bukóaknákat építünk a hagyományos aknák helyett és így
küzdjük le a nagyobb szintkülönbségeket. Ahol magas a
talajvízszint, ott talajvízszintsüllyesztést kell alkalmazni.
Ennek vákumkutas vagy nyílt
víztartásos megoldása is lehet.
A vízszintsüllyesztés a munkagödör kiemelése előtt kezdődik, majd amikor a vízszint a
tervezett munkagödör aljának
szintje alatt van, csak akkor
fogunk hozzá a csatorna építéséhez. A vízszintsüllyesztés
addig folytatódik, amíg a munkagödröt vissza nem töltjük.
Amikor a munka elkészült, a
szivattyúzást fokozatosan megszüntetjük, amíg az eredeti
talajvízszint visszaáll. Az utcai
gerincen kívül a bekötővezetéket (munkagödör-kiemeléssel, a
bekötővezeték fektetésével valamint a visszatöltéssel) a telekhatártól befelé egy méterig építi
meg a konzorcium. A munkát
egy tisztítónyílás beépítésével
fejezzük be. Az utak ideiglenes
helyreállítását mindig a munka
elvégzése után, a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük.
A végleges helyreállítás pedig
akkor következik, amikor az
adott területen már semmilyen
nehéz-tehergépjármû forgalom
nem várható.
– Milyen ütemezésben dolgoznak? Idén mennyit kívánnak
megépíteni?
– A mostani csatornaépítési
munkálatok 2013. őszéig, azaz
majd két és fél évig tartanak.
A projekt során több mint 130
km új gerincvezetéket építünk,
2,3 km csatornarekonstrukciót
és 8400 bekötést végzünk. Idén
az úgynevezett nulladik ütemet
kívánjuk megépíteni, amely
összesen kb. 15 km csatornaszakaszt jelent. Ez azokat az
utcákat jelenti, amelyeknél már
megvan a befogadó gerincvezeték és erre lehet a leghamarabb
csatlakozni.
V. F.
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Új programok és új lehetõségek az új épületben

Megújult a Tárnoki Mûvelõdési Ház
Augusztus 21-én ünnepélyes keretek között átadták a
Tárnoki Mûvelõdési Ház 110 millió forintért létrehozott új épületszárnyát. Ez nemcsak megújulást jelent,
ugyanis a 2010-ben pályázaton elnyert uniós támogatásból és az önkormányzati sajátrészbõl készült
helyiségek révén mintegy 30 százalékkal bõvült is a
hasznos területek nagysága.

Fotó: Bálint Edst

és virág nevû utcák) a ColasAlterra Kft. fog dolgozni.
– Hogyan történik majd a
munkavégzés, mire számítsanak az ingatlantulajdonosok?
– Minden szakaszon, ahol a
konzorciumunk munkát végez,
legfeljebb két-három hétig fogjuk a lakók szokásos életkörülményeit zavarni. A teljes
területre érvényes kivitelezési
ütemterv nyilvános lesz, a csatornázási projekt honlapján is
közölni fogjuk. Ezt az ütemtervet az előrehaladás függvényében folyamatosan pontosítjuk, aktualizáljuk majd,
és a változásokról értesítjük a
nyilvánosságot. A konzorcium
emellett minden lakónak írásos értesítést is küld körülbelül
2 héttel a munkák megkezdése előtt. A konzorcium valamelyik tagja – vagy az adott
utcában dolgozó alvállalkozó
– minden ingatlantulajdonost
személyesen is fel fog keresni, hogy a házi becsatlakozás
pontos helyét együtt pontosítsák. Az építés során igyekezni
fogunk a napon belüli munkát
úgy szervezni, hogy a reggel
megnyitott munkaárkot estére
vissza tudjuk tölteni, így a lehető legrövidebb ideig zavarjuk a
forgalmat. Így igyekszünk azt
biztosítani, hogy estére minden
ingatlanhoz be lehessen jutni.
A csatornázáshoz kapcsolódó
munkálatokat nyilván lehetetlen észrevétlenül elvégezni, de
a lezárásokat, bontásokat és
az anyagmozgatást úgy szervezzük, hogy az elkerülhetetlen
akadályozás minimális legyen.
– A munkaterületen vannak
nehéz terepviszonyok is, illetve talajvizes területek. Mit kell
tudni erről az érintett ingatlantulajdonosoknak?
– Természetesen minden
területen megvannak a megfelelő mûszaki megoldások, amivel
a csatornahálózat megépíthető.
Meredek utcákban úgynevezett
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A Hajtóka Egyesület adott mûsort a megnyitó ünnepségen
Az ünnepélyes keretek között rendezett megnyitó ünnepségen megjelent Csenger-Zalán Zsolt országgyûlési képviselő, T.
Mészáros András, Érd polgármestere, Pap Miklós, a Pest Megyei
Közgyûlés képviselője, Spéth Géza, az Érdi Kistérség soros elnöke, Diósd polgármestere, Ercsi, Martonvásár, Pusztazámor polgármestere, Érd, Budaörs alpolgármesterei, valamint a budafoki,
vecsési, veszprémi mûvelődési házak vezetői, Selyem Péter, az
érdi tûzoltóság parancsnokhelyettese, Bódai József sóskút-tárnoki római katolikus plébános, Labossa Péter, az érdi evangélikus
és Fóris Zsolt, az Érd-parkvárosi baptista gyülekezet lelkésze,
valamint civil szervezetek képviselői és meghívott vendégek is.
A Hajtóka Hagyományőrző Egyesület dalosai, táncosai és a Sárga
Rózsa Népdalkör mûsora, az avató beszédek és a ház felszentelése után az országgyûlési képviselő és Szolnoki Gábor tárnoki
polgármester, Simon Mária jegyzővel átvágva a nemzeti színû
szalagot, hivatalosan is megnyitották Tárnokon a kultúra megújult fellegvárát. A megjelent tárnoki lakosok jelképesen birtokba
vették a Fő utcai épületet.
Az 1700-as évek második felében az Illésházyak tárnoki majorságában gazdasági célokra épült kőházakban később kocsmát
mûködtettek. Heinrich Antal, az akkori kocsmáros Muskovics
István lányát feleségül véve félretette az addig használt vakolókanalát és apósa vállalkozását folytatta. A régi uradalmi épületekhez

