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Tárnokréti díszpolgára:  Nagy Ferenc   

 Kellemes kötele-

zettségemnek teszek 

eleget amikor bemu-

tathatom Önöknek  a 

falunkról megjelent 

nagyszerő könyvet, 

amelynek címe „Tárnokréti” és szerzıje természetesen 

nem más mint Nagy Ferenc. 

A könyv az Önkormányzat felkérésére készült, a re-

neszánsz év keretében elnyert pályázati támogatással. 

Célunk az volt, hogy a hosszú évek győjtı munkájának 

eredményeképpen rendelkezésre álló anyagból egy kerek 

egészet nyújthassunk át a  közel 800 éves falú történeté-

rıl. 

2003. júliusáig – Feri bácsi haláláig – apa és fia fára-

dozott azon, hogy az utókor számára is megismerhetıvé 

tegyék a múltunkat, mikor és hogyan jött létre a hely ahol 

élünk, mik az itt élık hagyományai. Áldozatos, fáradtsá-

got nem kímélı munkájukkal – levéltári és egyéb kutatá-

sokkal, idıs személyekkel történı beszélgetésekkel, fo-

tók győjtésével tekintélyes anyagot állítottak össze. Eb-

ben nyomon követhetı a település létrejöttének története, 

az itt élık szokásai, emberek, emberi sorsok, hagyomá-

nyok. 

E kiváló győjteményt szükséges megırizni, hiszen , 

hogy a költı szavaival éljek „ A múlt az egyetlen emberi 

valóság. Csak a múlttal alkothatjuk meg a jöven-

dıt.”       /Anatol France/. 

Hasonlóképpen nagy igazságot rejtenek dr.Timaffy 

László, ismert néprajzkutató gondolatai is , amelyet Nagy 

Ferenc egyik korábbi könyvében jegyzett be: ”Nagyon 

szükséges, hogy községeinkrıl ilyen ismertetések szüles-

senek. Ehhez pedig lelkes és értı emberek kellenek. 

Folytatni kell a munkát, hogy minél  gazdagabb és töké-

letesebb legyen.” 

Így gondolta ezt Feri is, mert édesapja halála után , az 

İ nyomdokait követve  hatalmas energiával és lelkese-

déssel vetette bele magát a további munkába, nem sajnál-

va idıt és fáradságot. Fényképezıgépével, kamerájával a 

falu minden lényeges eseményén hívatlanul is jelen van, 

hogy az utókor számára megörökítse kis falunk lényes 

történéseit. E nagy munkához elhatározás és idı kell, a 

faluhoz való mérhetetlen ragaszkodás és szeretet és 

mindez Feriben megtalálható. 

Ezért is döntött úgy Tárnokréti Község Önkormány-

zatának képviselı-testülete , hogy településünk tisztelete 

és hálája jeléül „Tárnokréti díszpolgára” kitüntetı címet 

adományozza Nagy Ferenc részére. Megköszönve azt  

értékes tudás és ismeretanyagot, amelyet ezzel települé-

sünkrıl átad a jövı nemzedéke számára. Nagyra értékel-

ve munkáját, amit a falu rangjának emelése, múltjának, 

hírnevének növelése érdekében végzett. 

Úgy érzem a díszpolgári cím jó kezekbe kerül. Feri 

sokat tett és tesz Tárnokréti 

életének megörökítéséért. 

Bár nem itt született – ha-

nem Szegeden - mégis igazi 

lokálpatrióta, Tárnokrétihez 

való kötıdése erısebb a 

szülıföldnél, a szíve teljes 

mértékben falunké. 

További munkájához kí-

vánok kitartást, erıt és min-

denek elıtt jó egészséget! 

Tartalomból: 
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A díszpolgári  cím átadására 2009. június 27-

én, a falunapon került sor. 

