
Csekély volt az érdeklődés 2010. decem-
ber 9-én tartott közmeghallgatáson, amely egy-
ben az önkormányzat évzáró ünnepi testületi ülé-

se is volt. 
Önkormányzati Törvény írja elő, hogy 

évente egy alkalommal a testület köteles köz-

meghallgatást tartani körérdekű ügyekben. Ezen 
alkalommal van lehetősége a lakosságnak, hogy 
közvetlenül tegyen fel kérdéseket, észrevétele-

ket, javaslatokat a képviselő-testületnek. Az idei 
közmeghallgatás témája az elmúlt esztendő ér-
tékelése volt. 

Az év vége hangulata, a számvetésre ké-
szítő idő minket is arra ösztönöz, hogy megmér-
jük magunkat, leltárt készítsünk. Mit tettünk? Ho-

vá jutottunk? Mit sikerült megvalósítanunk terve-
inkből? Fontos, hogy tudjuk ezekre a kérdésekre 
a választ, hiszen ez segít bennünket abban, hogy 

tudjuk a jövőben merre kell haladnunk. 
2010. év minden önkormányzat életében 

– így a mi esetünkben is - a katasztrófa éveként 

indult. Az önkormányzatokat országosan olyan 
mértékű elvonások, megszorítások érték, amelye-
ket az egyre apadó bevételek mellett kigazdál-

kodni csak nagyon takarékos gazdálkodás mel-
lett lehetett. A pénzhiányt mindannyian elszen-
vedtük, segítséget szinte még jó tanács formájá-

ban sem kaptunk. 
Az átgondolt, ésszerű tervezésnek, taka-

rékos gazdálkodásnak meg lett az eredménye. 

Nem kényszerültünk hitel felvételére és meglévő 
pénzeszközünket sem éltük fel. És ez a mai világ-
ban nagy teljesítménynek számít. Gondoljunk 

csak bele – a híradásokból hallhatjuk – hogy 
még több magyarországi nagy-város is sok 
százmilliós adósságot halmozott fel. 

Örömmel tölt el, hogy a szűkösség és a 

lemondások ellenére is a 2010-es év, falunk 
megújulásának éve lehetett. Éppen a település 
fennállásának 800-adik évfordulójának évében 

két európai uniós forrásból támogatott fejleszté-
sünk is megvalósulhatott. Nyertes lett az orvosi 
rendelő felújítására beadott pályázatunk. Ezzel 

településünk lakói a XXI. századnak megfelelő 
helyen kaphatnak háziorvosi ellátást. A beruhá-
zás önmagában is több milliós fejlesztést jelent 

településünkön, és ráadásul az elkészült helyisé-
gek többféle tevékenység bonyolítására is alkal-
masak. Az épület szomszédságában jöhetett lét-

re – a másik nyertes pályázat eredményekép-
pen – a játszótérrel kibővített emlék- és pihenő-
park. A megújult és megszépült faluközpont nem 

csupán esztétikai változásokat eredményezett 
környezetünkben, hanem közvetve hozzájárulhat 
a falu népességmegtartó erejéhez, a falusi turiz-

mushoz való kapcsolódásunkhoz is. Az apróbb 
elért eredményeinkről most részletesen nem be-
szélnék, hiszen erről a Hírmondóban folyamatos 

tájékosztatást adtam, ismerik ezeket. 

HÍRMONDÓHÍRMONDÓHÍRMONDÓ   
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 Önkormányzati hírek: 

Ne a hóban, csillagokban,Ne a hóban, csillagokban,Ne a hóban, csillagokban,Ne a hóban, csillagokban,    

Ne ünnepi foszlós kalácson,Ne ünnepi foszlós kalácson,Ne ünnepi foszlós kalácson,Ne ünnepi foszlós kalácson,    

Ne díszített fákon, hanemNe díszített fákon, hanemNe díszített fákon, hanemNe díszített fákon, hanem    

A szívekben legyen KarácsonyA szívekben legyen KarácsonyA szívekben legyen KarácsonyA szívekben legyen Karácsony! 
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„Szeress hát minket is, koldusokat 

lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat 

csengess éjünkön át, s csillantsd elénk  

törékeny játékunkat, a reményt.” 

