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Ehhez szintén alkalmas pályázati kiírás megjelenésére várunk. Az épület legrosszabb, hátsó részét
A képviselı-testület jóváhagyta önkormányza- társadalmi munkában lebontottuk, elkerülendı eztunk 2011. évi költségvetését. Összeállításánál alap- zel az esetleges további károkat.
elvnek tekintettük, hogy a törvényekben elıírt köteSajnos kedvezıtlenül változott a közmunkások
lezı feladatokat tudjuk teljesíteni. Összességében,
alkalmazásának lehetısége. Amíg az elmúlt éveksajnos az elmúlt évhez képest csak minimálisan (3,3
ben a közmunkaprogram keretében folyamatosan
%-kal) emelkedett a központi forrásokból kapott
biztosítani tudtuk településünk közterületeinek
támogatási összeg, tehát továbbra is szigorú, takarérendben tételét, addig az idei évben lehetıségeink
kos gazdálkodást kell folytatnunk, hogy a mőködteigen nagymértékben csökkentek. Anyagilag ez azt
tést megfelelı színvonalon biztosítani tudjuk. Takajelenti, hogy a pályázható összeg az elmúlt évek
rékoskodnunk kell ahhoz, hogy fejlesztési elképzetámogatásának még a felét sem érheti el. Probléma
léseinket meg tudjuk valósítani, mert a pályázatokez egyrészt az önkormányzat szempontjából, mert a
hoz szükséges önrész csak így biztosítható.
feltétlen szükséges munkák elvégzésére anyagi feTerveink között a legfontosabb és legnagyobb dezetet kell biztosítanunk. Másrészt probléma a
feladatként továbbra is a szennyvízkezelés megol- munkanélküliek számára is, hiszen ez idáig közüdását tartjuk. Várjuk a pályázat kiírását és folyama- lük többüket is tudtuk foglalkoztatni.
tosan dolgozunk a szükséges engedélyek és dokuSajnos nem változott a falugondnoki szolgálat
mentációk elıkészítésén.
fenntartására biztosított forrás sem, ami az emelkeVáltozatlanul szeretnénk felújítani a temetıi ra- dı üzemanyagárak mellett nagyon megnehezíti a
vatalozó épületét. Amennyiben ez évben sem sike- szolgálat fenntartását. Fokozottan kérem Önöket az
rül megfelelı pályázaton eredményt elérnünk úgy indokolt és összehangolt igénybevételre. Külön felminimális felújítást kénytelenek leszünk saját erıbıl hívom figyelmüket a lehetıségre, amely szerint bemegoldani. Gondolok itt a tönkrement nyílászárók tegszállító szükség esetén igényelhetı! Egyedi, fıleg Csornán kívüli rendelésekhez kérem, szívescseréjére, valamint külsı és belsı vakolásra.
kedjenek İket kérni. Tudom, hogy kényelmesebb
Felújításra vár az elmúlt évben megvásárolt falu- az azonnali, háztól-házig történı falugondnoki buközpontban lévı néprajzi győjtemény épülete is. szos szállítás, de anyagi lehetıségeink végesek.

Önkormányzati hírek:

Az édesanya
Nincsen a gyermeknek

Amennyi sok lenne,

Olyan erıs vára,

Amennyit az anya

Mint mikor az anyja

Meg ne érdemelne

İt karjaiba zárja.
Nincsen ırzıbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
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Nincs is annyi áldás

Közel öt évi levelezés eredményeképpen végre elhárult az életveszélyes állapot a játszótér
mellett – lebontásra került az osztrák tulajdonban lévı
”nádas ház” épülete. Eredetileg a képviselı-testület szerette volna az épületet megvásárolni, tájház kialakítására. Sajnos a tulajdonos jogi képviselıje irreálisan magas
áron gondolta értékesíteni az ingatlant. A gazdátlan
épület állaga—az idıjárás rongáló hatása miatt—
fokozatosan romlott, életveszélyessé vált. Ezek után, az
épület tulajdonosát az, építésügyi hatóság a ház lebontásra kötelezte.

Tovább szépülhet falunk!

Ugyancsak sokat kellett várni a templom felújítására beadott pályázat elbírálására is. A már ismertetett okok miatt, ha nem is
az eredeti elképzelések szerint, de rövidesen megkezdıdhetnek a felújítási munkálatok. Tizennyolcmillió forint vissza nem térítendı támogatás áll majd rendelkezésre. Így legalább külsıleg felújítható és
megırizhetı lesz falunk egyetlen barokk korabeli mőemlék épülete.