Az alábbiakban olvashatják a cím átadásakor 

elhangzott beszédet amelybıl kiderül, hogy 

miért javasolta a képviselı-testület 

Nagy Ferencet e kitüntetı elismerésre: 

Kedves Tárnokrétiek! Kedves Vendégeink! 
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Sajnos a gazdasági válság települé-

sünket sem kerüli el, így várhatóan 

romboló hatással lesz önkormányza-

tunk anyagi helyzetére is.  

A központosított támogatások köre 

és nagyságrendje ugyan lényegében 

nem változott az elızı évhez képest, 

viszont a kormány által elıre jelzett és 

már többségében a parlament által el 

is fogadott „reformok”, negatív hatás-

sal lehetnek költségvetésünkre. 

Gondolok itt elsısorban az adóbevé-

telek várható csökkenésére, az Áfa 

emelése miatti többlet költségekre.  

2009. évi költségvetésünk összeállí-

tásánál megvizsgáltuk a bevételek 

növelésének, illetve a kiadások  csök-

kentésének a lehetıségét. 

Bevétel növelésére – bevételt ered-

ményezı tevékenység hiányában – 

önkormányzatunknál szinte kizárólag 

pályázatok útján elnyert pénzforrásból 

van lehetıségünk. 

Kiadásainkat már eddig is szőkre 

szabtuk, majd a korábbi hivatalsegédi 

státusz megszüntetésével minimálisra 

csökkentettük, ebbıl további lefara-

gásra nincsen lehetıség. 

Mőködési kiadásaink fedezésére 

pedig további bevételre lenne szüksé-

günk, hogy ne kényszerüljünk hozzá-

nyúlni az iskola eladásából származó 

— eddig sikeresen megtakarított — 

bevételhez, amit mindenképpen fej-

lesztésre szeretnénk felhasználni, pá-

lyázatokhoz szükséges önrész biztosí-

tására. 

Az elmúlt évben egy millió forintot 

nyertünk el az önkormányzat mőködı-

képességének megsegítésére kiírt pá-

lyázaton, ahol az idei évben is pályáz-

ni szeretnénk. 

Pályázatot nyújtottunk be az önkor-

mányzati létszámcsökkentés támoga-

tására. A volt  hivatalsegédi státusz 

megszüntetésével kapcsolatosan fel-

merülı költségekre lehet így fedezet-

hez jutni. A felmentési idıre járó bér 

felét /esetünkben ez 3 hónapi bér / és a 

végkielégítés egészét vállalja át 

(sikeres pályázat esetén) az állam. 

A kötelezı önkormányzati feladatel-

látáson túl az alábbi fejlesztéseket 

terveztük ez évre: 

- rendezési terv befejezése 

- faluközpont és játszótér kialakítása 

-  ravatalozó felújítása 

- orvosi rendelı felújítása 

Terveink között szerepel még a má-

zsaház felújítása és sárrázó kiépítése a 

temetıi úton. 

 

Faluközpont és játszótér kialakításá-

ra a Közalapítvány nyújtott be pályá-

zatot, ennek bírálata július végére vár-

ható. 

Ravatalozó felújítására szintén bead-

tuk a pályázatot, elbírálása augusztus 

második felében történik meg. 

Orvosi rendelı felújítására beadott 

pályázatunk elbírálásra került, nagy 

örömömre szolgál, hogy támogatásra 

érdemesnek ítélték. A rendelı felújítá-

sára még ez évben sor kerül, a munkák 

rövidesen megkezdıdhetnek. A közel 

húszmillió forintos beruházásból 17 és 

fél millió forint a vissza nem téríten-

dı támogatás. 

Az építési munkák idején a rendelés 

a Közösségi Házban történik,  a meg-

szokott idıpontban. 

A munkálatok ez év végéig befeje-

zıdnek. 

A felújítás során az alábbi fıbb 

munkákra kerül sor: 

- tetıszerkezet  és tetıhéjalás cseréje 

- külsı és belsı nyílászárók cseréje 

- főtés és világítás korszerősítése 

- burkolatok cseréje 

- külsı hıszigetelés és az épület  újra 

színezés. 

