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Tárnokhír
XI. Disznóvágás                                 (17.o.) Egészségügyi szűrőbusz Tárnokon (8. o.)       DIGI: Aláírásgyűjtés kezdődött    (6.o)

     Vágányzári menetrend                   (7.o.)

10 éves a Hajtóka Egyesület 
kiállításmegnyitó 
Művelődési Ház

Kertbarát kör  
Művelődési Ház

Tárnoki Bor és Gasztroklub 
alakuló estje 
Művelődési Ház

Nemzeti ünnep
Művelődési Ház, 
Kegyeleti park

Véradás
Általános Iskola

Szlovák klub
Művelődési Ház

Jam party
Művelődési Ház

Bakancsos túra-
Látogatás a Kőfejtőbe
Egészségház

Krvatacska 
Öreg-hegy

Tárnoki Asszonyműhely
Művelődési Ház

Filmklub
Művelődési Ház

#PALETTA
Települési programajánló

MÁRC.2.
16.00

MÁRC.6
17.00

MÁRC.9.
19.00

MÁRC.11.,25
17.00

MÁRC.13.
19.00

MÁRC.15.
10.00

MÁRC.20.
15.00

MÁRC.23.
17.00

MÁRC.23.
19.00

MÁRC.24.
10.00

MÁRC.24.
15.00

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKBEGYŰJTŐ AKCIÓ

Egészségház parkoló

4. oldal

2018.03.24.
07.00-12.00



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

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

SZOLNOKI GÁBOR

DR. ARADSZKI ANDRÁS
2018. március 6., 18.00 óra
2461 Tárnok, Rákóczi út 90. (CBA épülete)
Előzetes bejelentkezés szükséges: +36 (30) 327 6100

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

FONTOS TELEFONSZÁMOK

A Tárnokhír következő száma
2018. április elején jelenik meg.

A lapzárta ideje 2018. március 15.
Várjuk minden intézmény, szervezet aktuális híreit, 

felhívásait és programjait, illetve e szervezetek 
és kedves olvasóink írásait. 

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

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

és eljut minden tárnoki háztartásba. 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

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

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK:
• Március 22.     14.00
• Április 19           8.30
• Május 24.         14.00
• Április 21.          8.30

Szelektív-hulladék elszállításának 

következő időpontja:

MÁRCIUS 12.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

Hétfő:    8.00 - 16.15
Szerda:  8.00 - 16.15
Péntek: 8.00 - 11.15
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• 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:



Egy település döntéshozóinak fele-
lőssége nagy.
Nem csak abban kell helytállni, 
hogy vezetni kell a települést, irá-
nyítani intézményeinek munkáját, 
megtervezni a jövőjét, hanem ha a 
szükség úgy hozza, ki kell állni na-
gyobb társadalmi dolgok mellett is. 
Ilyen döntés például az is, amikor 
kiállunk környezetünk védelméért, 
az élhető jövőért és például a köz-
lekedés, az energia előállítás terén 
környezetvédelmi beruházásokat 
támogatunk.
Ilyen döntés volt az is, amikor 
2013-ban csatlakoztunk a székely-
földi polgármesterek melletti szo-
lidaritási kezdeményezéshez, és a 
Polgármesteri Hivatalra mi is kitűz-
tük Székelyföld zászlaját.
Legutóbb, 2016 januárjában arról 
határoztunk, amellett álltunk ki, 
hogy elutasítjuk a kötelező betele-
pítési kvótát. 
Azt a kvótát, amiről akkor sokan 
mondták, hogy nem létezik, nem 
lesz ilyen, azóta azonban világos-
sá vált, hogy határozott tervként 
létezik, és nagyon komoly erők 
szövetkeztek és szövetkeznek an-
nak végrehajtására, ha kell, az azt 
vitató országokra, nemzetekre való 
rákényszerítésére. 
Jól döntöttünk, amikor meghoztuk 
határozatunkat.
Most pedig ilyen döntés előtt állunk 
akkor, amikor hitet kell tennünk 
amellett, hogy szeretnénk gyerme-
keink és unokáink, a jövendő gene-
rációk számára biztosítani magyar, 
magyarországi, európai jövőjüket.
Gondoljon bárki, bármit a mai eu-
rópai valóságról, egy dolog tagad-
hatatlan, migrációs válságban van 
kontinensünk, és erre a válságra a 
nemzetek, azok szervezetei külön-
bözőképpen reagálnak. 
Különböző terveket, rendeket és fo-
galmakat alkotnak arról a dologról, 
amire a mi életünkben, de sok előző 
generáció életében nem volt példa. 
Kutatják az okokat, találgatják a cé-
lokat, és keresik a megoldás lehető-
ségét. Ezt teszi kormányunk is. 
Természetesen ma mindezt a mun-
kát kiemeli, áthangolja, árnyalja 
avagy beárnyékolja, – kinek-kinek 
érzése szerint – az az aktuálpolitikai 
tény, amit úgy nevezünk, hogy or-
szággyűlési választások. 
Ettől függetlenül a tények tények 
maradnak.
Magyarországon a mai közbeszéd-
ben ezt a bonyolult folyamatot 
„Soros-terv” néven nevezzük, ez a 
fogalom az, ami minden érdeklődő 

ember számára azt az óriási prob-
léma halmazt jeleníti meg, amit a 
migráció okozta válság nemzetünk-
re kényszerít. 
Ma nem lehet pontosan előre látni 
azt, mi lesz Európa sorsa e válság 
következtében, nekünk azonban 
mindent meg kell tennünk azért, 
hogy országunk, nemzetünk jövő-
jének alakítása saját akaratunkon 
múljon.
A napi tudósításokat figyelve az 
már látható, hogy a tények hatásá-
ra bekövetkezett a változás a poli-
tikában is, a kormány politikájával 
egyre több párt ért egyet az alapok 
tekintetében, ami azt jelenti, hogy 
ellenőrizetlenül, vagy bármilyen 
kényszer hatására országunk te-
rületére ne jöhessenek ismeretlen 
emberek.
Ezt nem szabad természetesen 
összekeverni azzal, amikor valaki 
a törvényeknek és szabályoknak 
megfelelően menekültként jelent-
kezik országunkban. 

A bevándorlók között bizonyosan 
vannak menekültek is. Nemzetünk 
befogadó nemzet, nemzeti kultú-
ránk színes, aki megérti és elfogadja 
kultúránkat, hitünket, történelmün-
ket, részesévé válhat közössé-
günknek. A keresztényi értékrend 
alapján, aki üldözöttként érkezik 
országunkba, törvényeink szerint 
számíthat segítségünkre, az ő be-
fogadásuk keresztényi és törvényi 
kötelességünk.
Jól látható az a folyamat is Európa 
szinte minden országában, hogy 
a „Soros-terv” – nemzeti dönté-
sek feletti – végrehajtására csa-
tasorban állnak azok támogatói 
is, megragadva minden alternatív 
lehetőséget a nemzeti kormányok 
munkájának gyengítésére, ezeket 
„Soros-szervezeteknek” nevezzük. 
Érzésünk szerint bármely nemzeti 
akarat ellen dolgozni erkölcstelen 
cselekedet.
Január 12-én az ország minden ré-
széből összegyűlt polgármesterek 

egységesen utasították el az illegá-
lis bevándorlást, egyben felhívással 
fordultak az ország minden önkor-
mányzata felé.
Ezt a felhívást önkormányzatunk 
Képviselő-testülete elé terjesztet-
tem, amit támogattunk és elfogad-
tunk.

Szolnoki Gábor
polgármester

T I S Z T E LT  TÁ R N O K I A K !

Szolnoki Gábor
polgármester

Itt most
minden csepp számít!

2018. március 20.

15.00-18.00. óráig

Helyszín: Általános Iskola (Iskola u. 1.)
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Újabb szakaszához ért az odlu-
ki területfejlesztési munka. Az 
elmúlt év végére megtörtént a 
területen kizárólag önkormány-
zati tulajdont képező ingatlanok 
tekintetében a telkek kialakítása, 
annak földhivatali bejegyzése. 
Ezt követően az előzetes közmű-
tervek készültek el, most pedig 
ezek alapján megindult a kivite-
lezés tervezése. A kiépítendő víz 
és csatornahálózat kivitelezé-
sére árajánlatokat kértünk be, 
melyek beérkezési határidejét 
2018.03.15-re írtuk ki. A gáz és 
elektromos hálózat megépítésé-
re kizárólag a közműszolgáltatók 
jogosultak, így erre ajánlatot nem 
kérhettünk, de megtörtént az ez-
zel kapcsolatos igénybejelentés. 
Szolnoki Gábor polgármester: 
„Az Odluk teljes területén kiala-
kítandó települési központ meg-
valósulása most már a gyakorlati 
fázisba került. Önkormányzatunk 
2013-as döntése alapján - amit 
majd két éves társadalmi egyez-
tetés előzött meg - ez a terület 
lehet hivatott arra, hogy egy kö-
zéptávú fejlesztési terv részeként 

település központ alakuljon ki. 
A teljes területen vannak olyan 
területrészek, melyek tulajdon-
viszonyait még rendezni kell, de 
azon a részen, ahol az önkormány-
zat tulajdona száz százalékos, a 
területfejlesztés megkezdődhet. 
A jelenlegi ismereteink alapján a 
terület közművesítése ebben az 
évben befejeződik, a következő 
évben pedig megkezdődhet az in-
gatlanok értékesítése is. Önkor-
mányzatunk vagyongazdálkodása 
kiemelkedően fontos feladatunk, 
ebben az esetben a terület saját 
erős fejlesztése, közművesítése 
olyan hozzáadott értéket jelent, 
ami sokkal nagyobb megtérülést 
eredményezhet. A területen kiala-
kítandó ingatlanokkal kapcsolat-
ban több lakossági illetve céges 
megkeresést is kaptunk már, de a 
konkrét értékesítésről csak akkor 
dönthetünk, ha a terület közmű-
vesítése befejeződik. Erről pedig 
értesíteni fogunk minden érdek-
lődőt.”

Polgármesteri Titkárság

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Tér-
sége Csatorna-szolgáltató Kft. 
üzletszabályzata a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal 2018. február 19-én kelt, 
KSFO_2018/70-4 (2018) számú 
határozatában foglalt jóváhagyá-
sával módosult.
Az egységes szerkezetbe foglalt 
Üzletszabályzat 2. sz. módosí-
tása 2018. február 21-től hatá-
lyos, a jóváhagyott módosítások 
a hatálybalépés előtt megkötött 

szerződésekre is érvényesek.
Az Érd és Térsége Csatorna-szol-
gáltató Kft. új üzletszabályzata 
az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfél-
szolgálati irodában elérhető, a 
http://www.erdicsatornamuvek.
hu internetes oldalon hozzáfér-
hető, és kérésére postai úton is 
díjmentesen rendelkezésre bo-
csátjuk.

Érd és Térsége 
Csatorna-szolgáltató Kft.

A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. tv. értelmében: 
24. § (1) A szavazatszámláló bizott-
ság három tagját és szükséges 
számban póttagokat a települési 
önkormányzat képviselő-testü-
lete az országgyűlési képviselők 
általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás 
napja előtti huszadik napon választ-
ja meg; személyükre a helyi válasz-
tási iroda vezetője tesz indítványt. 
A szavazatszámláló bizottság tag-
jait és a póttagokat települési szin-
ten kell megválasztani.
(3) A 78. § szerint kijelölt szavazó-
kör szavazatszámláló bizottságát 
a helyi választási iroda vezetője a 
póttagok közül a szükséges szám-
ban további tagokkal egészíti ki, 
ha - az átjelentkező választópol-
gárokra tekintettel - a szavazókör 
névjegyzékében szereplő válasz-
tópolgárok száma meghaladja a 
kilencszázat.
25. § (1) A választási bizottság 

tagjaira és póttagjaira tett indít-
ványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be.
33. § (3) A területi választási bi-
zottság, az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizott-
ság, a helyi választási bizottság és 
a szavazatszámláló bizottság
a) választott tagjának megbízatása 
a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság 
alakuló üléséig.
Az elmúlt években a választáso-
kat a testület által megválasztott 
SzSzB tagok zökkenőmentesen 
lebonyolították, feladataikat a jog-
szabályi előírásoknak megfelelően, 
pártatlanul látták el. A volt tagok 
többsége ismételten vállalta, hogy 
a következő 4 évben is részt vesz a 
bizottság munkájában. 

Polgármesteri Titkárság

ÚJABB SZAKASZÁHOZ ÉRT 
AZ ODLUKI TERÜLETFEJLESZTÉSI MUNKA

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKBEGYŰJTŐ AKCIÓ TÁRNOKON

MÓDOSULT AZ ÉTCS ÜZLETSZABÁLYZATA

MEGVÁLASZTOTTÁK A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ 
BIZOTTSÁGOK TAGJAIT

TELEPÜLÉSI HÍREK

Tárnok Nagyközség Önkormány-
zata idén is szervez hulladékgyűj-
tési akciót. A gyűjtés célja, hogy 
a hulladékok minél nagyobb mér-
tékben hasznosuljanak, illetve a 
környezetre, emberre veszélyt 
jelentő anyagokat ellenőrzött kö-
rülmények között kezeljék.

