
 TÁRNOK NAGYKÖZSÉG INGYENES HAVI KIADVÁNYA2018. SZEPTEMBER

Tárnokhír
Szent István napi ünnepség        (8.o.) Milák Kristóf Európa-bajnok     (20.o.)        Ebösszeírás Tárnokon                  (11.o.)

      Tárnoki Életfa díj                             (4.o.)

Véradás
Ifjúsági Ház

Bakancsos túra
Gaja-szurdok
Vasútállomás

Tárnoki Bor és Gasztroklub
Strbik kert

Tárnoki Szüreti Mulatság
Polgármesteri Hivatal 
mögötti parkoló

#PALETTA
Települési programajánló

Szept.6.
15.00

Szept.8.
8.00

Szept.15.
18.00

Szept.22.
15.00 (6.o.)

(16.o.)(21.o.)

ÚJJÁÉPÍTIK A MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYTERMÉT

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 1INFO@TARNOKHIR.HU

LECSÓ, CIRKUSZI JÁTSZÓTÉR, GÁSPÁR LACI 
ÉS TŰZIJÁTÉK

ÚJ ELNÖK A 
HAJTÓKA ÉLÉN



2 2018. Szeptember

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

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

SZOLNOKI GÁBOR

DR. ARADSZKI ANDRÁS
Legközelebb szeptemberben, az időpont felől érdek-
lődjön a megadott telefonszámon.
2461 Tárnok, Rákóczi út 90. (CBA épülete)
Előzetes bejelentkezés szükséges: +36 (30) 327 6100

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

FONTOS TELEFONSZÁMOK

A Tárnokhír következő száma
2018. október elején jelenik meg.

A lapzárta ideje 2018. szeptember 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. 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

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

Radics Ernő 
alpolgármester dr. Bánovics István

Lepnyák Alíz Szalai Ferenc Zombori Ferenc dr. Zsigmond Réka

Hegedűs Márta Klemné Zabó Ágnes

Napközben, szolgálati időben hívható

Éjjel-nappal hívható

Polgármesteri Hivatal:                    +36 (23) 387 041
Közterület-felügyelet:                  +36 (20) 405 4669, +36 (20) 571 8901
Tárnoki Köz-Ért Kft.:                     +36 (23) 388 616
Okmányiroda:                                +36 (23) 332 160
Tárnoki Rendőrőrs:                       +36 (23) 387-017
Érdi Rendőrkapitányság:             +36 (23) 365-007, +36 (23) 365-041
Egészségház:                                      +36 (23) 389 028
Gyógyszertár:                                       +36 (23) 389 055

Mentők:                                104
Tűzoltóság:                          105
Rendőrség:                          107
Általános segélyhívó:         112
Orvosi ügyelet:                   +36 (23) 365 274

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS:
SZEPTEMBER 13.

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

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

lések

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

vagy rendelési időben személyesen 
a rendelőnkben!

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

2462 Martonvásár, Budai út 20.

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

Szelektív-hulladék elszállításának 
következő időpontja:

szeptember 10.

Zöldhulladék elszállításának 
következő időpontjai:

• szeptember 10.
• szeptember 24.
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Még el sem múlt az érzés, amikor iskolánk év-
zárójával megkezdődött a nyári szünet, és egy 
pillanat alatt itt állunk, szeptember elsején, az 
évnyitón. Amilyen gyorsnak tűnik ez a majd há-
rom hónap, annyira izgalmas is volt a nyár ön-
kormányzatunk számára, mert most pihenésre, 
szabadságra igen kevés idő adatott, inkább 
csak gondolkodhattunk rajta. 

Több olyan dolgot is el kellett végezni, ami 
nem tűr halasztást, ezek közül a legfontosabb 
iskolaépületeink, mintegy 60 millió forint ér-
tékű felújítása volt az Érdi Tankerületi Központ 
kivitelezésében az általuk pályázott forrásból. 
Ez természetesen csak az egyik része volt a 
tervezett munkáknak, bízom benne, hogy min-
den esztendőben tovább halad az intézmény 
korszerűsítése a közösen megalkotott terveink 
alapján. 

Szintén nyáron kezdődött meg a Sportcentrum 
épületének felújítása, itt is 60 millió forint értékű 
építés történik, amihez a Bolha Focitanoda Sport 
Egyesület 34,5 millió forintos támogatást nyert el 
az MLSZ-től, ezt egészítette ki Önkormányzatunk, 
hogy végre az épület alsó szintje elkészülhessen. 

Az utóbbi évek legnagyobb értékű építési-, fel-
újítási munkálatai is megkezdődtek művelődési 
házunkban: újjáépül a nagyterem, a tervek sze-
rint 2019 elején már itt köszönthetjük a tavaszt. 

Újabb állomásához ért a vasútállomás melletti 
park fejlesztése. A módosított tervek alapján 
elkészült a park következő elemének, a játszó-
tér építésének kiviteli terve, az építési munká-
latok várhatóan szeptemberben elkezdődnek.

Elkészült az új, négy csoportos óvodaépület ki-
viteli terve is, önkormányzatunk nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy a lehető legjobb körülménye-
ket biztosítsa a településünkön élő gyerme-
keknek. Ezen törekvés keretében készült el, és 
épült meg Tárnok első zöldmezős beruházása, 
a Tárnoki Tipegő Bölcsőde 2015-ben. Önkor-
mányzatunk már akkor elkészítette egy újabb 
óvoda tervét, valamint az is ismert volt, hogy 
a szükséges forrás biztosítására pályázati le-
hetőségeket keres. A Nemzetgazdasági Minisz-
térium által kiírt pályázaton 400 millió forintos 
támogatást nyertünk, az új, immár második 
zöldmezős beruházással növelni tudjuk az ellá-
tott gyermekek számát, ősszel megkezdődhet 
az építés közbeszerzési eljárása. 

Újra indult végre a METEOR melletti ipari parki 
terület fejlesztése is, több éves szervezői mun-
ka után végül ez év júniusában új tulajdonosa 
lett a területnek, a CCE Hungary kft. 
A nagyon komoly németországi tulajdonosi 
háttérrel rendelkező cég alaptevékenységébe 
tartozik a saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanok 
hasznosítása. Az önkormányzati egyeztetése-
ken már túl vagyunk, jelenleg a terület víz-és 

csatornahálózattal történő ellátásának terve-
zése zajlik. 

További három másik pályázati anyag előké-
szítése kezdődött a nyáron, bölcsőde bővítés, 
közösségi illetve piactér fejlesztése, valamint 
kerékpárút kiépítése a cél. Az első fejlesztés 
helyszíne a Tárnoki Tipegő Bölcsőde lehet, a 
másodiké a Polgármesteri Hivatal mögötti in-
tézményi terület, a harmadik fejlesztés pedig 
az Öreg-hegy és Margitliget biztonságos kerék-
páros közlekedését lenne hivatott megoldani a 
hazatérők útjáig illetve a vasútállomásig. 

Mindezek mellett természetesen intézményeink 
karbantartási, felújításai munkái is haladtak, 
sikeresen elindult az újszülötteket köszöntő 
babacsomag programunk, a kiviteli tervezés-
sel megkezdődött a Testvériség utca – Rákó-
czi út kereszteződésének forgalmi átalakítása, 
az odluki terület közművesítésének tervezése, 
elkészült az önkormányzati bérlakások fűtés-
korszerűsítése illetve előkészítésük az értéke-
sítésre. Az utóbb évek legmozgalmasabb nyári 
hónapjain vagyunk túl, szeretném ezért külön is 
köszönetemet kifejezni a Polgármesteri Hivatal 
minden dolgozójának. 

A nyár folyamán több személyes találkozó 
keretében ismertettem dr. Aradszki András 
országgyűlési képviselőnkkel tárnoki fejlesz-
tési terveinket is, mindketten elkötelezettek 
vagyunk egy olyan munkakapcsolatban, ahol a 
kormányzati elképzelések és a helyi igények a 
legtöbb közös pontban találkozhatnak. 

Államalapító Szent István királyunk ünnepén 
mindezek tükrében azt a gondolatot erősítet-
tem meg, hogy nekünk Tárnokon adatott meg a 
hely legtöbbet tennünk hazánk fejlődéséért. Bí-
zom benne, hogy e nagy munkákban továbbra is 
partnerként tekintünk egymásra mindannyian.

Otthon vagyunk Tárnokon!

TISZTELT TÁRNOKIAK!

Szolnoki Gábor
polgármester

60 MILLIÓS ISKOLAFELÚJÍTÁS

INDUL A JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSE

IPARI PARK FEJLESZTÉSE

KÖZBESZERZÉS AZ ÚJ ÓVODÁRA

ÉPÜL A SPORTCENTRUM

ÚJJÁÉPÜL A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
NAGYTERME
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meglévő, megtartandó kövek

szökőkút / virágdomb

JELMAGYARÁZAT: MEGJEGYZÉSEK:

A pollerek ("1" jelű) elhelyezése 1.5, illetve
2.0 méterenként van tervezve, az utak
kétoldalán felváltva (egy oldalon 3-4
méterenként)

1 elem számozása az elemlistára
hivatkozva

meglévő, megtartandó fák - 14 fa

meglévő, kivágandó fák - 4 fa

tervezett fák - 10 fa

térkő:
  egyenes utakon:
    - termék: Linea 20/10/6 cm
    - terület: 456,34 m2

    - szín: mosott homok
  kör alakú téren és az íves úton az ivókútnál:
    - termék: Livello 14/14/7 cm
    - terület: 147,24 m2

    - szín: mosott homok

É

Paládi - Kovács Ádám
építész vezető tervező: É1 01-2704

LÉTESÍTMÉNY:

ÉPÍTÉS HELYE:

KIVITELI TERV

2018. augusztus 15.

1:200

MEGRENDELŐ:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

RAJZSZÁM:

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

LÉPTÉK:

DÁTUM:

MUNKATÁRS:

STATIKUS TERVEZŐ:

ELEKTROMOS TERVEZŐ:

GÉPÉSZ TERVEZŐ:

Helyszínrajz színes

S-00

TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:

Almási Zsolt
épületgépész tervező: G-T/01-12188

Karácsony István
épületvillamos tervező: V-T/01-13642

Szaladják László
tűzvédelmi mérnök: I-081/2013

13-14174

Szabó István
tartószerkezeti tervező: T-T, T-SZ 01-3802

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tárnok, Dózsa Gyürgy utca 150-151.

Tárnok, Hazatérők útja, a Géza utca és a
Szív utca által határolt terület, hrsz: 2202/16.

Sportpark

Kovács Dávid
építész gyakornok
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Testületi és települési hírek 

A játékok gondtalan és biztonságos használata érdekében karbantartási 
és felújítási munkálatokat végeztek a Fő utcai játszótéren.
A rekonstrukciós munkálatok során: felületkezelték, majd újrafestették a 
játékokat, kicserélték a mászórámpát, új kerítéshálót helyeztek el, megja-
vították az ivókutat, és biztonsági tetővel látták el a vízóraaknát.
A felújítást a Tárnoki Köz-Ért Kft. munkatársai végezték el, még július má-
sodik hetében.

MEGÚJULT A FŐ UTCAI JÁTSZÓTÉR

Speciális csúszásmentesítő kezelést 
végeztek a Tárnoki Tipegő Bölcső-
de teraszán még augusztus elején. 
Misnyovszkiné Révész Katalin intéz-
ményvezető javaslata alapján dön-
tött úgy a Képviselő-testület, hogy 
a gyermekek biztonsága érdekében 
megrendeli a kültéri járófelületek 
csúszásmentesítését.

Az úgynevezett antislip eljárás a 
kezelt felület élettartamát nem 
befolyásolja, arra hátrányos követ-
kezményt nem fejt ki. Előnye, hogy 
láthatatlan, nem képez bevonatot, 
nincs száradási ideje, lassítja a bak-
tériumok szaporodását, és ami a 
legfontosabb, hogy biztonságos, 
csúszásmentes környezetet biztosít 
a gyermekeknek.

