
A képviselő-testület áttekintette  az önkormányzat 2008. 

I-III. negyedévi helyzetét és elfogadta  2009. évi költség-

vetési koncepciót.  

A 2008-as évben úgy néz ki – a betervezettel ellentétben 

-  szerencsére nem  szorulunk működési célú hitel felvéte-

lére. Ez egyrészt a megfontolt, takarékos gazdálkodás és 

másrészt a sikeres pályázatok eredménye. 

A korábban már közölt pályázati eredményeinken kívül 

további egy millió forintot kaptunk a működésképtelen 

önkormányzatok egyéb támogatására beadott pályázatunk-

ra valamint a Megyei Közgyűléstől 150 ezer forintot a fa-

lugondnoki busz cseréhez. 

Így összességében az elmúlt évben pályázatokon mint-

egy 13 millió forintot nyert el önkormányzatunk. 

/Az orvosi rendelő felújítására beadott pályázatunk  

még mindig  nem került elbírálásra./ 

A törvény által biztosított 13. havi polgármesteri bér 

felajánlásra került az idősek anyagi támogatásához. 

2009. év tekintetében a gazdasági válság az önkor-

mányzatokat is fokozottabban sújtja. A költségvetési tör-

vény végleges változatát ugyan még nem ismerjük, de az 

látszik, hogy működési hiánnyal kell számolnunk, amit 

csak pályázaton elnyert pénzzel tudunk pótolni. Ebből 

következik, hogy fejlesztésre is kizárólag pályázati forrás-

ból lesz lehetőségünk. 

Jelenleg előkészítés alatt van a faluközpont és játszótér 

kialakítására vonatkozó pályázat, amelyet a Leader egye-

sületen keresztül falufejlesztés témakörben fogunk benyúj-

tani. Határideje  2009. január 10. 
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K özeleg a karácsony, november 30-án  meggyújthattuk az első gyertyát a koszorúkon, eljött ádvent,  a várakozás 

időszaka amely nem csak a hívő ember számára különleges.  

Az ádventi időszak alkalmas lehet arra, hogy szorosabbra fűzze az egyre szétesőbb családi közösségeket. Szakítsunk időt 

egymásra, szeretteinkre és tanuljunk meg újra ünnepeinket. Az ünnepre való közös, önfeledt készülődés meghitt percei mind-

annyiunk számára felejthetetlenek lesznek. Teremtsünk lehetőséget a közös  ünnepi készülődésre, hiszen ünnepeink értünk 

vannak és az átélt élmények pótolhatatlanok. 

„Ismét jön a karácsony, - nap mint nap közeleg, - 

belopja melegét, - tárd ki a szívedet: 

Gondold el mit tehetsz, hogy mást is hevítsen 

a JÓ, mivel Téged megáldott az Isten.” 

/Kővér János: Karácsonyi óhaj/ 

Kívánok Önöknek örömteli készülődést, áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új esztendőt! 

MEGHÍVÓ  
Szeretettel várjuk a falu lakosságát, hogy köszöntsük ismét együtt 

a karácsonyt 2008. december 23-án 17 órától a falu karácsonyfájánál, 
közös énekléssel, zenehallgatással, karácsonyi punccsal, süteménnyel! 
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Sajnos a jövő évben is emelkednek a közüzemi díjak. 

A közszolgáltatókkal történt egyeztetések és a képvise-

lő-testület döntése értelmében a lakosság által 2009. év-

ben fizetendő díjak az alábbiak szerint alakulnak: 

Vízdíj tekintetében: 

 az alapdíj:    288,-Ft/hó 

 a fogyasztástól függő ivóvíz díja:  208-Ft/m3 

Szemétszállítás díja: 

 60 l-es edényzet ürítési díja:  209,-Ft/ürítés 

  (éves szinten bruttó: 10.868.-Ft) 

 80 l-es edényzet ürítési díja:  278,-Ft/ürítés 

 (éves szinten bruttó: 14.456.-Ft) 

 120 l-es edényzet ürítési díja: 419,-Ft/ürítés 

 (éves szinten bruttó: 21.788.-Ft). 

Változás lesz a szelektív szemétgyűjtés tekintetében. 

2009. januártól a műanyag un. PET palackok gyűjtéséhez 

átlátszó műanyagzsákot biztosít a szolgáltató. A kihelye-

zett zsákokat havi egy alkalommal—később megnevezett 

napon—elszállítják és helyette új zsákot biztosítanak, 

évente 10 darabot. 

Jövő évtől változás várható a 70 éven felüliek szemétdíj 

fizetési kötelezettségének vonatkozásában is. Sajnos ön-

kormányzatunk az egyre apadó anyagi lehetőségek miatt a 

továbbiakban nem tudja átvállalni a díj megfizetését a 

lakosság helyett. Viszont némi eredmény, hogy a 70 éven 

felüli, egyedülállók esetében a díj fizetésétől a szolgáltató 

Rekultív Kft eltekint. Így 2009. január 1-től nekik tovább-

ra sem kell díjat fizetni, viszont a 70 év feletti házaspáro-

kat sajnos a fenti időponttól fizetési kötelezettség terheli. 

2009. évi közüzemi díjak változásai: 

Az  idei évben—szakítva az 
eddigi rossz hagyo-

mánnyal—a ténylegesen nyugdí-
jas korú lakosok kerültek meghí-
vásra, hiszen ez a nap—ahogyan 

azt a neve is jelzi—az „idősek”-é. 
Az időseknek szentelünk nagyobb figyelmet ezen a 

napon, hogy a megszokott hétköznapok monotonitásá-
ból kizökkenve együtt töltsünk el néhány órát. 

