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Tárnok labdarúgása

Tárnokhír

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG INGYENES HAVI KIADVÁNYA

(20.o.)

Átadták a Radetzky díjat

#PALETTA

(8.o.) TCH: Vasúttörténeti kiállítás

(14.o.) Aktívanyu – Kemény Ildikó

(16.o.)

„195 ezer szívdobbanással
lettem magyar válogatott”

Települési programajánló
Aug.3. Véradás
15.00 Ifjúsági Ház
Aug.20. Szent István király ünnepe
10.00 Idősek Napközi Otthona
Aug.24. Jam Party
19.00 Művelődési Ház

Nyárzáró falunap
–2018.08.25.–
KSK pálya

12.00 Lecsófőző verseny

(15.o.)

CSÉCSEI ZOLTÁN ULTRAFUTÓ

Tűzijáték
21.15

verseny–
15.00 Lecsófőző
eredményhirdetés

16.00 Helyi egyesületek
bemutatkozása

18.00 RockManBand
20.30 Gáspár Laci
21.15 Tűzijáték

Gáspár Laci
20.30

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
Legközelebb szeptemberben, időpont később.
2461 Tárnok, Rákóczi út 90. (CBA épülete)
Előzetes bejelentkezés szükséges: +36 (30) 327 6100

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

A Tárnokhír következő száma
2018. szeptember elején jelenik meg.
A lapzárta ideje 2018. augusztus 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:
• július 2.
• július 16.

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:
SZEPTEMBER 13.
8.30 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:
július 9.

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

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

Vizsgálatainkra előzetes bejelentkezés
szükséges a 06-70-626-4065-ös számon,
vagy rendelési időben személyesen
a rendelőnkben!
További infó: martonklinik@gmail.com,
www.martonklinik.hu
2462 Martonvásár, Budai út 20.
2018. július

T I S Z T E LT TÁ R N O K I A K !
60 MILLIÓS FEJLESZTÉS KEZDŐDIK ISKOLÁNKBAN
Iskolánk tanévzáró ünnepségén
örömteli hírről számolhattunk
be. Az elmúlt esztendőben a Polgármesteri Hivatal, a Köz-Ért
Kft. szakembereivel és az iskola
igazgatójával közösen tervet készítettünk iskolaépületeink fejlesztésére, meghatároztuk az összes
olyan feladatot és munkát, amelyet
el kell végezni iskolaépületeink fej-

lesztése érdekében.
A terveket ezután eljuttattam, illetve átadtam az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért
felelős államtitkárának, a Pest-megyei fejlesztéseket koordináló
megyei közgyűlési szervezetnek,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ országos és megyei
vezetőjének és természetesen

országgyűlési képviselőnknek is.
Minden olyan infrastruktúra fejlesztést tartalmazott a javaslat,
ami jobb és szebb körülményeket teremthet gyermekeinknek
és pedagógusainknak, a sport-és
szabadidős létesítmények, a gépészet, az oktatás számítástechnikai fejlesztését illetve felújítását,
összességében mintegy 300 millió
forint értékben.
Az informatikai fejlesztés az elmúlt
évben már megkezdődött, iskolánk
85 új számítástechnikai eszközzel
gazdagodott, amelynek összértéke
meghaladja a tízmillió forintot.
A most következő lépésben megkezdődik a felsős épület gépészeti
felújítása, elsőként a teljes elektromos hálózat, a vizesblokkok és
tantermek felújításával. A 60 millió
forint értékű beruházás június végén elkezdődött és a szeptemberi
tanévkezdésre befejeződik. Az oktatás infrastruktúrájának állami

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

INDULHAT A JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSE – BIZTOSÍTOTT HOZZÁ A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS
A vasútállomás melletti játszótér
építésével kapcsolatban sok kedves
és aggódó kérdés érkezett hozzánk,
hiszen az idén tavaszra tervezett
munka elkezdése csúszik. Ennek
oka, hogy a 2017-re véglegesített kiviteli tervekhez rendelt önkormányzati forrás kevésnek bizonyult.
Ezt megelőzően már támogatást
nyertünk a park egy részére, így
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében a „street workout” pálya már
megvalósult. A módosított tervek
alapján elkészült a park következő
elemének: a játszótér építésének
kiviteli terve is. Önkormányzatunk
célja, hogy a lakossági igények
alapján a vasútállomás melletti te-

www.tarnokhir.hu

rületen egy szabadidő eltöltésére
alkalmas parkot hozzon létre.
Mire azonban eljutottunk odáig, hogy
a játszótér építése is megkezdődhet,
annyira megnövekedtek az árak, hogy
a képviselő-testületnek költségvetési
módosítást kellett végrehajtania. A
kivitelezési árak folyamatos emelkedése sok esetben okozott gondot
önkormányzatunknak, hiszen döntéseinket nem a piaci változások, hanem
a döntéshozatalainkra vonatkozó törvények határozzák meg. Amikor ez év
elején, a munkák gyakorlati megrendelésekor szembesültünk a problémával, egyetlen lehetőségünk maradt,
megvárni a zárszámadást, és a pénzmaradvány függvényében kiegészítő
pénzügyi forrást rendelni a projekt

mellé. Ugyanis a törvények értelmében a tervezett munka csak akkor
rendelhető meg, ha annak kivitelezésére fordítható pénz rendelkezésre áll
a költségvetésben. Ez a döntés most
megszületett, önkormányzatunk jó
gazdálkodásának köszönhetően lehetőségünk volt arra, hogy a játszótér
építése elől a pénzügyi akadályt elhárítsuk, és további 10 millió forinttal
megemeljük az építésére szánt fedezetet. Köszönöm szépen a lakossági
érdeklődéseket, hiszen természetes
dolog, egy sokakat érintő beruházás a
figyelem középpontjában áll.
A játszótér megépítésével a
szabadidőpark megvalósítása még
nem fejeződik be. Terveink között
szerepel egy nagyobb méretű

kültéri kézilabdapálya létesítése,
amelynek területi felmérése már
megtörtént, pályázati igényünket
már benyújtottuk. Annak érdekében, hogy a park az idősebb generációnak is kellemes időtöltést
biztosítson, egy pihenőpadokkal
ellátott közösségi tér kialakítását
is tervezzük. Jó hír, hogy a kerékpárosokról sem feledkezünk meg,
így a kétkerekűek tárolására alkalmas pontokat is ki fogunk alakítani.
Az építkezések utolsó fázisaként
pedig a fásítás is elkezdődik. A fák
jelenléte valóban nagyon fontos
egy ilyen közterületen, azonban addig, amíg a nagyobb építési munkák
nem fejeződtek be, ezek elhelyezése nem ajánlatos.
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Testületi és települési hírek

MEGKEZDŐDÖTT A RÁKÓCZI ÚT –
TESTVÉRISÉG UTCA KERESZTEZŐDÉSÉNEK FORGALMI ÁTALAKÍTÁSA

IDŐSEK OTTHONA:
ÚJ BURKOLATOT KAPOTT A TERASZ
A napokban megújult a terasz az
Idősek Napközi Otthonában. A
munkálatokat a Tárnoki Köz-Ért
Kft. munkatársai végezték.
A meglévő burkolat berepedezett, a széleken letört, illetve a
vízelvezetés sem volt megoldott.
A hibákat nem lehetett kijavítani, ezért volt indokolt a teljes

burkolatcsere és a vízelvezetés
helyreállítása – mondta el szerkesztőségünknek Kürthy Zsuzsa,
a Szociális és Védőnői Szolgálat
vezetője. Hozzátette: nagyon
örülnek a felújított terasznak,
amelyet virágok kihelyezésével
igyekeztek tovább csinosítani.

BEFEJEZTÉK A GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOKAT
A HALÁSZ UTCÁBAN
Mint arról már korábban is beszámoltunk, május végén elkezdődött a csatornázás utáni
garanciális javítás a Halász utcában.
A munkálatok keretében a sül�lyesztett szegélyt újra cserélték,
valamint felbontották a megsül�-

lyedt bekötések feletti burkolatot és a tömörítést követően új
aszfaltréteget húztak.
A kivitelezést végző A-HÍD Zrt.
korábbi tájékoztatásának megfelelően, a munkálatokat június
közepén befejezték.

TŰZOLTÓÁLLOMÁS TÁRNOKON
A Tárnoki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület háromállásos tűzoltóállomás létrehozásán dolgozik.
A látványtervek alapján, Tárnok
Nagyközség
Önkormányzata
támogatja a koncepció tervet,
amely önkormányzati földterületen valósulna meg.
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A Tárnoki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület konkrét, kidolgozott
és engedélyezett tervei és rendelkezésre álló pénzügyi fedezet
esetén az Önkormányzat kész az
egyesülettel az ingatlanra használati szerződést kötni.

Az utóbbi években településünk
több pontján alakult ki zsúfoltság
a megnövekedett intézményi, vásárlói illetve gépjármű forgalom
miatt. Tárnok sajátossága, hogy
a főbb közlekedési utakra ráhordó mellékutcák szélessége nem
teszi lehetővé két szabályos forgalmi sáv, vagy járda kialakítását, továbbá az újonnan létesülő
kereskedelmi egységek jelentősen
növelik a gépjármű forgalmat.
Agglomerációs sajátosság az
is, hogy az egy háztartásra jutó
személygépjárművek száma jelentősen nagyobb az országos átlagnál. Településünk fejlődésének
egyik kulcskérdése, hogy milyen
forgalomtechnikai megoldásokat,
változtatásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a gépjármű
közlekedés, az intézmények, kereskedelmi egységek megközelítése a leggördülékenyebb legyen,
figyelembe véve a megnövekedett
gyalogos forgalom biztonságosságát.
Önkormányzatunk 2015-ben elkészíttette a település közlekedésfejlesztési koncepcióját, a
megfogalmazott ajánlások megvalósítása pedig ütemesen halad.
A teljes, és új közlekedési koncepció kialakításának költségei – új
forgalmi rendek táblázása, gyalogátkelőhelyek és járdák kialakítása, ezek közvilágításának és
egyéb, új forgalomtechnikai eszközök építésének költségei – mai
áron számolva elérik a százmillió
forintot. Az elfogadott koncepció
szerint ezért ütemezetten halad a
fejlesztés, azokat a helyszíneket
érintve, ahol a leginkább érzékelhetővé válik a megnövekedett
forgalom.
A tervek részeként először a Rákóczi út – Hazatérők útja kereszteződésének biztonságossá tétele
valósult meg, ebben az évben a
négy intézményt – két iskola és
két óvoda épületet – érintő Rákóczi út - Iskola utca – Szív utca új
forgalmi rendjének kialakítása
történt meg, most pedig a Rákóczi út – Testvériség út kereszteződésének fejlesztése kezdődik
el. Ezen a ponton a legfontosabb
feladat egy gyalogátkelőhely létesítése, azonban, mint Tárnokon
sok helyszínen, itt sem ideálisak
a területi-, illetve tulajdonviszo-

nyok. A gyalogátkelőhelyek létesítése viszont az egyik legszigorúbb
engedélyezési eljárás alá esik.
Mindezek mellett további parkolóhelyek kialakítását is meg kell
tervezni a Rákóczi úton. Rendezni
kell a terület csapadékvízelvezetését is a Rákóczi úton a Benta-patak felé kialakított üzletsor
előtt, ugyanis nagyobb esőzések
esetén magánterületekre folyik
a víz. A kereszteződésben a forgalomszámlálási adatok alapján
– különösen a kialakítandó új gyalogátkelőhely miatt –, szükséges
lesz a forgalmi rend változtatására is.
Ami pedig még a tervező asztalon
van, az a Dózsa György út- Rákóczi
úton az Érd felé haladó buszforgalom megállójának áthelyezése, a
kereszteződésben gyalogátkelőhely tervezése, ez utóbbit pedig a
polgármesteri hivatal előtti útszakaszon is meg kell valósítani.
Szolnoki Gábor polgármester:
„Településünk gyarapodásának
és növekedésének köszönhetően
az egyik folyamatos felügyeletet,
munkát és fejlesztéseket jelentő
része közlekedésünk. Tagadhatatlan tény, hogy Tárnok is azok közé
a települések közé tartozik, ahol az
egy háztartásra jutó gépjárművek
száma magasabb az országos átlagnál, ez pedig önkormányzatunk
számára megoldandó feladatokat
eredményez. Az elkészült közlekedésfejlesztési koncepció meghatározza a középtávon elvégzendő
feladatokat, de természetesen
minden olyan esetben, ahol a helyzet gyorsabban változik, lépnünk
szükséges. Folyamatosan készítjük a gyakorlati terveket, keressük a finanszírozási lehetőségeket
is, ugyanakkor saját erőforrásból
is végzünk beruházásokat.”

