üresedés esetén majd
felvételre kerülnek a gyermekek.
A szülővel (vagy hozzátartozóval)
történő fokozatos beszoktatás a
családdal való együttműködést
helyezi előtérbe. Az anya vagy az
apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új
környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan
kialakuló érzelmi kötődés segíti a
gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönynyíti a beilleszkedést a bölcsődei
közösségbe, mérsékeli a kezdeti
nehézségeket.
A kisgyermeknevelők közvetle-

www.tarnokhir.hu

nül a szülőtől ismerhetik meg a
gyermek egyedi igényeit, szokásait és ennek megfelelően tudják
alakítani a gyermek gondozását.
A szülő is alaposan megismerheti
gyermeke elhelyezésének körülményeit, így számára is könnyebb
lesz napközben a bölcsődére bízni
gyermekét.
Amiben lehet, a bölcsőde is alkalmazkodik a gyermek szokásaihoz.
A beszoktatás szinte sohasem
teljesen zökkenőmentes, mind a
gyermeknek, mind pedig a szülőnek meg kell tanulnia megbirkózni
ezzel az új szituációval. Ez nehézségekhez vezet, amelyek közül a
leggyakoribb, hogy a kisgyermek
nehezen viseli el az édesanyjától
való elszakadást. Természetesen
a szülőnek is nehéz, hiszen el kell
engednie gyermekét, de fontos,
hogy bizalommal, őszinteséggel
és elfogadóan forduljon a bölcsőde felé.
Bölcsődés gyerekek szoptatá-

sára vonatkozó módszertan vagy
szakmai tudásanyag nem létezik,
és a bölcsődei alapprogram sem
tartalmaz semmilyen irányelvet
erre vonatkozóan. Én szoptatáspárti vagyok, és nem beszélek le
senkit arról, hogy szoptasson,
de megfontolásra kérem a szülőket akkor, ha bölcsődébe adják
a gyermeket (kivéve a munkahelyi bölcsődéket), édesanya pedig munkába áll, hogy az igény
szerinti szoptatást hogyan fogja tudni munkavállalása mellett
megvalósítani. Azért kérem a déli
szoptatás megfontolását, mert
szerintem túl sok változás az egyszerre egy kisgyermek életében,
hogy bölcsődébe kerül, szoptatni
sem tudja őt az anyukája, és új a
környezet, a körülötte lévő felnőttek is. Amennyiben a gyermek már
elég nagy ahhoz, hogy meg lehessen vele beszélni, hogy anya elviszi a cicit, és majd visszahozza, és
ő ezt elfogadja, akkor nehézséget

sem okoz a déli szoptatás kimaradása. Ezt érdemes kipróbálni a
bölcsődébe kerülés előtt. Természetesen megmaradhat a szoptatás a bölcsődén kívüli időben.
Többször tapasztalom, hogy a
gyermek bölcsődébe adása az
édesanyának lelkiismeret-furdalást okoz, a családtagok is lebeszélnék, megkérdőjelezve ezzel
az anyaságát. Nagyon fontosnak
tartom, hogy az anya döntsön,
mert a gyermek érzi a bizonytalanságot. Nem csak az lehet jó
anya, aki egész napját a gyerekével, gyerekeivel tölti. Az együtt
töltött, viszonylag kevés időt is
minőségivé, emlékezetessé lehet
tenni az őszinte gyermek felé fordulással.
Misnyovszkiné Révész Katalin
bölcsődevezető
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Szüreti mulatság