Pályázatok
Szintén eredményes
pályázat segítségével kezdıdhetnek meg a munkálatok a Réti-Tours Kft. tulajdonában lévı volt „Szalai
ház” épületén is. A romos
ház az eredeti külsı visszaállításával, teljes belsı átalakítással falusi vendéglátás céljára lesz kialakítva.

Nagy örömmel számolok be a Tárnokréti
Községért Közalapítványt ért hihetetlen meglepetésrıl.
Alapítványunk bankszámlájára egymillió forint

ADOMÁNY !

összegő adomány érkezett.
Az adomány feladója—a falunkból már sok-sok évvel
ezelıtt elkötözött, falunk szülötte—Sokorai István,

aki jelenleg Budapesten él és már nyugdíjas éveit tölti.
Nagylelkő adományát—falunk lakói nevében—köszönjük!
Kérdésemre, hogy kíván e konkrét célt megjelölni az adomány felhasználását illetıen,
Sokorai Úr azt közölte, hogy az elızı évek fejleményeit látva bízik a falu vezetıiben és úgy
gondolja, hogy a lakosság és a falu érdekeinek legjobban megfelelıen használjuk fel azt.
Ön mire fordítanál ezt az összeget?
Amennyiben ötlete, javaslata van, kérem, jelezze felénk!
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2010. december 31-én lejárt a
Ingatlan
Fı utca 86.számú telek haszonbérleti szerzıdése. Takács Zsolt vételi szándékot
jelentett be a területre vonatkozólag. Hosszas vita után, a testület az eladás mellett döntött és a
vételi árat—figyelembe véve az eddigi ingatlanértékesítéseket—kettıszázezer forintban határozta meg.
―― ○ ――
dr Kopácsi László levélben kérte önkormányzatunkat, hogy vásárolja vissza az általa két év-

vel ezelıtt megvásárolt ingatlant, látván, hogy magas talajvízállás esetén a területnek nagy része nem hasznosítható. A képviselı-testület döntése értelmében a területet az eredeti áron - hatszázezer forintért - vásárolja vissza önkormányzatunk. Döntésünknél figyelembe vettük, hogy Kopácsi doktor ingyenesen fogadja rendelésén falunk lakóit.
Kopácsiék, a visszavásárlási szerzıdés aláírása
után, 100 ezer forintot adományoztak a Tárnokréti Községért Közalapítvány részére.

adás-vétel

Feltétlenül szükségessé vált a „tájház”
Társadalmi
hátsó, rossz állapotban lévı melléképületének lebontása. A munkálatokat társadalmi munkában
végeztük el, ami nem kevés költségmegtakarítást eredményezett önkormányzatunknak.
Köszönet a bontást elvégzését segítı munkagépekért,
valamint az aktív munkavégzésért!
Íme, a társadalmi munkában résztvevık névsora:
Nagy Ferenc és fia, Takács Zsolt, Takács Dávid, Erdélyi
József, Németh Máté, Németh Patrik, Jankovits és Társa
Kft részérıl: Jankovits Ferenc, Nagy Szilárd és Gısi Zsolt.

munka a tájháznál

Színvonalas népzenei mősor Tárnokrétin
Az alig több mint kétszáz lelket számláló településünk lakói színvonalas népzenei mősor részesei lehettek április elsı hétvégéjén. A Bartók Béla Megyei
Mővelıdési központ eredményes pályázata tette lehetıvé, hogy a hozzánk hasonló kis településekre is
eljusson a népi kultúra egy-egy szelete. Különösen
fontos ez napjainkban, amikor az önkormányzatok
anyagi lehetıségei egyre csökkennek, és ez természetesen a közmővelıdésre fordítható kiadások terén is
érzékelhetı csökkenést eredményez. Ezért különösen
nagy örömöt jelentett számunkra a REZEDA Népzenei Együttes falunkban történı szereplése.
A Dunaszegi együttes 23 esztendeje mőködik. Jelentısebb szakmai sikereit a szülıföld és a Kisalföld
népzenei hagyományainak tolmácsolásával érte el. Énekes és hangszeres elıadásmódjára a természetesség és a hagyománytisztelet a jellemzı. A térség legismertebb ifjúsági zenekarai közé tartozik, jelentıs
szerepet tölt be a népi kultúra éltetésében.
Bár a két település közötti távolság (Dunaszeg és Tárnokréti) nincs 30 km sem, a falunk lakossága még
nem találkozott az együttessel. A lelkes csoport kitőnı mősora igazi meglepetés volt a jelenlévık számára. A jó hangulatú, kedves mősor után az együttes tagjai lehetıvé tették az érdeklıdıknek a hangszereikkel való közelebbi ismerkedést is.
További eredményes munkát és sok sikert kívánunk az együttesnek és köszönjük a vendégszereplést!
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Megkezdıdött a szeméttelep rekultivációja
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Örömmel üdvözöljük falunk két legifjabb
lakóját:

