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A Tarjáni Élet havonta megjelenő 

tájékoztatójában rendszeresen 

várjuk mindazon lakótársaink 

írását, akik szeretnék elmondani 

ill. közzétenni véleményüket vagy 

meglátásaikat a tarjáni városrészt 

érintő kérdésekről. 

E havi hirdetmény, nemcsak 

program közlésre vagy 

vélemények közzétételére szolgál, 

hanem a megvalósítandó 

tevékenységek eredményeiről is 

beszámol, ill. hírt ad. Ugyancsak 

fontos jellegét képviseli e 

hirdetménynek a tarjáni családok 

bemutatkozásának lehetősége, 

hogy ezáltal is jobban ismerje 

egymást az itt élők lakossága. 

 

Várjuk észrevételeiket az alábbi 

elérhetőségeken:  

kothencztarjan@gmail.com 

kothencztarjan@citromail.hu 

kothencztarjan@yahoo.com 

A hirdetmény szerkesztője: 

Balogh Zsolt  és  Balog Mária 

Jelen hirdetmény nem minősül média 

terméknek ill. nem újság. Pusztán a Tarjáni 

Önkéntes Kör  tevékenységéről tájékoztat 

mailto:kothencztarjan@gmail.com
mailto:kothencztarjan@citromail.hu
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Kedves Tarjáni Lakótársaim! 
 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 

benne…”   /Tamási Áron/ 

 
   Beköszönő levelemmel az a célom, hogy bemutatkozzam, és 

tájékoztassam Önöket. 
Kothencz János, 34 éves, 

szegedi, tarjáni lakos vagyok, a 

4. számú önkormányzati 
választókörzetben élek, vagyis 

ott, ahol Ön/Önök is laknak. 

Pedagógiát, teológiát, 
szociológiát és szociálterápiát 

végeztem. Családommal 

hosszú ideje élek Önök közt. 
Szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekekkel, fiatalokkal és 

családjaikkal foglalkozom, felsőoktatásban tanítok és mentális 
problémákkal küzdő gyermekeknek tartok terápiát. 

Itt, Tarjánban, az elmúlt tíz évben az Ön/Önök 

környezetében élők százait támogattam önkénteseimmel, akikkel 
számos gyermek- és családi programot szerveztünk. Gyakran 

volt alkalmam beszélgetni olyan itt élő lakosokkal, akik 

nehézségeiket, problémáikat, félelmeiket osztották meg velem. 
Egész életemben azt éreztem hivatásomnak, hogy családból 

kiemelt, árva, illetve hátrányos helyzetű gyermekekkel és 

fiatalokkal foglalkozzam. Ma is ez a hivatásom. Azonban az 
elmúlt évek tanulságai rádöbbentettek arra, hogy nemcsak a jó 

szándékomat és önkéntes támogatóim tisztaszívűségét 

szolgáltatom olykor, hanem az általam felkarolt, támogatott és 
gyógyított emberpalántákat is gyakran oda engedem vissza, 

ahonnan kiemelkedni próbálnak. A sok-sok család, akikkel 

Ön/Önök is együtt élnek ebben a lakókörzetben, és akiket volt 
alkalmam megismerni, gyakran fogalmazták meg mindazt, amit 

magam is érzek. Viszonylag kis területen, itt, a Tarjáni 4. számú 

választókörzetben (Zöldfa u., Sás u., Budapesti krt., Erős J. u., 
Hüvelyk u., Retek u., Piroska tér, Szamos u., Tünde tér,  Lugas 

u., Pentelei sor) nagyon sokan (több ezren) élünk együtt. De 

elég, ha ebben a „paneldzsungelben” akárcsak egyetlen 
lépcsőház lakosait nézem. Félünk egymástól… Nem ismerjük 

egymást… Kétszer is meggondoljuk, kivel szállunk be egy 

liftbe. Gyakori konfliktusban találjuk magunkat éppen azokkal, 
akikre támaszkodhatnánk is. Gondolhatnánk, hogy ennek a sok 

embernek e kicsiny, szinte talpalatnyi területen való együttélése 

akár közösségi jelleget is ölthetne számunkra. Falvakban, és 
kisebb településeken, a mienknél jóval nagyobb területen élőknél 

