
 Településünk  2010-
ben ünnepelheti elsı írásos 

említésének 800. évfordulóját. 
 Kérem készüljünk  közösen e jeles esemény méltó 
megünneplésére. Várjuk ötleteiket, javaslataikat,  mi-
vel és hogyan tehetnénk emlékezetessé az ünnepet. 
 Az évforduló anyagi hátterét Önkormányzatunk 
pályázat útján szeretné biztosítani. A témában kiírásra 
került pályázat beadási határideje: 2009. október 31. 
Ezért, 2009. október 16-án, 19 órakor a Közösségi 
Házban megbeszélést tartunk. 
 Kérek mindenkit, aki úgy érzi szeretne segíteni és 
van ötlete, gondolata az ünneppel kapcsolatosan az 
csatlakozzon és segítse munkánkat. 
  Nagy Ferenc vállalta egy fotóalbum elkészítését fa-
lunk jelenlegi lakóiról. A közeljövıben személy sze-
rint mindenkit felkeresne, lefotózna , hogy az albumot 
összeállíthassa. Remélem egyetértenek az ötlettel és 
nem veszik zaklatásnak megjelenést. 
 Továbbá Feri vállalta még visszatekintésként anya-
könyv összeállítását is falunk lakóiról. 

Tárnokréti Község Önkormányzata felhívja az 
érdeklıdık figyelmét, hogy a Bursa Hungarica 

Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat ismét kiírásra került. 
A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 31. 

Őrlapok átvétele és jelentkezés a Polgármesteri Hivatalban. 

   A gázliberalizáció megte-
remtette annak feltételeit, 
hogy  napjainkra már a gáz is azon termékek közé tartozzon amit több  
helyrıl is be lehet szerezni. Önkormányzatunk is élt ezzel a lehetıség-
gel, a szolgáltató váltás folyamatban van – az EMFESZ gázszolgálta-
tóval kötöttünk szerzıdést. A váltással költségmegtakarítást érhetünk 
el, várhatóan minimum évi 10 %-ot /kb. egy havi díjnak megfelelı 
összeg/.  A szolgáltató-váltás már a lakosság körében is lehetséges. 
Elıfordulhat, hogy már találkoztak a faluban üzletkötıkkel, akik e 
témában jelentkeztek. Ha nem, bizonyára késıbb hallanak róluk. A 
szolgáltató-váltás semmilyen  mőszaki átalakítással nem jár: nem kell 
gázvezetéket,  gázórát cserélni, a folyamatos gázellátás garantált. Az 
átállás adminisztratív részét a szolgáltató térítés nélkül elvégzi, a fo-
lyamat kb. négy hónapot vesz igénybe. 

   Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a „ Kistelepülések az 
esélyegyenlıségért” cím-
szó alatt kiírt pályázat 
résztvevıi közül nyertes-
ként kerültünk ki és Euró-
pai Uniós forrásból sikerül 
felújítani orvosi rendelın-
ket. 
   Ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben különösen nagy eredmény az egy ilyen kis falu 
életében, hogy lehetıséget kaptunk az épület felújítására, 
átalakítására, hiszen  támogatás nélkül Önkormányzatunknak 

esélye sem lett volna a munkálatok elvégzésére. Külön öröm, hogy a szükséges önrészt - két millió forintot- mellé tud-
juk tenni  a vissza nem térítendı támogatásként  kapott 17 és fél millió forintnak.  A munkálatok elkezdıdtek és jó 
ütemben haladnak. Az épület a tervezetnél jóval korábban, várhatóan még az idei évben elkészül. A munkálatok befe-
jeztével egy korszerő, akadálymentesített, a jelenlegi Uniós elıírásoknak is mindenben megfelelı épület büszke tulaj-
donosai lehetünk, amely alkalmas lesz a szokásos háziorvosi rendelések lebonyolításán kívül megelızı szőrıvizsgálat-
ok elvégzésére, valamint eseti szakrendelések lebonyolítására is. 
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Önkormányzati hírek 