A Tárnoki Tipegő Bölcsőde követke-

ző beruházására ősszel kerülhet sor, 
amikor is a terasz végleges árnyéko-
lása történik meg.

Szolnoki Gábor polgármester szer-
kesztőségünknek elmondta, hogy a 
lerakott burkolólapok a megkövetelt 
szabvány alapján csúszásmentesek, 
azonban az eddigi tapasztalatok sze-
rint messze vannak a tökéletestől. 
„A gyárilag kifogástalan csúszás-
mentes járólapoknak van egy ko-
moly hátránya, aki használ vagy 
használt ilyet, az tudja: takarítá-
suk, tökéletesen tisztán tartásuk 
a lehetetlennel határos. Ez pedig, 
különösen egy bölcsőde esetében 
megengedhetetlen. A megoldás egy 
olyan utókezelése a felületeknek, 
amely a legoptimálisabban biztosítja 
mind a két igényt” – hangsúlyozta a 
polgármester.

CSÚSZÁSMENTESÍTÉS A 
TÁRNOKI TIPEGŐ BÖLCSŐDÉBEN

TÁRNOKI ÉLETFA DÍJ
2017. novemberében Tárnok Nagyközség Önkormányzata módosí-

totta a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 

szóló rendeletét. A módosítás lényege a Tárnoki Életfa díj beveze-

tése volt.

A rendelet értelmében:

(1) A „Tárnoki Életfa díj” adományozható a Tárnoki Szociális és Vé-

dőnői Szolgálatnál (a továbbiakban: TSZVSZ) legalább 5 éve aktív 

szakmai munkát, illetve a szakmai munkát segítő, egyéb technikai 

feladatot ellátó dolgozónak, aki magas színvonalú tevékenységével, 

közösségi munkájával hozzájárul a szolgálat hírnevének pozitív meg-

ítéléséhez.

(2) A díj évente egy alkalommal adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett, a polgármester által aláírt, az adományozás 

indokait és dátumát igazoló okirat és 100 000 Ft pénzjutalom jár.

(4) A díj adományozására javaslatot tehet:

a) a település lakossága,

b) a Humán Bizottság,

c) a TSZVSZ dolgozója,

d) a TSZVSZ vezetője.

Fentiek figyelembevételével augusztus 27-től szeptember 15-ig, az 

Idősek Napközi Otthonában (Fő u. 61.), illetve az Egészségházban 

(Rákóczi út 83.) kihelyezett gyűjtőhelyen, lezárt borítékban várjuk 

a lakosság javaslatait a javasolt személy nevével, illetve a javaslat 

indoklásával.

A „Tárnoki Életfa díj” átadására november 12-én, a szociális munka 

napján kerül sor.

Kürthy Miklósné

intézményvezető
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A Tárnoki Köz-Ért Kft. még ta-
vasszal megkezdte az Árpád 
utcában található beszakadt át-
eresz cseréjét.

A bontás során az áteresz ten-
gelyében egy tolózárat találtak, 
amely – egy már nem üzemelő 
– MÁV tulajdonát képező veze-
ték része. A MÁV engedélyezte 

a tolózár eltávolítását, amelyet a 
településüzemeltető cég már el is 
végzett.

A munka utolsó fázisában szilárd 
burkolattal látták el a felületet, 
amelyre az eddig lerakott anyag 
tömörítése után kerülhetett sor.

MKJ

KICSERÉLTÉK AZ ÁRPÁD UTCAI ÁTERESZT

HÁLÓZATFEJLESZTÉS KEZDŐDIK MARGIT-
LIGETEN, ÖREG-HEGYEN ÉS A HALASTÓNÁL

A kormány a július 25-i ülésén 
döntést hozott arról, hogy a kié-
pített gázhálózattal rendelkező 
településeken fával és szénnel 
fűtők is meg fogják kapni a téli re-
zsicsökkentést.

A vonatkozó kormányhatározat 
száma: 1364/2018. (VII. 27.) 

A cél, hogy azokhoz a családokhoz 
is megérkezzen a téli rezsicsök-
kentés, 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 rezsicsökken-
tés korábbi intézkedéseiben nem 
részesült, gáz- vagy távhő-szol-
gáltatási szerződéssel nem ren-
delkező háztartások igényelhetik.

A kizárólag elektromos fűtési mód-
dal rendelkező háztartások nem jo-
gosultak az igénybejelentésre.

Háztartásonként egy darab igény-
bejelentés nyújtható be a helyi 
önkormányzatnál 2018. október 
15-ig, amely határidő elmulasztá-
sa jogvesztő.

Az igénylőlap átvehető a Tárnoki 
Polgármesteri Hivatal portáján.Az év elején településünk margit-

ligeti részéről lakossági megkere-
sés érkezett önkormányzatunkhoz 
megbízható kábel TV-, telefon-, és 
internetszolgáltatás kiépítésének 
ügyében.

Szolnoki Gábor polgármester az 
elmúlt hónapokban több szol-
gáltatóval is egyeztetett az ügy 
érdekében, és a sikeres tárgyalá-
soknak köszönhetően az érintett 
területeken még ebben az évben 
megkezdődik a kábelhálózat kiépí-
tése.

A mai napon már a tervek bemu-
tatására is sor került, kijelölve az 
elérhető területeket, utcákat. A 
kiviteli tervek készítése elkezdő-
dött, az engedélyek beszerzése 
folyamatban van. Korábbi egyez-
tetések alkalmával önkormányza-
tunk azon a belterületi részen is 
kérte a hálózat fejlesztését (Fe-
hérvári út – Állomás utca – Rózsa 

utca által határolt terület), ahol 
ezidáig ismeretlen okból elma-
radt. A szolgáltató tájékoztatása 
szerint a kimaradt részeken már 
folyamatban van a rendszer kiépí-
tése.

Szolnoki Gábor polgármester: 
„Amennyiben megvalósul a digitá-
lis fejlesztés, akkor a már sokkal 
modernebb hálózathoz legalább 
300 új háztartás csatlakozhat. A 
nagysebességű internet ma már 
elengedhetetlen része életünk-
nek, mindennapjainknak. Az új és 
modern infrastruktúra kiépítésé-
vel településünk értéke, jelentősé-
ge tovább nő, ennek pedig minden 
egyes lakos láthatja hasznait. A la-
kosok kérése egyértelmű volt, ezt 
a szándékukat saját nyilatkozata-
ikkal megerősítették, önkormány-
zatunk pedig ezzel megtámogatva 
sikeresen tárgyalt a szolgáltató-
val.”

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS IGÉNYELHETŐ

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT 

KÖVESSENEK MINKET 

ONLINE:

WWW.TARNOKHIR.HU

HIRDETÉSFELADÁS:

INFO@TARNOKHIR.HU

+36 20 352 2271
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Amint arról már korábban is be-
számoltunk, a művelődési ház 
nagytermének tetőszerkezete 
megöregedett, elérte teljesítőké-
pessége határát. A feltárt vizsgá-
lati adatok tükrében – miszerint a 
falazat nem bírná el a mai szabvá-
nyoknak megfelelő tetőszerkezetet 
– önkormányzatunk úgy döntött, 
hogy a színháztermet újjáépítteti. 
A közbeszerzés sikeresen lezajlott, 
az építési munkálatok várhatóan 
még idén nyáron megkezdődnek.

Az elmúlt esztendőben indult el a 
színházterem esetleges részben, 
vagy egészben történő felújítási-, 
építési lehetőségének szakmai 
vizsgálata. Miután a statikai vizs-
gálat rámutatott a falazat hibáira, 
önkormányzatunk úgy döntött, 
hogy a kiviteli tervet nem a te-
tőszerkezet cseréjére, hanem az 
egész épületrész megépítésé-
re készítteti el.  Azonban az első 
tervezéstől a gyakorlati munka 
kezdetéig jelentősen emelkedtek 
az építőipari-, és a kivitelezési 
árak, így a Képviselő-testületnek 
a 2016-ban megbecsült összeghez 
képest költségvetési módosítást 
kellett végrehajtania.

Szolnoki Gábor polgármester: 
„Képviselő-testületünk 2016-ban 
– megismerve a szakértői véle-
ményeket –, úgy döntött, hogy 
hosszútávon kívánja rendezni a 
művelődési ház sorsát. Méltó kez-
deményezés volt a múlt század-
ban a színházterem építése, egy 
évszázaddal később pedig méltó 
folytatása lesz ennek megújítása. 
Igaz, a korábban (2016-ban) meg-
becsült költségek emelkedtek, 
azonban jó hír, hogy önkormány-
zatunk jó gazdálkodásának kö-
szönhetően a fedezetet biztosítani 
tudjuk. Az építés tervezett nettó 
összege meghaladja a 100 millió 
forintot.”

A kivitelezési árak folyamatos 
emelkedése sok esetben okozott 
gondot önkormányzatunknak, hi-
szen a döntéseket nem a piaci vál-
tozások, hanem a döntéshozatalra 
vonatkozó törvények határozzák 
meg. A kész tervek alapján az idei 
közbeszerzési eljárásban már az 
új értékek és adatok szerepeltek. 
A közbeszerzési eljárás június 
20-án eredményesen lezárult. A 
munkálatok még augusztusban 
elkezdődtek.

ELKEZDŐDÖTT A MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYTERMÉNEK BONTÁSA

Izgalmas dolog valami újat építeni, 
valamit újra kezdeni, de szomorú, 
amikor az új dolog egyben egy régi 
történet lezárása is. Megkezdő-
dött művelődési házunk nagyter-
mének 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 élet-
tel tölthetünk meg. De az építés 
most egy másik lehetőséget is ad 
a számunkra, üzenhetünk a jövő 
nemzedékének.
Ezért felhívással fordulok min-

den érdeklődő ember felé, hogy 
érzéseit, gondolatait, üzenete-
it eljuttathassa majd azoknak a 
tárnokiaknak, akik – reményeink 
szerint – jó sokára, száz esztendőt 
is meghaladó idő múlva úgy dönte-
nek, hogy kell majd egy új épület.
Ezért időkapszulát helyezünk el 
az épületben. Várom tehát min-
den üzenni akaró ember gondo-
latait, képeit, szűk keret erejéig 
akár apró tárgyait is. Az üzene-
teket, képeket, avagy gondolato-
kat maximum egy A/4-es oldalon 
küldhetik el, ez lehet akár zárt bo-
rítékban is. Elektronikus, egyéni-
leg szerkesztett formában – amit 
kinyomtathatunk – a polgarmes-
ter@tarnok.hu e-mail címre, vagy 
személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságára leadva, minden 
esetben feltüntetve rajta: Tárnoki 
Művelődési Ház, időkapszula.

Szolnoki Gábor
polgármester

ÜZENHETÜNK A JÖVŐ NEMZEDÉKÉNEK –
IDŐKAPSZULÁT HELYEZÜNK EL 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÚJ ÉPÜLETÉBEN

1927. Tárnok kulturális életét tekintve az egyik, ha nem a legjelentő-
sebb esztendő. Heinrich Antal és felesége, Muskovics Viktória ebben 
az évben építette fel az általuk üzemeltetett kocsma mellé a tánc-
termet. Az épület felépítése hatalmas áldozatot követelt a családtól, 
jelentősebb hitelt is fel kellett venniük. Álmukat azonban, hogy Tárnok 
lakossága számára tánctermet építsenek, sikerült megvalósítaniuk. 
1927-től kilencven éven keresztül településünk kulturális életének 
központja volt a terem.
Az egykori kocsma és lakóház épületét néhány éve elbontották, így 
már csak a nagyterem falai beszéltek a múlt eseményeiről. Az épü-
letegyüttes utolsó rendezvénye a szlovák klub volt. Az a rendezvény, 
melynek célja, hogy az idősek segítségével a lehető legjobban megis-
merjük Tárnok történetét, hiszen ha minden tárgyi és épített emlék 
elpusztul, csak ezek a szóbeli visszaemlékezések, valamint a régi fo-
tók fognak mesélni a múltról.