1927-ben tánctermet épített, és az így kialakult létesítményegyüttes volt az elmúlt esztendőig a legtöbb tárnoki kulturális
esemény, a közösségi élet otthona. A mintegy negyedévezredes
épületrészeket 2010-ben lebontották, s a helyükön építették meg
az igények és a lehetőségek kompromisszumaként archaizáló külsővel az új szárnyat. A nyolcvanesztendős egykori táncterem az
újabb pénzforrások megszerzéséig továbbra is a kultúrház nagy
rendezvényeinek színtereként szolgál.
A hagyományok ápolása, a tárnoki identitás erősítése volt a cél
azzal, hogy – Vizsy-Gombosi Lilla, a korszerûsödött intézmény
igazgatójának javaslatára – a funkcionális helyiségeket a településhez kötődő ismert emberekről nevezték el. Így a nagyterem az
építtető Heinrich Antal (1883–1960) nevét viseli, akinek unokái,
Czugler Mátyás és Czugler Péter is részt vettek a jeles eseményen.
Az olvasóterem Varga Vilma (1865–1950) zongoramûvészről
és zenepedagógusról kapta a nevét, akinek családja Tárnokon
telepedett le, s akit szülei mellé a tárnoki öregtemetőben helyeztek végső nyugalomra. A két kabinetterem egyike Rösler Endre
(1904–1963), a Tárnokon villát vásárló operaénekesről, kora legnagyobb magyar Mozart-interpretátoráról, a másik az autodidakta
zenészről, a helyi zenekar megalapítójáról, Mészáros Jánosról
(1906–1964) kapta a nevét. Itt kap majd helyet látogatható módon
Radetzky Dezső (1879–1944) tárnoki tanító és a Tárnokon született Radetzky Jenő (1909–1991) ornitológus turisztikai szempontból is jelentős értéket képviselő hagyatékának egy része is.
Az épületek által körbefogott átriumi rész pedig a Tavarnicum
nevet kapta. Tárnok ősi nevéből a Hungária-hungaricum szópáros
mintájára képzett „védjegy” tárnoki értékeknek és a mindenkori
alkotóiknak állít emléket. A 200 négyzetméternyi, későbbiekben
beépíthető tetőtér a további bővítés lehetőségét hordozza magában.
Szolnoki Gábor polgármester a megnyitón kiemelte, hogy az
új épület új programok és új lehetőségek színtere is. A tervekről
nyilatkozó kultúrház-igazgató elmondta, hogy az építkezés idejére a Rákóczi úton létesített Tárnokligeti Kulturális Szolgáltató
és Információs Központban szervezett kulturális programok egy
része, továbbá a népszerû Mûvész Kávézó ismét a faluban lesz
megrendezve, Tárnok főúti épületében pedig ottmarad a könyvtár, a Fiatalok Klubja és a teaházi előadások.
A nagyszámú közönség ezen az első napon a Benta Art
Egyesület és a Tiara Alkotóház helyi és vendégmûvészeinek
alkotásaiból készült kamarakiállítását és Muskovics András ezerdarabos rovargyûjteményét tekinthette meg. A Tollszár Egyesület
pingpongozási lehetőséget kinált kicsiknek és nagyoknak. Igen
népszerû volt Szalai Viktória Speed Stack pohárpiramis-rakó
ügyességi sportág bemutatója. Este Szekeres Krisztina énekes,
a Gaudium Kórus, a Hip-Hop Akadémia, a Tárnoki Ütősök programját követően Zalatnay Sarolta nosztalgiaéneklése zárta a megnyitó ünnepséget.
Vizsy Ferenc