Időpont: 2018. március 24.,
7.00-12.00 óráig

A gyűjtés helyszíne: 
Egészségház parkoló

Miket vesznek át?

Egészben lévő elektronikai esz-
közök, melyek egy háztartásban 
előfordulhatnak pl.:
-nagy háztartási gépek (pl. mosó-
gép, tűzhely, hűtőgép, stb.)
-kis háztartási gépek (pl. vasaló, 
hajszárító stb.)
-számítástechnikai berendezések 
(pl. számítógép, telefon, stb.)
-szórakoztató elektronikai be-
rendezések (pl. televízió készülék, 
rádió, stb.)
-barkácsgépek (pl. fúrógép, fű-
nyíró gép, stb.)
-világítástechnikai berendezések 
(pl. lámpák, stb.)

-játékok és szabadidős sport esz-
közök

Miket nem vesznek át?

Ami nem elektronikai hulladék:-
veszélyes hulladékkal, fertőző 
anyaggal szennyezett elektroni-
kai eszközök, alkatrészek,
szétbontott elektronikai eszkö-
zök (pl. törött képcsöves eszkö-
zök, kompresszor nélküli hűtők, 
stb.)

A Tárnoki Köz-Ért Kft. idén is 
meghirdeti az elektromos hul-
ladékbegyűjtő akció idejére a 
házhoz menő szolgáltatását, 
amelynek díja 1000 Ft.
A szállítási díj tartalmazza: 1db 
nagy-, továbbá 5 db kis háztar-
tási gép elvitelét. Sérült, szét-
szerelt háztartási gépeket nem 
áll módunkban elszállítani, azt a 
helyszínen hagyjuk. Kérjük, hogy 
az elszállítandó hulladékot elő-
zetesen udvarra, vagy a ház elé 
kihelyezni szíveskedjenek!
Regisztrálni: a +36 20 934 9506 
telefonszámon lehetséges leg-
később 2018. március 23., 13.00 
óráig.

Tárnoki Köz-Ért Kft.
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Tárnok Nagyközség Önkor-
mányzatának Sport Bizottsága

Február 20-ától
Pályázatot ír ki

 a civil szervezetek 
pénzügyi támogatására

Tárnok Nagyközség Önkormány-
zatának 5/2015.(II.23.) számú 
rendelete fogalmazza meg a civil 
szervezetek pénzügyi támogatá-
sának rendjét. 
A rendelet kiterjed a támogatan-
dó civil szervezetekre, a támo-
gatási feltételekre, a pályázat 
elbírálására. 
Egy pályázó egy alkalommal leg-
feljebb 250 000 Ft-ot igényel-
het. 
A rendelet mellékleteként sze-
repel a pályázati űrlap, mely 
letölthető a www.tarnok.hu 
honlapról, vagy kérhető az ön-
kormányzat Jegyzői Irodáján.

Tárnok Nagyközség Önkormány-
zata 5/2015.(II.23.) számú rende-
lete szerint pályázatot nyújthat 
be:
• jogi személyiséggel rendel-

kező társadalmi szervezet, 
szövetség (a településen 
székhellyel rendelkező azon 
társadalmi szervezetek, 
amelyeket a bíróság a leg-
alább a pályázat kiírását 
megelőző évben nyilvántar-
tásba vett)

• a polgári törvénykönyv alap-
ján létrejött alapítvány (a 
településen székhellyel ren-
delkező azon alapítványok, 
amelyeket a bíróság a pá-
lyázat kiírása előtt legalább 
egy évvel nyilvántartásba 
vett)

• egyház

A pályázathoz a pályázó szerve-
zetnek kötelező mellékletként 
csatolni kell:
• a hatályos alapító okiratnak 

a szervezet képviselője által 
hitelesített másolatát,

• székhely szerinti megyei 
(fővárosi) bíróság által a 
szervezet hatályos adatairól 
kiállított, harminc napnál 
nem régebbi kivonatát;

• döntéshozó szerve üléséről 
készült azon jegyzőkönyv 
vagy határozati kivonat 
másolatát, amely a pályá-
zat benyújtására vonatkozó 

döntést és a megvalósítani 
kívánt célt tartalmazza;

• amennyiben az adott pályá-
zathoz egyéb támogatásban 
is részesült, az erről szóló 
határozat másolatát;

• a pályázat benyújtását 
megelőző évről szóló köz-
hasznúsági jelentését,  
illetve ennek hiányában 
azonos adattartalmú doku-
mentációt (csak közhasznú 
szervezeteknek)

• annak igazolása, hogy a 
pályázott összeg 30%-ával 
megegyező saját bevétellel 
rendelkezik;

• annak igazolását, hogy pá-
lyázó nem rendelkezik köz-
tartozással (NAV és helyi 
adóiroda által igazolva)

A pályázat hiányos benyújtása 
esetén a bizottság a támogatás 
iránti kérelmet elutasítja.

Előnyt jelent:
• gyerekekkel foglalkozó 

szervezetek jelentkezése
• nagy tömegeket megmozga-

tó programok megszervezé-
se

Pályázat beérkezésének határ-
ideje:
2018. március 23. (péntek) 14.00 
óra

A pályázatok leadási helye:
Tárnoki Polgármesteri Hivatal 
(Tárnok, Dózsa György út 150-
152.) a bizottság elnökének cí-
mezve.

Pályázatokon kérjük feltüntetni:
Civil szervezetek pénzügyi tá-
mogatása

Felbontható a Sport Bizottság 
ülésén

Pályázatok elbírálása:  A pályá-
zati határidőt követően, a Sport 
Bizottság soron következő ülé-
sén.

Tárnok, 2018. február 20.

Klemné Zabó Ágnes sk
Sport Bizottság elnöke

Tárnok Nagyközség Önkor-
mányzatának Sport Bizottsága

Február 20-ától
Pályázatot ír ki

sporttevékenység 
pénzügyi támogatására

Tárnok Nagyközség Önkormány-
zatának 6/2015.(II.23.) számú 
rendelete fogalmazza meg a sport-
szervezetek pénzügyi támogatá-
sának rendjét. A rendelet kiterjed 
a támogatandó szervezetekre, a 
támogatási feltételekre, a pályázat 
elbírálására. A Támogatott részére 
nyújtható támogatás nem halad-
hatja meg az évi 500.000,Ft-ot. A 
rendelet mellékleteként szerepel 
a pályázati űrlap, mely letölthető 
a www.tarnok.hu honlapról, vagy 
kérhető az önkormányzat Jegyzői 
Irodáján.

Tárnok Nagyközség Önkormányza-
ta 6/2015.(II.23.) számú rendelete 
szerint pályázatot nyújthat be:
• tárnoki székhelyű vagy telep-

helyű sportszervezet
• önkormányzattal együttműkö-

dő, sporttal foglalkozó szerve-
zetek

A pályázathoz a pályázó szervezet-
nek kötelező mellékletként csatolni 
kell:
• a hatályos alapító okiratnak a 

szervezet képviselője által hi-
telesített másolatát,

• székhely szerinti megyei (fővá-
rosi) bíróság által a szervezet 
hatályos adatairól kiállított, 
harminc napnál nem régebbi 
kivonatát;

• döntéshozó szerve üléséről 
készült azon jegyzőkönyv vagy 
határozati kivonat másolatát, 
amely a pályázat benyújtására 
vonatkozó döntést és a meg-
valósítani kívánt célt tartal-
mazza;

• amennyiben az adott pályá-

zathoz egyéb támogatásban is 
részesült, az erről szóló hatá-
rozat másolatát;

• a pályázat benyújtását meg-
előző évről szóló közhasznú-
sági jelentését, illetve ennek 
hiányában azonos adattartal-
mú dokumentációt (csak köz-
hasznú szervezeteknek)

• annak igazolása, hogy a pá-
lyázott összeg 30%-ával 
megegyező saját bevétellel 
rendelkezik;

• annak igazolását, hogy pályázó 
nem rendelkezik köztartozás-
sal; (NAV és helyi adóiroda ál-
tal igazolva)

A pályázat hiányos benyújtása ese-
tén a bizottság a támogatás iránti 
kérelmet elutasítja.

Előnyt jelent:
• gyerekekkel foglalkozó szerve-

zetek jelentkezése
• nagy tömegeket megmozgató 

programok megszervezése
Pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 23. (péntek) 14.00 
óra

A pályázatok leadási helye:
Tárnoki Polgármesteri Hivatal (Tár-
nok, Dózsa György út 150-152.) a 
bizottság elnökének címezve.

Pályázatokon kérjük feltüntetni:
Sporttevékenység pénzügyi támo-
gatása

Felbontható a Sport Bizottság ülé-
sén

Pályázatok elbírálása: A pályázati 
határidőt követően, a Sport Bizott-
ság soron következő ülésén.

Tárnok, 2018. február 20.

Klemné Zabó Ágnes sk
Sport Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 
SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

TELEPÜLÉSI HÍREK
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TELEPÜLÉSI HÍREK

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A 
TÁRNOKÉRT DÍJAZOTTAKRÓL

TISZTELT MARGITLIGETI ÉS 
ÖREG-HEGYI LAKOSOK!

Lakossági igényként fogalma-
zódott meg, hogy a Volánbusz 
helyközi járata bővüljön, még-
pedig úgy, hogy a Falu irányába 
a Vadlúd utca felől a Sóskúti út 
Berki út érintésével is indítsanak 
helyközi járatot.
Önkormányzatunk felvállalja a 
kezdeményezés képviseletét, 
azonban a Volánbusz Zrt. részé-
re megfogalmazott igényt min-
den esetben alá kell támasztani.
A Volánbusz vezetősége gaz-
daságosság szempontjából 

vizsgálja meg a buszjáratok in-
dokoltságát, ezért is különösen 
fontos, hogy aki szeretne csat-
lakozni a kezdeményezéshez az 
a titkarsag@tarnok.hu email 
címen jelezze legkésőbb március 
31-ig!
Amennyiben a busztársaság 
ennél konkrétabb pl. aláírt nyi-
latkozatot kér, akkor ennek 
tárgyában is értesíteni fogjuk 
Önöket!

Polgármesteri Titkárság

2008 szeptemberében fogadta el 
a Képviselőtestület a „Tárnokért” 
díj létrehozását, amelyet a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés 
a) pontja és 16. § (1) bekezdése, va-
lamint a Magyar Köztársaság ki-
tüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. 
törvény 7. §-ában kapott felhatal-
mazás alapján alkotta meg.
Az első díjakat 2009. márciusá-
ban adták át. A jövőre 10. szü-
letésnapját ünneplő, a Tárnok 
Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által alapított 
„Tárnokért” díj azoknak a szemé-
lyeknek adományozható, akik a 
település érdekében a díj odaítélé-
sét megelőző évben munkájukkal 
jelentősen hozzájárultak Tárnok 
Nagyközség fejlődéséhez. A díj 
emlékplakettel jár. Az elismerést 
a polgármester a március 15-i ün-
nepségen nyújtja át. 
Ha kiváncsi az idei díjazottakra, 
akkor látogasson el 2018. március 
15-én 10.00 órakor a művelődési 
házba.

Településünk margitligeti részéről 
lakossági megkeresés érkezett 
megbízható kábel TV-, telefon-, és 
internetszolgáltatás kiépítésének 
ügyében.
A lakossági jelzések alapján ön-
kormányzatunk felvette a kapcso-
latot a szolgáltatókkal, akik közül 
a DIGI jelezte, hogy megfelelő la-
kossági igény szerint van esély a 
hálózat fejlesztésére.
Ehhez azonban a szolgáltató sze-
rint nagyobb területi egység be-
kapcsolása szükséges, hiszen a 
szolgáltató minden esetben pénz-
ügyi számítások alapján dönt. 
Önkormányzatunk ezért a margit-

ligeti területen túl javaslatot tett a 
Halastó-, illetve az Öregy-hegy te-
rületének hálózatfejlesztésére is.
Önkormányzatunk részvételével a 
térségben található helyszínek be-
járása-, illetve felmérése a hétfői 
napon megtörtént.
Következő lépésként a szolgálató 
javaslata alapján indul egy igény-
felmérés (aláírásgyűjtés), így a 
hálózatfejlesztés indokoltságát 
hivatalosan is el tudjuk juttatni a 
DIGI felé.