is léteznek közös hagyományok, közös élmények, közös 

ünnepek, közös kultúra, kölcsönös elfogadás, azaz fellelhető a 
közösség…  

Gyakran tűnődtem el az elmúlt tíz évben, hogy a saját 
és a hivatásomnál fogva általam támogatott családok gyermekei, 

fiataljai miért nőnek fel olyan helyen, ahol a közösség megtartó 

és nevelő áldása helyett félelemben és magányban élnek az 
emberek. Mért van az, hogy a mindenkori közéletiség csak akkor 

kérdez meg minket a hogylétünkről és a szükségünkről, amikor 

éppen eszközeként használna minket? Mért „dőlünk be” mégis 
újra és újra? Mért engedjük elhitetni magunkkal, hogy 

gyermekek vagyunk még a demokráciához? Ezekre az általam 

feltett kérdésekre a közelmúltban találtam választ a tarjáni 

gyerekek és családjaik szemében. A válasz így hangzik: „Mert 

reménytelennek tűnik a jövő, és félünk hinni. Ezért inkább 

túlélni akarunk, és elbújunk egy elszemélytelenedett tömegben.”  
Bizonyára sokan sokfélét mondhatnának még ezekről 

a kérdésekről. Természetesen én sem tudhatok mindent. De azt 

tudom, hogy a magam és szeretteim védelmében nem akarunk 
így élni. Ezért a közelmúltban eleget téve számos lakótársam, és 

pártok felkérésének, elvállaltam az önkormányzati 

képviselőjelöltséget mint független képviselőjelölt. 
Természetesen sem most, sem máskor nem voltam, és nem is 

leszek semmilyen pártnak a tagja. Azoknak a pártján állok, 

azokat szeretném képviselni, akik itt laknak a tarjáni 4. számú 
választókörzetben, és akik közt én magam is élek. Nem akarok 

politikus lenni, de képviselni kívánom a politikában azokat, akik 

félnek, akik magányosak, akik hátrányos helyzetet élnek meg, és 
akik számára reménytelennek tűnik a jövő.  

Hiszem, hogy van értelme itt, Tarjánban közösséget 

építeni. Hiszem, hogy van értelme közös hagyományokat 
kialakítani és megélni. Hiszem, hogy gyermekeinket 

biztonságban is leengedhetjük a játszótérre játszani. Hiszem, 

hogy kialakítható az együttérzés és a szolidaritás magunk közt. 
Hiszem, hogy bennünk, mindannyiunkban ott van az a fajta 

közösségi igény, amelyben természetessé válhat, akár az egy-egy 

lépcsőházban való, szomszédainkkal tartott jó kapcsolat is. 
Hiszek abban, hogy a tarjáni lakosok egy életképes közösségben 

élhetnek, ahol a közösségnek megtartó és óvó ereje van. Miután 
elvállaltam a képviselőjelöltséget függetlenként, úgy döntöttem, 

nem várom meg a 2010-es önkormányzati választásokat azzal, 

hogy megkeressem Önt/Önöket. Mindattól függetlenül, hogy 
nyerek-e vagy sem a majdani választáson, máris elkezdtem 

szervezni a Tarjáni Önkéntesek Körét (T.Ö.K.). Ebbe a 

közösségbe olyanokat várunk, akiknek fontos ez a környék és az 
itt élő emberek. Olyanokat, akiknek nem mindegy, hogy hol és 

hogyan élnek. Tennivalónk akad bőven. Jócskán van mit 

tennünk a környezetünk biztonságáért, a gyermekeink 
neveléséért, vagy akár az idős embertársainkról való 

gondoskodásért. Az általam vezetett Tarjáni Önkéntes Kör 

(T.Ö.K.) a közeljövőben indítja be az „idősellátási programját”. 
Ebben az akciónkban azokat várjuk, akik az időseknek való 

