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TÁRNOK NAGYKÖZSÉG INGYENES HAVI KIADVÁNYA

Tárnokhír

Március 15-i ünnepség

(9.o.)

„Soha ne add fel”

(17.o) Aktívanyu – Schubert Dóra

#PALETTA

Települési programajánló
ÁPR.3.
17.00

Kertbarát kör
Művelődési Ház

ÁPR.8.

Választás

21.o.) Búcsúzunk

(18.o.)

TÁRNOKOT IS ÉRINTI:

TELJESEN MEGÚJUL AZ ÉRDI RENDELŐINTÉZET

ÁPR.10. Filmklub
19.00 Művelődési Ház
ÁPR.11. Költészet napja
17.00 Művelődési Ház
Bakancsos túra –
ÁPR.14. a Vértes-hegységbe
8.00
Vasútállomás

ÁPR.15. Tárnoki Asszony Műhely
17.00 Művelődési Ház
ÁPR.20. Szlovák klub
17.00 Művelődési Ház
ÁPR.20. Jam party
19.00 Művelődési Ház
ÁPR.27. Irodalmi teadélután
17.00 Művelődési Ház
ÁPR.27. Ládafia
17.00 Ifjúsági Ház
MÁJ.1.

Családi Majális
Egészségház

7. oldal

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

Szeretettel várunk minden
kicsit és nagyot üzletünkben!
Szolgáltatásaink:
új és használt kerékpárok eladása,
alkatrészek, kiegészítők, szerviz,
építés, festés azaz minden, ami kerékpár!

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

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

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
+36 30 198 2662
Judák Zsuzsa
2461 Tárnok Rákóczi út 46/c
Radics Ernő
alpolgármester

Lepnyák Alíz

dr. Bánovics István

Szalai Ferenc

Hegedűs Márta

Zombori Ferenc

Klemné Zabó Ágnes

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 ÜLÉSEK:
•
•

Április 19.
Május 24.

A Tárnokhír következő száma
2018. május elején jelenik meg.
A lapzárta ideje 2018. április 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.

8.30
14.00

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Napközben, szolgálati időben hívható
Polgármesteri Hivatal:
Közterület-felügyelet:
Tárnoki Köz-Ért Kft.:
Okmányiroda:
Tárnoki Rendőrőrs:
Érdi Rendőrkapitányság:
Egészségház:

+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

Éjjel-nappal hívható
Mentők:
Tűzoltóság:
Rendőrség:
Általános segélyhívó:
Orvosi ügyelet:

104
105
107
112
+36 (23) 365 274

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.
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T I S Z T E LT TÁ R N O K I A K !
ÁPRILIS 8. VASÁRNAP:
VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLUNK
Nyolc évvel ezelőtt sorsdöntő választás részesei lehettünk, új rendszerváltással erős
felhatalmazást kapott az országtól a Fidesz-KDNP pártszövetség. Négy esztendőre az addigi munka eredményeként ismét ez
a pártszövetség kapott bizalmat. Nyolc év
munkáját értékelhetjük most, amikor április
8-án újra választanunk kell.
Az elmúlt évek politikai, gazdasági értékelését megtették már helyettünk is a médiákban,
és mindenkinek megvan a maga véleménye
arról, miért szükséges részt venni a parlamenti választásokon.
Természetesen az első és legfontosabb dolog az, hogy a választáson részt kell vennünk
mindannyiunknak, mindenkit arra kérek, éljen
ezzel a jogával!
Ez számomra is természetes kötelesség, mert
így tudom személyes cselekedetemmel is támogatni azt, amit a választásokon keresztül
szeretnék elérni.
Gazdasági kérdésekben különböző elvek és
gyakorlatok mérettetnek meg. A világban
szétnézve többféle iskola, többféle módszere
képes jó eredményekre. A hatalom gyakorlásában sincs egységes recept a világban, minden esetben kizárólag az eredmény az, ami
számít, ami alapján megítélhető egy módszer
sikeressége. Az eredményességet pedig leginkább, legközvetlenebbül saját magunk, a saját
környezetünkben ítélhetjük meg, számomra
ezért a legfontosabb értékelő szempont az,
mi történt az elmúlt nyolc esztendőben Tárnokon, és az, hogy milyen terveink vannak a
jövőre.

2010-től, a Fidesz-KDNP kormányzásának
kezdetétől új lendületet kapott az önkormányzati szféra is, olyan évek vannak mögöttünk,
ami a helyi fejlesztések tekintetében Tárnok
történetében példa nélküli. Ma már Tárnok
15-20 éves fejlesztési terveit is kidolgoztuk,
együtt tervezve a kormányzat felé kapcsolatot jelentő országgyűlési képviselőnkkel,
dr. Aradszki Andrással. A vágyainkból, terveinkből viszont csak akkor lehet valóság, ha a
mindenkori kormányzati, központi elképzelés
és akarat továbbra is országot építő partnerként tekint ránk. Saját életünk tervezésében
is a biztonságot, a folyamatosságot keressük,
ez pedig különösen igaz egy település életére.
Tárnokon biztos jövőt tervezni csak úgy lehet,
ha az ország jövője is biztos és jól tervezhető,
ehhez pedig erős felhatalmazásra van szükség.
Jövőnk szempontjából pedig kikerülhetetlen
tény az is, hogy nem válhatunk bevándorló országgá, az Európát sújtó menekültválság nem
törölheti el egész országunk jövőjét. Nem
számolhatják föl az általunk felépített, ismert
és szeretett világot brüsszeli akarattal, fejünk felett döntve jövőnkről. A történelem folyamán soha nem jelentett ez számunkra jót,
közös akarattal nekünk kell arról döntenünk,
kikkel akarunk együtt élni a jövőben. Ma pedig
az ország többsége által kinyilvánított akarat
alapján ezt az irányt leghatározottabban a
Fidesz-KDNP pártszövetség képviseli. Országunk külső erők által, legyen az az adott világ
leghatalmasabb nemzeteinek akarata is, soha
nem volt eltörölhető, de próbálkozások voltak
ennek érdekében. Egyetlen dolog dolgozhat
ez ellen, a belső viszály, ami kiszolgáltatja
országunkat, nemzetünket az idegen akara-

Szolnoki Gábor
polgármester
toknak. Csak többségi akarattal, határozott
ország vezetéssel nézhetünk szembe az elmúlt évszázadok legsúlyosabb társadalmi
kérdésével, a bevándorlással, az ezt előidéző,
szervező és fenntartó politikai hatalmak akaratával.
Az ország sorsát, Tárnok sorsát is szem előtt
tartó emberként ezért megyek szavazni, és
azon a napon mindenkit erre bíztatok!
Szolnoki Gábor
polgármester
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TELEPÜLÉSI HÍREK
DEFIBRILLÁTORRA PÁLYÁZIK
ÖNKORMÁNYZATUNK
Az elmúlt hónapban az MLSZ
defibrillátor
eszközbeszerzési
pályázatot hirdetett. A pályázat célja – összhangban az MLSZ
stratégiájával –, hogy a speciális
eszköz beszerzésének támogatásával a szervező hozzájáruljon ahhoz, hogy az önkormányzatok és
a sportszervezetek megfelelő minőségű eszközzel biztosíthassák a
játékosok és a bírók életvédelmét.
A pályázati anyag megismerése
utáni gyors egyeztetés során, illetve javaslatunk eredményeként
kiderült, az eszköz helyszíneként
intézményt is megjelölhetünk.
Döntésünk értelmében tehát, sikeres pályázat esetén az életmen-

tő készülék a Tárnoki II. Rákóczi
Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában kerülhet elhelyezésre, ott
szolgálva többek között a sportoló gyermekek életvédelmét.
Természetesen az is megoldható,
hogy hétvégi, nagy, közösségi
rendezvények idején a készüléket
kitelepítsük az adott programok
helyszíneire. 1 db defibrillátor
maximális bruttó költsége félmillió forint, a támogatás maximális
mértéke a pályázatban elszámolható költség 90%-a.
Képviselő-testületünk döntött a
pályázaton való indulásról és a
szükséges önkormányzati önerő
költségvetési biztosításáról.

AZ ÉRD ÉS TÉRSÉGE REGIONÁLIS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL
21 település Önkormányzati képviselő-testülete – köztük Tárnok
is – a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak
hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, határozatlan
időre Önkormányzati Társulást
hoz létre.
A társulás célja és feladatai:
A hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, célszerű ellátása érdekében a magyar és
európai
hulladékgazdálkodási
és környezetvédelmi előírásoknak maradéktalan figyelembe
vételével a lakosság anyagi és a

Tag Önkormányzatok költségvetési terheinek csökkentésével
saját hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangolják és
fejlesszék a tagok közigazgatási
területén.
Közös tevékenységüket olyan
kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő
rendszerben kívánják a Tagok
megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot
nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság számára.

AZ ADÓZÓ ADÓHATÓSÁG FELÉ TÖRTÉNŐ
KAPCSOLATTARTÁSA
Az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek
minősülő adózó (ide tartozik az
egyéni vállalkozó is) az Eüsztvben meghatározott módon, azaz
elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal (Eüsztv. 9.
§ (1) bek. a) pont aa) alpont). Az
egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt,
hogy az Eüsztv. alkalmazásában
kizárólag az a magánszemély
minősül egyéni vállalkozónak,
aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban:
EVNY-ben) is ekként szerepel.
1.
Az Eüsztv. szerinti
elektronikus ügyintézésre kötelezett
a)
gazdálkodó szervezet
– ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt
és egyesületet és az EVNY-ben
nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni
vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja,
b)
az EVNY-ben szereplő
egyéni vállalkozó KÜNY (régi elnevezése ügyfélkapu) tárhelye
útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.
Ezen adózói csoportba tartozó
jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton
köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a
bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses
adónemben az adatbejelentést,
mindkét adózási mód esetén a
jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló
kérelmet.
2.
Az Eüsztv. szerinti
elektronikus ügyintézésre nem
kötelezett
a)
természetes személy,
b)
lakásszövetkezet,
az
adószámmal nem rendelkező
egyesület és alapítvány,
c)
a 600000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv.
alkalmazásában vállalkozónak
minősülő – mezőgazdasági ős-
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termelő, továbbá
d)
az egyéni vállalkozói
nyilvántartásban nem szereplő,
azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
egyéni vállalkozónak (így a Htv.
alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy
(közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló
bírósági végrehajtó, szolgáltató
állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal
rendelkező).A felsoroltak főszabály szerint továbbra is papír
alapon tarthatnak kapcsolatot
az önkormányzati adóhatósággal.
Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint
– azonban elektronikus úton is
tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és
azonosítási szolgáltatással rendelkezik.
Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele történhet:
- az önkormányzati adóhatóság
által fenntartott űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatáson,
azaz ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületén keresztül (https://tarnok.asp.lgov.
hu), továbbá a helyi iparűzési adó
bevallási kötelezettség teljesítését az állami adóhatósághoz
elektronikus úton az általános
nyomtatványkitöltő
program
használatával is teljesíthető.
Ha az önkormányzati adóhatóság észleli, hogy az Eüsztv.
szerinti gazdálkodó szervezet
cégkapuval, vagy az EVNY-ben
szereplő egyéni vállalkozó esetén KÜNY tárhellyel nem rendelkezik, akkor ezt a tényt köteles a
cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető
hatóságnak bejelenteni.
Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy
fentiek figyelembevételével szíveskedjenek kapcsolatot tartani
az önkormányzati adóhatósággal.
Tárnoki Polgármesteri Hivatal
Adó Iroda

