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Átadták a mentőcipőket

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG INGYENES HAVI KIADVÁNYA

(14.o.)

Tárnokhír

Népszerű a tárnoki gólyakamera (6.o) Tárnoksprint Egyesület

#PALETTA

(16.o.) Aktívanyu

(21.o.)

DÖNTÖTTEK: JÖN A BABACSOMAG

Települési programajánló
MÁJ.5.
18.00

Tárnoki Bor és Gasztroklub
Művelődési Ház

MÁJ.6.
17.00

Tárnoki Asszony Műhely
Művelődési Ház

MÁJ.8.
18.00

Kertbarát-kör
Művelődési Ház

MÁJ.12. Pörköltfőző fesztivál
12.00 Idősek Otthona
MÁJ.13. XIV. Tófutás és Sportnap
Egészségház parkoló
8.00
MÁJ.15. Filmklub
19.00 Művelődési Ház

(6.o.)

400 MILLIÓBÓL ÉPÜLHET ÚJ ÓVODA

MÁJ.18. Szlovák klub
17.00 Művelődési Ház
MÁJ.18. Jam Party
19.00 Művelődési Ház
Kiss – Duna túra,
MÁJ.19. Kerékpárral a Tassi zsilipig
8.00 Egészségház parkoló

MÁJ.26. 3 Falu 2 Keréken
Egészségház parkoló
9.00
MÁJ.26. Szent Orbán napja
15.00 Öreg-hegyi színpad

(7.o.)

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

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

DR. ARADSZKI ANDRÁS
2018. május 8. (kedd) 18.00 óra
2461 Tárnok, Rákóczi út 90. (CBA épülete)
Előzetes bejelentkezés szükséges: +36 (30) 327 6100

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

A Tárnokhír következő száma
2018. június elején jelenik meg.
A lapzárta ideje 2018. május 15.
Várjuk minden intézmény, szervezet aktuális híreit,
felhívásait és programjait, illetve e szervezetek
és kedves olvasóink írásait.
E-mail: info@tarnokhir.hu
Címünk Tárnok, Dózsa György út 148.
Lapunk évente 10 alkalommal jelenik meg, példányszáma
háromezer hétszáz, terjesztése díjmentes
és eljut minden tárnoki háztartásba.

SZOLNOKI GÁBOR

Zöldhulladék elszállításának
májusi időpontjai:
• május 7.
• május 21.

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

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Radics Ernő
alpolgármester

dr. Bánovics István

Hegedűs Márta

Klemné Zabó Ágnes

Lepnyák Alíz

Szalai Ferenc

Zombori Ferenc

dr. Zsigmond Réka

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS:
Május 24., 14.00 óra

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Napközben, szolgálati időben hívható
Polgármesteri Hivatal:
Közterület-felügyelet:
Tárnoki Köz-Ért Kft.:
Okmányiroda:
Tárnoki Rendőrőrs:
Érdi Rendőrkapitányság:
Egészségház:
Gyógyszertár: +36 (23) 389 055

Éjjel-nappal hívható
Mentők:
Tűzoltóság:
Rendőrség:
Általános segélyhívó:
Orvosi ügyelet:
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+36 (23) 387 041
+36 (20) 405 4669, +36 (20) 571 8901
+36 (23) 388 616
+36 (23) 332 160
+36 (23) 387-017
+36 (23) 365-007, +36 (23) 365-041
+36 (23) 389 028

104
105
107
112
+36 (23) 365 274

Szelektív-hulladék elszállításának
következő időpontja:
május 14.

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

teljes körű ultrahang diagnosztika
nőgyógyászat, várandós gondozás
széles körű labor vizsgálatok
(partnerünk a Synlab Hungary Kft.)
diabetológia
dietetikai szaktanácsadás
kardiológia, trombózis-rendelés
reumatológia, gyógytorna, gépi kezelések

Vizsgálatainkra előzetes bejelentkezés
szükséges a 06-70-626-4065-ös számon,
vagy rendelési időben személyesen
a rendelőnkben!
További infó: martonklinik@gmail.com,
www.martonklinik.hu
2462 Martonvásár, Budai út 20.
www.tarnokhir.hu

T I S Z T E LT TÁ R N O K I A K !

Április 8-án az országgyűlési választások napján két fontos esemény történt. Lezárult az elmúlt
négy éves ciklus és elindult a következő négy esztendő. Sok izgalmat okozott a választási kampány,
különösen az utolsó néhány hétben, érzelmektől és indulatoktól
fűtött volt a közhangulat, de ma
már vége van, mi előre tekintünk.
Elsőként szeretném megköszönni
minden ember választói véleménynyilvánítását, a magas részvételi
arány mindenki számára meggyőző eredményt hozott.
Tárnok számára a legfontosabb
eredmény az, hogy az elmúlt nyolc
esztendőben kialakított parlamen-

ti, kormányzati kapcsolatokat nem
kell újra kiépíteni, megtorpanás
nélkül dolgozhatunk tovább, tervezhetjük közös jövőnket.
2010-től, a Fidesz-KDNP kormányzásának kezdetétől új lendületet
kapott az önkormányzat is, az
elmúlt négy esztendő pedig csak
erősítette ezt.
Tárnok történetében példa nélküli
értékű és mértékű fejlesztéseket
valósítottunk meg, mára már Tárnok 15-20 éves fejlesztési terveit
is kidolgoztuk. Tényként kezelem,
hogy a rendszerváltás óta nem volt
még olyan nyolc év, amikor ennyit
fejlődött volna az ország, ennyit
fejlődött volna Tárnok.

Dr. Aradszki András nyerte a választást
Pest megye 1. választókerületében (Diósd,
Érd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint).

Ma ott tartunk, hogy sikerült letudnunk egy káros és kórós évtized elmaradásainak nagy részét,
de még mindig nem jutottunk túl
a nehezén, további munkák várnak
ránk. Ez pedig elképzelhetetlen egy
céltudatos és erős kormányzás
nélkül, elképzelhetetlen a település és az ország vezetése közötti jó
kapcsolat nélkül.
A vágyainkból, terveinkből viszont
csak akkor lehet valóság, ha a
mindenkori kormányzati, központi elképzelés és akarat továbbra
is országépítő partnerként tekint
ránk. Saját életünk tervezésében is
a biztonságot, a folyamatosságot
keressük, ez pedig különösen igaz
egy település életére.
Tárnokon biztos jövőt tervezni csak
úgy lehet, ha az ország jövője is biztos és jól tervezhető, ehhez pedig
erős felhatalmazásra van szükség.
Ez a felhatalmazás megszületett, a
mi feladatunk mától az, hogy újra
dr Aradszki András országgyűlési
képviselővel, általa a kormányzattal, a legszorosabb munkakapcsolatban dolgozzunk Tárnokért, és
megvalósítsuk további terveinket!
Ennek érdekében április 18-án a
Polgármesteri Hivatalban személyesen is egyeztettünk, értékelve a

Szolnoki Gábor
polgármester
választás tárnoki eredményeit.
Tárgyaltunk Tárnok jelenlegi és
további fejlesztési terveiről, másrészt az elmúlt időszakban felmerült önkormányzati választásokkal
kapcsolatos lakossági kérdésekről: tájékoztattam országgyűlési
képviselőnket, hogy terveimmel
és céljaimmal egyezően, helyi
szervezeteink támogatásával polgármester jelöltként indulni kívánok a következő önkormányzati
választáson. Dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő megerősítette, hogy ezzel kapcsolatos munkámban személyesen is támogat.

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2018

A szavazatok száma jelöltenként:
-Dr. Aradszki András (FIDESZ-KDNP)
26 987 fő 43,74%
-Dr. Csőzik László (MSZP-PÁRBESZÉD)
21 888 fő 35,47%
-Vágó Sebestyén (JOBBIK) 8 014 fő 12,99%
-Turcsán Szabolcs (LMP) 2 264 fő 3,67%
-Szécsi Barbara (MKKP) 1 146 fő 1,86%
-Gál Alex (MOMENTUM) 1 035 fő 1,68%
-Szunai Gábor Miklós (MIÉP) 146 fő 0,24%
-Weith Katalin (KÖSSZ) 123 fő 0,2%
-Kozák István Krisztián (TENNI AKARÁS
MOZGALOM) 70 fő 0,11%
-Marton Janka (AQP) 29 fő 0,05%
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma: 80 577 fő
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 60 130 fő
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma:
2 061 fő
Érvénytelen szavazólapok száma: 417 fő

www.tarnokhir.hu
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Testületi és települési hírek

BELTERÜLETI UTAK
FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZUNK
A Nemzetgazdasági Minisztérium
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén (PM
ONKORMUT 2018) című pályázatot írt ki Pest megyei települések
számára. A pályázati támogatás
maximális összege 150 000 000
Ft.
A támogatás intenzitása a pályázó településen a 2016. évi
adóerő képesség alapján kerül
megállapításra, ez alapján Tárnok
95%-os támogatásban részesülhet. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának tehát 5% önerőt kell

biztosítania a pályázathoz.
A javasolt felújítandó utcák:
Sport utca
Fő utca 106-tól a belterület határáig
Fő utca (Ulicska utca és
Tabán utca között)
Kossuth utca zsákutca
szakasz
Nyár utca
A képviselő testület megszavazta
az 5% önerő részt a pályázathoz,
így az benyújtásra kerül. Várjuk a
pozitív visszajelzést.

SORSUNK ÉS JÖVŐNK SZERETETSZOLGÁLAT,
BONA DEA CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
A Családok Átmeneti Otthona,
nem a hajléktalanságból érkezőket tudja fogadni, hanem azokat
a gyermekes családokat, akik
átmenetileg kerültek nehéz helyzetbe.
Az ellátás mindenekfelett a gyermekek érdekeit szolgálja.
A Családok Átmeneti Otthona
befogadja a krízishelyzetben lévő, lakhatási problémákkal küzdő családokat. A gyermekek így
szüleikkel együtt maradhatnak. A
gyermeknek joga van ahhoz, hogy
segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez,
személyiségének
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a
társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.
A Családok Átmeneti Otthona
igénybe vétele önkéntes. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.
Ennek szellemiségében Tárnok

Nagyközség Önkormányzata a
Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesülettel ellátási
szerződést kötött 2015. január
1. és 2019. december 31. között.
A Szeretetszolgálat a szerződés
értelmében Tárnok Nagyközség
közigazgatási területén lakóhelylyel rendelkező krízishelyzetbe
került egy család számára folyamatos elhelyezést és szakmai
szolgáltatást biztosít.
Az együttműködési szerződés
értelmében a Szeretetszolgálat
Tárnok Nagyközség Önkormányzat Humán és Pénzügyi Bizottsága felé évente beszámolót készít.
Az intézményvezető benyújtotta
a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
amelyből kiderül, hogy az előző
évben nem láttak el otthonukban
tárnoki illetőségű családot.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSRA
A belügyminiszter és a nemzetgazdálkodási miniszter pályázatot
hirdet a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pontja és a I. 10. pontja
szerint.
A települési önkormányzatok
rendkívüli szociális támogatásra
pályázhatnak a települési támogatások 2018. évi kifizetéséhez.
A támogatás csak vissza nem térítendő támogatás formájában
nyújtható és kizárólag a települési
támogatások kifizetésére fordítható.
A rendkívüli szociális támogatásra egy önkormányzat csak egy alkalommal nyújthat be pályázatot.
A pályázat benyújtási határideje
2018. augusztus 15-e.
Tárnok Nagyközség Önkormányzata korábban már sikeresen
pályázott a rendkívüli szociális
támogatásra.
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A Képviselő-testület elfogadta a
határozati javaslatot, miszerint
az idén újra megpályázza az Önkormányzat a rendkívüli szociális
támogatást.
A pályázati forrás nagymértékben
hozzájárulhat az önkormányzat
2018. évi szociálpolitikai céljainak
megvalósításához.