XIII. TÁRNOKI SZÜRETI MULATSÁG

Tizenharmadjára szervezték meg
Tárnokon szeptember 22-én, a
Szüreti Mulatságot. A rendezvényt a meghívott polgármesterek nyitották meg, majd a Hajtóka
Egyesület, és a Nagytarcsai Hagyományőrzők Kulturális Egyesülete adott táncbemutatót, őket
pedig a Vencsok asszonykórus
követte. Utánuk a Tárnoki Szlovák
Fúvósok, majd Dj. Palace táncoltatta meg a résztvevő közönséget.
Támogatók és segítők:
Viczing Gabriella, Lizicska Tamás, Varga Jánosné Jolika, Kósza
Józsefné Ancsa néni, Kanizsai
Ferenc, Spák Oszkár, Gajárszki
Norbert, Hegedűs Márta, Zombori Ferenc és felesége, Lindtner János, Antal László, Hajnal Ferenc,
Nyíri Csaba, Eskulics Tamásné, a
Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Isk.ola 6. a
osztálya és Szeder Lászlóné és
a Marczell család volt a segítségünkre.
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Továbbá Szanyi Nikolettának köszönhetően, a kisebbek szőlőt taposhattak, préselhettek, illetve
homokképet készíthettek, vagy
éppen arcfestést is kérhettek.
Köszönet illeti még:
Bukovszki Csabát a dézsáért,
Jámbrik Szilviát a présért,
Benino-Plussz Bt-t a meleg teáért,
Vabrik Ferencet a szőlőért,
Bagdiné Dudog Orsolyát, Grenyedicsné Pataki Katalint, Reményi
Brigittát és Zsámbok Edinát a
gyermekrajzokból összeállított kiállításért,
Losits Gézát a szőlőpréseléshez
használt kellékekért,
Müller Melindát és Várszegi Dánielt a darázscsapdáért,
a Szappanfű Kft-nek a kihelyezett
bio termékekért.
A büfét a Pablo üzemeltette, a
lángost Dezső Csilla és férje készítette.

2018. Október
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Közérdekű

TÉLI VESZÉLYEK – A SZÉN-MONOXID (CO) VESZÉLYEI, A CO JELZŐ
A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!

rantálja a rendszerek biztonságos
működését.

Az otthon tartózkodás önmagában
is számos veszélyt rejthet magában.
Ezek közül az egyik legveszélyesebb
egy mérgező gáz jelenléte, ami legygyakrabban a fűtési időszakban, ám
azon kívül is okozhat mérgezést,
súlyosabb esetben pedig halált. Ez a
gáz a köznyelvben „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid.

A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított
A hőt termelő berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen az égéshez szükséges oxigén. Egy köbméter
földgáz tökéletes elégetéséhez például körülbelül tíz köbméter levegő
szükséges. Azok a berendezések
amelyek nyílt égésterűek, vagyis a
szoba levegőjét használják az égéshez, szellőzőkön és az ajtók és ablakok légrésein keresztül juthatnak
oxigénhez.

Mi is az a szén-monoxid?
A szén-monoxid (vegyjele: CO) az
emberi érzékszervek számára „láthatatlan”, hisz ez egy színtelen,
szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz, amely
tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító
képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigént szállító hemoglobinhoz. A szén-monoxid-mérgezés
nehezen észrevehető, hiszen annak
tünetei: rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen
összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és
néhány percen belül halál is beállhat.
Hogyan keletkezhet otthon
szén-monoxid és mit tehetünk ellene?
Mivel a szén-monoxid-mérgezések
gyakorisága megnő a téli időszakban, így tévesen a fűtési szezonnal
hozzák kapcsolatba, pedig az év egészében jelenlévő veszélyről van szó.
A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza:
Nem megfelelő a nyílt lánggal égő
berendezés műszaki kialakítása.
A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított.
Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés
Nem megfelelő a nyílt lánggal égő
berendezés műszaki kialakítása
A balesetek megelőzését úgy alapozhatjuk meg legjobban, hogy a tervezéssel, kivitelezéssel és az üzembe
helyezéssel megfelelő szakembert
bízunk meg. Soha ne becsüljük alá
ezeket a feladatokat, a tervező, a
tervek szerint eljáró kivitelező és
az üzembe helyezéshez szükséges
szakemberek gondos munkája ga-
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A fűtési költségek csökkentése miatt napjainkban igen népszerű a régi
nyílászárók cseréje, és helyettük jól
szigetelő ajtók, ablakok beszerelése. Az évszázadokon át használt
fakeretes nyílászárók légrésein az
égéshez szükséges levegő akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe.
Az újonnan beszerelt, jól szigetelő
nyílászárók légáteresztő képessége
minimális, ezért jelentősen csökken
az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha más módon nem biztosított a
levegő pótlása, akkor a tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és vákuum
keletkezik. Így a levegő-utánpótlás
hiánya miatt a kémény – bármennyire megfelelő műszaki állapotú – nem
képes az égésterméket elvezetni,
szellőzése megfordul. Egyre tökéletlenebb égés alakul ki, és a szén-monoxid halálos mennyiségben való
megjelenése csak idő kérdése.
Szellőzőrácsok letakarása
Gyakori, hogy a szellőzőrácsokat
takarékossági szempontok miatt
letakarják, ami roppant veszélyes.
Fogadjuk meg a régi tiltó táblák tanácsait: a szellőzőnyílások eltakarása tilos és életveszélyes!
A mérgezéses esetek körülbelül
egynegyede a fürdőszobában következik be, hiszen e helyiségek
alapterülete és légtere jellemzően
kicsi. A vízmelegítő, vagy a kazán
működése során elhasználja a helyiség levegőjét, ezért nagyon fontos a
fürdőszoba megfelelő szellőzéséről
gondoskodni. Ha letakarjuk a szellőzőt, máris életveszélyes állapotot
teremtettünk.
A fürdőszobai gázüzemű készülék