2018. július

Értéktár

BEKERÜLT A PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁRBA A RADETZKY HAGYATÉK

Tárnok Nagyközség Önkormányzata tekintettel arra, hogy Radetzky Jenő Tárnokon született
idén februárban nyújtotta be a
nemzetközi hírű ornitológus tárgyi hagyatékának felvételi kérelmet a Pest Megyei Értéktárhoz.
A Pest Megyei Értéktár Bizottság
április végén ült össze, ahol a Radetzky hagyatékot érdemesnek
találta a Megyei Értéktárba való
felvételre és a 15/2018. számú
határozatával fel is vette.
Radetzky Jenő tárgyi hagyatéka
Radetzky Jenő munkásságának
fontos része volt a Velencei-tó
tudományos megfigyelését elősegítő madárvárta rendszer kiépítése. Hagyatékát örökösei
2009-ben adományozták Tárnok
önkormányzatának. A gyűjtemény mindenekelőtt 1100 madártojást, illetve kéziratokat, tárgyi
eszközöket tartalmaz. Radetzky
Jenőt egyébként 1972-ben Székesfehérvár díszpolgárává avatták.

www.tarnokhir.hu

Radetzky Jenő 1909. június 14én született Tárnokon, a Marton
utcai iskola szolgálati lakásában. Édesapja, három fia közül
őt tartotta a legfogékonyabbnak
a természettel való komolyabb
ismerkedésre. „Mihelyst emelgetni tudta kiscsizmás lábacskáját a néptanító ügyes fia, az
apró Jenő, vitte magával az apa.
Eleinte unszolni kellett a gyermeket, később már az apró emberke
nógatta mind gyakrabban, télen-nyáron édesapját: indulunk-e
már a rétbe, a berekbe madarat
látni, őzet figyelni, szarvasok
nyomát keresni, nyulak futtát
lesni, vaddisznók rejtelmes zugait kutatni, halak titokzatos életével ismerkedni? Eladdig, hogy a
fiúcska kezdeti kötelező engedelmességéből már korai gyermekkorban életre szóló szenvedély
lett, s amiként a hajdani önmagát
nevezi, édesatyja oldaltáskája
volt.” (Gerencsér Miklós: A díszpolgár. Népszabadság, 1984. június 30.)
Már kisgyermekként sokat segített apjának a lepkék prepará-

lásában és a tojásgyűjtemények
elkészítésében. A vele tett kirándulások, az itt szerzett sok-sok
élmény határozta meg életének
irányvonalát. Így emlékezik vis�sza a tárnoki évekre:

nagyobb hangsúlyt. Kezdeményezésére több Fejér megyei és
Velencei-tó környéki területet
nyilvánítottak védetté. A Madárvártát, a „Kiserődöt” 1965-ben
Chernel Istvánról nevezték el.

„Volt (és van) itt hegy, völgy, síkság, plató, erdő, mező, rét, legelő,
patakmente, szőlők, mocsarak,
kertek – mindmegannyi madárélőhely! A Libadöglő-csárdától Kutyavárig, Sóskút határától a
Benta alsó szakaszáig járta édesapánk – később velünk, fiaival – a
gazdag élővilágú tájat. Bejártuk
a Fundoklia rejtélyes hasadékait,
a Vímol görögös bájú völgyét, a
Prezvrch és a Sztari-vrch szőlős
lankáit, Berki-puszta ligetét, a
Cifrik mögötti halastavakat, az
érdi és a törökbálinti erdők sűrűjét. Ezek a kedves tájak régi
mivoltukban mind-mind elvonulnak lelki szemeim előtt. Emlékezetemmel megsimogatom soha
vissza nem térő akkori létüket...”
(1980-as kéziratból)

Munkásságának jelentőségét és
elismerését jelzi, hogy megkapta
a TIT aranykoszorús jelvényt, Az
emberi környezetért kitüntetést,
Bugát Pál-emlékérmet és Ifjúsági
Díjat. 1972-ben Székesfehérvár
1000 éves fennállásának évfordulóján a város díszpolgárává
avatták. 1992-ben Fejér megye
Közgyűlése Fejér megye Díszpolgára kitüntető címet posztumusz
adományozta neki.

1937-ben kezdődött ténylegesen
nevelői-oktatói pályája Székesfehérváron, az Ybl Miklós Gimnáziumban, ahol a diákélet nagy
szervezője volt. 1949-50-ben a
gimnázium igazgatója lett, majd
1955-ben megyei szakfelügyelővé nevezték ki. (1970-ig segítette
a Fejér megyei biológia tanárok
munkáját.) A sok utazással járó
beosztás mellett, kevés szabad
idejében a tojástannal (oológia)
foglalkozott. Fontos állomás tudományos,
természetvédelmi
és nevelői munkásságában az
1959-es év, amikor széles körű
társadalmi összefogással felépül
az agárdi Madárvárta, amelynek
ő lett a vezetője. Ettől kezdve a
természetvédelemre fektetett

Évszázadunk talán legnagyobb
tudós levelezőjeként tarthatjuk
számon. Több tízezer levelet írt
(valamennyit kézzel), s mindenkinek postafordultával válaszolt.
Rengeteg hívet szerzett így is a
természetvédelemnek.
Rendkívül sokszínű egyéniség
volt: tudós, tanár, népművelő,
közéleti ember, TIT előadó, ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok
írója, természetfotós, kisfilmek
alkotója. Tengernyi írását egy
mappában őrizte, amelyre ezt a
jelmondatot írta: „A szellem a
legmagasabb méltóság!”
1991-ben temették el Székesfehérváron, a Fecskeparti temetőben.
Emlékére 2000. június 3-án Tárnok Nagyközség Önkormányzata
márványtáblát helyezett a Marton utcai iskola (ma óvoda) falára,
édesapjáé mellé.
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CSATORNAZÁRÁSI PROJEKT ZÁRÁSA – MEGKEZDŐDÖTT A HELYI TÁRSULAT FELSZÁMOLÁSA
2018. május 31-én Küldöttgyűlést
tartott a Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat. A Küldöttgyűlés személyi kérdésekről, az
alapszabály módosításáról, a 2017.
évi beszámolóról és a 2018. évi tervekről tárgyalt.
A személyi kérdések között szerepelt többek között az elmúlt
időszakban lemondott, illetve elhalálozott küldöttek helyére új küldöttek megválasztása, a küldöttek
és az Intéző Bizottság tagjainak
megerősítése.
A küldöttek az elnök beszámolója
után elfogadták a 2017. évi beszámolót, a 2018. évi tervet, valamint

az alapszabály meghatározott módosításait is.

ben a Társulatnak meg kell kezdenie az elszámolást.

A Küldöttgyűlésen jelen volt az
önkormányzat jogásza, valamint
a törvényességi felügyeletet ellátó Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóság munkatársai is, akik
egyébként egy lakossági feljelentés alapján a Társulat működését
vizsgálják.

Ahogy az a Képviselő-testület
ülésén elhangzott, a társulatot
2008-ban azzal a céllal hozták létre, hogy a csatornázás lakossági
önerejét biztosítsák. Erre azért
volt szükség, mert lakossági önerő,
illetve Társulat nélkül nem lehetett
volna az EU-nál pályázni. A pályázat beadásának kötelező jogi része
volt az általános Uniós direktíva, a
„szennyező is fizet” elv szerint.
A Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat 2008-as döntése
alapján kellett az érdekeltségi területen az érdekeltségi hozzájárulást megfizetni a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. tv. alapján.
A Társulat a törvények értelmében
összefogta a lakosságot az önrész
befizetése érdekében, ugyanakkor
működése a csatorna megépülése
után okafogyottá válik, így vélhetően megszűnik. A társulat naprakész nyilvántartást vezet az egyéni
lakossági megtakarításokról, befizetésekről.

Amint az ismeretes önkormányzatunk Képviselő-testülete döntésével pénzügyileg is lezártnak
nyilvánította a csatornaépítési
projektet, így a törvények értelmé-

VÁLTOZOTT AZ ÉRDI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG TELEFONSZÁMA
Az Érdi Rendőrkapitányság
júniusban beköltözött az új
épületébe. A rendőrség címe
változatlan, azonban a telefonos
elérhetőségük megváltozott.
A beruházás már időszerű volt, a
régi rendőrkapitányság műszaki
állapota leromlott, illetve nem
volt alkalmas az állomány befogadására, így az osztályok eddig
egymástól elkülönülten, több
településre kihelyezve tevékenykedtek.
Az új épületben helyet biztosíthatnak:
•
•
•
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a közlekedésrendészeti,
az igazgatásrendészeti,
a közrendvédelmi,

•
•
•
•

a vizsgálati és a bűnügyi
osztályoknak,
illetve a helyszínelő és balesetvizsgáló, a technikai
helyszínelő és készenléti,
a járőr-őrszolgálati, a nyomozó,
valamint a körzeti megbízotti alosztálynak is.

A rendőrség új épületének címe
változatlan: 2030 Érd, Felső utca 4.
Telefonos elérhetőségük azonban változott!
06 (23) 427 410 és
06 (23) 427 510

A lakossági önerő teljes mértékét,
valamint az LTP számlanyitás és
a Társulat működésének költségeit Tárnok Nagyközség Önkormányzata a térségben egyedüli
önkormányzatként még a projekt
gyakorlati kezdete előtt megelőlegezte, akkor, amikor lakossági
befizetések még nem történtek.
Úgy kezdődhetett meg tehát a
csatornaépítés, hogy abban egyetlen forint lakossági önerő, költség
befizetés nem volt.

Ennek köszönhetően a három település közül, Tárnok esetében lett a
legolcsóbb, az egy ingatlanra (érdekeltségi egységre) jutó költség.
A Társulat pedig a még napjainkban
is érkező összegeket nyilvántartja, összegzi és az önkormányzat
számára átutalja. A jelenlegi adatok alapján az önkormányzat 100
milliós nagyságrendű többlettel
finanszírozza, finanszírozta a csatornázási projektet, és a ma látható adatok alapján biztosnak látszik,
hogy a teljes lakossági önerő beszedésére sem lesz mód.
Sem a Társulat, sem pedig az
önkormányzat részére egyetlen fillér állami támogatás nem
került átutalásra, semmiféle
lakossági „túlfizetés”, „többlet
befizetés” nem történt, minden
érintett fél pontosan tartotta és
tarja a Társulat megalakulásakor
az alapszabályban rögzített kötelezettségeket.
Az ezekkel kapcsolatos lakossági kérdésekre: az önkormányzat
önmagában „nem nyert” pályázati pénzt, azt a három érintett
önkormányzat által az uniós csatornapályázat alapfeltételeként,
szintén kötelező uniós feltétellel
kötelező szervezeti egységként
létrehozott Érd és Térsége Szen�nyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
(Társulás) „nyerte”. Egyrészt a támogatási szerződésben rögzített
mértékben, – másrészt a közben
megnyílt lehetőség – az Önerő
Alap pályázaton keresztül.

2018. július

Települési hírek
Amennyiben nem lett volna sikeres
a Társulás Önerő Alap pályázata,
akkor, az önkormányzat kifizetései
a 420 milliónál jelentősen magasabbak lettek volna. Mind a Társulat, mind az Önkormányzat minden
egyes forinttal folyamatosan elszámolt és elszámol napjainkban
is, ezt a tevékenységet pedig számtalan vizsgálat igazolta.
2006-ban a lakosság akarata
egyértelmű volt, teljes települési
csatornázást akartak az önkormányzattól. 2007-ben elindítottuk
ennek megszervezését, felülvizsgáltuk az addigi kútba esett terveket. 2008-ban létrehoztuk a
lebonyolítást végző Társulást, a
lakossági önszerveződő Társulatot,
elkészítettük a pályázatot, megkötöttük a támogatási szerződést a
kormánnyal. 2010-ben pedig megszületett a brüsszeli jóváhagyás is,
majd ezt követően megkezdődött
az új szennyvíz-tisztító építése és
a települési vonalas létesítmények
építése, ami Tárnok esetében egy
éven keresztül zajlott.
Nehéz volt a megvalósítás, ugyanis
a csatorna megépítésével 25 évnyi
elmaradt munkát kellett egyetlen
esztendő alatt pótolnunk. Ezalatt az
egy esztendő alatt 23 km csatorna
gerincvezetéket építtettünk – többet, mint Tárnok addigi történetének összes csatornázása –, továbbá
16 kilométer házi bekötővezeték-,
6 db szennyvíz átemelő-, és egy új
szennyvíztisztító mű is telepítésre
került, amely a három település
teljes szennyvízmennyiségét képes
fogadni. A teljes beruházás meghaladta a 3 milliárd forintot.
23 kilométernyi út felbontásával
és helyreállításával, több, mint
1500 újonnan közművesített háztartásban több mint 5 ezer embert
közvetlenül, de a munkák természeténél fogva szinte minden tárnoki embert érintett ez a beruházás.
Hiszen mindannyian itt élünk, itt

közlekedünk, mindannyiunknak viselni kellett az építéssel járó óriási
felfordulást, forgalomtereléseket,
zajt, sarat vagy éppen port, mindent, ami ezzel járt. Mindent, amit
25 évre lehetett volna elosztani.
Ugyanakkor voltak más nézőpontjai
is a történetnek. A projekt kezdete
óta a jelenlegi ismeretek szerint 47
esetben történt be-, és feljelentés,
ma már nincs olyan érintett szervezet vagy hatóság, amely ne vizsgálta volna meg minden időszakban
és minden oldalról a beruházást, a
Társulást, a Társulatot, az érintett
önkormányzatokat, és természetesen előfordult az is, hogy javítani,
korrigálni kellett dolgokat. Minden
be-, és feljelentés ellenére az érintett felek a hatóságok képviselőivel
azon dolgoznak, hogy a csatornázási projekt a Társulat részéről is lezáródhasson, amelyet az ellenőrző
vízügyi hatóság jelenleg is felügyel.
Iránymutatást adtak arra vonat-

mindenki gazdagodott, milliárdos
közművagyonnal a település, milliós
értéknövekedéssel minden egyes
csatornázott ingatlan. Országosan
is példamutatóan pontos, tiszta és
korrupciómentes volt a történet.
Környezetünk ma tisztább és élhetőbb, a település-, és az érintett
ingatlanok értéke egyaránt emelkedett. Környezetünk tisztább,
zöldebb és élhetőbb, és büszkén
mondhatjuk együtt: megcsináltuk.

kozóan, hogy a felszámoláshoz
milyen adminisztratív döntéseket
kell meghozni, ehhez kinek és mit
kell tenni. A Társulatnál pedig ezen
iránymutatások szerint járnak el.