MÓDOSULT AZ ÉTV ÜZLETSZABÁLYZATA
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Érd és
Térsége Víziközmű Kft. Üzletszabályzata a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal 2018.
március 5-én kelt, KSFO_2018/6-4
(2018) számú határozatában foglalt jóváhagyásával módosult.
Az egységes szerkezetbe foglalt
Üzletszabályzat 3. sz. módosítása 2018. március 8-tól hatályos,
a jóváhagyott módosítások a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is érvényesek.
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft.
új Üzletszabályzata az Érd, Felső
u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodá-

ban elérhető, a http://www.erdivízmuvek.hu internetes oldalon
hozzáférhető, és kérésére postai
úton is díjmentesen rendelkezésre
bocsátjuk."
Várjuk szíves visszajelzésüket,
hogy a tájékoztatás közzétételére
milyen módon és mikor kerül sor.
Szíves segítségüket köszönjük!
Érd és Térsége
Viziközmű Kft.

www.tarnokhir.hu

Testületi és települési hírek

AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ ÖNRÉSZ
EREJÉIG BESZÁLL AZ ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEKBE
A Képviselő-testület 50/2015. (IV.
23.) számú önkormányzati határozatával a Bolha Focitanoda SE-vel
területhasználati megállapodást
kötött a 013/68 hrsz. alatti, önkormányzati tulajdonú területre, valamint támogatta, hogy az
Egyesület pályázatot nyújtson be
az ingatlanon lévő öltözőépület továbbépítésére.
2018 januárjában már hírt adtunk
arról, hogy a Bolha Focitanoda
Sport Egyesület az MLSZ határozataival mintegy 35 millió forint
támogatást nyert az 5 hektáros

sportcentrum kiszolgáló épületének megépítésére.
A Bolha Focitanoda Sport Egyesület újabb pályázatot nyújtott be, s
képviselőjük azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy
az Önkormányzat segítségét kérje
az önrész erejéig, annak átvállalásával, amit a testület egyhangúan
el is fogadott.
A beruházás végén a használatba
vételi engedély kiadását követően
a Sportcentrum az Önkormányzat
tulajdonába kerül.

TÁJÉKOZTATÓ TÁRNOK-ÖREGHEGY KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL
Tájékoztatjuk Tárnok-Öreghegyen
lakó, kedves lakossági ügyfeleinket, hogy 2018. június 1-től az alábbi
kommunális hulladékszállítási rendet vezetjük be ebben a lakossági
körzetben.
A terület domborzati és útviszonyai
miatt, a kommunális hulladék begyűjtést csak kisebb méretű gépjárművekkel tudjuk megoldani. E
járművek csak a zsákos begyűjtést
teszik lehetővé.
Kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásról lévén szó, e terület
lakosainak is be kell lépniük az ÉTH
ügyfélkörébe és mindenki máshoz
hasonlóan befizetni a negyedévente esedékes hulladékszállítási díjat.
Ennek fejében az ÉTH negyedévente 13 darab ÉTH emblémával ellátott
hulladékgyűjtő zsákot bocsájt az
ügyfelei rendelkezésére, amelyekbe az érintettek gyűjthetik a háztartásukban keletkező kommunális
hulladékot, amit az ÉTH a helyben
szokásos ütemezésben hetente elszállít.
A zsákokat május 1-ét követően folyamatosan a „Pici” ABC-ben lehet a
befizetési csekk bemutatása ellené-

www.tarnokhir.hu

ben átvenni.
Amennyiben többlet hulladék elszállítására pótlólagos zsák igény
merülne fel azok részéről, akik megkapták a negyedévente részükre járó zsákokat, erre is van lehetőség,
zsákonként 470.- Forint befizetése
ellenében. E zsákokat is a „Pici”
ABC-ben lehet megvásárolni.
Ismételten felhívjuk rá a figyelmet,
hogy kötelezően igénybe veendő
közszolgáltatásról lévén szó, azok
a helyben lakók, akik nem fizetik be
a hulladékszállítási díjat, azoktól a
NAV adók módjára hajtja be ezt.
E tájékoztatóval kapcsolatban,
amennyiben bármilyen kérdés
merülne fel, kérjük érdeklődjenek
honlapunkon www.eth-erd.hu, illetve levélben a 2030 Érd Sas utca
2. sz. alatt, vagy telefonon a 06/23522-600 telefonszámon. Új helyen
működő ügyfélszolgálatunkon is szívesen állunk kedves ügyfeleink rendelkezésére: 2030 Érd Diósdi út 29.
Tegyünk közösen környezetünk tisztaságának megóvásáért!

Tájékoztatás talált tárgyakkal kapcsolatos eljárásról
A talált dolgokkal kapcsolatos eljárást a Ptk. (5:54 – 5:64 §) rögzíti,
amely szerint, ha nem állapítható meg a tulajdonos (vagy más jogosult)
személye, úgy azt a jegyzőnek kell leadni.
A jegyző a találásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben nyilatkoztatja a
találót, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára.
A jegyző a talált dolgot 3 hónapon át őrzi, ha ezen idő alatt a tulajdonos
nem jelentkezik, úgy a dolgot – ha igényt tartott rá – a találónak kell kiadni. Amennyiben a tulajdonos nem jelentkezett és a találó nem tartott
rá igényt a jegyző a dolgot értékesíti.
Ettől eltérően, a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának
azonnal átadni.
Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

RENDBEHOZTÁK A MARTON
UTCAI ÓVODA FŰTÉSI RENDSZERÉT
2017 nyarán a Mesevár Óvoda
Marton utcai telephelyén részleges falvizesedési probléma
megszüntetésére és a vizesedés
okainak feltárására került sor.
A felújítás során kicserélésre került
5 db hibásan működő radiátor is. A
felújítás során a fűtési rendszerből
leengedésre került a korábban abban keringtetett folyadék, amely a
felújítást követően vezetékes vízzel
lett pótolva. 2017. december végén
– vélhetően a nem megfelelő fizikai
és kémiai tulajdonságú keringtetett
víznek köszönhetően – a kazán leállt.
Tárnok Nagyközség Önkormányza-

ta, a Tárnoki Köz-Ért Kft., és az óvoda vezetője közös összefogásának
köszönhetően – a kazánt szakszervíz bevonásával megjavították –,
akik a probléma hosszútávú megoldására fűtési hőcserélő beépítését
javasolták, amit el is végeztek az
ehhez szükséges egyéb átalakításokkal együtt a fűtési rendszeren.
A fedezet biztosítása Tárnok
Nagyközség
Önkormányzata
2018. évi költségvetése – többek
között a vis maior helyzetek, rendkívüli hibaelhárítások kezelésére
is szolgáló - általános tartaléka
terhére történt.

ÉRTÉKESÍTIK AZ
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOKAT
A 1741/49 hrsz., Tárnok, Ilona u. 10/a
alatt található önkormányzati bérlakásokat érintő eladási szándékról
a Polgármesteri Hivatal a bérlőket
2017. májusában értesítette
Jelenleg a lakásokban az egyedi
fűtés és melegvíz kialakítása folyamatban van, ezután további, mára
időszerűvé vált karbantartói munkálatokat (pl. burkolat és egyéb javítás) kell elvégezni a lakásokon.
A tíz lakásból három szolgálati lakás
kivételével hét kerül értékesítésre. Az értékesítési pályázat során
biztosítani kell az érdeklődőknek a

lakások megtekintésének lehetőségét is. Az ingatlanok eladása az
önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre került.
Az ingatlanok eladásával kapcsolatban felmerült további költségként
fűtés és melegvíz kialakítási munkálatokra, vízóra le- és felszerelési
költségekre, értékbecslésre, energetikai tanúsítványok beszerzésére
további fedezet igény szükséges,
amelyet a Képviselő-testület a 2018.
évi költségvetés általános tartalékából biztosít.

Az ÉTH sajtószolgálata
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Települési hírek /TchTme/ Vasúti aluljáró / Babacsomag / Tárnoki gólyakamera

VASÚTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS KÉSZÜL
A TÁRNOKI ALULJÁRÓBAN
Az elmúlt években egyre többször hallhattunk már a tárnoki
illetőségű TCH Tárnoki Művészeti Egyesület munkáiról, valamint
egyre többször találkozhattunk
köztéri alkotásaikkal is. Az egyesület tagjai elsősorban alkalmazott grafikával foglalkoznak.
Alkotásaik között megtalálhatóak
a különböző technikákkal, a legkülönfélébb anyagokra, felületekre
készült festmények és rajzok.
A TCH TME az aluljáró festését
április végén fogja elkezdeni, és a
munkálatok várhatóan négy hétvégét fognak igénybe venni.
Tevékenységüket élénk figyelemmel kíséri önkormányzatunk,
hiszen nagyon sok meglepetés
alkotással díszítették már településünket is, többek között: intézmények-, sport és szabadidős
helyszínek, valamint a vasúti
síneket eltakaró zajvédő falak
mutatják önkéntes közösségi
munkájukat. Legutóbb épp a
vasútállomásnál található buszforduló mellett valósították meg
„Hungarikum fal” elnevezéssel
az országban egyedülálló „sza-

badtéri kiállításukat”, ahol a név
egyértelműségéből fakadóan hungarikumokat örökítettek meg igényes és egyedi stílusban.
Szolnoki Gábor polgármester
szerkesztőségünknek elmondta:
„A vasúti aluljáró megszépítésének ötlete már 2016-ban felvetődött. Az egyesület legnagyobb
hasonló munkájának helyszínén,
Fonyódon győződtünk meg arról,
mit jelent egy ilyen munka és milyen lenyűgöző a végső eredmény.
A továbblépéshez szükség volt
egy határozott elképzelésre, annak minden anyagi és szervezési
vonzatával. Az ezzel kapcsolatos
egyeztetésekre sort kerítettünk,
majd a konkrét javaslatot az egyesület az elmúlt év végén juttatta el
részünkre. A végső döntés pedig a
szükséges anyagi források megteremtése volt, ezt önkormányzatunk a 2018. évi költségvetésében
elhatárolta. Elkészültek tehát a
tervek is, amik kedves és a hely
szelleméhez illő, stílusos képek
formájában jelenhetnek majd meg
az aluljáró falain. Mostani ismereteink szerint a munka április végén
megkezdődik.”

