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A Tarjáni Élet 

havonta 

megjelenő 

tájékoztatójá-

ban 

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 megvalósított 

tevékenységek eredményeiről is 

beszámol, ill. hírt ad. Ugyancsak 

fontos jellegét képviselik 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 

 

Kothencz János:  

Tarjáni Önkéntes Kör vezetője 

 0620/5100846 
 

Balog Mária: 

Tarjáni Önkéntes Kör koordinátora 

 0620/88037119 
 

Balogh Zsolt 

Tarjáni Önkéntes Kör Szociális csoport 

koordinátora 

 06-20/9165115 
 

Szekeres István 

Tarjáni Önkéntes Kör Közbiztonsági 

csoport koordinátora 

06-20/5504361 
 

A hirdetmény szerkesztője: 

Balogh Zsolt és Balog Mária 

Jelen hirdetmény nem minősül 

médiaterméknek, ill. nem újság. Pusztán a 

Tarjáni Önkéntes Kör tevékenységéről 

tájékoztat. 

mailto:kothencztarjan@gmail.com


Kedves Tarjáni lakosok, 

barátaink! 
 

NYÁRI PROGRAMBESZÁMOLÓ 

  

Nagy örömmel és tisztelettel köszöntök 

ismét minden olvasót.  

 A Kothencz János által vezetett 

Tarjáni Önkéntes Kör önkéntesei a nyári 

szünidőben sem tétlenkedtek. Számos 

programot sikerült megvalósítanunk, ami a 

fiatalok számára nyújtott lehetséges 

alternatívát a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez, így biztosítva a T. Ö. K. 

ifjúsági programcsomagjának célkitűzéseit. 

A színes programkínálat minden 

komponense ingyenes volt (az 

esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva), és 

hasznos lehetőségnek bizonyult, mellyel 

nagyon sok fiatal és családja is élt.  

További célkitűzéseink 

megvalósítása érdekében folyamatosan 

rendelkezésre álltunk, mely 

eredményeképp gyakran este 9- 10 órakor 

is krízist kezeltünk, segítséget nyújtottunk. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy mennyien 

keresnek meg bennünket, és erre 

szeretnénk bátorítani mindenkit a 

továbbiakban is. Lehetőségeinkhez mérten 

minden esetben segíteni igyekszünk. 

Néhány konkrét eset az elmúlt három 

hónap eredményeiből:  

 Segítséget nyújtottunk egy anyának és 

fiának lakhatási helyzetének 

megoldásában.  

 Több esetben tájékoztattuk a 

családokat az igénybevehető szociális 

juttatásokról 

 Segítettünk költöztetésekben 

 Egy este az egyik lakost meglopták. 

Abban nyújtottunk segítséget, hogy 

időben rendőrt hívtunk, bekísértük az 

őrsre, megnyugtattuk és elveszett 

telefonját ill. pénzét pótoltuk. 

 Több, mint 30 gyermeket készítettünk 

fel sikeresen a pótvizsgára.  

 Több, mint 20 szociális kérvényt 

segítettünk megírni és intézni. 

 10 családnak tudtunk jogi 

problémákban támogatást nyújtani.  

Remélem, hogy az elkövetkezendő időben 

még több tarjáni lakosnak, családnak 

tudunk hatékony segítséget nyújtani.  

A padok visszahelyezésének kérdése 

A Szilléri sor lakosai nagyon szeretnék, 

hogy a közelmúltban eltávolított padok 

visszakerüljenek a kedvenc helyeikre. 

Ennek ügyintézése zajlik, folyamatosan 

gyűjtjük a szükséges aláírásokat, melyek 

meglétét követően a várt padok hamarosan 

visszakerülhetnek a helyükre. 

A nyári, aktív szünidő után ismét várjuk 

megkeresésüket minden olyan helyzetben, 

ahol segítő szándékunk eredménnyé válhat, 

valamint ötleteiket, melyekkel valóra 

válhat az a célunk, hogy Tarján lakosai 

igazi közösségként éljék mindennapjaikat. 

 



 

 

Ideje: 2009. November. 07. 19.00. 