18 EMBER KEZÉBEN TÁRNOK SORSA
Kicsit izgalmas ez a cím, de pont
annyira valóságos, mint az élet
maga. Természetesen van benne
némi túlzás, mert Tárnok sorsa
éppen csak annyiban, hogy most
a kérdéses új terület fejlesztésének kezdete éppen rajtuk is múlik.
Állandó feladatot, tervezést,
munkát ad annak megoldása,
hogyan lehetne a településünk
területén – alapvetően az M7es autópálya melletti, kizárólag
magántulajdonban – lévő ingatlanokat a közösség hasznára váló,
annak fejlődését, fenntarthatóságát biztosító fejlesztésekkel
ellátni.
A kérdéses terület azon területek közé tartozik, ahol Tárnok
Önkormányzata döntésével – és
a mindenkori önkormányzatok,
valamint a lakosság ezzel ma is
egyező szándéka alapján – olyan
zónákat jelölt ki a múltban, ahol
ilyen fejlesztések megvalósítása
lehetséges, a terület adottságai
erre alkalmasak. Az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatában
biztosította ezen területek fejlesztési célú hasznosítását, pontosabban annak lehetőségét.
Az elmúlt évtizedekben sok próbálkozás történt a területek
hasznosítására, kevés sikerrel.
Két vállalkozás létesíthetett itt
telephelyet, a Halász József utca
vonalától jobbra eső területen,
a Szabó Üveg Kft. és a METEOR
CEE Kft.
Most azonban újra itt a lehetőség. A teljes M7-es lehajtó
2010-ben történt használatba vétele (az előző időszakban az előd

önkormányzat, és lelkes csapatuk tiltakozott mind a csomópont
megépítése, később a megépült
fél csomópont további bővítése
ellen, és azt majd 10 évig sikerrel is akadályozták), majd a teljes
települési csatornázás 2017-es
elkészülte után (ami ellen pedig
egy jól meghatározható kör tiltakozott az első pillanattól kezdve
a megvalósulásig) egyre nagyobb
érdeklődés mutatkozott újra a terület iránt.
A jelen beruházó nyilatkozata
alapján a tervezett területen való
elhelyezést a megépített M7–es

Most tehát itt tartunk, a befektetői kör valós, a fejlesztői kör
valós, a terv valós és a terület
is meg van hozzá. A nyilvánosan
megismerhető adatok alapján 18
tulajdonos található a kérdéses
területen, most rajtuk a világ szeme!
Az ingatlan vásárlás adminisztratív ügyeinek szervezésére kapott
megbízás alapján már tárgyalnak
a vásárlás, csere lehetőségeiről,
szigorúan magánemberi joguk és
lehetőségeik szerint.
Bízunk benne, hogy most végre
valósággá válhat több évtized

A mellékelt tematikus élménypark terv képe egy megvalósult beruházás képe,
de itt csak illusztráció.

autópálya közvetlen lecsatlakozása a területre történő kiépített
csomópont, a közművek – közöttük kiemelkedő fontossággal a
megvalósított csatornahálózat
– rendelkezésre állása valamint
az autópályával párhuzamosan
elhelyezkedő telek reklám értéke
miatt választották ki a piac kutatás után több település ajánlatai
közül.

tárnoki tervezése, elképzelése,
és valódi fejlesztéssel megkezdődhet az ipari területek hasznosítása úgy, ahogy azt elődeink
elképzelték és mi is szeretnénk
megvalósítani.
Önkormányzatunk, és személyesen én is mindent megteszek azért, minden
segítséget megadunk ahhoz,
hogy a tulajdonosok érdekei maximálisan érvényre juthassanak

IDÉN IS TÁMOGATJUK A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BEISKOLÁZÁSI PROGRAMJÁT
Önkormányzatunk
Képviselő-testülete februári ülésén
döntött az idei támogatásról, a
támogatási szerződés aláírására
február 26-án került sor.
Az ösztöndíj a magyar civilek és
önkormányzatok összefogásának eredménye, ami kifejezi az
anyaország szolidaritását és bátorítását.
Döntésünknek kettős jelentősége van.
Egyrészt támogatjuk ezzel
a határon túli magyarságot,
másrészt szorosabbra fonjuk
kapcsolatunkat testvértelepülésünkkel, a szlovákiai Tárnokkal.
Ugyanis a szerződésben meghatároztuk, hogy amennyiben a
feltételek adottak, a szövetség a
támogatást elsősorban a támo-

gató szlovákiai testvértelepülésén – Csallóköztárnok (Tarnok)
– lakó gyermekek támogatására
használja fel.
Döntésünk alapján tíz gyermek
részesülhet ebben a támogatásban, ezen keresztül pedig mi
is hozzájárultunk ahhoz, hogy
mindinkább közüggyé váljon a
magyar iskolába történő beiratkozás a Felvidéken.
A több mint 10 éves múltra viszszatekintő Beiratkozási Program 2018-ban is segítet abban,
hogy közüggyé váljon a magyar
iskolaválasztás a Felvidéken,
Kárpátalján, a partiumi és erdélyi megyékben köztük Bihar, Máramaros, Fehér, Temes, a tordai
és a dési régióban, valamint a
délvidéki szórványban, Horvát-

országot is beleértve. Az elmúlt
évi támogatásoknak köszönhetően 2017 őszén 6792 magyar
iskolakezdő családjának 316
helyszínen adták át a magyar
összefogást jelképező Beiratkozási Ösztöndíjat. A kezdeményezést mintegy 400 magyarországi
önkormányzat támogatja.

közösségünk fejlődése érdekében.
Az előzményekből:
„A megérkezett hivatalos tájékoztató szövege: A beruházó jelen tervei alapján Közép-Európa
első tematikus élményparkját
kívánja megépíteni, amely területen a következő fő élmény elemek
valósulnának meg:
•

A park központi bejáratától
egy séta illetve fő utca kerül
kiépítésre, amelyről 4 irányban, a világ 4 különböző tájegységének legfőbb élmény
és szórakoztató sajátosságai
kerülnek bemutatásra
• A világrészek : Dél- Amerika,
Ázsia, Afrika és Ausztrália
területén található építészeti, kulturális, történelmi
és gasztronómiai témákat
mutatnak be és teszik egy
szórakoztató, tematikus kalandpark keretei közé.
• 45 attrakció pl.: Róma, London, Párizs, Marokkói piac,
Kína, Japán stb. legjellemzőbb egységeit építik meg.
A park működése minden év
március 15-e és október 31-e
közötti időszakban tart nyitva, valamint karácsony előtti
időszakban.
• A Park működéséhez 200 fő
állandó alkalmazott szükséges.
A beruházás tervezett építési
költsége: 32 milliárd forint.
Szolnoki Gábor
polgármester
TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK
HELYREÁLLÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
2013 óta működnek Tárnok Nagyközség területén térfigyelő kamerák, amelyek sikeresen javították a
közbiztonságot településünkön.
Idén megtörtént a rendszer felülvizsgálata, amely alapján szükséges
a rendszer működésének helyreállítása, karbantartása.
A karbantartási munkák elvégzéséhez a megfelelő anyagi fedezetet a
Képviselő-testület jóváhagyta. Továbbra is biztonságot, és nyugalmat
biztosít a lakosság számára a rendszer működése.
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AZ ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁRNOK RENDŐRŐRS 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Tárnok területe a bűnügyileg kevéssé fertőzött területek közé
sorolható. Ez a település földrajzi
elhelyezkedésének, a lakosság
összetételének, a városban üzemelő térfigyelő rendszer működésének, valamint a polgárőrség,
közterület-felügyelet és a rendőrség hatékony munkájának köszönhető.
Tárnok Nagyközség területén az
ismertté vált bűncselekmények
száma 2016. évben 163, míg 2017.
évben 145 volt. Csökkenő tendencia tapasztalható.
A közlekedési balesetek számának is csökkenése állapítható meg
2016 évhez képest.
Míg a bázisévben összesen 18
esetben történt intézkedés, addig
2017 évben 13 alkalommal vonult
ki a rendőrség közúti közlekedési
balesethez.
BALESET MEGELŐZÉSI
TEVÉKENYSÉG
Alapvetően a Közlekedésrendészeti Osztály vállalta magára e
tevékenységi kört.
Segítségükkel több, a baleset
megelőzést szolgáló rendezvényt
sikerült koordinálni a Rendőrőrs
illetékességi területén is. Segítséget nyújtottunk a Tárnoki Ren-

dőrőrs által biztosított, Tárnok,
Sóskút, Pusztazámor települések
lakosainak bevonásával rendezett
„Három falu 2 keréken” rendezvény lebonyolításához is.
Tárnokon az illegális migrációnak
sem helyi sem átutazó formában
sincs jelen. A településen migráns személyek megjelenéséről,
letelepedéséről nincs tudomása
a rendőrségnek, az M7 autópálya
közelsége miatt azonban elvétve
lehet számítani ilyen személyek
megjelenésére, áthaladására.
Állandó a rendőri jelenlét Tárnok
Nagyközség területén, természetesen kiegészülve a külterületekkel, (Öreghegy, Szőlőhegy, hétvégi
házas övezet).
A Rendőrőrs feladatát a hatályos
jogszabályok, előírások és a szakmai irányítás által hozott utasítások, parancsok alapján végzi,
végezte.
A Tárnok Rendőrőrs közrendvédelmi állományának intézkedési
mutatói összességében hasonló
aktivitást mutatnak. A 2016. évben 35 esetben történt elfogás,
míg a 2017-es évben ez a szám 31re csökkent.
A helyszíni bírságok száma is
csökkent a 2016 évihez képest
677-ról 509-re.

Zöldhulladék elszállításának
idei első időpontja:
ÁPRILIS 23.
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A bűncselekmények megelőzése
céljából az év folyamán havi rendszerességgel került sor fokozott
közbiztonsági ellenőrzésre, valamint az állampolgárok szubjektív
biztonsági érzetének javítására
megszervezett akciósorozatra. Az
akciókban többször részt vettek,
közterület-felügyelet munkatársai, valamint a polgárőrség tagjai is. Hangsúlyozottan a parkok,
bűnügyileg frekventált helyek,
szórakozóhelyek, azok környéke
került ellenőrzésre.
Megállapítható, hogy az akciók
eredményesek voltak, mivel az akciók időszakában nem történtek
bűncselekmények.
BŰN- ÉS
BALESET MEGELŐZÉS
Bűnmegelőzési tevékenységgel az
Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályán egy fő bűnmegelőzési
előadó segíti a körzeti megbízottak munkáját, akik folyamatosan
kapcsolatot tartottak, illetve tartanak fenn az Őrs illetékességi
területén belül működő önkormányzatok Gyámhivatalaival, valamint a Családsegítő Központtal,
a Gyermekjóléti Szolgálattal.
A fentieken túl folyamatos
együttműködést alakítottak ki a

különböző önkormányzati, közigazgatási, vagyonvédelmi és kisebbségi szervezetekkel.
A drogfogyasztás és kábítószer
bűnözés megelőzése érdekében
évek óta előadásokat tartanak a
területen lévő iskolákban, tanintézményekben.
Folyamatosan részt vettek a drog
prevenciós programokban, a lakossági tájékoztatás érdekében
jól együttműködtek a helyi médiákkal.
Az idősek bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatását a rendőrőrsön a körzeti megbízottak
hajtották végre.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
A községekben működő polgárőr
szervezetekkel együttműködési
megállapodások alapján, rendszeresen hajtunk végre közös szolgálatokat, ellenőrzéseket csak
úgy, mint a Közterület-felügyelet
és a Mezőőri Szolgálat munkatársaival, ezzel is növelve és hatékonyabbá téve a közterületi
jelenlétet.
Az év során, a területen megtartott különböző rendezvények
helyszínbiztosítási feladatai során
szintén ezektől a szervezetektől
kiemelkedő segítséget kaptunk.