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
JÖN A BABACSOMAG
A Képviselő-testület részéről
igényként merült fel, hogy a
születések előmozdítása és a
gyermekes családok terheinek
csökkentése érdekében támogatási formaként bevezetésre
kerüljön az újszülöttek támogatása. A Képviselő-testület a
2018. évi önkormányzati költségvetésében a 2018. évre 1,5
millió Ft összeget különített el
erre a célra.
A Baba-csomag szülőatyja Radics Ernő alpolgármester, akit
megkértünk arra, mondja el hogyan jött az ötlet, ami most megvalósulásra kerül.
„Tisztelettel köszöntöm, elsősorban a babát váró kedves szülőket, akik örömében osztozni
szeretne 2018–tól Tárnok Önkormányzata is, egy szerény, baba
csomag átadásával. Természetesen az ötlet nem az enyém, csak
meg hallottam és hazahoztam
több település önkormányzatának döntését. Biztosan emlékeznek arra a kifejezésre, hogy a
„Gondoskodó Önkormányzatok
Szövetsége” Tárnok néhány évvel ezelőtt, a Százhalombattán
megrendezett
egészségügyi

konferencián első esetben csatlakozott e Szövetséghez, a HPV
méhnyakrák oltásának finanszírozásával. A szülők számára
költséges oltásokat vállalta át
önkormányzatunk. Tárnokon, a
13-14 éves diáklányok kaphatták
meg, a szövődményes betegségek elkerülésének érdekében.
E Szövetség javaslatára a Kormány, minden magyar településen élő 13-14 éves lánynak az
oltást a negyedik évben, már
ingyenessé tette. A családok
segítségnyújtására számtalan
kormányrendelet született az
elmúlt években, amelyhez mi is
csatlakozni kívánunk a magunk
lehetőségeivel. A gyermekszületések számának növekedésének
javulását támogató kormányprogramot helyesnek tartjuk
ezért Tárnok Önkormányzata
ezzel a babacsomaggal szeretne
a fiatal családok költségeihez
hozzájárulni. Remélem, hogy a
babát váró családok ezt az önkormányzati gesztust és csomagot jó szívvel fogadják el, még
nagyon sok éven át” - mondta el
szerkesztőségünknek Radics Ernő alpolgármester.

NÉPSZERŰ A TÁRNOKI GÓLYAKAMERA
A pár együtt, felváltva költi ki fiókáit. A tojó átlagosan 2-6 tojást
rak, amelyeken 1 hónapig kotlanak a
gólyaszülők.
Érdemes az érdeklődőknek nyomon
követni gólyakameránkat, amelyet
a Tárnoki Polgármesteri Hivatal
üzemeltet, hiszen nemsokára fiókák
kelhetnek ki a fészekben. A kicsik
világra jöttének előjele, ahogy az jellemző is április közepe tájától, hogy
miután a tojásokat a tojó megtojja,
a gólyapár tagjai felváltva ülnek a
fészekben. A pár hazaérkező tagját
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üdvözlésképpen hangos kelepeléssel illeti meg az addig fészekben
maradt szülő.
Megfigyelések szerint nappal többnyire a hím, éjjel a tojó őrzi a tojásokat. Később a fiókák táplálását is
közösen végzik nagyjából 2 egész
hónapon át, mikor is a fiókák elhagyják a szülői fészket.
web:
https://www.idokep.hu/webkamera/tarnok2461
Forrás: idokep.hu, Szabó Bea

www.tarnokhir.hu

Települési hírek / Pályázat / Óvodaépítés

400 MILLIÓT NYERTÜNK ÓVODAÉPÍTÉSRE

Mint ismeretes, Tárnok Nagyközség Önkormányzata nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy az
évről évre kiemelkedően magas
születési számnak megfelelve,
a lehető legjobb körülményeket
biztosítsa a településünkön élő
gyermekeknek. Ezen törekvés
keretében készült el, és épült
meg Tárnok első zöldmezős
beruházása, a Tárnoki Tipegő
Bölcsőde 2015-ben.

lési képviselőnk szerkesztőségünknek elmondta: az óvodák
férőhelyeinek fejlesztése és
növelése a kormány családbarát intézkedéseinek része.
Hozzátette: a fejlesztések egyszerre szolgálják a gyermekvállalás feltételeinek javítását,
a kisgyermeket nevelő szülők
elhelyezkedésének elősegítését,
és emellett a legfontosabb, hogy
a lehető legjobb körülményeket

Önkormányzatunk már akkor
elkészítette egy újabb óvoda tervét, valamint az is ismert volt,
hogy a szükséges forrás biztosítására pályázati lehetőségeket
keres.
A Nemzetgazdasági Minisztérium a mai napon ismertette,
hogy több mint 7 milliárd forintot nyert el 40 Pest megyei önkormányzat óvodák építésére
és felújítására, amiből Tárnok
az igényelhető legmagasabb támogatási összegben, vagyis 400
millió forintos pályázati forrásban részesül.
A felhívás fő célja a Pest megye
területén található önkormányzati tulajdonú óvodák fejlesztése,
megújítása és a szolgáltatások
minőségének javítása volt.
Dr. Aradszki András országgyű-

teremtsük meg a gyermekek
számára.
Az államtitkár emlékeztetett
arra is, hogy Pest megye most

www.tarnokhir.hu

a fővárossal együtt a Közép-Magyarország régióhoz tartozik,
amely az uniós besorolás szerint
fejlett régiónak számít – Budapest átlagnál magasabb fejlettségi mutatói miatt –, ezért az
ország más részeihez képest
jóval kevesebb uniós támogatáshoz juthat. Ennek ellensúlyozására a Fidesz-KDNP Pest megyei
országgyűlési
képviselőinek
javaslata alapján a kormány a
Pest megyei önkormányzatok és
vállalkozások fejlesztéseire 2016
és 2021 között 80 milliárd forintos célzott, hazai költségvetési
forrás biztosításáról döntött.
Tárnok ebből a 80 milliárdos keretösszegből korábban már 170
milliós támogatást kapott óvodai férőhelyek bővítésére, illetve
eszközfejlesztésre, így a mostani
400 milliós támogatással együtt
összesen már 570 millió forintos
támogatási forrásban részesült.
Szolnoki Gábor polgármester
szerkesztőségünknek elmondta: „Településünk életének egyik
legszebb pillanatához érkezett el
2015. október 22-én, amikor ünnepélyes keretek között nyitottuk meg Tárnok első bölcsődéjét.

A több éves előkészítő munkák,
tervezések, pályázat, a kivitelezés izgalmai után megállhattunk
egy pillanatra. Településünkön
az országos átlagot meghaladó
a gyermekszületések száma, és
ez, ahogy fogalmazni szoktam,
édes teher. Jó látni az emberek
jövőbe vetett bizalmát, és jó feladat megfelelni települési szinten az ebből fakadó igényeknek.
Ilyen dolog ez a bölcsőde is. Természetesen ez a lépés nem jelentette azt, hogy megállhatunk,
ezért további óvodafejlesztési
elképzeléseinket is tervekké változtattuk. Most pedig elérkezett
az a pillanat, amikor ebbe a munkába is belevághatunk! A Tárnoki Tipegő Bölcsőde az elmúlt
harminc év első zöldmezős beruházása volt, most nem kellett
ennyit várnunk a következőre,
csodálatos öröm ez mindannyiunk számára! Külön köszönöm az
intézmény-fejlesztési elképzeléseinket is támogató munkáját dr.
Aradszki András országgyűlési
képviselőnknek és természetesen az egész szakmai stábnak,
akik az elmúlt két évben e pályázat sikerességéért dolgoztak!”
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Közérdekű / Pályázati lehetőség vállalkozásoknak / Szabadtéri tüzek megelőzése

4,5 MILLIÁRDOS PÁLYÁZAT
PEST MEGYEI VÁLLALKOZÁSOKNAK
A Pest megyei mikro-, kis- és
középvállalkozások
telephelyfeltételeinek javítását támogató
pályázati felhívás jelent meg 4,5
milliárd forint értékben – mondta az MTI-nek Rákossy Balázs, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) európai uniós források
felhasználásáért felelős államtitkára.
A támogatási kérelmeket május
21-étől lehet beadni a kormány
Pest megye célzott fejlesztését
szolgáló 80 milliárd forintos támogatási programjának idei második pályázati kiírására – mondta
az államtitkár.
A támogatás célja a helyi vállalkozások üzleti környezetének javítása. A pályázat keretében lehetővé
válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások
meglévő telephelyeinek átalakítása, modernizációja és bővítése, illetve a nem megfelelő telephelyek
kiváltása új telephely, vagy új épület építésével – közölte Rákossy
Balázs.
A pályázat keretében minimum
20, maximum 100 millió forintos támogatás igénylésére van

ELŐZZÜK MEG A SZABADTÉRI TÜZEKET!

lehetőség. Önállóan nem támogatható tevékenységként kapcsolódó eszközbeszerzésre, megújuló
energiaforrás beszerzésére, bemutatóterem vagy iroda építésére, belső parkolók kialakítására is
lehetőség van – tette hozzá.
Az államtitkár hangsúlyozta: a
kormány elkötelezett a hazai kisés középvállalkozások (kkv) támogatása iránt, szem előtt tartva,
hogy a magyar munkavállalók háromnegyedének a kkv-k biztosítanak megélhetést.
A kormány kiemelten kezeli a
vállalkozások helyzetét, mert
a beruházásokkal, technológiai
fejlesztésekkel, uniós és belföldi
támogatásokkal ezek a cégek tovább erősödhetnek, amivel versenyképességük, ezáltal az ország
versenyképessége is tovább javulhat – jegyezte meg.
A pályázati felhívásra a támogatási kérelmeket május 21-én reggel
8 órától nyújthatják be a pályázók
ezen az oldalon, a benyújtásra 30
nap áll rendelkezésre – ismertette
az államtitkár.
(MTI)

