Kothencz János által vezetett

Tarjáni Önkéntes Kör

T.Ö.K.
Szeged 004. számú körzet lakosainak havonta megjelenő hirdetménye
/Lugas u., Szilléri sor (Sás u.), Zöldfa u., Pentelei sor, Budapesti krt., Retek
u., Szamos u., Piroska tér, Hüvelyk u., Erős János u., Tünde tér/

/2010/4. szám/

Újévi köszöntő
B ékés álmainkban ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté
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jszaka pompásan ragyogjon csillagod
eled lehessek amikor csak akarod
gymásra találjon most minden kereső
ársával éljen minden egymást szerető

K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örülni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet:
Sarkady Sándor:

Boldog újévet kívánunk valamennyi
Tarjáni lakosnak!
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Decemberi program beszámoló
December az ünnep örömét és
annak szépségét tárja elénk. A
Kothencz János által vezetett Tarjáni
Önkéntes
Kör
két
nagyobb
programot hirdetett meg ebben a
hónapban. Gondolok itt a Tarján
Mikulásra
valamint
a
Tarján
Karácsonyi rendezvényünkre.
Mindezek mellett a szociális
csoportot az idei hónapban is, közel
30 család kereste fel, különböző
kérésekkel. Volt, akiknek kérvény
megírásában nyújtottunk segítséget,
voltak
olyanok
is,
akik
jogi
kérdésekben keresték fel a T.Ö.K.
munkatársait. Várjuk a közeljövőben
is a kérésüket, kérdésüket,
Kedves olvasók!
Engedjék meg, hogy ezúton is
beszámoljak az általunk szervezett
két
nagyobb
programról.
Tarján Mikulás
Az
előző
számú Tarjáni élet
c.
újságunkban
hirdettük meg a Tarjáni lakosoknak a
lehetőséget, miszerint az otthonukba
is megérkezhet személyesen a
Télapó. Nagy öröm volt számunkra,
amikor december 6-án közzel 80
családhoz, gyerekhez mehetett el a
mi Nagyszakállú. Délután négy
órakor megérkezett a gyermek
szerető, fehér szakállú, piros ruhájú
Télapó. elindultunk azokhoz a
fiatalokhoz, akik előre kérték, hogy
hozzájuk is látogassunk el.
A
gyermekek nagyon nagy szeretettel
fogattak minket. Az ajtóknál ki
tisztított csizmák, cipők álltak. Kicsit
megijedt,
„csemeték”
izgatottan
várták a Mikulást. Nagyon sok
helyen tejjel és apró süteménnyel
fogadtak. Az ijedt, megszeppent
gyerekeket sikerült megnyugtatni.
Szebbnél, szebb verseket, és éneket
hallhattunk. A kisebbek örömmel
ültek bele a Nagyszakállú ölébe.
Minden háznál a „jövőre is gyere
vagy jövőre is jövök mondatott
hallhattuk. Bízom abban, hogy
jövőre ismét örömet szerezhetünk
minden fiatal gyermeknek és
családnak.

I. Tarjáni Karácsony
December 23 – án este 18.00 –
tól vártuk mindazokat a Tarjáni lakosokat,
akik
elfogadták
Kothencz
János
meghívását erre a rendezvényre. Közzel
1200 lakos látogatott le a Zápor tóra.
A
rendezvény
előtt
meghirdettük
az
adománygyűjtési
stratégiánkat. Vártuk a használt játékokat,
ruhákat és mindazokat, melyeket ingyen
felajánlhattunk
a
rendezvényre
érkezőknek. Szinte már egy külön
tanterem nagyságnyi szobát kellett
szabaddá tennünk, hogy minden elférjen.
Nagyon nagy segítséget nyújtottak az
Újszegediek, középiskolák, főiskolák,
magánvállalkozók,
valamint
az
önkéntesek, tarjáni lakók.
December 23 – a előtt az
önkéntesekkel meglátogattuk Önöket,
hogy átadhassuk a Kothencz János
ajándékait. Öröm volt számunkra, hogy
többen, mint lehetőségként fogadták el az
1000 db vattacukor, meleg étel jegyet.
Eljött a várva várt nap. A
Tarjáni Önkéntes kör aktív munkatársai
elkezdtek terepet rendezni, fenyőfát
díszíteni. A hatméteres fára az ÁGOTA
Alapítvány játszóházába járó gyermekei
készítették el a rávaló díszeket. A szépen
feldíszített
fenyőfa alá a
Csongrád
Megyei
Területi
Gyermekvédel
mi
Szakszolgálat
(TEGYESZ)
hatvan
növendékének
ajándékát helyeztük el, mely nagy
meglepetés volt a gyerekek számára.
Közeledett a hatóra. Mi már nagyon nagy
izgalommal
vártunk
mindenkit
a
helyszínre.
Este 18.00 – kor a Záportó fényben és
színekben pompázott. Hirtelen arra
lettünk figyelmesek, hogy a területen
szinte már el sem férünk, olyan sokan
voltak
kíváncsiak
a
műsorra,
a
programra. Kothencz János a Tarjáni
Önkéntes
Kör
megálmodója
az
ünnepségen – e ként szólt a Tarjáni
lakosokhoz: „Úgy gondolom, hogy