Forrás: Ábel András/Facebook



7www.tarnokhir.hu

Települési hírek

60 MILLIÓBÓL ÚJULTAK MEG AZ ISKOLA ÉPÜLETEI

2006-ban izgalmas hír volt, hogy 
a település M7-es felé eső terüle-
tén végre elkezdődik az ipari park 
fejlesztése. 10 hektáros terüle-
tet vásárolt meg egy befektető 
és azonnal megkezdődött annak 
fejlesztése. Az első fejlesztő cég 
a METEOR CEE volt, a csarnok 
megvalósult, majd megkezdődött 
a terület használatának továb-
bi tervezése. 2008-ban azonban 
– a gazdasági válság egyik ha-
tásaként – a terület tulajdonosi 
körében változás történt, ennek 
következtében 7 hektárnyi terüle-
ten a további fejlesztések leálltak, 
az ingatlanra komoly banki hitel 
került, majd behajthatatlansága 
miatt végül maga a terület is a 
bank tulajdona lett.

A METEOR melletti fejleszthető 
területen végül 2016-ban még egy 
cég, a Bán Manufactoring Support 
Kft. épített egy kisebb csarnokot.
Most azonban újra indulhat min-
den, több éves szervezői munka 

után végül ez év júniusában új tu-
lajdonosa lett a területnek, a CCE 
Hungary kft. A nagyon komoly né-
metországi tulajdonosi háttérrel 
rendelkező cég alaptevékenységé-
be tartozik a saját tulajdonú, vagy 
bérelt ingatlanok hasznosítása. Az 
önkormányzati egyeztetéseken 
már túl vagyunk, jelenleg a terület 
víz-és csatornahálózattal történő 
ellátásának tervezése zajlik.

Jó hír, hogy a teljes települési 
csatornahálózat megépítésével 
végre elhárult az akadály ezen 
terület teljes közművesítése 
elől is, ami nagyban megnövel-
te annak fejlesztési értékét. Itt 
is pontosan látható az a hatás, 
amelyet településünk legna-
gyobb közmű-fejlesztési és kör-
nyezetvédelmi programjának 
végrehajtása jelentett mind-
annyiunknak. Az ismertetett 
elképzelések szerint jelenleg a 
terület besorolásának megfele-
lően kereskedelmi, szolgáltató 

tevékenység fejlesztése várható.

Továbbá jelenleg három – igaz 
kisebb – terület fejlesztésével 
kapcsolatban folytatunk egyez-
tetéseket, bízva abban, hogy még 
több befektetőt tudunk települé-

sünkön üdvözölni. A feladat nem 
egyszerű, van, amikor éveket vesz 
igénybe egy-egy megállapodás 
megkötése, azonban állandóan 
dolgozni kell azért, hogy Tárnok 
fejlesztési és finanszírozási lehe-
tőségei folyamatosan bővüljenek.

ÚJRA ELINDUL AZ IPARI PARK FEJLESZTÉSE

Mint ismeretes még június 
végén kezdték el a Tárnoki II. 
Rákóczi Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola felújítását. A 60 
milliós fejlesztést a tanévzáró 
ünnepségen jelentették be. 

Az elmúlt esztendőben a 
Polgármesteri Hivatal, a Tárnoki 
Köz-Ért Kft. szakembereivel 
és az iskola igazgatójával 
egyeztetve állította össze azt 
a fejlesztési tervet, amelynek 
köszönhetően az iskola épületei 
megújulhattak.

Az alsó tagozatos épületben a 
régi parkettát felszedték, a talajt 
kiegyenlítették, a tantermeket 
kifestették, a világítótesteket 
kicserélték, majd a járófelületek 
burkolásával fejezték be a 
munkálatokat.

A felső tagozatos épületben 
a földszinti és az emeleti  
vizesblokkokat felújították, majd 
az új szanitereket is felrakták. 
A tantermeket kifestették és a 
világítótesteket is felszerelték. 
A mosdók és a tantermek 
egyaránt új ajtókat kaptak.

A beruházásnak köszönhetően 
az alsó és felső tagozatosokat 
egyaránt tiszta, barátságos 
tantermek és világos környezet 
várja.

Szolnoki Gábor polgármester: 
„Az oktatás infrastruktúrájának 
állami gondozásba kerülése 
nem jelenti azt, hogy kevesebb 
lenne felelősségünk az ott 
tanuló diákokkal, az ott dolgozó 
pedagógusokkal, segítő 
személyzettel, illetve a tárnoki 
lakosokkal szemben, éppen ezért 
a jövőben is megteszünk minden 
lehetséges lépést a Tárnoki II. 
Rákóczi Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola fejlesztése 
érdekében. Önkormányzatunk 
partner minden munkában, 
számomra pedig iskolánk 
képviselete különösen fontos.”
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Augusztus 20.

Idén posztumusz Tárnok díszpolgári 
címet kapott néhai Mészáros Fe-
renc, aki Tárnok Egyházközségének 
világi elnöke volt.
1954-től kezdődő, 52 éven át tartó 
Képviselő-testületi tagsága alatt ál-
dozatos munkájával örökké építette 
a templomot és az egyházközséget. 
Amikor a testületi munkában már 
kora és a szabályok miatt nem ve-
hetett részt, 2011-ig, kórházba ke-
rüléséig sekrestyésként teljesített 
szolgálatot. Mindezt csak betegsé-
ge szakította félbe, gátolta meg a 
folytatásban.
Amíg egészségi állapota engedte, az 
utolsó pillanatig ünneplőbe öltözve, 
mindig frissen fényesített fekete 
cipőben jelent meg a szentmisén, 
de nem csak külsőleg, lélekben is  

 

ünneplőbe öltözött. Szeme ilyenkor 
mindig huncut, hittel teli bizakodás-
sal csillogott, még akkor is, amikor 
már gyengélkedett.
Tárnok szélesebb közössége, mint 
énekest ismerhette, hisz a templom 
kórusában 40 éven át a Passióban ő 
énekelte az evangélista szerepét.

A település vezetői, az önkor-
mányzat képviselői, a civil szer-
vezetek tagjai és az érdeklődő 
tárnoki lakosok közösen emlékez-
tek augusztus 20-án az állama-
lapítás ünnepén. Az eseményen 
megjelent dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselőnk is.

Szolnoki Gábor polgármester meg-
emlékező beszédében elmondta: 
„Ebben az izgatott világban néha 
hajlamosak vagyunk elhinni, hogy 
rajtunk kívül álló dolgok és emberek 
irányítják az életünket. Pedig a sor-
sunk alakítása csak rajtunk múlik. 
Minden ember képes alakítani a sor-
sát és ezen keresztül az ország, nem-
zetünk sorsát is. A történelem nagy 
személyiségei, mint Szent István, 
nagyobb reflektorfényben vannak, 
de ők is csak emberek voltak, akik-
nek meg kellett küzdeniük személyes 
korlátaikkal. Nekünk is ezt kell tenni, 
mindennapi cselekedeteinkkel épí-
teni nemzetünket, óvni hazánkat, ez 
egy nemes feladat, amelyre ezen a 
napon többet kell gondolnunk – hang-
súlyozta a polgármester.

Ünnepi beszédében dr. Aradszki And-
rás országgyűlési képviselőnk a nagy 
királyra, országunk első szentjére 
emlékezett, aki a magyarságnak ha-
zát és megtartó hitet adott, aki nem 
embernek akart megfelelni, hanem 
Istennek. Így adott életével és tette-
ivel példát a következő századokra, 
mindazoknak, akik a haza fönnma-

radásáért küzdöttek. Ugyanakkor 
azt is kiemelte, hogy Szent István 
kitartott a keresztény Európa mel-
lett, hogy Magyarország a magyarok 
országa legyen: az európaiságára 
büszke politikai nemzet. Egyenran-
gú, szabad és független állam, amely 
együttműködik a bennünket tiszte-
lőkkel, de ellenáll a jogainkat önké-
nyesen csorbítani akaróknak – húzta 
alá az országgyűlési képviselő.

Az ünnepi beszédeket követően a 
posztumusz díszpolgári cím átadása 
következett, amelyet az idei esz-
tendőben Tárnok Nagyközség Ön-
kormányzata Mészáros Ferencnek 
adományozott, aki 28 éven keresztül 
volt Tárnok Egyházközségének vilá-
gi elnöke. Munkáját nagy odaadás-
sal végezte. Segítette, irányította 
az egyházi ünnepek előkészítését, 
lebonyolítását, terelgette a minist-
ránsokat. Összekötő kapocs volt a 
Püspökség, a lakosság, valamint a 
helyi egyház között. A kitüntetést öz-
vegye, Mészáros Ferencné Mikulásik 
Magdolna vette át.

Augusztus 20-a hagyományosan az 
új kenyér ünnepe is, a megemlékezé-
sen Bódai József római katolikus plé-
bános áldotta, illetve szentelte meg 
az új kenyeret.

A megemlékezésnek Szigeti Eszter, 
dalszerző-énekes adott méltó, ünne-
pi hangulatot

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG TÁRNOKON
MÉSZÁROS FERENC DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT
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Köztudott, hogy az idősek klub-
jának épülete több intézménynek 
adott otthont az elmúlt évtize-
dekben. Többek között volt már 
ott óvoda, iskola, jelenleg pe-
dig az Idősek Napközi Otthona 
mellett a Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Szolgálat teljesít ott 
feladatot. 

Tíz évvel ezelőtt Strbik Ferenc 
helyi lakos volt az ötletgazdája 
az épület mögötti kert rendezé-
sének, annak érdekében, hogy 
szabadtéri rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmas legyen. 
Tehát a terület mérete megfelelő 
volt, rendezettsége viszont annál 

kevésbé. Gépeket és segítő keze-
ket hozott ennek megmunkálásá-
ra. A feladatra több egyesület és 
helyi lakos is jelentkezett, vala-
mint az önkormányzat is az ötlet 
mellé állt, így épülhetett meg a 
közösségi kemence, a fedett szín-
pad és a kettőt összekötő térkö-
ves járda. 
Az együttes erőnek és összefo-
gásnak köszönhetően egy cso-
dálatos környezetben, szabadtéri 
rendezvények megtartására is al-
kalmas közösségi tér jött létre. 
A terület azóta már számos te-
lepülési és magán szervezésű 
eseménynek adott otthont, mára 
pedig megérett arra, hogy saját 

nevet kapjon. 

Az udvar elnevezését az augusz-
tus 20-i ünnepségen jelentette be 
Radics Ernő alpolgármester.

Szolnoki Gábor polgármester 
a névadó alkalmával elmondta: 
„A mai, augusztus 20-i ünnep 
egyik legfontosabb üzenete az, 
hogy a nemzetünkért, hazánkért 
végzett munkának legjobb tere 
az, ahol élünk. Itt van módunk a 
legtöbb jót és szépet megtenni 
azért, hogy ne csak múltunkra 
lehessünk büszkék, de bizalom-
mal tekinthessünk a jövőbe is. 
A lehetőségek tárháza pedig 

szinte végtelen, mindenkinek 
adott a lehetőség, hogy lehető-
ségeihez, képességeihez mérten 
a közösség, de nem csak a ma 
élő, hanem a jövő tárnoki közös-
ségének is javára cselekedjen. 
Az Idősek Napközi Otthonának 
kertjében évekkel ezelőtt meg-
kezdett fejlesztés e cselekedetek 
sorába illeszkedik, igazi civil kez-
deményezés, ami azóta valóban 
a közösség javát szolgálja. Hála 
Istennek nem egyedülálló, de pél-
da értékű kezdeményezés, ahol 
minden résztvevő szándéka és 
cselekedete egy irányba mutat: 
a tárnoki emberek, közösségünk 
jövőjére.”

STRBIK KERTRE KERESZTELTÉK AZ IDŐSEK OTTHONA UDVARÁT

Rendkívüli ülésen döntött Képvi-
selő-testületünk, hogy települé-
sünk részt vesz egy pályázaton, 
amelynek célja a helyi piacok 
fejlesztése Pest megyében. Si-
keres pályázat esetén az új piac 
a Polgármesteri Hivatal mögötti 
parkoló területén épülhet meg.

