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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület soros ülésén számolt be az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról. A beszámoló értelmében az első félévi gazdálkodás az előzetes terveknek megfelelően alakult.
A napirenden időszerű kérdések szerepeltek még:
•

•

•
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Döntés született a temetői parkoló építéséről. A temető elülső kerítése mellett két oldalon murvás parkoló kerülne kialakításra, biztosítva ezzel a sáros időszakokban is az
autókkal történő parkolási lehetőséget. Egyidejűleg felújításra kerül a temetőn belüli
középső közlekedő út is. A munkálatokat a Strabag Zrt. végzi, rendkívül kedvező áron,
támogatva ezzel falunkat.

Köszönet hangján
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A képviselő-testület szintén határozott, hogy elkészítteti a település területrendezési
tervét. Valamennyi Önkormányzat számára törvény írja elő, hogy rendelkezzék rendezési tervvel. Nálunk sajnos még nem készült ilyen, bár a korábbi években ezt pályázatokkal is támogatták. (Jelenleg a megyében már csak 8 településnek nincs rendezési
terve.) 2004-ben Önkormányzatunk is adott be pályázatot és nyert is 1.200.000,- Ft-ot,
de mivel a saját részt, 1.900.000,- Ft-ot nem tudta biztosítani, a terv nem készült el.
Most viszont abba a helyzetbe kerültünk, hogy kénytelenek leszünk teljes egészében
saját költségen a munkálatokat elvégeztetni, mert a továbbiakban pályázati pénz erre a
célra nem várható. A tervkészítés minimális költsége 2.700.000,- Ft. A tervezővel folytatott egyeztetés eredményeképpen annyi könnyítést kaphatunk, hogy nem kell a teljes
összeget azonnal kifizetnünk. Lehetőségünk lesz a 2-3 részletben történő fizetésre,
2008. évvel bezárólag.

Tisztelt Falubeliek!
Örömömre szolgál, hogy
— ha nem is nagy számban, de — elkezdtek segíteni a Hírmondó szerkesztésében.
Továbbra is kérek mindenkit, írja meg szerinte
mivel lehetne szebbé, jobbá tenni hétköznapjainkat.
Jankovits Ferencné

Leé Laura bősárkányi lakos vételi szándékát jelentette be a volt „Bika-rét” megvásárlására vonatkozólag. A képviselő-testület határozata értelmében az Önkormányzat a terület felét kívánja értékesíteni, 700.000.- forintos eladási áron, azzal a kikötéssel, hogy
vevő vállalja a 4 éven belüli beépítési kötelezettséget. Az adás-vételi szerződés előkészítése folyamatban van. Az adás-vételi előszerződést 100.000.- foglaló megfizetésével
egyidejűleg megkötöttük, a terület megosztása folyamatban van.

Hogy miért is szükséges egy falunak a településrendezési terv elkészíttetése?
A településrendezés célja – a törvény szerint – a települések terület-felhasználásának és infrastruktúrahálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának
megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának
elősegítése.
- Az Unióhoz való csatlakozás óta egyre több pályázaton való részvételnek feltétele a rendezési terv megléte. A pályázat benyújtásakor mellékelni kell, nélküle nem is pályázhatunk.
- Fontos a rendezési terv azért is, mert új vállalkozás csak a rendezési tervben arra kijelölt helyen hozhat létre telephelyet. A településen új építési telkek csak az érvényes rendezési terv alapján alakíthatók ki. Évekkel ezelőtt ennek
hiánya miatt hiúsult meg például a savanyító üzem építése Tárnokrétiben.