Orvosi rendelı felújítása Tárnokréti községben 

Gázszolgáltató-váltás lehetısége 

Fiatalok figyelem! Tárnokréti 800 éves 



Nagy Ferenc 

Az elmúlt hetekben felmérést végeztünk a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése tekin-

tetében. 
 A több mint  90 kiküldött megkeresésbıl, eddig 50 támogató  és 11 nemleges 
visszajelzés érkezett. 
 A lakatlan ingatlanok tulajdonosainak felmérése folyamatban van. 
 Kérem akik a mai napig nem reagáltak megkeresésünkre, szíveskedjenek jelezni 
szándékukat, mert nagyon fontos lenne a válaszok ismerete, ugyanis a jelenleg kiírt 
pályázaton való részvétel alapfeltétele, hogy a település ingatlanjainak 50 %-a kinyil-
vánítsa csatlakozási szándékát.  
 A lakosságot érintı befizetések vonatkozásában a bıvebb tájékoztatás érdekében  
egy pénzügyi szolgáltató cég lakossági fórumot tart az önerı biztosítás módozatait 
illetıen.  A fórum pontos idıpontjáról  közvetlenül értesítjük Önöket. 
 Az elmúlt hetekben képviselı testületünk egyik tagja—alternatívaként—
felvetette, az ingatlanonkénti, egyéni szennyvízkezelés lehetıségét. Úgy gondolom a 
fenti fórumon—szakemberek bevonásával— ennek megbeszélésére is sort tudunk 
majd keríteni. 
 Számítunk mindannyiuk részvételére, mert nemcsak saját, de gyermekeink és 
unokáink jövıjérıl kell döntenünk. 

A képviselı-testület által hozott 
rendelet értelmében önkormányza-
tunk az óvodai és iskolai évkezdés 
megkönnyítése érdekében  az óvodás-
korú és nappali tanulmányokat folyta-
tó tanulók részére támogatást biztosít. 

A támogatás mértéke: 
- óvodás gyermekek részére 

4000.– Ft, 
- általános iskolásoknak 6000.– Ft, 
- középiskolai tanulmányokat foly-

tatóknak pedig 8000.– Ft. 
Fenti összegek az érintetteknek 

szeptember  elején kifizetésre kerül-
tek. 

 2 

Óvodakezdési és iskolakezdési 
támogatás Szennyvízcsatorna 

Egy kis melegség kéne még 
a gyorsan tőnı nyári fénybıl, 
a lelkem borzadva fél a közelgı 
tél zord hidegétıl. 

Óhajtás ısszel 

.. 

.. 

Egy kis szeretet kéne még, 
hisz ez az élet íze, sója: 
mi lényünket a végsı úton 
a nagy bukásoktól megóvja. 

/Nádudvari Nagy János/  

 Az MSZMP tárnokréti alapszervezete 

valamint a Községi Tanács Végrehajtó Bi-

zottsága kezdeményezésére, 1969. május 1-jén a Tárnokréti Mőve-

lıdési Otthonban ünnepségre várták a lakosságot.  

 A Belügyminisztérium által, a csornai határırség, községünket 

„Határır Község”-gé avatatta, tüntette ki. Az ünnepély délután két 

órakor kezdıdött. A kultúrmősorral összekötött rendezvényen és a 

vendéglıben rendezett táncmulatságon, a falu apraja, nagyja kép-

viseltette magát. A helységnévtábla alatt elhelyezett „Határır Köz-

ség” tábla, sokáig tájékoztatta a faluba betérıket.  

 Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik „Tárnokréti Díszpolgára”- 
kitüntetésem alkalmából személyesen, 

telefonon, vagy e-mailben gratuláltak, üdvözöltek. 
 Amint már volt alkalmam, szeretném megismételni, hogy e kitünte-
tésnek sokan részesei. Mindazok, akik korábbi és jelenlegi polgármes-
terként és képviselıtestületi tagként megértették, elfogadták törekvése-
imet, azt támogatták. Sokan vannak, akik bármely módon segítettek. 
Sajnos, többen már nem lehetnek közöttünk, de nem felejtem ıket, em-
lékeimben kitüntetett helyen vannak. 
 Fényképek, magnó és videó szalagok ırzik az örök mulandóságtól 
személyüket, történeteiket.     Nagy Ferenc 

 Ismert, hogy a háború 
elıtt és után a faluban nem volt 
olyan házhely, melyre építkezni 

lehetett volna. Ma már felfoghatatlan, hogy egy házban több 
család lakott, közös konyhával. Hiába igyekeztek, a község 
lakói közül többen, kénytelenek voltak telepesként máshová 
költözni. Áldatlan állapot volt, a maradni szándékozók részére. 
 1946-tól a Megyei Földbirtokrendezı Tanács próbált telek-
cserékkel építési területet biztosítani. Nagy vívmány volt, ami-
kor kimérték az új utcában a házhelyeket. Az építkezıknek nem 
kellett útilaput kötni, maradhattak helyben. 
 A visszaemlékezık közül sokan említik szívesen Kántor 
András nevét, akinek érdemei vannak a kimérésekben. İ ké-
sıbb családjával Kanadába települt. 
 Az elsı lakóház Bojsza Lajoséké, 1948-ban épült. E kis írás-

sal és az 1960-ban készült fényképpel emlékezzünk 
Kántor Andrásra. 

Köszönet ! 

40 éve történt 

Nagy Ferenc 

61 éve történt 



 

 2009. év elején elhatároztuk, hogy a 2004-ben megvásárolt—minden Tár-

nokréti által „Szalai ház”-ként ismert—Fı utca 12. alatt található, több mint 

100 éves magtárépületet felújítjuk és pálinkafızıként hasznosítjuk. 

 Tekintettel az épület tartószerkezeteinek viszonylag jó mőszaki állapotára, 

lehetıségünk nyílott arra, hogy a külsı homlokzatot az eredetihez közeli for-

mában állítsuk helyre. A földszinten alakítottuk ki a bérfızıként üzemelı 

pálinkafızdét, a szükséges szociális helyiségekkel, a tetıtérben pedig vállal-

kozásaink irodái kaptak helyet. Tekintettel arra, hogy családunknak is közel 

100 db termı gyümölcsfája van és szeretjük a finom, valódi gyümölcspálin-

kát, barátokkal, ismerısökkel folytatott beszélgetéseink során felvetıdött az a 

probléma, hogy a magyarországi pálinkafızdék nagy többsége nem alkalmas, viszonylag kis mennyiségő gyümölcscefre kü-

lön-külön tételként történı kifızésére. Mi némi utánjárással találtunk egy—német gyártmányú—egyfázisú desztilláló beren-

dezést, mellyel már 100 liter cefre külön tételben történı lepárlására is van lehetıség. Bátran mondhatjuk, hogy szlogenünk: 

„Ki milyen cefrét hoz, olyan pálinkát visz haza!” 

 Reméljük gyorsan, sokan megismernek bennünket és el-

nyeri a fızetık tetszését az általunk fızött pálinka. 

 Szeretnénk vállalkozásunkat mielıbb kereskedelmi fızdé-

vé fejleszteni, ismertebbé téve falunk nevét az országban, va-

lamint munka– ill. jövedelemszerzési lehetıséget biztosítani 

nem csak magunknak hanem a falubelieknek is. 

 A továbbiakban a pálinkafızetéssel és a cefrekészítéssel 

kapcsolatos kérdéseikkel keressenek bennünket személyesen 

vagy a 30/9893-711 telefonon.  