Információ:
Marczell Kiss Judit: 
+36 20 970 8968

DIGI: ALÁÍRÁSGYŰJTÉS KEZDŐDIK MARGITLI-
GETEN, A HALASTÓNÁL ÉS AZ ÖREG-HEGYEN

LAKOSSÁGI IGÉNY: VOLÁNBUSZ HELYKÖZI 
JÁRATÁNAK BŐVÍTÉSE

Tárnokért díjban részesültek 2017-ben. Fotó balról jobbra: Páll Éva, Nagy Károlyné, Halmainé 
Tóth Gabriella, Kovács Bence, Ábel András és Oravecz László, a Tapasz Állatvédő Egyesület 
képviseletében.
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Az elmúlt napokban a Közleke-
déstudományi Intézet egyeztető 
megbeszélésen tájékoztatta az 
érintett településeket a 2018. 
február végétől kezdődő 40a vas-
úti vonalon teljes pályakizárással 
járó pótlási tervről, ami miatt 
Kelenföld és Érd-elágazás között 
mindkét vágányon teljes vágány-
zár lesz várhatóan 2018. február 
26-tól 2019. március 31-ig. Tárnok 
Nagyközség Önkormányzatát He-
gedűs Márta, a Humán Bizottság 
elnöke képviselte.

A részletes tájékoztatáson min-
den egyes települést érintő 
kérdést megtárgyaltak és jegyző-
könyvben rögzítettek:

„2018. február 26-tól kezdődően, 
várhatóan 13 hónapon át a Ke-
lenföld-Érd felső vasútvonalon a 
vonatforgalom – felújítás miatt – 
szünetel.

Ez idő alatt az óránkénti alapüte-
mű, Budapest-Pusztaszabolcs 
között közlekedő S40 és S42 
jelzésű vonatok Budapest-Déli–
Kelenföld–Érd alsó–Tárnok–Érd 
felső–Pusztaszabolcs útvonalon 
(két irányváltással), és 15 perccel 
hosszabb menetidővel közleked-
nek.
A Déli pályaudvarról minden óra 
55 perc helyett 15 perccel koráb-
ban, 40-kor indulnak, Kelenföld és 
Érd alsó között nem állnak meg.

Érd felső és Pusztaszabolcs kö-
zött érdemben nem változik a me-
netrendjük. (A Déli pályaudvarról 
jelenleg munkanapokon minden 
óra 40perckor Martonvásárra 
induló Z30 jelzésű vonatok emiatt 
nem közlekednek.)

Az esti időszakban módosul a me-
netrendi struktúra, 20:40 után 

21:15-kor, majd onnantól kezdve 
0:15-ig óránként indulnak vonatok 
Pusztaszabolcsra, Tárnok érinté-
sével.

Budapest felé, Pusztaszabolcs és 
Érd felső között lényegében vál-
tozatlan marad a menetrend, de 
a vonatok a Déli pályaudvarra a 
megszokott óra 04 perc helyett 
óra 19 perckor érkeznek meg. (A 
Déli pályaudvarra jelenleg munka-
napokon, minden óra 19 perckor 
Martonvásárról érkező Z30 jelzé-
sű vonatok emiatt nem közleked-
nek).

A reggeli és késő esti órákban 
ettől kisebb-nagyobb eltérések 
adódhatnak. A reggeli csúcsidő-
szakban Budapest felé, délután 
pedig 16-18 óra között Pusztasza-
bolcs felé további 2 vonat közleke-
dik Tárnok érintésével.

A Kőbánya-Kispest–Kelenföld–
Érd felső–Székesfehérvár út-
vonalú G43 jelzésű vonatok 
Kőbánya-Kispest–Kelenföld–
Budafok–Kastélypark–Tár-
nok–Székesfehérvár útvonalon 
közlekednek, Kelenföld és Tárnok 
között csak Budafok és Kastély-
park megállóhelyen állnak meg.

A pécsi InterCity vonatok csak 
Százhalombatta és Pécs között 
közlekednek, Százhalombatta és 
Kelenföld között vonatpótló autó-
buszok szállítják az IC utasait. Na-
ponta egy pár közvetlen távolsági 
vonat biztosított lesz Pécs/Gyéké-
nyes és Budapest között, a reggeli 
időszakban Budapest felé, délután 
Pécs felé, kivéve vasárnap, amikor 
mindkét irányban este közlekedik 
a közvetlen távolsági vonat. 

A Baja–Szekszárd–Budapest vi-
szonylatú GEMENC és SUGOVICA 

Expresszvonatok nem közleked-
nek, részben vagy egészben autó-
busszal kerülnek pótlásra.
A teherszállítás zavartalan le-
bonyolítása érdekében a 43-as 
számú Dunaújváros-Rétszilas-Ce-
ce/Simontornya, a 44-es számú 
Pusztaszabolcs-Székesfehérvár, 
és a 45-ös számú Székesfehér-
vár-Sárbogárd vasútvonalak sze-
mélyforgalmát vonatpótló 
autóbuszok bonyolítják le. A 44-
es számú vasútvonal vonatpótló 
autóbuszai között alkalmanként 
közlekedik majd gyors közvetlen 
eljutást biztosító járat Pusztasza-
bolcs és Székesfehérvár között, 
illetve minden köztes megállót 
érintő lassú járat is.
A kizárásra kerülő Kelenföld-Érd 
felső szakaszon fekvő vasútállo-
mások közül Budafok megállóhely 
továbbra is elérhető lesz a 30s 
Budapest-Székesfehérvár vas-
útvonalon, az S30, S36 és G43 
vonatok továbbra is megállnak 
Budafokon. Háros, Budatétény, 
Barosstelep, Nagytétény-Diósd 
és Érdliget vasútállomása csak 
kék buszokkal és/vagy a módosuló 
700-as jelzésű VOLÁNBUSZ járat-
tal közelíthető meg.

A 700-as vonalcsoport menet-
rendje jelentősen bővül, egyes 
járatok útvonala ideiglenesen Bu-
dafokig meghosszabbításra kerül. 
A főbb műszakváltások idején az 
autóbuszok Budafok és Érd alsó 
között közlekednek, más idősza-
kokban csak Budatétény (Campo-
na) és Érd alsó között. A járatok 
többsége Érd területén belül is 
módosított útvonalon közlekedik, 
és összeköttetést teremt Érd 
alsó, Érd felső, Érdliget és Buda-
tétény vasútállomások között. Az 
óránként közlekedő pusztaszabol-
csi vonatokra Érd felsőn biztosí-
tott a csatlakozás.

Cél, hogy a vágányzár ideje alatt 
a lehető legkevesebb kellemetlen-
ség merüljön fel, de várhatóan nö-
vekvő eljutási időkkel szükséges 
számolni az utazóknak.
A leírtakról részletes tájékoztatót 
hirdetmények formájában a Szol-
gáltató társaságok a vágányzár 
megkezdése előtt két héttel fog-
nak kiadni.”

Polgármesteri Titkárság

VÁGÁNYZÁRI MENETREND
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Tárnok, Iskola parkoló
2018. március 20. 

Ingyenes szűrések!
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„A mi hazánk az egyik legbiztonságosabb 
ország Európában.” A választás tétje, hogy 
megvédjük a hazánkat!
Tisztelt Tárnoki Polgárok!
Az országgyűlési választás közeledtével ér-
demes átgondolni, hová jutottunk el 2018-
ra, és mi a tét április 8-án. 
2010-re egy eladósodott országgá váltunk: 
a lakosság, az állam, az önkormányzatok, a 
vasút, a BKV, a kórházak mind-mind erre a 
sorsra jutottak a balliberális vezetés ered-
ményeképpen. Miközben ők most szám-
talanszor hivatkoznak az egészségügyre, 
oktatásra, éppen ők voltak, akik pedagó-
gusokat és több ezer nővért bocsátottak 
el a kórházakból, miközben 600 milliárdot 
vontak ki az egészségügyből; kórházakat 
zártak be, privatizáltak, elvették a 3 éves 
GYES-t, devizacsapdát hoztak létre stb. 
Eladták amiket később nekünk kellett visz-
szavásárolni: többek között az energiaszol-
gáltatókat, a gáztározókat, számos bankot. 
A balliberális vezetés 15 alkalommal emelte 
a gáz árát, ezzel szemben a Fidesz-KDNP 
bevezette és fenntartja a rezsicsökkentést, 
nálunk a második legolcsóbb a gáz ára, (az 
unióban egyedül csak Romániában olcsóbb). 
Visszafizettük a 18 milliárd dolláros IMF hi-
telt, csökkentettük az államadósságot, egy 
megszorítások nélküli, infláció nélküli idő-
szak vette kezdetét, csökkent a személyi 
jövedelemadó és számos élelmiszer ÁFA-
ja. Az internet ÁFA-ja és a 9%-os társasági 
adó a legalacsonyabb az unióban, 12%-ról 
3,8%-ra mérséklődött a munkanélküliség, 
valamint duplájára nőtt a szakmunkás mi-
nimálbér. 2010 óta folyamatosan emelke-
dik a minimálbér, és a ciklusban 50%-kal 
nőnek a pedagógusbérek. A GDP európai 
viszonylatban jelentős. A Gyurcsány-Bajnai 

korszakban eladósodott önkormányzatok 
tartozását átvállalta az állam, így a helyha-
tóságok felszabadultak a pénzügyi nyomás 
alól, szabadon tervezhetnek, fejleszthet-
nek.
A fiatal házasok adókedvezménye évek óta 
minden első házasnak jár. 66 ezer család-
nak a CSOK segítette a lakáshoz jutást egy 
10+10 millió forintos támogatással, a csalá-
di adókedvezmény pedig folyamatosan nö-
vekszik, ahogy az ingyen étkező gyerekek 
száma is: 700 ezer gyermek kap szünidő-
ben is napi háromszori étkezést. 900 ezer 
gyermek ingyen kapja a tankönyvet. – Ér-
den és Tárnokon megindult az új bölcsődék 
és óvodák építése, az iskolák fejlesztése. 
Eddig több mint 20 kórházat újítottunk fel, 
valamint 500 új mentőautó, 20 új mentőál-
lomás segíti a dolgozókat, folyamatosan nő 
a mentősök bére, nőtt a szakorvosok bére, 
2016-2019 között 65%-os béremelés van 
folyamatban az ápolók számára, havi 130 
ezer forinttal nőtt a háziorvosi praxistámo-
gatás; mindez az 500 milliárdos egészség-
ügyi fejlesztési programnak köszönhetően.  
Ezt követi a most soron levő Egészséges 
Budapest Program, mely egy 600 milliár-
dos kórházfejlesztést tesz lehetővé, 60 
Pest megyében található egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmény korszerűsí-
tésére is sor kerül, és új centrumkórház is 
épül Dél-Budán zöldmezős beruházásként: 
a munkálatok jövő évben kezdődnek. – A 
Modern Városok Program keretében egy 
híján minden orvosi rendelőt felújítottunk 
Érden, és meg fog újulni a szakorvosi ren-
delőintézet is, ami javítja a tárnoki lakosok 
komfortérzetét is.
Nem utolsósorban pedig az ún. gyorsí-
tott visszahonosítással megvalósítottuk 

a magyar nemzet határokon átívelő újra-
egyesítését: azok a magyarok, akik ma az 
elszakított területeken vagy távoli földré-
szeken élnek, ismét magyar állampolgárok 
lehetnek, ha igazolják magyar felmenőiket. 
Ezzel elértük, hogy ismét egyesült a ma-
gyarság, és együtt tudja képviselni érdekeit 
abban is, hogy négyévente meghatározza, 
kik legyenek a vezetőik. 
Így lehetne dióhéjban összefoglalni a 2010 
utáni éveket, amelyre a 2015-től elindult 
népvándorlás nehezedett rá. Naponta leg-
alább tízezer ember érkezett a déli határra. 
Ebben a józan ésszel is alapvető kérdésben 
cserben hagyott minket az ellenzék, szerin-
tük ez álprobléma volt. Hamarosan látható-
vá vált, hogy a bevándorlás és a terrorizmus 
között erős a kapcsolat, sőt, a félelem, a 
bizonytalanság, a romló közbiztonság, és 
iszlamizáció ott már mindennapos. 
Az unióban egyedül mi kérdeztük meg az 
embereket egy népszavazáson, majd egy 
nemzeti konzultáción. A magyarok elsöprő 
többsége s a tárnoki polgárok is elutasítot-
ták az illegális bevándorlók kötelező szét-
osztását. Az Európai Unió nem reagált a 
veszélyre.
Mi ezért cselekedtünk: felépítettük a kerí-
tést, amiben az ellenzékiek közül kevesen 
hittek.
Mindenkinek tudnia kell, hogy Magyaror-
szág polgárai nem hagyhatják, hogy olyan 
politikusok képviseljék őket, akik szerint 
a kerítés a legrosszabb megoldás, vagy a 
szétosztás elemi érdeke Magyarországnak, 
vagy akik azt mondják, hogy a kerítésnek 
csak muzeológiai értéke van, mert szerin-
tük megállítani nem fog senkit.  
A kerítés igenis működik! 
Amíg a Fidesz-KDNP kormánya vezeti az or-
szágot, a határzár is marad a déli határon. 
Nem lehetünk bevándorlóország, ragasz-
kodunk a családjaink biztonságához, eddigi 
eredményeink zavartalanságához, nemzeti 
identitásunkhoz. Ne feledjük: „A mi hazánk 
az egyik legbiztonságosabb ország Európá-
ban!”
Minket, keresztény politikusokat kötelez 
a haza szeretete és védelme: nekünk Ma-
gyarország az első. Ebben nincs alku, és 
nem engedünk a zsarolásnak. Szétnézve a 
magyar politikai palettán, a jelenlegi hely-
zetben csak a kormánypártok hajlandók és 
állnak készen hazánk, családjaink, hitünk, 
szuverenitásunk, kultúránk, hagyománya-
ink, szokásaink megvédésére.
A tét tehát nagy: Meg tudjuk védeni ered-
ményeinket és őseink örökségét, vagy 
hagyjuk, hogy az ellenzék visszatérjen és 
megint tönkre tegye az országot.
Kérem Önöket, ennek szellemében hozzák 
meg döntésüket 2018. április 8-án. 
Isten óvja Magyarországot, Isten óvja Tár-
nokot!