ételkihordásban, gyógyszerbeszerzésben, és a velük való 
rendszeres beszélgetésben ill. a róluk való gondoskodásban vagy 

ezek bármelyikében szívesen részt vállalnának, akár ritkán, akár 

rendszeresen. Ugyancsak a közeljövőben indítjuk be a Tarjáni 
Tanodát, ahova olyan gyermekeket várunk, akiknek 

korrepetálásra van szüksége. Főleg olyanokat, ahol a szülő nem 

engedheti meg magának, hogy fizetett korrepetáló tanárokat 
fogadjon gyermeke mellé. Ezeket a gyermekeket ingyen fogják 

önkéntes pedagógus kollégáim és lelkes egyetemista, ill. 

főiskolás hallgatóink korrepetálni. Szomorú tény, hogy a tarjáni 
gyermekek jelentős hányadának azért nincs továbbtanulási 

lehetősége, pontosabban azért nincs több választási lehetősége a 

középiskolai továbbtanulásra, mert komoly tanulási 
problémákkal küzdenek. Gyakran a szülő szabadideje, vagy 

anyagi helyzete lehetetleníti el azt, hogy a gyermek esélyt kapjon 

alaposabb tanulmányi felkészültséggel a választásra. Hosszasan 
sorolhatnám azokat a programokat, amelyeket elindítani 

kívánunk itt, saját környezetünkben, de az ígéretek helyett 

inkább beszéljenek majd tetteink. Amennyiben csatlakozni 
szeretne ehhez a kezdeményezéshez, akár segítőként, akár 

segítettként, vagy akár csak véleményét szeretné megosztani 

velem, úgy kérem, bátran jelezzen vissza, illetve értesíthet a 06-
20/510-08-46-os telefonszámon. Amennyiben beszélgetni, 

tanácsot adni, vagy segítséget kérni kíván, úgy szívesen állok 

rendelkezésére. 
 

 

 

Kedves Tarjáni Lakótársaim! 

 

Tisztelettel és szeretettel várom megkeresésüket, és 
amennyiben meg engedik, magam is keresni fogom Önöket. Úgy 

gondolom, együtt képesek leszünk megteremteni egy 

közösségibb hangulatú Tarjánt, ahol velünk együtt embertársaink 
is reménytelibbnek élik meg közös otthonunkat.  

 

 
Mert… 

 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne…” /Tamási Áron/ 

 

 
Tisztelettel:  

 

 
 

Kothencz János 

Független önkormányzati képviselőjelölt 
Tarjáni Önkéntes Kör (T.Ö.K.) vezetője 



 

 

 

 

 
 

1. T.Ö.K Szociális védőháló 

programrendszere 
 

Gyermekek és fiatalok részére: 

 Tarjáni Korrepetitor Tanoda- 

program: Olyan családok gyermekeinek ingyen 

korrepetálása bármilyen tárgyból, ahol a család 

költségvetése nem tudja fedezni az egy- egy 

tárgyból való korrepetálás díját. Az ingyenes 

Korrepetitor Tanoda elsődleges feladata a 

tarjáni gyermekek és fiatalok, főként a 

szociálisan hátrányos helyzetűek tanulmányi 

felzárkóztatása (ha az szükséges), és 

tanulmányi előmenetelük erősítése. 

 

Felnőttek, szülők és családok részére: 

 Szociális munkások és pedagógusok 

bevonásával szociális támogatások 

közvetítése, megkülönböztetett figyelemmel az 

olyan lakosok, ill. családok esetében, akiknek 

nehézségeik vannak az önérdek-érvényesítő 

képességeikkel. 

 Csonkacsaládos és többgyermekes 

családok gyermekvédelmi programokban 

való részvételének elősegítése és a 

gyermekvédelmi támogatói rendszer 

elérhetőségének biztosítása. 

 Havi 5 órában ingyenes 

gyermeknevelési szaktanácsadás klinikai 

gyermekpszichológus és mentálhigiénikus 

bevonásával. 

 

Idősek részére: 

 

 Idősebb lakótársaink részére 

(igényjelzés alapján) önkéntes 

közreműködéssel gyógyszerbeszerzés, 

ebédkihordás, bevásárlás, postai és hivatali 

ügyintézés. 

 Egyedülálló és magányos idős 

lakosaink számára látogatói háló biztosítása. 