A szabadtéri tüzek jellemzően az év
két időszakában jelentenek komoly
veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és
a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
Belterületen a kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország
területén, de a helyi önkormányzat
rendeletben engedélyezheti azt bizonyos keretek között (meghatározott
hónap, nap és időpont); amennyiben
nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni;
(Tárnok esetében nincs erre vonatkozóan külön rendelet).
Az egyéb hulladékok égetése tilos,
és a veszélyes égéstermékek miatt
mérgezést, valamint környezetkárosítást okozhat.
Külterületen csak előzetes engedély
alapján végezhető irányított égetés,
amely engedélyt az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség adja ki az égetést kezdeményező ügyfél írásbeli
kérelmére. Az engedélyt legalább 10
nappal a tervezett égetés előtt írásban kell megkérni 3.000,- Ft illeték
megfizetése mellett, és a kérelmen
meg kell jelölni a tervezett égetés
helyszínét, napját és időpontját, valamint lehetőség van egy pótnap
megjelölésére is, ha valamilyen okból
a tervezett napon nem valósul meg
az égetés.
A jogszabályokban foglaltak megszegése esetén akár súlyos pénzbírság is kiszabható (külterületen a
tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül
végzett irányított égetés esetén min.
50.000,- Ft a bírság. Szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított
égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása esetén min.
20.000,- Ft a bírság. Belterületen

nem az önkormányzat által meghatározott időpontban történő égetés
esetén min. 10.000,- Ft a bírság,
de a kiszabott bírság összege akár
1.000.000,- Ft is lehet).
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás
A saját tulajdonú ingatlanon található
nyílt lángú kerti tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott az önkormányzat által szabadtéri égetésre
meghatározott időpontokon túl sem
az általános égetési szabályok betartásával.
Ezek röviden a következőek:
• a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül;
• a tűz környezetében ne legyen más
éghető anyag, amin az továbbterjedhet;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz
oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
• soha ne rakjunk egyszerre túl sok
éghető anyagot a tűzre és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani;
• a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani,
meg kell győződni arról, hogy elaludt;
• baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk
a szabadban, hívjuk a 105-ös, vagy a
112-es segélyhívó számot!
Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, a tervezett égetés előtt tájékozódjanak Érd
Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél
(2030 Érd, Fehérvári út 79/a.; Tel.:
+36 (23) 524-570; e-mail: erd.kk@
katved.gov.hu), vagy a helyi önkormányzatnál.
A fenti rendszabályok betartásával
tovább csökkenthetjük a természetben és anyagi javainkban évenként
több millió forintos károkat okozó
szabadtéri tűzesetek számát!
Érd Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓKÉRT KÖVESSENEK
MINKET ONLINE:
WWW.TARNOKHIR.HU
HIRDETÉSFELADÁS:
INFO@TARNOKHIR.HU
+36 20 352 2271
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SZMLMKTÍV-HULLADÉK MLSZÁLLÍTÁSÁNAK
MMNMTRMNDJM
– 2018 –

•
•
•
•
•
•
•
•

május 14.
június 11.
július 9.
augusztus 13.
szeptember 10.
október 8.
november 12.
december 10.

Mlszállítás módja:
• műanyag: bármilyen áttetsző zsákban,
• papír: kötegelve.

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS MENETRENDJE
– 2018 –

• május 7.
• május 21.
• június 4.
JÚN.
A zöldhulladék
• június 18.
elszállítása
• július 2.
zsákban
JÚL. • július 16.
összekészítve
történik,
• július 30.
illetve még az
• augusztus 13.
AUG.
1 méternél
• augusztus 27.
rövidebb
• szeptember 10.
gallyköteg
SZEPT.
• szeptember 24. elszállítása
• október 8.
lehetséges.
OKT.
• október 22.
• november 5.
NOV.
• november 19.
MÁJ.

Öné az ünnep
a többi

a mi dolgunk

Színvonalas étel
kínálat

CATERING

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Teljes körű
rendezvényszervezés és
vendéglátás.

A természetközelitől
az exklúzív esküvőig

Keressen minket

hancs.hu
hancs@hancs.hu

www.tarnokhir.hu
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MÁRCIUSI KIRÁNDULÁS
A 3. a és b osztállyal egy kicsit
hűvös, de napsütéses napon elindultunk a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumba.
Vonattal utaztunk a Déli pályaudvarra, onnan pedig metróval a
Hősök terére. A tér közepén megcsodáltuk a Millenniumi emlékművet, tetején Gábriel arkangyallal.
A talapzaton állt Árpád fejedelem
szobra, mellette pedig vezérei. A
királyszobrok előtt is elsétáltunk.
István, László, Béla és Mátyás királyról több mondát is olvastunk.
A Városligetben a Vajdahunyad
vár gyönyörű épületében kapott
helyet a múzeum. Az időszaki
kiállítást néztük meg, melynek

címe Elvarázsolt sziget. A látványos kiállításba lépve a látogatók
egy képzeletbeli trópusi szigetre
érkeznek, ahol bátorságukat és
ügyességüket próbára téve varázslatos kaland részesei lehetnek. A gyerekek csoportokban
végezték a feladatokat. Belépéskor szöveges játékfüzetet kaptak,
mellyel lépésről lépésre kerülhettek közelebb a célhoz. Jutalmul a
jó megoldásokért cserébe ajándékot is kaptak.
Végül a Városligetben a játszótéren játszottunk. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk haza.
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Iskolánk rendszeresen részt vesz
minden év tavaszán a körzeti katasztrófavédelmi versenyen, tehát
ez idén sem történhetett másképp. Mivel a Szigetszentmiklóson
megrendezett megmérettetés a
tavaszi szünet után két nappal,
vagyis április 10-én, kedden került lebonyolításra, induló csapatunk szabadideje jelentős részét

Bálint. Tartalékversenyző: Fónai
Bálint.
A tanulók felkészítését (mely az
iskolai tanulmányokon túlmutató,
rendkívül széles skálát felölelő,
elméleti és gyakorlati ismeretekre
épült) többen végezték: Kóti József vezetésével a Tárnoki Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület,
Pintér Lászlóné és jómagam.

(a minél jobb eredmény elérése
érdekében) felkészüléssel töltötte. Nem hiába! Hiszen a 15 iskola
küzdelmében (mindössze 2 ponttal
lemaradva) másodikként végezve
hozhatták el az ezüstérmesnek
járó kupát. A hetedikesekből álló
csapat tagjai: Boros Bettina, Bartók Dezső, Sike Natália és Bisbac

Nagyon örülünk tanítványaink
szép eredményének. Büszkék vagyunk rájuk!
Jövőre tapasztalatban és tudásban tovább erősödve, immáron
nyolcadikossá váló csapatunkkal
ismét ott leszünk a küzdelmen.

Ottné Lepnyák Júlia

VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
AZ ALSÓ TAGOZATON
A költészet napja alkalmából április
11-én idén is megtartottuk a versés prózamondó versenyt.
A zsűri tagjai: Szegedi Istvánné,
Irénke óvó néni, Baráth Ildikó, alsó
tagozatos igazgató- helyettes és
Bajcz Boglárka 8. osztályos tanuló.
Először az elsős és a másodikos diákok adták elő verseiket, meséiket.
Őket a harmadik és a negyedik osztályos tanulók követték. Öröm volt
nézni, hogy milyen sok kisgyerek
készült föl a versenyre. A szurkoló

II. HELYEN VÉGZETT A TÁRNOKI CSAPAT A
KÖRZETI KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENYEN

Egri Ferenc

közönség nagyon fegyelmezetten
hallgatta a szavalatokat. Minden
résztvevő emléklapot és könyvjelzőt kapott ajándékba.
Nagyon szép, élményekben gazdag
délután volt. Jó volt látni, hogy tanulóink szeretik a verseket, és szívesen meghallgatják egymást.
Köszönjük a felkészítő tanárok és a
szülők munkáját.
Izgatottan várjuk a zsűri döntését!
Ottné Lepnyák Júlia

www.tarnokhir.hu

Iskolai hírek / Verseny / Magyar Nemzeti Múzeum

KÖZÖS VERSENY A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMMAL
Iskolánk 2009-ben hozta létre
a Magyar Feltalálók, Tudósok
és Felfedezők Körzeti Csapatversenyt, amely azóta is minden
évben meghirdetésre kerül a
környező általános iskolák számára.
A verseny célja, hogy olyan tudásanyagot közvetítsen a tanulók számára, amivel a különböző
tantárgyak tananyagának feldolgozása során csak kis mértékben találkoznak.
Világunk megértéséhez ismerni
kell, hogy elődeink tevékenysége miként alakította annak arculatát. Különösen fontos tudni,
hogy az egyetemes fejlődéshez
miként járultak hozzá az egyes
személyek, ezen belül pedig hazánk nagyjai, hiszen ez segít
abban, hogy helyes képet alakítsunk ki országunkról.
A tanulók történelem-, magyar-,
rajz- és énekórán a tárgyak
anyagának feldolgozása során
megismerkednek azokkal, akik
jelentőset hoztak létre a különböző területeken. Azonban
a világot alakítók neve a reál
tárgyak oktatása során alig kerül elő, pedig tevékenységük
döntően meghatározza azt a
környezetet, amelyben élünk.
Hiánypótlásként, szükség van
egy olyan vetélkedőre, melynek
segítségével gyermekeink megismerhetik az ezen a területen
tevékenykedők munkásságát, illetve mindennapjainkba beépülő
szerepüket.
Annak érdekében, hogy a már
létező hagyománnyal bíró versenyünk magasabb szintre
emelkedjen, azaz egy olyan megmérettetés jöjjön létre, amely
országosan segít az említett tudásanyagot, illetve a benne rejlő
pozitív személyiségformáló erőt
közkincsé tenni, felvettük a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Múzeummal, akik szívesen vállalták
azt, hogy partnerként segítik az
említett cél minél sikeresebb
megvalósulását.
A vetélkedő a megkötött megállapodás alapján a 2018-as évtől
a Magyar Nemzeti Múzeum és a
Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola együttműködésében azzal a közösen
megfogalmazott céllal valósul
meg, hogy minél szélesebb kört
érintve ne csak száraz ismeretanyagként kerüljenek elő a