 A fentiekrıl további sok érdekességet olvashatnak még a 

www.retipalinkahaz.hu honlapon. 
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 Régebben a búcsúnak tartalmas egyházi jellege volt. Idıpontja 
nálunk a reformáció emlékéhez kapcsolódik. 
 Az ünnep nagyságát tekintve jelentısége évrıl- évre csökken, 
egyre inkább a Falunapokra  helyezıdik át  a hangsúly.  Régebben 
a búcsú már naptári ideje elıtt egy héttel elkezdıdött. A lányok, asz-
szonyok nagy takarításba kezdtek, megkezdıdött a sütés-fızés. Majd 
a búcsú napján már kora reggel kezdetét vette a vendégeskedés, jöt-
tek a rokonok, barátok. 
 Fıszereplık a búcsúi árusok , ringlispílesek, céllövöldések, mu-
tatványosok voltak, akik járták a településeket és mindig számon tartották a  falvaknál a búcsú idıpontját. Vasárnap délelıtt a zené-
szek járták a házakat, hogy hangulatot csináljanak az esti báli mulatságra. 
 Búcsú hétfın az emberek nem dolgoztak, a gyerekek nem mentek iskolában, mert két napot tartott a mulatság. 

Tárnokréti búcsú 
Búcsúi bál:  
2009. október 24-én (szombaton), a Közösségi Házban; 
 a zenét szolgáltatja: Dömötör Tamás 

2009. október 25-én (vasárnap), a vendéglıben; 
 a zenét szolgáltatja: Bugár Lajos 

Pálinkafızı lesz a faluban 

Nagy Szilárd 
fızımester 

köszönetét fejezi ki mindazoknak 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-
ával támogatták községünket. 
 Az idei évben az adóhatóság ál-
tal átutalt összeg: 217.433.-forint 
volt amelynek pontos felhasználásá-
ról tájékoztatni fogjuk Önöket. 
 Tekintettel arra, hogy az orvosi 
rendelı felújítása kapcsán a külsı 
munkákra nem kaptunk támogatást, 
javasolni fogom a kuratóriumnak—
hogy a fenti összeggel, a falu szépí-
tése érdekében—a rendelı körüli 
terület parkosításában legyen az 
Önkormányzat segítségére. 

Újra megnyíltak a Leader pályázatok! 
 

 2009. október 1-tıl ismét nyújthatók be pályázatok az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program keretében megjelölt  témakörökben.  Mint errıl már a Hírmon-
dó  korábbi számban írtam, ez a kistelepülések számára kiírt vidékfejlesztési prog-
ram. Itt adtunk be pályázatot még tavasszal a faluközpont és játszótér kialakítására. 
Sajnos a bírálatok a mai napig még  nem történtek meg, de továbbra is rendületle-
nül bízunk, hogy kihirdetéskor a nyertesek között fogunk szerepelni. 
 Ez alkalommal  az Önkormányzat fog  benyújtani pályázatot. A IV-es tengely 
keretén  belül  /ahol rendezvények finanszírozására lehet pályázni/, a 800 éves 
évforduló megünnepléséhez próbálunk forrást teremteni. A III-as tengely keretén 
belül  pedig—az örökségvédelem témakörben—az Evangélikus Egyház és a Tár-
nokrétiekért Egyesület közösen készül pályázat benyújtására. Tavasszal sajnos a 
két szervezet közötti megállapodás hiánya okozta, hogy nem tudtak pályázni. Re-
mélem a megkötött együttmőködési megállapodás után, nem lesz akadálya templo-
munk megszépülésének. Ezúton is kérem az érintetteket, hogy tegyenek meg min-
dent a sikeres pályázatért, hiszen falunk, a közösség érdeke ezt kívánja. Éljünk a 
lehetıséggel és ne hagyjuk szép, barokk kori templomunkat teljesen lepusztulni! 

Tárnokréti Községért 
Közalapítvány 

Szponzorált cikk! 