Az eredmények mellett azonban őszintén 

kell, hogy szóljak az elmúlt év nagy sikertelensé-
géről is. Sajnos a szennyvízkezelés terén úgy-
mond elvesztegettünk egy teljes évet. Hiszen 

képviselő-társaimat – számomra érthetetlen ok-
ból - nem  sikerült meggyőzni, még hatósági 

szakemberek bevonásával sem, a falunkban 

kivitelezhető megoldásról. Ennek sajnos anyagi 
vonzata is lett, ami véleményem szerint felesle-
ges kiadást eredményezett számunkra. Önkor-

mányzatunk ezt az összeget megtakaríthatta 
volna, de a testület többségi döntését el kellett 
fogadnom. Természetesen a szennyvízkezelés 

megoldását a következő ciklusban is egyik leg-
fontosabb faladatunknak tartjuk. A lehető leg-
gyorsabban előkészítjük a szükséges anyagokat, 

hogy a talán tavasszal kiírásra kerülő pályáza-
ton indulni tudjunk. Gondolok itt elsősorban a víz-
jogi engedélyezési terv elkészíttetésére, amiből 

egyértelműen meghatározható lesz a települé-
sünkön alkalmazható legoptimálisabb szennyvíz-
kezelési technológia.   

Sajnos az előttünk lévő esztendő sem ígér 

számunkra könnyebbséget. Azt azonban elmond-

hatjuk, hogy továbbra is megteszünk mindent az 
eladósodás ellen, és pályázatok elnyerése révén 
próbáljuk tovább fejleszteni településünket. 

Kedves Tárnokrétiek! 
Ünnepek előtt állunk. Karnyújtásnyira ka-

rácsony szent ünnepe és az újév köszöntése előtt. 

Az ünnep pedig arra való, - hogy a múlt elemzé-
se és a jövő fürkészése helyett - figyelmünket a 
mára terelje. A családi körben eltöltött ünnepi 

órákra, napokra azt kívánom mindany-
nyiunknak, vegyük birtokba a jelent, hogy az 
ádventi várakozással érkező karácsony bennünk 

jön el.  
 Babits Mihály szavaival kívánok falunk 

minden lakójának áldott, békés karácsonyt és 

eredményes, boldog új esztendőt! 

Angyal érkezett 
Lágy szárnysuhogással egy angyal érkezett 
Ajándékként elhozta nekem a Szeretetet. 
Ezt a lelkem mélyén megszületı csodát, 
Mit nem tarthatok meg, Neked adom tovább. 
Hogy a Te lelkedben is megszülethessen, 
S ajkadon mosolyként tovább élhessen. 
Így adva tovább a szeretet melegét, 
Megérintve vele más emberek szívét. 
Az emberi arcokon felragyog a fény 
Így győrőzne tovább az égi küldemény. 
E mosollyal szelíden érintsd a szenvedıt,  
A koldust, a vándort,a rossz útra tévedıt. 
Ezúton kívánok Békés Ünnepeket, 
Szeretteid körében eltöltött esteket.  
S még azt, hogyha véget is ér ez a pár nap, 
Akkor is melengessen úgy a szeretet, ahogy a 
földet a nap. 
 

Boldog, Békés Karácsonyt 
és sikeres Új Évet kíván 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának 
Képviselıtestülete 



Ifj. Nagy Ferenc 
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Idősek Napja 2010. 
A hagyományokhoz híven 

idén is november végén kö-
szöntöttük falunk hatvan év 

feletti lakóit. A résztvevőket a 
Nőegylet által készített és 

feltálalt ételek elfogyasztása 
után, a Pápai Septim Kulturá-
lis Egyesület tagjai szórakoz-
tatták. A jó hangulatú dél-

utánt az önkormányzat anya-
gi támogatásának átadása 

zárta. 

 A tájházban a régi paraszti világ használati 

tárgyait, ruháit, bútorait láthatjuk. Ezek nagy része 

évtizedek óta padlásunkon porosodott, arra várva, 

hogy egyszer eljön az idő és mások által is megte-

kinthető lesz. A megvásárolt, hajdan Jáni Mihály és 

Jérig Rozálian által épített ház jó helyen, a falu-

központban található. Felújításra szorul. Az egykor 

istállóként szolgáló helyiséget rossz állapota miatt 

el kell bontani, helyette másikat kell építeni. Szük-

ség lenne egy szín vagy kispajta épületre is a na-

gyobb gazdasági eszközök bemutatására. 

 Ha valakinek felesleges téglája vagy faanyaga 

van szívesen fogadjuk. 

 Célunk az, hogy időpont egyeztetés után bárki-

nek, bármikor megtekinthető legyen a kiállítás. 

 Példaértékű volt az összefogás. Ezt úgy tudjuk 

megköszönni a segítőknek, hogy a tárgyakon fel-

tüntettük a kiállítok, adományozók nevét. 

 Az elszármazottak és a szomszéd falubeliek is 

gazdagították a gyűjteményt. 