A közösen elfogyasztott ebédet követő szórakoztató 
műsor nagy tetszést aratott és láthatóan jól érezték ma-
gukat a jelenlévő résztvevők. 

Idősek napja 2008.Idősek napja 2008.Idősek napja 2008.   

Ügyeljünk útjaink tisztaságára! 
Az őszi, téli időszak beálltával fokozottabban figyeljünk 

útjaink állapotára. Tudom elkerülhetetlen a sár felhordása a 
belterületi utakra, amikor a latyakos, sáros földútról hajtunk 
rá. Viszont úgy látszik azt kevesen tudják, hogy a közúti 
közlekedésről szóló törvény értelmében a közutat be-
szennyezni nem szabad!  Aki az útra sarat, vagy egyéb 
szennyező anyagot felhord, az a biztonságos közlekedés  

érdekében köteles azt eltávolítani, ellenkező esetben 
büntetéssel sújtható! 
Ezért nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét, ha 
szennyeződést okoztak az úton, fogjanak lapátot és a mun-
ka végeztével haladéktalanul gondoskodjanak annak leta-
karításáról. Tegyék ezt falunk útjainak tisztasága, a bizton-
ságos közúti közlekedés és a büntető szankciók elkerülése 
érdekében.     Jankovits Ferencné 
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Mikulás 
2008 

Csak december 22-ig történő jelentkezés esetén! 



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

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

polgarmester@tarnokreti.koznet.hu 
Felelős szerkesztő: 
Jankovits Ferencné 
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Biciklist gázolt a teherautó! 

jelent meg a Kisalföld 2008. november 19-i számában. 

Megrázó volt a hír, különösen annak tudatában, hogy 

e - tragikus, értelmetlen halál áldozata falunk lakója, 

Gősi László volt. 

Élt 72 évet! Nyugodjon békében! 

Előzze meg a karácsonyi baleseteket! Soha ne hagyjunk felügyelet nélkül égő mé-

csest vagy gyertyát, könnyen meggyújthatja a koszorút, terítőt, függönyt, fenyőfát. 

A csillagszóró és az elektromos égősor is okozhat lakástűztet. Óvjuk értékeinket! 

Figyelem!  - az ünnepek miatt változik a szemétszállítás rendje. 
2008. december 26. péntek helyett 28-án vasárnap ürítik a hulladéktároló edé-

nyeket, a Rekultív Kft kéri lakosságot, hogy a tároló edényeket a szállítást meg-
előző nap estéjén helyezzék ki a közterültre. 

Tárkonyos pulykaraguleves 
Hozzávalók: 
  40 dkg pulykamellfilé; 1 kis fej vöröshagyma; 1 dl olaj; 
sót; örött fekete bors; egy kevés apróra vágott petrezselyem 
és tárkonylevél; 1 liter csontlé (lehet leveskockából is); 20 
dkg vegyes zöldség; 1 cikk zeller; 10 dkg gomba; 6 dkg 
liszt, 2 dl tejszín,; 1 ek tárkonyecet; néhány csepp citromlé  
Elkészítés: 
A pulykahúst kockára vágjuk, a hagymát megtisztítjuk, 
finomra vágjuk, majd a fele olajon aranysárgára pirítjuk. 
Rátesszük a pulykahúst, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a 
vágott petrezselyemmel és tárkonylevéllel, kevés csontlével 
felengedjük. Közben megtisztítjuk a zöldséget, a zellert, a 
gombát, kockára vágjuk, és a húshoz adjuk. Lassan párol-
juk, majd a csontlével felengedjük. A maradék olajból a 
liszttel világos rántást készítünk, ezzel surítjük, tejszínnel 
dúsítjuk, ha kell, utána ízesítjük. A tárkonyecettel és egy 
kevés citromlével savanyítjuk, jó forrón tálaljuk. 

 
Tárnokréti Községért Közalapítvány Kuratóriuma 
köszönetét fejezi ki mindazoknak akik anyagi vagy termé-
szetbeli támogatásukkal lehetővé tették a falu központjá-

ban található tűzoltókocsi felújítását és lefedését. 

Tárnokréti Község 
Önkormányzata 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

Ünnepi receptajánlat 

H I R D E T M É N Y 
 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete 
TAKARÍTÓT    keres 

heti 10 órás megbízással 
Az állás legkorábban 2009. február 5-től tölthető be. 
Az állás betöltése megbízási szerződéssel történik. 

A megbízási díj: bruttó 35.000.-Ft/hó. 
Jelentkezési határidő: 2009. január 10. 

Elvégzendő feladatok: a Közösségi ház, az orvosi 
rendelő  valamint az önkormányzat hivatalának 

takarítása. 
A takarító személyéről a képviselő-testület dönt. 

Karácsonyi ajándékötlet  
Karácsony közeledtével az üzleteket járva, lázas keres-

gélésbe kezdünk, hogy mit is adjunk szeretteinknek. 

El anyagiasodott világunkban sokszor talán túl is költe-

kezünk és elhomályosul az ünnep igazi értéke. Még bizto-

san nem késő, hogy ötletet merítsünk Oven Arnold ameri-

kai írótól, hogy mit is adhatunk karácsonykor: 

„Adj megbocsájtást az ellenségednek 

Türelmet ellenfelednek 

A szíved barátodnak 

Jó szolgálatot az ügyfelednek 

Jóindulatot mindenkinek 

Jó példát minden gyereknek 

Megbecsülést önmagunknak.” 