Vége! Volt e a történetben hiba?
Volt bőven! Hiba! De a lényegen ez
nem változtat. Most már csak adminisztrartív lépésekkel le kell zárni a Társulat működését.

Tíz évvel ezelőtt elindult egy 30 milliárdos projekt, emberek tízezreit
érintve, és közben változott a világ,
változott a terület, a cél, a finanszírozás, a törvények, a szervezetek
vezetése, a gazdasági környezet, a
politikai környezet de a lényeg ez:

A teljes települési csatornázást
megelőző időszakban Tárnok egyes
területeit nem csak a belvíz, hanem
a szennyvíz is elárasztotta. Erről a
legmegrázóbb tapasztalatokat első
sorban a Liget településrészen, a
Halász utca vonalában és a Fő utca
egyes területein lakó emberek szereztek, de más településrészeken is
voltak furcsa jelenségek. Részben a
szabálytalan emésztők, részben a
belvíz elvezetésének komoly hibái
miatt. Ebben az időszakban rendszeresek voltak a szennyvíz illegális
közterületre vezetésével kapcsolatos lakossági bejelentések.
A teljes települési csatornázás Tárnok teljes szennyvíz mennyiségét
már elszállítja a területről, a munkálatokkal együtt pedig a belvíz

www.tarnokhir.hu

elvezetésének rekonstrukciója is
megkezdődött, egyrészt a vízelvezető árkok karbantartásával,
másrészt automata belvíz átemelő
szivattyúk telepítésével.
A csatornaberuházás hatása jól
láthatóan óriási lökést adott a helyi ingatlanpiac fejlődésének is.
Érdekes adat, hogy a munkálatok
befejezésétől kezdve napjainkig
Tárnok területén több tucat olyan
régi, elhanyagolt, gazdátlan ingatlant tudtak értékesíteni, amelyet a
teljes közmű meglétével már érdemesnek tartottak megvásárolni. Ez
is egy települési haszon.
Azt pedig, hogy tisztább és élhetőbb lett a település, hogy ez a
beruházás milyen óriási környezetvédelmi előrelépés volt, jól
példázza, ami a csatornázás előtti
és a teljes csatornázás utáni, Tárnokon keletkezett és elszállított
szennyvíz mennyiségét mutatja. A
mai adatok alapján az a döbbenetes szám van előttünk, hogy évente
150 ezer m3, azaz évi százötven millió liter szennyvízzel növekedett az
érdi szennyvíztisztítóba eljuttatott
mennyiség, ez a százötven millió
liter veszélyes hulladék addig a saját földünket szennyezte. Településünk ettől való „megszabadítása”
pedig minden munkát, minden áldozatvállalást megért, így lehetett
tisztább, zöldebb és élhetőbb Tárnok, ezt pedig valóban úgy mondják: sikertörténet.
Köszönöm a lakosság bizalmát, türelmét, az érdeklődő, segítő, tenni
akaró emberek nélkül ez a hatalmas
települési beruházás nem valósulhatott volna meg, közös sikerünk
ez, bízom benne, hogy hamarosan
az utolsó, adminisztratív döntések
is megszületnek, a Társulat is befejezheti a munkáját.
Szolnoki Gábor
polgármester
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Radetzky díj

2018-BAN RADETZKY DÍJAS DR. GERGELY ISTVÁNNÉ
Tárnok Nagyközség Önkormányzata idén a Radetzky díjat dr.
Gergely Istvánné részére adományozta, akit az elismerésre a
természettudomány területén
kifejtett több éves munkássága
alapján Szolnoki Gábor polgármester javasolta.
Dr. Gergely Istvánné 26 éven
át, mint biológia-kémia szakos
tanár tagja volt a Magyar Biológiai Társaságnak. Ez idő alatt
tanítványaival megismertette
lakóhelyük természeti értékeit,
valamint épített környezetét,
hagyományait.
Nyugdíjazása után egyik alapító
tagja volt az 1999-ben létrejött
Tárnoki Faluvédő és Szépítő
Egyesületnek, akiknek köszönhető a község zöldfelületeinek
gyarapodása.

Köszönöm Polgármester Úrnak és
a Képviselő-testületnek ezt a számomra sokat jelentő elismerést,
hiszen tanárként és nyugdíjasként is
követendő példa volt számomra Radetzky Jenő munkássága.
A Radetzky családról már gyermekkoromban hallottam nagyszüleimtől,
akik jó barátságban voltak velük.
Nagyapám kereskedő lévén naponta
bejárt Budapestre, és az ott vásárolt
napilapot megosztotta Radetzky
Dezsővel. Elmesélték azt is, hogyan
etették a hernyókat a Marton utcai
iskola ablakainak két szárnya között,
és hogyan preparálták a bábokból
kikelő gyönyörű lepkéket.
Később, 1982-ben, véletlenül felfigyeltem a Magyar Rádióban elhangzott Radetzky Jenővel készült
riportra, amelyben többek között
a szülőfalujában eltöltött évekre is
visszaemlékezik.
„Vonattal jártunk be Tárnokról a budai, volt Verbőczy Gimnáziumba (ma
Petőfi Gimnázium). Hajnali felkelés,
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Mint a Tárnokhír korábbi felelős
szerkesztője, írásainak tucatjában hívta fel a figyelmet lakóhelyünk aktuális környezet-, és
természetvédelmi kérdéseire.
A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított Radetzky díj
azoknak a személyeknek adományozható, akik hazai vagy
nemzetközi szinten elismert természettudományos tevékenységet folytatnak vagy folytattak.
A díjból évente legfeljebb egy
adományozható. A díjjal emlékplakett és a polgármester által
aláírt, az adományozás indokait
és dátumát igazoló okirat jár. A
díj átadására a Radetzky emléknapon (június 14-én) ünnepélyes
keretek között kerül sor.

a harmatos, vizes réteken, úttalan
utakon át, gyalog, 2 km-en a vasútállomásig, hóban, viharban, világító
olajmécsessel hárman testvérek és
néhány falubéli középiskolás, táskáinkban zsíros kenyérrel, akkor még
gumicsizma nélkül. A tanítás után
hazautazás. Otthonunkba a téli hónapokban már csaknem sötétben
érkeztünk. A tanulás petróleumlámpa mellett. Otthon erős, ráható nevelést kaptam édesapámtól. Eleinte
irigyeltem testvéreimet, pajtásaimat, akik szabadon focizhattak. Később rájöttem, hogy a természettel
való egyre értelmesebb kapcsolat is
örömet okoz. És egyre inkább apám
jobbkeze lettem. A tavaszi, kora nyári időkben már várt a vasútállomáson. Könyveimet testvéreim vitték
haza, én kaptam egy kis kolbászt,
kenyeret, és mentünk apámmal a
Benta-patak alsó szakasza mocsaraihoz, nádfoltjaiba. Kerestem, kutattam a fészkeket, ő a magasabb
partot figyelte, hogy mozog a nád,

így irányított hangos szóval, merre
tartsak, mert az ember a nádasban
csak a nádat és az eget látja. Ha egy
patakhoz értünk, felvett és átgázolt
velem. Évtizedekkel később a dolog megfordult, én az erősödő ifjú
vettem hátamra öregedő apámat.”
1991-ben sikerült személyesen is
megismernem.
A község, Tárnok fennállásának 750
éves évfordulóját 1991. szeptember
22-én ünnepelte, amelynek keretében helytörténeti kiállítás is nyílt a
Művelődési Házban Lepsényi Katalin
szervezésében, többek között bemutatva Radetzky Dezső és Jenő életútját. Ezt megelőzően, Rozbora Andor
akkori polgármester felkérésére,
egy megemlékezést írtam Radetzky
Dezsőről, amely a Tárnokhír 2. számában jelent meg. Az ünnepség kapcsán a Tárnokra látogató Radetzky
Jenő meglepetésemre felkeresett
az iskolában Eszéki Tamás kíséretében. Jól emlékszem, éppen kémia
órát tartottam. Azért jött, hogy köszönetét fejezze ki, és gratuláljon az
édesapjáról írott cikkemhez. Nagy
megtiszteltetésnek éreztem tőle ezt
a gesztust, amely szerénységéről,
emberségéről tanúskodott.
Ez volt az utolsó útja szülőfalujában,
hiszen két hónap elteltével, 1991.
november 26-án véget ért munkás
élete.
Tudományos eredményei mellett
szellemi nagysága is a 20. század
nagyjai közé emelte. Kálmán Gyula
csornai tanár, tisztelője így vall erről:
„Tanítványait szaktárgyain kívül a
nemes értelemben vett hazafiságra, a magyar és az egyetemes tudomány, kultúra és az örökérvényű
humanista eszmények tiszteletére,
megbecsülésére nevelte. Elsőként
hirdette, hogy a hazafias nevelés és
a természetvédelem gondolata elválaszthatatlan egymástól, s „nemcsak
nyelvében, hanem naturájában is él a
nemzet.”
Egyre romló nyelvi világunkban üdítő

forrásként élvezhettük ismeretterjesztő cikkeinek, tanulmányainak
ízét, zamatát, kristálytiszta szavait:
szépirodalmi szintű írásművészetét.
Kiváló természetfotói sok folyóiratban megjelentek, természeti tárgyú
kisfilmjei a műfaj gyöngyszemei közé
tartoznak, s pótolhatatlan értékek,
dokumentumok.
Évszázadunk talán legnagyobb tudós levelezője volt. Több tízezer levelet írt (valamennyit kézzel), s nem
volt olyan hozzá forduló, akinek ne
válaszolt volna szinte postafordultával! Rengeteg hívet szerzett így is
a természetvédelemnek és a madártantudománynak. Ezáltal valóságos
népnevelő munkát végzett!
Sok mindenről kellett volna még szót
ejtenem, hogy teljes nagyságában
és árnyaltan mutassam be Jenő bácsi szellemi arcképét: a varázslatos
TIT-előadóról, az aktív közéleti emberről, minden jó ügy és tehetséges
ember támogatójáról és segítőjéről.
Vallotta: „A szellem a legmagasabb
méltóság!” E jelmondatot írta újságoldal méretű mappáira, amelyben
tengernyi írásainak példányait őrizte.
Azon kevesek közé tartozott, akik
már életükben megkapták a szellemi
teljesítményükhöz méltó elismeréseket: magas állami és társadalmi kitüntetésekkel ismerték el áldozatos,
eredményes munkásságát, amellyel
fölmérhetetlen gazdagsággal gyarapodott tudományunk és kultúránk.
Kodály Zoltán 1945-ben, Bartók
halála után rendezett emlékülésen
mondta a nagy küzdő- és művésztársról: „azok közül való volt, akik
mind másképp hagyták maguk után
a világot, mint ahogy találták.” Radetzky Jenőre is tökéletesen ráillenek ezek a gondolatok!”Életútja arra
ösztönzött néhányunkat, hogy mi is
hagyjunk valamit magunk után. Tettekkel mutassuk meg kötődésünket
lakóhelyünk iránt, változtassuk meg
községünk addigi arculatát.
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E gondolat jegyében született
meg 1999-ben a Virágos Tárnokért Mozgalom, 2000-ben pedig a
Tárnoki Faluvédő és Szépítő Egyesület. Kezdetben csak községünk
szépítése (tiszta környezet megteremtése, virágosítás és fásítás)
szerepeltek a feladataink között,
majd később ismeretterjesztő
és nevelőmunka, helytörténeti
kutatások, emlékápolás, épített
környezetünk védelme, hagyományápolás is helyet kapott tevékenységeink sorában.
Sikerült megnyernünk a lakosságot a közös célok eléréséhez,
amelyeket a teljesség igénye nélkül
ismertetek.
Környezetvédelmi őrjárataink nyomán szemétszüreteket és szelektív
hulladékgyűjtést szerveztünk, szeméttárolókat állítottunk fel, elindítottuk a nyesedék összegyűjtését.
Több száz fát, cserjét, virágpalántát
ültettünk, amelyeknek ápolásáról saját magunk gondoskodtunk.
Növényvásárokat
tartottunk,
meghirdettük a lakóegységek és a
közintézmények közötti versengést
a szebb, barátságosabb környezetért. Csaknem 400 tulajdonos nyerte el a Szép porta táblát.

2001-ben szerveztünk először
kerékpártúrát Sóskúttal közösen, majd 2004-ben indítottuk el
Sóskúttal és Pusztazámorral a
Három falu két keréken hagyományos rendezvényt. 2000-ben
Tárnok természeti és építészeti
értékeit bemutató képeslapokat
és Tárnokot népszerűsítő, valamint
környezetvédelemre buzdító kiadványokat készítettünk, létrehoztuk
a község honlapját, 2002-ben kiadtuk Tárnok térképét.
Rendbe tettük a buszmegállókat, elkezdtük a tűzoltószertár
felújítását, útjelző, köszöntő és
hirdetőtáblákat, pihenőpadokat
állítottunk fel, restauráltattuk a
Nepomuki Szent János- szobrot.
A Föld napja alkalmából környezetés természetvédelmi előadásokat,

www.tarnokhir.hu

vetélkedőket szerveztünk az iskolások számára, pályázatokat hirdettünk nekik és a felnőtteknek e
témakörben.