Szelektív-hulladék elszállításának
következő időpontja:
ÁPRILIS 9.

TELJESEN MEGÚJUL AZ ÉRDI RENDELŐINTÉZET
Folytatódik a Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény fejlesztése Érden. A Modern Városok
Programból megvalósuló felújításra mintegy 900 millió forint
áll rendelkezésre. Az építkezés
március 26-án kezdődik és várhatóan decemberre fejeződik
be. Az Alsó utca épületszárnyból
emiatt elköltöztették a házi gyermekorvosokat és védőnőket, a
többi szakrendelés a házon belül
költözik. A projekt nyitó eseményét a Polgárok Háza dísztermében tartották amelyen jelen volt
a jelenlegi és a volt főigazgató,
a kivitelező, valamint a városvezetés. T. Mészáros András nyitóbeszédében közölte, március
22-e valamennyi érdi számára piros betűs ünnep, hiszen amellett,
hogy az egészségügyi intézmény
1990-ben átadott épületének
felújítása elkezdődik, délelőtt arról döntött a képviselő-testület,
hogy támogatja Aradszki András
országgyűlési képviselőt abban,
hogy az érdiek érdekeit képviselve az érdi útépítési programhoz
mielőbb megszerezze a magyar
kormány által biztosítandó 60
milliárd forint pénzügyi forrást. A
városvezető aláhúzta nagy öröm
számukra, hogy a néhány évvel ezelőtt elkészült új szárny felújítása
után a Modern Városok Program
lehetőséget teremt, hogy a teljes
rendelő megújuljon, hiszen évente
közel 350 ezer orvos-beteg találkozás történik itt, tehát mind a
páciensek, mind a szakdolgozók
megérdemlik a méltó körülményeket. – Sokszor hallani panaszt
az egészségügyre az országban,
azonban úgy gondolom Érden
nincs okunk rá, hiszen az elmúlt
években minden házi orvosi rendelőt fel tudtunk újítani, néhány
éve megújítottuk a szakrendelő
egyik szárnyát, most hozzáigazítjuk a másik oldalt is, továbbá a
diagnosztikai rendszert is huszonegyedik századivá tesszük – mutatott rá a polgármester. Végül
megköszönte a rendelő munkatársainak áldozatos munkáját, s
tőlük is, valamint az oda járóktól
is türelmet és megértést kért a
következő félévre.
Aradszki András országgyűlési
képviselő Mikola István, a korábbi országgyűlés egészségügyi
bizottságának fideszes elnökét
idézte, miszerint az egészségügy
konszolidációja a nemzetgazdaság
állapotától függ. Aradszki András
rámutatott, hogy 2014-től, amióta

a nemzetgazdaság megerősödött,
a kormány érzékelhetően többet
tudott anyagilag az egészségügyre fordítani. – Érdemes elmondani,
hogy a mai nap apropóját megvizsgálhatjuk nemzetgazdasági szempontok szerint is, hiszen ez már
a valóság, ami itt van a mi városunkban. Büszkék vagyunk, hogy
Érden minden háziorvosi rendelőt
fel tudtunk újítani és most pedig el
tudjuk kezdeni a Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény második
ütemének a felújítását is, hiszen a
pénz a Modern Városok Program
részeként megérkezett.
Az NFM államtitkára aláhúzta: az
utolsó baloldali kormányzat által biztosított forráshoz képest
a mostani kormány jelenleg 546
milliárd forinttal többet fordít az
egészségügyi ágazatra, az alapellátás finanszírozása 70 százalékkal nőtt az elmúlt években:
2015 óta minden évben 130 ezer
forinttal több működési támogatást kaptak, 2018-tól pedig az
alapellátó fogorvosok is részesülnek a pluszfinanszírozásból. Az
egyik legjelentősebb előrelépés az
ágazati bérekben történt, miután
sikerült megállapodni az ágazat

főigazgatói posztot a nyugdíjba
vonuló Dr. Kőszegi Gábortól. Elmondta, hogy amikor először járt
az intézményben, akkor egy időutazáson vett részt, hiszen amíg
az épület Felső utcai oldala a 21.
századba illő képet mutat, addig
a másik oldal már nem a ami kornak megfelelő. Örömét fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy részese
lehet a felújításnak, s nem jövőbeni tervekről kell beszélni, hogy
vajon mi készülhet el hosszú évek
múlva. Beszélt arról is, hogy igyekeztek a kivitelezőkkel a lehető

reprezentatív szakszervezeteivel
és a kamarákkal. A béremelési
folyamat 2016 szeptemberében
indult el, az elmúlt két évben az
orvosok bruttó 207 ezer forint
emelést kaptak. A szakdolgozók
az első ütemben 26,54 százalékos
átlagos béremelésben részesültek, majd 2017-ben 12 százalékos,
2018-ban pedig 8 százalékos emelésről döntött a kormány. Utóbbit
eredetileg novemberre tervezték,
de a kedvező gazdasági helyzet
miatt előre hozták januárra, és a
bérkülönbözetet már meg is kapták az érintett dolgozók – ismertette az államtitkár. Bárány Zsolt
2018. február elsején vette át a

legjobb ütemtervet elkészíteni,
amely során az intézmény is tud
működni, ugyanakkor a munka is
haladhat. Bárány Zsolt hangsúlyozta, lesznek fennakadások, de
reméli, hogy minden érintett fél
türelemmel és megértéssel áll a
munkához, aminek az eredménye
egy korszerű rendelőintézet lesz.
Végül javasolta, hogy a páciensek
a rövidebb várakozási idő érdekében vegyék igénybe az előjegyzési
rendszert.
A felújítást az F-Építő Generál Zrt.
végzi. Ügyvezetője Bari Zoltán
a műszaki paraméterekkel kapcsolatban elmondta, hogy több
mint 4500 négyzetméteren újul

meg az érdi Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény. A nettó
885,6 millió forintos munka során homlokzati hőszigetelés készül és kicserélik a külső és belső
nyílászárókat, valamint minden
belső falat és padlóburkolatot. A
meglévő váróterek új kazettás álmennyezetet kapnak, a magastető
felújításra kerül. Megújul a teljes
épületgépészeti és elektromos
rendszer is. A fejlesztés alapvető
célja, hogy az intézmény a következő 20 évben az eddigi fejlesztések során elért magas színvonalú,
gazdaságos és fenntartható ellátást nyújtson Érd és térsége
lakosságának. Ennek érdekében
szükséges a 1981 és 1991 közt
épült régi épületrészek komplex
felújítása, ezzel is hozzájárulva az
intézmény ellátási területén lakó
több mint 92.000 fő költséghatékony, magasabb színvonalú ellátásához.
Bari Zoltán kiemelte. hogy a beruházás tervezett fontosabb elemei:
nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, hőszigetelés (homlokzat,
lábazatok, födémek, tető), a Labor épület tetejének átalakítása
(magas tető kialakítása, fűtési
rendszer korszerűsítés, víz- és
csatornarendszerek cseréje, szellőzőrendszer kialakítás, világítótestek cseréje, villamoshálózat
felújítása, megújuló energia hasznosítása (fotoelektromos), ÁNTSZ
előírásoknak megfelelés (belső
burkolatok), meghibásodott, elavult műszerek cseréje.
A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény felújítása 2018. március 26-án kezdődik, a tervezett befejezése karácsony előtt várható.
Forrás: erdmost.hu
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„A HAZA MINDEN ELŐTT!”
vagy a Szózat legyen a nemzeti
himnuszunk.
A MŰ SZÓZATOT INTÉZ A MAGYAR NÉPHEZ.

VÖRÖSMARTY MIHÁY
(1800-1855)
Magyar költő, író, ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia és a
Kisfaludy Társaság rendes tagja,
a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Vörösmarty Mihály
megzenésített verse, a Himnusz
mellett, a magyar nemzet legszentebb éneke.

Vörösmarty Szózata hasonló mint
Kölcsey Ferenc verse, de hangneme határozottabb gondolatokat
vet fel. Míg a Himnusz egy ima,
ami könyörgéssé válik addig a Szózat sokkal határozottabban ösztönöz a hazaszeretetre és a hűségre
A Szózat éneklésekor – a Himnuszhoz hasonlóan – mindig csak az első két versszaka hangzik fel, pedig
a költemény a súlyos időket átélő
magyarság történelméről szól. A
költeményben a NEMZETI ÉRZÉS
állandóan jelen van.

Vörösmarty Mihály 1836-ban írta meg versét. A költeményhez
1837-ben Egressy Béni írt zenét. A
mű ősbemutatója 1837-ben volt a
Nemzeti Színházban. A Szózatot a
második Himnusznak is nevezték.
Sokáig vita volt, hogy a Himnusz

SZÓZAT
Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

Az nem lehet hogy annyi szív
Hiában onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

TÁRNOKI BÖGRÉK A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN
Közel húsz éve él Tárnokon Lakatos István színművész, mégis
kevesen ismerik, nem sokat tudunk róla. Igaz, néhány alkalommal hallhattuk tárnoki ünnepi
eseményeken verset mondani.
Itthon magántanítványai vannak, beszédjavítással foglalkozik, versmondást tanít, többen
vannak, akik nála tanultak, s ma
már hivatásos előadók.
Meglepődtünk, amikor a napokban egy halom színes bögrével
a hóna alatt lépett ki a tárnoki
Goods Market üzlet ajtaján.
Kérdésünkre, hogy miért van
szüksége ennyi bögrére, igen
csak meglepő választ kaptunk!
Elmondta, hogy színész mesterséget oktat Budapesten,
az Erzsébetvárosi Művészeti
Szakiskolában, és bemutatóra
készülnek.
Immár hagyomány, hogy minden
évben, a Színházi Világnapon a
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József Attila Színházban rendezik meg a művészeti középiskolák fesztiválját Ádámok és Évák
Ünnepe címmel. Az idén Arany
János születésének 200. évfordulója kapcsán a költő balladáit
alkalmazzák színpadra a fiatalok.
„Az iskolánk A hamis tanú című
balladát viszi színre” – kezdte el
mesélni a tanár úr .
Folytatta: „Sajnos, gyakorlatilag semmilyen anyagi eszköz
nem áll rendelkezésre a produkció létrehozásához. Ez azt
jelenti, hogy még egy gyufásdobozra sincs keret. Minimális
kellékekre viszont szükség van.
Rendezőként ki kell találnom,
hogy miként tudunk megoldani
egy-egy helyzetet, minimális
kellékekkel. Az előadásunkban
van egy kocsmajelenet, és azt
találtam ki, hogy minden szereplő kezében legyen egy bögre,
ezzel jelezve a mulatozást. Már–

már lemondtam erről, mert rájöttem, hogy 22 db bögre nem
olcsó mulatság. Ám a szerencse
mellém szegődött! Rendszeresen vásárolok a Goods Marketben, és itt bukkantam rá ezekre
a színes bögrékre. Megkerestem Téttry Attilát, az üzlet vezetőjét, s elmondtam neki: nagy
segítség volna, ha támogatóként fel tudna ajánlani néhány
színes bögrét! Nem sokat gondolkodott! Íme, megkaptam a

teljes, szükséges mennyiséget,
hálás köszönet érte!” – emelte
ki Lakatos István.
A tanár úr azt is elárulta, hogy a
bemutatóra március 27-én kerül
sor a József Attila Színházban,
és ígéri, hogy a színpadon a tárnokiak egészségére is koccintanak majd „művészpalántái”!

MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-ÉN
Idén március 15-én a művelődési
ház adott otthont az ünnepi műsornak, ahol szép számmal gyűlt
össze az emlékező közönség. Elsőként Vasváriné Élő Katalin, a
Tárnoki Művelődési Ház vezetője
köszöntötte a vendégeket. Majd,
mint minden évben az ünnepi műsor a Himnusz közös éneklésével
kezdődött. Ezután a Tárnoki II.
Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola diákjai elevenítették
fel az 1848-49-ben történteket.
Ezúttal a 6.c osztályosok dalokkal,
versekkel idézték meg a reformkori Magyarországot, valamint a
forradalom és a szabadságharc
eseményeit.

erejére, bátorságára és szabadságvágyára emlékeztet bennünket. Arra az erőre, amely már
sokszor bizonyította, hogy közös
erővel bármire képesek vagyunk.
Arra a bátorságra, amiről tudjuk,
hogy mindig is ott volt a magyarokban. És arra a szabadságvágyra, amely a magyar nemzet sorsát
a történelem során meghatározta.
1848 óta tudjuk, hogy Magyarország és a magyar nemzet boldogulása csakis rajtunk, magyarokon
múlik. Ez legyen a gondolatunk, ez
legyen a döntésünk. Ha pedig így
döntünk, ha ezt a példát mutatjuk,
ezt adjuk át gyermekeinknek, akkor további évszázadokon keresztül hallhatja meg minden magyar a
nemzeti tavaszra hívó szép üzenetet:
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!”
A polgármesteri beszédet követően a Gaudium kórus műsorát
hallgathatta meg a közönség,
majd Dobos Erika, a Tárnoki Lokálpatrióták Kulturális Közhasznú Egyesületének elnöke, Arany
János Rendületlenül című versét
szavalta el.

Műsorukat követően Szolnoki
Gábor polgármester köszöntötte az ünnepet és az ünneplőket.
„Nemzetünk életének sorsfordulója volt az a nap, sorsfordítója az
azt követő forradalom, amit nem
a múló hevület, nem a múló lázadás szült, hanem a rendíthetetlen
hazaszeretet, és tenni akarás. A
forradalom emlékei ezt a napot
örökre nevezetessé teszik a történelemben, ez a nap nyitotta meg
a polgári fejlődés útját Magyarországon…”
Folytatta: „Március 15-e a nemzet

Ezután a Tárnokért díjban részesülteket köszöntötték. Idén Szabó Lajos, a Karácsonyfadísz üzem
vezetője, Zombori Ferenc, önkormányzatunk képviselője, Kahucz Erzsébet, a Tárnok élővilága csoport
megalkotója, Kovács László, a Bolha
Focitanoda Se edzője valamint Milák
Kristók, világbajnoki ezüstérmes
úszónk kapta az elismerést.
A díjak átadása után az emlékező közönség átsétált a Kegyeleti
parkba, ahol az önkormányzat, a
tárnoki pártok, civil szervezetek
képviselői helyezték el koszorúikat az 1848/49-es emlékműnél.

9

NYÍLT NAPOK A RÁKÓCZIBAN

ISKOLAI HÍREK

Hagyományainkhoz híven ebben
az évben is az Iskolakóstolgató
programsorozat keretein belül
nyílt tanítási órákat szerveztünk a leendő első osztályos
gyerekek szüleinek. Három napon át ismerkedhettek a szülők,
nagyszülők az iskolában folyó
nevelő-oktató munkával, ízelítőt
kaphattak változatos, sokszínű
szabadidős programjainkból. A
nyílt tanítási napokon minden
leendő elsős tanító néni és tanító bácsi egy-egy tanítási órával
mutatkozott be:
•
•
•

matematika: Bóni Cecília,
a sporttagozat leendő osztályfőnöke
magyar irodalom: Molnár
Gyula Péter
matematika: Németh Mónika, a leendő idegen nyelv,
művészeti oktatás irányultságú osztály osztályfőnöke

•
•

•

környezetismeret: Bódi Edit
magyar nyelv: Muskovicsné
Lepsényi Katalin, a leendő
matematikai gondolkodás és
táblajáték irányultságú osztály osztályfőnöke
környezetismeret: Jámbrik
Szilvia

Örültünk, hogy nagy számban
vettek részt programjainkon,
érdeklődésükkel megtisztelték
intézményünket.
Bízunk abban, hogy Iskolakóstolgató rendezvényeink segítik
Önöket a sikeres iskolaválasztásban.
Kívánjuk, hogy találják meg gyermekük számára azt az iskolát,
ahova szeret járni és öröm lesz
számára a tanulás.
Baráth Ildikó

SOK KICSI SOKRA MEGY ÷
PÉNZ7 AZ ALSÓ TAGOZATON
Tradícionálisan 2018. március 59. között ismét megrendezésre
került a PÉNZ7. A rendezvénysorozat az Emberi Erőforrások
Minisztériumának irányításával
az iskolai tanrendbe illesztve
valósult meg. A témahét mottói,
alaptémái: „A pénzről csak okosan”, Sok kicsi sokra megy.
A programsorozaton 11 alsós
osztályunk vett részt, 255 kisgyerek szorgoskodott, mint a
hangya egész héten át a tanítási
órákon és a délutáni szabadidős
foglalkozásokon. Az évfolyamok
eltérő feladatokat oldottak meg
a pénz, a takarékosság és a zsebpénz témakörben.
Az első és második osztályosok
La Fontaine A tücsök és a hangya
meséjéhez készíthettek illusztrációt vagy megjeleníthették a
szorgos hangya történetét képregény formájában is.
Lehetett vállalkozni plakát készítésére az alábbi témában: Te takarékoskodtál már? Pályázatot
írtunk ki a legolcsóbb játékra,
ami csak hulladékpapírból készülhetett. Vásárolhattak tanulóink az üzletekben szüleikkel,
nagyszüleikkel közösen, de csak
100 Ft-ért.
A hét legsikeresebb programja a
kincsvadászat volt, a „Kisiskola”
udvarán több száz érmét rejtettünk el, amik nehéz matematikai
feladványokat tartalmaztak. A
talált petákokat a jó megoldásokkal együtt a tanító néniknél

NÁLUNK JÁRT AZ OPERA NAGYKÖVETE: VALTER FERENC
A Magyar Állami Operaház 2013
őszén indította útjára az „Operaház
Nagykövetei” programot. A nagyszabású közönségformáló kezdeményezés célja, hogy az opera és a
balett műfaját a művészek személyes varázsán át közelebb hozza az
iskoláskorú gyermekekhez.
A rendezvénysorozat keretében
intézményünk tanulói megismerkedhettek Valter Ferenc opera
magánénekessel, aki személyes
élményekkel átszőtt, magas szín-
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vonalú rendhagyó „előadásával”
nyitogatta számunkra az opera világának rejtélyes kapuit.
A művész úr előadásában 2018.
március 6-án felcsendültek részletek Ránki György Pomádé király
új ruhája című gyermekoperából és
Kodály Zoltán Háry János daljátékából.
A foglalkozás további részében
megismerhettük a hangszerek
gazdag tárházát, színes hangzásvilágát, de a díszlet- és jelmezterve-

zők sokszínű munkája sem maradt
említés nélkül.
Az előadást alsósaink részéről a
csend hangja jellemezte, teljesen
elvarázsolta őket az előadó személyisége és interaktív előadása.
Köszönjük Az Operaház vezetőségének a lehetőséget és Valter Ferenc Juventus-díjas operaénekes
úrnak a tartalmas délelőttöt.
Baráth Ildikó

lehetett beváltani cukorkákra.
A nagyobbak készíthettek plakátot a Sok kicsi sokra megy
közmondáshoz. Szüleikkel megtervezhették a család havi költségvetését vagy zsebpénzük
beosztását.
A tantermek gyümölcspiaccá,
bolttá változtak, lehetett pénzért adni, venni.
Több osztály rendezett pénztörténeti kiállítást.
Kerestük, és meg is találtuk a
legolcsóbb sütés nélküli sütemény receptjét.
A legnépszerűbb feladat a 3-4.
osztályosok körében játékok készítése hulladékpapírból, dobozból, pénz felhasználása nélkül.
Jó volt látni, hogy diákjaink vidáman, jókedvvel oldották meg a
feladatokat, és nagy izgalommal
várják a közelgő Rákóczi-hét kihívásait.
A zsűri helyzete nem volt könnyű,
hiszen minden osztály igyekezett
a maximumot nyújtani. Kimagaslóan teljesített 1.s, 2.a, 3.s, 4.c
osztály, őket a zsűri külön díjban
részesítette.
A Rákóczi úti épület aulájában
kiállítást rendezünk a legsikeresebb plakátokból, illusztrációkból és játékokból.
Köszönjük kollégáinknak és a
szülőknek a sok-sok segítségét,
támogatását.
Baráth Ildikó

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

TÁRNOKI SZOCIÁLIS ÉS
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2016. január 1-jétől a szolgáltatás
kétlépcsőssé vált. A feladat megosztások, kompetenciahatárok
realizálása 2017-ben teljesedett
ki, nem csak a járásunkban, hanem országosan is.
A rendőrséggel sokat javult a
kapcsolat. Több alkalommal rendőri segítséggel jutottak be idős,
egyedül élő személy lakásába. Októbertől rendszeres vendég volt
Szatmáriné Berczi Dolóresz az
Érdi Rendőrkapitányság százados
asszonya, aki az időseknek bűnmegelőzési előadásokat tartott.
Napközis tábor 2 turnusban zajlott, összesen 70 gyermek részvételével. Ellátogattak a Csodák
Palotájába, a Tordasi western faluba, ahol aranyat mostak és célba
lőttek.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat „szlogenje” és terveik:
Örömforrásunk az, ha egy családnak/egyénnek lezárhatjuk az
esetét, mert ez azt jeleni, hogy
eljutott arra a szintre, amikor
képessé vált saját problémáinak
megoldására, lehetőségeit, erőforrásait ismét mozgósítani és
használni is tudja.