Elemi érdeke tehát a falunak a terv elkészíttetése.
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Fiatalodik és népesedik a falunk!? (2. rész)
Levente mesél:
Ágnest nem kell a faluban bemutatni, hiszen itt nőtt fel.
2005. szeptemberében ismerkedtünk meg Győrben, Ágnes egyik barátnője segítségével. 2005. októberében jártam első alkalommal Tárnokrétiben, és azonnal megbabonázott ez a kicsi, de rendezett és nyugodt falu. Az emberek viszonylag gyorsan
megismertek, és ha jól gondolo m be is fogadtak.
2007.május 26-án összekötöttük életünket, és június 06-án építkezni kezdtünk a Fő utcában.
Ágnes az Apeh Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságán revizorként dolgozik Győrben. Az én munkám nagy népszerűségnek nem örvend, a Rendőrség nyomozójaként Győ rben dolgozom 1999 óta.
Szabadidőmben szeretnék horgászni, azonban egyenlőre az építkezés miatti elfoglaltság ezt nem teszi lehetővé. A falusi
élet nagyon közel áll hozzám. Gyermekkoromban minden nyáron a Tisza mellett (Tiszadadán) lakó nagyszüleimnél nyaraltam.
Tárnokrétibe 2007. augusztusban költöztünk, egészen addig Győrben éltünk.

Másodiknak, akik rövidesen
beköltöznek új házukba:
Sokorai Ágnes (31)
és
Szabad Levente (38)

Közérdekű információk
- 2007. október 06-tól — minden szombat 17oo19oo-ig — újra indul a játszóház, melyre szeretettel
várjuk a gyerekeket (és a szüleiket).
- 2007. október 11-én (csütörtökön) 14oo órakor Idősek Klubja lesz. Ide pedig szeretnénk, ha minél nagyobb számban jönnének a falu idősebbjei.
- A Tárnokrétiért Közalapítvány árajánlatot kért a
tűzoltó kocsi lefedésére. A lefedés - a kocsi javítása nélkül - 443.700,- Ft lenne.

A Hírmondó vicce:
Az angol, a francia és a magyar kiejtési versenyt rendeznek.
Elkezdi az angol:
- Nálunk baromi nehéz a kiejtés, pl. úgy kell írni, hogy
"table" és úgy ejtik, hogy "tébl".
- Az semmi - mondja a francia - nálunk úgy kell írni,
hogy "bonjour" és úgy ejtik, hogy "bonzsúr".
- Ugyan - mondja a magyar - az igazi nehéz kiejtés
nálunk van. Úgy írják, hogy "mit tetszik mondani?" és
úgy ejtik, hogy "Hee?".

Levelek a Hírmondó postaládájából:
Befejeződött az előző képviselő testület idején nyert pályázati pénzből
fizetett járdaépítés. A falu egész hosszában jó minőségű, járható járda
épült.
Azonban az örömbe üröm vegyül. Még csak pár hónap telt el, de a
járda lassan már nem lesz járható!
Persze, hogy kellenek az utcán fák és a szép virágok. De biztos, hogy
rá kell lógjanak a járdára? A járda azért épült, hogy a biztonságos közlekedést szolgálja. Vagy ha levágnánk az oldalról vagy felülről zavaróan
belógó ágakat, tényleg annyira hiányozna az a fél kiló gyümölcs vagy az a
virág, ami ott termett?
Gondoljuk csak végig, nem jobb mindenkinek, időseknek és gyerekeknek a szabadon hagyott járdán, biztonságosan közlekedni?
Tegyünk meg mindent ennek érdekében! Ha ez mégse menne, javaslom a Képviselő Testület hozzon határozatot, hogy a járdán a közlekedést zavaró akadályokat el lehessen távolítani és azokat vágassa le!
Réti
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Natura 2000

Köszönet hangján

Az Európai Unióhoz való csatlakozással kötelezettségek is
hárulnak ránk. Ezek közül talán a legismertebb az Unió jogi
szabályozásának átvételi kötelezettsége. Ennek értelmében
került kijelölésre az EU Natura 2000 hálózat. A terület kijelölésének a célja, hogy az azokon előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek, növény és állatfajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséről gondoskodjon. A környezetvédelmi miniszter közzé tette az érintett földrészletek helyrajzi
számát (Tárnokrétit is nagymértékben érinti ).
A lista az Önkormányzat hirdető tábláján kifüggesztésre
került.
Amennyiben a jogszabály előírásai a földhasználattal kapcsolatban a gazdálkodókra új feladatot vagy korábban nem
jelentkező anyagi terhet rónának, kieső bevételük pótlására
kompenzációs kifizetésekre lesznek jogosultak.
Pályázható lehetőségek először a gyepterületekre vonatkozólag várhatóak.
Bővebb információ a falugazdász területi központoknál és a
www.natura.2000.hu honlapon kapható.

- Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1 %ának utalásáról a Tárnokréti Községért Közalapítvány javára
rendelkeztek. A befolyt összeg 74.467.- Ft , melynek felhasználásáról természetesen a Hírmondóban részletesen befogunk
számolni.
- A Mester Kkt., az Alfa-Bau Kft. valamint Molnár Ferenc
jóvoltából kicserélésre került a Közösségi Színtér főbejáratának ajtaja /értéke bruttó 525.000,-Ft/. A régi ajtót rendkívül
nehezen lehetett csak bezárni, a tok és a szárny között ujjnyi
hézagok voltak, abszolút nem volt biztonságos és többszöri
állítgatás, passzítás után sem sikerült a javítása. Szerencsére
Önkormányzati költség nélkül tudtuk a cserét megoldani,
hiszen falunknak adott felajánlásként kaptuk, amelyet ezúton
is köszönünk a felajánlóknak.
- Ugyancsak köszönet a két futballkapuért is, amelyet
szintén szponzori támogatásként kaptak fiataljaink / Alfa-Bau
Kft , Metal Formen Kft., Molnár Ferenc /.

Nyárbúcsúztató
Az időjárás jóvoltából igazi nyárias időben tölthettek el
egy szép napot, akik eljöttek az előzőleg meghirdetett rendezvényünkre.
A fiatalok nagy örömmel vették birtokba a futballpályát.
Másnapra az izomláz minden résztvevőnek biztosítva volt.
A focin kívül ping-pong, íjászat és különböző társasjátékok tarkították a programot.
Az aktív részvétellel eltöltött közös szórakozás végére
elkészült a lányok, asszonyok által főzött gulyásleves is, ami
igencsak jól esett az egész napos mozgás után.
A nap este 21oo órakor kezdődő diszkóval zárult.

Árverés
2007. szeptember 29-én - sajnos gyenge érdeklődés mellett került lebonyolításra a felesleges önkormányzati tulajdonú és az
önkormányzatnak felajánlott eszközök árverezése.
A befolyt összeg 18.700,- Ft volt, amelyet a játszóház fog megkapni!
Az alábbi - eladásra szánt és megmaradt - dolgokat a következő
napokban még meg lehet vásárolni:
- 120 x 240 cm-es SOFA erkélyajtó (új)
25.000,- Ft
- 120 x 240 cm-es SOFA erkélyajtó (bontott)
10.000,- Ft
- Fa polcrendszer kb. 15 m2
10.000,- Ft
- Szőnyegpadló kb. 15 m2
5.000,- Ft
- TOYOTA autóülés 3 személyes (új)
10.000,- Ft
- Üvegtégla 20 x 20 cm-es
300,- Ft/db
- Tölgyparketta 11m2 (új)
15.000,- Ft
- Lakásbejárati ajtó 100 x 210 cm (bontott) 15.000,- Ft
- Félig üvegezett belső ajtó 90 x 210 cm
5.000,- Ft
- Valamint egyéb ingyen elvihető apróságok!

Tisztelt Újságolvasó!
Tájékoztatni Szeretnénk Önöket, hogy az olvasói levelek
mellett található fényképeket - illusztrációként - a szerkesztők készítették és szükség esetén készítik a későbbiekben is.
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Újból a temetői nyilvántartásról
Talán nem fogalmaztam pontosan és egyértelműen ezzel
kapcsolatosan az előző számban, ezért ismételten kérem,
hogy mindenki aki ebben érdekelt, a sírhely megváltása miatti egyeztetés céljából szíveskedjen a hivatalba befáradni.
Az egyeztetések határideje: 2007. október 31.
A sírhely megváltás 25 évre szól. A korábban megváltott és lejárt sírhelyeket újólag kell, illetve lehet megváltani.
A díjak a következők:
- Egyszemélyes sírhely megváltási díja: 1.200.-Ft/25 év,
- Kétszemélyes sírhely megváltási díja: 2.400.-Ft/25 év.