működésére jelentősen kihat az, ha
a használatával egy időben a konyhában, vagy a mellékhelyiségben
elszívó működik. Ebben az esetben
ugyanis nem jut megfelelő mennyiségű levegő a fürdőszobai gázkészülékhez, visszaáramlik az égéstermék
és fennáll a veszélye a szén-monoxid-szint megemelkedésének.
Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés
A lakásban lévő por és a pára szenynyezi a tüzelőberendezés hőcserélő
felületeit és gátolja az égéstermék
elvezetését, ami szintén kedvez a
szén-monoxid keletkezésének. Bár
csak ötévenként kötelező a gázfogyasztó-berendezéseket szakemberrel felülvizsgáltatni, kifejezetten
javasolt ezt gyakrabban, akár évente
elvégeztetni. Ez egyébként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is
hozzájárul.
A legtöbb tüzelőberendezésnek
elengedhetetlen része a kémény.
Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköltöző
madarak, darazsak miatt), akkor a
helyiség levegőjét használó, lánggal égő berendezés égésterméke
visszaáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja
drasztikusan megemelkedik.
A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy,
dinamikus hőterhelés, lerakódások), emiatt az említett keresztmetszet-szűkületek
előbb-utóbb
óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőrzése, ezek során ugyanis
a hibák felderíthetőek, megszüntethetőek, a tragédia pedig megelőzhető. A saját érdekünk tehát, hogy ne
akadályozzuk a rendszeres kéményseprői ellenőrzést, felülvizsgálatot,
szükség szerint a kémény tisztítását, és fogadjuk meg a szakember
tanácsait.
Mit tegyünk, ha valaki szén-monoxid-mérgezést szenvedett?Mit
tegyünk, ha valaki szén-monoxid-mérgezést szenvedett?
Szén-monoxid mérgezés esetén
több dologra is figyelnünk kell, ha a
bajba jutottakon segítünk. A helyiségben vagy akár az egész lakótér-

