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2010. április 24-én ünnepélyes keretek között került átadásra az átalakított orvosi rendelő épülete.
Falunk büszkesége lehet a felújított, megszépült épület. Üzemeltetése Önkormányzatunknak költségmegtakarítást eredményez. Hőszigetelt
nyílászárók kerültek beépítésre, a teljes épület hőszigetelő bevonatot
kapott, a világítás energia takarékos izzókkal történik, a fűtést pedig
termosztáttal vezérelt, turbó gázkazán biztosítja.
Az épület alkalmas kihelyezhető szakrendelések, valamint helyben
elvégezhető megelőző szűrővizsgálatok lebonyolítására is.
Kívánom, hogy az épület hosszú ideig szolgálja falunk lakóit. Elsősorban ne a gyógyítás helyszíne legyen, hanem betegség megelőzési és
egészség megőrzési célokat szolgáljon.
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Befejezéshez közeledik az orvosi rendelő szomszédságában folyó játszótér építése is, amely szintén
sikeres pályázat eredményeképpen valósulhat meg.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által
támogatott falufejlesztési pályázaton közel hatmillió hatszázezer forint vissza nem térítendő támogatás
elnyerésével falunk gyermekei is játszóteret kapnak.
A faluközpontban létesülő szépen kialakított pihenőpark és játszótér a felnőttek számára is találkahelyül
szolgálhat, továbbá pihenőhelyet adhat az átutazó kerékpáros turisták számára is.
Ugyancsak itt kerül felállításra településünk fennállásának 800-adik évfordulója tiszteletére emelt emlékfal, amelyen terveink szerint falunk pecsétje mellett a két világháborúban elhunyt hősi halottainknak
is emléket állítunk.
Az emlékfal és az évforduló költségeinek fedezését több forrásból szeretnénk előteremteni. A szerény
önkormányzati forrás mellett több pályázatot is be-

Önkormányzati hírek:
A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
2010.évi költségvetését.
Központi forrásokból sajnos az elmúlt évhez viszonyítva 8,7 %-kal kevesebbet kapunk, ami 1,329
millió forintos csökkenést jelent. Éves költségvetésünk összeállításánál alapvető feladatunknak tekintettük, hogy a kötelezően előírt feladatok ellátást maradéktalanul teljesítsük. Ezt társulásokban való részvétellel és saját falugondnoki szolgálatunkon keresztül
tudjuk megoldani. Ehhez az alapvető tárgyi és személyi feltételeink biztosítottak.
Megfontolt és körültekintő gazdálkodásra lesz
szükség, hogy működési költségeinket fedezni tudjuk
és ne legyen szükségünk az eddig megtakarított felhalmozás célú bevételünk felhasználására. Ahhoz,
hogy a későbbiekben fejlesztést eredményező pályázatokon indulni tudjunk, biztosítanunk kell a szükséges önerőt, amely csak a fenti megtakarításból lehetséges.
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nyújtottunk. Sajnos, egyenlőre a kormányváltás miatt
a beadott pályázatok bírálatát felfüggesztették. Nekünk viszont az idő rövidsége miatt – 2010. június
26. - az előkészületeket meg kell tennünk, ha az évfordulót elképzeléseink szerint akarjuk megünnepelni. Szeretnénk a lakosság támogatását is kérni, valamint külső szponzorokat keresni, akik segítenék rendezvényünk finanszírozását, lebonyolítását.
Az emlékfal megépítésére 1.000 Ft/darab névértékű „téglajegyet” bocsájtunk ki, amelyet bárki jegyezhet. Elsődlegesen falubeliekre és a faluból elszármazottakra számítunk. Kérjük, akinek módjában
áll és egyetért fenti elképzeléseinkkel anyagilag is
támogassa törekvésünket — egy maradandó alkotás
létrehozásában az utókor számára — e nagy jelentőségű esemény évfordulóján. Az így befolyt adományokat illetve az adományozók névsorát a Hírmondó
következő számában közzé tesszük.
A 2010-es évre tervezett feladataink:
- orvosi rendelő átalakítási munkáinak befejezése
- játszótér és pihenőpark kialakítása a faluközpontban
- ravatalozó épületének felújítására pályázat
- a falu 800 éves évfordulójára való megemlékezés
- szennyvízkezelés megoldása a településen.
Sajnos a falugondnoki szolgálat rendelkezésére álló
kerete is kevesebb lett az előző évhez képest. Kérem a
lakosságot csak indokolt esetben, lehetőséghez képest
egymást összevárva - a falugondnok által összehangoltak szerint – vegye igénybe a szolgálatot, hogy
működésünket egész évben biztosítani tudjuk.
A szolgáltatási igényt előre jelezni és egyeztetni
kell a falugondnokkal.
Elsődlegesek az alapellátási feladatok! A döntéseket mindig a gazdaságosság szempontjának figyelembevételével kell meghoznunk.
Azon szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől a polgármesterrel is egyeztetni
kell. A szolgáltatás igénybevételének indokoltságát az
igénylő adott élethelyzete alapján a falugondnok és a
fenntartó együttesen állapítják meg.