 Keresünk még régi öltözeteket és mindazt ami-

vel még nem rendelkezünk. 

 Akik igazán magukénak érzik, gyakran látogat-

ják a házat. Nyári időben elüldögélnek a hűvös 

szobában, beszélgetnek, felelevenítik a múltat. A 

játszótéren gyermekekkel megállók is megtekintik. 

 Szép szavakat tartalmaz a vendégkönyv, 

amelybe a látogatók közül sokan kellemes megle-

petésüket, lelkük pillanatnyi világát és elismerésü-

ket jegyzik be. 

Legyen a ház mindenkié és minél többen látogas-

sák a továbbiakban is.  

„Tiszteld a múltat és éltesd tovább”- ezen idézet szelle-
mében ünnepeltük falunk fennállásának 800-adik évforduló-
ját. Ezen gondolat vezérelte a képviselő-testületet akkor is, 
amikor úgy határozott, hogy néprajzi kiállítás céljára meg-
vásárolja a Fő utca 84. szám alatti épületet. Nem volt nehéz 
döntés, hiszen abszolút szerencsés és kivételes helyzet állt 
elő. Nagy Ferenc felajánlotta az évek hosszú során gyűjtö-
getett tárgyait, szinte megtöltve ezzel az egész házat. Pá-
ratlan és környékünkön egyedülálló gyűjteménnyel büszkél-
kedhet, így most már Ferin keresztül falunk is. 



BUÉK 2011! 
 

Szilveszteri buli 2010. december 31. 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
a Közösségi Házban tartandó vidám ó-évbúcsúztatóra. 

 
Részvételi díj:  felnıttek: 2.000.-Ft/fı  gyermekek 14 éves korig: 1.000.-Ft/fı. 

Az ár tartalma: 1 db üdvözlı koktél; vacsora; ½ l bor vagy üdítı; 
éjfélkor 1 pohár pezsgı, valamint egy pár virsli. 

 

Élı zene -  tánc -  tüzijáték 
 

Bıvebb felvilágosítás: Jankovits Ferencnénél személyesen, vagy   a 30/9799-852-es telefonon. 
Jelentkezéseket  2010. december 23-ig kérjük leadni! 

 
Tárnokréti Község Önkormányzatának 

 képviselı-testülete 

Tárnokréti Község 

Önkormányzata 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

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

Mobil: 06-30/9799-852 
E-mail: tarnokreti@rlan.hu 

Felelős szerkesztő: 
Jankovits Ferencné 
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TÁRNOKRÉTI 

HÍRMONDÓ 

Kiskarácsonyi ünnep – 2010. december 23-án, 17 órakor. 
 Az ünnepi készülődés közepette álljanak meg egy pillanatra!     

Engedjenek a forralt bor, a karácsonyi puncs és sütemények csábító 

illatának,  jöjjenek és várjuk együtt a karácsonyt!  

 Ez évben, a kialakult hagyománnyal szakítva, nem csak a szabad-

ba, a falu karácsonyfájához hívjuk és várjuk a lakosságot, hanem a 

Közösségi Házba is, ahol karácsonyi pásztorjáték kerül bemutatásra, 

a győrsövényházi Waldorf iskola tanária és szülői közössége által. 

Változó közüzemi díjak 

Az ivóvíz szolgáltatás díja az alábbiak szerint változik: 

      2010. év  2011. év 

alapdíj     313.-Ft  325.-Ft 

m3 díj Ft/m3     226.-Ft/m3  235.-Ft/m3 

Szemétszállítás díja: 

60 l-es edény, egyszeri ürítés  229.-Ft/ürítés 235.-Ft/ürítés 

120 l-es edény, egyszeri ürítés  458.-Ft/ürítés 471.-Ft/ürítés 

Szelek szárnyán, fenyőágonSzelek szárnyán, fenyőágonSzelek szárnyán, fenyőágonSzelek szárnyán, fenyőágon    
megérkezett a karácsony.megérkezett a karácsony.megérkezett a karácsony.megérkezett a karácsony.    
Fogadjuk meleg szobával,Fogadjuk meleg szobával,Fogadjuk meleg szobával,Fogadjuk meleg szobával,    

friss sültekből vacsorával,friss sültekből vacsorával,friss sültekből vacsorával,friss sültekből vacsorával,    
ünnepeljük, marasztaljuk,ünnepeljük, marasztaljuk,ünnepeljük, marasztaljuk,ünnepeljük, marasztaljuk,    
énekszóval magasztaljuk.énekszóval magasztaljuk.énekszóval magasztaljuk.énekszóval magasztaljuk.    