A Képviselő-testület tagjai a 
93/2018. (VII.24.) számú hatá-
rozatukkal döntöttek a Tárnok, 
Dózsa György út 152. szám alatti 
605/4 hrsz-ú ingatlanon termelői 
piac és közösségi tér terveinek 
elkészítéséről. A tervek elké-
szültek. A pályázat beadására a 
lehetőség 2018. augusztus 27-én 
megnyílik („PM_PIAC_2018 kód-
számú „Helyi piacok fejlesztése 
Pest megye területén” című pá-
lyázati felhívás).

Az elkészült terv szerint a piac 
20 fedett elárusító helyet és 18 
parkolóhelyet foglalna magába. 

A pályázat támogatási aránya 
adóerő képességünk alapján ma-
ximum 90%. 
A pályázati kiírás szerint az el-
nyerhető támogatás összege 
legfeljebb 150 millió Ft. A várható 
költségek az engedélyezési terv-
ből vett adatok alapján kerültek 
kiszámításra. Ezek a kiviteli terv 
függvényében valamint a szolgál-
tatók kiviteli terv alapján történő 
ármeghatározásai alapján változ-
hatnak, melyre 10% tartalékot 
terveztünk be.

Javasolt a beruházás megvalósí-
tását követően a Sport utca szi-
lárd burkolattal történő ellátása 
(út-, járda-, vízelvezetés- megva-
lósítása) a megfelelő környezet 
biztosítása érdekében.

A Képviselő-testület az előter-
jesztést megvitatta, és a határo-
zati javaslatot elfogadta.

PIAC ÉPÜLHET TELEPÜLÉSÜNKÖN
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Könyv készül Tárnokról

A HELYTÖRTÉNETI ÍRÁSOK 
BEMUTATÁSA

KEDVES TÁRNOKIAK!

A júniusi számban részlete-
sebben beszámoltunk arról, 
hogy néprajzi-helytörténeti 
monográfia készül Tárnokról. A 
kutatómunkában három néprajz-
kutató, egy helytörténész és hat 
történész vesz részt. A kutató-
csoport célja, hogy teljeskörűen 
feltárja településünk kulturális 
és történeti értékeit. A készülő 
kötet reményeink szerint nem-
csak a Tárnok iránt érdeklődők 
számára lesz érdekes, hanem a 
szakma is haszonnal fogja for-
gatni.

A teljeskörűséget nem csak az 
jelenti, hogy az egyes témák 
szakemberek által íródnak, 
hanem azt is, hogy a tanulmá-
nyokat a családoknál fellelhető 
dokumentumokkal és fényké-
pekkel szeretnénk színesebbé 
tenni. Ehhez viszont az Önök se-
gítségére van szükségünk, hi-
szen ezek az értékek csak így 
juthatnak el hozzánk. Éppen 
ezért a mostani és a következő 
két számban röviden bemutatjuk 
az egyes fejezeteket, felhívva a 
figyelmet arra, hogy milyen jel-
legű dokumentumokat, fényké-
peket várunk.

A készülő kötet három nagyobb 
részből fog állni: néprajzi, tör-
téneti és helytörténeti írások. E 
legutóbbi blokkban olyan témák 
kapnak helyet, amelyekkel a 
korábbi fejezetekben csak érin-
tőlegesen foglalkozhattak a ku-
tatók. Ezen tanulmányokat Ábel 
András és Dr. Muskovics Andrea 
Anna írja, akik hosszú évek óta 
kutatnak Tárnokon.

1. TÁRNOK TÖRTÉNETI HELY-
NÉVTÁRA (ÁBEL ANDRÁS)

Ebben az írásban megkíséreljük 
bemutatni a Tárnok mai terüle-
tén valaha létezett összes olyan 
helynevet, amelyeket a határ 
(földek, dűlők, rétek, mezők, 
vizek, szőlők, tanyák, puszták 
stb.) vagy a belterület (telepü-
lésrészek, utcák, terek stb.) 
egyes részeinek azonosítására 
használtak. A tematikus bontás-

ban felsorakoztatott helynevek 
megismerésének elősegítésé-
hez, valamint azok illusztrálá-
sához elengedhetetlen szükség 
van az azokat dokumentáló ar-
chív felvételekre, fényképekre. 
Bármilyen fénykép vagy infor-
máció jól jöhet tehát, amelyeken 
régi szántóföldek, vizek, látké-
pek, utcák, terek vagy ezekhez 
hasonló tárnoki helyek láthatók.

2. Egyesületi élet 
(Muskovics Andrea Anna)

A XX. század első felében Tár-
nokon élénk társasági élet folyt. 
Az 1930-as évek elején alig 
2600 lakosú településen számos 
egyesület, szervezet működött, 
amelyek aktív tevékenységet 
folytattak. Ennek a virágzó idő-
szaknak a II. világháború és az 
azt követő politikai változások 
vetettek véget. Épp emiatt rend-
kívül nehéz helyzetben vagyunk, 
hisz azok, akik aktív tagjai voltak 
ezeknek az egyesületeknek, már 
nincsenek köztünk. A fúvószene-
karok témaköre viszont jól mu-
tatja, hogy az egyes családoknál 
rendkívül fontos, hiánypótló 
dokumentumok maradhattak 
fenn egy-egy egyesület életé-
vel kapcsolatban. Nemcsak egy 
alapító okirat lehet fontos, ha-
nem akár egy tagsági könyv, 
egyenruha, esetleg egy meghívó 
az előadott színdarabokra stb. 
Emellett pedig hiánypótlóak a 
korabeli fényképek, amelyek 
alapján következtethetünk a 
tagokra, az egyenruhára stb. A 
következő egyesületekkel kap-
csolatban várjuk a dokumentu-
mokat, fényképeket: dalárda, 
leventék, önkéntes tűzoltók, le-
gényegylet, leánykör, Szívgárda, 
lövészegylet, zenekarok, olvasó-
kör, iparosok testülete. Termé-
szetesen lehettek olyan kisebb 
egyesületek, amelyekről nincs 
tudomásunk, így ha ilyenről tud-
nak, kérjük, jelentkezzenek!

3. Bölcsőde-, óvoda- és is-
kolatörténet (Ábel And-
rás)

A címben szereplő tárnoki ne-
velő- és oktatási intézmények 
történetének bemutatása mel-
lett fontos hangsúlyt kapnak 
az idős tárnokiaktól gyűjtött 

visszaemlékezések, amelyek 
személyesebbé, életszerűbbé 
és színesebbé teszik az írást. 
Emellett a jelesebb tanítók és 
pedagógusok személyes élet-
történetei, valamint az egykori 
óvodák és iskolák épületeinek 
elemzése is azok a területek, 
amelyekről csak felületes is-
mereteink voltak. A kutatáshoz 
fontos adalékként szolgálnak a 
tablók megjelenése előtti óvo-
dai és iskolai csoportképek, az 
iskolai értesítő füzetek és egyéb 
iskolai felszerelések, tárgyi em-
lékek.

IV. Anasztázia-puszta, 
Újtelep és Tárnokliget 
története (Ábel András)

Ezen tanulmányban, a címben 
szereplő településrészek kiala-
kulása és majdhogynem önálló 
településként való működése ke-
rül fókuszba. Bemutatásra kerül 
ezek megszületése, rohamosan 
kifejlődött kulturális és egy-
házi élete, valamint a jelesebb 
épületek és iparosok története. 
Nehezítő tényező, hogy ehhez 
a fejezethez nagyon szűkösek 
az írott források, így ebben az 
esetben is főleg az idősebbek 
emlékezetére, valamint a szin-
tén kis mennyiségben és elvétve 
fennmaradt Anasztázia-pusztai 
és tárnokligeti archív fényké-
pekre lehet csak építeni. Min-
den ezekről a településrészekkel 
kapcsolatosan fennmaradt fel-
vétel vagy tárgyi emlék, esetleg 
visszaemlékezés jelentős adalé-
kokkal szolgálhat a fejezet gaz-
dagításához.

V. Elpusztult és meglé-
vő építészeti emlékeink 
(Ábel András – Musko-
vics Andrea Anna)

A XX. század utolsó harmadára 
a korábbi évtizedekben oly je-
lentős szerepet játszó építmé-
nyek többsége elpusztult, és ez 
a szomorú folyamat ma is tart. 
Az eltűnt épületek történeté-
ről, funkciójáról elsősorban már 
csak az idősebbek tudnak, sok 
Tárnokon élő nem is sejti, hogy 
milyen épületek voltak a tele-
pülésen. Ezzel a témával akár 
egy önálló kötetet is meg lehet-
ne tölteni, így a monográfiában 

csak a legfontosabbak, legne-
vezetesebbek kapnak helyet te-
matikus bontásban, függetlenül 
attól, hogy elpusztultak-e vagy 
sem. Az épületek történetéről 
kevés levéltári dokumentum ma-
radt fenn, így minden ezekről 
készült fénykép vagy visszaem-
lékezés fontos forrásul szolgál-
hat a történetük megírásában.

VI. Ősi családok történe-
te (Ábel András)

Ebben a fejezetben a legrégebbi 
és legjelentősebb 80-90 tárnoki 
ősi család adatai lesznek felso-
rolva: mikor került a család Tár-
nokra, honnan érkezett, ki volt 
az első ismert ős, kik voltak a 
család nevezetes tagjai, és ha 
volt, akkor milyen névváltozta-
tások történtek a XX. század-
ban. Az írás színesítéséhez régi 
tárnoki családi fényképeket ter-
vezünk, amelyek megannyi plusz 
információval tudnak szolgálni 
az akkori kor szokásairól, vise-
letéről stb.

KEDVES TÁRNOKIAK!

A fentiekben röviden bemutat-
tuk azokat a helytörténeti té-
mákat, amelyekkel kapcsolatban 
várjuk a korabeli fényképeket, 
dokumentumokat és tárgyi em-
lékeket. Természetesen digitali-
zálás után mindent visszaadunk, 
a monográfiában pedig minden 
esetben feltüntetjük a tulajdo-
nosokat. Várjuk azok jelentke-
zését, akik az egyes témákban 
szívesen mesélnének. Kérjük, ha 
bármelyik témában segíteni tud-
nak, jelentkezzenek a tanulmány 
írójánál!

Ábel András
20/497-2849
abelandras@gmail.com

Muskovics Andrea Anna
dusenko84@gmail.com
70/546-7942
 
Amennyiben a monográfiával 
kapcsolatban bármilyen kérdé-
sük lenne, Muskovics Andrea 
Annánál jelentkezzenek!

TÖRTÉNETI, NÉPRAJZI MONOGRÁFIA KÉSZÜL TÁRNOKRÓL
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Közérdekű

A Tárnoki Speciális Mentő, Pol-
gárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (TSMP) a lakosság se-
gítségét kéri ezidáig ismeretlen 
személy(ek) azonosításához, aki(k) 
július 10-én 22 óra 45 perckor te-
lefonon azzal a valótlan tartalmú 
nyilatokozattal értesítették a ha-
tóságokat, hogy szalmakazal ég a 
Szív utcában, Tárnokon.

A TSMP Egyesület tagjai a riasz-
tást követően, az érdi hivatásos 
tűzoltókkal egyidőben érkeztek 
a helyszínre. A megjelölt címen 
azonban a segélykérés során el-
mondottaknak nyoma sem volt. 
Ezt követően, rövid időn belül – a 
hasonló tartalmú hívásoknak kö-
szönhetően – a rendőrség-, és a 
mentők munkatársai is a riasztás 
helyszínére érkeztek.

A bejelentés célja egyértelműen 
a hatóságok szándékos félreve-
zetése volt, amelyet – mint utóbb 

kiderült – egy telefonfülkéből tet-
tek meg.