Önkormányzati hírek 

Módosításra került a temetıkrıl és a temetési 

tevékenységrıl szóló rendelet. 

A temetkezési helyek megváltási díja  / 25 évre /: 

- egyes sírhely   2.500.-Ft 

- egyes mélyített sírhely  3.750.-Ft 

- kettes sírhely   5.000.-Ft 

- kettıs mélyített sírhely  7.500.-Ft 

- urnás sírhely földbe   1.250.-Ft 

-  sírbolt két koporsós           25.000.-Ft 

 Akinek lejárt sírhelye van és újra szeretné vál-

tani, az a fenti árakon a Hivatalban tudja megten-

ni. Az elmúlt két évben a lakosság 90 %-ban ren-

dezte a sírhelyeket. 

 Kérem, aki ezt elmulasztotta vagy idén jár le a 

sírhely szíveskedjék ez ügyben intézkedni. 

Nem volt nagy a vállalkozó kedv a meghirdetett takarítói állás betöltésé-

re. Mindössze egy jelentkezı volt, így képviselı-testületi szavazás nélkül, 

megbízási szerzıdéssel - Gısiné Nagy Katalin tölti be az állást, a meghir-

detett feltételekkel. 

Falunknak— mint majdnem minden hozzánk hasonló kis településnek— 
két komoly nehézséggel kell szembenéznie: 1. folyamatosan fennálló forrás 
(pénz) hiánnyal; 2. a település lassú elnéptelenedésével. Ezen két probléma 
együttes enyhítésére kínálkozna egy kézenfekvı lehetıség a helyi adóren-
delet átalakításával. A faluban jelenleg mintegy húsz lakatlan lakóépület és 
beépítetlen építési telek található. Részben külföldi tulajdonban. Ez több 
szempontból nem jó a falunak: részben ezáltal fogy a falu lakossága, rész-
ben kevesebb a személyi jövedelemadó után járó normatív bevétele a tele-
pülésnek, részben pedig ezek az ingatlanok sok esetben elhanyagoltak, gon-
dozatlanok, rontják a faluképet. Talán célszerő lenne olyan helyi adórende-
let bevezetése a faluban, ami arra ösztönzi a fenti ingatlanok tulajdonosait, 
hogy vagy életvitel szerően a falunkban éljenek, vagy értékesítsék ingatla-
naikat olyan személyeknek akik Tárnokrétibe akarnak költözni. Egy a mai-
nál lényegesen magasabb, differenciáltabb ingatlanadó a lakatlan, beépítet-
len ingatlanokra, vagy közvetlen bevétel növekedést jelentene az Önkor-
mányzatnak, vagy  a faluban élık számának emelkedését eredményezné. 

LEHETİSÉG ? 
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Apák Napját öt évvel ezelıtt a Markotabödögei körjegy-