Ez azt jelenti, hogy mindazon idős 

embertársaink, ill. környezetünkben élő, 

sokszor magukra hagyott lakótársaink 

(amennyiben kérik), úgy a Tarjáni Önkéntes 

Kör tagjai, családanyák, családapák és 

egyetemista korú fiatalok összefogásával 

próbálnak társaságot nyújtani az egyedüllét 

ellen. 

 
Valamennyi lakos támogatása és segítése 

a szociális biztonság elérésében. 
 

 

2. T.Ö.K. Sport programok 

 A T.Ö.K elindítja a tarjáni futball torna 

bajnokságot, fenti mellett tervezünk még 

ping-pong és csocsó versenyeket.  

 

 

 

 

 

3. T.Ö.K. közbiztonsági 

kezdeményezései 

 A T.Ö.K létre kíván hozni egy olyan, 

elsősorban szülőkből álló közbiztonsági 

csoportot, amely önkéntes módon a tarjáni 

közterületet rendszeresen felügyeli és preventív 

(megelőző) módon szolgálja a lakosság 

biztonságérzethez való jogát. Köz- és 

játszóterek, parkok, illetve Zápor- tó területén 

rendszeresen valósítanak meg felügyeletet, 

különös tekintettel a hétvégék és az iskolai 

szünidők idejében.  

 A kulturált közlekedést elősegítő 

programok és kábítószer-fogyasztást megelőző 

képzések és programok megvalósítása 

szakemberek bevonásával. 

 

4. T.Ö.K. Gyermek- és ifjúságvédelmi 

háló 
 A tarjáni gyermekek és fiatalok 

értékrendjének kialakulását segítő 

foglakozások, programok, rendezvények 

megvalósítása. 

 Kortárs önsegítő csoportok 

létrehozása 

 Továbbtanulási tájékozódást segítő 

rendszer kiépítése 

 A tarjáni gyermekek és fiatalok 

szociális és környezeti érzékenységét fejlesztő 

programok megvalósítása 

 

5. T.Ö.K. Kulturális programháló 
 Hagyományteremtő és őrző 

programok megvalósítása Tarjánban. Ezen 

hagyományteremtő programok révén azt a célt 

igyekszünk szolgálni, hogy a tarjániak 

megtapasztalják a tarjáni identitásuk 

lehetőségeit és választ kaphassanak a valahova 

tartozni akarás igényük kérdéseire. Az I. 

Tarjáni T.Ö.K. Fesztivál 2009 szeptemberében 

lesz, amelyre kimondottan a tarjáni lakosokat 

invitáljuk meg. 

 Tarjáni Értelmiségiek Klubja – 

programsorozat: ebben olyan tarjáni 

értelmiségieket várunk, akik szívesen vesznek 

részt egy közösen megvalósított irodalmi, vagy 

bármilyen más, akár tudományos vagy 

művészeti programesten. 

 

6. T.Ö.K. Tarjáni nyugdíjas fórum 

 A Tarjáni nyugdíjas fórum alapvető 

rendeltetése a nyugdíjasaink közösségi 

élményekhez való juttatása 

 

7. T.Ö.K. Környezetvédelmi programháló 

 Olyan, minden korosztály számára 

elérhető és érthető környezettudatos programok 

szervezése, melyek segítségével, közös 

összefogással élhetőbb környezet teremthető 

Tarjánban a tarjániakkal a tarjániaknak. 

 

8. T.Ö.K.- Lakossági Fórum 

 Minden hónapban a teljes tarjáni lakosság 

együttlétére van lehetőség, ahol az aktuális 

nehézségek, problémák és teendők 

megbeszélése valósul meg. Ezeknek a 

fórumoknak a konkrét célja az adott 

problémákra adott megoldási javaslatok 

megfogalmazása, melyeket konkrét cselekvés 

követ. 

Kothencz János által vezetett 

Tarjáni Önkéntes Kör 

- T.Ö.K. - 

megvalósítandó 

tevékenységei 

 

Kothencz János által vezette Tarjáni Önkéntes Kör 

T.Ö.K. 

valamennyi feladatvállalása 

önkéntes és ingyenes 



 

 

Egy kedves ismerősünk az első 

fórumunk után a következő e- mailt 

küldte el mindannyiunknak.  