Hagyományt teremtettünk a Luca-napi vásárok megtartásával.
Digitalizáltuk a régi tárnoki fényképeket, gyűjtöttük múltunk tárgyi
emlékeit, néprajzi tábort indítottunk, ápoltuk a Varga család, a két
Radetzky és Ábri György emlékét,
kiállításokat és ünnepségeket
szerveztünk tiszteletükre.
Mindezeket elsősorban pályázatokkal nyert pénzből és a lakosságtól kapott személyi jövedelemadó
1%-ából valósítottuk meg.
Egy lelkes csapat állt az Egyesület
élén, és önzetlenül látta el a feladatait. Ők a következők (ábécé sorrendben): Ament Éva, Andrásiné
Pásztor Zsuzsa, Bán Andrea, Garai
Ferencné (Lívia), Lepsényi Katalin,
Lőrincz Györgyné, Sárdi János,
Szegedi Imréné, Szegedi Istvánné,
Székely Anna Krisztina, Újhegyi Lajosné, Váradi Jánosné.
Segítségünkre voltak a növények
ültetésében, gondozásában és a szemétszüretekben: Veszeli Tiborné,
Kádárné Fekete Gyöngyi, a Szivárvány Nyugdíjasklub és a Karate Klub
tagjai, a Tárnoki Közért kht. dolgozói,
iskolások, tanárok és még sok-sok
lelkes tárnoki.
Az 1998-2006-ig működő önkormányzat és dr. Gergely István polgármester pozitív hozzáállásukkal
nagyban hozzájárultak sikereinkhez.
A Radetzky-díj átvételekor rájuk
gondoltam, hiszen nekik is köszönhetem ezt az elismerést. 16 évi
közös munkával sikerült „másképp
hagyni magunk után” lakóhelyünket, mint amilyen addig volt. Erőfeszítésünk nem volt hiábavaló!
Szemet gyönyörködtető látványt
nyújtanak a szépen növekvő fasorok, sok emberben kialakult
az igényesség és szépérzék saját
környezete iránt. Ezek jelentik
számomra és számunkra a legnagyobb örömet.
Dr. Gergely Istvánné
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SZÁSZ KÁROLYNÉ KAPTA A
TÁRNOKI ÓVODÁSOKÉRT DÍJAT
A kollégák, szülők javaslata alapján idén a Tárnoki Óvodásokért díjat Szász Károlyné Edit, a Mesevár
Óvoda Templom utcai dajkája kapta.
A díjat Szolnoki Gábor polgármester, és Halmosné Liebhauser Szilvia
óvodavezető Pedagógusnap alkalmából adta át.
Szolnoki Gábor polgármester: „Önkormányzatunk számára is fontos,
hogy megbecsülésünket kifejezzük
intézményeink felé, például a kiemelkedő munkát végző dolgozók
elismerésével. A Tárnoki Óvodásokért díj is ilyen lehetőséget nyújt
számunkra, ilyenkor közösségünk
egy-egy ember hosszú évek alatt
lelkiismeretesen végzett munkáján
keresztül pillanthat rá az intézmény
egészére. Gratulálok a díjazottnak!”
A felterjesztés:
Szász Károlyné 2010. szeptember
elseje óta dolgozik a Mesevár Óvoda
Templom utcai telephelyén. Amikor
hozzánk került már több mint 38
év közalkalmazotti jogviszonnyal,
szakmai gyakorlattal rendelkezett.
Munkájára nagy szükségünk volt,
hiszen első alkalommal 2010 szeptemberében szembesültünk pedagógushiánnyal. A tárnoki óvodások
kedvéért lemondott nyugdíjáról
először 2 év 10 hónapra, majd 3 évre és a tárnoki óvodában létesített
munkaviszonyt. Mindig azt mondta, hogy a gyermekek iránti szeretetből és a kollégák miatt szívesen
dolgozik nálunk. A mai napig aktív
tagja nevelőtestületünknek. Büszkék vagyunk rá és jóleső érzés, hogy
együtt tevékenykedhetünk vele a
gyermekekért és tanulhatunk tőle.
A kérdés az lehet a kívülállók számára: mit jelenthet a vele való kap-
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A Tárnoki Óvodásokért díj adományozható az intézményben
legalább 5 éve aktív óvodapedagógusnak, illetve a nevelő
munkát segítő, egyéb technikai
feladatot ellátó dolgozónak, aki
magas színvonalú nevelői, oktatói tevékenységével, közösségi
munkájával hozzájárult az intézmény hírnevének pozitív erősítéséhez. A díjból évente egy
adományozható.
csolat a mindennapi munkában?
Először is töretlen munkafegyelmet,
követendő munkamorált, gyermekelfogadást, a gyermeki személyiség
tiszteletét és szeretetét.
A nálunk töltött évek alatt mindenki
számára egy olyan jövőképet mutatott, amely a pedagógus szakmában
követendő mindannyiunk számára!
Pedagógiai munkájában kiemelt
szerepet nyilvánított a szabad levegőn végezhető mozgásnak. Ő
szervezte és irányította sport napjainkat, aktív részese volt kirándulásainknak.
A keze alól kikerülő gyermekek mind
megállták helyüket az iskolapadban. Becsületesség, pontosság,
alaposság jellemzi szakmai felkészültségét. Magas szintű nevelői,
oktatói tevékenységével, közösségi
munkájával, évek óta hozzájárul az
intézmény hírnevének pozitív erősítéséhez. A szülőkkel is jó kapcsolatot ápol.
Eddig 44 évet töltött a pályán és
hivatástudata végigkísérte életét,
ezért méltónak tartjuk a Tárnoki
Óvodásokért cím elnyerésére!
Nehéz mesterség az óvónői pálya,
komoly feladat, életre szóló kihívás.
Tiszteletet érdemlő hivatás, tele
erőfeszítéssel, kellemes meglepetésekkel, néha kudarccal.

MAROSVÖLGYI TÜNDE KAPTA
A RÁKÓCZI DÍJAT
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson
szeretni, amit csinálunk, és hogy
segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Szent-Györgyi Albert
A tanévzáró ünnepségen a gyermekek vastapssal köszöntötték Marosvölgyi Tündét, miközben átvette
Szolnoki Gábor polgármestertől egy
csokor virág kíséretében településünk oktatási díját, a Rákóczi-díjat.
Marosvölgyi Tünde az oktatás terén
végzett aktív, megújító, meghatározó, irányító és több évtizedes magas
színvonalú munkája elismeréseként
részesült a díjban.
Pedagógusi pályáját az érdi 8. Számú Általános Iskolában kezdte, ahol
11 esztendőt töltött. Az első évben
technikát, majd a következő évtől
matematikát is tanított. Kimagasló
tudásának köszönhetően a matematikai szakmai munkaközösség vezetőjének választották, nem sokkal
később pedig a felső tagozat igazgatóhelyettese lett.
Érdi munkássága során létrehozott
egy, az iskolát támogató alapítványt,

sikeresen pályázott az intézmény első számítógépeire, valamint a technika tantárgy megfelelő színvonalú
képzéséhez egy konyha kialakításában is részt vett. Rendszeresen
szervezett nevelői sportesteket, és
közös kirándulásokat a szülőkkel,
gyermekekkel és a nevelőkkel egyaránt. Elérte az iskola számozottságának megszüntetését, illetve neki
volt köszönhető a nyelv-, és a matematika oktatás csoportbontásainak
bevezetése is.
Kiemelkedő munkájára felfigyelt az
érdi önkormányzat, és elsőként bízta meg oktatási referensi feladatok
ellátásával.
Magánéleti változások miatt egy
ideig külföldre költözött, hazaköltözése óta a tárnoki iskolában tevékenykedik. Jelenleg matematika
tanár és osztályfőnök, valamint
igazgatóhelyettesként is kiveszi a
részét a feladatokból. Mára már a
mesterpedagógusi címet is megszerezte.
A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított Rákóczi-díj
annak a pedagógusnak adományozható, aki példamutató
munkájával, magas színvonalú
nevelői, oktatói tevékenységével kivívta a szakmai vezetők és
a szülői munkaközösség elismerését.

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT
KÖVESSENEK MINKET ONLINE:
WWW.TARNOKHIR.HU
HIRDETÉSFELADÁS:
INFO@TARNOKHIR.HU

+36 20 352 2271
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA TÁRNOKON
Immáron hatodik éve, hogy a település óvodásai részvételével
megrendezésre kerül a nemzeti összetartozás napja. A kicsik
nagy lelkesedéssel vesznek részt
a megemlékezésen, ahol a játékosság, a zene és a színek segítségével élhetik meg magyarságukat,
az összetartozást.
Idén Fehér Nóra, a Kormorán
együttes énekesnője – aki a vajdasági Zentán született –, énekelt
a gyerekeknek, akik nagyon lelkesen tapsoltak és dudorásztak
együtt az előadóval.
Ezután piros, fehér, és zöld színű
lufikat engedtek fel a magasba,
majd nemzeti színeinkkel színesítették be nagy Magyarország
térképét.
Köszönet illeti Szelényiné Miegend
Zsuzsanna
óvodapedagógust,
aki minden évben megszervezi a gyerekeknek ezt a napot.
Szerkesztőségünknek elmondta:
„Magyarország csak egy van, de

magyarság sokfelé él a világban
határainkon kívül is. Sok olyan
gyermek és felnőtt él, akinek
anyanyelve magyar, de a hazája
neve nem Magyarország.
Ezen a napon erősebben gondolunk rájuk, hisz mindannyian kaptunk már segítséget, támogatást,
vagy útmutatást más emberektől
valamely időszakban, amikor a
legnagyobb szükségünk volt rá.
Néha elég, ha valaki mellettünk
áll, biztat, vagy egyszerűen jókor
van jó helyen, hogy megváltoztassa életünk irányát. Aztán minden
megy tovább, azonban hajlamosak
vagyunk elfelejteni azt, aki valaha
oly mélyen megérintett bennünket.
Ez a nap nem a felejtésé, hanem az
emlékeké legyen. Legyen hát június 4-e az emlékezet és az összetartozás napja.”

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Míg délelőtt a gyerekek a határainkon kívül élő testvéreinket köszöntötték vidám játékokkal, addig
délután, a Kegyeleti parkban a Tárnok Nagyközség Önkormányzata
által rendezett megemlékezésen a
trianoni békediktátum által okozott
traumáról, annak máig tartó hatásairól is beszélt Szolnoki Gábor
polgármester.
A polgármester ünnepi beszédében elmondta: „Évről-évre egyre
többen ünneplik ezt a napot velünk
itthon és a külhonban is. Egyre többen győzik le a csendes fájdalmukat vagy félelmüket, és vállalják fel
magyarságukat.
A Nemzeti Összetartozás Napjának célja lebontani a fájdalmat és a
félelmet, és azt szeretetté és tenni
akarássá fordítani. A magyarság
ennek köszönhetően egyre erősebb szívében és lelkében. Nagyon
fontos ez a nap, mert nemzeti szinten foglalkozunk Trianon kérdéseivel, minden állampolgárnak adott
a lehetőség átgondolni azt, mit jelent számára ez a történelmi tény.

