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2007. júliusa 26-án, az idei évben 5. alkalommal ülésezett a képviselő-testület. 
 
 Napirenden szerepelt a költségvetési rendelet módosítása, valamint a beiskolázási 
segélyezés kérdése. 
 A 2007/2008. tanévhez  a képviselő-testület döntése értelmében az Önkormányzat 
valamennyi általános iskolai tanuló  részére ingyenesen biztosítja a szükséges tankönyve-
ket. 
 Középiskolások tankönyvbeszerzéséhez szintén adunk támogatást, ennek összege 
8.000.-Ft/fő. 
 Az óvodáskorú gyermekek részére pedig 4.000.-Ft/fő egyszeri segély kerül kifize-
tésre. 
 Az idei évi költségvetésünkben  150.000.- forintot különítettünk el gyermekvédel-
mi támogatásra. 
  A jelenlegi állapot szerint ez fedezetet nyújt a fenti beiskolázási segélyek kifizeté-
séhez. 

 Sajnos az idei évben - eddig - nagyon kevés Önkor-
mányzatok részére kiírt pályázat jelent meg. Előzetes hírek 
szerint szeptemberre várható még több témában kiírás. 
 
 Beadott pályázataink és ezek eredménye: 

 - településrendezési terv elkészítése (kötelezően előírt 
az Önkormányzat számára, kb. 3 millió forintos költséget jelen-
tene, amelyet pályázati pénz nélkül előteremteni nem tudunk) - 
forráshiány miatt visszautasításra került 
 - orvosi rendelő felújítási munkái - az előző ciklus által 
elkészített tervekkel adtunk be pályázatot - szintén forráshiány 
miatt került elutasításra.  
 A képviselő-testület újra gondolja a fenti elképzelést és 
javasolja a felújítással egyidejűleg, a mellette lévő telek bevo-
násával egy szép faluközpont kiépítését.  
 Ezzel kapcsolatosan várjuk véleményüket, javaslatai-
kat, ötleteiket! 
 - mint önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő telepü-
lés nyújthattunk be pályázatot, amelyen 1.882.000,- forintot 
kaptunk 
 -  közművelődési és érdekeltségnövelő támogatásra kiírt  
pályázaton nyert összeg 461.000,- forint 
 -csornai kistérségi társulás keretein belül mozgókönyv-
tári feladatokra  negyedévente 260.000,- forint kerül kifizetésre 
 - parlagfű mentesítéssel kapcsolatosan kiírt pályázaton 
elnyert 199.000,- forintot költhettünk fűkasza vásárlásra 

A tartalomból: 
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Önkormányzati hírek 

 - közmunka pályázat alapján 1 fő munkaerő 7 havi 
munkabérét és járulékait, valamint 1 fő 3 havi bérének és 
járulékainak 70%-át térítik meg Önkormányzatunknak 
 - mobil szűrőkamionra kiírt pályázat eredményekép-
pen több, mint 20 fő vehetett részt falunkban ingyenes 
méhnyakrák szűrésen 
 
 Megyei alapokra beadott pályázatok: 

- nyugdíjas klub beindítására, működtetésére  30 ezer forint 

- egészségmegőrzéssel kapcsolatos programra 30 ezer forint 

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására 30 ezer forint. 
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 „ A földhasználó köteles az  ingatlanon a parlagfű virágbimbó 
kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. 
Akik ezt elmulasztják azokkal szemben a jegyző köteles jogszabályi 
rendelkezés alapján hatósági eljárást kezdeni. A bírság legkisebb mér-
téke 20 ezer forint. ” 

 Az eredményes fűkasza pályázaton való részvétellel vállaltuk, 
hogy csatlakozunk a „ Parlagfű-mentes ház ” akcióhoz. Ami annyit 
jelent, hogy az a tulajdonos aki parlagfű-mentesen tartja saját területét 
kap egy matricát a postaládájára. 
 Amennyiben az egész település parlagfű-mentesítését sikerül 
elérni, jelentkezni lehet a „ Parlagfű-mentes település „ akcióra. 
 Ha a település valóban mentes a parlagfűtől, akkor megkapja a 
táblát, amit a helységnév alá helynek ki, továbbá a legszerencsésebb 
települések 3 kategóriában pénzügyi segítséget is kapnak. 