 2012. évi II. törvény 175 §.
(1) Aki a hatóságnál vagy közfela-
datot ellátó szervnél vészhelyzet-
ről vagy rendzavarásról valótlan 
bejelentést tesz, szabálysértést 
követ el.
(2) Szabálysértés az is, ha a hamis 
bejelentés alapján a hatóság vagy 
a közfeladatot ellátó szerv szük-
ségtelenül a bejelentésben meg-
jelölt helyszínre vonul vagy egyéb 
intézkedésre kényszerül.

A TSMP Egyesület tagjai arra ké-
rik a lakosságot, hogy amennyiben 
érdemi információval rendelkez-
nek az elkövető(k) személyével 
kapcsolatban, azt a felsorolt elér-
hetőségek valamelyikén jelezzék:
+36 (70) 316 5000,
tsmpegyesulet@gmail.com

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. 

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 előre is 
köszönjük!

EBÖSSZEÍRÁS TÁRNOKON

VALÓTLAN INFORMÁCIÓVAL RIASZTOTTÁK A TŰZOLTÓSÁGOT, A 
RENDŐRSÉGET ÉS A MENTŐKET TÁRNOKON
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Babacsomag

Az önkormányzat kiemelten kí-
vánja támogatni a gyermeket vál-
laló családokat, így költségvetési 
rendeletében babacsomag beve-
zetéséről is döntött.
A program célja, hogy a település 
legifjabb lakóit és szüleiket se-
gítse a gyermeknevelés kezdeti 
időszakában. A csomag olyan ba-
baápolási termékeket tartalmaz, 
amelyeknek a mindennapok során 
a szülők hasznát tudják venni.
Radics Ernő alpolgármes-
ter elmondta: „A családok se-
gítségnyújtására számtalan 
kormányrendelet született az el-
múlt években, amelyhez lehetősé-
geinkhez mérten mi is szeretnénk 
csatlakozni. Önkormányzatunk 
ezzel a babacsomaggal szeretne a 
családok költségeihez hozzájárul-
ni, így remélem ezt a gesztust jó 
szívvel fogadják, még nagyon sok 
éven át.”

A program elindítását több tárnoki 
civil szervezet is üdvözölte, amely-
nek létrehozását korábban már 
Sümegi Krisztina és a Varázsöböl 
Egyesület is szorgalmazta.

Az első babacsomagot Szolnoki 
Gábor polgármester és Radics 
Ernő alpolgármester adta át Ja-
sik-Völgyi Boglárka édesanyjának, 
Völgyi Ritának, még júliusban.

Sümegi Krisztina a Varázsöböl 
Egyesület elnöke szerkesztősé-
günknek elmondta: „Egy kisgyer-
mek születése mindig öröm, a 
családnak, a barátoknak és tá-
gabb értelemben a közösségnek, 
községnek is. A babacsomag tulaj-
donképpen egy köszönetnyilvání-
tás a község részéről, hogy a pár 
a mi településünket választotta 
gyermeke felneveléséhez. Az ötlet 
persze nem egyedi, de úgy gon-
dolom, a mai rohanó világunkban 
mindenkinek jólesik, ha szeretet-
tel fordulnak felé és kifejezik há-
lájukat. 
Az évek alatt, amíg a baba-mama 
klubot vezettem, és elindítottuk 
a Varázsöböl Egyesületet nagyon 
sok ötlet fogalmazódott meg 
bennem, bennünk, gyermeküket 
Tárnokon nevelő anyukákban, 
amelyek közül több is megvalósul-
hatott már. Az egyik ilyen, éppen a 
babacsomag, mely - többek között 
–a mi javaslatunk nyomán, május 
óta megillet minden Tárnokon szü-
letett gyermeket. 
Bízom benne, hogy a szülők is örö-
müket lelik majd a csomagban és 
abban is, hogy a babacsomag csu-
pán a kezdete egy folyamatnak és 
még több hasonló, örömteli intéz-
kedést válthatunk valóra. 
Minden szülőnek boldog babavá-
rást és vidám pillanatokkal teli 
gyermeknevelést kívánok!”

ELINDULT A BABACSOMAG PROGRAM TÁRNOKON

A tárnoki babacsomag a 2018. május 1-jén, 
vagy azt követően született újszülöttek 
gondozását segítő egyszeri támogatás.
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Gyereksarok

Június végén, egy pénteki napon 
fél kilenckor indultunk Tárnokról 
úti célunk, a Balaton felé. Tizen-
egyre érkeztünk meg a káptalan-
füredi vasútállomásra, ahonnan 
egyenesen a szállásunkra men-
tünk. Kipakoltunk, majd kirándul-
tunk egyet egy kilátóhoz. Nagyon 
gyönyörű volt a táj, messzire ellát-
tunk.
Másnap a Sobri Jóska Kaland- és 
Élményparkba látogattunk el. Itt 
minden volt, ami egy gyereknek 
kell, hogy jól érezhesse magát. pl.: 
vízibicikli, kalandpálya, bob, go-
kart stb.
Vasárnap ügyességi versenyeken 
(pl.: csocsó, pingpong) és szelle-
mi vetélkedőkön (pl.: kérdésekre 
kellett válaszokat adnunk) vettünk 
részt. Az egyes állomásokon elért 
pontokat menetlevélben rögzítet-
ték a nagyobb diákok.
Hétfőn a balatonfüredi aquapark-
ban jártunk. Sokat csúszdáztunk 

pl.: a hagymán, az őrült folyón, az 
anakondán, de a kedvenc mégis a 
hullámmedence volt.
Este bátorságpróbát szerveztek 
nekünk a nyolcadikosok. Mindenki 
megállta a helyét. A tábortűznél 
felköszöntöttük az egyik társun-
kat, majd énekeltünk.
Kedden összepakoltunk, lemen-
tünk a tópartra és még egy utol-
sót fürödtünk a Balatonban. Ebéd 
után felszálltunk a vonatra, amely 
nagyon lassú volt, késett is, így hat 
órára értünk haza kicsit fáradtan, 
de sok-sok élménnyel gazdagodva.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Köszönjük a tábor megszervezé-
sét és az élményekben gazdag na-
pokat Andi néninek, Feri bácsinak 
és Anti bácsinak!

Kormos-Őr Tünde 
és Hangya Dóra Lilla

Az iskolára készülve készítsünk közösen vidám könyvjelzőt, hogy 
gyermekünk számára örömtelibb legyen az olvasás. Ovisok is hasz-
nálhatják az esti meseolvasásánál!:)
Alapanyagként használhatunk spatulát, színes kartont, gémkapcsot 
és nem kell hozzá más csak ragasztó, olló és fantázia. 

Elmúlt a nyár és vele együtt a vidám nyári napok is véget érnek; sokak 
számára kezdődik az óvoda, az iskola. Reméljük, a nyári feltöltődés, 
az élmények azonban még sokáig elkísérnek bennünket és mindenki-
nek lesz mire visszagondolni az őszi napokon. gasztó, olló és fantázia. 

Szeptemberben nem csak az óvoda és az iskola nyitja újra kapuit, 
hanem a Varázsöböl és benne a LÁDAFIA is. Programjainkat keres-
sétek a fb/varazsobol oldalon. 
Jó szórakozást és gondtalan őszkezdést kívánunk! 

A képek és a vers forrása: internet.

Fésüs Éva: Őszi dúdoló

Mit siratsz, te kismadár? 
Elrepült a drága nyár. 
Búzaszem nem terem 
köd szitál a földeken.

Tarka lepke merre jársz? 
Véget ért a lenge tánc 
Itt az ősz, csendes ősz, 

lopva lép a fürge őz.

Béka mondja: kutykurutty! 
Kis porontyom, menj, aludj. 

Jó gyerek nem brekeg, 
téli álom lepte meg. 

ÉLMÉNYTÁBOR

VARÁZSÖBÖL – GYEREKSAROK
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Solymos Tóni

PICUR

Hosszas, nehéz, fárasztó egy év  
után végre úgy ahogy elkészült 
az új házunk, beköltöztünk. Ba-
ráti, családi összefogással épült, 
mindenki segített aki csak élt, és 
mozgott a közelünkben. A szom-
szédok, balról egy szimpatikus 
fiatal pár két apró gyerekkel, 
jobbról Rudi Bácsiék, aranyos 
nyugdijas házaspár, - szintén vé-
gig asszisztálták az építkezést.
Hol egy vödör víz kellett az első 
időkben innen, hol egy hosszab-
bítót kellett kölcsönkérni, per-
sze árammal együtt onnan, és ők 
állták a sarat, nem vesztették el 
a türelmüket, szolgálatkészen 
álltak rendelkezésünkre, és druk-
koltak, hogy minden jól sikerül-
jön..

El is határoztuk a feleségemmel: 
csak egyszer legyen kész a ház, 
csak egyszer eljussunk oda, hogy 
beköltözünk, ezeknek a barátok-
nak, szomszédoknak megháláljuk 
amit értünk tettek. Megegyez-
tünk abban, hogy itt nincs me-
se, elsők a szomszédok lesznek, 
hiszen ha a Jóisten megsegít 
minket, még legalább húsz-har-
minc évig kell velük békességben 
együtt élni, mit szólnának, ha 
észreveszik hogy már volt buli 
nálunk, és őket kihagytuk.

Annak rendje és módja szerint 
szépen átmentünk hozzájuk, elő-
ször Rudi Bácsiékhoz, aztán Kar-
csiékhoz, a fiatal párhoz, ugyan 
gyertek már át szombat este 
hozzánk, házavatót tartunk, ké-

szítünk egy kis vadvacsorát, van 
egy kis finom mátrai borom, tisz-
teljetek meg minket.
Izgalommal készülődtünk, fá-
cánleves, vaddisznó pörkölt, és 
utána a comb szebbik részéből 
elspórolt kis "dióból" egy kis fok-
hagymás vaddisznó sült, jó feke-
te áfonya dzsemmel.
Jöttek, hozták a virágot, az aján-
dék jó kis borocskákat, és neki-
láttunk beszélgetni, csipegetni, 
majd később vacsorázni.
Hiába találkoztunk nap mint nap 
egy éven keresztül, most néhány 
óra alatt sokkal több mindent 
tudtunk meg egymásról mint 
eddig. Ki hol dolgozik, mekkora 
a család, mi a hobbi, ki melyik 
csapatnak drukkol, vannak e már 
unokák, meg efféle dolgokról 
folyt a beszélgetés, már ahogy ez 
ilyen alkalmakkor szokott történ-
ni bármilyen társaságban.
Elérkeztünk hozzám is:
- Halljuk, hogy szenvedélyes va-
dász vagy, meg az asszonyok 
súgtak ám már, hogy vadvacso-
ra lesz. A vadászatról szóló kis 
előadásból természetesen nem 
maradhatott ki Picur a vadász-
kutyám, a főszereplő sem, hiszen 
nem is lehetett őt nem észreven-
ni, ott ugrált a lábunk körül, örül-
ve a vendégeknek.
Máig nem tudom megfejteni, hogy 
érti amit beszélgetünk, vagy vélet-
len csupán a dolog, de ugye eddig 
ugrándozott mindenki körül lát-
szólag figyelmetlenül, de alighogy 
róla kezdtünk beszélgetni, azonnal 
hegyezte a fülét, letelepedett a 
szőnyeg szélére, és gyanúsan fi-
gyelte, hogy miről folyik a szó.
Egyszer csak felkapta a fejét, ez 

meglepte a vendégeket is:
- Mi van te, ez érti, hogy miről be-
szélgetünk?
- Hogy érti –e vagy sem, azt én 
nem tudom, de valamit mutatok, 
figyeljetek!
És látszólag oda sem figyelve, 
a kutyára sem nézve halkan el-
kezdtem mondani:
- Hát, gyerekek, ezzel a Picurral 
baj van. Nagyon rossz kutya. Ha 
ilyen szemtelen lesz, el fogom 
zavarni a háztól, vagy odaadom 
valakinek.