Trianon részese mindennapi életünknek. Ez pedig azt jelenti, azt a
lehetőséget adja meg nekünk, hogy
valódi nemzeti egységre törekedjünk, hogy megoldást találjunk erre
a nemzeti sorskérdésre. Trianonról
gondolkodva a teljes nemzet összetartozását akarjuk megvalósítani,
de az összetartozás a szétszórt
magyarsággal nem képzelhető el
anélkül, hogy megszilárduljon ös�szetartozásunk a határon belül.
Megegyezésre kell jutnunk, nekünk
kell összekapaszkodnunk, hiszen
hogyan vágyhatnánk széthúzva
másokkal összetartozásra? Ezért
nekünk, tárnokiaknak is a legfontosabb feladatunk az összefogás, az
összetartozás erősítése.”
Az ünnepi beszédet követően Vasváriné Élő Katalin előadásában hallhattuk Sajó Sándor: E rab föld mind
az én hazám című versét.
A megemlékezés zárásaként a Trianoni emlékműhöz helyezték koszorúikat a megjelentek.
MKJ

FESTMÉNYEKET KAPTUNK
Az elmúlt években rendszeressé
váltak a kiállítások a művelődési
ház termeiben. 2017. június 7-én, –
majdnem napra pontosan egy évvel
ezelőtt, ahogy megemlékezem róla
–nyitottuk meg Hangyássy Jánosné Zsuzsa kiállítását „Így látom én”
címmel.
A jó hangulatú megnyitó óta kapcsolatban maradtam Zsuzsával. Így
tekinthettem meg a saját kertjében
évek óta megrendezett kiállítását
is, amely a Battai napok ideje alatt
várja a betérőket.
Fő témája a természet, a portrék,
állatok, minden, amit szépnek talál.
Alapvetően realista ábrázolásmód-

www.tarnokhir.hu

ját áthatja a legapróbb részletek tökéletessége, mégis felismerhetőek
a képei „valamiről”. Ezt a valamit így
fogalmazza meg: „én a valóságot
úgy festem meg, ahogy az bennem
van”.
Kedves Zsuzsa, szerintem nagyon
„szép” valóság lakik benned!
Mostantól pedig mi is két alkotásával büszkélkedhetünk, hiszen külön
a mi részünkre készült két, a tárnoki
tavat ábrázoló festmény, amelyek
már a művelődési ház falait díszítik.
Köszönjük szépen!
Vasváriné Élő Katalin
közművelődési vezető
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ISMÉT BÚCSÚZTAK VÉGZŐSEINK

TANÉVZÁRÓ
Június 15-én délután tartottuk
iskolánkban a tanévzáró ünnepséget. Vendégünk volt Sárközi Márta tankerületi igazgató, Hegedűs
Márta képviselő, Király Ilona az Iskola Alapítvány elnöke és Szolnoki
Gábor, községünk polgármestere.
Őket Szabó Szonja 6.c-s diákunk
köszöntötte, majd egy verset is
hallhattunk tőle.
A tankerületi igazgató asszony
üdvözlő beszédében fontos bejelentést tett, miszerint iskolánk
mindkét épülete ezen a nyáron
műszaki felújításban részesül. A
polgármester úr tanévet méltató
könnyed szavai után igazgatónőnk
összegezte az idén történteket
majd egy rövid időre elbúcsúzott
a diákoktól.
Ezután a vendégeink segítségével
a díjkiosztás következett. Ebben
az évben számos növendékünk
kapott jutalmat a kitűnő és a jeles bizonyítványáért. Az idei évben a Rákóczi-érmet Varga Nóra
8.b osztályos tanuló érdemelte ki
nyolc éven át tartó versenyeredményeiért, tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért
és szorgalmáért. Kiemelt igazgatói dicséretet kapott Barki Gábor

7. a osztályos tanuló, aki ez évben
Európa szintű sportsikereiért és
kiváló tanulmányi eredményéért
elnyerte az országos szintű „Magyarország jó tanulója-jó sportolója” kitüntetést.
A diákok mellett néhány pedagógus kolléga is elismerésben részesült. Ebben az évben Rákóczi-díjat
kapott Marosvölgyi Tünde igazgató-helyettes, aki kiemelkedő
és magas színvonalú munkájával
vívta ki községünk vezetésének,
a szülői munkaközösségnek és a
munkatársaknak az elismerését.
Az év pedagógusa díjat az alsó
tagozaton Érdi Antal, Anti bácsi,
a felső tagozaton pedig Szeder
Lászlóné, Viki néni nyerte el. A
megtisztelő címet a nevelőtestület és a diákok szavazatai alapján
ítélte oda az iskola alapítványa.
Minden elismerésben részesültnek gratulálunk!
Végül a 6. c osztály vidám hangulatú zenés előadása zárta az ünnepséget megalapozva a diákok előtt
álló várva-várt nyár élményeit.
Hiszen ami most előttük áll, az
nem más, mint a műsor végén kórusban kiáltott: Vakáció!!!!

2018. június 15-én utoljára csöngettek be 41 nyolcadikosnak a
tárnoki iskolában. Két osztálynyi
gyerek, családjaik és barátaik
várták azt a pillanatot, amikor a
jelképes vándorbotot vállukra téve lezárják életüknek egy fontos
szakaszát és elballagnak az új kezdet felé. Utoljára gyűltek össze,
énekeltek, nevettek így együtt.
Felidéződtek a múltból komoly és
vidám pillanatok, megjelentek a
visszaemlékezés könnycseppjei,
és csillogott a szemekben a várakozás izgalma. Az elsősök és
hetedikesek búcsúztatója, a nyolcadikosok búcsúja és Orsi néni
hagyományos név szerinti elkö-

„El kell indulni minden útra,
Az embert minden úton várják.
Nincs halálos érv a maradásra,
Csak a találkozásra s a kalandra.”
Csoóri Sándor
szönése a végzősöktől mind-mind
egy lépés volt kifelé az iskola kapuján, az ismeretlen jövő felé. Az
eseményt névadónk szobrának
megkoszorúzásával zártuk és ezzel végleg befejeződött a nyolcadik év.
Kívánjuk, hogy elballagott diákjaink álmai valóra váljanak, s legyen
boldog az életük!
DK

Madarász Csilla

NEMSOKÁRA ISKOLÁS LESZEK... NYÍLT NAPOK AZ OVISOKKAL
Május második hetében vendégül láttuk településünk nagycsoportos
óvodásait. A leendő első osztályosok egy-egy rendhagyó tanórán vehettek részt.
Kedden, május 8-án Matisz János bácsi várta a Méhecske és a Szivárvány csoportot az 1. a osztályosokkal. Matematika órán az ovisok
nagy kedvvel kapcsolódtak be a játékos, de gondolkodtató számolási
feladatokba. Magyar órán pedig egy bábjátékkal kedveskedtek a kicsiknek.
Hétfőn, május 14-én a Nyuszi csoportot fogadták az 1.b osztályosok
Lauber Kati nénivel. Az ovisok magyar órán énekelhettek, mondókát,
verset, mesét mondhattak a tanítási óra főszereplőjévé válhattak.
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Kedden, május 15-én a Csigabiga és a Micimackó csoportosok látogattak el hozzánk. Őket az 1.s osztály várta Grenyedicsné Pataki Kati
nénivel, nagy izgalommal. A matematika és a környezetismeret óra
gyorsan eltelt, mert a csöppségek komoly iskolásként együtt „tanultak” az első s osztályos kisdiákokkal. Nagyon ügyesen vették az
akadályokat, élvezték, hogy írhattak a táblára és a projektorból izgalmasabbnál-izgalmasabb feladatok „bújtak” elő.
Az órák végén apró ajándékokkal kedveskedtünk vendégeinknek.
Szeptemberben szeretettel várunk iskolánkban minden kedves kisgyereket.
Baráth Ildikó
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IGAZGATÓI FOGADÁS EGY KICSIT MÁSKÉPP
Iskolánk mintegy 5 évvel ezelőtt
hozta létre „Igazgatói fogadás” elnevezésű rendezvényét amelynek
célja, hogy egy közös ünnepléssel
méltassa azon tanulók teljesítményét, akik a különböző versenyeken kimagasló eredményeket
elérve hozzájárultak intézményünk elismertségének növeléséhez.
Az ünneplés idén sem maradt
el, azonban ez eltért az eddig
megszokottól. A Tárnoki Iskola
Alapítvány az iskolavezetéssel
egyeztetve úgy határozott, hogy
egy közös kirándulást szervez az
érdekelt tanulóknak, aminek teljes
költségét fedezi. A 37 jutalmazott
június 18-án vehetett részt ezen a
programon, ahol a budaörsi Fusion
Parkban található „A jövő technológiái” kiállítást tekinthették meg
a gyerekek. Ezen többek között
megismerkedhettek az alternatív
energiaforrások lehetőségeivel,
a 3D nyomtatás kivitelezésével,
az elektromos autókkal, a robottechnológia alkalmazásaival. A
legnagyobb élményt azonban a
különböző eszközök kipróbálása
jelentette. Ilyen volt a segway-en,
illetve a kétkerekű autón való

„száguldozás”, vagy a különböző
szimulátor gépek által nyújtott
élmények, ahol a számtalan lehetőség között például hullámvasutazhattak, tengeralattjárón
utazhattak az arra vállalkozók.
Mindemellett VR szemüveg segítségével megtapasztalhatták
a legmodernebb kinect térhatású élményét is. De lehetőség volt
dron irányításra, illetve játszhattak teqballt is, ami a foci és a pingpong egyfajta ötvözete. Tanulóink
egy különleges informatika órán is
részt vehettek, ahol saját maguk
kipróbálhatták milyen is egy legorobot programozása, tablettel való irányítása.
A Tárnoki Iskola Alapítvány célja,
hogy ezzel a kirándulással egy új
hagyomány teremtődjön iskolánkban, azaz minden év végén, anyagi
lehetőségeihez mérten akár bővítve a jutalmazottak körét, tartalmas és szórakoztató programot
valósítson meg azon gyermekek
részére, akiknek tanulmányi,
sport és művészeti eredményeire
büszkék lehetünk.
Egri Ferenc

NEMES NAGY ÁGNES: NYÁRI RAJZ
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,

ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.

www.tarnokhir.hu

BELÁN GERGELY

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

VASÚTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS A TÁRNOKI ALULJÁRÓ FALÁN
Vasúttörténeti kiállítást, valamint Tárnok nevezetességeit,
látnivalóit festették fel a vasúti
aluljáró falaira a TCH Tárnoki
Művészeti Egyesület tagjai és
önkéntes segítőik. A faldekoráció Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
támogatásával
készült, a MÁV Zrt. engedélyével.
Major L. Gábor, a TCH TME elnöke szerkesztőségünknek kifejtette, hogy a Tárnoki Kőfejtőben
különböző kulturális rendezvények – többek között kiállítások
–kapnak teret. Ez adta az ötletet, hogy az aluljáró háttereként
szimbolizált kőfejtőben jelenítsék meg az általuk megálmodott vasúttörténeti kiállítást, a
gőzmozdonyos nosztalgiakocsis
kezdetektől, a jövőre startoló
emeletes vonatszerelvényekig.
A lépcsőfeljárók falain pedig a
településünk nevezetességeire,
látnivalóira is fel kívánták hívni
az utazóközönség figyelmét.
A tárnoki egyesület már több
balatoni aluljárót is kifestett a
MÁV-val való együttműködés
keretében. Az első legnagyobb
munkájukat Fonyódon alkották
meg 2016-ban, településünkkel
ezután kezdődtek az egyeztetések. A terv és a költségvetés
2017-ben született meg, idén
pedig az aluljáró is elkészült –
mondta el Szolnoki Gábor polgármester.
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–Mikor jött a gondolat az egyesület létrehozására?
–2013-ban festettük a sóskúti
Kálvária hegyre a Stáció képeket.
Ennek kapcsán volt egy beszélgetésünk Halmos Ágnessel, a Tárnokhír
akkori szerkesztőjével. Igazából ő
ültette a bogarat a fülünkbe. Megvitattuk a dolgot a leendő tagokkal
és ennek eredményeként 2014 augusztusában hivatalosan is bejegyzett egyesület lettünk.
–Régi az ismeretség az alkotók
között vagy az egyesület hozott
benneteket össze?
–Az alap TCH egy huszonéves múltra visszatekintő baráti társaság, illetve a többségünk évek óta ismeri
egymást. Emelett van olyan tagunk
is, akit az egyesületnek köszönhetően ismertünk meg... szóval is-is.
–Mik voltak az egyesület első
ecsetvonásai?
–A már említett stáció képek, a
Marton utcai óvoda udvara, illetve
1-2 magánháznál lévő fal dekorálása voltak az első munkáink. Ezek
hatására is döntöttünk az egyesület megalapítása mellett. Éreztük,
hogy ebben a formában sokkal
többet tudnánk kihozni magunkból
és szélesebb körben tudnánk megmutatni kreativitásunkat, legyen
szó festésről, vagy akár tömegeket
megmozgató lampionúsztatásról.
–A Hungarikum-fal, illetve a balatoni aluljárók festésére már
felkértek benneteket?
–Egyesületként a MÁV-tól is

könnyebben (1,5 év) szereztünk
engedélyt a TÁRNOK felirat elkészítéséhez. Álmunkban sem gondoltuk, de ennek kapcsán kaptunk
felkérést a fonyódi vasúti aluljáró
– ami méreteit tekintve az eddigi
legnagyobb munkánk volt – majd
rá két évre a balatonboglári aluljáró dekorálására. Ilyen referenciamunkákkal a tarsolyunkban már
szinte gyerekjáték volt (4-5 hónap)
az általunk megálmodott, turista
csalogatónak szánt Hungarikum
fal engedélyeztetése.
–Honnan jött a tárnoki aluljáró
kidekorálásának az ötlete?
–Az aluljáró festésének lehetőségét először 2014-ben, az első kiállításunkon hozta szóba Szolnoki
Gábor. A fonyódi dekorációnkat
látva vált benne biztossá, hogy ezt
valóban meg kell valósítani.
Tavaly év vége felé, a Hungarikum
fal befejezése után kezdtük el az
engedélyek intézését és nekiálltunk ötletelni, hogy mi mutatna
jól az aluljáróban, illetve mi az ami
Tárnokhoz köthető. Fonyódon a
Balaton közelsége adta a vízalatti
témát, Balatonbogláron a borászat. Nekünk mink van? Van egy
kőfejtőnk, ami különböző kultúrális rendezvényeknek, többek közt
kiállításoknak is helyet ad. Ebből
adódott az ötlet, hogy egy vasúttörténeti kiállítást jelenítünk meg
a kőfejtőt szimbolizáló sziklák között. Tárnok nevezetességeit pedig
a kövek közti lyukakon, mint egy
ablakon kitekintve láthatják az arra járók.