Örömmel és nagy szeretettel üdvözöljük falunk  új lakóit! 
A következőkben szeretnénk lehetőséget biztosítani nekik a bemutatkozásra.  
Kívánjuk, hogy minél előbb  illeszkedjenek be a falu életébe, érezzék jól magukat és legyenek a közösség aktív résztvevői! 

 

 Ez év elején költözött községünkbe Ludwig Zoltán, 
Johnny (32 éves) és párja Toronyi Ildikó, Ildi (28 éves).  
 Mindketten nagyvárosból érkeztek. 
 Johnny Budapesten született, az Egyesült Államokban élt ki-
lenc évet, majd Ausztriába költözött és azóta ott dolgozik.  
Párja, Ildi is Budapesten született, és hét éve Budaörsön dolgo-
zik. Egy internetes párkereső oldalon találtak egymásra, 2006 
nyarán. 
 Községünkben 2007. február óta laknak, és elmondásuk 
szerint őket a táj szépsége fogta meg, a közös otthon hosszú 
keresése után.  
 Tárnokréti fekvése, a Hanság változatossága, a nyugodt 
környezet, és a folyók elérhető közelsége is döntő szerepet ját-

szott abban, hogy végül itt kezdték meg közös életüket. 
 Mind a ketten vízi múltra tekintenek vissza: Johnny ver-
senyszerűen úszott a Fradiban és minden nyarát a Duna közelé-
ben töltötte, Dunabogdányban, Ildi pedig a rendszeres nyári 
csónaktúrákon ismerte meg a Mosoni-Duna varázslatos világát. 
 Ildi nagy állatbarát, és évek óta önkéntes kutyamentő, a 
Retriever Mentő Egyesület keretein belül. A jövőben, meglévő 
három kutyájuk (Dömper, Kimba, Torpedó) mellett, többször 
lesz látható „ideiglenesen befogadott” jövevény.  
Johnny hobbija a hajókázás, legyen az kajak, motorcsónak, 
vagy akár vitorlás hajó. 
 Szeretik új otthonukat, a nagy kertet, a tágas teret. 
Johnnyt sokszor lehet látni, ahogy éppen kertészkedik, vagy 
bográcsban főz valami finomat. Ildi a ház belsejéért felelős, de 
szabadidejét ő is szívesen tölti a teraszon olvasgatva, vagy a 
kutyákkal játszva. 

Fiatalodik és népesedik a falunk!? 

Elsőként, akik először költöztek falunkba: 

A parlagfű elleni védekezés 



 3 

A hónap kérdése: 

 Mint azt az előző havi hírmondóban leírtuk, 
az Önkormányzat - élve elővásárlási jogával - megvá-
sárolta az orvosi rendelő melletti két építési telket, 
tovább értékesítés céljából. 
 Sajnos a vevőjelölt nem vállalta, hogy a terüle-
tet  4 éven belül be fogja építeni, így az eladás meg-
hiúsult. 
 Tekintettel arra, hogy most az Önkormányzat 
tulajdonában van a falu talán legértékesebb területe, 
ennek hasznosításával kapcsolatosan 

Várjuk ötleteiket! 

Meghívó 
 
Tisztelt tárnokréti lakosok, rokonok, bará-
tok! 
  
 Mint tudják a Közösségi ház udvara a tavasz-
szal befüvesítésre került!  
 Örömmel tudatjuk mindenkivel, a korábbi 
tervekkel ellentétben az udvar már idény végi ren-
dezvények lebonyolítására alkalmassá vált!  
 Ebből az apropóból, egy nyárbúcsúztató gu-
lyáspartival egybekötött labdarúgó tornát szerve-
zünk! 
 