ben még mindig kimutatható lehet a
mérgező gáz ezért azonnal hozzuk ki
a bent tartózkodókat és ne lélegezzünk az érintett területen. A szabad
levegőn helyezzük biztonságba a
mérgezést szenvedett embereket,
ájulás esetén pedig alkalmazzuk a
stabil oldalfektetést. A lehető legrövidebb időn belül kérjünk szakszerű
segítséget, értesítsük a katasztrófavédelmet és a mentőket az ismert
segélyhívó számokon. Amennyiben
lehetőségünk van a tüzelő-fűtő berendezés biztonságos lekapcsolására, a szellőztetésre és a gázrendszer
főcsapjának elzárására, ezeket is
tegyük meg.
Ha valaki magán érzi a szén-monoxid-mérgezés tüneteit, azonnal
menjen a szabad levegőre, és tárcsázza a 112-es számot, vagy a katasztrófavédelem műveletirányítási
központját a 105-ös segélyhívó számon.
Hogyan tudhatom száz százalékos biztonságban az otthonon a
szén-monoxiddal szemben?
Ha minden óvintézkedést megtettünk, tehát a berendezéseinket,
épületgépészeti
rendszerünket
műszakilag megfelelő állapotban
tudjuk, biztosított ezek levegő utánpótlása, tisztában vagyunk az együtt
üzemeltetés veszélyeivel, valamint
beengedtük a kéményseprőt a lakásba, akkor megfelelő biztonságban
tudhatjuk magunkat, szeretteinket
és háziállatainkat. Azonban, még ez
sem zárja ki egy hirtelen meghibásodásból fakadó szén-monoxid-mérgezés veszélyét.
Ha növelni akarjuk a biztonságunkat,
akkor érdemes szén-monoxid-érzékelőt vásárolni.
Milyen szén-monoxid-érzékelőt
vásároljak?
Érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó
üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű
használati utasítással rendelkező és
megfelelő minőségű készülékeket. A
néhány ezer forintos érzékelők megbízhatósága jellemzően nem megfelelő, ezek hamis biztonságérzetet
keltenek bennünk.
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A szén-monoxid-érzékelők tehát csak akkor tudják betölteni
funkciójukat, ha megbízható típust szerzünk be, és azt a gyártó előírásainak megfelelő helyre
és megfelelő módon telepítjük.
Fontos tudni, hogy ezeknek az
érzékelőknek is van szavatossági
idejük. Javasolt az eszközt kétévente megfelelő tanúsítványokkal
rendelkező laboratóriumban bevizsgáltatni. A szén-monoxid-érzékelők ellenőrzését soha ne
végezzék el otthon. Egy kipufogóhoz tartott, vagy cigarettafüsttel
lefújt érzékelő jelez ugyan, ám
olyan terhelést kap a „házi teszt”
során, hogy az a további biztonságos működésre, életmentésre
alkalmatlan. Az érzékelők élettartama (általában 5 év) lejárata előtt
le kell cserélni.
Megéri az érzékelő használata
A katasztrófavédelemhez a mérgező gázzal kapcsolatban beérkező segélyhívások évről évre
növekvő számából is jól látható,
hogy egyre többen használnak

szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Tavaly például azokban
a lakásokban, ahol volt érzékelő,
nem történt haláleset. 2014-ben
több mint 300-an szenvedtek
mérgezést azokban az ingatlanokban, ahol nem volt érzékelő
és mindössze 32-en ott, ahol volt
telepített érzékelő. Baleset adódhat abból is, ha az érzékelőt nem
a megfelelő helyre telepítik, lemerült benne az elem, lejárt a szavatossága, de abból is, ha rossz
minőségű készüléket vásároltak.
A statisztikai adatokból jól látszik,
hogy egy érzékelő megvásárlása
biztosan megtérülő beruházás, a
gondosan megválasztott, jó helyre
telepített szén-monoxid-érzékelő
életet menthet. A katasztrófavédelem 2012-ben hozta létre az
Országos Tűzmegelőzési Bizottságot, amely az egyik legfontosabb
feladatának tekinti a lakosság
szén-monoxid-mérgezés témakörében történő széles körű tájékoztatását.

gépjárművek zárt térben (garázs,
mélygarázs, alagút) történő üzemeltetése. Kerüljük tehát az ilyen
helyeken való huzamos tartózkodást, a járművet csak a feltétlenül
szükséges ideig járassuk és ha van
ilyen, figyeljük a szén-monoxid-érzékelő jelzését.
Összegzés
Gondoskodjon arról, hogy a
kéményseprők a rendszeres
ellenőrzést elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszüntetésével együtt járó költségeket ne

tekintse feleslegesnek, az a biztonság alapfeltétele!
Rendszeres időközönként vizsgáltassa meg, hogy tüzelőberendezései megfelelőek!
Körültekintően
üzemeltesse tüzelőberendezéseit, mindig gondoskodjon megfelelő
levegő-utánpótlásról!
Használjon szén-monoxid-érzékelőt, válasszon megfelelő típust
és tartsa be a gyártó előírásait!