„Felháborodással olvastuk a Hírmondó 
júniusi kiadásában a „Lehetıség” címő 
cikket, amelyben bevételi forrásnak véli a 
részben „külföldi” tulajdonban lévı ingat-
lanok megadóztatását, mivel ezek rontják 
a faluképet. Ehhez véleményünk szerint 
nem kell külföldinek, illetve nem itt beje-
lentett állandó lakosnak lenni, mert ha  az 
ember jobban körülnéz a faluban, sokszor 
a helyi lakosok ingatlanjai elhanyagoltabbak, gondozatlanabbak. 
Nem is említve a templom és a csarnok környékét! Az utak álla-
pota esıs, latyakos idıben katasztrófa, a mőhelyközben a járda, 
de még az út is járhatatlan a traktorok által felhordott sár miatt. 
Erre nem lehetne valami megoldást találni? Sokkal kellemetle-
nebb a sarat taposni mint egy nem állandóan lakott háznál a  
kihajló ágat elkerülni. Akkor most kit is kellene megadóztatni? 
Aki „külföldi” és ráadásul helyieknek is munkát ad, a helyi bolt-

ban vásárol – nem a környezetszennyezı, 
lármás mozgóárusnál - /akinek az adója 
abban a 17 milliós vissza nem térítendı 
„támogatásban„ már benne van mivel az 
állam  az Európai Uniótól kapta/, ıket kell 
megadóztatni? Ha a falu Polgármester 
Asszonya egy boldog, dinamikusan fejlı-
dı Uniós falu tagja szeretne lenni– mint 
ahogy az egyik Hírmondójában közölte -   

akkor ezen a „ finoman fogalmazva”  diszkrimináló álláspontján 
változtatni kellene. A falu népességének csökkenését nem a 
„külföldi„ és nem az állandóra bejelentett tulajdonosok okozzák/ 
okozták. Ha valaki feltétlenül szeretne itt letelepedni talál rá 
megoldást, de sajnos túl sok jelentkezı nincs és ha még ezek 
között is válogatunk, akkor miért is várjuk, hogy bárki ideköltöz-
zön. Ami az embereket ide vonzza az a nyugalom, az érintetlen 
természet. Éppen ezért különleges és értékes.” xx 

Tisztelt Levélíró! 
Örömmel olvastam levelét, amit a júniusi Hírmondóban megjelent „Lehetıség?” címő írásomra küldött, mert látom Ön is 

olvassa az újságot, ha meglehetısen furcsán értelmezi is az abban leírtakat. 
Az alábbiakban szeretnék válaszolni felvetéseire és egy kicsit bıvebben kifejteni álláspontomat: 
Engem 3 évvel ezelıtt Tárnokréti—itt élı—lakói választottak meg  polgármesternek azért, hogy legjobb tudásom szerint a 

falu és a faluban élık érdekeit képviseljem. Igyekszem döntéseimnél, javaslataimnál mindig ehhez tartani magam. Gondolom  
és remélem így tesz a falu választott döntéshozó testülete – a képviselı testület – minden tagja is, mert a döntéseket nem egye-
dül, hanem többségi szavazással közösen hozzuk. 

Tisztelt levélíró! Talán nem tudja – mert nem hazánkban él – a magyar települések, mőködésükhöz szükséges bevételeiket 
három fı forrásból tudják biztosítani: 1. a településen élık és Magyarországon adót fizetık, személyi jövedelemadójából; 2. a 
törvényekben elıírt és a helyi önkormányzatok által kivetett helyi adókból és 3. a Magyar Államtól kapott támogatásokból. 
Tudom adót fizetni nem népszerő dolog, de gondolom elfogadható az Ön számára is, hogy amennyiben Tárnokrétiben ingatlan-
nal rendelkezik hozzá kell járulnia a falu mőködéséhez, fenntartásához. Remélem nem úgy gondolja, hogy a közös teherviselés 
Önre esı részét pótolja az az egyszeri, konkrét beruházásra nyert pályázati pénz, ami részben Uniós forrásból, részben viszont a 
mi adónkból származik. 