Helyszín: a Közösségi ház, illetve az udvara 
Időpont: 2007.09.22.  9.00 órától 

A tornáról: 
  A nevezhet bárki, aki érez magában annyi 
erőt, hogy focizzon! Csapatok összetétele - a neve-
zettekből - a rendezvény napján sorsolás útján derül 
majd ki! 
Nevezni lehet: Buga Viktornál  
   naponta 19-20 óra között 
Nevezési határidő: 2007. szeptember 15. 
Nevezési díj:  800 Ft/fő 

A nyárbúcsúztatóról: 
  A (szervezett)  mérkőzésekkel párhuzamosan 
számos lehetőség nyílik egy jó nap eltöltésére, úgy-
mint:  
 - rajz, festés a gyerekeknek 
 - asztalitenisz 
 - tollaslabda 
 - sakk, táblajátékok 
 - íjászat 
 - evés-ivás 
 - zenehallgatás és nótázás 
 

Szeretettel várunk mindenkit, 
 aki  játszani, buzdítani, szórakozni,  

Falunap 2007 

Közérdekű információk 

 - Elkészültek az új Tárnokréti felirattal és címerrel ellátott pólók! Megvásárolhatók a Polgármeste-
ri Hivatalban 1.000.-Ft/db-os egységáron; 
 - 2007. szeptember 22-én zenés nyárbúcsúztatót szervezünk a közösségi ház udvarán, melyre 
mindenkit szeretettel várunk; 
 - Az önkormányzat tulajdonában lévő és általa nem használt, valamint egyéb felajánlott tárgyakat 
árverezünk el 2007. szeptember 29-én. Az árverezésre kerülő tárgyak listáját a hirdetőtáblákon 
kifüggesztjük; 
 - Lányok, Asszonyok! A nyári lazítás után 2007. szeptember 18-tól (kedd) újra indul a torna. 



Tárnokréti Község 
Önkormányzata 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

Telefonszám: 96/271-566 
Faxszám: 96/271-566 

Mobil: 06-30/9799-852 
E-mail: 

polgarmester@tarnokreti.koznet.hu 

TÁRNOKRÉTI 

HÍRMONDÓ 
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Elkészült a temetőtérkép és temető nyilvántartás 
 Sajnálatos módon a közelmúltban lezajlott temetésekkel kapcsolatosan 
szembesültem azzal a ténnyel, hogy falunk temetőjéről az Önkormányzati 
Hivatalnál semmiféle nyilvántartás nem található, holott ez kötelező Önkor-
mányzati feladat. 
 Ennek hiányában nincs pontos kép arról, hogy kit, mikor és hová te-
mettek, ki, mikor és hol váltott meg sírhelyet. 
 Hogy a jövőben mindezeket pontosan és szakszerűen tudjuk nyilván-
tartani elkészítettem az ehhez szükséges dokumentumokat. 
 Kérem, hogy segítsenek a pontosításban! Az iratok a Polgármesteri 
Hivatalban megtekinthetők és egyeztethetők. 
 Kérem továbbá, hogy az Önök birtokában lévő igazolásokat a megvál-
tott sírhelyekre vonatkozólag szíveskedjenek bemutatni, mert a nem megvál-
tott, lejárt sírhelyek felszámolásra kerülnek.  

Szomorú szívvel búcsúzunk Tőlük, akiket végleg elveszítettünk 

Gősi Dénes 
Élt 59 évet 

Takács Kálmánné 
Élt 88 évet 

Látjátok feleim, egyszerre meghalt 
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 

Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 

De nincs már. 

… 
Okuljatok mindannyian e példán. 
Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

…. 
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. 
 

 /Kosztolányi/ 

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig délelőtt 8-12-ig. 