Picur először nem hitt a fülének, 
majd felkelt, és még a mondat 
végére sem értem, odajött, fá-
tyolos szemekkel nézett rám, 
leült a lábam elé, és szinte bocsá-
natkérően elkezdte nyalogatni a 
kezem fejét. Döbbenten nézett 
mindenki, ilyet még nem nagyon 
tapasztaltak.
Ezen, meg a kutya nélkülözhetet-
lenségén a vadászatnál, még so-
káig beszélgettünk.
Kotorékozik, ás, kapar, de a disz-
nózáshoz is nagyon jó, fogja, 
pörgeti a disznót. Az azért már 
nem egészen mindennapi, hogy 
vérnyomot is követ, de az semmi: 
jelzi, ha megtalálta a vadat. És 
másképp jelez, ha már dögön van, 
és másképp, ha még él. 
Nekiláttunk a vacsorának, köz-
ben ugyancsak folyt a társalgás, 
kezdett fogyni a jó kis bor, és 
ezzel párhuzamban emelkedett a 
hangulat.
- Nemcsak neked van ám ilyen 
csoda teremtményed mint a Pi-
cur, hanem nekünk is van ám! 
- mondta Rudibá, - múlt héten 
vettem egy nyulat.
- Tudjátok a nyugdíj nem vala-
mi acélos, kell egy kis pénz még 
hozzá, hát már vagy két éve há-
tul az udvarban nyulakat tartok. 
Hús is van belőle, meg el is adok 
jócskán. Nemrég vettem egy 
gyönyörű nagy hófehér csincsil-
la kannyulat. El tudjátok képzelni 
mennyi volt? Ötvenezer forint. 
De kiszámoltuk a mamával, hány 
kisnyúl lesz, és hányszor, milyen 
szépek és nagyok lesznek, higy-
gyétek el hamar meghozza az 
árát. Csak egyszer kell beruház-
ni, aztán majd jön a haszon.
Na, a vacsora végéhez értünk, 
még szétcsapattuk egy kis vad-
körtével, amúgy emberesen 
megpecsételve barátságunkat, 
búcsúzkodás, aztán kikísértük a 
vendégeket. Még a kapuban el-
szórakoztunk azon, hogy hívjunk 

taxit, vagy ne, és jó hangulatban 
ki-ki hazament.
Szép rendben, lassan teltek a na-
pok, már a következő házavatót 
terveztük, a családi és a baráti 
kört próbáltuk beosztani, kit mi-
kor hívjunk meg. Kit kivel lehet 
összeengedni, erre is figyelni 
kell, a vendéghívásnál ez komoly 
stratégiai feladat.
Egyik este, csendes fröccsöz-
getés után lefeküdtünk aludni. 
Egyszercsak a bejárati ajtó felől 
gyanús zajokra ébredtem. Ka-
parás, nyüszítés, meg mintha 
valaki ütné az ajtót. Nejem is fel-
ébredt,
- Mi a fene lehet a Picurral, nem 
szokott ez ilyen cirkuszokat ren-
dezni, nézd már meg.
És a zaj csak nem múlik, egyre 
be akar jönni valaki. Felkapcso-
lom a villanyt, papucsot veszek: 
Úristen, hajnali három óra, mi a 
fenét akar ez a dög? Kinyitom az 
ajtót, és meghült bennem a vér. - 
Mi van? -kiabál ki a feleségem az 
ágyból - mi történt? - Jézus-Má-
ria gyere ide, most aztán lesz ba-
junk elég! Állunk az ajtóban: 
- A rohadt életbe, most aztán mit 
csináljunk?!

És Picur büszkén, diadalittasan, 
ragyogó szemekkel áll az ajtóban, 
szájában a zsákmány, amit feltét-
lenül meg akart nekünk mutatni: 
Rudi Bácsi ötvenezer forintos 
hófehér csincsilla kannyula, meg-
fojtva, megtépve, egy merő sáro-
san, élettelenül. 
Nesze neked friss barátság, jó 
szomszédság, vadvacsora meg 
minden, ez a rohadt kutya tönk-
retett mindent. Nemhogy segít-
séget, de még jó szót, köszönést 
sem kapunk ezekután, hogy az 
egekig magasztalt, legokosabb, 
legügyesebb vadászkutyánk, ket-
recéből kirángatva megöli a házi-
nyulukat..

Azonnal összeült a válságstáb. 
Van még reggelig néhány óránk, 
mi a fenét lehetne kitalálni. A 
feleségem agyából pattant ki a 
szikra, és azonnal nekiláttunk a 
megvalósításnak, a nagy életre-
keltő műtétnek. Elő a gyerekkád-
dal, bele szépen a langyos vizet, 
finom illatos mosószert, meg a 
döglött nyulat. Negyedóra múlva 
hófehéren, hajszárítóval megszá-
rítva úgy ragyogott az ötvenezer 
forintos csincsilla, hogy szebb 
volt mint újkorában.
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Eddig oké, a terv második fele volt 
a nehezebb, úgy visszacsempészni 
a ketrecébe, hogy Rudi Bácsi ész-
re ne vegye. A baj az, hogy enyhén 
hajnalodik, és az öreg elég korán 
kelő. Lesz ami lesz el kell indulni, 
mert teljesen rám világosodik, az-
tán még valaki azt hiszi, hogy lopni 
megyek át.
A kert hátuljában átmásztam a ke-
rítésen, a nyúl egy nejlonzacskó-
ban, és az ólak mögött óvakodtam 
a még élő nyulak felé, eszméletlen 
mázlim van, hogy ezek nem lár-
máznak, és az öregnek kutyája 
sincs.
Látom, nyitva a ketrecajtó, gyor-
san be a nyulat, és már ott sem 
vagyok. Megdöglött az éjjel, vagy 
mit tudom én, mi lesz a reakció, 

de legalább hozzánk mostmár 
semilyen nyom nem vezet. Elalud-
ni nem tudtam, mindenen járt az 
eszem, kellett ez nekünk? A fene 
egye meg.
Lehetett hat, negyed hét, hogy 
így magamban morfondírozva el-
aludtam nehezen. Szerintem két 
percet sem hunytam, csengetésre 
ébredtem. Mellettem felül az asz-
szony.
- Csöngettek, hallod? - Hallom 
ám, a rosseb ott egye meg, biztos, 
hogy a Rudi Bácsi.
Elképzelni sem lehet, hogy mit áll-
tam ki, míg az ajtóig elvánszorog-
tam.
- Ki az?
- Rudi Bácsi vagyok. Gyerekek 
fent vagytok már, bejöhetek egy 

kicsit?
Tudtam. Az ötösöm jött volna így 
be. Bejött, leültettem az öreget. 
Gyanúsan fehér, szinte reszket 
minden porcikája. - Nem tudjátok 
elképzelni mi történt az éjjel.
Dehogynem, Rudi Bátyám, - gon-
doltam magamban - az a baj, hogy 
mi aztán pontosan tudjuk, hogy mi 
történt az éjjel.
- Most vagy megbolondultam, 
vagy egyszerűen hallucinálok, 
- kezdi az öreg - vagy valami go-
nosz tréfát űz velem a sors. Kép-
zeljétek. Tegnapelőtt megdöglött 
a szép nagy csincsilla nyulam, ki-
vittem, és elástam a kert végében, 
a fene ott egye, hiába adtam ki 
érte annyi pénzt, úgy látszik beteg 
volt. Ma kimegyek, hogy a többit 

etetem, odanézek a ketrecébe, 
és nem hittem a szememnek, két-
szer is megdörzsöltem: ott a fehér 
nyúl. Nem. Az nem lehet igaz, hát 
én ástam el, a saját kezemmel. 
Megfogtam, mondom hátha opti-
kai csalódás, de az anyja úristenit, 
hát ez még meleg!
Most ezt mondjátok meg, mi van 
itt! Soha senki nem fogja ezt ne-
kem megfejteni, gyertek át, néz-
zétek meg velem, ott van –e még, 
vagy álmodtam az egészet!
A történet tovább nem szól, nem 
is lehet fokozni, ragozni, de egy 
dolog igaz. Ahogy Rudi bácsi meg-
jelent, Picur eltűnt, mint a kámfor. 
Elő se bújt estig. 

Solymos Tóni

A SZÉPKORÚ ILONKA NÉNI, 90. SZÜLETÉSNAPJÁNAK KÖSZÖNTÉSE

Gyönyörű napsütötte reggelt 
hozott 2018. július 9-e, amelyen 
Németh Jánosné, Iván Ilona, azaz 
Ilonka néni, településünk szépkorú 
lakójának 90. születésnapját ün-
nepelhettük meg otthonában.

Szolnoki Gábor polgármester, 
Szegedi Zsuzsanna anyakönyvve-
zető és Marczell Judit tett látoga-
tást ezen a jeles napon.

Az ünnepelt lánya, Ilonka fogadott 
bennünket a kapuban, majd befelé 
menet megcsodálhattuk a gon-
dosan megművelt kertet, végül a 
tűző naptól védett teraszon várt 
minket Ilonka néni.

Polgármester úr köszöntő szavak 
kíséretében átadta a gyönyörű-
en elkészített virágcsokrot és 
Magyarország Miniszterelnöke 
jókívánságait egy bőrkötéses kö-
szöntő emléklap formájában.

Ilonka néni lánya hellyel kínált 

bennünket a teraszon, majd té-
rült-fordult, süteményt, üdítőt ho-
zott nekünk.

Természetesen, mint ilyenkor 
mindig, kértük, hogy a néni mesél-
jen életéről kicsit.

90 évvel ezelőtt, ezen a napon 
látta meg a napvilágot, Tárnokon. 
Másfél évvel a születése után a 
baracskai Annamajorba költözött 
a család, ott éltek sokáig, de a há-
ború megviselte az ottani gazda-
ságot, el kellett költözniük, így hát 
visszajöttek a Tárnok közelében 
lévő Erdőhátra. Ilonka néni ekkor 
már 19 éves volt, így ő már Pesten 
kezdett dolgozni egy családnál, 
házvezetőként, ahol ott is lakott. 
Ott családtagként kezelték, jó 
sora volt, nem panaszkodott, 
megszerette munkaadóit, és azok 
családtagjait.

1949-ben ismerkedett meg Né-
meth Jánossal, akihez 1950-ben 

férjhez ment. A házasságukból 
két gyermekük született, és aki-
ket tisztességesen neveltek fel. A 
fiúgyermekük egy unokával aján-
dékozta meg őket, de azóta már 
a második dédunoka is megszü-
letett. A lányának nem született 
gyermeke.

Férje 1986-ban hunyt el, azóta 
egyedül élt, de 2001 óta lánya, 
Ilonka viseli gondját nagy szere-
tettel, példamutatóan.

Kérdésünkre, hogy Ilonka néni 
mivel tölti szívesen napjait, el-
mondta, hogy napközben szívesen 
pihenget a teraszon, vagy napila-
pokat, újságokat olvas a gyönyö-
rűen megművelt kertben.

Ilonka néni lánya elmondta, terve-
zik a családi köszöntést július 14-
én hozzátartozókkal, barátokkal, 
mert szeretnék édesanyja szüle-
tésnapját méltóképpen megünne-
pelni, szeretnének édesanyjuknak 

örömet szerezni.

Végül Polgármester úr feltette a 
néninek a szokásos, fontos kér-
dést, ami így a köszöntések alkal-
mával mindig elhangzik, és örök 
dilemmea: vajon mi a hosszú élet 
titka?

Ilonka néni mosolyogva válaszol-
ta: hát ő azt nem nagyon tudja, de 
egy biztos, nem szed gyógyszert, 
egészségesen él, és élte az életét 
mindig is, sok munkával, és szere-
tettel.

Kifelé menet búcsúzóul még a néni 
kezét fogva újra megcsodáljuk a 
virágokat, szőlőlugasokat, növé-
nyeket, majd búcsút intünk továb-
bi szép napot kívánva…

Isten éltesse Ilona nénit, boldog 
születésnapot kívánunk.