Dr. Aradszki András
Tárnok Országgyűlési képviselője

NEKÜNK MAGYARORSZÁG ÉS 
TÁRNOK AZ ELSŐ!
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Hagyományainkhoz híven minden 
évben igyekszünk ünnepeinket, 
megemlékezéseinket színesebbé, 
változatosabbá, rendhagyóvá ten-
ni. Iskolánkban már szokássá vált, 
hogy egész hetes programsoro-
zatot szervezünk a magyar kultú-
ra napjának tiszteletére. Kölcsey 
kora ma már távolinak, elképzel-
hetetlennek tűnik gyerekeinknek, 
mi megpróbáltuk közelebb hozni, 
szemléletesebbé tenni, a Himnusz 
születésének korát. Alsós tanulóink 
egy rövid megemlékezésen vehet-
ték át a titkokat rejtő borítékokat. A 
levél sok izgalmas feladatot tartal-
mazott: játékok készítését a költő 
korából, a kor verseinek illusztrá-
lását, mesék, versek gyűjtését a 
híresség korából, Kölcsey Ferenc 
és Erkel Ferenc kapcsolatának be-

mutatását tablón. Az utolsó feladat 
pedig az ötletekről, a fantázia szár-
nyalásáról szólt, kíváncsiak voltunk, 
hogy csemetéink jövőre a témahé-
ten milyen feladatokat oldanának 
meg szívesen. A hét minden napja az 
alkotó munka zajától volt hangos. Jó 
volt látni, hogy kicsi kezeikkel milyen 
lelkesen szorgoskodnak, szemük 
csillogott az örömtől. Tengernyi öt-
letes pályamunka érkezett. A zsűri 
nagyon nehéz helyzetben volt, pedig 
az évfolyamok csak egymással ver-
senyeztek, több első helyezés is szü-
letett. A díjakat Orsi néni, iskolánk 
igazgatója adta át, mindenki örült 
a meglepi ajándékoknak. A „kisis-
kola” aulájában kiállítottuk a részt-
vevők munkáit, amit február végéig 
tekinthetnek meg az érdeklődők. 
Köszönjük a szülők és kollégáink 

együttműködését, támogatását, hi-
szen nélkülük nehezen valósulhatott 
volna meg elképzelésünk.
Felsőseink pedig izgalmas vetélke-
dőn vettek részt, amit Arany Andrea 
tanárnő állított össze. Az osztályok 
egymással versenyeztek. A prog-
ram zárásaként egy tablót kellett 
elkészíteni az alábbi témákban: 
Kölcsey és a Himnusz, Feltalálók, 
Építészet, Sport, Film és sajtó stb. A 
nagyokat Kovács Vanda tájékoztat-
ta az eredményekről. A „nagyiskola” 
folyosójának falára pedig kikerültek 
az osztályok ötletes munkái. Jó ér-
zés volt, hogy tanulóink ilyen szép 
számban vettek részt a programon 
és nagyfokú érdeklődést mutattak 
a téma iránt.

Baráth Ildikó

Idén február 9-én rendeztük meg 
az alsó tagozat farsangját. E jeles 
eseményt farsang hercege és her-
cegnője nyitotta meg. Tréfás köszön-
tőjük után az osztályok élére állva 
vezették körbe a zsibongóban a szí-
nes, ötletes jelmezekbe öltözött ta-
nulókat. A hagyományos maskarák 
mellett a legújabb filmek főszereplői, 
kedves mesebábok és félelmetes űr-
lények is felvonultak.
Miután megcsodálhattunk minden 
résztvevőt, a mulatságok a tanter-
mekben folytatódtak. A tanító né-
nik és bácsik a szülők segítségét is 
igénybe véve gondoskodtak a vidám, 
önfeledt szórakozásról. A legnépsze-
rűbb feladatoknak most is a fánkevő 

verseny, a páros tánc hajtogatott 
papíron, a székfoglaló, a limbó és a 
seprűtáncoltatás bizonyultak.
Pihenésképpen zsákbamacskahúzá-
son, illetve tombolasorsoláson izgul-
hattak a gyerekek.
Közben a szülőkből és gyerekekből 
verbuválódott zsűri is meghozta 
döntését. A jelmezeseket az osz-
tályokban jutalmazták. Mindenki 
elégedetten távozott, mert ez a nap 
csak róluk szólt.
Ebben most is segítségünkre voltak 
a szülők, akiknek ezúton is köszönjük 
támogatásukat!

Bóni Cecília

A februári hónap hangos mulatozás-
sal kezdődött meg az iskolánkban. 
A farsangi mulatság, a már hagyo-
mánnyá vált 8. évfolyamos tanulók 
nyitó táncával kezdődött. A gyönyö-
rű ruhába öltözött végzős tanulóink, 
angol és bécsi keringővel kápráz-
tattak el minket. A keringő után kö-
vetkezett az egyéni és a csoportos 
jelmezesek felvonulása. A zsűrinek 
idén sem volt könnyű dolga, hiszen 
számtalan ötletes jelmez és pro-
dukció közül kellett kiválasztania és 
megjutalmaznia a legjobbakat.
Az egyéni jelmezesek között har-
madik helyezést ért el Kormos Őr 
Tünde, aki papagájjelmezbe bújt, 
második helyen Gyulai Zoltán vég-
zett orvosként, az első helyen pe-
dig Schmidt Alfréd Mihály, Michael 
Jacksonként nyűgözte le a zsűrit és 
a közönséget.
A csoportos versenyzők közül har-
madik helyezést érte el az 5.a osz-
tály kínai sárkánya, második helyet 
pedig a 6.c osztály évszakok körfor-
gásának bemutatója nyerte el. Az 
idei évben a legjobbnak a 7.a és a 7.b 
osztály közös produkciója bizonyult. 
A fiúk rózsaszín szoknyába bújva 
balett előadást tartottak a Hattyúk 
tava zenéjére, a lányok pedig feke-
te-fehér öltözékben mutattak be 

táncos produkciót.
Természetesen a mulatság ezek 
után is folytatódott. Ötletes tom-
bolatárgyak vártak a szerencsés 
gyerekekre. A legnagyobb sikere a 
felelés alóli felmentéseknek volt.
A jelmezes felvonulás és a tom-
bolasorsolás után vette kezdetét a 
táncos mulatság. Ebben az évben a 
változatos zenét Horváth Benjamin 
szolgáltatta. A jó és hangulatos  
talpalávalóra az egész iskola táncra 
perdült.
Ha a gyerekeken múlott volna, a 
mulatság a mai napig is tartana!

Madarász Csilla
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A, a, a, a FARSANGI NAPOKBAN

MI ÍGY „ÜNNEPELTÜK” A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT

FELSŐS FARSANG
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Iskolánkban február 10-én került megren-
dezésre a hagyományos farsangi batyusbál. 
A rendezvény a Szülői Munkaközösség és a 
Tárnoki Iskola Alapítvány összefogásában 
kettős céllal valósult meg. Az egyik, hogy az 
azon részt vevő szülők, pedagógusok, ön-
kormányzatunk dolgozói, egy jó hangulatú 
éjszakát eltöltve szorosabb, közvetlenebb 
kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Bár 
a résztvevők létszáma kicsit lehetett volna 
több, de akik ott voltak, nagyon pozitívan 
nyilatkoztak az eseményről. Reméljük, hogy 
ezek a visszajelzések jövőre azokat is oda-
csábítják a mulatságra, akik idén nem vettek 
részt rajta.
A rendezvény másik célja az volt, hogy annak 
nyereségével növelve az alapítvány rendel-
kezésére álló pénzösszeget, annak több le-
hetősége legyen arra, hogy javítsa a tárnoki 
diákok oktatásának feltételeit. A szülők az 
alapítvánnyal közösen az idei, illetve a tavalyi 
bál bevételének felhasználásáról úgy döntöt-
tek, hogy azzal segítik az állam által adott 
informatikai eszközök hatékony beépülését 
a tanítás mindennapi folyamatába. Például 
pénzeszközzel járulnak hozzá ahhoz, hogy 
minél több teremben legyen fixen felszerelve 
projektor, ha szükséges vásznakat, hangosí-

tó rendszert vesznek azokhoz, illetve egyéb 
szükséges eszközvásárlást hajtanak végre.
Azt hogy, nagyon sokan átérezték a cél fon-
tosságát bizonyítja, hogy a résztvevők ta-
valyihoz képest hasonló létszáma ellenére, 
közel másfélszer jobb eredménnyel zárt a 
rendezvény. Leginkább ez a támogatójegyek 
eladásából látszik. A bevételeket és a kiadá-
sokat tekintve a belépőkből befolyt összeg 
138 400 Ft, a támogatójegyből 225 000 Ft, 
a tombolából 184 000 Ft, a büféből 18 000 
Ft volt. A bál lebonyolításának összköltsé-
ge pedig 129 750 Ft-ot tett ki. A kuratórium 
úgy döntött, hogy az így befolyt 435 650 Ft 
nyereséget a tavalyihoz hozzáadva, illetve 
azt kiegészítve, 800 000 Ft pénzösszegben 
határozza meg azt az anyagi támogatást, 
amelyet az idei tanévben az iskola technikai 
eszközfejlesztéséhez nyújt.
Remélhetőleg ennek közeljövőbeli felhasz-
nálásából szülők és nevelők megelégedéssel 
fogják látni, hogy érdemes volt felvállalni 
anyagi áldozataikat, és azt a háttérmunkát, 
amit a bál megszervezésében és minél si-
keresebb lebonyolításában tanúsítottak. A 
kézzel fogható megvalósulást tapasztalva 
reméljük azt is, hogy növekszik az iskola ala-
pítvány támogatása, hiszen annak a techni-

kai eszközfejlesztés mellett célja az is, hogy 
folyamatos segítséget tudjon adni az iskola 
napi életviteléhez, a különböző szaktárgyi 
versenyek, kirándulások, táborok, év végi 
jutalmazások költségeihez való hozzájáru-
lással.

A támogatásra jó lehetőség, a már levont 
jövedelemadó 1%-nak felajánlása. (Tárnoki 
Iskola Alapítvány Adószám: 18666258-1-13)

Köszönet azon sokaknak, akik segítették a 
belépő- és támogatójegyek eladását, illetve 
a bál szervezésével illetve lebonyolításával 
kapcsolatos különböző feladatok igen szín-
vonalas elvégzését. Köszönet községünk 
vállalkozóinak, magánszemélyeinek, iskolánk 
osztályainak is, akiknek tombola-felajánlásai 
közel 150 nyeremény kisorsolását tették le-
hetővé. A bál eredménye még az is, hogy az 
alapítványi tagok és a szülői munkaközösség 
együttes munkája, a felmerülő problémák 
közös megoldása segített abban, hogy szoro-
sabbra fonódjon a két szervezet kapcsolata, 
amely várhatóan gyümölcsözően fog hatni a 
további együttes tevékenységeikre.

Egri Ferenc

KÖZÖS SIKER A BATYUSBÁLON
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Az idei évben is várjuk napközis táborunkba az 1–8. osztályos 
gyerekeket, két turnusban: június 18–22., illetve június 25–29.

A „bázisunk” változatlan (Idősek Klubja), 
a foglalkozások 8.00–16.00 óráig tartanak.

A tábor várható költsége 7500 Ft/hét/fő, amely 
tartalmazza a napi háromszori étkezést, 

az utazások árát és belépődíjak összegét. 
A programokban szerepel utazós kirándulás, gya-

logtúra, kézműves- és sportfoglalkozás. 
A jelentkezési lapok 2018. március 1-től 

vehetők át intézményünkben: Tárnoki Szociális és 
Védőnői Szolgálat, Fő u. 61. (Idősek Klubja). 