Steczina Izabellát
Tatai Zsófia Zselykét
Kónya Edina és
Kiss Boglárka és
Steczina Róbert
Tatai Sándor
kislányát,
kislányát,
aki 2010. augusztus 17-én
aki 2011. február 06-án
Gyırben született.
Gyırben született.

Garatulálunk a Szülıknek,
mindannyiuknak jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

1995-ben a Képviselı Testület határozatot hozott, hogy a régmúlt idık emlékét, hagyományait megırizve, azt egy jelképes csokorba köti. Zászló alakjában megırzi a mának, egyben utat mutatva a
jövı nemzedékének a hagyományápolásra.
A zászló címerét a falu 1701-es pecsétje adja, amely feltételezhetıen egy írástudatlan vésnök /cigánykovács/ munkája. A kék mezıben lebegı sajka, a zöld zsombék, a falu földrajzi környezetére, az
összefüggı víztakaróra utal, mely szinte a mai napokra is igaz lehetne. A falu címerét az 1701-es pecsétlenyomat alapján grafikusmővész
készítette el. A kész munkát a Képzı-és Iparmővészeti lektorátus
szakemberei zsőrizték, így heradlikailag kifogástalan. A Tárnokréti
zászló fehér színe a tisztaság szimbóluma, melynek ırzése
valamennyiünk feladata. Nem feledhetjük, hogy honnan indultunk,
mert aki a múltját nem ismeri, nem találja a szebb jövıbe vezetı utat
ÉVE TÖRTÉNT
sem.
1996. május 26-án a 2. falunapon, a Hısök napján, Isten szent ege alatt Kónya Edina elszavalta Gát István:
Lobogtasd a zászlót, címő versét. Jerger Frigyesné polgármester mondott beszédet. Ezt követıen a gyülekezetben helyettesítı Zámolyi Gyula evangélikus lelkész megáldotta a faluzászlót. A gazdakör nevében
Sokorai Gyula, a tőzoltóegylet nevében Eıry Attila parancsnok, a nıegylet nevében Erdélyi Józsefné, az
óvodások nevében Hegedüsné Jéger Katalin óvónı, Németh Mónika és Erdélyi Ádám óvodások kötöttek
emlékszalagot. A két kis óvodás verssel is köszöntötte a zászlót. E jeles rendezvényen Eıry Attila önkéntes
tőzoltóırmestert a csornai tőzoltóság parancsnoka zászlóssá léptette elı. Az elismerést a polgármester aszszonytól vette át.
Ifj Nagy Ferenc
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2011. május 29.—Hısök Napja “A múltra való megemlékezés
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nem más, mint a jövı iránti elkötelezettség“ – /II. János Pál pápa/
Elsı alkalommal tartjuk ünnepi megemlékezésünket, falunk 800adik évfordulója tiszteletére készült emlékfalnál.
Az egyház és az önkormányzat képviselıi közös ünnepségen emlékeznek és helyezik el koszorúikat az I. és II. világháborúban elhunyt

Tárnokréti Község
Önkormányzata
9165 Tárnokréti, Fı u. 24.
Telefonszám: 96/271-566
Faxszám: 96/271-566
Mobil: 06-30/9799-852
E-mail: tarnokreti@rlan.hu
Felelıs szerkesztı:
Jankovits Ferencné
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hısi halottaink emléktábláinál.
Kérem jöjjenek el minél többen!

Emlékezzünk együtt!

2011. 03.03-án, életének 70-edik évében elhalálozott

Buga Miklós
Falunk szülötte—szülei mellett kapott végsı nyughelyet
a Tárnokréti temetıben.
Nyugodjon békében!