Szegedi Zsuzsanna
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 Nyárzáró Lecsófesztivál és Falunap

Nyolcadjára szervezték meg 
Tárnokon augusztus 25-én, a 
Lecsófőző Fesztivált és Falu-
napot, és idén is teljes gőzzel 
beleadtak mindent a program-
szervezők annak érdekében, 
hogy senki ne unatkozhasson, 
aki ellátogat a Polgármesteri 
Hivatal mögötti parkolóba és a 
sportpályán megrendezésre ke-
rülő eseményre.

Akik úgy érezték, hogy Tárnok 
legjobb lecsóját tudják megalkot-
ni, azok már 10.00 órától elfog-
lalhatták helyeiket, és 12 órakor 
kezdhettek el főzni. Aki inkább 
más terepen akarta kipróbálni 
magát, az például részt vehetett 
a Tárnoki Rendőrőrs jóvoltából 
traffipax futáson, vagy rúghatta 
a 11-eseket.

A kisebbek trambulinokban, ugrá-
ló várakban, mászó piramisokban 
és igazi cirkuszi játszóterekben 
vezethették le fölös energiájukat 
a szülők legnagyobb örömére.

Aztán amint kiderült, kié a leg-
jobb lecsó, kezdődhettek a szín-
padi produkciók: előbb helyi és 
környéki tehetségek mutatkoz-
tak be a színpadon, majd a Roc-
kMenBand zenekar következett. 
Az esti sztárvendég, Gáspár Laci 
koncertje után pedig tűzijátékkal 
vettünk búcsút a nyártól.

A programok mellett egész nap 
kisvonat járt körbe településün-
kön a hivataltól a falu felé, ame-
lyet ez alkalommal is ingyenesen 
lehetett igénybe venni.

Lecsófőző verseny helyezettjei:
'.Zátony csapata
II. Csimpampó csapata
III. Tigris csapat

Támogatók:
MI-IS 18 FRUIT KFT
Petró-Húsbolt Kft.
Tárnoki GoodsMarket

Fotók: Kalácska János

LECSÓ, CIRKUSZI JÁTSZÓTÉR, GÁSPÁR LACI ÉS TŰZIJÁTÉK
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Egyesületi hírek

10 éves Jubileumi vizsgakoncertet 
tartottunk a művelődési házban 
2018. június 16-án. Erre tiszte-
lettel meghívtuk azokat, akik e 
hosszú idő alatt rendszeresen se-
gítették munkánkat. Köszönetet 
mondtunk Szolnoki Gábor polgár-
mester úrnak, Dobos Erikának a 
Tárnoki Lokálpatrióták elnökének, 
Bohn Hédinek és dr. Seres Zsu-
zsannának.

Egy kis visszaemlékezés a Tárnoki 
Ütős Együttes Kulturális Közhasz-
nú Egyesület alakulási időszakára. 
Az alapító okirat szerint 2008-ban 
a tíz fővel alakult meg. Dr. Seres 
Zsuzsanna levezető elnök segí-
tésével. Ekkor megszavaztuk az 
Egyesület tisztségviselőit, vala-
mint megterveztük az egyesület 
céljait, amely bekerült az alap-
szabályba. A szó szerinti szöveg 
a következőképpen olvasható: az 
egyesület az alább felsorolt célo-
kat kívánja elsődlegesen elérni:
• az ütős és dobhangszerek, 

valamint e hangszerekre írt 
muzsika bemutatása, meg-
szerettetése, ismereti ter-
jesztése,

• Tárnok Nagyközség ren-

dezvényein, valamint egyéb 
elsősorban kulturális rendez-
vényeken való szereplés,

• a régió kulturális hagyomá-
nyainak ápolása, 

• ütős hangszerek népszerű-
sítése, fiatal tehetségek fel-
kutatása és segítése, zenei 
képességeik fejlesztése terén 
zenei nevelésük,

• a kapcsolatteremtés kiszé-
lesítése, ütős együttesek 
találkozóinak szervezése, il-
letve ütős tanszakokkal való 
együttműködés,

A kitűzött céljaink megvalósításá-
hoz szükség volt az önkormány-
zat, a szülők és a növendékek 
együttműködésére.
Elvégzett munkáinkról írásban 
beszámoltunk a bennünket támo-
gató önkormányzatnak, személy 
szerint Szolnoki Gábornak. Köszö-
net illeti a polgármester urat, hogy 
minden évben biztosította ré-
szünkre a pályázati támogatások 
lehetőségét. Az együttműködési 
megállapodásunkban leírtak sze-
rint felhasznált anyagiak évek óta 
biztosítják egyesületünk zavar-
talan működését. Így hozzájárul-

nak fiataljaink koncert látogatási 
(Nemzetközi Dobos Gála Ceglé-
den, és a dobtábor részvételi dí-
jaink) költségeihez is. A dobtábor 
egy hetes részvételi díjának felét 
vagy kétharmadát a támogatási 
összegből szoktuk fedezni.

A dob és ütőhangszerek iránti lel-
kesedés és szeretet a hosszú évek 
alatt semmit sem változott. Több 
generáció nőtt fel ebben a szel-
lemben. A dobok ritmusainak ősi 
varázsa lüktet mindannyiunkban. 
Ez a varázs, ez a szerelem nem 
engedi el soha többet azokat, akik 
már megérezték az ízét.

A kezdeti próbálkozások termé-
szetesen tele voltak gyermekbe-
tegségekkel, de lépésről lépésre 
igyekeztünk felnőni a mindig vál-
tozó feladatokhoz.

Néhány adat a megvalósított cé-
lokból. Tárnoki műsorokban főleg 
nemzeti ünnepeken sokszor és 
rendszeresen felléptünk. Létre-
hoztuk az első kistérségi ütős 
találkozót, amelyen kilenc állami 
zeneiskola vett részt. A HírTv és az 
RTL Klub élő egyenes adásaiban is 
lehetőséget kaptunk a bemutatko-
zásra.
A Tárnoksprint Egyesület Tófutás 
rendezvényein évekig adtunk kísé-
rő zenét. A Budapesti Sportiroda 
felkérésére 2011 óta részt ve-
szünk, mint zenei közreműködők 
35-40 ezer sportolóval a SPAR 
Maraton Nemzetközi Futóverse-
nyén. Koncertet adtunk a Fradi 
pályán a Drogmentes Ifjúságért 
rendezvényen. A Nyárbúcsúztató 
Lecsó Fesztivállal egybekötött Fa-
lu Napokon minden évben műsort 
adtunk. Adventi koncertjeinken 
a közelgő karácsony hangulatát 

idéző zenékkel a harangok zúgá-
sát vittük az emberek szívébe és a 
katolikus templom öreg falai közé. 
A régiónktól, sőt budapesti állami 
zeneiskoláktól is gyakran kap-
tunk bemutatkozási lehetőséget. 
A Magyar Állami Operaházból is 
érkezett felkérés ütőhangszeres 
bemutatkozásra. Ezek a koncer-
tek ifjúsági bérleti műsoraik kere-
tében zajlanak. Közreműködtünk 
Györffy Gergő hegedűművész 
több szerzői estjén is, így Bécs-
ben a Haus der Music meghívásá-
ra, a Zene világnapján. A Klauzál 
Gábor Művelődési Centrumban, 
a Törökbálinti Munkácsy Mihály 
Művelődési Házban és legutóbb 
Budapesten a Kossuth díjas Matuz 
István fuvolaművésszel léphet-
tünk fel. Koncertjeink után fejben 
újra végigjátsszuk az ott elhang-
zottakat.

A zene célja az, hogy minél több 
örömöt, felszabadult gondolatot 
és boldogságot adjon a zeneértő 
és a zenével még ismerkedőknek. 
Ez a mi munkánk és talán nem is 
kevés.

TÍZ ÉVES LETT A TÁRNOKI ÜTŐSEGYÜTTES
JUBILEUMI VIZSGAKONCERT ÉS DOBTÁBOR 2018-BAN
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Mozgalmas heteket éltek át fiataljaink június 
hónapban. Az általános iskolák, szakközépisko-
lák, gimnáziumok nagyjából június 15-én fejez-
ték be a tanévet.
Ütőseink évzáró vizsgakoncertje pedig június 
16-án volt. A sűrű program ellenére tanulóink 
mégis fegyelmezetten, kiváló teljesítménnyel 
zárták a tanévet.
Egy kis szünet után június 24-én máris kez-
dődött a 9. „Rudimental” Dobtábor. Ennek az 
eseménynek a Halásztelken működő Bocskai 
István Református Oktatási Központ adott 
otthont. Az országból a jelentkezők közül 60 fő 
oktatására nyílt lehetőség. A Tárnoki Ütősök 
pártfogoltja Veres András kitűnően és gyorsan 
beilleszkedett a különböző korú és felkészült-
ségű fiatalok csapatába. 
Hét ütőhangszer tanár vállalta a különböző 
ritmus és dallamjátszó hangszerek oktatá-
sát. Három kolléga a dobfelszerelésen való 
„közlekedést”, kettő a marimba technikáját, 
egy az ütőhangszeres kamarazenét egy pedig 
a dél-amerikai és afrikai eredetű hangsze-
rek (konga, bongó, timbales, claves, maracas, 
guiro, cow, bells, agogo, stb.) oktatta,  ismere-
tét tanította.

A programsorozat az alap és középfokon tanuló 
főtanszakosok részére indult, készült. A tábor 
vezetője, Köte Zoltán tanár úr volt, a szervezés, 
rendezés feladatait Hanol Franciska tanárnő 
látta el. A tábor logója hirdette: „Gyere és üsd 
el velünk az időt.” 
Az időt valóban együtt töltötték el, hiszen a 
különböző hangszereket oktató tanárok a dé-
lelőtti és délutáni foglalkozásokon egyéni és 
csoportos feladatokkal látták el a fiatalokat.
A tábor utolsó napján fergeteges sikerű kon-
certet hallhatott és láthatott a teltházas néző-
tér.
A kis ütős együttesben, melyben Veres András 
is részt vett, kiválóan teljesített. 
Nagy sikerük egész heti odaadó közös munká-
juk eredményeként született meg. Gratulálunk!
A kurzuson résztvevők részére az Oktatási 
Központ Kollégiuma kiváló szállást, napi ötszöri 
étkezést, és korszerű sportolási lehetőségeket 
biztosított. Köszönjük!
A tábor részvételi díja 45000 forint volt, mely-
hez jelentős összeggel járult hozzá Tárnok 
Nagyközség Önkormányzata. Köszönjük!

Riha Emil

Jubileumi vizsgakoncertünk há-
rom fő részből tevődött össze:
• ütőhangszeres kortárs kama-

razene (Györffy Gergely szá-
munkra komponált műveiből),

• Rock, Pop-rock, Metál, Blues 
stílusok autentikus bemuta-
tása,

• dél-amerikai latin zenék.

A ma már ritkán hallható ritmusok 
és melódiák felidézése a Cha-Cha 
Rumba és Samba stílusok világá-
ból.

Növendékeink az oktatás kezdeti 
lépéseitől a legmagasabb szintig 

bemutatták rátermettségüket 
és felkészültségüket. A ritmus 
hangszereken és a dallamjátszó 
ütőhangszereken (marimba ha-
rangjáték) is kiválóan zenélnek.

Igazán megérdemlik, hogy alfabe-
tikus sorrendben nevük is szere-
peljen: 
• Botta Dukát Dominik, 
• Drewitt Bradley, 
• Drewitt Elli, 
• Fekete Hanna, 
• Lázár Viktor, 
• Marczell Soma, 
• Marozsán József, 
• Molnár Áron, 

• Muzsai Farkas, 
• Pátkai Réka, 
• Prókai Attila, 
• Rosta Zalán, 
• Tóth Janka, 
• Ujcz Regina, 
• Vadkerti Nándor, 
• Veres András és 
• Zsikla Levente.

Köszönet a kedves szülőknek, 
nagyszülőknek, hogy családi ösz-
szefogással biztosították és je-
lenleg is biztosítják a fiatalok 
többirányú tanulását, beleérte a 
zenei oktatást is.

Köszönet illeti a művelődési házat 
vezető Élő Katalint és munkatár-
sait az előadásra szépen előké-
szített teremért és a figyelmes 
emberi hozzáállásért.