Érdeklődni személyesen vagy telefo-
non lehet (Tel.: +36 23 387 415).

Nagy Imréné
családsegítő

Tisztelt Étkezők! Tisztelt Szülők!
Mint arról többször is tájékoztattuk Önöket, új 
számlázási program került bevezetésre a tele-

pülésen. Az év eleji nehézségek miatt két hónap 
csekkbefizetési határideje – a megszokottól eltérő 

módon – gyakorlatilag azonos időpontra került. 
Szeretném még egyszer megköszön-

ni az igénybevevők többségének a megérté-
sét, a határidőre történő befizetést.

Kérem, hogy a határidőn túli befizetések igazolá-
sát továbbra is a legrövidebb időn belül küldjék meg 
(vagy mutassák be) gazdasági ügyintézőnknek (ko-

szegitunde@tarnok.hu, Honfoglalás u. 3–9.)!

Kürthy Miklósné
intézményvezető

2018 február 8-án megtartottuk a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
éves tanácskozását. Bár a szakmai 
munkát tekintve komoly dolgokról 
beszéltünk, mégis jó hangulatban 
telt ez a majdnem két óra.
Az intézmény vezetője, Kürthy 
Miklósné köszöntője után szót ka-
pott Szolnoki Gábor polgármester 
úr és a szolgálat szakmai egysége-
inek vezetői.
Mindenki a saját területén tapasz-
talt változásokról, hírekről szá-
molt be.
Juhászné Galambos Piroska vezető 
védőnő arról tájékoztatott, hogy 
míg 2016-ban a születések száma 
86 volt, a tavalyi évben 104. Ebben 
az évben már 15 gyermek született. 
A jelenleg gondozott várandósok 
száma 67 (augusztusig megszület-
nek a babák!). Ebből a január óta 
regisztráltak száma 15 fő. Ezek az 
adatok az idei évre is kedvező szüle-
tésszámot prognosztizálnak!
A területet három védőnő látja el, 
egy státusz nincs betöltve. A sok 
látogatás mellett, nagyon sok az ad-
minisztrációs munkájuk is. 
Misnyovszkiné Révész Katalin 
bölcsődevezető arról számolt be, 
hogy 2017-ben a bölcsőde feb-
ruár elejére elérte 100%-os telí-
tettséget, annak ellenére, hogy 
szeptemberben sok kisgyermek 
óvodába ment. 
A bölcsődében lévő sószoba meg-
nyílt a nem bölcsődés tárnoki gyer-
mekek számára is, délutánonként 
lehet igénybe venni.
Póth Zoltánné a családi bölcső-
de szakmai egység vezetője el-
mondta, hogy testületi döntésre, 
a jobb kihasználtság érdekében, 
lehetőség nyílt az időszakos gyer-
mekfelügyeletet elindítására. Ezt 
a szolgáltatást nem csak tárnoki 
lakcímmel rendelkezők vehetik 
igénybe, hanem a szomszédos te-
lepülésen élők is. 
Az időszakos gyermekfelügyelet, 
ahogy a nevében benne is van, a 
gyermekek felügyeletét jelenti na-
pi néhány órában (jelenleg délelőt-
tönként 8–12 óráig), heti egy vagy 
több napon át. A szolgáltatásnak 

óradíja van.
Nagy Imréné a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat vezetője következett 
ezután. Elmondta, hogy a 2017. év-
ben is sok jogszabályi változás volt 
és a 2018. év sem fog e nélkül el-
telni. Már most tudunk arról, hogy 
szeptembertől az iskolákban lesz 
iskolai szociális munkás, aki hely-
ben tud majd segítséget nyújtani 
tanácsaival, intézkedéseivel az ott 
dolgozó tanároknak és gyermekek-
nek, valamint szüleiknek.
A család- és gyermekjóléti szolgá-
latoknak 2015. óta (a kétlépcsős 
rendszer bevezetése óta) szorosan 
együtt kell működni a család- és 
gyermekjóléti központokkal, ugyan-
is a hatósági ügyek az utóbbiakhoz 
kerültek. Tárnok település az Érdi 
Család- és Gyermekjóléti Központ-
tal „dolgozik össze”. Úgy látjuk, 
hogy az együttműködés sikeres. 
Az éves tanácskozáson részt vett a 
többi jelzőrendszeri tag is, így a he-
lyi óvodák, az iskola, az Érdi Család 
és Gyermekjóléti Központ, a rendőr-
ség, a gyermekorvosok képviselői. 
Körünkben üdvözölhettük az Érdi 
Tankerületi Központ munkatársát 
és a Szenvedélybeteg és Hajlékta-
lan Ellátó-Támogató Szolgálat egy-
ségvezetőjét is.
Mindenkinek köszönjük a megjele-
nést, a hozzászólást és a beszámo-
lót.

Zsigmond Tilda
szociális asszisztens

Ebben az évben is megrendeztük a 
bölcsődében a télbúcsúztató far-
sangi mulatságot.
Reggel a már napok óta feldíszí-
tett csoportszobák fogadták a 
gyerekeket. A mulatság pedig az 
átrendezett tornaszobában zaj-
lott.
Az ünnepségre a legtöbb apróság 
ötletes jelmezzel készült, amelye-

ket szemmel láthatóan örömmel 
öltöttek magukra a gyerekek. 
Csodálkozva nézegették társaik 
„átalakulását”.
Élvezték a kellemes zeneszót, a 
színes kavalkádot maguk körül.  

Misnyovszkiné Révész Katalin
bölcsődevezető
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Örömmel adom közhírré, hogy az 
elmúlt év szülői adományokból és 
az ünnepek előtti  vásárok ren-
dezéséből befolyt összegből, óvo-
dánk három nagyszerű fejlesztő 
eszközzel gazdagodott.
30 darab fitneszlabdával, amit 
eldobni, elkapni, pattogtatni és 
még ráülni is lehet, a testnevelési 
játékokhoz, mozgásfejlesztéshez 
alkalmazható ejtőernyővel, és a 
mozgáskotta start készletével, 
amit Magyar Gábor doc. fejlesz-
tett ki, egy komplex személyi-
ség fejlesztő eszköz óvodások és  
kisiskolások számára
A mozgáskottát már évek óta is-
merem és szívből ajánlom minden 
óvodának.
November 24-ei nevelés nélküli 
munkanapon lehetőségem volt be-
mutatót tartani a kollégáknak és 
az óvó nénik a gyakorlatban is ki-
próbálhatták, milyen sokoldalúan 
felhasználható eszközről van szó.
Akár csoportszobában, tornate-
rem hiányában is, napközben bár-
mikor alkalmazható.

Lényegében személyiségfejlesztő 
mozgás, amely tervszerű , hatékony, 
pszichológiai, kognitív, affektív, já-
tékos fejlesztést eredményez.
Különböző nehézségű mozgás-
programok állíthatók össze, alakít-
hatók ki, az érzelmek, ismeretek, 
képzelet, figyelem, szabálytudat, 
gondolkodás, emlékezet fejlesztés 
a fizikai terhelés mellett.
Észrevétlenül fejlődik közben az 
egyensúlyérzékük, térészlelésük, 
ritmusérzékük, szociális, társas 
kapcsolatuk.
Olyan gyermekek számára is élve-
zetes, akik a teljesítmény-központú 
mozgásoktatásban kevésbé jeles-
kednek vagy elutasítóak voltak.
Így észrevétlenül-igazán játékosan 
fejlődnek. És egy-két képet melléke-
lek, hogy lássuk a használat közben.
Még egyszer a Dózsa ovi nevelőtes-
tülete nevében is köszönjük szépen!

Rádliné Zubor Magdolna
megbízott tag-intézményvezető

Február 2-a, vagyis Gyertyaszen-
telő napja szintén az óvodai jeles 
napok egyike. A néphit szerint 
ugyanis ezen a napon ébred fel 
először téli álmából a medve. Kijön 
a barlangjából és megnézi, hogy 
milyen az időjárás.
Február első hetében a Pitypang 
Óvoda minden csoportja Med-
ve-hetet tartott, melynek során 
megpróbálták kicsalogatni az ál-
mos macit a barlangjából.
Az óvodapedagógusok kreati-
vitása és leleményessége is azt 
bizonyította, hogy a gyermekek 
változatosan és tevékenyen tud-
tak megismerkedni a jeles nap 
hagyományaival és magával a 
medvével. Természetesen a hétre 
tervezett foglalkozások is erre a 
témakörre épültek. Szabadjáték 
ideje alatt a gyermekek maguk is 
igazi mackóvá válhattak, hiszen 
ki-be bujkálhattak a csoportszo-
bákban felépített barlangokban.
A gyerekek a közös beszélgetések 
során felidézhették eddigi ismere-
teiket a medvével kapcsolatosan, 
emellett még bemutathatták az 
otthonról hozott, kedvenc plüss 
macijukat is.
Ezekből mackó-kiállítást szer-
veztek, így a barna bundások is 
részesévé válhattak a csoportok 
mindennapi életének.
Az együttes verselések, éneklések 
és mozgásos tevékenységek alkal-
mával minden gyermek megtán-
coltathatta és megtornáztathatta 
saját dörmögőjét.
A vizuális foglalkozásoknak kö-
szönhetően szebbnél-szebb med-
vék kerültek ki az ügyes kezek 
alól, mivel festés, hajtogatás, szí-
nezés és barkácsolás formájában 
is megmutathatták legjobb tudá-
sukat az óvodások.
Csemegézésből sem volt hiány, 
mivel megkóstolhatták a cammo-
gó kedvelt nyalánkságait, mint 
például a mézet, málnaszörpöt, 
különféle gyümölcsöket, puszedlit 
és még a mézes kalács macikat is.
Február nemcsak a MEDVÉZÉS, 
hanem a FARSANG tekintetében 
is fontos.

Február 9-én izgalommal készül-
tünk idén is a farsangra. Már na-
pokkal az ünnep előtt elkezdtük 
a készülődést. Feldíszítettük az 
óvodát, a csoportokat, és érde-
kesebbnél érdekesebb dolgokat 
barkácsoltunk a héten. Tanultunk 
verseket, dalokat a farsangi ün-
nepkörben. Titkolóztunk, sug-
dolóztunk, hogy vajon ki milyen 
jelmezbe bújik majd.  A farsang 
előtti napon tartottuk meg a 
Pizsama Napunkat, mikor minden 
gyermek hálóruhába, pizsamába, 
köntösbe, öltözött, és belophatta 
az óvoda falai közé a családi esté-
ket. Ez a program már előkészíti 
a másnapi mulatozás hangulatát, 
mivel ez is más, mint a többi meg-
szokott napunk.  Aztán elérkezett 
a várva várt nagy nap. A Művelő-
dési Ház megtelt hercegnőkkel, 
sárkányokkal, dinókkal, szuper 
hősökkel stb.
Az óvónők és daduskák meglepe-
téssel készültek a vendégeknek. 
Takarítónővé változtak, és egy na-
gyon vicces táncot mutattak be. 
Ami nagy sikert aratott. Ezután 
sorra jöttek a csoportok bemu-
tatkozásai, a kicsiktől egészen a 
nagyokig. A nagycsoportos Mé-
hecskések verssel prezentálták, 
hogy mivé változtak a nagy napon, 
majd egy farsangi tánccal zárták 
le a felvonulást. Hatalmas tapssal 
jutalmaztak minden egyes részt-
vevőt. Ezt követően kezdődött a 
mulatság. A büfé a szülők jóvol-
tából, telis–tele volt mindenféle 
finomsággal. Mondhatjuk, hogy 
reform, modern büfénk volt, hi-
szen a szénhidrátcsökkentett 
sütiktől kezdve a cukormentes 
üdítőkig, nassolnivalókig megfor-
dult minden az asztalon. Jókat et-
tünk, jókat ittunk, táncoltunk és a 
végén elfáradtunk. Együtt voltunk 
mindannyian, kis óvodánk apra-
ja-nagyja, a szülőkkel, nagycsalá-
dot alakítva.
Reméljük, a tél elhagy minket és a 
tavasz gyorsan itt lesz.

Becsei-Kövecses Krisztina
Fejlesztő óvodapedagógus
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ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL 
A PITYPANGOS OVISOKNAK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT

ÓVODÁNK IDÉN FEBRUÁR 4-ÉN 
VOLT 40 ÉVES

,,CSIZMÁM ROPOGÓ, 
LÁBAM DOBOGÓ..."

Ennek keretében kis ünneplést 
szerveztünk, ahol tortával, gumi-
cukor macikkal és kölyökpezsgővel 
ünnepeltek a jelenlévő óvodások, 
és felnőttek. Óvodánk aulájában 
egy kis kiállítást rendeztünk be 
az elmúlt 40 évről, fotókkal, régi 
játékokkal. Nevelőtestületünk szí-
vesen látja a korábbi dolgozókat és 
az érdeklődőket!