www.tarnokhir.hu

megtanultak, hanem kapjanak
rálátást a gyermekek arra a korszakra is, amelyben ezek az alkotók tevékenykedtek, ismerjék
meg hogyan hatott ez az életükre, munkásságukra.
Ennek megfelelően került sor
március 21-én Bagdiné Dudog
Orsolya igazgatóasszony és
Szolnoki Gábor polgármester
megnyitója után a múzeum különtermében megrendezett versenyre ahol az írásbeli és szóbeli
feladatok kiegészültek a múzeum munkatársai által létrehozottal. Ezen Élő Múzeum részlet
foglalkozás mutatta be azt a világot, amelyben valamelyik alkotó tevékenykedett. A küzdelem
2 korcsoportban (5-6. évfolyamon és 7-8. évfolyamon) zajlott
le 7 iskola részvételével. Az épp
nem versenyzők tárlatvezetésen
vehettek részt, amelynek keretében megismerhették a Magyar
Nemzeti Múzeum történelmünkről őrzött relikviáit, kincseit.
Természetesen a mi tanulóink
is jelen voltak a 4 fős csapatok
küzdelmén, dobogón végezve 56. kategóriában a 2. a 7-8-ban
pedig a 3. helyezést értek el.
A versenyt jómagam és Pintér
Lászlóné vezette le.
A rendezvény sikeréhez nagyon
sokan hozzájárultak. A múzeumi szervezés és az Élő Múzeum
foglalkozás Vattay Liliánának
köszönhető, a szervezési munkát
Tolnai-Pálóczy Enikő segítette,
a tárlatvezetést pedig Pravetz
Beáta és Berta Erika bonyolította le. A közel 70 résztvevő
vendéglátását a Bánki pékség és
az érdi TESCO biztosította. Azt,
hogy minden résztvevő ajándékkal távozhatott a Czabajszki gumiszervíz, a Mid Ocean Brands
kereskedelmi vállalat, az érdi
Tudás könyvkuckó és a Tárnoki
Iskola Alapítvány felajánlásából
valósulhatott meg. Munkáját,
adományát minden támogatónak
köszönjük!
Az idei verseny egy sikeres
kezdete annak, hogy az idén elinduló, a tudomány nagyjainak
munkásságát bemutató verseny
országossá válva, méltó helyet
foglaljon majd el a diákok oktatási-nevelési folyamatában.
Egri Ferenc
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KÖSZÖNET A SZÜLŐKNEK!

MI LESZEK, HA NAGY LESZEK!
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ALSÓ TAGOZATON
Iskolánkban 2018. március 29-én
került megrendezésre a pályaorientációs nap, színes, érdekes
programokkal.
Célunk, hogy tanulóink minél
jobban megismerkedjenek a különböző szakmák, foglalkozások
érdekességeivel,
rejtelmeivel.
Gyermekeink nagy lelkesedéssel
vettek részt a 11 állomásból álló
felfedező úton, melynek során
filmet nézhettek egy állatkerti
gondozóról, rejtvényt fejthettek,
„Amerikából jöttünket” játszhattak, totót tölthettek ki, memóriakártyázhattak, rajzolhattak.
A legkisebbek a tornateremben
váltóversenyen jeleníthettek meg
egy-egy szakmát.
A nap végét rendhagyó módon zártuk, ami tartalmában ugyan nem
igazán kapcsolódott a témához,
de csemetéink legkedvesebb játé-

kának bizonyult. Hosszú évek óta
hagyomány nálunk, hogy a húsvéti
ünnepek előtt tojásokat dugunk
el az iskola udvarán, amelyeket
diákjaink kosaraikba begyűjthetnek. Sajnos az idén egy kicsit
megtréfált bennünket az időjárás,
de mi túljártunk az eszén, mert az
épületben rejtettük el a húsvéti
meglepetéseket. Öröm volt látni
azt a lelkesedést, izgalmat, amelyet akkor tapasztaltunk, amikor
tanítványaink átkutatták az iskola
minden zegzugát az apró csokoládékért.
Nagyon jó hangulatban, vidáman
telt mindenki számára a nap, mivel sok élménnyel, tapasztalattal
gazdagodtunk. Nagyon várjuk a
legközelebbi programot!

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a Mesevár Óvoda Templom Utcai Telephelyre járó óvodás gyermekeink szüleinek, akik
adományukkal, felajánlásukkal
hozzásegítették a gyermekeket
egy fantasztikus élményhez. A
trambulin beszerzésével biztosították annak rendszeres napi
használatát, mely a gyermekek
mozgásfejlődésére pozitív hatással van.
Köszönet a Tárnoki Köz-ért Kft.
dolgozóinak a trambulin összeszereléséért és felállításáért!
Kellerné Tóth Krisztina
intézményvezető-helyettes

VENDÉGÜNK A GÉZENGÚZ EGYÜTTES
Az iskolai tavaszi szünet hetében
érkezett hozzánk vendégségbe a
gyermekek egyik kedvenc előadója a Gézengúz együttes.
A két Templom utcai óvoda gyermekei vettek részt az előadáson.
A „Gézengúzok” tavaszváró dalaikkal hamar elvarázsolták óvodásainkat. A gyerekek nagyon jól
érezték magunkat az interaktív
játék és éneklés közben.
Köszönjük a szülők támogatását!

Baráth Ildikó
Kellerné Krisztina
„Itt a tavasz, vessünk magot!”
Már várva vártuk a jó időt, a tavaszt!
A locsolkodás után végre megérkezett a napsütés és felébredt a
természet.
Mi is nyakunkba vettük Tárnok utcáit és megfigyeltük az élővilágot.
Aztán meglátogatott bennünket a

Gézengúz együttes és vidám hangulatot varázsoltak nekünk. Táncoltunk, meséltünk és a dalokkal
hívtuk a meleg tavaszi időt.
Most vár ránk az ültetés, kertészkedés és a kirándulás!
Patai Gabriella
Mesevár Óvoda (Templom u. 14.)

RAJZVERSENY SÓSKÚTON
Diákjaink a Sóskúton megrendezésre került területi rajzversenyen
„Fantázia állatok” témakörben elhozták az első három helyezést. Csipai
Vendel 3.a I. , Patócs Mira 3.b II., Tóth Eszter 3.a III. helyezést ért el.
A helyezetteknek gratulálunk!
Ottné Lepnyák Júlia
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Köszönet a szülőknek a szelektív hulladékgyűjtés keretében megrendezett óvodai papírgyűjtésben való aktív részvételért!

www.tarnokhir.hu

Tárnoki Szociális és Védőnői hírek

SZUPERVÍZIÓ: A SEGÍTŐ SEGÍTÉSE
Munkánk során előfordulhat,
hogy egy adott helyzetben személyes érintettségünk miatt
elakadunk, és ez akadályozza
munkavégzésünket. A szupervízió segít külső szemszögből
rálátni saját problémánkra, és
a szupervízor kérdéseivel, viszszatükröző jelenlétével a szupervízióban részt vevő képes lesz
rálátni önmagára, saját és szakmai működésmódjára, elsajátítja
az önreflexió képességét, azaz
megtanulja megfigyelni a magában zajló belső párbeszédet. Az
önreflexió nagyon fontos, mert
ha nem kérdőjelezzük meg saját működésünket, feltevéseinket, akkor kevés esélyünk van jó
irányban haladni, fejlődni és valóban segíteni a kliensnek.
A szupervízió hatékony módszer
az önfejlesztésre, a szakmai
személyiségfejlesztésre, egy intézmény szakmai fejlesztésére.

Történhet teamben, egyéni és
csoportos formában.
Szolgálatunknak lehetősége volt
csoportos szupervízión részt venni, ahol a csoporttagok korábban
nem ismerték egymást, de hasonló munkaterületen dolgoznak.
Az üléseken mindig egy konkrét
esetből, szituációból indultunk ki,
amit valamelyik csoporttag hozott. Az esetek többfélék voltak:
én és a kliensem, én és a beosztottam szakmai felkészültsége,
én és a szakmám stb. közötti
konfliktus, elakadás.
Ezeken a szupervíziós üléseken
nem a kliensen volt a hangsúly,
hanem rajtunk, az esethozón. A
cél a segítő, azaz a mi lelki egészségünk védelme, szakmai képességeink, készségeink fejlesztése
volt.
Baladincz Éva
családsegítő

SZÜLETÉSTŐL FELNŐTTKORIG KONFERENCIA
Több kollégámmal együtt lehetőségem volt részt venni a Szülők Fóruma Egyesület áprilisi
konferenciáján. Tizenharmadik
alkalommal került sor a megszervezésére.
Az Egyesület mindig törekszik
rá, hogy érdekes témák, színvonalas előadások töltsék ki a napi
programot. Így volt ez most is!
Hallgathattunk előadást a digitális gyermekkorról, a sorsformáló 9+1 hónapról, a gyermekkori
viselkedési nehézségek mögött
meghúzódó okokról és lehetséges kezelési módjukról, a senior
tánc koordinációjavító hatásairól.
Számomra dr. Gyurkó Szilvia
jogász, gyermekvédelmi szakember előadása volt a legérdekesebb, „Digitális gyermekkor,
digitális szülők” címmel
Az előadó álláspontja szerint el
kell fogadni, hogy a XXI. században együtt kell élnünk a digitális
világgal, de hogy milyen mértékben és hogyan, az rajtunk múlik.
A szakember véleménye szerint a
digitális gyermekkor már újszülött korban „kezdődik”, amikor
az édesanya babája szoptatása
közben okos telefonján az üzeneteit, e-mail-jeit, közösségi oldalát nézi. A baba próbálja ugyan
felhívni magára a figyelmet (pl.
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kezével hadonászik, fejét forgatja), de nem sok eredménnyel.
Számomra új fogalom volt az
előadásban megjelent „digitális
detoxikálás” is.
A gyermekvédelmi szakember
szerint nagyon fontos lenne a
gyermek, a szülő, a család napirendjében több olyan időszaknak
lenni, amikor a telefon, a számítógép nem játszik szerepet (még
figyelmeztető jelzéseket se adjon!). Ilyen program lehet pl. egy
közös étkezés, kutyasétáltatás,
biciklizés.
Gyurkó Szilvia 2015-ben létrehozta a HINTALOVON Gyermekjogi Alapítványt, Honlapjukat
(https://hintalovon.hu/hu) szülőnek és gyereknek egyaránt érdemes felkeresni.
Gratulálok a szervezőknek, a
Szülők Fóruma Egyesületnek a
kitartó, magas színvonalú szakmai munkáért. Most is örömmel
vettem részt a konferenciájukon, amelyet szülőknek, szakembereknek
meghallgatásra,
részvételre ajánlok.
Kürthy Miklósné
intézményvezető