Helyszín: Tarján bisztró, Budapesti Krt.  
 

Program kínálat: 

- Beszámoló az eddigi munkánkról 

- Terveink 

- Aktuális problémák felvetése, közzététel

 

 

 

 

Kedves Anyukák és Apukák 

Ha szeretné meglepni gyermekét az otthonában ezen a napon egy Mikulás bácsival, a 

következő lépéseket tegye meg:  

 Készítsen el egy csomagot december 4 – ig! 

 Hívja fel Balogh Zsoltot (06-20/9165115), majd egyeztessenek! 

 December 5 – én megjelenik a Mikulás az Ön gyermekénél! 

Mindezt természetesen ingyen biztosítjuk. 

 

 

 

 

 

Kedves Apukák! 

A nyáron többször volt arra szükség, hogy közbeavatkozzunk egyes esetekben szóban, egyes 

esetekben kiállással, mert különben tettlegességtől, rongálástól kellett volna tartani. Ezért 

nagyon várjuk a Közbiztonsági Csoportba a jelentkezéseket a fent jelzett telefonszámokon. 

(Szekeres Istvánnál vagy Balog Máriánál) 

 

 

 

 

Ingyenes tanulás támogatás, korrepetálás; Egyéb pénzbeli támogatási lehetőségekről 

felvilágosítás, lehetőségek keresése, igénybe vétele; Jogi problémák esetén ingyenes jogi 

tanácsadás 

Leendő programok 

Tarjáni Önkéntes Kör 

V. Fórum 

 

 

 

Leendő programok 

December 5. 

T.Ö.K. Mikulás 

Továbbra is rendelkezésre álló segítség a T.Ö.K.  

Közbiztonsági csoportjától 

Továbbra is rendelkezésre álló segítség a T.Ö.K.  

Szociális csoportjától 



Kedves Olvasók! 
 

ár korábban is 

említettük, hogy 

szeretnénk havonta 

megjelenő lapunkban 

olyan családokat bemutatni, akik itt 

élnek a IV. számú tarjáni 

választókörzetben. Célunk, hogy 

jobban megismerjék egymást az 

Olvasók, hogy ne félelemmel 

szálljanak be a liftbe, hogy merjenek 

bátran- akár mosolyogva- köszönni 

egymásnak.  

 

Szia Emese! 

Szia Zsolt! 

Kérdés 

- Kérhetném, hogy mutasd be 

magad és a férjed? 

 

Válasz 

- Szívesen 

Kisbodri Attiláné, Emese vagyok, 24 

éves. Szegeden születtem. Itt jártam 

az iskoláimat. 20 éves koromig 

sportoltam, szertornára jártam. 

Leéretts

égiztem 

majd a 

Szegedi 

Tudomá

ny 

Egyetem 

Juhász 

Gyula 

Tanárké

pző 

Főiskola

i Karán 4 féléves pénzügyi 

szakügyintéző szakán tanultam, amit 

sikeresen elvégeztem. Jelenleg a 

Szeged Városi Kollégiumban 

gazdasági ügyintézőként dolgozom. 

Férjem Kisbodri Attila, aki nyolc 

elemi után szakmunkásképzőt 

végzett. Azóta kőművesként 

dolgozik, és kiváló munkát végez.  

 

Kérdés  

- Mióta éltek itt Szegeden, mikor 

költöztetek ide? 

Válasz 

- 2006 –ban költöztünk Tarján 

városba. Én magam szegedi 

születésű vagyok és itt is nőttem fel, 

Tarjántól nem messze.  

 

Kérdés 

- A férjed hol lakott? 

 

Válasz 

- Attila Tiszaszigeten nőtt fel, ott 

járta ki a nyolc elemit.  

 

Kérdés 

- Gyakran halljuk, hogy Szeged 

egyik legkeményebb területe az 

Tarján városrész. Mikor lakást 

kerestetek, felmerült e bennetek, 

hogy a városi mendemondák szerint 

ez egy veszélyes környék?  