Végleg felszámolásra kerül a településünkön
lévő hulladéklerakó!
Sikeres volt a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által benyújtott pályázat, amelynek községünk Önkormányzata is tagja. Ennek
eredményeképpen megvalósulhat a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő—térségi szintű—rekultiváció.
Már nagy eredmény volt az is, hogy pár évvel ezelőtt
sikerült megakadályoznunk a folyamatos hulladék lerakást,
ami nem csak falunk lakossága által történt. Most végre településünkön is megszűnik a környezetet szennyező hulladék lerakása és nem kell környezet szennyezési bírság kivetésétől tartanunk.
Falunkban a rekultiváció költségére elnyert pályázati
összeg nettó 41 millió forint, az Önkormányzatunk által fizetendő önerő összege pedig várhatóan 973 ezer
forint lesz. A szerződés aláírásra került, a rekultivációs munkálatok megkezdése előtt várható a Támogató
Szervezet részéről helyszíni bejárás-ellenőrzés.
Kérem, hogy a területre továbbiakban se rakjanak le hulladékot!

Társadalmi munkára hívjuk és várjuk falunk lakóit
A Közösségi Színtér udvarán kívánunk lehetőséget adni a
fiataloknak sportolásra, futballozásra. Ezért szükséges a két
szomszéd felöli oldalon labdafogó háló felszerelése. Az
építéshez szükséges anyagot Önkormányzatunk megvásárolja, a kivitelezést pedig társadalmi munkában szeretnénk
elvégezni, amelynek tervezett időpontja: 2010. május 29.
Aki részt tud venni a munkában kérem előre jelezze.

Lomtalanítás: Az idei évben közsé-

günkben a tavaszi hagyományos lomtalanításra 2010. május 1721 közötti időszakban lesz lehetősége a
lakosságnak. A konténer a szokásos helyen
(műhelyköz) kerül kihelyezésre. Kérem
figyeljenek arra, hogy a gyűjtőbe veszélyes
hulladékot (elektromos gépet, akkumlátort,
vegyszert, gyógyszert, stb) ne tegyenek!

FELHÍVÁS! Kérem az érintette-

ket, hogy a temetőben a lejárt sírhelyek megváltásáról
gondoskodni szíveskedjenek. A lejárt
és újra nem váltott - különösképpen a
nem gondozott - sírhelyek felszámolásra kerülhetnek!
Dr. Kopácsi László pszichiáter szakorvos és családja falunkban szeretne letelepedni. Távolabbi terveik megvalósítására
már meg is vásároltak egy telket. A most felújításra került orvosi rendelő átadásakor felajánlotta falunk lakói számára, hogy
havonta egy alkalommal térítésmentesen áll az érdekeltek rendelkezésére.
A továbbiakban pedig minden hónap második csütörtökén
fogadja pácienseit.
Milyen probléma kezelésével érdemes hozzá fordulni?
Segít Önmagán Segíteni!
szorongásos, hangulati betegség, depresszió, stresszel
Az első rendelési nap: 2010. június 10.
összefüggő panaszok, alvászavar,
(csütörtök), 9,00-12,00 óra között.
alkohol betegség, átmeneti életvezetési problémák,
Ingyenes szakrendelés csak helyi lakogyászreakció, gyógyszerfüggőség,
soknak! Forduljon hozzá bizalommal:
túlsúly, testi betegségek lelki következményeinek kedr. Kopácsi László tel.:30/286-2097.
zelése, stb.
Hőseinkre emlékezünk
2010. május 30-án
Vasárnap az istentisztelet után—az egyházzal közösen—emlékezünk falunk
világháborús hősi halottaira.
Kérem, hogy az emlékezésen minél nagyobb számban vegyenek részt!
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Hagyományosan május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük !
Édesanyánk az a személy, akivel már megszületésünk előtt kapcsolatba kerülünk, és vele ez a láthatatlan kötelék megmarad egész életünkben. Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk. Ő az
egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára mindig mi,
a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is.