–Mi az amit fontosnak tartasz az
egyesülettel kapcsolatban?
–Elsődleges célunk, hogy festéseink által mosolyt csaljunk az
emberek arcára és színesebbé, vidámabbá tegyük környezetünket.
Fontosnak tartjuk megjegyezni,
hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata és a tárnoki lakosok is a
kezdetektől fogva támogatják ezen
törekvéseinket, amiért köszönettel
tartozunk nekik. Remélhetőleg a
falra felfestett ábrákkal, jelenetekkel nem csak az aluljáró újul meg,
hanem az itt élők szépség és művészet iránti vonzódása, értékelő
képessége is átalakul.
Elképzelésünk az lenne, hogy alkotásainkkal az aluljáró esztétikai
megjelenése tartósan biztosított
legyen és esetleg másfajta szemlélet, egy új látásmód vegye kezdetét
akár országosan.
Ezzel a lehetőséggel az Egyesületünk és szülőfaluja Tárnok, társadalmi elismertsége, jó hírneve
tovább javulhatna.
Szeretnénk az általunk képviselt
különleges művészeti iránnyal egy
új képességfejlesztő lehetőséget
létrehozni. A cél nem csak az, hogy
egy megújult kulturális látványossággal gyarapodjon Tárnok, hanem
hogy a most felnövő itt élő gyerekek művészeti érzéke könnyebben
kifejlődjön.
Reméljük, hogy a TCH TME által
alkotott dekoráció, dekorációk sok
ember elismerését nyerte, nyeri el.
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Sport

195 EZER SZÍVDOBBANÁSSAL LETTEM A MAGYAR VÁLOGATOTT TAGJA
Az ultrafutás nemcsak a nagyvilágban, hanem hazánkban is egyre
nagyobb népszerűségnek örvend.
Kevesen tudják, hogy településünk
egy rendkívül eredményes ultrafutóra is büszke lehet.
Csécsei Zoltán hatszoros IronMan.
2015-ben elnyerte az év legjobb
magyar férfi versenyzője címet,
ugyanebben az esztendőben az év
ultrafutó felfedezettjének választották. 2016. és 2017. év ultrafutója lett. Többszörös 24 órás magyar
válogatott, többszörös országos
bajnok. 70 ultraversenyen vett
részt a terepfutástól a bringázásig, hétszer futott 200 km feletti
versenyen, ebből négyszer az Ultrabalatonon, két alkalommal pedig
a Desedaultrán. Tízszer futott 12
órát, egyik sem volt kevesebb 120
km-nél. 12 órás futópados világcsúcstartó Guinness-rekorder. 1
óra 40 perces iramfutó. 255 km
egyéni csúcsot futott, világbajnoki
9. helyezett, csapattal világbajnoki 4. helyezést ért el.
Csécsei Zoltán egészségügyi megfontolásból, prevenciós céllal, kardiológus lakótársa biztatására 25
évesen kezdett el futni. Egy évig
készült élete első 12 km-es távú
Viviccitá versenyére, ahol elmondása szerint – mindamellett, hogy
nem ért el túl jó helyezést – nagyon
zavarta, hogy nemcsak a férfiak,
hanem a nők is könnyedén leelőzik.
Akkor még nem is sejtette, hogy a
büszkesége miatt megélt kudarc,
milyen kalandos útra invitálja.
Na persze, hosszú út vezetett az
ultrafutásig. Egy hirdetési táblán
figyelt fel az Ironman versenyekre. A könnyűnek cseppet sem
nevezhető triatloni megmérettetéshez meg kellett tanulnia úszni.
Elhatározás kérdése az egész,
vallja. Iszonyú nehéz volt – 3,86
km-t úszni, 180,25 km-t kerékpározni és 42,195 km-t futni – de
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megcsinálta.
Első 24 órás versenyére Kecskeméten került sor, ahol számos
nehézséggel, többek között testi-lelki fájdalommal, kiszáradással, 12 óra futás után jelentkező
hallucinációval kellett megküzdenie. Tapasztalatlansága ellenére
már ott is célba ért.
Egy 24 órás távon annyi minden
beleszólhat a sikeres versenyzésbe, hogy a legalaposabb felkészülési program sem jelent garanciát
a célba érkezésre. Egy ultrát nem
lehet a szervezet feltöltött raktáraiból teljesíteni. Itt bizony
keményen enni, inni kell verseny
közben. Egy 24 órás verseny alatt
kb. 20 000 kalóriát éget el a szervezet, míg felvenni ennél jóval kevesebbet képes. A kettő közötti
különbség miatt fontos a raktárak verseny előtti feltöltése, amit
tudatosan kell felépíteni, hiszen

minden deka időveszteséget okoz.
Olyan állapotban kell a rajthoz állni, hogy ne legyen a versenyzőn
zsírfelesleg, mégis ki tudjon tartani a táv végéig. Na ez már művészet – gondolhatnánk –, valójában
pedig ez egy nagyon tudatos felkészülés eredménye.
Ultrafutás közben nem csak a kalóriát kell pótolni, de az elvesztett
folyadékot is. Többek között ezért
is nagyon fontos a versenyzés
közben nyújtott segítség, hiszen
az órák múlásával egyre nagyobb

a testi és fizikai fáradtság, a futók már képtelenek reális döntést
hozni, a problémák megoldása így
a segítőikre hárul. Ezt a feladatot
Csécsei Zoltán mellett felesége,
Bea látja el. „A feleségem a leges-legjobb frissítő, nála jobbat
nem is választhattam volna, a legjobb társ” – mondta el a tárnoki

ultrafutó. Eddig 10 olyan versenyt
csináltak közösen végig, amely
200 km-nél hosszabb volt. Ilyenkor a segítőnek sincs lehetősége
aludni, hiszen félóránként kell
az előírt frissítőt és az étrendkiegészítőket adni. Vagy éppen a
verseny közben felmerült problémákat kell megoldania, példaként
említve az okosóra és a fejlámpa
feltöltését, vagy akár a leszakadt
rajtszám rögzítését.
A felkészülésével kapcsolatban
elmondta: „nagyon tudatosan,
pontról-pontra megtervezem a
futás menetét. Ha már nem vagyok döntésképes helyzetben,
akkor feleségemnek kell mindenről meggyőznie, ugyanis verseny
közben nem bírálhatom felül önmagam, és azt a precízen kikalkulált tervet, amelyet még otthon
az asztal mellett dolgoztam ki
magamnak – fejtette ki Csécsei
Zoltán
Folytatta: el kell fogadni, hogy
nincs könnyű ultraverseny, a táv
közben eljöhet az a pillanat, amikor a fáradtság, a fizikai fájdalom

miatt a szervezet megállásért könyörög, ekkor kell igazán agyban
erősnek lenni. Lehet, hogy néhány
kilométer, lehet hogy akár egy óra
is eltelik, mire megint könnyebb
lesz, és ezt ki kell bírni.
A csapásirány: „végig megyek
bármi áron, csak akkor adom fel a
küzdelmet, ha maradandó egészségkárosodás lépne fel.” De ehhez
is már külső döntés szükséges. Ha
végigmegy, ha célba ér, akkor este
úgy fekszik le, hogy „igen megcsináltam”. Ez a gondolat erősíti a
24 órán keresztül. Amióta pedig
címeres mezben versenyez, a feladás számára nem opció.
„6 év az én eddigi utam, ami az első
megtett futólépéstől a nemzetközi
A szint eléréséig tartott” – emelte
ki Csécsei Zoltán. „Ezzel a 195 ezer
szívdobbanással lettem a magyar
válogatott tagja. Képviselhetem
hazámat és példát mutathatok a
többi nemzet fiainak kitartásommal, erőmmel, viselkedésemmel.”
Célja az európai és világbajnoki
cím megszerzése, hogy a dobogó
legfelső fokán neki szóljon a magyar himnusz. Nagy álma, hogy a
Spartathlon versenyen – Athén és
Spárta között megrendezett 246
km-es távon – elsőként érjen célba.
A munka és sport mellett edzői
szakot végzett, már tanítványokkal is büszkélkedhet, akik közül
többen is bizonyították rátermettségüket. Miután felméri fizikai
állapotukat, személyre szóló
edzéstervvel segíti őket.
Üzenete a lap olvasóinak: álljanak
fel napi 10-15 percre a TV mellől,
sportoljanak, mozogjanak. Mindig
kicsi célokat tűzzenek ki maguk
elé, amik teljesítése megelégedettséggel tölti el őket, így lesz
motiváció, akaraterő a folytatáshoz...
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AKTÍVANYU – KEMÉNY ILDIKÓ
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. Júliusi AKTÍVANYUnk Kemény Ildikó.
Családom és én...
Kemény Ildikó vagyok, és egy határon túli kis faluból származom,
így a fővárosba kerülésem után
alig vártam, hogy újra egy nyugodt kis településen élhessem az
életemet. 2012-ben döntöttünk
úgy férjemmel, hogy Tárnokra
költözünk, hogy hasonlóan hozzánk, a mi gyermekeink is egy
családiás, barátságos környezetben nőhessenek fel. Sokáig
a település „alvó lakosságához”
tartoztunk: reggel munkába mentünk, este fáradtan hazaestünk...
Majd 2016-ban végre, hosszú
várakozás után a gólya úgy döntött, minket is meglátogat, és
szeptemberben meghozta kisfiunkat, Kázmért. Az eddigi „alvó
lakosból” hirtelen aktív tárnoki
anyukává váltam. Eleinte csak a
hosszú, több kilométeres séták
jelentették a napi programunkat, majd elkezdtünk baba-mama
tornára, Ringatóra, Baba-Mama Klubba járni, és nagyon sok
új emberrel megismerkedtünk.
Imádom ezt az új, anyukás életet,
és már nagyon várjuk, hogy júliusban megérkezzen kislányunk
is, Lídia.
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Így kezdődött...
Az elmúlt 33 évben egy nagyon
változatos és izgalmas utat jártam
végig. 14 éves koromig a vajdasági
Bácskossuthfalván éltem egy szorgalmas kislány életét, aki nagyon
jó volt matekból, fizikából, így már
ekkor biztos voltam benne, hogy valami ilyen területen szeretnék majd
dolgozni, ha nagy leszek. Középiskolai éveimet Szegeden töltöttem,
majd Pécsre kerültem egyetemre,
ahol közgazdászként végeztem
marketing szakon.
Középiskolásként a szabadidőmet próbáltam mindig aktívan kihasználni, ezért is csatlakoztam
a Zabhegyező Gyermekanimátor
Egyesület egyetlen vajdasági csapatához, a Vigyori csoporthoz, akikkel nyaranta több gyerektábort is
szerveztünk, évközben hétvégente
pedig játszóházakat tartottunk. Jellemzően a programok kitalálásában
segédkeztem, szívesen készítettem
a játékokhoz szükséges dekorációkat, és általában egy-egy gyerekcsoport vezetését is elvállaltam,
így az egy hetes táborok alatt kicsit
a „pótanyukájuk” lehettem. Imádtam ezeket a feladatokat, és még
mindig kacérkodom a gondolattal,
hogy egyszer újra ilyen területen is
dolgozhassak.
A kisfiunk születése előtti években
azonban a számok világa uralta az
életemet. A Budapesti Corvinus
Egyetemen tanítottam, piackutatási projekteket vállaltam, az EFOTT
fesztivál szponzorációs munkatársa voltam, és elvégeztem a gazdálkodástudományi Ph.D. képzést.

Egyetemi oktatóként szerintem a
marketingesek talán egyik legnagyobb kihívásával néztem szembe:
meg kellett mutatnom és tanítanom a hallgatóknak, hogy a marketing és statisztika nagyon jó
barátságban állnak egymással, és
a piackutatás, a kimutatások bogarászása is a marketingesek egy
fontos eszköztára.
Mióta főállású anyuka vagyok továbbra is segédkezem piackutatási
projekteben, és próbálom magam
tovább képzeni, ezért jelenleg egy
két féléves Data Science („adattudós”/adatbányász)
képzésen
veszek részt. Természetesen a
legtöbb időt mégis igyekszem a kis
családunknak szentelni, és abban
segíteni, hogy a tárnoki babáknak
és gyerekeknek is egy élményekkel teli gyermekkoruk lehessen.
Ezért is vállaltam el 2017 szeptemberében, hogy Máté-Lakos
Adrival közösen átvesszük a Tárnoki Baba-Mama Klub vezetését.
Igyekszünk minden csütörtökön
két órában a legkisebbek és szüleik
igényeinek megfelelve programokat szervezni, melyek helyszínéül
kiválóan szolgál az Ifjúsági Ház. A
beszélgetős, tanácsadói programok mellett kreatív foglalkozásokat is kitalálunk, de van, hogy
egyszerűen csak szabadon játszani
és ismerkedni hagyjuk a gyerkőcöket – és természetesen a szüleiket.
Úgy gondolom a Klubba járó anyukák egy kiváló közösséget hoztak
létre, akik számíthatnak bármikor
egymás segítségére, tapasztalataira, nem csak a Klub ideje alatt,
hanem azon túl is. Igaz, júliusban és
augusztusban a Klub nyári szünetet tart, de így is tervezzük a közös
strandolások, kisebb kirándulás
spontán szerveződését. Akinek van
kedve, csatlakozzon hozzánk bármikor!

