TÁRNOKRÉTI

1. szám

HÍRMONDÓ
Tisztelt Olvasó!

2007. augusztus 01.

A tartalomból:

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Tárnokréti Hírmondót olvassa.
Már hivatalba lépésem előtt is foglalkoztatott a gondolat, hogy miképpen lehetne a lakosságot jobban bevonni a falu érdekében végzett önkormányzati munkába. Mit kellene tenni,
hogy a közösség érdekében hozott döntések ne csak pár ember véleményét tükrözzék. Hogyan alakulna ki egyfajta párbeszéd, közös gondolkodás, együttműködés
a falu mindenkori vezetői és a lakosság
között.
Ezért gondoltam ezen kis hírlap elindítására. Ami terjedelmében ugyan nem
lenne nagy, de csak a falu életéről, Rólunk szólna.
Célom az, hogy hűen bemutassam
az Önkormányzat életét, működését.
Nyíltan beszéljek terveikről, fejlesztési elképzeléseinkről, az esetleges problémákról.
Adjak naprakész információt, tájékoztatást a hozott rendeletekről, határozatokról, eseményekről.
Egyben kérnék is. Kérem, hogy mondják
el véleményüket, adjanak ötleteket, javaslatokat.
Döntsük el együtt, hogy mi kell és mi jó a falunak. Közös céljainkért dolgozzunk együtt!
Amit megvalósítunk a miénk lesz – Tárnokrétieké!
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Röviden az eddig végzett Önkormányzati munkáról
- Önkormányzatunknak a legnagyobb problémát a költségvetés hiánya okozta. Ez a volt Iskola
épületének sikertelen értékesítése miatt jött létre.
Több mint két évi próbálkozás után eladásra került
az épület (5.500 ezer Ft-ért).
- Csepregy Attila és neje által 2003. évben
vásárolt önkormányzati telek beépítés hiánya miatt
eredeti vételi áron visszavásárlásra került (80 ezer
forintért).
- Az APEH árverés útján értékesítette az orvosi rendelő mellett lévő két telket. Ezeket önkormányzatunk megvásárolta, amelyből az egyik továbbértékesítése folyamatban van.
- Eladásra került egy darab Önkormányzati
telek (200 ezer Ft-ért) Sokorai Ágnes és Szabad Levente részére
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- Elkészült a 2005. évben megkezdett járda
felújítási munkálatok utolsó szakasza is.
- Hosszú évek próbálkozása után végre
megtörtént az illegális szemétlerakó hely felszámolása, ráadásul Önkormányzati költség nélkül,
külső szponzor segítségével.
- Vásároltunk a Közösségi Házba:
∗

új asztalokat asztalterítőkkel (120 személy részére),

∗

ülőgarnitúrát a klub helyiségbe (28 férőhelyes),

∗

sörpadokat asztalokkal (80 főre),hogy csak a
nagyobb dolgokat említsem.

Foglalkoztatás
A falugondnoki teendőket egy fő látja el, napi nyolc
órás foglalkoztatásban, rugalmas munkaidőben.
Közösségi Ház, az orvosi rendelő és a ravatalozó takarítását , ill. azok környékének rendbetartását, valamint a
polgármester távollétében a hivatal felügyeletét a hivatalsegéd végzi 6 órás foglalkoztatással, szintén rugalmas munkaidőben.
Folyamatosan, változó létszámban közcélú, ill, közhasznú
munkások alkalmazására
kerül sor
(munkájukért az államtól támogatást kapunk, a részükre kifizetett bér az Önkormányzatnak nem, vagy csak
minimális kiadást jelent).
Tűzoltóverseny, Győrsövényház 2007. május 26.

Az idei évben eddig ők az alábbi munkálatokat végezték
el:

A hónap kérdése:

- Megtisztításra került a benőtt fűtől a temető úti és a
„Műhely közi” járda, ezen utak mentén, valamint a futballpályán és környékén bozótirtásra került sor

Mi legyen a faluközpontban elhelyezett - mára szinte teljesen tönkrement tűzoltókocsi sorsa?

- Akácfa csemetéket ültetettek (800 db-ot) a volt szemétlerakó körül

∗

Felújítása 100.000,- Ft-ot meghaladó
költséget jelentene.

- A falu közterületeit folyamatosan
(fűnyírás, temetői szemét)

∗

Későbbiekben évente folyamatos karbantartást igényelne, melyre a Tárnokréti Községért Közalapítványnak—
mint az „emlékmű” létrehozójának—
anyagi fedezete nincs.

rendbe

- A falu karácsonyfájának felállítása
- A Közösségi Ház udvarának füvesítése
- Elkészült a Közösségi Ház oldalsó kerítése is

tartják

Várjuk ötleteiket!

Közösségi élet terén végzett munkáról
A Közösségi Házban élénk élet indult:
- Hársszegi Miklós felügyeletével megnyílt az
internetes szoba, ingyenes számítógépes lehetőséget biztosítva az egész falu lakosságának heti négy alkalommal
- Sportolási lehetőség :
• Edzőgépek
• Ping-pong
• Női torna
- Kisgyermekek játszóháza szombatonként
- Idősek klubja (nyári szünet után, szervezés alatt)
Falunap, 2007. július 30.
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Rendezvényeink
2006. december 2.
Idősek napja (felállítottuk a falu karácsonyfáját)
2006. december 6.
Mikulás napi ünnepség
2006. december 31.
Zenés ó-év búcsúztató
2007. március 12.
Farsangi bál (bevétele a Közalapítványé)
2007. április
Locsolóbál
(Játszóház szervezésében, bevétele a játszóházé)
2007. április 29.
Falunk szülöttei találkozó
2007. június 30.
Falunap
Idősek napja 2006. december 02.