TÁ RNOKI A K KI Á L LÍ TÁ SA É R DE N
Póth Zoltánné, Póthné Gabi, Viczing
Gabi. Ki, hogyan ismeri. Gabi 2010
óta a családi napközink/családi
bölcsődénk vezetője, a kisgyermekek elkötelezett nevelője (előző
munkahelye a sérült gyermekeket
gondozó érdi fejlesztő napközi volt),
aki művész is. Harmadik gyermeke
születése után alakította meg a TIARA Alkotóházat.
Szívesen vállal kézműves foglalkozásokat intézményünk és a település
rendezvényein egyaránt. Ilyenkor is
nagy alkotókészségről tesz tanúbizonyságot, építve a gyerekek kreativitására és együttműködésére.
A Régi Parkvárosi Közösségi Házban a Föld napja alkalmából rendezett műsor keretein belül kiállítása
nyílt. Az újrahasznosított anyagokból készített ékszereket május 2-ig
tekinthetik meg a látogatók.
Ugyanezen a helyszínen május 4-én,

11 órakor nyílik a Tárnoki Kézimunka
Klub Örökség című kiállítása, amely
május 18-ig tekinthető meg.
Kürthy Miklósné
intézményvezető

BÖLCSŐDEI MÚLT ÉS JE L E N
2010-ben a Szocális és Munkaügyi Minisztérium hivatalosan is
a Bölcsődék Napjává nyilvánította
április 21-ét, mert 1852-ben ezen
a napon nyílt meg az ország első
bölcsődéje Pesten, a Kalap u. 1.
szám alatt.
Ma Budapest VIII. kerületében,
a Nagy Templom utca 3. alatti
bölcsőde – ami 1877 óta bölcsődeként funkcionál – ad otthont a
Bölcsőde Múzeumnak, amelyben
nagy szeretettel, gondos gyűjtőmunkával összeválogatott anyag
mutatja be az elmúlt időket.
A gyermekmegőrzéstől a gyermekek egyéni igényeihez igazodó ellátásig nagy utat tett meg a
szakma.
Volt időszak, amikor többen, majd
volt, amikor kevesebben vették
igénybe a bölcsődei ellátást. Manapság ismét nő az igény erre a
napközbeni ellátásra, mert így a
szülők – többnyire az édesanyák
– dönthetnek úgy, hogy már a
gyermekük 3 éves kora előtt viszszatérnek a munka világába.

Gyermekek napközbeni ellátását
2017. január elsejétől bölcsőde,
mini bölcsőde, családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde és napközbeni gyermek felügyelet formájában lehet nyújtani. Míg a bölcsőde
és a mini bölcsőde intézményes
formában nyújt ellátást, a családi
és munkahelyi bölcsőde szolgáltatásként vehető igénybe.
Magyarországon a KSH adatai
szerint: 2017. május 31-én 754
bölcsőde 40040 férőhellyel, 7346
kisgyermeknevelővel és 1517 dajkával várta a gyermekeket. Természetesen nem egyenletesen
oszlik el az országban. Van, ahol
ki tudják elégíteni a lakossági igényeket, és van, ahol nem.
Tárnokon 2015-ben nyílt meg a
bölcsőde, amely elsősorban a
helyi családok kisgyermekeinek
nyújt napközbeni ellátást. Jelenleg a 2018/2019 gondozási nevelési évre várjuk a jelentkezőket.
Misnyovszkiné Révész Katalin
bölcsődevezető
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Civil kezdeményezés / Adománygyűjtés / Érdi Mentők

TÁRNOKI CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSRE KAPTAK BAKANCSOKAT AZ ÉRDI MENTŐK

Tárnoki civeleknek köszönhető,
hogy az érdi mentőállomás dolgozói
– egy a közösségi hálón közzétett
felhívás nyomán – speciális munkavédelmi bakancsokat kaptak.
A felhívást a kezdeményezés ötletgazdája Gölles Máté, a Hulker
Recycling Kft. cégvezetője, és Kirner Balázs, a LUPI Bt. tulajdonosa
tette közzé, amelyben adományokat kértek annak érdekében, hogy
az érdi mentők részére az OMSZ
által előírt minden elvárást kielégítő lábbeliket vásárolhassanak.
A cél 25 pár új lábbeli árának – azaz 250.000-, Ft –, összegyűjtése
volt. A kezdeményezés sikerét
mutatja, hogy a felhívástól kezdve a mentőcipők áprilisi átadásáig
csupán csak másfél hónap telt el.
Gölles Máté, a Hulker Recycling
Kft. cégvezetője szerkesztőségünknek elmondta, hogy korábban Kalocsán volt egy hasonló
kezdeményezés, amelynek során
a kalocsai mentőállomás dolgozói
jutottak megfelelő védelmi képességgel rendelkező bakancsokhoz.
A cégvezető számára ez a példa

adta az ötletet, hogy megpróbáljon összefogni más cégeket és
civileket annak érdekében, hogy
az érdi mentősöknek megfelelő
cipőket tudjanak beszerezni. Az
elképzelést Kirner Balázs, a munkavédelmi termékeket forgalmazó
LUPI Bt. ügyvezetője – karöltve
a GuardTech Hungary Kft.-vel –
azzal támogatta, hogy az érdi
mentők részére beszerzési áron
biztosította a speciális munkavédelmi lábbeliket.
Bántó Béla, az Érdi Mentőállomás
vezetője az erdmost.hu szerkesztőségének elmondta: valamennyi
bajtársának jutott a bakancsból,
előzetesen az adományozók felvették velük a kapcsolatot, volt lehetőségük felpróbálni is a cipőket, hogy
mindenkinek a lehető legkényelmesebb legyen a lábbeli. Az állomásvezető megköszönte az adományt,
s elmondta, hogy nagyon jól esik
nekik, hogy nem feledkeznek meg
róluk a hétköznapokban az emberek. – Jó érzés, hogy figyelnek
ránk, hogy tudják hogy itt vagyunk,
hogy számíthatnak ránk és ehhez
megpróbálják a lehető legjobb körülményeket előteremteni nekünk.

A TSMP Egyesület
bővíteni kívánja személyi állományát,
ezért további tagokat keres.

A kezdeményezéshez cégek,
és civilek egyaránt csatlakoztak:
Bán Beatrix
BC-Cars Kft.
http://bccars.hu/
Beke Szilvia
Biberika János
Euro Quality Kft.
http://www.euroquality.hu/
GuardTech Hungary Kft.
http://www.guardtech.hu/
Ha&Ko Group Kft.
LUPI Bt. https://lupibt.hu/
Magyar Éva
Moni-Kont Plusz Kft.

http://www.monikont.hu/
Palánta Tanoda
http://www.palantatanoda.hu/
R. József
Somogyi László és Somogyiné
Szalai Nikolett
Szanyi Nikoletta Erika
Szolnoki Gábor Károly
Tárnoki Katlan Zumbacsapata
http://katlan.eu/
Varga Tünde
Velkei Zsuzsanna
Vizvári Pál Ferencné

TSMP EGYESÜLET

A jelentkezőnek bármely az egyesület
tevékenységeihez kapcsolódó
képesítése előny, de nem feltétel.
Jelentkezni a

tsmpegyesulet@gmail.com
e-mail címen lehet,
további információt a +36703165000
telefonszámon adunk.
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BANKSZÁMLASZÁMUNK:
11742111-20065757
www.tarnokhir.hu

Civil / Szabadidő / Legszebb konyhakertek / Aranyalma Lélekmentor Egyesület

www.tarnokhir.hu
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Civil / Sport / Tárnok Sprint Sportegyesület

BEMUTATKOZIK A TÁRNOK SPRINT SPORTEGYESÜLET
Szlogen, jelszó, hitvallás:
Futni mindenki tud!

Erre a virtuális kanapéra minden hónapban egy Tárnokon
működő civil szervezetet hívunk
meg egy rövid beszélgetésre,
bemutatkozásra.
Szervezet pontos neve:
Tárnok Sprint Sportegyesület
Szervezet elnöke:
Klemné Zabó Ágnes
Mikor alakult? 2006
Milyen fő területen tevékenykedik a szervezet?
Futás, kerékpár, triatlon, amatőr –
hobby sport.
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Mi a szervezet fő célkitűzése?
Elsősorban Tárnokon illetve a környező településeken összefogni
az amatőr és hobby futókat, közös programokat szervezni, versenyekre járni. Rávilágítani arra,
hogy a futás az egyik legjobb, legegyszerűbb és legolcsóbb sport,
remek módja az egészségmegőrzésnek.
Szervezet eddigi programjai:
Tárnoki Tófutás, Yours Truly Futások, Mikulás Futás, éjszakai
futások, kilométergyűjtő akciók,
fiú-lány kilométergyűjtő verseny
Mire a legbüszkébb a szervezet?
Elsősorban az egyéni sikerekre,

legyen az bármilyen táv, bármilyen
idővel, fogyási céllal, vagy az első
5 km-re, félmaratonra vagy maratonra készül valaki, a nulláról érkező háziasszony családanya vagy
a fiatalkorban sportoló és most
visszatérő koca-futó, legyen az
bármi, ami a motivációt adja.
Büszkék vagyunk a triatlonistáinkra is, akik országos bajnoki
helyezésekkel büszkélkedhetnek,
valamint arra, hogy 14. éve szervezi a csapat a Tárnoki Tófutást.
Ez nem jöhetne létre, ha nem
lenne egy szuper csapat, akik
idejüket, energiájukat és persze
szívüket-lelküket teszik bele ebbe
a rendezvénybe, hogy minél több
tárnoki sportolhasson ezen a napon.
Hol találkozhatunk személyesen
a szervezettel?

Közös futásaink kapcsán, például
keddenként 18.30-kor az Egészségház parkolójából indulunk. Május 13-án pedig mindenkit várunk
az idei Tárnoki Tófutásra!
Elérhetőség (web, FB, mail, telefon):
web: www.tarnoksprint.hu
mail: info@tarnoksprint.hu
FB: BSI Futónagykövet-Tárnok
Számlaszám, ahova a szervezet
adományokat fogad:
10918001-00000027-51460007
Gyűjtheti-e a szervezet az adó
1%-ot? Ha igen, milyen adószámra?
A szervezet az adó 1%-os felajánlásokat a 18709436-1-13 adószámra várja.

www.tarnokhir.hu

Programajánló / Bringázás / Borkóstolás

3 falu 2 keréken
2018. május 26. szombat

Gyülekező és regisztráció:
9.00 és 9.30 között
az Egészségház parkolójában
Útvonal:

Tárnok-Sóskút-Pusztazámor-Tárnok
Érkezés a Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóba 12.00 órától.
Itt: pihenés, szórakoztató programok,
buborék foci, emelőkosaras tűzoltó autó, kerékpáros
ügyességi verseny, jó hangulat, vendéglátás, üdítő.
Az eseményt a Benta-Kör Egyesület szervezi.
A rendezvény támogatói: Tárnoki Köz-Ért Kft., ÉTV Kft., OTVSZ Egyesület, Bácz-Csemege,
Tárnoki GoodsMarket, Ligeti Falatka, Tárnoki Kerékpár Bolt és Szerviz Best Bike Tours.
A rendezvény biztonságos lebonyolítását a Tárnoki Rendőrőrs és a TSMP Egyesület biztosítja.

www.tarnokhir.hu
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Kultúra / Tárnoki Ütősök / Magyar költészet napja

SZERZŐI ESTEN A TÁ RNOKI Ü TŐSÖK K AMA R AZENEK A R A
Györffy Gergely hegedűművész és
zeneszerző „Szerzői Estje” 2018.
március 14-én volt a B32 Galéria
színháztermében (Bp. XI. Bartók
Béla út 32.)
A közreműködők: Matuz István
Kossuth és Liszt Ferenc díjas Érdemes és Kiváló fuvolaművész VOLT.
A „Szonte Kamarazenekar Vida
Bernadett karnaggyal és a Tárnoki Ütősegyüttes Kamarazenekar”
tagjai voltak: Lázár Viktor, Molnár
Áron, Tóth Janka és Vadkerty Nándor. A koncerten Györffy Gergely
szerzeményei szólaltak meg, amelyet a Tárnoki Ütősök is fantasztikusan játszottak. A hossszan tartó
tapsok is mind ezt igazolták.