A bölcsőde 2015. november 2-től
fogadja a 0–3 év közötti gyerekeket. 2017 végén 29 kisgyermek számára volt biztosított a
bölcsődei szakellátás. Valamennyi
kisgyermeknevelő szakképzett.
A szakmai munka magas színvonalának megtartása érdekében
továbbképzéseken vesznek részt.
A Pöttömkuckó Családi Bölcsődében a szülők részéről is igény
merült fel a nem egész hetes
ellátásra, illetve a néhány órás
gondozásra. Ezért a férőhelyek
hatékony kihasználása érdekében
időszakos gyermek felügyelettel
bővítették az ellátást. Ebben az ellátási formában a szülő elfoglaltsága idejére, akár néhány órára
is kérheti gyermeke felügyeletét.
„Bérletrendszer” formájában elindított szolgáltatás lehetőséget
biztosít arra, hogy az otthon lévő
szülő tudja ügyeit intézni, illetve a
kisebb gyermekkel való együttléte
is gondtalan lehessen. Az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan,
lehetőleg a szülővel történik a kisgyermek beszoktatása.

RUMINIVEL TALÁLKOZTUNK
A gyerekek számára közkedvelt
Rumini mesefigurája. A tengerész közlegény kisegér élete fordulatos, lebilincselő olvasmány
mindenki számára. Februárban
lehetőségünk volt színházi előadás
alkalmával átélni kis hősünk kalandjait. Amit eddig csak könyvből
ismerhettek a gyerekek most elevenné vált az előadás során. Szülők
és csemetéik együtt szurkolhattak
Rumininek, hogy az igazság „kardjával” felvértezve megmentse a
hajó legénységét, kiszabadítsa a
tenger hercegnőjét és bátorságával hűségét tanúsítsa barátai iránt.
Az első sorokban ülve diákjaim
testközelből láthatták az eseményeket, és szinte a színpadon érezhették magukat.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt
nagyon tetszett a produkció, és izgatottan várták a folytatást.
Néhány nap múlva osztályunkban

színház-pedagógiai foglalkozást
tartott a Pesti Magyar Színház
egyik színésze. A drámapedagógia
eszközeivel és módszereivel Ruminivé változtatta a gyerekeket,
visszarepítette őket a múltba. A
hős szerepét felvéve harcolhattak
a gonosz ellen az igazság szolgálatában. A kisiskolások életkori
sajátosságait kihasználva játszva
nevelt és tanított a foglalkozás. Az
óra után mintha kicserélték volna
a társaságot, a mese pozitívan hatott személyiségükre.
Mindenkinek ajánlom az előadás
megtekintését, látványos és fordulatokban gazdag. Az elsős gyerekek számára mindemellett kedvet
adott az olvasáshoz, hiszen Rumini
újabb kalandjait a könyvekből kísérhetik tovább figyelemmel.
Grnyedicsné Pataki Katalin
tanító

Idén is szeretnék megrendezni a
Gyermeknapot és két turnusban a
napközis táborukat. Pályáznak az
Erzsébet program keretében is.

,,A JÓ LOVAS KATONÁNAK,
DE JÓL VAGYON DOLGA”
A csoportszoba átalakult ”harctérré”, hős katonák, bátor vitézek
indultak a csatába. Épültek, készültek a nagy karton várak, melyekből
még bunkert is készítettünk.
Néztünk magyar népmeséket, hallgattunk népdalokat és megnéztük
könyvekben, milyen volt a huszárok ruhája. Készítettünk csákókat,
lovakat és kardokat is.
Nagy örömünkre Bölöni Réka is
mesélt nekünk és nagyon élveztük,
ahogyan Lúdas Matyi visszaadta
Döbröginek a verést.

VERSENY AZ ISKOLÁBAN
A Tárnoki II. Rákóczi Ferenc
Sportiskolai Általános Iskola minden évben megrendezi a Komplex
Természettudományi körzeti csapatversenyét.
Idén sem volt ez másképpen, a
"hazai" versenyzők mellett érdi,
battai és sóskúti tanulók is "rajthoz álltak". Iskolánknak fontos
feladata az, hogy a különböző tantárgyak után jobban érdeklődők
számára olyan megmérettetési
feltételeket biztosítson, ahol az

órai munkánál érdekesebb, izgalmasabb körülmények között adhatnak számot tudásukról.
A versenyt Pintér Lászlóné szervezte.
Eredmények:
1. hely: Érdi Bolyai János Általános
Iskola
2. hely: Tárnoki II. Rákóczi Ferenc
Sportiskolai Általános Iskola
3. hely: Andretti Károly Általános
és Művészeti Iskola
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TÁRNOKI SZOCIÁLIS ÉS VÉDŐNŐI HÍREK
TISZTELT TÁRNOKI LAKOSOK!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Schuszter-Kalácska Emese vagyok, 2018. március 1-től
Tárnok Nagyközség III. védőnői
körzetét és a Tárnokon működő
II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola védőnői feladatait
látom el.
Diplomámat 2007-ben szereztem
a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán.
Korábban Zsámbékon dolgoztam.
Három közös gyermekünket férjemmel együtt Százhalombattán
neveljük.
Schuszter-Kalácska Emese
védőnő

NAPKÖZIS TÁBOR 2018
Megkezdődtek a jelentkezések idei táborunkba,
amelynek időpontjai:
június 18–22.,
illetve június 25–29.
A bázisunk változatlan (Idősek Klubja),
a foglalkozások 8.00 – 16.00 óráig tartanak.
A tábor várható költsége:
7500 Ft/hét/fő,
amely tartalmazza
a napi háromszori étkezést,
az utazások, és belépődíjak összegét.
A programokban szerepel:
buszos vagy vonatos kirándulás,
gyalogtúra, kézműves- és sportfoglalkozás.
A jelentkezési lapok már átvehetőek intézményünkben:
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat,
Fő u. 61. (Idősek Klubja).
A jelentkezőket a maximális létszám eléréséig,
a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni.

Kürthy Miklósné
intézményvezető
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TIPEGŐ BÖLCSŐDE
A gyerekek elalvási nehézségeiről
szeretnék néhány gondolatot írni.
Gyakran tapasztaljuk, különösen a bölcsődébe újonnan érkező
gyerekeknél, hogy bár a gyermek
fáradt, mégis tiltakozik az alvás
ellen, a szülők pedig el is mondják,
hogy problémás az elalvás.
A bölcsis korú gyerekek alvási
igénye napi 10-12 óra. Természetesen egyéni eltérések lehetnek.
Az alvás az idegrendszer védekező mechanizmusa a kifáradás
ellen, eredménye pedig a kipihent,
aktivitásra kész állapot.
Mi is kell a „sikeres” elalváshoz? A
zavartalan, nyugodt alvás feltételei közé tartozik az általános jó közérzet (nem fáj semmi, nem éhes,
nem szomjas stb.), az aktív ébrenlét, szabad levegőn tartózkodás,
a megfelelő ágy, ruházat, hely,
hőmérséklet, az alvási hangulat
megteremtése (például kedvenc
állatka, nyugalom), és a biztonságot adó felnőtt. Fontos az alvás
napirendbe illesztése is.
Tapasztalataink szerint a szülők

különböző technikákat alkalmaznak a gyermek elaltatására. Csak
néhányat emelnék ki: szoptatás,
ringatás, simogatás, összebújás.
Bármelyik bevezetése mellett
is döntenek a szülők, tudniuk
kell, hogy a gyerek azt meg fogja
szokni, a szülőnek a későbbiekben
pedig feszültséget jelenthet. A
gyerek ahhoz is képes hozzászokni, hogy ágyában fekve, önállóan
aludjon el.
A bölcsődébe kerülő gyerekeknél
erre törekszünk, bár kezdetekben
természetesen alkalmazkodunk a
családi szokásokhoz.
Szeretném kérni, hogy aki a
2018/2019-es gondozási-nevelési
évben bölcsődébe íratná gyermekét, az május végéig jelentkezzen
a bölcsődében személyesen, telefonon (23/610 405) vagy email-ben
(tipegobolcsode@tarnok.hu).
Misnyovszkiné Révész Katalin
bölcsődevezető

ÓVODAI HÍREK

„FEL, FEL ÓVODÁSOK A MOZGÁSRA!”
Ezzel a mottóval és szellemében
indítottuk a március 15-i hetet a
Mesevár Óvoda Templom utcai
Telephelyén. A három csoportunkban a hétfői, keddi napokon a mozgásé a főszerep, így az ünnepet az
életkori sajátosságok figyelembevétele mellett átültettük ebbe a
tevékenységünkbe.
A Micimackó csoportosok az újdonság erejével használták a mozgásfejlesztő hatású, a frontálisan
használható ejtőernyő eszközünket. A Malacka csoportosok a
nagymozgásokat, mozgáskoordinációt fejlesztő Greiswald-padot
használták a mozgás napjukon. A
Kenguru csoportosok a drámapedagógia eszközeivel idézték meg a
katonák lovas tudományát; a „Gyí,
paci paripa” és a „Gyí, te paci” mondókákkal, valamin az „Aki nem lép
egyszerre” c. gyermekdallal masíroztak. Az erőpróbákat is kiállták
a tevékenység alatt: bordásfalon

függeszkedtek,mesebeli lovaikon
akadály felett átugrottak, gerendán egyensúlyoztak „folyón átkelve”. Minden elvégzett feladatért
jutalomgombákat nyertek, a játék
végén pedig pozitív megerősítést,
elismerést. Ám, nem csak erőnlétüket tették próbára a gyerekeink,
hanem az óvoda dekorációjáért is
megtették a magukét!
Az óvoda falait is dekorálták a gyerekek az ünnep jegyében, kicsik és
nagyok egyaránt. Hajtogattak lovat, kokárdát, és készítettek nemzeti színű virágot is. Ezen a héten
még saját készítésű lovacskát is
fognak készíteni barkácsolás keretében zokniból és nádból. Az
ünnepünket képekben is élvezhetik az olvasók, kérjük fogadják sok
szeretettel tőlünk:
a Mesevár Óvoda
dolgozói és óvodásai.

TÉMAHÉT ÉS PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS
A DÓZSA GYÖRGY ÚTI ÓVODÁBAN
Az érzékelés, észlelés fejlődése gyermekkorban igen intenzív, sok-sok
tapasztalás útján egyre kifinomultabbá válik. Megfelelően irányított
játékok előrelendítik a gyermeki
percepció fejlődését, s megtámogatják a sikeres iskolakezdést. Ennek tudatában szerveztem a Piros
csoportban az érzékelés, észlelés
témakörét feldolgozó témahetet,
amely sok újdonságot, meglepetést
tartogatott a gyermekek számára. Mezítlábas járdát készítettem
különböző felületű, formájú, színű
anyagok felhasználásával, annak
érdekében, hogy minél sokrétűbb
taktilis tapasztalatszerzéshez juttassam óvodásaimat. Az ízlelés
fejlesztésére különböző ízű folyadékokat kínáltam, a gyermekek
feladata az ízek beazonosítása volt.
Kókuszreszeléket szaglás alapján
kellett felismerni, majd következett
az újabb kóstolás: kókuszgolyót
gyúrtunk, nem is keveset, hiszen

még a szülőknek és kistestvéreknek
is jutott belőle. A hétre tervezett
vizuális tevékenységben a látásé volt a főszerep. Csillag és hold
alakú gipszfigurákat festettünk ki
foszforeszkáló festékkel. A figurák
a sötétben világítanak, ezt meg is
néztük a varázsdobozunkban.
A témahét egybeesett pedagógus
minősítő vizsgámmal, így a minősítő
bizottság tagjai is részesei lehettek
az innovatív tevékenységeknek. De
ne gondolja senki, hogy az óvodások hagyták őket tétlenül ülni! A
kifestett gipszfigurákat meg kellett
nézniük, hogyan világítanak a varázsdobozban, s a kókuszgolyóból
nekik is jutott. A hét, különösen a
keddi nap igen izgalmasan telt, a
gyerekeknek azért, mert érdekes
tevékenykedésben lehetett részük,
nekem pedig azért, mert mégiscsak
nagy tétje volt a délelőttnek!
Illés Ágnes

MEGHÍVÓ
A Mesevár Óvoda óvodapedagógusai és óvodásai sok szeretettel várják a leendő Óvodásokat és Szüleiket nyílt napjaikra, rendezvényeikre melyen betekintést nyerhetnek az óvodai tevékenységekbe.

