TÁRNOKRÉTI

HÍRMONDÓ
Önkormányzati hírek:

II. évfolyam 1. szám

2008. január-február

2008-as év első testületi-ülésén a képviselők
A tartalomból:
áttekintették a jelenleg már kiírásra került, első
negyedévi pályázati lehetőségeket. Figyelembe véve a tervezett feladatokat és Önkor1.
Önkormányzati hírek
mányzatunk anyagi helyzetét három pályázaton való indulás mellett határozott a testület:
1./ Szennyvízcsatorna-hálózat kialakítása.
Megalakult a Pannon
2.
2./ Orvosi rendelő felújítása.
Kincse Leader csoport
3./ Kerékpáros pihenőhely és játszótér kialakítása.
2.
A csatornázásról részletesebben. Az már bizonyára mindenki számára egyértelmű, hi- Farsang
szen sokszor, szinte minden fórumon elmondom, hogy községünkben fejlesztésre csak és
Tárnokréti Községért
3.
kizárólag pályázaton elnyert pénzből van lehetőség. A saját bevételeinkből befolyó és az Közalapítvány
államilag kapott pénz még a kötelező önkormányzati feladatok ellátására is csak szűkösen
elegendő. Ezért minden alkalmat meg kell ragadnunk — még ha csekélyek is az esélyeink Csatornázásról
3.
— a sikeres szereplésre.
Több mint tíz évvel ezelőtt a környező települések egy szennyvízcsatorna társulás létre- A böjt
3.
hozását határozták el. Az akkori szabályozók ezt a formulát támogatták. Így került sor
Bősárkány gesztorságával — falunk részvételével — a Tóközi települések társulásának Szilveszteri képek
4.
megalakítására. (Hogy ez jó megoldás lett volna-e, ma már nem érdemes vitatni. )
Többszöri sikertelen pályázaton való részvétellel a hátunk mögött az eredmény a mai Nyugdíjasoknak
4.
napig semmi. Sőt! Az Unióhoz való csatlakozás eredményeképpen változtak az eddig elIngyenes angol nyelvtanképzelések is. Jelen állás szerint:
4.
-Uniós forrásokra pályázhatnak a 2.000 fő feletti, egy agglomerációba tartozó ( területi- folyam
leg összefüggő) települések.
Ennek a követelménynek az általunk létrehozott társulás nem felel meg .
- A 2000 fő alatti települések csak a Regionális központok által közzétett pályázatokon vehetnek részt. Tekintve, hogy
Bősárkány lélekszáma 2.000 fő feletti, a társulás itt sem pályázhat.
Ez tehát azt jelenti, hogy falunk egyedül, vagy kisebb falvakkal társulva - Cakóháza, Rábcakapi – valósíthatná meg célkitűzését.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy önállóan próbáljuk meg falunk csatornázását megoldani, ami természetesen nem zárná
ki a későbbiekben a környező falvak részéről a csatlakozás lehetőségét, persze csak ha ez számunkra az üzemeltetés során kedvező lenne.
A pályázat beadásához szükséges előkészítő munkálatok folyamatban vannak. A beruházási költségekre vonatkozó számszerű
adatok ismeretében a képviselő-testület tagjai személyesen felkeresik Önöket és teljes körű tájékoztatást adnak kérdéseikre.
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Megalakult a „Pannonia Kincse” Leader csoport!
Településünk részéről alapító tagjai:

A Leader csoport elkövetkezendő 120 napja egy tervezési folya-

- Tárnokréti Község Önkormányzat – képviseli Jankovits Ferencné mat, amikor az elképzeléseink szerinti fejlesztési lehetőségek kerül- Tárnokréti községért Közalapítvány – képviselő Buga György

nek meghatározásra és rögzítésre.

- Tárnokrétiekért Egyesület – képviselő Jerger Frigyesné

A munkát irányító tervezési csoportban vállalt feladatot Jerger

- Agró-Invenció Bt – képviselő Kónya Sándor

Frigyesné is a Tárnokrétiekért Egyesület nevében. Személyes közlé-

- Jankovits és Társa Kft – képviselő Jankovits Ferenc

se alapján, tette ezt abban a reményben, hogy az általa korábban

- Jan-Co Bt – képviselő Nagy Szilárd.

megkezdett templom felújítási munkákban való pályázatot segítse.