zıség falvai kezdték el ünnepelni. 2007-ben Tárnokréti is 

csatlakozott, így ma már négy falu –Markotabödöge, 

Rábcakapi, Cakóháza és Tárnokréti közös összejövetelévé 

szélesedett ez a nap. A résztvevı települések polgármeste-

reinek megállapodása alapján évente váltakozó helyszínnel 

kerül megrendezésre. Az idei évben falunké volt a rendezıi 

szerep. Tekintettel arra, hogy hivatalosan Apák Napját vi-

lágszerte  június 3. vasárnapján ünnepelik, nálunk viszont a 

falunap idıpontja az azt követı szombat, így gondoltunk 

közös rendezvény megszervezésére. Egyik szerencsés nyer-

tese lehettünk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-

ram keretében meghirdetett falunapi pályázatnak - hatszáz-

ezer forint támogatásban részesültünk. Ezenkívül ötvenezer 

forint támogatást kaptunk még a Csornai Többcélú Kistér-

ségi Társulástól is. Fentiek segítségével igazán nagy szabá-

sú, színvonalas, egész napos programot tudtunk összeállíta-

ni, amelyben minden korosztály találhatott magának kedvé-

re valót. A nap fızıversennyel indult. Négy településrıl 

összesen 15 csapat részvételével. Igazán változatos és ízle-

tes remekmővek készültek. Volt palóc leves, halászlé, bab-

gulyás, székelykáposzta, szarvas ragu, brassói, nyúlpapri-

kás, pincepörkölt, vargányás szarvas pörkölt, vadas zsemle-

gombóccal, pacal, lángos és természetesen sertés és marha-

pörkölt is. E bıséges kínálat mellett a verseny igazi gyızte-

sei a résztvevı kedves vendégeink voltak.  

Ilyen kitőnı ízek mellett, éhesen korgó gyomor bizonyára 

nem maradt  a megjelentek között, e napon. 

 

 



 Rábcakapin május 16-17-én ünnepelték a község elsı — okle-

veles — említésének 800. évfordulóját, melyre hivatalosak voltak a 

lakosságon kívül az elszármazottak, az erdélyi testvérfalu 

Kézdimárkosfalva lakossága és szomszédos községek polgármesterei 

és lakossága is. Falunkat is többen képviselték az ünnepségen és a 

rendezvényeken. Örömünk, hogy felkérésre a rendezvények elıkészí-

tésében, szervezésében és  a végrehajtásban jelentıs szerepet vállalt 

Nagy Ferenc. Rábcakapiakat érintı fotókiállítását és az 1960-, 70- és 

80-as évek tárgyait, emlékeit bemutató több száz darabos győjtemé-

nyét nagyon sokan látták. A volt iskola tanterme nagy kiállítási terem 

volt. A vendégkönyv, szép bejegyzéseket tartalmaz. Rábcakapi pol-

gármestere és képviselıtestülete az áldozatos munkát elismerve, az ünnepség 

résztvevıi elıtt—az emlékmő avató ünnepségen— „Rábcakapi községért” kitün-

tetéssel és oklevéllel tüntette ki Nagy Ferencet. 

Tárnokréti Község 
Önkormányzata 

9165 Tárnokréti, Fı u. 24. 

Telefonszám: 96/271-566 

Faxszám: 96/271-566 

Mobil: 06-30/9799-852 

E-mail: 
polgarmester@tarnokreti.koznet.hu 

Felelıs szerkesztı: 
Jankovits Ferencné 

TÁRNO
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Életének 89. évében elhunyt Lukácsi Gyula. 

Szeme világát fiatalon elveszítve, öregségére család nélkül marad-

va, egyedül élt. Napi támasza falugondnokunk volt. Hirtelen, otthonában  érte a halál. 

Nyugodjon békében! 

———————— 

2009. június 11-én önkezével vetett véget életének Kormos Géza 

élt 24 évet! 

Fiatalember tragikus, értelmetlen halála. 

Kérdezzük miért? – de nincs felelet… 

Halottaink 

Főnyíró traktort vásárolt  

Önkormányzatunk. 

APRÓSÁGOK FIGYELEM!  Itt hívnám fel 

falunk minden lakójának figyelmét, 

hogy a jövı évi falunap még nevezete-

sebb lesz számunkra, hiszen települé-

sünk létrejöttének 800-adik évfordulóját 

ünnepelhetjük. 

Kezdjünk el már most készülni a mél-

tó megemlékezésre! 

Szívesen venném és várom ötleteiket, 

javaslataikat az ünneppel kapcsolatosan! 

A Tárnokréti könyv 

a Polgármesteri Hivatalban 

megrendelhetı az alábbi 

árakon: 

Színes -   12.000,- Ft 

Fekete-fehér  -    5.000,- Ft 

És még egy sikeres pályázat: 

335.000.-Ft vissza nem térítendı tá-

mogatást nyertünk a közmővelıdési és 

érdekeltség növelı pályázaton, ame-

lyet kültéri színpad építésére kívánunk 

felhasználni. 
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