Rádliné Zubor Magdolna

Elérkezett a farsang ideje. Minden-
ki gondosan válogatta, keresgélte, 
hogy mi szeretne lenni a jelmezbá-
lon. A nagy napon „kakaóra” tettük 
a  zenét, és roptuk a táncot amíg ki 
ne fulladtunk. Megtáncoltattuk szé-
ket a seprűt, célbadobtunk, és test-
vériesen faltuk a  farsangi fánkot. 
Még versenyt is rendeztünk belőle. 
A limbóhintó nem maradhatott ki 
a repertoárból, és a dajka nénik is 
csatlakoztak. A nap végén fáradtan, 
de jó hangulatban indultunk haza.
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CATERING

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

h a n c s . h u

hancs@hancs.hu

Teljes körű 
rendezvényszervezés és 

vendéglátás.

Színvonalas étel 
kínálat

A természetközelitől 

 az exklúzív esküvőig 

Öné az ünnep

a mi dolgunk

a többi

Keressen minket

Változó létszámmal, de annál 
nagyobb lelkesedéssel vágunk 
bele kéthetente egy-egy kéz-
műves mesterség kipróbálásá-
ba. Lassan kezd kialakulni az 
a kis közösség, akit érdekel a 
közösen felidézett múlt, vala-
mint a helyi és a népi kézműves 
hagyományok, technikák meg-
ismerése, kezdő szinten való 
elsajátítása (vagy egyszerűen 
csak jól érzi magát).  Mindeköz-
ben sok nagyszerű, köztünk 
élő embert ismerünk meg, akik 
önzetlenül adják át tudásukat. 
Ilyen fő szakmai támogatónk, 
Ament Éva, akinek tudása, kap-
csolatrendszere adja a műhely 
bázisát, és ilyen volt januárban 
a Sóskútról érkező, gyöngyfűző 
mester, Nagy Gyöngyi, akivel 
gyöngykalárist készítettünk, 
valamint az érdi közgazdász, 
Szokolai Molnár Eszter, aki a  
gyertyamártás rejtelmeibe ava-
tott be minket. 
A farsanghoz kapcsolódva ven-
dégünk volt a tárnokon sokak 
által ismert Lizicska Éva néni, 
aki megosztotta és elkészítette 
velünk csodálatos fánkrecept-

jét. A recept néhány videóval 
és fotóval megtalálható a www.
hajtoka.hu honlapon.
A húsvéti időszak adja a műhely 
márciusi témáit: felidézzük a si-
bázás helyi szokását, illetve el-
készítünk néhány hagyományos 
tavaszi, húsvéti dekorációt. 
Az érdekes, értékes dolgokért 
nem feltétlenül kell messzire 
menni!

szerző: Hajtóka

TÁRNOKI ASSZONY MŰHELY
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Erre a virtuális kanapéra min-
den hónapban egy Tárnokon 
működő civil szervezetet hí-
vunk meg egy rövid beszélge-
tésre, bemutatkozásra.

Szervezet pontos neve: 
BENTA-KÖR (Állat, Természet, 
Környezetvédők Tárnoki Egyesü-
lete)

Szervezet elnöke: Bangó Szilvia

Mikor alakult? 2006

Milyen fő területen tevékeny-
kedik a szervezet? 
Állat és természetvédelem

Szlogen, jelszó, hitvallás: Az 
élővilág érdekeinek védelmében 
cselekedni.

Mi a szervezet fő célkitűzése?
Az ember és a többi élőlény 
együttélésének minőségi javítása 
minden területen, amelyre az ál-
lat és természetvédelmi törvény 
kiterjed. A fiatal és idősebb ge-
neráció figyelmének felhívása a 
természet és környezetvédelem 
fontosságára. A községben kó-
borló ebek befogása és biztonsá-
gos elhelyezésének megoldása. 
Kiállítások, bemutatók szerve-
zése.  A BENTA-völgye épített és 
természeti értékeinek felmérése, 
feltérképezése és védelme. Az 
illegális hulladéklerakók felderí-
tése és felszámolása. A szelektív 
hulladékgyűjtés előmozdítása, 
ösztönzése. A térség potenciális 
környezeti veszélyforrásainak 
feltárása, társadalmi kontroll 
kialakítása. Fogyasztóvédelem. 
Az ifjúság, állat és természet-
védelemre nevelése programok 
szervezésével. A jövő generációk 
szemléletformálása az élővilág, 
az épített és természeti értékek 
védelme érdekében.

Szervezet eddigi programjai:
A települési rendezvények rend-
szeres, aktív részesei vagyunk, 
hozzájárulunk a szervezéshez és 
lebonyolításhoz pl.: Pörköltfőző 
verseny, Hagyományőrző Disz-
nóvágás, Te szedd mozgalom- 
Takarítsuk ki Tárnokot. 2017-ben 
először meghirdettük a Főze-
lékfőző versenyt, és az Újra-
hasznosítási hét keretén belül 
tárnoki óvodások munkáiból kiál-
lítást szerveztünk. Minden évben 
rajzpályázatot hirdetünk az ál-
talános iskolások számára „Ter-
mészeti értékeink a gyermekek 
szemével” címmel, illetve Ter-
mészetbarát Játszótábort szer-
vezünk nyaranta a gyerekeknek, 
hosszú évek óta.

Mire a legbüszkébb a szerve-
zet?
12 éves fennállásunk alatt igye-
keztünk és talán sikerült eleget 
tenni célkitűzéseinknek és ezt 
tovább szeretnénk vinni a jövő-
ben is. Itt szeretnénk köszönetet 
mondani tagjainknak, támogató-
inknak önzetlen segítségükért.

Hol találkozhatunk személye-
sen a szervezettel?
Települési rendezvényeken, az 
általunk szervezett megmozdu-
lásokon, nyári táboraink alkalmá-
val.

Elérhetőség (web, FB, mail, te-
lefon):
web: bentakor.hu, 
Facebook: Benta-Kör Egyesület
E-mail: bentakor2013@gmail.
com
Tel: 20/360-2059

Számlaszám, ahova a szervezet 
adományokat fogad:
UNICREDIT Bank 10918001-
00000027-62940008

Gyűjtheti-e a szervezet az adó 
1%-ot? Ha igen, milyen adó-
számra? 
Az egyesület az adó 1%-os felaján-
lásokat a következő adószámra 
várja: 18714849-1-13

BEMUTATKOZIK A BENTA-KÖR EGYESÜLET
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Idén XI. alkalommal kerül megren-
dezésre a Hagyományőrző Disz-
nóvágás Tárnokon, melyen közel 
négyszáz adag hurka és kolbász 
került kiosztásra. Ezek mellett 
idén is elfogyott a polgármester 
úr által készített sült vér, a te-
pertő, pecsenye, az egy-egy üst 
orjaleves, palócleves és toros ká-
poszta.
Már 7 órától gyülekeztek, akik kí-
váncsiak voltak a disznóvágásra. 
Idén is Lizicska Tamás jóvoltából 
került feldolgozásra és kínálásra, 
valamint a rendezvényen levágás-
ra egy-egy disznó.

A testület, az Otthon Tárnokon 
Választási Szövetség, a Hajtóka 
Közhasznú Egyesület, valamint a 
Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let tagjai már fél hét körül kezdték 
a főzést, hogy időben elkészülje-
nek az étkek.
Nagyjából 9 órától, a sült vér 
elkészültétől sorban kínáltuk a 
kész ételeket. A nyugdíjas klubok 
tagjait idén is a művelődési házba 
invitáltuk, hogy az átriumban jó 
hangulatban fogyaszthassák el a 
kóstolókat.
Szép számmal, több mint ötven fő-
vel részt is vettek a rendezvényen.

Köszönetet szeretnék mondani a 
Tárnoki Szociális és Védőnői Szol-
gálat munkatársainak, a Köz-Ért 
Kft. dolgozóinak, akik a háttérből 
segítették a rendezvény sikeres 
lebonyolítását.
Ismét nagy összefogással készül-
tek el az ételek, hiszen egyesü-
letek, intézmények, a képviselő 
testület tagjai mellett magánem-
berek és cégek is közreműködnek 
a nap során.
Találkozzunk jövőre is!

Vasváriné Élő Katalin
közművelődési vezető

XI. HAGYOMÁNYŐRZŐ DISZNÓVÁGÁS TÁRNOKON
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Február második hetében írom 
ezeket a sorokat. Sokan már túl 
vannak a tavaszi lemosó permete-
zésen. Ilyenkor töményebb lehet 
a Nevikén, Rézkén, Agrolkén, stb, 
sokféle kerül forgalomba. Lehet 
időnként váltogatni olajos lemosó-
val. A Bordói lé PLUSZ-t azért sze-
retem, mert később sem perzseli az 
őszibarackot. Lényeges, hogy a fá-
kon maradt gyümölcsmúmiákat le-
szedjük. Őszibarack, sárgabarack, 
de még cseresznye és szilvafákon 
is bőven maradnak. Cseresznyénél 
különösen a Krupnopoldnaja, az 
Alex és még a Szomolyai is különös 
figyelmet kíván.
Alig várom, hogy vethessem a 
petrezselymet, sárgarépát. Nem 
szeretik a friss trágyázást, viszont 
azért tápanyagot igényelnek. Az 
első év kivételével nem vagyok 
megelégedve a terméssel. Min-
dent kipróbáltam. Mélyen ásom, 
hogy ne legyen eketalpas (rövid és 
szétágazó gyökerű). Mulcsozom 
a nedvesség miatt. Már bakhátat 
is készítettem és a tetején húzott 
árokba komposztot teszek. Magve-
tés után szintén és egy csővel tö-
mörítem a talajt. Az a legnagyobb 
baj, hogy utálok egyelni. Kevés időt 
szánok rá és sűrű marad az ágyás. 
Most készítettem egy mini vetőgé-
pet, direkt ilyen apró magvaknak.
Metszegetek is a fagymentes na-
pokon. A sebeket bekenem fagéllel, 
mert főleg a vázritkítást végzem. 
Kéregkaparó is munkában van. Ha 
nincs, jó egy erős drótkefe is.
Zellert, K3-as paradicsomot már 
elvetettem a palántanevelőbe. Kö-
vetkezik a paprika és a többi. Papri-
kából a Kaliforniakat és a Szenátort 
favorizálom. Az idén kipróbálok 
még pár fajtát. Nagyon kellene 
érteni hozzá. Tápanyag, víz, párás 
levegő, stb.
Mire megjelenik ez a cikk, már el 
fogom felejteni a sárgarépa, pet-
rezselyem és a borsó vetését is. A 
Kelvedon csodája és a Rajnai törpe, 
biztos.

A többit majd meglátom. 
A melegággyal még várok. Sze-
retnék hajtatni retket, karalábét, 
hagymát, salátát. Vetek bele korai 
borsót és egy kevés sárgarépát is 
az unokáimnak. Állandóan nyaggat-
nak, hogy mikor lehet szedni? Alig 
győzik kivárni. 
Melegágy-domboságy. A kettő ke-
verékét csinálom. Az első fűnyese-
dékkel indítom be. Jól bemelegíti.
Március elején már vethetünk csí-
ráztatott burgonyát. Kipróbáltam a 
szalmázást. Tényleg működik. Csak 
leteszem a burgonyát és szórok rá 
10-25 cm szalmát. Rá pedig fűnye-
sedéket teszek. szépen van alatta, 
csak legalább 2-szer olyan széles-
ségben, mint a gödrös vetésnél. 
Előnye, hogy olyan területen is mű-
ködik, ahol köves a talaj és nehéz 
felásni.
Már a kertbarát körben is megfi-
gyeltem, hogy sokan nem fordíta-
nak figyelmet a fajtaválasztékra. 
Paradicsom, paradicsom. Holott 
legalább ezer fajta van, ha nem 
több. Élő példa a kelkáposztám. 
Tavaly palántát vettem. Kérdeztem 
ugyan a fajtát, de nem tudta az 
árus. Korainak, későinek is azt adta 
amit kerestek. Másik helyen is vet-
tem. Az első emberfej nagyságúnál 
is nagyobbra nőtt és jó ízű volt. A 
másik normál méretű lett. Most 
kereshetem, hogy mi lehet a neve.
Felsorolásom nem lehet teljes. 
Mivel nem vagyok kertész, csak 
a tapasztalataimat tudom leírni. 
Szívesen tanulok másoktól is. Sok 
jó ötletet kapok a társaimtól is. 
Megvitatjuk a tapasztalatokat. Kis 
csomagokban fagyasztom le a zel-
ler és a petrezselyem levelét. Már 
nem csak verembe teszem a zellert 
és a karalábét, hanem konyhaké-
szen a fagyasztóba is. A feleségem 
értékeli, mert csak elő kell vennie. 
A sárgarépát nem jó lefagyasztani. 
Kásás lesz. Az idén a kaprot nem 
fogom szárítani, mert nagyon apró, 
porszerű lesz. Az uborkába teszi 
a feleségem. Viszont elég zavaró. 
Ezért azt is fagyasztani fogom és 
leveles állapotban tesszük a sava-
nyúságba. És így tovább.
Mindenkit várok a Kertbarátok kö-
zé. Minden hónap első keddjén 17 
órakor a művelődési házban.