Reményeink szerint ezen alulról szerveződő csoportban való rész- Remélem és kérem, hogy munkájával maximálisan a falu érdekeit
vételünk hozzásegíti falunkat, falunk lakóit, vállalkozóit a további tartsa szem előtt!
Örvendetes dolog a civil szervezet létrejötte, hiszen az élet szá-

fejlődéshez. Tevékenysége alapvetően a partnerség elvén alapul,
partnerség a civil szféra, a közszféra és a vállalkozók között.

mos területén lehet a közösség hasznára. Ez esetben az egyesület

Utólagos befizetésekkel sikerült feléleszteni az „alvó” Tárnokrétie- által kitűzött cél a templom felújítása, ami úgy gondolom az itt lakók
kért Egyesületet, mely 2002-ben alakult, de ez ideig tevékenységet többségének közös ügye. Az egyesülethez való csatlakozási lehetőnem folytatott. Őszintén remélem, hogy történt ez a partnerség, a ség adott mindenki számára, aki szeretne bepillantást nyerni és részt
falu érdekében történő együttműködéstől vezérelve, hogy települé- venni az egyesület munkájába és akar tenni a „Tárnokrétiekért”.
sünk bekapcsolódhasson a mindennapjainkat és jövőnket meghatáro- Kérem a közös ügy érdekében minél többen éljenek a belépés lehetőzó fejlesztési folyamatokban.

ségével!

Karácsony

2007
Előszilveszter

A farsang a karácsonyi ünnepkör végétől – vízkereszttől ( január 6-tól ) hamvazószerdáig húsvéti ünnepkör kezdetéig ( változó időpont ) tart.
Azon kevés népszokások egyike, amely életben maradt a múlt században és megőrizte jelentőségét a 21. században is. A féktelen mulatozások
időszaka. Lényege a párválasztás mellett a szabályok felrúgása, a szokások kigúnyolása, bolondozás az álarcok mögött
Néhány jelentősebb elnevezés:

Farsang farka: a farsang utolsó 3 napja ( idén február 3.4.5.)
Húshagyó kedd ( február 5. ): farsang temetés, a farsang utolsó napja
Hamvazó szerda ( február 6. ): a böjt első napja

Torkos csütörtök ( február 7. ): tulajdonképpen már a böjti időszakra eső lakmározás, a megmaradt farsangi ételek elfogyasztásának napja. Napjainkban az éttermek modernizálták ezt a hagyományt, kedvezményekkel várják ezen a napon a vendégeket.
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Sok kicsi sokra mehet – a Tárnokréti Községért Közalapítvány felhívása:
Ki mit kezd a kivonásra kerülő 1 és 2 forintos pénzérmével?

Még egy lehetőség a segítésre!

Újra eltelt egy esztendő és itt

Hallva a körülöttünk megjelenő felhívásokat arra gondoltam,

van az adóbevallás időszaka. Ahogy tettük ezt már korábban is,

hogy miért ne gyűjthetnénk össze mi is falunkban ezeket az

ismételten kérjük falunk lakóit, falunk szülötteit, családtagokat,

„aprópénzeket” és fordíthatnánk falunk javára.

rokonokat, ismerősöket, hogy támogassák Közalapítványunkat

Amennyiben egyetértenek az ötlettel úgy a Polgármesteri Hiva-

adójuk 1 %-ával. Segítségükkel a felajánlott összeg nem a „nagy

talban kihelyezett gyűjtőládában helyezhetik el adományaikat, az

kalapba” kerül, hanem helyben marad, közvetlenül lakóhelyünk

összegyűlt összeg a Tárnokréti Községért Közalapítvány számlájára

gyarapodását szolgálja.

kerül befizetésre.

A közalapítvány adószáma: 18538359-1-08
Számítunk segítő támogatásukra!

A csatornázásról és a pályázatról részletesebben:
A régió településszerkezetéből adódóan magas a 2000 lakos
alatti települések száma.

Jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható
száma: 12-14 db. Egy pályázatra adható támogatás maximális

Ezek a kistelepülések egymástól távol és elszigetelten helyez- mértéke 100 mFt, ami a beruházás teljes költségének maximum
kednek el, sok esetben különösen érzékeny vízbázison és turisták által gyakran látogatott területeken.
Míg a városokban és a sűrűn lakott térségekben a csatornahá-

85%-a lehet.
Tárnokréti abban a szerencsés helyzetben van, hogy a település csatornázásának várható költsége nem fogja meghaladni ezt

lózat kiépítése nem csupán nélkülözhetetlen, hanem egyúttal

az értéket és talán gyakorlatilag is megoldható lesz a pályázat

gazdaságos is, addig e kistelepüléseken, illetve a ritkán lakott

határidőre (2008. március 31) történő összeállítása és benyújtá-

területeken a szennyvízkezelés módját gazdaságossági és kör-

sa.

nyezetvédelmi szempontból egyaránt mérlegelni kell.