Szén-monoxid a garázsban
Hasonló veszélyforrást okozhat a

KÉMÉNYTÜZEK KIALAKULÁSA, OKAI ÉS MEGELŐZÉSE
Bár a kémények tűzállóak, bennük korom, kátrány rakódhat le,
melyek meggyulladhatnak, ha a
kémény felhevül. A hőmérséklet
a kéményben néhány perc alatt
elérheti az ezer fokot, s a lángok
átterjedhetnek a padlástérbe, sőt
a lakószintekre is.
A kéménytüzek többségét a karbantartás, azaz a kéményseprés
elmaradása okozza.

biztosan a tetőtűz lesz.
Kéménytüzet tilos vízzel oltani! A
kémény belső hőmérséklete elérheti az ezer fokot, s ezen a hőmérsékleten a víz robbanásszerű
térfogat-növekedéssel gőzzé alakul át, mely szétveti a kéményt.
Ez súlyos sérülést és tetőtüzet
okozhat!
Teendők
•

A kéménytüzet a kéményből kiszűrődő morgó hang, a gomolygó
sűrű, fekete füst, valamint a kicsapó szikra és láng jelzi.
Ha a kémény nagyon átforrósodik,
meggyulladhatnak a szomszédos
faszerkezetek (a gerendák, majd a
lakószinteken a padló, a fafödém).
A forróságtól a kémény kitágul,
így a vakolat megrepedezik és lepereg, az épületben pedig komoly
szerkezeti károk keletkeznek.
A hazai tűzoltók különös tapasztalata, hogy főként a régi építésű
és fával fűtött családi házaknál
a tetőgerendát esetenként átvezették a kéménykürtőn. Az ilyen
gondatlan tervezés, kivitelezés
következménye
előbb-utóbb

www.tarnokhir.hu

•

•

•

Hívjunk segítséget! Azonnal
riasszuk a tűzoltókat.
Fojtsuk el a tüzet! A zárt
égésterű kályha összes nyílását (szellőzőket, hamuajtót stb.), valamint a kémény
füstjárat-szabályozójának
reteszét csukjuk be, hogy a
tűz oxigén-utánpótlása megszűnjön.
Védjük bútorainkat! Húzzuk
el a bútorokat a kandallótól
és a kémény mellől minden
helyiségben. Vegyük le az éghető anyagokat (pl. képeket) a
falról.
Biztosítsuk a szabad utat!
Tegyük lehetővé, hogy a tűzoltók feljussanak a padlásra.

ellenőriztetni kell a kéményt a
kéményseprőkkel. Olaj vagy fatüzeléses kályha esetén évente kétszer van szükség felülvizsgálatra.
A kéményben lerakódott koromtól
és kátránytól az ún. Kéménytisztító fahasábbal is megszabadulhatunk. Gyújtsuk meg a tűztérbe
helyezett hasáb papírját Nagyjából két-három órán át fog égni.
Hatását egy-két hét alatt fejti ki:
a korom és kátrány leválik a füstjáratok és a kémény faláról, majd
lepotyog a tisztítóajtóhoz.
A kandallóba, kályhába csak száraz fával gyújtsunk be. Az olaj-

kályhában, olajkazánban csak
az előírt háztartási tüzelőolajat
(HTO) alkalmazzuk.
A gáz égésterméke alacsony hőmérsékletű, ezért már a kéményben lecsapódhat. Ez a savas anyag
lemarja a vakolatot, és „megeszi”
a téglát, s a meggyengült kémény falán gázok (pl. a mérgező
szén-monoxid) szivárognak át. Ha
a gázkéményt béléscsővel látjuk
el, elejét vehetjük ennek. A kéménybélelés komoly szakmunka.
Hívjunk hozzáértő iparost, szakipari céget!