Farsangi bál 2007. március 12.

Falunk szülöttei találkozó 2007. április 29.

Akik anyagi segítséget adtak Önkormányzatunknak
∗
∗
∗

ALFA-BAU Kft. – 250.000,- Ft pénzbeli támogatás
ALFA-GIROD Kft. – 250.000,- Ft pénzbeli támogatás
Gelbmann Kft. – 300.000,- Ft értékben szeméttelep, Közösségi
Ház és a temetői út földmunkái
AGRO-INVENCIÓ Bt. – 25.000,- Ft értékű üzemanya földmunka
végzéshez
SZTÁR-TECHNIKA ÜZLETHÁZ – 250.000,- Ft értékben locsolóhálózat kiépítése a Közösségi Ház udvarán
Závodszky Gyuláné (Takács Margit) - 10.000,- Ft pénzbeli támogatás
A Nőegylet által szervezett Szilveszteri és Farsangi bálok bevételei a lakosság támogatásával 90.000,- Ft – Tárnokréti Községért Közalapítvány számlájára került befizetésre
A „Falunk szülöttei” találkozón készült fényképek értékesítéséből
származó bevétel, 40.000,- Ft, amely a falunapi költségek fedezéséhez járult hozzá

∗
∗
∗
∗
∗
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Nagy Lóránt, SZTÁR-TECHNIKA

Ők pedig társadalmi munkával segítették falunkat
•

több alkalommal letisztításra kerültek a •
község útjai / sár letolása gréderrel –
Gecsei József , Erdélyi József és fiaik

Közösségi Ház udvar füvesítés: - földmunka: Erdélyi
József, Jankovits Ferenc, - fűmag vetés: AGROINVENCIÓ Bt

•
•

hó eltakarítás – Gecsei József
•
Közösségi Ház garázsajtó beszerelés – Ta- •
kács Sándor, Jankovits Ferenc

•
•

villanyszerelési munkák – Gősi Zsolt
hírdető táblák felszerelése – Gősi Zsolt,
Jankovits Ferenc

•

temetői hulladék lerakók kiürítése – Erdélyi Ádám, Erdélyi József, Erdélyi Zsolt,
Rátz Andrea, Rátz Attila, Takács Dávid,
Takács Béla , Szidum Zoltán
szártépőzés több alkalommal – Gecsei Mátyás
Német fordítási munka: Buga György,
Ludwig Zoltán

Asztalos munkák: Tatay Gyula
Rendezvényeinket segítették: Gősi Sándorné, Gősi Teréz, Szalay Krisztina, Némethné Kovács Zsuzsa, Németh Mónika, Bugáné Gősi Tímea, Jankovits Zsófia,
Szidum Györgyné, Csepi Györgyné, Nagy László, Buga
József, Rátz Attila, Rátz Andrea, Bojsza Lászlóné, Takács Zoltán, Takácsné Márti, Bödecs Gyöngyi, Nagy
Szilárd és neje, Nagy Ferenc, Molnár Ferenc, Takács
Sándor, Bősze Lajosné, Erdélyi Józsefné, Erdélyi Zsolt,
Erdélyi Ádám, Erdélyi József, Káldy Ernőné, Buga
György, Takács Elekné, Eőry Attila, Gecsei Lajos,
Gősiné Nagy Katalin, Gősi Zsolt, Csepregy Attiláné,
Szőlősi István és neje, Vadásztársaság, Gősi Dénesné,
Gecsei Józsefné, Bezsovszkaja Zsuzsanna, Török Sándor, Toronyi Ildikó, Ludwig Zoltán, Juhász Ákos

•
•
•
•

Szakvélemény készítés a Fő u. 71. számú
házról – Buga Lajos
Szeméttelepen végeztek társadalmi munkát:
Gősi Sándor, Németh Gyula,
Jankovits Ferenc, Eőry László, Szidum
György, Szidum Zoltán, Rátz Attila,
Bödecs Imre, Nagy Szilárd, Molnárné Boros Katalin, Sokorai Gyula, Szabad Levente, Erdélyi József, Erdélyi Ádám, Erdélyi
Zsolt, Gősi Mihályné,

A teljesség igénye nélkül, dióhéjban ez volt a múlt.

TI
OKRÉ
TÁRN ON DÓ
HÍRM

Tárnokréti Község
Önkormányzata
9165 Tárnokréti, Fő u. 24.

A következő számban már az aktuális dolgokról adunk tájékoztatást, de úgy gondolom, hogy a tisztánlátás érdekében szükség
volt erre a rövid visszatekintésre.
Várom segítségüket! Kérem kapcsolódjanak be a közös munkába!
Minden vélemény, ötlet, bírálat, elismerés, elképzelés jól jöhet!
Írhatnak cikket, tehetnek fel kérdéseket, adhatnak javaslatokat.
Beszélhetünk a gondokról, problémákról, távlati elképzelésekről,
bármiről, ami úgy gondolják, hogy közérdeklődésre tarthat számot. Adhatnak életmóddal kapcsolatos tanácsot vagy egy jó ételreceptet.
Minden gondolat leírásra kerülhet.
Tehetik mindezt névvel vagy név nélkül, csak tegyék meg!

Telefonszám: 96/271-566
Faxszám: 96/271-566
Mobil: 06-30/9799-852
E-mail:
polgarmester@tarnokreti.koznet.hu
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Együttműködésükbe bízva várom észrevételeiket a Közösségi Háznál kihelyezett postaládába!
Kívánok mindenkinek jó egészséget és kellemes időtöltést!
Jankovits Ferencné
polgármester