A beruházás teljes költségének 15%-át a falú lakosságának

Mivel területünkön sem környezeti, sem gazdasági szempont- önerőből kell finanszíroznia. Ennek biztosítására viszont leheból nem célszerű komplex, több települést összekötő csatorna-

tőség van hosszú futamidejű, kedvező kamatozású hitel felvéte-

rendszert és központi szennyvíztisztítást alkalmazni, így bizto-

lére. Az önerő nagyságát csak a tervek elkészülte után lehet

sítani kell a szennyvizek helyben tartását és lokális kezelését,

pontosabban meghatározni, de várhatóan nem fogja lényegesen

elsősorban a természet közeli szennyvíztisztítással. Ez azt je-

meghaladni a szennyvíz szippantás és elszállítás mai költségeit.

lenti, hogy a pályázati kiírás az egyedi, maximum néhány kis

A beruházás gyakorlati megvalósítását nagyban meghatároz-

település összefogásával létrehozott csatornaépítést preferál.

za, hogy az elmúlt években leaszfaltozott utak minimális mér-

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló

tékben kerüljenek felbontásra. Ennek megfelelően egy kiske-

keretösszeg 2007-2008. évben kistelepülések szennyvízkezelé-

resztmetszetű csövekből épített, un. nyomott hálózat épülne, az

sére: 1 556 millió Ft.

utak mellé, a szükséges helyeken út alatti átfúrásokkal.

A böjt

időszaka a húsvétot megelőző hat hét. A böjt minden vallásban és kultúrában jelen van. Ez a keresztény szokás a testi, lelki megtisztulásról és az ünnepre való felkészülésről szól. Világnézeti hovatarto-

zástól függetlenül bárki élhet vele, aki könnyíteni szeretne táplálkozásán. Szervezetünkben méreganyagok rakódnak le és
salakanyagok halmozódnak fel. Ezek lebontására, tisztításra kiválóan alkalmas a böjt. Nem kell, hogy feltétlenül koplalást
jelentsen .Egészen szelíd változata megengedi a napi háromszori étkezést, csupán a nehéz, zsíros és édes ételek és heti két
alkalommal (szerda, péntek) a hús tilalmát köti ki.
De egy két napos tavaszi tisztítókúra mindenkinek ajánlott, a szervezetre rendkívül jótékony hatású és még a súlycsökkenést is elősegíti.
Két napos nyers kúra esetén csak napi másfél kiló zöldséget vagy gyümölcsöt fogyaszthatunk. Ha jobban szeretjük a főtt
ételt akkor napi másfél kiló főtt krumpli vagy fél kiló rizs az előírt adag. Igyunk sok vizet, a böjt előtt és után könnyű ételeket együnk – salátát, párolt zöldséget, baromfihúst. Egy jó méregtelenítés után kiegyensúlyozottabb lesz az anyagcsere,
erősödik az immunrendszer és javulnak a szervezet öngyógyító folyamatai is.
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Nyugdíjasok figyelem!
A Nemzeti Üdülési Alapítvány a 62. életévüket betöltött személyek részére pályázatot hirdetett.
A nyugdíj mértékétől függően 15 ill. 20 ezer forint befizetése
esetén +20 ill. 25 ezer forint értékű ingyenes üdülési csekk igénylésére van lehetőség.
A csekk nem csak üdülésre használható, számos elfogadóhely
létezik, ahol ezzel fizethetünk.
Például felhasználható utazásra, vendéglátóhelyen, gyógyszerköltségre, stb. Tehát érdemes élni a lehetőséggel csak igényelni
kell.
Nyomtatvány a hivatalban kapható, kitöltésével szívesen a segítségükre leszek.

Érdekességek a nagyvilágból

A paradicsom a világ legkedveltebb gyümölcse.
Érdekes, hogy botanikailag a paradicsom nem zöldség,
hanem gyümölcs. Több mint 60 millió tonna paradicsomot
termesztenek a világon évente. 16 millió tonnával többet,
mint a második legkedveltebb gyümölcsöt, a banánt.
A paradicsomot az aztékok termesztették először i.e. 700
körül. Európában 1556 óta ismerik.
A paradicsom gazdag A és C vitaminokban, és rostokban.
J.L
A hónap idézete:
„Boldogság? Az nem más, mint jó egészség és rossz memória.”
Albert Schweitzer

Újra működik a könyvtár!

TI
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Tárnokréti Község
Önkormányzata
9165 Tárnokréti, Fő u. 24.
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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Folyamatosan bővülő, több mint
1000 kötet közül válogathatnak az
érdeklődők.

Figyelem!
Ingyenes angol nyelvtanulásra
kínálunk lehetőséget — elsősor-

Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat

ban falunk fiataljai részére —

és vasárnap 16-21 óráig.

Hársszegi Miklós felajánlásaként.
A foglalkozásokra heti 1-2 órá-

Locsoló bál:

ban kerülne sor, a Közösségi Színtér klubhelyiségében, igény szerinti megbeszélés alapján.
Jelentkezni a 271-040-es vagy a

2008. március 23-án

271-566-os telefonon lehet.
Éljenek a lehetőséggel!