Györffy Gergely 5 éves korában
kezdett hegedülni a budapesti XI.
kerületi zeneiskolában, majd folytatta a Bartók Béla Zeneművészeti
szakközépben, majd a Liszt Ferenc
Zeneakadémián Kovács Dénes növendéke volt. Barátságunk a Németországi és a Holland turnékon
alakult kis és a mai napig is tart.
Ebben az időben fordult figyelme az
ütőhangszerek felé. Mind a mai napig gazdagítja az ütős kamarazene
irodalmat. Köszönet érte.

Matuz István világhírű koncertező
fuvolaművész, aki megújította a
fuvolajáték technikáját. Művészeti
díjai: Liszt Ferenc díj, Érdemes Művész, Kiváló és Kossuth díjas.

A Tárnoki Ütősök kamarazenekarának tagjai – Lázár Viktor, Molnár
Áron, Tóth Janka, Vadkerty Nándor – nagy megtiszteltesétnek és
kihívásnak tartották, hogy felnőtt
művészekkel játszhattak egy színpadon. A felkészítő munkánk megtette hatását, mert a színpad és a
zene együttes hatása csodálatos
atmoszférát teremtve remekül si-

került. A közönség felállva tapsolva
köszönte meg a nagyhatású előadást, amelyen a Tárnoki Ütősök Kamarazenekara büszkén meghajolva
élhette meg a siker ízét.
Riha Emil
Tárnok, 2018. április 14.

HOGYAN SZEREZNÉK SOK CSOKIT, HA GYEREK LENNÉK?
Hát az egészen biztos, hogy megtanulnék rengeteg egyszavas verset,
meg egysorosokat, aztán néhány
kétsorost is és ezzel felfegyverkezve elmennék Tárnokra április 11én a költészet napjára, ahol minden
elmondott versért ezen a napon
egy egész tábla csoki jár. Aztán
elmondanám a verseimet, persze
nem egy csokorban, hanem külön
mindegyiket és bezsebelném érte a
díjat, mert ami jár, az jár. De tényleg, mi az a pár sor?
Vagy elmondhatnám az összes
kötelezően bemagolt költeményt
és az eredmény akkor is ugyanaz
lenne. Kár, hogy nem vagyok gyerek. És kár, hogy amikor az voltam,
ezt még nem találták ki. A szavaló
versenyeken is csak oklevelet kaptunk.
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Ma viszont látom, hogy ez a kis
motiváció milyen sokat számít a
gyermekeknek, a fiataloknak és mi
tagadás nekünk is, akik már kicsit
régebb óta vagyunk fiatalok. Évről évre több csoki talál gazdára a
Művelődési Ház és Egyesületünk
(Tárnoki Lokálpatrióták) közös rendezvényén. (Idén már kevés is volt.
A fellépő 8. osztályos előadóknak
pár nappal később pótoltuk a „motivációt”.)
A délután folyamán szavalt költő és
olvasó, kisdiák és nyugdíjas, apa és
fia és bárki, aki megjelent, hogy elmondja a kedvenc versét. De olyan
is volt, akit a helyszínen csókolt
homlokon a múzsa. Igen széles volt
a paletta és nagy a szóródás. Az az
egy dolog, ami a megjelent sok különböző emberben közös volt, az a

líra szeretete. Hogy mind úgy érezzük egy-egy verssel találkozva új
élményt kapunk, vagy felismerünk
valami már régen bennünk bujkáló,
de még meg nem fogalmazódott, ki
nem mondott gondolatot vagy érzést. És ezeket az élményeket ezen
a napon megoszthatjuk egymással.
Persze nem csak szavalásból állt
a délután. Az Érdi Harmónia Vegyeskar is vendégünk volt és a
verselések között csodálatos előadásukban gyönyörködhettünk. Köszönjük.
Természetesen pár szóval megemlékeztünk József Attiláról és feszegettük egy kicsit a kérdést, hogy
mitől is lesz vers egy vers. Helyi
versíróink, mint már annyiszor,
idén is megtiszteltek bennünket

és jelenlétükkel éppúgy, mint saját verseik előadásával emelték a
program fényét.
Dobos Erika
TLE

www.tarnokhir.hu

JELES NAPOK, EGYHÁZI ÜNNEPEK
Május 10. Urunk mennybemenetelének ünnepe
A Húsvét utáni negyvenedik nap
Urunk menybemenetelének ünnepe.
Az apostolok küldetése és a mennybemenetel Márk evangéliuma szerint:
Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek
el az egész világra, és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik,
üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.
Akik hisznek, azokat ezek a jelek
fogják kísérni: Nevemben ördögöt
űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami
mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok
meggyógyulnak.”
A mennybemenetel
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk,
fölment a mennybe, elfoglalta helyét
az Isten jobbján, ők meg elmentek,
s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban,
és tanításukat
Amikor Jézus eltávozott az apostolok
közül azok égre szegezett tekintettel
álltak. Nem tudtak továbblépni, és
egy angyal figyelmeztette őket: ,,Galileai férfiak, miért álltok és néztek
az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett
mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az
égbe felmenni láttátok.''
Ezzel adta tudtukra, hogy új korszak

kezdődik.
Nekünk viszont érdemes, sőt kell is
az égre tekintenünk, mert gyakran
csak a földi célok vezérelnek bennünket. Tanúskodnunk kell arról, hogy
nem csak az anyagi világ, nem csak a
megfogható dolgok léteznek, hanem
a teremtő Isten is.
Május 20. Pünkösd ünnepe, a
Szentlélek eljövetelének napja.
Május legnagyobb ünnepe, mely a
néphagyományban, és a vallási életben is fontos szerepet töltött be,
pünkösd ünnepe. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz "ötvenedik" szóból származik, ugyanis
ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon
kezdődik. Ennek megfelelően ez is, a
húsvéthoz kapcsolódva változó időpontú ünnep. (Május 10-e és június
13-a közé eshet. Idén május 20.)
Ezen a napon ünnepli a keresztény
világ a szentlélek eljövetelét. Ez az
ünnep a pünkösd, az egyházi év harmadik legnagyobb ünnepe. A középkorban a Szentlélek eljövetelét jelző
szélzúgás jelképezésére kürtöket és
harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek
jelképezésére égő kócot, rózsákat és
ostyát hullattak a magasból, néhol
fehér galambokat eresztettek szét
a templomban. Szimbolikus növénye
a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyelveit jeleníti

meg. A néphagyomány pünkösdkor
köszönti az élet megújulását.
Orbán napja
Orbánt a néphagyomány a
fagyosszentek közé sorolja. Az évszázados megfigyelések alapján e
napon szokott lennni az utolsó tavaszi fagyos nap. Az Orbán-napi hideg
a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokfelé szobrot emeltek számára a szőlőben, és Orbán-napon körmenetben
keresték fel. A szőlőtermelő falvak a
szőlőhegy védelmét és a bő termés
biztosítását várták tőle.
Tárnokon idén lesz huszonegyedik
éve, hogy Orbán-napi rendezvényt
tartanak az Öreg-hegyen, ahol a
szőlőn való gondolkodás, a borral
való foglalkozáson kívül központi
szerepet kap a kedves vendéglátás. A pincék megnyílnak, a hordók
megmutatják kincseiket, jókedv és
vidámság költözik a hegyre.
Orbán napja május 25-e, Tárnokon
idén az Orbán napi ünnepségre május 26-án, szombaton kerül sor.
V. Orbán uralkodói néven lépett fel
Szent Péter apostoli trónjára a katolikus egyház 200. pápája.
Orbán bencés szerzetesként lépett
az egyház élére, és aszketikus életmódja vele együtt költözködött be
a még mindig pénzügyi gondokkal
küszködő pápai kúriába. Orbán uralkodásának legnagyobb vívmánya
vitathatatlanul a római székhely vá-

lasztása volt, noha ez egyelőre csak
rövid próbálkozás volt az ősi székhely feltámasztására.
Különösen jelentősek a tudomány
területén tett erőfeszítései. A pápai
könyvtárt a könyvek leltározásával
rendeztette és áttekinthetővé tette,
mely segítette az egyetemek munkáját is Párizstól Bolognáig.
Megerősítette az egyetemek alapítását több országban, így Bécsben
1365-ben, Krakkóban 1364-ben, Pécsen pedig 1367. szeptember 1-jén
kelt levelében.
Avignonban halt meg 1370. december 19-én. Hamvait az avignoni Notre-Dame des Doms-templomban
helyezték el, de később végakaratának megfelelően a marseille-i Szent
Viktor-kolostor altemplomába helyezték át.
A krónikák szerint Orbán sírjánál
csodás dolgok történtek, és éppen
ezért már IV. Valdemár, dán uralkodó
javasolta szentté avatását, amelyet
az Orbánt követő XI. Gergely pápa
meg is ígért, de az eseménydús évek
során elfelejtődött.
A bencés rend Orbánt mindig boldogként tisztelte, IX. Piusz pápa
1870. március 10-én pedig ezt a kultuszt megerősítve boldoggá avatta.
Szolnoki Gábor
(Forrás: www.katolikus.hu )