 

Válasz 

- Nem volt előítéletünk senkivel, 

illetve én nem is hallottam, hogy ez 

egy veszélyes környék lenne. A 

férjem sokat hallott erről a 

környékről. Úgy voltunk vele, hogy 

itt is épp olyan emberek laknak, mint 

a város bármelyik részén. Sokat 

jelentett az is, hogy fiatal házasok 

révén az anyagi okok miatt számba 

kellett vegyük, hogy e területen 

olcsóbbak a lakások.  

 

Kérdés 

- Emese, 3 éve laktok itt. 

Könnyen be tudtatok illeszkedni? 

 

Válasz 

- Miután teljes lakásfelújításba 

kezdtünk, voltak kisebb súrlódások a 

szomszédokkal, de szerencsére a 

munka elvégzése után ezek 

elsimultak. Bár sok embert nem 

ismerünk a lépcsőházban, hiszen 

napközben mindenki dolgozik, és 

így lehetőség sincs arra, hogy 

bővebb ismeretségre tegyünk szert. 

A közvetlen szomszédokkal 

szorosabb barátságba kerültünk. 

Sokat segítünk egymásnak. 

 

Kérdés 

- A falun, ahonnan Attila jött, ott 

az a szokás, hogy mindenki 

mindenkinek köszön. Városban 

sajnos ez nem norma. Hogy érzed, itt 

ezen a környéken, ahol nagyon 

sokan laknak, és nap mint nap látják 

egymást az emberek, fontos e 

kialakítani azt a légkört, ahol az 

emberek nem félnek, hanem 

barátkoznak?  

 

Válasz 

- Fontos, mert ez egy alapvető 

szükséglet számomra, hogy az ember 

a körülötte élő emberektől ne tartson. 

Nyugodtan merjen lemenni a boltig. 

Az anyukák a gyerekeiket 

viszonylagos biztonságban tudják, 

még akkor is, ha két percre elnéznek 

a másik irányba.  

Kérdés 

- Te mit teszel meg azért, hogy 

ezt a társadalmi normát meg tudjuk 

változtatni? 

 

Válasz 

- Számomra alapvető, hogy más 

emberekkel tisztelettel viselkedjünk. 

Ha szükséges, hallgassuk meg őket, 

és ha lehetőségünk van rá, segítsünk, 

ha kell. Én magam ismeretlenekkel 

is szóba állok, és törekszem arra, 

hogy megismerjük egymást. Tavaly 

egy nénikével együtt jöttünk a trolin. 

Este volt. Nehezen látott. Én 

elkísértem a Zöldfa utcai lakásához. 

Nekem ez nagyon jó érzés volt, hogy 

segíthettem. Ő pedig többször 

köszönetet mondott. A férjem, ha 

megérkezik a ház elé, vagy ha 

beszáll a liftbe, nem rest 

tiszteletteljesen köszönni bárkinek, 

vagy megkérdezni, hogy szolgál az 

egészsége.  

 

Kérdés 

- Öröm számomra, hogy 

magatok is karitatív munkát 

végeztek a Tarjáni Önkéntes Körben. 

Milyen feladatban érzitek azt, hogy 

segíteni tudtok, tudnátok?  

 

Válasz 

- A férjem szeretne részt vállalni 

a közbiztonsági csoportban. Mert 

számára is fontos a biztonság, a 

nyugalom és az egymásra való 

odafigyelés. Ha időm engedi, 

szívesen csatlakoznék az idősekkel 

való kapcsolattartás programjához. 

Mint ahogy a példám is mutatja, 

fontos, hogy az idősekre is 

odafigyeljenek, és ha szükségük van 

segítségre, azt meg is tegyük értük.  

 

Kérdés 

- Mit üzensz az olvasóknak? 

 

Válasz 

- Próbáljon mindenki egy kis 

lépést tenni a közösségünk 

érdekében, mert ha mindenki csak 

egy kicsit kedvesebb, csak egy kicsit 

segít a szomszédjának, csak egy 

kicsit előzékenyebb, akkor már 

közelebb kerülünk ahhoz, hogy 

összetartó közösség legyünk, és 

ezáltal nagyobb biztonságban is 

érezhetjük magunkat.  

 

Kedves Emese nagyon 

szépen köszönjük válaszaid.

M 



 