Ha gázzal fűtünk, évente egyszer
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Programajánló

Program:
17.00
Szolnoki Gábor polgármester
üdvözlőbeszéde,
Előadás az Idősek védelmében:
Szatmáriné Berczi Dolóresz
címzetes rendőr százados,
Szóka Júlia operettprimadonna
előadása,
Tóth Eszter és Mráz Dóra
furulya játéka.
„S az esztendő hiába fordul újra,
a lombokkal hiába sápadok,
ott élek én pirostüzesre gyúlva,
ahogy régente annyit láttatok.”
Áprily Lajos

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Információ: +36-23/387-117
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TÜDŐSZŰRÉS TÁRNOKON

2018. OKTÓBER 15-25.
EGÉSZSÉGHÁZ
2018. október 6.
10.00 óra
Kegyeleti park

2018.

Tárnok
10.00 óra
Kegyeleti park

Szabadságnapi
megemlékezés, főhajtás és koszorúzás
HIMNUSZ
ÜNNEPI BESZÉD:

Koszorúzási ünnepség
az aradi vértanúk emlékére
közreműködik:
verset mond: dobos erika,
a tárnoki lokálpatrtióták egyesületének elnöke
énekel: a gaudium kórus

Szolnoki Gábor polgármester
IMÁT MOND:
Bódai József római katolikus plébános

ÜNNEPI MŰSOR:
Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános
Iskola 8. évfolyam
Felkészítők:
Bálint Éva és Szabadicsné Hegedűs Dóra

KOSZORÚZÁS
SZÓZAT
www.tarnokhir.hu
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Hirdetés

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

Műanyag feldolgozó üzembe
férfi fémipari szakmunkást és gépkezelőt felveszünk.
Kimagasló kereseti lehetőségek.
Tel.: 06-1207-5389
E-mail: recyclen@
recyclen.hu
Budapest XXII.
ker. Ipari Park
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BELÁN GERGELY

VÁLLALOK:
• Duguláselhárítást,
• Womas csatornatisztítást,
• Kamerás csatornavizsgálatot
FIX áron, rövid határidővel,
30 NAP GARANCIÁVAL
az év minden napján.
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Kertfenntartás,
sövénynyírás,
gyeptelepítés,
térburkolás,
öntözőrendszer,
kerttisztítás.
Kapuvári Tamás okl.
agrármérnök

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

Tel:
06 30 560 8052
www.kapukert.hu

Öné az ünnep
a többi

a mi dolgunk

Színvonalas étel
kínálat

CATERING

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Domború koszorú

Görög koszorú

Teljes körű
rendezvényszervezés és
vendéglátás.

699 Ft
ÜVEGMÉCSES

649 Ft
OLAJMÉCSES

A természetközelitől
az exklúzív esküvőig

Keressen minket

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

www.tarnokhir.hu

79 Ft

149 Ft

Ok tóber 1-től ok tóber 31-ig.

TÁRNOK, RÁKÓCZI ÚT 24.
23

ÚJ PEUGEOT
5008 SUV
VÁR EGY ÚJ DIMENZIÓ!

7 ÜLÉSSEL

6 699 000 FT -

MÁR
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL1

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

TÓL

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

Jelen ajánlat a 2018. szeptember 4. után megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, visszavonásig, új Peugeot 5008 vásárlása esetén, amennyiben az új Peugeot 5008
vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 6 699 000 Ft indulóár a Peugeot 5008 Access 1.2 PureTech 130 LE, AN01 opcióval felszerelt
felszerelt, 7 személyes változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt és használt Peugeot 5008 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók
változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben
* Minden 2017.02.06. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített ÚJ Peugeot 5008 személygépkocsi 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.
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A Peugeot 5008 modell vegyes fogyasztása: 4,1-7,0 l/100 km, CO2-kibocsátása: 106-156 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

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.