MÉG LEHET NEVEZNI A
PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENYRE

Idén immár 15. alkalommal rendezi meg a Tárnoki Lokálpatrióták
Egyesülete a Pörköltfőző Fesztivált május 12-én. Nevezni lehet
csapatban és önállóan is bármilyen
pörkölt alapon készült étellel.
A verseny során a szervezők biztosítják:
•
a versenyzők számára a
főzőhelyet,
•
vízvételi lehetőséget,
•
tűzifát.
A főzéshez szükséges eszközökről, alapanyagokról (a tűzifa ki-

www.tarnokhir.hu

vételével), fűszerekről, esetleges
sátorról, sörpadról és sörasztalról
a versenyzők maguk gondoskodnak. A főzés ideje alatt élő népzene,
ütőhangszeres bemutató és bohócműsor lesz (a program változhat).
Idén először vegán töltött káposzta kóstolásra is lesz lehetőség! Minden látogató vendégünk
egy tál gulyásra!
Nevezés és információ:
A dr.zsigmondreka@gmail.com
e-mail címen.
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Gyereksarok

VÉGRE TAVASZ, IRÁNY A SZABADBA!
A hosszú, szürke tél után ismét
lehetőség lesz arra, hogy élvezzük
a természet, a kert örömeit, így
május hónapban a gyereksarok is
a kertről szól, hiszen a gyerekeket
is bevonhatjuk ebbe az érdekes és
örömteli tevékenységbe.
Termesszétek meg otthon közösen mindazon növényeket, amelyek a gyerekek egyik kedvenc
ételéhez, a pizzához szükségesek!
Mivel a növények közül sok évelő,
így hosszú ideig gyönyörködhettek a munkátokban és élvezhetitek
a fűszernövények finom illatait.
Így KÉSZÍTSÜNK PIZZAKERTET!
Melyik gyerek ne imádná a pizzát?
A pizzakert elkészítése szó szerint
gyerekjáték!
Alakítsunk ki egy kerek ágyást,
osszuk fel szeletekre, majd mindegyik szeletbe ültessünk egy-egy
ízletes összetevőt házilag készülő
pizzánkhoz. Ültethetünk bele például:
•
paradicsomot (épp itt az
ideje, hogy elültessük!),
•
dughagymát (már most a
földbe velük!),
•
bazsalikomot
(szintén
nem szereti a hideget, várjuk meg
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vele a májust),
•
oregánót (ha egyszer beültettük, minden évben teremni
fog),
•
paprikát (ezt a palántát is
májusban ültessük ki a kertbe),
•
petrezselymet (nagyon
korán elvethetjük, mert hosszú
idő múlva kel csak ki).
Nagy sikerélmény lesz, amikor a
gyerekek saját zöldségeiket és
fűszereiket láthatják viszont a
pizzán!
A pizza után pedig igyatok egy
finom, friss limonádét, amihez
ültethettek mentát és/vagy citromfüvet a kertetekbe, így a
szúnyogok is elkerülnek majd benneteket.
Május a kert örömei mellett az
anyukák és gyermekek ünneplésére is alkalmat termet, így ne feledkezzünk meg május 6-i Anyák
napjáról és a május 27-i gyereknapról sem. LÁDAFIÁnk következő
alkalmával május 4-én pénteken,
17.00 órától az Anyák napjára
készülünk, várunk benneteket is!
(Ifjúsági Ház, Rákóczi út 38.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Az ARANYALMA Lélekmentor

Egyesületet és a VARÁZSÖBÖL
Egyesület rajzpályázatot hirdet
4-10 éves gyermekek részére
MUTASD MEG A KERTETEKET!
címmel. Rajzoljátok le milyen a
ti tavaszi/nyári kertetek, vagy
melyik a kedvenc zöldségetek,
gyümölcsötök és küldjétek el
rajzaitokat, festményeiteket, ragasztott technikával készült képeitek FÉNYKÉPÉT a varazsobol@
gmail.com e-mail címre.
A pályázatok anyagait május 15e és július 31-e között várjuk.

A beküldött fotókra augusztus
hónapban lehet majd szavazni a
Varázsöböl facebook oldalán. A
nyertes pályázók díjazására „A
legszebb konyhakeretek” program díjátadóján kerül majd sor,
szeptember hónapban. A beküldött munkákból kiállítást is
tervezünk, így kérjük, az eredeti
rajzokat is őrizzék meg!
További részletek: www.varazsobol.hu és http://aranyalmalelekmentor.wixsite.com/alme

HOL?
Ifjúsági Ház
(Tárnok,
Rákóczi út 38.)

Mini-konferencia Tárnokon
MIKOR?
TÉMA

14.30-15.30 Hogyan legyen biokertünk?

2018.
május 12.

Előadó: Ujvári Gabriella (biokertész)

15.30-17.30 Gyógynövények a kertemben.
Teakóstoló és tanácsadás.
Előadó: Pálné Kemény Andrea (kertészmérnök,
természetgyógyász)

Részvételi díj: 500,-Ft/fő előadásonként. A két
előadás együtt 700,-Ft/fő !

TÁMOGATÓK:

Az eseményre regisztrálóknak garantált
AJÁNDÉK jár!
A helyszínen palántavásár, illetve
mag-és palántacsere
lehetőség vár!

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ ÉS
REGISZTRÁCIÓ:
aranyalma.lelekmentor@
gmail.com
vagy
FB/aranyalmalelekmentor

www.tarnokhir.hu

Aktívanyu

AKTÍVANYU – JÓNÁS ANNA
Milyen egy AKTÍVANYU? Olyan
anya, aki megmutatja, mennyire nem csupán a gyermeknevelésről szólhat az élet kisgyerek
mellett, hanem lehetőséget ad
arra is, hogy megvalósítsa álmait és akár vállalkozzon is a
baba mellett. Szeretnék bemutatni minél több olyan, elsősorban tárnoki, 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 email címre. A „kérdések”
mindig ugyanezek, válaszolj rájuk te is, ahogy Jónás Anna, májusi AKTÍVANYUnk tette.

fészket. A költözés ellenére - mivel sportvállalkozásunk 2011 óta
a nagyközségben működik - mindennapjaimat továbbra is Tárnokon töltöm. Szeretem az itt élő
emberek kedvességét, a természet közelségét, a nyugalmat , és
hogy kedvező elhelyezkedésének
köszönhetően – ha kultúrára,
művelődésre, változatos programokra vágyunk – gyorsan megközelíthető a főváros.
Így kezdődött...
Édesanyám tanárnőként majd
iskola igazgatóként dolgozott
egy vidéki városban, édesapám
mérnök és sportrajongó. Így
édesanyámtól örököltem a tanítás iránti vágyat, édesapámtól a
sportszeretet. Igazi örökmozgó

gyerek voltam, aki sosem fogyott
ki az energiából. Édesanyám a mai
napig mosolyogva meséli, hogy
kisiskolás koromban a létező öszszes sportfoglalkozást kipróbáltam, a balettól a judo-ig, mert
nem szerettem délutánonként
a napközi padban ülni. Sportolás közben éreztem jól magam,
mindig örömmel vártam az edzéseket, szerettem a kihívásokat.
Felső tagozatos koromban nagy
kedvencem az atlétika volt. A kitartó munka szép eredményeket
is hozott. Mindig szerettem a sikerekért dolgozni, motivált.
Aztán az élet úgy hozta, hogy
mégis bölcsész pályára mentem.
Fiatalon szerettem volna megtapasztalni a budapesti nyüzsgést,
így beiratkoztam az ELTE magyarnémet szakára. Imádtam a városi
forgatagot, de a „nagyvilág” is
vonzott, így friss diplomásként
Bécsbe kerültem, ahol hat évet
töltöttem s egy marketing diplomával gazdagodtam. Az egyetemi
évek során a sport végig jelen volt
az életemben, számtalan sportkurzust elvégeztem.
Egyszóval már akkor is minden
nap kellet a mozgás, s ez ma sincs
másképp.
Férjemmel, Szalay Jenővel az
egyik közös hobbink szintén a
sport, hiszen családjában mindenki testnevelő. Közös érdeklődési
körünkből adódóan megszületett
az ötlet, hogy szeretnénk Tárnokon, egy olyan helyet létrehozni,
ahová szeretnek sportolni járni
az emberek. A gondolatot tett
követte és 2011 áprilisában megnyitottuk a TárnokFit Fitness és
Konditermet.
A vállalkozás indításához kötődő
rengeteg munkával párhuzamosan megszereztem a sportedzői

végzettséget, s belevetettem
magam az új hivatásomba. Egyre
több és több tudásra vágytam,
ezért egymás után sorra látogattam a különböző profi edzők óráit,
fitnesz rendezvényeket, különböző továbbképzéseken fejlesztettem magam.
Az első szerelem - a párom után
- a spinning volt, majd jött a személyi edzés, később a gerinctréner oklevél, a funkcionális edző
képzés. A második kislányom születése után pedig érdeklődésem a
szülés utáni regeneráció irányába
fordult, ezért részt vettem a „ love
your belly” hasfal regeneráló tréningen, amit ma már egyrészt beépítek a csoportos alakformáló és
baba-mama tornáimba, másrészt
önállóan is oktatok.
A legfontosabb dolog számomra
abban, amit csinálok...
Segíthetek egyrészt abban, hogy
az emberek a mai rohanó világban egészségesebben éljenek,
elérjék a számukra kitűzött céljaikat, amik hozzájárulnak egészségük megőrzéséhez. Másrészt
számomra a folyamatos fejlődés
lehetőségét is magában foglalja,
hiszen a munkám során megjelenő
kihívások újabb tudás megszerzésére sarkallnak. Várok szeretettel minden kedves érdeklődőt,
személyi edzéseimen, csoportos
óráimon: alakformáló/ zsírégető/
baba-mama torna és spinning!
Lépj kapcsolatba velünk:
A Facebookon: TárnokFit Fitness
és Konditerem és Sun Poin TránokFit
Címünk: Tárnok, Fehérvári út 7.
Elérhetőségünk: 30/650 62 66
www.tarnokfit.hu

Családom és én....
Szalay-Jónás Anna vagyok a TárnokFit edzője, gerinctrénere, két
gyönyörű kislány édesanyja. Munkám során segítek az embereknek
az életmódváltásban, a helyes
táplálkozás kialakításában és az
edzéseik megtervezésében.
Párommal 2009-ben költöztünk
Tárnokra, nagyobb lányunk itt
született. Majd, mikor négyfősre
bővült a család, addigi lakásunk
szűkösnek bizonyult, így rövid, de
intenzív keresés után 2016-ban
Pusztazámoron találtunk meg
a számunkra megfelelő családi

www.tarnokhir.hu

21

Hirdetések

BELÁN GERGELY

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

Kertfenntartás,
sövénynyírás,
gyeptelepítés,
térburkolás,
öntözőrendszer,
kerttisztítás.
Kapuvári Tamás
okl. agrármérnök

Tel:
06 30 560 8052
www.kapukert.hu
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Hirdetések

Automata
mosógép
javítás
garanciával,
hétvégén is.

Javítás esetén
ingyenes
kiszállás.

06 (20) 288 5148

www.tarnokhir.hu
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