nemcsak a belvárosi emberek, hanem
a Tarjánban élők is ugyanolyan
fontosak. Ne csak a városközpontba, a
bankok mellé kerüljön karácsonyfa,
hanem ide, ahol mi élünk, ahol annyi a
rászoruló, a jó szóra éhes ember. Az
idén már volt saját adventi koszorúnk
is a Csillag téren, és aki ide eljött, nem
távozik üres kézzel, vagy üres hassal.
Hajrá Tarján!” Dr. Laurinyecz Mihály a
Tátra téri plébános közzétételével egy
szabadtéri szentmisén vehetünk részt,
ahol egy homíliát hallgatunk végig, majd
közösen elmondhattuk az úr imáját. A
felszólalók után mindenki beválthatta
jegyét. Természetesen az eső mellett,
ami a program része volt, - hangoztatta
többször János – mindenki kedve szerint
fogyaszthatott egy –egy pohár forralt bort
valamint citromos teát. A rendezvényen jó
volt látni, hogy a
forró
ital
kortyolgatása
közben
többen
oldalra álltak
és
beszélgettek,
nevetgéltek.
Azt
szerettük
volna,
hogy
minden
adomány mellett a jó
szó, az odafigyelés és az ünnep
melegsége járja át a tarjáni lakókat. Úgy
éreztem, hogy mindenkinek tudtunk
személyesen is reményt mutatni, arra,
hogy e városrészben élőktől nem
megijedni kell, hanem megszólítani,
összetartani. Hisz mi egy közösséget
alkotunk. bízom abban, hogy mi együtt
ebben a városrészben egy olyan közeggé
válhatunk, mint egy falu. Ahol mindenki
ismeri a másikat, ahol a napszaknak
megfelelőnek
köszönnek,
ahol
az
idegennek segítenek, ha eltéved. Tegyük
mi
is
ezt
hasonlóképpen.

Kothencz János Tarjáni Önkéntes Kör – T.Ö.K. - Tarján Húsvét!!!

Kedves Tarjáni Lakótársaink!
Az idei évben először kerül megrendezésre a Tarjáni városrész lakóinak
első közös Tarjáni Húsvét ünnepe!

Szeretettel hívjuk meg a

2010. Április 3-án (szombaton) 14.00-kor kezdődő

Tarján Húsvét
ünnepségünkre
Helyszín:

Tarján város Zápor kert - Zápor tó (töltés felőli oldala)
Nagyon jó hangulattal, ünnepi műsorral,
Számtalan meglepetéssel
várjuk valamennyi lakótársunkat!!!

Amivel szeretnénk megvendégelni Önöket:(teljesen ingyen!)
Meleg étel, forralt bor a felnőtteknek, tea és
vattacukor mindenkinek óriási mennyiségben,
ajándék ruhabörze, ajándék játék börze és
számtalan Húsvéti gyermek és felnőtt program
A Tarján Húsvét keretén belül Evangéliumot hirdet Dr. Laurinyecz Mihály Atya
Minden Tarjáni lakost nagyon nagy szeretettel várunk! Kötetlen jó hangulat és
szeretetteljes együttlét vár minden kedves érdeklődőt!
A rendezvény és a fentiekben felsoroltak mindenki számára teljesen ingyenesek!!!

Kérjük próbáljanak pontosan megérkezni a rendezvényre,
a különböző ajándék akciók miatt!!!