NYÍLT NAPJAINK
• április 20. 9.30 Sportnap a Mesevár Óvoda Templom utcai Telephelyén (Templom u. 15.)
• április 26. 16.00 Apa nap a Mesevár Óvoda Marton utcai Telephelyén
• május 9. 15.30 Óvodanyitogató játszódélután a Mesevár Óvodában (Templom u. 14-15.)
• május 10. 15.30 Óvodanyitogató játszódélután a Mesevár Óvoda Dózsa György úti Telephelyén
• május 11. 1530 Óvodanyitogató játszódélután a Mesevár Óvoda Marton utcai Telephelyén
• május 25. 14.00 Családi délután a Mesevár Óvoda Dózsa György úti Telephelyén
• június 1. 13.30 Pitypangos piknik a Mesevár Óvoda Marton utcai Telephelyén
• június 4. 10.30 Nemzeti Összetartozás Napja Egészségház mögötti focipályán mind a négy
óvoda gyermekeinek részvételével
• június 8. 16.30 Apák napja a Mesevár Óvodában (Templom u. 14.)
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TAVASZ AZ ASSZONY MŰHELYBEN
A műhelyt látogató tárnoki, Sóskúti asszonyok az élet szinte valamennyi korosztályát képviselik.
Vannak közöttünk lányok, kisgyermekes anyukák, középkorú,
dolgozó nők és nyugdíjasok.
A kézműves feladatokban mindenki azonos eséllyel indul és
nagyszerű látni, hogy a generációk hogyan tudnak a megvalósításban együttműködni.
Február végén egy klasszikus női
munkával, a hímzéssel foglalkoztunk. Ezen belül is a gyönyörű
beregi keresztszemes népi hímzéssel, amelyhez a Tárnokon élő
Lőrincz Györgyné Máriától kaptunk hozzávalókat és útmutatásokat.
Sokan vártuk márciusban a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó
sibálás felidézését Muskovicsné
Szabó Mária és családja segítségével.

megfonhatta saját sibáját, amely
egy izgalmas nyolcas fonás nyers
fűzfa vesszőkből. A sibával a
tárnoki fiúk húsvét hétfőn „fenekelték” el a lányokat, ami a jó
hangulaton túl – a népi hiedelem
szerint – a lányok egészségének,
szépségének,
frissességének
megőrzését biztosította. A lányok ezt színes szalagok sibára
kötésével köszönték meg.
Reméljük, az itt készült sibákat
ebben az évben használják is készítőik, és talán valamivel mi is
hozzá tudtunk járulni szép hagyományaink megőrzéséhez.
Áprilisban és májusban két alkalommal a zöldvesszős kosárfonásé lesz a főszerep, amit a
gyöngyszövés érdekes technikája
egészít majd ki.
szerző: Hajtóka

A tárnoki nagyhét régi szokásainak bemutatása után mindenki
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BEMUTATKOZIK AZ IHAROS NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
még, hogy egyedülálló népi kézműves örökségünket határokon
innen és túl, egész Európának is
megmutassuk.

Erre a virtuális kanapéra minden hónapban egy Tárnokon
működő civil szervezetet hívunk
meg egy rövid beszélgetésre,
bemutatkozásra.
Szervezet pontos neve:
Iharos Népművészeti Egyesület
Szervezet elnöke: Ament Éva
Mikor alakult? 1996-ban és szinte kezdetektől tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének
Milyen fő területen tevékenykedik a szervezet?
Hagyományőrzés, magyar népi
tárgykultúra kutatása, megismerése, gyakorlása és oktatása.
Szlogen, jelszó, hitvallás:
Ismerjük meg hagyományos népi tárgykultúránkon keresztül
múltunkat, szokásainkat s értékeinken át ablakot nyithatunk
jövőnkre is. Kiemelt feladatunk
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Mi a szervezet fő célkitűzése?
Összegyűjteni a Zsámbéki-medence népi iparművészeit, Népművészet Ifjú Mestereit, Népművészet
Mestereit és kézműveseit. Bár a
legtöbb alkotónk magányosan dolgozik műhelyében, mégis előnyt
jelenthet, ha egy szakmai szervezet támogatja. Tagjaink közé nem
pusztán jelentkezéssel, hanem a
szakmai múlt bemutatásával (Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály zsűri értékeléseivel,
szakmai díjak meglétével, egyéb
néprajzi referenciákkal) lehet jelentkezni.
Tagjainktól alapvető elvárás, hogy
munkájukat tudásuk legmagasabb
szintjén végezzék, folyamatos tanulással képezzék magukat, szakmai pályázatokon induljanak, no
és munkájukat időről – időre kiállításokon is megmutassák.
Szervezet eddigi programjai:
Állandó programjaink:
-„Óperencián innen…” előadássorozat, melynek keretében néprajzzal, a népi kultúra magyar és
egyetemes kitekintésével is várjuk tagjanikat és az érdeklődőket
- HÉTPRÓBÁS játékok családoknak, melyekkel különböző kulturális programokon, fesztiválokon
találkozhatnak az érdeklődők
- HÉTHATÁRON szakmai gyűjtőutak kézműveseknek, néprajzkutatóknak
- Értékmentő Tábor Gömörszőlősön, melyen az ország jeles
bútorfestőit, templomfestőit fogjuk össze, de jelen vannak egyéb
mesterségek kiváló képviselői is
(szövők, csipkeverők, kovácsok,
hímzők, bőrművesek)
- „Úton Betlehembe..” tárgyalkotó
pályázat gyerekeknek
- Luca-napi Sokadalom Tárnokon
- kézművesség és néprajz oktatá-

sa a Budaörsi Mindszenty Katolikus Iskolában
Mire a legbüszkébb a szervezet?
Megalakulásunk óta közel 300
saját szervezésű programot tudhatunk magunkénak, jelenleg
60 taggal. Kiemelt partnerünk a
Hagyományok Háza, a Nemzeti
Művelődési Intézet és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége.
Támogatóink – az egyéni mecenatúrán túl – a Nemzeti Kulturális
Alap, a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Együttműködési Alap is. Alkotóink állandó
kézműves oktatói a Hagyományok
Háza akkreditált képzéseinek, jelen vannak az ország 4 kézműves
iskolájában. Részt vettünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megrendelésére a Nemzeti Kézműves Stratégia kidolgozásában.
jelenleg szervezői vagyunk az
áprilisban a Műcsarnokban nyíló
Népművészeti Szalonnak, mely 60
év után ismét a népi tárgykultúra
fellegvára lesz 2018-ban.
Határainkon túl is jól ismernek
bennünket, szinte jobban, mint
szűkebb környezetünkben, kell ennél több?
Hol találkozhatunk személyesen
a szervezettel?
Elsősorban a Luca-napi Sokadalmon, de a térség kiemelkedő kulturális programjain is.

Elérhetőség (web, FB, mail, telefon):
web: www.iharoskezmuvesek.hu
FB: Iharos Népművészeti
Egyesület
mail - ament.eva@t-online.hu
mobil: +36-30/23-43-887
Számlaszám, ahova a szervezet
adományokat fogad:
B3 TAKARÉK Szövetkezet
64800080-18009279-00000000
Gyűjtheti-e a szervezet az adó
1%-ot? Ha igen, milyen adószámra?
A szervezet az adó 1%-os felajánlásokat a 61742202-1-13 adószámra várja. A befolyó összeget évek
óta játszóházi alapanyagokra költenek, ezáltal is minél szélesebb
körűvé téve azt.

„SOHA NE ADD FEL”
Egy szerény, 17 éves Tárnok-Margitligeti fiatalember, Parádi Péter
Oresztész üzenete ez mindenki
számára, aki kétszeres nehézsúlyú Junior spanyol bajnok, (2017,
2018) talán egy kevésbé ismert
sportágban a kyokushin karate-ben, ami a legerősebb karate.
A sportágválasztás véletlen volt,
szülei noszogatására az iskolában meghirdetett edzésre ment le
6 éves korában, és ott is ragadt.
7 évesen kezdte a Kyokushin karatét, Sensei Medgyes Erzsébet
jóvoltából, amit Shihan Kurucz
Mihály irányítása és tanítása mellett 2007 óta folyamatosan végez,
napi szinten edz, fejleszti tudását.
2016-ban sikeres vizsgát tett fekete öv 1 danra. 2017 decembere
óta Kőbányára jár Shihan Halász
Károly edzéseire. Halász Vivien
sanpai jóvoltából alkalmanként a
gazdagréti dojo ovis–gyerek csoport oktatásában is részt vesz,
besegít. Ismerkedik a thaibox, K1
rejtelmeivel és a testépítés is foglakoztatja.
2009 óta folyamatosan jár versenyekre, ahol mindig dobogós

helyen végez. Nemcsak itthon,
de külföldön is eredményes versenyző, Szlovák,- Lengyel,-Szerb,Olasz,- Spanyol,- bajnokságokon
mutatta meg tudását nagyon szép
eredményekkel, dobogós helyezésekkel.

Péter mindennapjaiba már teljesen beleivódott ez az életforma. A délelőtt a tanulásé, az érdi
Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Gimnázium 11-es tanulója. A testnevelés mellett az angol nyelv a

kedvenc tárgya. A délután a sporté késő estig.
A küzdő sportokban, – így a kyokushin kataréban is – nemcsak
a fizikai erőnlét számít, fontos a
szellemi jelenlét, illetve a test és
lélek harmóniája, egyensúlya.
Péter elmondása szerint sok mindenre megtanította a harcművészet, elsősorban a tiszteletre, az
összetartásra, csapatszellemre,
arra hogyan segítsék egymást,
higgadtságra és megfontoltságra
nevel. Nem utolsó sorban az agresszió levezetésére is alkalmas.
Úgy véli nagyon kellemes társaságba került, ahol remek embereket, mestereket és tanítványokat
ismerhetett meg.
Kevés szabadidejét a családdal
és barátaival tölti. Kikapcsolódásként kosárlabdázik. Ha ideje
engedi, olvas, a lélektani könyvek
foglalkoztatják, a zenében a hiphop irányzat a kedvence, de szívesen hallgatja Deák Bill Gyulát is.
Távlati tervei az érettségi után a
Testnevelési Egyetem. A sportban
fő célkitűzése az olimpiai és világbajnoki címért folytatott küzdelem.
Ehhez még sok lépcsőt kell megjárnia, de a jó sorozat folytatódik;
március 17-én volt a Kata Magyar
bajnokság Esztergomban, ahol
egyéniben második, csapatban első helyezést ért el.
A következő megmérettetés a
tavasszal megrendezésre kerülő
Diák Olimpia, majd októberben,
immár a felnőttek között a Német
Bajnokság és novemberben, Romániában az Európa Bajnokság a
soron következő.
A kjokusinkai szó jelentése: Találkozás a végső igazsággal.