A legfontosabb dolog számomra
abban, amit csinálok…
Egész életemben fontos volt számomra a közösséghez tartozás,
és az, hogy ezért a közösségért
én is tegyek valamit. Ezt kisfiunk
számára is igyekszem megtanítani. Úgy gondolom, különösen a mai
világban, amikor sokszor a szülőhelyünktől messze sodor minket
az élet, így szüleink, testvéreink, a
régi barátaink csak több órás utazással érhetőek el, fontos, hogy
odafigyeljünk egymásra akár csak
egy-két bátorító, kedves szóval,
vagy egy közös játékkal. Hiszem,
hogy a gyerekek legjobb barátja a
másik gyerekek, akivel el tud játszani, csintalankodni, és az anyuka legjobb barátja és megértője
is egy másik anyuka, aki hasonló
cipőben jár. Szerencsésnek mondhatom magam, hisz ezeket az
értékeket a Klubtól mind megkapom, és igyekszem én is továbbadni mindenkinek, aki eljön hozzánk,
és nyitott ezekre a dolgokra.
Lépjetek kapcsolatba velem!
Elérhetőségek: babamamaklubtarnok@gmail.com vagy somogyiildiko@gmail.com
FB: www.facebook.com/tarnokibabamamaklub
Honlap: http://babamamaklubtarnok.wixsite.com/babamamaklub
Ildivel az AKTÍVANYU rovat egy
időre elköszön. Nagyon köszönöm
minden Anyunak a bemutatkozást,
bízom benne, hogy sikerült megmutatni, mennyire nem unalmas
egy otthon lévő anya élete. A baba-mama klub és a VARÁZSÖBÖL
pedig továbbra is vár Benneteket.
Szép nyarat!
Sümegi Krisztina
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VIII. Lecsófőző verseny
Zsűri

–2018. augusztus 25.–

Második esetben hirdetem meg a zsűri tagságra jelentkezés lehetőségét.
Szeretném kiszélesíteni a fesztivál zsűri személyi összetételét.
Célom, hogy a profi séfek mellett megjelenjen a tárnoki ízvilágot, jól ismerő
zsűritagok véleménye is az értékelésben.
Jelentkezni írásban lehet:
az alpolgarmeter@tarnok.hu címen,
Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
A pályázati anyag címe:
Miért szeretnék a
Lecsófesztivál Zsűritagja lenni?

11-est rúgó verseny

Ifjúsági főzőverseny

Tizenegyest rugó versenyt
rendezünk a lecsófesztivál ideje alatt,
12.00-15.00 óráig

Második esetben hirdetek az ifjúsági korosztálynak főzőversenyt!

Nevezni a helyszínen lehetséges.
Kitűzött cél,
hogy szórakoztatva
jól szórakozzunk!
Információ kérhető:
alpolgarmester@tarnok.hu email címen,
vagy a +36 (30) 990 7129-es számon.

•

A nevezés feltételei:
• 14 év alatti életkor
• általános iskolai tanuló
pedagógus, vagy szülői felügyelet
Szülői segítség csak a főzőhely
beállításáig engedélyezett.
Az ifjúsági lecsófőző kategória,
külön lesz értékelve és díjazva.
Nevezni:
alpolgarmester@tarnok.hu email
címen, vagy a 0630 9907129 –
es számon SMS –ben lehet.

Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló
www.tarnokhir.hu
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Civil

BEMUTATKOZIK A TÁRNOKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET (TÖTE)

Erre a virtuális kanapéra minden hónapban egy Tárnokon
működő civil szervezetet hívunk
meg egy rövid beszélgetésre,
bemutatkozásra.
Szervezet pontos neve:
Tárnoki Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület
Szervezet parancsnoka, alapítója: Kóti József
Mikor alakult?
2011. október hónapban jegyezte
be a Budakörnyéki Bíróság a civil
szervezetet.
Milyen fő területen tevékenykedik a szervezet?
Tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok
ellátásában, a katasztrófák elleni
védekezésben és a katasztrófa-elhárításban való közreműködés.
Szlogen, jelszó, hitvallás:
A legszebb hivatás a tűzoltói hivatás! Az egyesület tagjai – legfőképp
a mentési tevékenységet végzők –
olyan emberek, akik a saját személyes érdekeiket háttérbe helyezik a
másoknak történő segítségnyújtás
érdekében. Mindezt pedig térítésmentesen végzik, mitöbb még tagjaink fizetnek havi tagdíjat azért,
hogy az egyesület fennmaradása
biztosított legyen. Azért vagyunk,
hogy segíthessünk!
Mi a szervezet fő célkitűzése?
Az élet- és vagyonbiztonság növelése. A Tárnoki lakosok közbiztonságának növelése érdekében
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alakultunk és működünk. Tevékenységünket szigorú jogszabályok
szerint végezzük. Működési területünk elsődlegesen Tárnokra vonatkozik, de vonulunk Érd, Diósd,
Sóskút, Pusztazámor, Törökbálint,
Martonvásár, Baracska, Ercsi,
Ráckeresztúr, Pusztazámor településekre is. Mivel tagjaink főállásban
más munkahelyeken dolgoznak, így
a készenléti időnket hétköznap este 19 órától másnap reggel 5 óráig,
illetve hétvégén szombat reggel
8-tól hétfő reggel 5 óráig tudjuk
biztosítani. Amennyiben ez idő alatt
úgynevezett riasztásra kerül a sor,
a bevethető személyek végzik a
feladatukat a kárhelyszínen, majd
reggel indulnak a munkahelyükre
dolgozni. És itt kell, hogy megemlítsem a szertárunk hiányát. Jelenleg
a telephelyen van a gépjárműpark
és a felszerelés tárolva. Ez azonban az időjárási viszontagságoknak
erősen kitett, ugyanis „csillag-garázsban” parkolunk. Gondolják
csak el. Télen ugye befagy a víz.
Hát nekünk ősztől tavaszig tartó
időszak alatt a tűzoltó fecskendőből le kell engedni a vizet, és ha jön
a riasztás, először fel kell tölteni
a víztartályt ami 2200 liter, majd
ezután lehet indulni a tűzesethez.
Képzelje el bárki, hogy az Ő háza ég.
Szívszorító érzés számunkra, hogy
például ezért érünk oda később,
mert nem lehet télen vizet tartani
a fecskendőn. És akkor az időjárási
viszontagságok miatti amortizációt már nem is említem. Az értékeit
mindenki szereti védeni. Ezzel így
vagyunk mi is, épp ezért szeretnénk
minél előbb tűzoltó szertárat, ahol a
fecskendőink és a felszerelések biztonságban lehetnek. A tűzoltó gépjárművön kívül van még egy IFA 30
méteres gépezetes tolólétránk is,
ez igazán a viharkárok felszámolása
során szokott segítségünkre lenni.
Szakmai tudásunkat folyamatosan

fejlesztjük, gyakorlatozunk. Évente
közös gyakorlatokon veszünk részt
a hivatásos tűzoltókkal, ezzel is bővítjük mind az elméleti és gyakorlati
tudásunkat, mind a helyismeretünket egy-egy gyártelepen, vagy létesítményben. Tűzoltói tevékenységet
végző tagjaink: Kóti József parancsnok, Lepsényi Péter gépjárművezető, Czuri Zsolt gépjárművezető,
Posztobányi Ferenc beosztott tűzoltó, Lepsényi Viktória beosztott
tűzoltó, Gulyás Alex beosztott tűzoltó, Pálmai Attila beosztott tűzoltó,
Diószegi Lajos beosztott tűzoltó.
Várjuk a jelentkezőket, hogy bővíthessük vonulós létszámunkat.
Szervezet eddigi programjai:
Minden évben sikeresen készítjük fel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapatait a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség által
meghirdetett katasztrófavédelmi versenyekre. Büszkén mondhatjuk, hogy a csapatok minden
évben dobogós helyen végeznek,
2017-ben megnyerték a Pest Megyei Versenyt, és az Országos versenyen a 22 induló csapat közül a
6. helyezést hozták el.
Mire a legbüszkébb a szervezet?
Arra, hogy egy olyan közösség
épülhetett a szervezetben, amely
szó szerint jóban rosszban együtt

mozog. Tagjaink egytől egyig önzetlen, jószándékú fiatalok, nők
és férfiak. Az itt megszerzett
tudásukat az élet minden területén tudják hasznosítani, alázatot,
szorgalmat és tiszteletet tanítanak a környezetükben.
Hol találkozhatunk személyesen
a szervezettel?
Telephelyünk Tárnokon a Tatai utca 24. szám alatt található. Ezen
kívül megjelenünk a települési
rendezvényeken is.
Elérhetőség (web, FB, mail, telefon):
A facebook-on megtalálható
szervezetünk, valamint a kotijozsi71@gmail.com címen, illetve a
70/3396-041 telefonszámon.
Számlaszám, ahova a szervezet
adományokat fogad:
OTP
11742111-2006017800000000
Gyűjtheti-e a szervezet az adó
1%-ot? Ha igen, milyen adószámra?
Igen gyűjthetjük. Az 1 %-os felajánlásokat a 18267976-1-13 adószámra várjuk és köszönjük, hogy
ezzel is támogatják egyesületünk
fejlődését.
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Kék hírek

VÉDEKEZZEN A „TRÜKKÖS” CSALÓK ELLEN!
Mindennapjaink jelenségévé vált az
a fajta úgynevezett „trükkös” bűnelkövetési módszer, amely főként
az egyedül élő időskorúakat érinti.
Az elkövetők személyesen vagy
telefonon keresik fel áldozataikat,
ahol kihasználva hiszékenységüket,
különböző történetekkel férkőznek
a bizalmukba.
Igen gyakori a trükkös csalások
esetében, hogy az elkövetők különféle szolgáltatók munkatársainak
vagy hivatalos személynek adják
ki magukat és hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (ELMŰ,
vízóra leolvasás, gázóra leolvasás
stb.) próbálnak a sértett bizalmába férkőzni, bejutni a lakásba vagy
pénzváltás ürügyén nagyobb ös�szegű készpénzt kérni.
Az elkövetők attól sem riadnak vis�sza, hogy rendőrnek adják ki magukat, és hivatalos jelleget színlelve
férkőzzenek be a sértett bizalmába,
otthonába. Megtévesztésként hamis igazolványt, vagy igazolványtokot mutatnak fel. Jellemzően nem
a jól ismert egyenruhában, hanem
úgymond civil, polgári öltözetben
jelennek meg.
Nagyon fontos! A rendőrség hivatásos állományú tagja, akár egyenruhás, akár polgári öltözetben végzi
munkáját, szolgálati igazolványának
felmutatásával igazolja magát! Az
igazolványtokban egy plasztik kártya található, melyen a rendőr fényképe, neve és rendfokozata látható.
A fényképes igazolvány mellett
található egy szolgálati jelvény,
melyen egy 5 számjegyből álló,

úgynevezett jelvényszám van feltüntetve. A jelvényszám, mindig egy
adott rendőrhöz tartozik, ez alapján
bármikor beazonosítható. Amennyiben a jelvényszám helyén a POLICE
feliratot olvassa, akkor biztosan
csalóval áll szemben!
Ön bármikor kérheti a rendőrt,
hogy nevét és jelvényszámát adja
meg, ezáltal a már jól ismert segélyhívó számokon 107 és 112 tudja azt
ellenőrizni, hogy valóban hivatásos
állományú rendőrrel áll szemben!
Az egyenruhát viselő rendőr, ruházatán van feltüntetve a neve, rendfokozata és jelvényszáma!
A legfontosabb, hogy óvakodjunk az
idegenektől, és ne engedjük be őket
lakásunkba!
Egy másik gyakori trükkös módszer
az "unokázós csalás". A módszer
lényege, hogy a késő esti, éjszakai
órákban felhívják a kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt indokokkal.
• Az unoka, vagy hozzátartozó
balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt
pénzre van szüksége.
• Az unoka, vagy hozzátartozó
kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.
• A hozzátartozó bajba került,
esetleg fogságban van, csak
pénzért cserébe engedik szabadon.
• Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más
hozzátartozón.
Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” kiadó
személyt is, aki megerősíti az idő-

seket abban, hogy valóban megtörtént a baleset, vagy műtét, ezzel
erősítve azt, hogy mindenképpen
segítenie kell.
Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a
gyanútlan idős embert arra, hogy
minden pénzt, ékszert, értéket átadjon a telefon után nem sokkal
érkező közvetítőnek, aki elhiteti
magáról, hogy jó barát, ismerős, és
már viszi is a zsákmányt.
A rendőrség azt tanácsolja, hogy
hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fenti bűnelkövetési módszerekre, és mondják el nekik a
rendőrség tanácsait:
Ne beszéljenek idegenek előtt,
nyilvános helyen magánügyeikről,
ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.
Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező
idegenekben!
Ha gyanús telefonhívást kapnak,
haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert ezzel tudják ellenőrizni a
hívás valódiság tartalmát.
Soha ne adjanak át pénzt, vagy más
értéket idegenek számára!
Bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget!
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek
és a sértett bizalmának elnyerése
végett olyan valós információkat
is közölhetnek, amelyek valóban a
hozzátartozóhoz kapcsolódnak.
Mit tegyen, ha idegen érkezik?

lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül
egyetlen pillanatra sem!
Az önhöz becsengető idegenekkel
kapcsolatban mindig legyen óvatos!
Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló személynek (postás, újságos,
szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó, rendőr) adják ki magukat
csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott személyként segítséget
kérve, esetleg hivatalos ügyben
hatósági személyként, rendőrként
próbálnak bejutni a lakásokba!
Idegen kérésére ne váltson pénzt,
és legyen óvatos, ha nagy címletű
pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeggyel fizessenek Önnek!
További bűnmegelőzési tanácsok:
Ismerje meg szomszédjait, és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a
ház, az utca és a környék biztonságára!
Ha elutazik, kérje meg az Ön mellett
lakókat, hogy ügyeljenek a lakására,
ürítsék a postaládáját!
Használják ki a közösség erejét a
biztonságuk növelése érdekében!
Amennyiben mégis bűncselekmény
áldozatává válna:
Kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen
hívható 107 vagy 112 segélykérő
számon.
Forduljon bizalommal és hívja az
Áldozatsegítő Szolgálat ingyenesen
hívható zöld számát: 06 80 244 444