Levelek a Hírmondó postaládájából:
Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!
Már régóta foglalkoztat a falu közepén, az orvosi rendelővel szomszédos telkek sorsa. Elég hosszú ideje hever parlagon… Üdvözlöm döntésüket, miszerint önkormányzati tulajdonba került és így megnyílt a lehetőség a falu
„szívének” megfelelő „rendezésére”.
Néhány szóban röviden ismertetem a javaslatomat…
A falu legszebb részévé lehetne varázsolni a megnevezett területet, ha ott egy kisebb zöldövezetet hoznánk létre,
ahol helyet kaphatna esetlegesen egy kisebb játszóterecske, virágoskert, bokros, cserjés területek padokkal kiegészítve, ahol bárki, bármikor megpihenhet az árnyékban vagy épp sétálgathat egy kicsit. Természetesen a kerítéseket mind
az orvosi rendelő/ifjúsági klub /ahol beton kerítés van/, mind az utca felőli oldalon érdemes lenne eltávolítani.
Azt írtam „hoznánk létre”. Úgy gondolom nem feltétlenül az önkormányzat ( és annak dolgozóinak ) feladata,
hogy szebbé, jobbá tegyék falunkat, ill. annak környezetét. Ebben és más ilyen jellegű feladatban lehetőség szerint
minden tárnokréti polgárnak (de mindenek előtt minden képviselőnek, akik ezzel jó példával járhatnának elő ) részt
kell vennie, hisz mindez értünk készül. A tapasztalatok sajnos mást mutatnak.
Ha már „tollat” ragadtam, szót érdemel néhány egyéb, általam fontosnak tartott téma.
1. Érdekelne mi az önkormányzat terve a néhai homokgödörrel?
2. Szomorúan tapasztalom, hogy a falu külső környezetében található vízelvezető árkokat — némely minősíthetetlen személyek — szemétlerakónak használják, így azok már most teljesen eltömődtek vagy hamarosan használhatatlanok lesznek.
Tisztelettel: Sc.
Tisztelt Levélíró!
Teljes mértékben egyetértek levelének első részével. Mint azt bizonyára Ön is látta, elbontattam a faluképet rontó, düledező kerítést. A parkosítás vonatkozásában - rövid távon - a képviselő testület elképzelése is hasonló. Ami a megvalósítást illeti, jó az
ötlet a közösségi munkával történő kivitelezésre—
reméljük , hogy ezzel a falu lakossága is egyetért!
A homokgödör (szeméttelep) esetében komoly
eredménynek tartom, hogy hosszú évek után sikerült megszüntetni a szemét (sok esetben veszélyes
hulladék) lerakását és rendezni tudtuk a területet. A

rekultivációra a falunak nincsenek meg az anyagi
lehetőségei. Reméljük állami vagy UNIÓ-s támogatással erre is sort tudunk keríteni.
Az utolsó felvetésére sajnos nem tudok érdemben
válaszolni. Én viszonylag sokat járom a falut és környékét, de az utóbbi időben nem tapasztaltam ilyet.
Kérem, ilyen esetben konkrétan írja meg miről van
szó és ez konkrétan hol található, bár tettenérés nélkül nem sok lehetőségünk van a felelősségrevonásra.
Jankovits Ferencné

Recept egy névtelen levél alapján:
TI
OKRÉ
TÁRN ON DÓ
HÍRM

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
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Tisztelt Falubeliek!
Próbáljanak ki egy modern – sajtból készült levest. Talán ismerik, de ha
nem garantáltan élvezettel fogják fogyasztani.
Készítsenek 1 liter húslevest kockából. / Én például tyúkhúsleves kockából készítettem./
3 dkg margarinon pároljanak meg 1 fej apróra vágott vöröshagymát.
Majd erre szórjanak2-3 evőkanál lisztet, / én például fél, 3 evőkanál étkezési keményítőt tettem rá/ ezt pirítsák rajta 1-2 percig. Erre öntsék rá az
elkészített húslevest. Ebbe 15 dkg reszelt sajtot / Trappista vagy bármilyen
füstöltsajt lehet/ és 2 dl főzőtejszínt adjanak, illetve egy kis ételízesítővel
ízesítsék. Majd lassú tűzön forralják ki!
Ezzel kész is van a leves.
Ha valaki sósan szereti, tegyen bele még sót, de a sajt miatt én nem tettem bele, így is remek íze lett. Tálaláskor pirított zsemlekockát adjanak
hozzá. Mintegy hat személynek elég is a leves.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