A kyokushin álló stílusú karate
irányzat, amely előtérbe helyezi a
valós küzdelmet és a hatákonyságot.

Kívánom Péternek, hogy találja
meg a saját igazságát, s hogy ott
állhasson a dobogó legfelső fokán,
álmait, céljait megvalósítva.
Marczell Kiss Judit

17

AZ IRODALMI TEADÉLUTÁNON HALMAINÉ
TÓTH GABRIELLÁTÓL BÚCSÚZTUNK
A februári Irodalmi teadélután
egy szomorú esemény kapcsán
került megrendezésre. Összegyűltünk, ahogy szoktunk szép
számmal a tárnoki versíró, költő és irodalom kedvelő baráti
társaság, csupán Halmainé Tóth
Gabriella hiányzott. Tőle vettünk
végső búcsút ezen a találkozón.

gató rugója volt. Nélküle az Irodalmi teadélutánok nem lesznek
ugyanolyanok, mert ő volt a lelke ezeknek a találkozóknak. Egy
művészetet kedvelő baráti társaságot hozott létre, amit nem
hagyhatunk veszni. Rengeteg
energiával és szeretettel alakította ki az évek során.

A róla és hozzá íródott verseink felolvasása után emlékeket
idéztünk fel Gabiról, elmeséltük
ki hogyan ismerte meg, és hogy
milyen hatással volt az irodalmi életére. Hiszen van köztünk
olyan, aki Gabi bíztatására kezdte el nyilvánosságra hozni alkotásait, és akit ő mutatott be
egy-egy rendezvényen az érdeklődőknek.

A megemlékezésen jelen volt Gabi családja, munkatársai és Szolnoki Gábor polgármester úr, aki
tett egy remek javaslatot, amivel
emléket állíthatunk Gabinak.
Az irodalmi teadélutánt Halmainé Tóth Gabrielláról nevezzük
el, és szeretettel tisztelgünk az
emléke előtt!
Héthyné Kádár Valéria

Mind egyetértettünk abban,
hogy a helyi irodalmi élet moz-

ÖRÖKKÉ SZÍVÜNKBEN ŐRZÜNK!
Auer Vera! Tárnoki ismerőseid
nevében is búcsúzom Tőled! Neked köszönhetem, hogy 26 éve
veled egy utcában lakhatok… Te
a Jókai Mór utca 76-ban, én a
67-ben!
Budapesten, Zuglóban másfél
évtizeden keresztül egy házban
laktunk kellemes barátságban.
Ismertük egymás gondjait, baját,
kisfiaink gyermekkorát.
Együtt jártunk kirándulni, gombát szedni, campingezni. Színház, mozi, múzeumok, közös szép
emlékeink!
Éltünk az élet napos oldalán.
Édesapád által épített Duna parti
nyaralóban együtt volt a Szemere és Auer család apraja nagyja.
Mi is veletek lehettünk sok-sok
alkalommal! Boldog fiatal évek:
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tanulás, oklevelek, diplomák,
okos gyerekek, unokák.. Kell-e
ettől nagyobb boldogság?
Életünk rögös bukdácsolásainál
is mindig bátorítottuk egymást…
Idős korunkra befelé forduló,
távolságtartó lettél mindannyiunkkal szemben, fájdalmaiddal
egyedül maradtál…
Ehhez óriási lelkierő kellett részedről. A mi lelkiismeretünk
szerint fölmerül a kérdés:
MI LETT VOLNA HA ELFOGADTAD VOLNA AZ IDŐBEN TÖRTÉNŐ ORVOSI BEAVATKOZÁST?!
Most már késő ezen gondolkodni! Szomorú szívünknek gyógyír:
a bátorságod, okosságod, bízunk
a lélek örök létében, egyszer
majd ott fönn találkozunk.
KM

Köszönetet mondok mindenkinek,
akik ismerték, tisztelték és szerették...
Kérem őrizzék meg szívükben, Sármándi Pál emlékét! (KM)
Pihenj Sármándi Pál! Szenvedésnek vége.
Változhatatlan már bizonyosság
ténye.
Elragadt a halál önző kedve, kénye.
Nem pumpál vért a szív. Nem lélegzik gége,
s lehunyt pillák alatt éj-gyász-feketébe
szemhéjaktól takart, s matt lett
szemed fénye,
s csekény feltámadás hangyányi
reménye.
Hiányzik személyed Sármándi Pál,
tudod?
Intelligenciád, hangod, orgánumod,
társaságod, bölcs és szerény jelenléted,
s bánjuk, hogy mostanság rég jártunk felétek,
s, hogy rég találkoztunk. Gyászhír
megrendített,
s szíven talált, s fájón elkeserít
minket.

Tollat, mikrofont, s az ecsetet leraktad,
s lábad ismeretlen, hosszú útra
baktat,
elengedve párod gyámolító kezét.
S bántó kínt, s fájdalmat éreztetek
ezért.
Lelked elszállt, mára porhüvely
elégett.
Ám velünk maradtál. Nem felejtünk Téged.
Agyunkba, elménkbe emléked, beégett,
s szívünkben őrizzük távozó személyed.
Továbbmész. Utadon Érted szól a
harang,
s általunk szeretett lelked, velünk
marad.
Magyar András
Tárnok, 2018. március 15.

OLVASÓNK ÍRTA
Lakossági kérdéseket, észrevételeket kapott szerkesztőségünk. Íme itt
egy csokor belőle:
Olvasónk már az írásának legelején
leszögezi: „a háziorvosom is megmondta, hogy a kákán is csomót keresek. Mindezt azért, mert egy szuper
időpontfoglaló rendszer ellenére fél óra
múlva már nem bírtam és beszóltam,
hogy itt vagyok. A dologhoz hozzátartozik, hogy a képernyő sem működött,
ahol a foglalást ellenőrizni lehetett volna. Na mindegy.”

járat a faluba. Végre. Ide nem jutnak el
a hírek. Se újság, se gyors internet, se
Tárnok honlap, se falugyűlés, se rendőrnap. A baj az, hogy a hírmorzsákat
is úgy kell kiböjtölni, mire átjön. Lassan
belefáradok a böngészésbe. Szeretnék
értesülni a közmeghallgatás, a testületi
ülés, stb. időpontjairól. Gondolom ezek
nem titkosak és jó előre ismert a témájuk. Hasonlóképpen, mint a művház
rendezvényei. Azokat lehet tudni. Mikor
lesz végre kezelhető honlap ahol a Tárnokhírt is lehet olvasni?”

Kedves Olvasónk észrevételeinek
kapcsán megkérdeztük az illetékeseket, akiktől a következő választ
kaptuk: „A Művelődési Házzal kapcsolatban az olvasói levélben leírt
adatok nem fedik a valóságot. Az
önkormányzat nyilvános testületi határozataiból ez részletesen nyomon
követhető. A teljes épület állapotfelmérése megtörtént. Az önkormányzat a teljes épület felújítására tervet
készíttetett. Azonban az épület teljes
felújítására nem volt biztosított a teljes forrás, a 2009-ben kiírásra került
pályázat a tervezettel szemben csak
szűkített forrással jelent meg így a
„Településközpont fejlesztés KMOP2009—5.2.1./A” elnevezésű, intézményi felújítási célra is pályázható kiírás
alapján a terv első két üteme valósult
meg. A színházterem felújítása nem.
Nem került sor tehát a teljes épület
felújítására, különösen nem "alakították át az egészet pár száz millió forintért". A pályázaton elnyert támogatás
a tervezettel szemben 96,6 millió forint volt.”

Szerkesztőségünk számára furcsán
hangzik, hogy olvasónk a saját maga
által megismert dolgokról és információkról ír, majd mégis azt állítja,
hogy nem jutnak el a lakóhelyére az
információk. A Közmeghallgatás
és a Képviselő-testületi ülések időpontjairól a www.tarnok.hu oldalon
is tud tájékozódni. Továbbá a www.
tarnokhir.hu oldalon a print menüpont alatt az aktuális lapszámunk is
elérhető. A www.tarnokhir.hu oldal
felhasználóbarát weboldal, egyszerű
menüsorral, a híráradatot intézményi
hírekre bontva. Továbbá nyomtatott
újságunk híreinek nagy részét a már
online felületen is közzétett híreink
teszik ki. Összességében tehát igyekszünk több felületen is tájékoztatni a
lakosságot, egyrészt a nyomtatott újságon keresztül, másrészt weboldalunkon, valamint ahhoz kapcsolódóan
facebook oldalainkon keresztül is.
Továbbá arra is szeretnénk felhívni kedves Olvasónk figyelmét, hogy
minden kötelező, hivatalos döntés,
felhívás, program a törvények által előírt határidőben megjelenik az
önkormányzat hivatalos honlapján
– www.tarnok.hu –, valamint kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatalban és a település hirdetőtábláin
valamint a forgalmasabb üzletekben,
ez utóbbi csak önkéntes vállalás
alapján. Ez a Polgármesteri Hivatal
és annak vezetője, a jegyző feladata
és felelőssége. Szerkesztőségünk információi szerint ezek rendre meg is
történnek. Minden ilyen adat minden
érdeklődő számára hozzáférhető.
Nyomtatott újságunk nem az önkormányzati döntések sorrendjében,
hanem lapzárta-időpontok szerint
jelenik meg. Feladata a hírek közlése,
a megfelelő szakmai, szerkesztési,
időrendi, fontossági sorrendeknek és
lehetőségeknek megfelelően, figyelembe véve a terjedelmi korlátokat.