Egyébként, azt az Ön által kifogásolt írásom is tartalmazza, jelenleg is van Tárnokrétiben – nagyon sok más magyar telepü-
léshez hasonlóan – helyi ingatlanadó, a nem állandóan lakott ingatlanokra. Ezt állampolgárságtól függetlenül kell fizetni a tele-
pülésen ingatlannal rendelkezıknek. Ezen adónem változtatásában látok én lehetıséget és erre utaltam a fent jelzett írásban.  
Jelenleg ennek mértéke 300.-Ft/m2/év.  Hogy csak egy példát említsek, a szomszédos Lébény községben ugyanezen adó 900.-
Ft/m2/év,  pedig hozzánk képest – jelentıs iparőzési adó bevétele lévén – „gazdag” Önkormányzatról van szó. Egyébként, iga-
zából nem is értem mit érez gondolataimban magára nézve diszkriminálónak, amikor ez Önt nem is érinti. Függetlenül ugyanis 
attól, hogy életvitel szerően külföldön él, Tárnokrétiben van állandó lakosként bejelentkezve. Lehet, hogy ezt elfelejtette? Épít-
ményadót Ön most sem fizet és a késıbbiekben sem fizetne, mert a Tárnokréti állandó lakosok adómentességet élveznek. 

 Nem írtam és nem is gondoltam, hogy azért mert valaki külföldi, több adót kellene fizetnie. Azt írtam és azt tartom igazsá-
gosnak, hogy a közös teherviselésbıl lehetıleg mindenki arányosan vegye ki a ré-
szét. Ennek érdekében az érvényben lévı adórendelet aktualizálását vetettem fel, 
mint lehetıséget, de természetesen ebben sem Én, hanem a falu választott képvise-
lı-testülete jogosult dönteni. 
   Furcsa kettısséget érzek levelének abban a részében miszerint kifogásolja pl. a 
mőhelyközi járda állapotát, de nem szeretné, ha az esetlegesen erre is fordítható 
többletforrás elıteremtéséhez minden a falunkban ingatlan tulajdonnal rendelkezı 
polgár hozzájárulna. 
   A templom és a csarnok  környéke—bizonyára Ön is tudja—az egyház tulajdoná-
ban van. Én ugyan nem látom az átlagosnál elhanyagoltabbnak, de javaslom, jelezze 
véleményét a presbitériumnak. 
   Végül pedig levelének utolsó mondatai szerint, Ön az írásomban valamit nagyon 
félreértett. Én nem válogatni szeretnék a falunkba költözni akarók között. Ellenke-
zıleg, lehetıséget szeretnék biztosítani számukra a jelenleg lakatlan, beépítetlen 
ingatlanok megvásárlására.  Megjegyezném, hogy az elmúlt 3 évben négy fiatal pár 
költözött a falunkba, ami nem is olyan rossz szám. 
   Nem biztos, hogy Ön—külföldrıl, 1.000 km-rıl nézve—jól látja és megtudja 
mondani nekünk, itt élıknek, hogy mitıl lesz a falunk különleges és értékes. 
   Én mindenesetre úgy gondolom, hogy Tárnokrétiben ne a sok üres telek és lakat-
lan ház jelentse a nyugalmat, mert  szerintem nem ez vonzza az embereket. 
   Természetesen a továbbiakban is szívesen veszünk minden jobbító kritikát, jó 
ötletet, támogatást, hozzájárulást, ami falunk fejlıdését segítheti. 

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

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

polgarmester@tarnokreti.koznet.hu 
Felelıs szerkesztı: 
Jankovits Ferencné 
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9165 Tárnokréti, Fı u. 24. 

A Hírmondó elızı számában megje-
lent, „Lehetıség?” címő írásomra érke-
zett levélben foglaltakat szeretném meg-
osztani Önökkel, mert lehet, hogy má-
sok is félreértették az abban leírtakat. 

Szeretném tisztázni az esetleges 
félreértéseket. 

Íme a levél és az arra adott válaszom: 