Rompos Károly

TAVASZI TEENDŐK A KERTBEN
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DRÁGÁIM!
Megint elérkezett a határidő. A 
cikk leadásának határideje és 
én itt ülök a számítógép előtt. 
És nem jut eszembe semmi. Mit 
kéne írni? Olyan valamit, ami 
mindenkinek tetszik. Körülbe-
lül tízezren lakunk Tárnokon. 
Latolgatom az esélyeimet, meg 
lehet-e felelni minden igénynek? 
Vannak öregek. Vannak még 
öregebbek. Vannak fiatalok. Kö-
zépkorúak. Vannak gyerekek. 
Mondjuk általában velük van a 
legkevesebb gondom, mert az 
irományaim nem a gyerekek vi-
lágát érintik. Azaz, a felnőttek, a 
szüleik révén mégiscsak érintve 
vannak, de ez inkább a közügyek 
taglalásánál érezhető, gyerek-
mesét viszonylag keveset írok. 
Vannak a középiskolások. Van-
nak a képzett, magasan képzett 
és még magasabban képzett 
emberek. Vannak szerényebb is-
kolákkal rendelkezőek. Fizikai és 
szellemi dolgozók. Vannak a kü-
lönböző nemzetiséghez tartozó 
lakótársaink. Vannak különböző 
vallású lakótársaink. A politikai 
sokszínűségről már ne is beszél-
jek. Vannak a férfiak, és vannak 
a nők. Vannak akik szeretnek, 
és vannak akik nem. Most jön a 
kérdés? Mi a csudát kéne írni, 
hogy viszonylag sikeres legyen, 
a fent említettek legnagyobb 
részének elnyerje a tetszését? 
Ilyen színes összetételű közös-
séget megszólítani? Bátorság 
kell hozzá. Már arra is figyelnem 
kell, hogy nehogy olyasmit írjak, 
amit már az Andrássy Zolika, 
nagyszerű zenész kollégám és 
barátom már megírt, a zongora 
mellől. Milyen jó neki! Csak leül 
a zongora mellé, és ír egy cik-
ket. Én meg itt kínlódok a laptop 

előtt. Gitár mellől lehet, hogy 
hamarabb menne. Ide is hozom a 
gitáromat, leteszem, hátha meg-
indul az agyam. Vártam egy per-
cet… Semmi!  Tehát mindenkinek 
tetsző írás? Azt hiszem ilyen 
nincs. Ilyet lehetetlen kitalálni. 
Azonkívül olyan mondanivalót is 
nehezen tudnék előkapni, amit 
már nem cincáltak szét a tévék, 
újságok – egyszóval a média. 
Ami még nem ezerszer lerágott 
csont. Vegyük a TV miatt meg 
nem írható témákat. Van ugye 
kormánypárti, és van az ellenzé-
ki hír áradat. Bármelyiket nézem, 
és hallgatom, mindig rájövök, 
hogy a „másik oldal” szerint én 
tök hülye vagyok. Mindent rosz-
szul látok, rosszul értek, rosszul 
értelmezek, és mindenről rosz-
szul alkotok véleményt. Véletle-
nül sem gondolják, hogy nekem 
VAN önálló véleményem. Amely 
úgy kialakult. Nem a tévék hatá-
sára. Hanem az évtizedek alatt 
megélt tapasztalataim alapján. 
Azt most semmilyen kampány-
nyal nem fogják, és nem tudják 
megváltoztatni. Szerintem min-
den párt a saját tábora részére 
kampányol, - egy óriásplakát 
miatt meg senki sem szerzett 
híveket.. Én tudom, hogy mit 
szeretnék, kire akarok szavaz-
ni. Aki meg más nézetet vall, 
azt sem fogja befolyásolni egy 
plakát, vagy egy tv spot, és nem 
fog máról holnapra állásfogla-
lást váltani. Úgy néz ki, hogy az 
egész óriásplakát háború egy 
kicsit kidobott pénz. De meg kell 
csinálni, jelen kell lenni a felüle-
teken, hadd lássák, hogy milyen 
állati erősek vagyunk. Egészen 
április 8-ig. Aztán majd levakar-
ják az óriásplakátokat és jön újra 
Robitusin meg a Fluimucil. Majd 
ők csatáznak tovább. Már javá-
ban benne vagyunk az „osztály-
harcban”, de még koránt sincs 
vége. Arról sem érdemes írni, 
hogy milyen kis ország vagyunk, 
és ahhoz képest hirtelen mennyi 
párt jelenik meg. Megélhetési 
pártok, reménykedve a nem kis 
összegű állami támogatásban. 
Meg hány miniszterelnök jelölt 
száll síkra a hatalomért. Arról 
sem írok, hogy a sok pártprog-
ram abban merül ki, hogy „ész-
revesszük”, hogy a másik mit 
csinál. Rosszul, törvényellene-
sen, hazaáruló módon. Ezt mind 
végigtárgyalják az országos 
média valamennyi csatornáján. 
Amit a média soha nem emleget: 

az, hogy ők milyen marha sokan 
vannak. Ráadásul ők is háborúz-
nak. Rádió. TV, internet, újság, 
heti, havi, - és mindegyik harsog. 
És minden hír, minden esemény, 
minden nyilatkozat és történés 
kétféle tálalásban jelentkezik. 
Homlokegyenest ellenkezően. A 
kettő között véletlenül sem le-
het egy arany középút felé való 
törekvést észrevenni, - mert 
talán ilyen nincs is. Az egymást 
égető, pocskondiázó kampány-
ban egy dolog van, amiben mind 
a két oldal egyetért. Hogy el kell 
menni szavazni! Persze más-más 
okból kifolyólag. Az egyik oldal 
abban reménykedik, hogy így 
talán le tudja majd váltani a kor-
mányt. A másik azért kell, hogy 
ott legyen, mert nem szabad el-
kényelmesedni, és biztosra venni 
a vélt biztosat. Egyszer már volt 
bukta. Viszont aki nem megy el 
szavazni, az az eredményhir-
detés után egy szót se szóljon, 
hogy ezek miért nyertek, vagy 
miért nem, meg hogy nem így 
kellett volna. Meg elcsalták, meg 
minden. Egy szót se tovább! Ha 
nem mentél el, és minimum nem 
tetted meg a saját nevedben azt, 
hogy kiállj valamelyik útért, ak-
kor utána nincs jogod beleszólni. 
Világos? (Hofi) Gyerekek, most 
minden párt azért hajt, hogy x 
százaléka legyen, és bekerüljön 
a parlamentbe. Minimum! De ez a 
kutyát nem érdekli - rajtuk kívül. 
Programjuk mint említettem a 
szidás, most, - és a jövő? Mintha 
egy papírból olvasnának! Majd 
mi megmutatjuk! Börtönbe ve-
lük! Majd mi mindent jól fogunk 
csinálni. A három fő témát külö-
nösen. Isten bizony! A korrupció, 
az egészségügy és az oktatás! 
Majd meglátjátok! A kivitele-
zés még nincs ugyan kitalálva, 
de mi majd megoldjuk. Hagyjuk 
is az egészet! A lényeg: hogy jó 
kormányunk legyen. Erős, sta-
bil, kiszámítható, céltudatos, és 
mindenek előtt magyar érzelmű! 
Internacionalista, meg liberális 
kormányunk már volt. Nem jött 
be. Aztán megint találtam olyat, 
amiről már egyáltalán nem ér-
demes írni, a „nyugat” és Ma-
gyarország viszonya. Még egy 
téma, mely szintén erősen le-
rágott csont, de az Atyaúristen 
sem ismeri ki magát rajta. Most 
szeretik Orbánt, vagy utálják? 
Vannak területek, rangos nagy 
országokban ahol dicsőítik, kö-
vetendőnek találjál nézeteit és 

megoldásait. Vannak országok, 
melyek szerint maga az ördög. 
Ki kell zárni vele együtt az EU-
ból a magyarokat, ezeréves eu-
rópaiság ide vagy oda, ezek nem 
ide való népség. Az én fejem fö-
lött Brüsszelben ordítoznak ezen 
egymással a veretes belgák, 
nagyérdemű luxemburgiak. Nem 
érdekel. Csak én itthon érezzem 
jól magam. És biztonságban. 
És jólétben. Na – ez az a három 
dolog ami most „speciel”, - még 
nincs a csúcsponton. De olyan 
kormányunk legyen nekünk, aki 
ezekért harcol, dolgozik, küzd. 
Még valami ami írásra sem érde-
mes: a sajtószabadság! Itt egy-
szerűen minden médiatermék, a 
maga által elért csatornáin azt 
ír, amit akar. Ki is használják. 
A kendőzetlen rágalmazástól 
a hazudozásig, a félrevezetés-
től a seggnyalásig - itt mindent 
szabad! Hát sajtószabadság az 
ilyen? (Ez irónia a részemről. 
Bocs.) Az egész nagy sajtót, 
minden apró mellékhajtásával 
együtt egyetlen egy output ve-
zérli. (output – angol szó, kime-
net). Ez az output: Orbán Viktor. 
Aki mindennek az okozója.  Hi-
degnek, melegnek, árvíznek és 
aszálynak. Minden megjelenés-
nek a végkicsengése: egyfelől 
isten, vagy másfelől ördög! Az 
interneten ma olvastam egy 
szervezet közzétételét: mi min-
dent vásárolt, vagy vásároltatott 
Orbán mások neve alatt, mennyi 
mindene van. Nem viccelek, a 
felsorolásban az utóbbi tíz év 
valamennyi eladott és megvett 
dolga, ingatlana az övé. Gazda-
gabb mint Rockefeller. A vagyon-
bevallása alapján pedig átlagos 
vagyonú politikai munkás. Most 
akkor hova legyen az egyszerű 
tárnoki honpolgár? Igaz, hogy 
erről sincs már mit írni? Ha én 
ilyen gazdag lennék – mondjuk 
– akkor tojnék a politikára, és 
a magánszigetemen süttetném 
a hasam a napon. Ezt nektek 
Brüsszelben vaskalapos bürok-
ratákkal vitatkozni! Szerencsére 
– amit pontosan tudok – hogy Or-
bán megrögzött munkamániás. 
Lázár János is megmondta: amíg 
valaki dolgozik addig sincs ideje 
lopni. Bátor mondás, de hátha 
bejön. Hát gyerekek, türelem, 
Áldás, Békesség! Hát így jártam, 
már több mint egy órája itt ülök 
a gép előtt, és semmi nem jut 
eszembe. A gitár sem segített!

SOLYMOS TÓNI: „MI FÁJ, GYERE MESÉLJ!”
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Meseerdő szélén játszanak az 
őzek,
a tavaszi szélben vígan kergetőznek.
Az ibolya virág szirmait kitárja,
régóta vágyódik meleg napsugárra.
Minden állat vigad, örül a tavasznak,
de nyomuk sincs sehol a fürge 
nyulaknak.
A mackó így dörmög:- Vajon hol 
késhetnek?
Szarka szól a fáról:- Húsvétra ké-
szülnek.
Festik a sok tojást, szorgosan dol-
goznak,
tudom, hogy húsvétkor majd ne-
künk is hoznak.
Összenéz két csibész, farkas és a 
róka,
nagyon figyelnek már a fecsegő 
szóra.
Súgta a farkasnak a ravaszdi róka:
- Legyünk mi a nyulak, az lesz majd 
a móka.
A farkas csak bámult, de egy nagy 
fa alatt,
elmondta a róka, hogy mit ért ez 
alatt.
Fenn a fa tetején a harkály is hallja,
miként szövetkezik a két gonosz 
bajra.
Szaladt a mackóhoz, segítségét 
kérte,
és azt, amit hallott, rendre elme-
sélte.
Hogy a két ravaszdi azt tervezi 
éppen,
elrabolják majd a tojásokat szépen.
Azután felveszik a nyúl álruhákat,
és az őztanyánál ejtenek gidákat.
Háborog a mackó:- Ők lesznek a 
nyulak?!
Na, majd résen leszünk, jöjjenek 
az urak!
Most az őzikékhez és nyulakhoz 
szaladj,
de ne tudjon erről semmit a két 
ravasz.
El is jött a húsvét, s két hatalmas 
zsákban
ott volt a sok tojás, egy nyúl ajta-
jában.
A két gonosz gyorsan a hátára 

vette,
nyúl álruhát öltve indultak sietve.
De a zsák nehéz volt, le-leültek 
nyögve,
izzadt homlokukat gyakran töröl-
getve.
Remegett a lábuk, inuk majd meg-
szakadt,
lihegve fújtattak a nagy zsákok 
alatt.
Az őztanya előtt terhüket letették,
és az őzikéket nyomban hívni 
kezdték:
- Nézzétek gidácskák, ebben a két 
zsákban
sok, sok piros tojás vár a kis gi-
dákra.
Ezzel a zsákokat máris bontogatták,
és a tartalmukat ki is borították.
De amint meglátták, méregbe gu-
rultak,
mivel a zsákokban, csak nagy kö-
vek voltak.
Összeugrott rögtön a két kapzsi 
ezen,
kopogott a sok kő kézen, lábon, 
fejen.
Egymást hajigálta farkas és a róka,
kacagtak a nyulak, őzek egy bo-
korban.
Gonoszokat végül a mackó elkapta,
vélük a barlangját kitakaríttatta.
Most is ott söpörnek és sikálnak 
egyre,
nincs már az őzhúsra egyiknek se 
kedve.