Idegent lehetőleg ne engedjen be a

BRUTÁLIS FELHŐSZAKADÁS:
PINCÉKET, MELLÉKÉPÜLETEKET
ÁRASZTOTT EL AZ ESŐVÍZ
Pincéket, melléképületeket és udvarokat árasztott el a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esővíz még
júniusban Pest megyében. Elsősorban Érden, Diósdon kellett a tűzoltóegységeknek beavatkozni a vihart
követően.
Közel húsz esetben végeztek vízszívatást, illetve favágást az érdi,
törökbálinti, fővárosi hivatásos,
valamint a biatorbágyi és a sóskúti
önkéntes tűzoltók.
A károk elhárításában a Tárnoki
Speciális Mentő, Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (TSMP)
is részt vett, tagjait egy érdi óvoda
épületéhez riasztották. A TSMP
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gyors beavatkozásának köszönhetően a csatornából kiömlő csapadékvíz útját időben sikerült elzárni,
így az már nem tudott bejutni az
intézménybe.
A vihar ideje alatt Diósdon, a Tétényi
utcában egy hetven négyzetméteres autószerelő műhely tetőzetébe
villám csapott. A villámcsapás következtében a tetőszerkezet kigyulladt, személyi sérülés nem történt.
A fővárosi és az érdi hivatásos tűzoltók a héjazat megbontását követően három vízsugár segítségével
oltották el a lángokat, majd vizsgálták át az épületet.
Forrás: PMKI

Fotó: PMKI Törökbálint Őrs

Fotó: https://www.facebook.com/tsmprescue
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FANTASZTIKUS BAJNOKI ÉVET ZÁRT TÁRNOK LABDARÚGÁSA
Kezdem mindjárt a végén, vagyis a
különböző csapataink bajnoki helyezésével. Összességében 7 csapatunk (felnőtt, női, öregfiúk, U19,
U16, U15, U14) indultak nagy-, vagy
¾-ed pályás bajnokságban. Három
csapatunk nyert bajnoki címet, egy
csapat ezüstérmet szerzett, két
csapatunk bronzérmes lett. A legrosszabb helyezésünk a 4. hely lett.
Ez az eredménysor magáért beszél.
Lássuk mindezt részleteiben és
csapatokra bontva.
A Tárnok KSK csapatainak szereplése:
Felnőtt csapatunk a Pest megyei
bajnokság III. osztályának Délnyugati csoportjában bronzérmet
szerzett. Minimális célként a 4.
helyezést tűztük ki. A Pest megyei
bajnokságban a 2018/2019-es bajnokságtól kezdve kialakítják a IV.
osztályt, ami azt jelenti, hogy csak
a csoportok 1-4. helyezettjei maradnak biztosan a III. osztályban. Az
ennél hátrább végzettekből alakul
majd ki a IV. osztály. Ezt az elvárást
a bronzéremmel túlteljesítettük,
sőt még a bajnokság hajrájában is
esélyünk maradt akár a bajnoki cím
megszerzésére is. Ezt a két lehetőséget a sóskúti és dunavarsányi
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vereségünk szertefoszlatta.
Akik kiharcolták a bronzérmet:
Kapusok: Pintér László, Ravasz
Márk, Szabó Zoltán
Védők: Czeilinger Zsolt, Demján
Dániel, Demján Dénes, Eskulits Dávid, Nagy Attila, Nagy Dániel, Nagy
István, Pusztai Csaba, Veszeli Tibor, Viszokai János
Középpályások: Bakó Gábor, Csibrik György, Erőss Zsolt, Hrabina
Ádám, Kürti Viktor, Mészáros Tamás, Sárai Ferenc, Váradi Gergő,
Kapcsos Norbert, Demeter Szabolcs
Támadók: Ducsai Donát, Ilyés Attila, Lingli Gábor, Tóth Tamás, Vida
Péter, Gonda Roland, Ruzsinszki
Dávid
Edző: Kaszás Attila
ÖREGFIÚK csapatunk hagyományosan a Fejér megyei bajnokságban indult és mondhatni, hogy
hagyományosan is szerepelt.
Immár sorozatban harmadszor
sikerült megszerezni nekik az ezüstérmet. Mindháromszor Sóskút
nyerte a bajnokságot.
Csapattagok: Vermesy Attila, Kapunics Zoltán, Ruzsinkó Zsolt, Nahaj Gergely, Veszeli Gábor, Ducsai

Donát, Ott Ákos, Veszeli Tibor, Kupi
János, Huszár Balázs, Craciun Ion,
Csányi Tibor, Dajkai Zsolt, Szabó
Zsolt, Csősz János, Szabó Emil, Ráb
András, Juhász Sándor, Méreg Ferenc, Takács György, Tóth József,
Schrenck Rajmund, Fagyal Bertalan, Márton Lajos, Dózsa István
Edző: Somogyi Henrik
NŐI csapat a tavalyi ezüst után,
most a 4. helyen végzett. Ez semmiképpen nem jelent visszaesést,
hiszen ez az idei bajnokság lényegesen magasabb színvonalú volt
az előzőnél. Olyan új csapatok neveztek (Metis NFC II., Komárom,
Tatabánya, Környe) akik nagyon
magasra emelték a mércét. A tabellán előttünk végzett csapatokkal szemben a döntetlen eredmény
is meglepetésnek számított, ami
Környe ellen kétszer is sikerült.
Tatabányát legyőztük és a végső
tabellán meg is előztük.
Csapattagok: Varga Dominika,
Zsikla Ibolya, Ábel Eszter, Schmidt
Zsuzsanna, Győri Renáta, Gál Henrietta, Rebenák Dorottya, Varga
Gréta, Szarkáné Pápai Éva, Marczel
Panna, Bányai Barbara, Görcs Tamara, Márkus Boglárka, Tászler
Melinda, Szenténé Wágner Katalin,

Tóthné Czuczor Krisztina, Pap Lívia, Kardos Lászlóné
Edző: Szimandl Gábor
Bolha Focitanoda SE csapatainak
szereplése:
U19-es csapatunk bajnoki címet
szerzett. Ezért a címért főleg
Pereggel és Ráckevével kellett
megküzdeni, akik velünk együtt
magasan kiemelkedtek a mezőnyből. Egyetlen vereségünket Peregen szenvedtük el, ahol félidőben
(0-2) még vezettünk, de a hazaiak
a második játékrészben fordítani
tudtak (3-2). Az aranyérem sorsa
Ráckevén dőlt el az utolsó előtti
fordulóban, ahol saját pályán fektettük kétvállra (0-3) a későbbi
ezüstérmest.
Csapattagok: Kürti István, Faragó Balázs, Czeilinger Zsolt, Csoma Bálint, Eskulits Dávid, Hrabina
Ádám, Takács Patrik, Csató Ferenc,
Demján Dániel, Demján Dénes, Bara Norbert, Bara Róbert, Kocsis
Martin, Viszokai János, Mészáros
Tamás, Ruzsinszki Dávid, Kis Péter,
Barki Milán, Tót-Suszt Tamás, Szabó Patrik, Győri-Sipos Ádám
Edző: Stencinger Norbert
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Az U16-os és U15-ös csapatunk
játékosain egész évben nagy volt
a megterhelés, mert többségük
mindkét együttesben szerepelt.
Szerencsére állták a sarat mindkét vonalon.
U16-os csapatunk bajnoki címet
szerzett. A dobogóért Takson�nyal és Dabas-Gyónnal vívtunk
nagy csatát. 1 vereség és 1 döntetlen mellett 12 győzelem a mérlegünk. Taksonyban veszítettünk
3-1-re, Dabason pedig 2-2-t játszottunk. Az utolsó előtti fordulóban, Taksony elleni hazai, 4-1-es
győzelmünk már azt jelentette,
csapatunk aranyérmes.
Az U15 sem adta a bajnoki címnél
alább. Itt Dunakeszi volt a nagy
ellenfél. Csak érdekesség, hogy
egyetlen vereségünket viszont
nem tőlük, hanem Pilisvörösvártól szenvedtük el. Itt két ütemben zajlott a bajnokság. Volt egy
alapszakasz, ahol a nevezett 9
csapat között oda-vissza játékban alakult ki egy sorrend. Ezt a
szakaszt is mi nyertük. Majd az
1-4 helyezett az addigi eredményeket magával víve újabb odavissza mérkőzésekkel döntötte el
a végső sorrendet. Ebben a szakaszban egyetlen pontot vesztve
(Dunakeszin 3-3) nagyon maga-

biztosan nyertük ennek a korosztálynak is a bajnoki címét.
U15-U16 csapattagok: Faragó
Balázs, Molnár Áron, Hoppál Dániel, Somogyi Ádám, Sárosi Áron,
Somogyi Péter, Száraz Gyula,
Prókai Attila, Fülöp Richárd, Barki Milán, Sedlac Attila, Kis Péter,
Fülöp Szabolcs, Németh Bence,
Balog Benjámin, Bara Róbert,
Szász Károly, Tót-Suszt Tamás,
Kóka Zsolt, Rebi Zsombor, Kálmán Máté, Botta-Dukát Dominik,
Molnár Roland
Edző mindkét csapatnál: Kovács
László
U14-es csapatunk teljesen megérdemelten szerezte meg a

bronzérmet. Egész bajnokságban kiegyensúlyozott, jó és egyre
jobb játékot nyújtva az utolsó fordulóban az ezüstérmes Taksonyt
is nagy biztonsággal győzték le a
gyerekek.
Csapattagok: Molnár Hunor, Balog Dániel, Bereczki Milán, Giczi
Milán, Horváth Bendegúz, Kleman Dávid, Koma Bálint, Koperda
Gergő, Kulcsár Levente, Loboda
Lőrinc, Pátrovics Dániel, Ruzsinszki Bálint, Szilágyi Ákos,
Szűcs Dániel, Pocseg Edmond
Edző: Kaszás Attila
U7., U9., U11. és U13 csapataink
pedig a Bozsik tornákon szerezték meg a versenyrutint. Itt nem

jegyzik még igazán az eredményeket, de ebben a korban nem
is ez a lényeg, hanem az, hogy
a gyerekek játszva és örömmel
szokják a versenyzést. Ezt ezeknek a korosztályoknak maximálisan biztosítják az általában
kéthetente megrendezésre kerülő tornák.
Legyünk büszkék fiataljainkra,
akik edzőik segítségével ilyen
eredményeket értek el, sok
örömet okozva ezzel nekünk
szülőknek, nagyszülőknek és
szurkolóknak!
Hajrá Tárnok!
Szabó Tamás Manszur

NÉPSZERŰ A BOLHA
FOCITANODA NAPKÖZIS TÁBORA
A tanévzárást követően kezdetét
vette a Bolha Focitanoda napközis
tábora, amelynek középpontjában
minden évben a mozgás és a labdarúgás áll. A táborban a helyi futball egyesület növendékei vehetnek
részt három héten keresztül, 4045 fős létszámmal, reggel 8 óra és
16.00 óra között. A sporttevékenységnek – ahogy az elmúlt években
is – a Polgármesteri Hivatal mögötti
KSK pálya ad otthont.
A tábor egyik szervezője, Kaszás Attila szerkesztőségünknek elmondta,
hogy ez a három hét felejthetetlen
élményt nyújt a jelentkezők számára. A korcsoport nagyon vegyes,
a legfiatalabb növendék 6 éves, a
legidősebb 16, így nemcsak személyiségükben, hanem érettségi és
fejlettségi szintjükben is eltérnek
egymástól a résztvevők. Hozzátette: a sportfoglalkozásnak köszönhetően javul a gyermekek figyelme,
fegyelmezettsége, összetartás jön
létre közöttük, ezáltal a csapatkohézió is kialakul, és még barátsá-
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gokat is kötnek. Ez a három hét jó
hangulatban, egy jó közösségben, a
foci köré épülő programokkal telik –
emelte ki a szervező.
Beke Péter, a Hamburger SV játékosa is ellátogatott a focista növendékek foglalkozására, ahol többek
között arról is szó esett, hogy még
óvodásként ő is a Bolha Focitanoda
keretei között ismerkedett meg a
labdarúgással.
A Hamburg játékosa nagy népszerűségnek örvend a tárnoki gyermekek körében, korábban egy, az
iskola által szervezett motivációs
beszélgetés keretében mesélt légiós tapasztalatairól, és –ahogy
akkor –, most is szívesen válaszolt
a csemeték kérdéseire az átigazolás körülményeiről, az edzéseiről,
napi rutinjáról és a Bundesligában
átélt élményeiről. Úgy véli, ha csak
egyetlen fiatalnak is példát tud mutatni, hogy a kitűzött célok elérése
érdekében kitartóan sportoljon,
akkor már megérte részt vennie a
helyi rendezvényeken.
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Hirdetés

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

Automata
mosógép
javítás
garanciával,
hétvégén is.

Javítás esetén
ingyenes
kiszállás.

06 (20) 288 5148
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