Szép jó reggelt! 

T.Ö.K. a töketlenség ellen 

Egy városrész polgárainak öntudatra 

ébredése. Egy Szeged közelében lévő 

tanyán nőttem fel. Gyerekkoromban 

Szeged a nagybetűs VÁROS-t jelentette 

mindig számomra. Szeged volt a világ 

közepe. Mindig is szerettem e várost. 

Sokkal emberibb, mint a főváros. 

Budapesten mindig sokkolt, hogy egy-egy 

kerülete akkora, mint kedvenc városom. 

Ide jártam iskolába, ide házasodtam, itt 

élek a családommal. Tanyasi fiúból az 

évek során észrevétlenül szegedivé váltam. 

Bár egy törzsökös szegedi szerint csak 

„gyüttmönt löhetök”. Még akkor is, ha a 

domaszéki tanyákra valaha alsóvárosi 

gazdák költöztek ki. De vajon léteznek 

még tősgyökeres szegediek? Avagy 

vannak még gyökereik a szegedieknek? 

Létezik szegedi identitás?  

Biztosan. Sokan szeretjük 

városunkat. S ha az ország más részein élő 

ismerőseinknek mesélünk Szegedről, 

mindenki megjegyzi, ha már járt 

városunkban, szereti ezt a várost. Mert 

Szeged a napfény városa, a Tisza városa. 

Bár mi látjuk az árnyoldalait is.  

A szegedi ember nem mindig 

rendelkezik egységes „Szeged-tudattal”. 

Van, aki inkább dorozsmai, tápai, szőregi, 

alsóvárosi, újszegedi, vagy éppen tarjáni. 

Nos, e tarjáni identitáskeresésről lesz most 

szó... 

Tarján Szegednek egy olyan 

városrésze, ahol kis helyen sok ezer ember 

zsúfolódott össze. Paneldzsungel... Négy-, 

öt- és tízemeletes házak rengetege. Főutak 

keretezte városrész. Nagy forgalom, 

elidegenedett emberek, veszélyeztetett 

gyerekek és idősek. Tarján Szegednek nem 

egy elit környéke. 

Családommal másfél éve költöztem 

ide. Nem érzem magam tarjáni lakosnak. 

Csak egy városrész, ahol a lakásunk 

található... De lehetne ez másként is. 

Él e városrészben egy kedves 

ismerősöm, aki pár éve Pannon Példakép 

díját kapta meg, néhány napja a Szegedért 

Díjat. Nem ijed meg a saját árnyékától.  

 

 

Létrehozott már alapítványt az 

állami gondoskodásban élő gyermekekért, 

saját, akkreditált pedagógiai programot, 

Éjszakai Játszóházat a kallódó 

gyerekeknek, most pedig megalapította a 

T.Ö.K. -öt.  

 

 

T.Ö.K., azaz Tarjáni Önkéntes Kör 

 

Tarjániakból a tarjániakért. Mert tennünk 

kell valamit a saját szűkebb pátriánkért. 

Azért, hogy a gyerekeinket le merjük 

engedni a játszótérre, hogy az idős néni, ha 

összeesik az utcán, ne menjünk el mellette, 

hogy meg merjük szólítani egymást. Hogy 

élhetőbbé varázsoljuk e városrészt. Nem a 

pártok szekerét tolva, hanem figyelve 

egymásra. Eddig nagyratörő tervek 

születtek a T.Ö.K. stábülésein és a 

hétvégén, kb. 40 ember részvételével volt 

egy lelkesítő fórum. Negyven ember a 

tízezerből...Elég jó irány. Ábrahám ennyi 

igaz embert sem tudott felmutatni 

Szodomában. S Tarjánban azért nem 

ennyire rossz a helyzet. Most még... 

  Remélem, e hasábokon a 

közeljövőben még sok T.Ö.K. -ös 

kezdeményezésről tudok beszámolni. 

 

Nógrádi László- Nawesh 

__________________________________ 

Tisztelt tarjáni lakosok! 

Következő T.Ö.K. Lakossági Fórum: 

2009. március 25- én, szerdán este 18:30- 

kor a Tarján Bisztróban. (Budapesti krt. 

35.) 
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