Nagyon köszönjük Botta András-
nak, hogy évek óta önként és ön-
zetlenül segíti fellépéseinket. Sok 
sok hangszerünk szállítása és a 
létfontosságú hangosítás ellátása 
nélkül koncertjeink nem tudnának 
működni.

Riha Emil 

DOBTÁBOR HALÁSZTELKEN: „GYERE ÉS ÜSD EL VELÜNK AZ IDŐT”

Veres András és Riha Emil a koncert előtt
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ÓRIÁSI SIKER: MILÁK KRISTÓF EURÓPA-BAJNOK 200M PILLANGÓN

2018. SZEPTEMBER 3-ÁN MINDEN ISKOLÁBAN BECSENGETNEK…

Milák Kristóf arany-, Kenderesi Ta-
más pedig ezüstérmet szerzett 200 
méter pillangón (augusztusban) 
az úszók Glasgow-ban zajló Euró-
pa-bajnokságán.

A 18 éves Milák 1:52.79, a 21 eszten-
dős, olimpiai harmadik Kenderesi 
1:54.36 perces idővel csapott célba.

Az elődöntőből a fináléba Kendere-
si került a legjobb, Milák a második 
idővel, igaz, az előfutamban mind-
ketten gyorsabban úsztak, amire 
szükségük is volt, mivel a négy ma-
gyar induló közül – a szabályok sze-
rint – csak kettő juthatott tovább 
az elődöntőbe. A 2010-ben ifjúsági 
olimpiai bajnok Biczó Bence pedig a 
mezőny harmadik, míg a címvédő, 
2015-ben világbajnok Cseh László 
az ötödik idejével esett ki. Az olim-
piai bronzérmes Kenderesi a szám 
előtt még arról beszélt, hogy csak 
akkor lehet esélye megszorítani ri-
válisát, ha az elején lőtávolon belül 
tud maradni. Milák hangsúlyozta, 
egyszerűen a győzelemmel nem 
lenne elégedett, kiemelkedő időt is 
szeretne úszni mellé.

A rajt után Milák a várakozásoknak 
megfelelően az élre állt és óriási ira-
mot diktált, s féltávnál már másfél 
másodperc volt az előnye. Az utolsó 
ötvenre fordulva nem volt kérdés a 
győzelme, csak az Európa-csúccsal 
harcolt, de végül kilenc századdal 
elmaradt attól. Mindeközben Ken-

deresi a tőle megszokott kiváló haj-
rával lett második.

Milák a verseny után hangsúlyozta, 
túlságosan is szerette volna meg-
dönteni Cseh László 2008-as Euró-
pa-csúcsát (1:52.70), ezért a végére 
nem maradt már ereje.

„Túl gyorsan kezdtem, ezért nem 
sikerült a második száz, az utolsó 
ötven pedig már csípett. A kétszáz 
pillangó előtt mindig izgulok, hiszen 
ez a fő számom, ahol a legjobban 
akarok úszni” – mondta a bajnok.
„Jó időt úsztam, végre valami más 
színű érem. Nagyjából erre az ered-
ményre számítottam, elégedett 
vagyok. Mostantól a jövő évi világ-
bajnokságra készülök” – mondta 
Kenderesi.

Milák a magyar úszóválogatott első 
aranyát nyerte Glasgow-ban.

100 méter pillangón negyedik 
helyen ért célba Milák Kristóf a 
glasgowi felnőtt úszó Európa-baj-
nokság záró napján. 

Milák az első felnőtt Európa-baj-
nokságán így egy aranyérmemmel 
zárt, miután a 200 pillén elért első 
helye mellett 50-en 37-ik, 100-on 
negyedik lett. Jelen pillanatban azt 
érzem, nem vagyok csalódott emi-
att az Eb miatt – nyilatkozta.

Kenderesi Tamás és Milák Kristóf az eredményhirdetés után, az úszók  
Glasgow-ban zajló Európa-bajnokságán. Fotó: MTI

Új tanév, van, akinek új iskola, új ba-
rátok, új közösség. Azonban az oda-
figyelés, az óvatosság, a biztonság 
fontossága a régi!
Néhány jótanács annak érdekében, 
hogy a tanév sikeres, örömteli és 
biztonságos legyen:
Iskolába menet, illetve hazafelé a 
közlekedési szabályokat minden 
esetben be kell tartani!  Olyan útvo-
nalon közlekedj, melyet a szüleiddel 
már bejártál, és amely lehetőleg 
nem elhagyatott, kihalt. Minden 
esetben a jól kivilágított, ismert és 
biztonságos útvonalakat használd!
Értékeidet (pl.: mobiltelefon, kész-
pénz stb.) soha ne tartsd jól látható 
helyen, hiszen ez szemet szúrhat 
rossz szándékú embereknek!
Ismerd szüleid elérhetőségét, te-
lefonszámát, hogy gond esetén el 
tudd érni őket!  Amennyiben ké-

sőbb indulsz haza az iskolából vagy 
programot szervezel magadnak, 
értesítsd szüleidet, hiszen ők időre 
várnak haza.
Soha ne szállj be idegen ember au-
tójába, lehetőleg idegen emberrel 
szóba se állj!
Az erőszak soha nem old meg sem-
milyen problémát, vitát. Játékból, 
viccből vagy csak a diáktársak előt-
ti „menőzésből” sem szabad a másik 
embert tettleg, szavakkal vagy az 
interneten keresztül bántani, sérte-
getni, megalázni, nevetségessé ten-
ni. Ezeknek súlyos következményei 
is lehetnek. 
Az interneten nem minden az, ami-
nek látszik. Légy óvatos a közössé-
gi oldalak használatával! Ne tedd 
nyilvánossá címed, telefonszámod, 
egyéb személyes adataidat a közös-
ségi oldalakon, mert ezzel visszaél-

hetnek, akár zaklathatnak.
Fontos tudnotok, hogy az általános 
iskolák többségének (és néhány 
középiskolának is) van iskolaren-
dőre, aki rendszeres kapcsolatot 
tart az intézmény vezetőségével, 
a diákokkal. Meghívás esetén jelen 
lesz a jelentősebb rendezvényeken 
(tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, 
szülői értekezlet). Az iskolarendőr 

nevét, elérhetőségét a programban 
résztvevő iskolákban plakáton te-
szik közzé. Ha problémátok, kérdé-
setek van, bátran forduljatok hozzá! 
Sikeres, biztonságos tanévet kívá-
nunk! 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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TÓTH BALÁZS BEMUTATKOZÁSA
Pedagógus, valamint közgazdász 
végzettséggel rendelkezem, de 
hivatásommá közel két évtizede 
végül az humánerőforrás me-
nedzsment szakterület vált. Ezen 
időszak során több nemzetközi és 
hazai nagyvállalatnál tevékeny-
kedtem; jelenleg egy 1300 főt 
foglalkoztató autóipari beszállító 
vállalat HR igazgatója vagyok.
Egy Galga-mentén található kis 
faluban, Nógrádkövesden nevel-
kedtem; ahol már gyermekko-
rom óta fontossá vált számomra 
a kárpát-medencei népi kultúra, 
valamint egy aktív közösségi lét 
együttes megélése. Közel 35 év 
néptáncos múlttal rendelkezem 
mára, amelyből az egyik fő állo-
más a salgótarjáni Nógrád tánc-
együttes volt, ahol a tárnokiak 
által is megismert Hájas Tibor 
volt az első mesterem. Ezt köve-
tően 20 éven keresztül a Jászság 
Népi Együttes táncosaként vet-
tem részt az együttes országos 
és határon túli sikereiben. Csa-
ládommal négy éve élek Tárno-
kon, de már korábban rendszeres 
résztvevője voltam az Egyesület 
által lebonyolított táncházaknak - 
többször, mint oktató is.
A Hajtóka Közhasznú Egyesület 
felkérését, ill. a Közgyűlés felha-

talmazását, amely szerint átve-
szem az elnöki poszt felelősségét 
Rádó Gyulától éppen a fentiek 
okán fogadtam el, hiszen úgy ér-
zem, e felkérés kapcsán tovább-
ra is aktívan tudok tenni majd e 
közösség további fejlődéséért. 
Fontos számomra, hogy a Hajtóka 
Táncsoport, a Szlovák Kórus, va-
lamint a nemrégiben útnak indult 
Asszonyműhely értékeit tovább 
vigyük a következő években, s 
amennyiben módunk lesz rá, egy 
gyermekcsoport működtetésébe 
is belefoghatunk majd.
A Közgyűlés választásának továb-
bi eredménye: Magyar Endre And-
rásné, alelnök, valamint Fekete 
Erzsébet Zsuzsanna, titkár.
A leköszönő vezetőknek, Rádó 
Gyulának és Szoloszkáné Lepnyák 
Alíznak hálásan köszönjük áldoza-
tos, önzetlen munkájukat és szíves 
támogatásukat!
Minden kedves tárnoki Olvasótól 
szívesen vesszük a jövőben is az 
Egyesület támogatását; és termé-
szetesen, szeretettel várunk majd 
Mindenkit a legközelebbi táncházi 
mulatságunkba is!

Tisztelettel: 
Tóth Balázs

a Hajtóka Közhasznú 
Egyesület elnöke

VÁLTOZÁS A TÁRNOKI HAJTÓKA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉLÉN



22 2018. Szeptember

Automata 
mosógép 

javítás
garanciával, 
hétvégén is.

Javítás esetén
ingyenes 
kiszállás.

06 (20) 288 5148

NAPRAKÉSZ 
INFORMÁCIÓKÉRT 

KÖVESSEN 
MINKET ONLINE:

WWW.
TARNOKHIR.HU
HIRDETÉSFELADÁS:

INFO@TARNOKHIR.HU

+36 20 352 2271

TÁNCTANFOLYAM 
2018. szept. 5-től szerdánként 18 órától 20-ig.

Keringő, salsa, rumba, rocky, mambo 
és más táncok

Tárnok, Rákóczi útca 78. általános 
iskola aulájában. 
1500 Ft/alkalom
06 303848044

Kertfenntartás, 
sövénynyírás, 
gyeptelepítés, 
térburkolás, 

öntözőrendszer, 
kerttisztítás.

Kapuvári Tamás 
okl. agrármérnök

Tel: 
06 30 560 8052

www.kapukert.hu

Idős 
gondozást 

vállalok 
Tárnokon, 

referenciával.

Tel: 
06 30/ 475 9425

Hirdetés
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CATERING

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

hancs .hu

hancs@hancs.hu

Teljes körű 

rendezvényszervezés és 

vendéglátás.

Színvonalas étel 

kínálat

A természetközelitől 

 az exklúzív esküvőig

Öné az ünnep

a mi dolgunk

a többi

Keressen minket

VÁLLALOK: 
• Duguláselhárítást,
• Womas csatornatisztítást, 
• Kamerás csatornavizsgálatot 

FIX áron, rövid határidővel, 
30 NAP GARANCIÁVAL 

az év minden napján.

BELÁ
N

 G
ERG

ELY



Felelős szerkesztő: Szalai Nikolett
Kiadó és szerkesztőség címe: 

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

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

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

1Jelen ajánlat a 2018. július 2-től megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 vásárlása esetén, amennyiben 
az új Peugeot 2008 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 4 090 000 Ft indulóár a 
Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt- és hasz-
nált Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlat 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-márkake-
reskedésünkben, illetve keresse fel a www.peta.hu honlapot!
*Minden 2018. július 2. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített 2008 személygépkocsi vásárlá-
sa esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk aján-
dékba. 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.

A Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE változat vegyes átlagfogyasztása: 4,9 l/100 km, 
CO2-kibocsátása: 114 g/km.

PEUGEOT 2008 SUV

GAZDAG FELSZERELTSÉGGEL

MÁR 4 090 000 FT-TÓL  
HASZNÁLTAUTÓ-
BESZÁMÍTÁS ESETÉN1 

Groupe

Csak magánszemélyeknek,   
további feltételek   
teljesülése esetén.**