Kiss Jenő: Anyád szemében
Anyád szemében
ott a nap;
sugarai rád hullanak,
hogy nőjj te szépen.
Anyád szemében
ott a hold,
beteg, ha voltál, rád hajolt
a lázas éjben.

Anyád szemében
ott a víz;
a könny, ha utad félre visz,
jaj! baj ne érjen...
Anyád szemében
ott a tűz:
ha csüggednél, szívedbe tűz,
lobogjon, égjen!

Nagy Ferenc tollából:

1900. július 2-án Réti község elöljárósága Takács Sándor bíró aláírásával rendeletet alkotott a községi postaküldönc és levélhordói szolgálat
rendszeresítéséről. Az állás betöltője Jáni Mihály lett, aki 1875.09.08-án született Jáni János és Doktor Örzse
gyermekeként. Felesége lébényi, Jérig Rozália volt. A háború mint sokaknak, beleszólt az életébe. 1915-ben a
hivatalát fel kellett függesztenie, mert behívták katonának. Nagyszebenbe a 21. honvéd gyalogezredbe vonult.
Három kiskorú gyermeket hagyott itt, a negyedik születését várták. Kiképzése után az
Uzsoki szorosnál harcolt az oroszok ellen. Onnan az Olasz frontra került a Piavehoz.1918-ban leszerelt és folytatta a postaszolgálatot Markotabödögén, ahol megkellett jelenni a postán és a körjegyzői hivatalban. Az útviszonyoknak és időjárási körülményeknek
kitett Jáni Mihályra, utódai a sok nehézség miatt, ma is szánalommal emlékeznek.
György öccse (1881.04.12.) a II. világháború polgári áldozata volt. Udvarukban lévő
bunkerben, gyilkos golyó oltotta ki életét 1945.03.30-án 64 éves korában.
Jáni Mihályék kilenc gyermekük közül Károly fiúk (1925.01.30.) mint levente, 21
évesen tüdőbaj betegségben, Belgiumban hadifogságban hunyt el 1946-ban. Gábor
(1928.03.08.) levente fiúk szerencsésen visszatért, de a háború következményeit viselve,
fiatalon meghalt.
Katona fiúk Jáni László (1919.04.04.) 1941. augusztusába vonult be Mosonmagyaróvárra a Levél
úti laktanyába. Októberben már Kijevtől vissza 170TI
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nap alatt 600 kilométert gyalogosan tettek meg.
Jáni Mihály
Vasúti hidakat őriztek, rendfenntartó feladatot láttak el. 1942 nyarán itthon volt, majd
később hadifogságba került. A donyecki
szénbányában dolgoztatták. Legyengült állaTárnokréti Község
potban, alig 50 kilósan 1945. október 25-én
Önkormányzata
ért haza. Dr. Moser Vilmos Lébény körorvo9165 Tárnokréti, Fı u. 24. sa segítségével visszaszerezte erejét, meggyógyult. A sok szenvedésért a sors hosszú
élettel áldotta meg.
Telefonszám: 96/271-566
Ma is Lébényben él családja körében.
Faxszám: 96/271-566
Mobil: 06-30/9799-852
E-mail: tarnokreti@rlan.hu
Felelıs szerkesztı:
Jankovits Ferencné

A postaküldönci szolgálat a körülmények
miatt, még nagyon sokáig nehéz munkakörnek számított.
Jáni László
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