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt húsvéti LÁDAFIÁNKON, 
március 23-án, pénteken 17.00 
órától, az Ifjúsági Házban (Rákó-
czi út 38.). Az ünnepre készülve a 
kisfiúk saját maguk készíthetik el 
a kölnivizüket, a kislányok pedig a 
kosárkát, amibe a festett tojáso-
kat tehetik, mielőtt átadják őket a 
locsolóknak! 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívá-
nunk!

A mese és a kép 
forrása: internet

JUHÁSZ MAGDA: HÚSVÉTI MESE
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AKTÍVANYU – FÁBIÁN ZSÓFI

Milyen egy AKTÍVANYU? Olyan 
anya, aki megmutatja, mennyire 
nem csupán a gyermeknevelés-
ről szólhat az élet kisgyerek mel-
lett, hanem lehetőséget ad arra 
is, hogy megvalósítsa álmait és 
akár vállalkozzon is a baba mel-
lett. Szeretnék bemutatni minél 
több olyan, elsősorban tárno-
ki, vagy Tárnokhoz kapcsolódó 
anyukát, akik kicsi vagy nagyobb 
gyermek(ek) mellett is tudnak és 
akarnak önmegvalósítani, legyen 
szó varrásról, versírásról, táncról, 
főzésről vagy éppen tanításról. Ha 
te is szeretnéd bemutatni 
AKTÍVANYU oldaladat írj e-mailt 
a varazsobol@gmail.com e-ma-
il címre. A „kérdések” mindig 
ugyanezek, válaszolj rájuk te is, 
ahogy Fábián Zsófi, márciusi AK-
TÍVANYUnk tette. 

Családom és én...
Fábián Zsófi vagyok, Musa Matykó 
anyukája, a Magyar Táncművészeti 
Egyetem hallgatója és a Pesovár Fe-
renc A.M.I.-Néptánc Suli egyik lelkes 
tanára. Párom Musa József népze-
nész a Szeredás Népzenei Együttes 
nagybőgőse, a Nyíregyházi Egyetem 
hallgatója, ének-földrajz szakos tanár.

Így kezdődött...
Szerető családban nőttem fel. 
Édesanyám szorgalmazta és támo-
gatta első táncos lépéseimet, felis-
merve ennek a közösségi formának 
pozitív üzenetét. 1998 szeptembere 
óta táncolok a százhalombattai For-
rás Néptáncegyüttesben. Apai ágról 
nagyszüleim hányatott sorsú bukovi-
nai székelyek, a második világháború 
után a Tolna megyei Lengyelre, majd 
onnan 1965-ben Érdre települtek be. 
Kiskorom óta egy telken laktam velük, 
az Ő otthonuk valahogy mindig más 
volt, mintha visszautaztam volna az 
időben. Nagyon sokat tanultam tőlük, 
még családi néprajzi gyűjtéseink is 

vannak. Sok olyan szokást tartottak, 
amit más nem, ebbe nevelődtem bele, 
ezeket később koreográfiáimban si-
kerrel tudtam továbbadni, gyermekek 
százainak arcára mosolyt varázsolva.
Engem gyermekként nem a tánc, ha-
nem inkább a közösség alkotóereje 
fogott meg. Szerettem a próbákat, 
fellépéseket, turnékat. Látni az orszá-
got és később a nagyvilágot a színpad-
ról.
A gimnáziumban az utolsó pillanatig 
nem tudtam eldönteni, hogy mit sze-
retnék, mivel előzőleg az országos ta-
nulmányi versenyeken voltak sikereim 
a rajz és vizuális technikák terén is, 
ekkor még csak egy pontot éreztem 
biztosnak, mindenképpen a művésze-
tek felé kell fordulnom. Több helyre 
is felvételiztem (MOME, MTF), de sok 
vívódás után végül a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetemet választottam.
Amint elkezdtem az egyetemet nehéz 
családi tragédia ért, elvesztettem 
édesanyámat. Tulajdonképpen a mun-
kába temetkeztem. 5-6 néptánccso-
portot vezettem a Pesovár Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol a 
gyerekek életkora különféle csopor-
tokban 3 éves kortól a 18 évesig ter-
jed. Eközben az Arany János Általános 
Iskolában tanítottam néptáncolni alsó 
tagozatos gyerekeket. A tanítás mel-
lett igazán a koreografálásban tudok 
művészileg kiteljesedni. Az elért si-
kerek adnak visszaigazolást és újabb 
ihletet. Nagyobb csoportjaimmal 
sok-sok külföldi turnén vettem részt, 
lengyel turné alkalmával ismerhettem 
meg szerelmemet, gyermekem édes-
apját is. 2015 októbertől, Tárnokon az 
óvodákban indítottunk Mandulavirág 
zenés-táncos foglalkozás néven nép-
tánc órákat. Matykóval a pocakomban 
sem volt megállás, végig dolgoztam az 
egész tanévet is izgulni kezdtem mikor 
közeledett a nyári szünet, hogy mi lesz 
velem programok nélkül. 5-6 csoport 
mellett szabadidőm nem nagyon volt, 
a folyamatos hétvégi próbákhoz vagy 

fellépésekhez, nyári táborokhoz és tur-
nékhoz szoktam hozzá. Musa Mátyás 
József 2016. július 29-én született. 
Társasági lényként nehéz volt otthon 
a pici babával kettesben. 2015/16-os 
tanévben ismét készült egy megha-
tározó művem ,,A Két Szeméért” cím-
mel, ezt Asztalos-Kiss Zsuzsannával 
együtt alkottuk, beneveztük a Szek-
szárdi Néptáncfesztiválra, készültünk 
szorgosan és a próbákon Matyika is 
végig velem volt, mivel  pocakosnak is 
ehhez szokott, úgy gondolom, élvezte 
a nyüzsgő közösség hangulatát. A ko-
reográfia nagylányoknak készült, és a 
sok munka nem volt hiábavaló mert 
Szekszárdon koreográfusi nívódíjat 
nyertünk.
A Forrás Néptáncegyüttes 2016-ban 
is kiválóan minősült, az országban a 
legmagasabb pontszámmal, és ez a 
műsor is a mi előbbi koreográfiánkkal 
kezdődik. 2017. szeptemberben visz-
szatértem, már Matykóval, nagyon 
kedves táncosaimhoz, a Kiforrás Nép-
táncegyütteshez, akiket már óvodás 
koruk óta tanítok és akikkel, talán, 
szakmai munkám során a legtöbb 
sikert elértem. Ők most kamaszok, 
de a fiacskámmal, mint szeretett 
kistestvérükkel bánnak. Ez számom-
ra elmondhatatlan érzés. Amióta a 
Kisforrást tanítom, minden nap csak 
arra várok, hogy velük találkozhas-
sak a próbateremben. Nem tudom, 
mi lesz velem, amikor kirepülnek 
szárnyaim alól. Ők a sikercsapatom, 
velük kezdődött minden.  Őket iga-
zán magaménak érzem, mondhatni a 
gyermekeimnek. Velük nyertünk több 
tanulmányi versenyen helyezéseket. 
A Fölszállott a páva (2015) tehetség-
kutatón a középdöntőig jutottunk, de 
itt meg kell említenem Fundák Kristóf 
táncos koreográfus alkotótársamat, 
akivel nagyon szeretek együtt dolgoz-
ni, mert sok szép maradandó alkotást 
és sikert tudhatunk magunkénak. 
Mindezt Szigetvári Józsefnek kö-
szönhetem, aki 1984-ben alapította a 

Forrás Néptáncegyüttest. 1998. szep-
tember óta figyelemmel kíséri pálya-
futásom, tanácsokkal lát el, mentorál 
és mindenben számíthatok rá.
A legfontosabb dolog számomra ab-
ban, amit csinálok...
Adni és kapni... 
Azt gondolom, hogy amibe teljes oda-
adással fekteted be a tehetségedet, 
annak természetszerűen szeretnéd 
látni a szakmai megítélését, hiteles-
ségét és sikerét az aktuális környe-
zetben.
A visszajelzésekre a fejlődésük ér-
dekében a táncosoknak, csoport-
vezetőknek és koreográfusoknak is 
szüksége van, még ha néha könnyek-
kel is jár. A próbaterembe belépve 
megrohamoznak az új ötletek, látom a 
vidám és őszintén érdeklődő gyerme-
kek lelkesedését, így mindig új erőre 
kapok. 
Nagyon sok felejthetetlen élmény fűz 
a csoportjaimhoz. Az idősebbekhez a 
sok közös turné élménye, az izgalmas 
előkészületek a sok hosszú hétvége, 
amikor összpontosítottunk az uta-
zásokra. A pöttömök próbái mindig 
üdítőek, náluk mindig feltöltődöm és 
ihletet kapok. Az ovisokkal pedig a 
legjobbakat játszunk. 

Lépjetek velem kapcsolatba!
Tárnokon a Mandulavirág Zenés-Tán-
cos foglalkozása jelentkező ovisokat.
E- mail: 
mandulaviragzenestancos@gmail.
com 
Mobil:06209831230

Szeretettel várjuk a Pesovár Ferenc 
AMI-Pesovár Ferenc Néptánc Suliba 
jelentkező tanítványokat is.
2440 Százhalombatta, Szent István 
tér 5. Tel: +36/23/358-973,
E- mail: pesovarferencami@gmail.
com Honlap: pfami.forrasneptanc.hu
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Automata 
mosógép 

javítás
garanciával, 
hétvégén is.

Javítás esetén
ingyenes 
kiszállás.

06 (20) 288 5148

Kertfenntartás, 
sövénynyírás, 
gyeptelepítés, 
térburkolás, 

öntözőrendszer, 
kerttisztítás.
Kapuvári Tamás 

okl. agrármérnök
Tel: 

06 30 560 8052
www.kapukert.hu
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4
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6
1

Esetleg vásárolni szeretne?
Netán hitellel terhelt  
vagy hitel szükséges  

a vásárláshoz? 
SEGÍTÜNK!
Hívjon bizalommal!

T: 06 70 344 12 12

ELA DÓ INGATLANOKAT KERESÜNK!
Ügyfeleink részére
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peugeot.hu

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

 2,5% THM, FORINTALAPÚ,  
FIX KAMATOZÁSÚ FINANSZÍROZÁSSAL*,
MAGAS FELSZERELTSÉGGEL
AZONNAL ELVIHETŐK 

*A feltüntetett ajánlatok 2018. február 1-től március 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig megkötött szerződésekre érvényesek. A 
jelenlegi finanszírozási konstrukció belföldi székhelyű vállalkozások számára elérhető forintalapú, fix kamatozású, zártvégű pénzügyi 
lízingfinanszírozással, kizárólag új Peugeot Partner, új Peugeot Expert és új Peugeot Boxer haszongépjárműre. A finanszírozás mi-
nimum 20% kezdőrészlettől, minimum 36 hónap, maximum 61 hónapos futamidővel, minimum 1 000 000 Ft finanszírozási összeggel 
érhető el, akár induló 2,5% THM-mel. A 2,5% THM-es finanszírozás pontos paramétereiről és feltételeiről érdeklődjön Peugeot-már-
kakereskedésünkben! A lízingszerződés rendelkezése alapján a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes 
körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A fenti tájékoztatás nem 
teljes körű, a hirdetésben foglalt kondíciók változhatnak, és a felsorolt feltételek nem minősülnek a 2013. évi V. törvény 6:64.§-a sze-
rinti ajánlattételnek. A részletekért forduljon bizalommal  Peugeot-márkakereskedésünkhöz!

Az ajánlatban kínált Peugeot Boxer vegyes fogyasztása 6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.
Az ajánlatban kínált Peugeot Expert vegyes fogyasztása 5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása 137 g/km.
Az ajánlatban kínált Peugeot Partner vegyes fogyasztása 4,3 l/100 km, CO2-kibocsátása 112 g/km.

PEUGEOT BOXERPEUGEOT EXPERTPEUGEOT PARTNER

HASZONGÉPJÁRMŰVEK
PEUGEOT-

KÉSZEK A BEVETÉSRE!