Kedves Olvasónk levelében továbbá
azt is kifejti: „Azért van mozgás is.
Olvasom a fészbukon, hogy internet
bővítés lesz az Öreghegyen. Meg busz-

Olvasónk levelét ezután így folytatta: „Mivel közpénzből finanszírozott
újságról van szó, elvárható, hogy
ellenzéki pártok is helyet, felületet

Folytatta: „Megyek a Kertbarát körbe
(ez egy, a kertkedvelők által megalkotott baráti összejövetel, amelynek
helyszínét az önkormányzat, művelődési ház ingyenesen biztosítja –szerk.),
a művház átriumában 2 vödör fogja
fel a csepegő vizet. A harmadik helyen
nincs, mert vagy kevés a vödör, vagy
ott nem csöpög annyira. A nagyterem
gondosan le van zárva. Életveszélyes. Magyarul, a kis termeken kívül
nincs hely a házban népesebb rendezvényre. Elgondolkozom, hogy pár éve
renoválták, alakították át az egészet
pár százmillió forintért. Nem volt pénz
állagfelmérésre? Most újra kuncsoroghatunk megint pár százmillióért, mert
természetesen nincs erre ennyi pénze
az önkormányzatnak.”

kapjanak. Sajnos ilyennel nem találkozom. Ez igaz. De talán senki nem
vette a fáradságot, hogy írjon. Könynyebb morgolódni, hogy úgyse lehet.
Hozzáteszi: „Leginkább mindenhol a
gyűlölködés megy.” „Pedig ebből elegük van az embereknek. Ezt tudomásul kellene venni az elvakult hívőnek,
mindkét oldalon”. „Cenzúrázás. Mivel
kampányidőszak van, a Tárnokhírből
Aradszki folyik. Ez rendben van, de
hol az ellenzéki jelölt, vagy jelöltek?
Egyébként megírtam /és nem is törölték/, hogy nem tartom megválasztásra
érdemes politikusnak. Két vagy három
ügyben kértem a segítségét, de szóra
sem méltatott. A legfontosabb a pofátlanul magas gáz belépési díj. Mint a
parlament energiaügyi bizottságának
az elnöke, abszolút érintett lenne. Simán átpasszolt a fogyasztóvédelemhez. Akik mindent rendben találtak. 100
méterért 2,5 millió forint. Tényleg rendben van. Most ingyen meg kell csinálniuk. Köszönöm Aradszki Úr. Nyilván ön
intézte el. Mint ahogy a többi támogatást is. Megpiszkáltam a polgármesterünket, hogy ne általánosságokat írjon,
hogy dolgozik, kampányol, támogat,
stb. Konkrétumot. Mi nem valósult volna meg nélküle? Óvoda. Biztos? Nincs
több. Most itt lenne az alkalom a tömjénezésre”.
Szerkesztőségünk az Olvasónk által leírt információk hitelességét
nem tudja leellenőrizni, továbbá
azt sem tudja garantálni, hogy a
leírt események megtörténtek –e
a valóságban, így azokért a felelősséget sem tudja vállalni.
Amit azonban szeretnénk kiemelni,
hogy a Tárnokhír, Tárnok Nagyközség
Önkormányzatának lapja. Politikai
pártok nem hirdetnek benne.
A politikai pártok saját kampányukat
saját csatornáikon keresztül juttatják
el a lakosok részére, ez nem az önkormányzat ügye. Választókerületünk,
így Tárnok jelenlegi országgyűlési
képviselőjének terveit, beszámolóit,
elképzeléseit megosztani a lakosság
tájékoztatásának a része.
Az hogy ki, kit tart megválasztásra
alkalmas politikusnak, szubjektív, ezt
döntse el mindenki maga.
Ami biztos, hogy szerkesztőségünk
beszámol minden Tárnokot érintő
fejlesztésről, azokról is amelyek dr.
Aradszki András országgyűlési képviselőnk hathatós közreműködésével
jöttek létre.
A teljesség igénye nélkül ilyen volt
többek között az is, hogy megvalósulhatott az elmúlt harminc év első,
zöldmezős önkormányzati intézményi

beruházása, a „Tárnoki Tipegő” bölcsőde megépítése. Ezzel párhuzamosan
pályázaton nyert 25 milliós támogatással önkormányzatunk felújíthatta a
Pitypang Tagóvoda épületét.
Nagyon friss és legalább ennyire nagy
jelentőségű az az eredmény, hogy –
hosszú várakozás és tengernyi háttérmunka után – nemsokára megkezdődhet Érd határában a Sóskúti út – Vadlúd
utcai kereszteződés körforgalommá
alakítása, ezzel pedig megszűnik majd
az évek óta fennálló kaotikus közlekedési állapot és a balesetveszély. Megvan rá a pénz, jelenleg a közbeszerzési
eljárás zajlik. Ez sokak számára jelent
megoldandó problémát a mai napig, de
a jelenlegi tarthatatlan állapot hamarosan meg fog szűnni.
Sokak kedvencét, a vasútállomásnál
létesített kültéri sportparkot sem
hagyhatjuk kis a felsorolásból. A legutóbbi hír pedig, hogy Tárnok óvodafejlesztésre és kapacitásbővítésre 170
millió forintot kapott (ilyen összegű települési támogatásra a rendszerváltás
óta nem volt példa Tárnok esetében).
Ezen kívül egy 4 csoportos óvoda építésére pályázik településünk, amelynek
összköltsége előreláthatóan 480 millió
Ft.
Tervként szerepel pályázat segítségével az Egészségház felújítása,
melynek összköltsége 350 millió Ft.
Az iskola felújítására vagy új iskola építésére is pályáz Tárnok
közel 1,5 milliárd Ft értékben, valamint 100 millió Ft-ból tervezi a település négy újabb utca felújítását.
Településünk Ifjúsági Park építését is
megcélozta. Pályázati eljárás keretében megindult a Berki úti Sportcentrum
fejlesztése is, a terület sport és szabadidős célokat szolgál majd a kiszolgáló
épület és a pályák kialakítása mellett.
És akkor még nem ejtettünk szót az
Odlúk településközponttá fejlesztéséről, no meg a tervezett kereskedelmi és
turisztikai fejlesztésekről, a mezőgazdasági tevékenységek fejlesztéséről.
Szerkesztőségünk abban bízik, hogy a
jövőben továbbra is egyre több településünket érintő fejlesztésről számolhat
be.
Olvasónk végül levelét azzal zárta,
amivel kezdte: „hogy valóban még a
kákán is csomót keres.”

Szerkesztőségünkhöz nagyon sok
kérdés érkezik, amelyekre igyekszünk válaszolni, azonban a megjelenés mindig a lapzárta idejéhez,
valamint terjedelmi korláthoz kötött.
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AKTÍVANYU – SCHUBERT DÓRA

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

Így kezdődött...
Kisgyermekkoromban a „Mi szeretnél lenni?” kérdésre évekig nagyon határozottan azt feleltem,
ügyvéd. Elképzelni sem tudom, ezt
hogyan találtam ki, miért éppen
ügyvéd, de eltántoríthatatlan voltam. Aztán, ahogyan cseperedtem,
és az ifjúsági regények után már
a komolyabb, felnőttesebb könyveket faltam sorra, észrevettem,
hogy mindegyik könyv a pszichológiáról, az emberi viselkedésről, és
terápiás történetekről szól. Nagy
kedvencem volt – és ez a mai napig
így maradt – Popper Péter, aki-

nek a könyveit bárkinek jó szívvel
ajánlom. Ennek a felfedezésnek,
és még számos más tapasztalatnak a kapcsán egyértelmű lett
számomra, nem lehetek más,
csakis pszichológus. Az egyetemi
tanulmányaimat az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen végeztem
klinikai- és egészségpszichológia
szakirányon kitüntetéses diplomával, később ugyanitt elvégeztem a
krízis tanácsadó szakpszichológus
szakképzést is. Időközben négy
belvárosi szakközépiskola – vagy
mai nevén szakgimnázium – iskolapszichológusaként dolgoztam,
ahol 2500 14-24 év közötti serdülő,
illetve fiatal felnőtt tartozott hozzám. Emellett magán praxisban is
vállaltam klienseket Budapesten,
valamint elvégeztem a gyászcsoportvezetői és a pályaorientációs
konzulens képzéseket. 2016 áprilisában megszületett a kislányom,
így a teljes munkaidős állásom
megváltozott, a valaha volt legcsodálatosabb szerepbe kerültem,
főállású édesanya lettem. Jelenleg
részmunkaidőben vállalok egyéni
terápiás munkákat, illetve családés párterápiákat.
A legfontosabb dolog számomra
abban, amit csinálok...
Sok édesanya mesélte nekem,
hogy mióta anya lett, végre jut
ideje arra, amire korábban a
munkája mellett nem, az önmegvalósításra. Én abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy
számomra a munkám jelenti az
önmegvalósítást, a hobbit, és a
feltöltődést. Minden alkalommal
nagy örömmel tölt el, amikor egy

kliens terápiára jelentkezik, mert
bár ő akkor még általában csak
azt érzi, hogy bajban van, és elakadt az életében valahol, én már
tudom, hogy elindult a változás, a
javulás útján, hiszen megtette az
első lépést azzal, hogy a felismerte, segítségre van szüksége, és a
problémája megoldásához szakszerű támogatást keresett. Csodálatos támogatni és megfigyelni
a hozzám fordulókat abban, ahogyan a közös munka során kidolgozzák magukból a megoldásokat
és megtalálják a kiutat. Hiszek abban, hogy mindenki már a kezdet
kezdetén birtokában van a problémája megoldásához szükséges
képességeknek és erősségeknek,
s csupán egy támogató társra,
egy külső szempontra van szüksége ahhoz, hogy rendezze nehéz
helyzetét.
A családokkal és párokkal való munka különlegessége pedig
éppen az, hogy a család minden
tagja jelen van, és együtt dolgoznak a problémán. A terápiás
környezetben nemcsak meghallgatják, de meg is hallják egymás
nehézségeit, kéréseit és érzéseit.
A javuláshoz elég egy egészen kicsi változtatás is, ami azután végigfut a teljes családi rendszeren,
beindítja a nagyobb változásokat,
és így végül helyreáll az egyensúly.
Lépjetek kapcsolatba velem!
https://pszichologuskereso.hu/
pszichologus/schubert-dora
Elérhetőségeim:
schubert.dori@gmail.com vagy
+3630/889-7062

Családom és én....
Schubert Dóra vagyok, krízis tanácsadó szakpszichológus, valamint család- és párterapeuta. Két
éve élek Tárnokon a férjemmel és
gyermekünkkel, Mírával, aki éppen
április közepén lesz két éves. Az
időm nagyobb részét az örökmozgó kislányommal töltöm, rendszeres látogatói vagyunk a tárnoki és
környékbeli babás programoknak.
Amikor épp nem az anyaság örömeit élvezem, akkor felnőttekkel
és 14 év feletti serdülőkkel dolgozom egyéni üléseken, vagy családés párterápiát végzek.
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BELÁN GERGELY

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

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

Tel:
06 30 560 8052
www.kapukert.hu

NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓKÉRT
KÖVESSEN
MINKET ONLINE:

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE:
Betanított öntödei dolgozó

WWW.
TARNOKHIR.HU

HIRDETÉSFELADÁS:
INFO@TARNOKHIR.HU

+36 20 352 2271
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Öntvénytisztító
Esztergályos

JUTTATÁSOK:
• Órabér munkakörtől függően
• Munkába járás költségeinek megtérítése
• Étkezési hozzájárulás

JELENTKEZÉS:
• Személyesen: Sóskút, Fő u. 14. (8-14 óra között)
• Önéletrajz megküldésével e-mailben: boszmet@t-online.hu
• Telefonon: 06 23 348 049

Automata
mosógép
javítás
garanciával,
hétvégén is.

Javítás esetén
ingyenes
kiszállás.

06 (20) 288 5148

Az ARANYALMA Lélekmentor Egyesület
ismét várja a lelkes kertészek jelentkezését
„A legszebb konyhakertek” programba!

Akár kicsi, akár nagy, bátran nevezze be konyhakertjét, és
mutassa meg másoknak is a kertészkedés örömeit!
Minden nevezőt értékes ajándékok várnak!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. június 15.

Jelentkezési lap kérhető és
leadható a Tárnoki Művelődési
Házban és a Ligeti Falatkában.

További részletek és online jelentkezési lap itt:
www. aranyalmalelekmentor.wixsite.com/alme/futo vagy az
aranyalma.lelekmentor@gmail.com e-mail címen.
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