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részére kiírt pályázat/ pályázaton indulni nem tudtunk. Most viszont lehetőségünk volt

Ami az előző számból
kimaradt
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helyette pályázatot beadnunk az önkormányzat mű ködőképességének fenntartására vo-

Falunap 2008
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testület. Az előző évhez hasonlóan az általános iskolások ingyenesen kaphatják tan-

Az ősz népszerű gyümölcse
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könyveiket, a középiskolások és az ovodások pedig pénzbeli támogatásban részesülnek

Gondolj a holnapra
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Elfogadta a képviselő-testület az Önkormányzat 2008. év I. félévi beszámolóját.
Az Önkormányzat gazdálkodása az előzetes terveknek megfelelően alakult. Sajnos a
szigorodó előírások miatt az ÖNHIKI-s /önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések

natkozólag. Két és fél millió forint összegre pályáztunk – ezen összegre lenne Önkormányzatunknak szüksége ahhoz, hogy az ingatlan értékesítésből befolyt bevételét ne
kelljen működési célokra felhasználni.
Várhatóan november közepén bírálják el a beadványt.
Az új tanév kezdetén beiskolázási támogatás kifizetéséről döntött a képviselő-

Pályázati eredmények:
Az elmúlt számban ismertetett pályázatok értékelése és az eredmények közzététele zömében megtörtént és számunkra az alábbi
eredménnyel zárult:
∗ közművelődési és érdekeltség növelő pályázaton 338 ezer forintot
∗ fókuszban a közművelődés pályázaton 170 ezer forintot
∗ településrendezési terv készítésére kiírt pályázaton 1 millió 720
ezer forintot
∗ megyei alapokra kiírt kis értékű pályázatokon 2 x 30 ezer, valamint 40 ezer forintot
∗ közmunka pályázaton 1 fő közmunkás 4 havi munkabérét és
járulékait nyerte el önkormányzatunk.
Az orvosi rendelő felújítására beadott pályázatok értékelése
folyamatban van, az eredmény rövidesen várható.
Sikeres volt a falugondnoki busz cserére beadott pályázatunk, 7.296.000.-Ft támogatásba részesülünk, ezzel a 8 éves
buszt újra cserélhetjük .
Forráshiány miatt visszautasításra került a ravatalozó felújításá-

Új rendeletet alkotott a képviselő-testület a letelepedési
támogatásról, ösztönözve ezzel is a falunkban történő
letelepedést.
A rendelet értelmében egyszeri alkalommal - kérelem
alapján - egyszáz ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a községünkben véglegesen letelepedni szándékozó házasok, családok vagy gyermeküket
egyedül nevelők.

ra beadott pályázatunk.
Természetesen a pályázatok megjelenését továbbra is figyeljük
és amennyiben megfelelő kiírást találunk továbbra is próbálunk forráshoz jutni.
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Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja Isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.

Ami az előző számból kimaradt
Akaratom ellenére haragra adott okot az

kos, tehát a falu szempontjából nem történt

elmúlt számban megjelent – Örvendetes

változás – valójában viszont elveszítettünk

esemény Tárnokrétiben című – házasságkö-

egy fiatalembert, aki itteni letelepedésével

tésről szóló rövid hír. Adódott ez abból,

gyarapíthatta volna apadó létszámú falunk

hogy ugyanezen a napon falunk másik ifjú

népességét. Esküvőjük nem a faluban tör-

lakója – Takács Zsolt - is házasságot kötött a

tént, így fotót sem állt módomban készíteni

szomszédos Rábcakapin élő Szabó Ágival és

róluk. Természetesen, ha anyagot kaptam

az Ő esküvőjükről nem tettem említést a

volna az esküvőről akkor ugyanúgy megje-

Hírmondóban. Ennek pedig egyszerűen csak

lenik az az újságban, hiszen a Hírmondóba

volt az oka, hogy amint azt az első számban

bármi bekerülhet, amit a falú lakói arra érde-

leírtam a Hírmondóban a falú egészét érintő

mesnek tartanak, szeretnék, hogy megjelen-

eseményeket gondoltam összefoglalni. Sem-

jen és azt valamilyen módon eljuttatják hoz-

miféle rossz szándék nem vezetett, amikor

zám.

nem írtam az Ő házasságkötésükről. Meg-

Továbbra is várom és örömmel veszem se-

látásom szerint a közölt cikk /Rácz-Erdélyi

gítségüket!

házasság/ a falu egészét érinti, hiszen az Ő

Természetesen Zsoltéknak és a Szülőknek

faluban történő letelepedésük kihatással van a falú további
életére. Zsolti papírforma szerint továbbra is Tárnokréti la-

2008. június 28.—Falunap
Akik eljöttek az idei falunapra bizonyára egyetértenek, hogy az elkészült Közösségi Ház udvarával lényegesen kulturáltabb körülmények között
van lehetőség programok lebonyolítására. Élveztük a szép környezetet, az egyenletes terepet, ahol
bőven volt hely minden számára.
Úgy látszott a programok között minden korosztály talált kedvére valót és jó hangulatú, kellemes
napot töltöttünk együtt.
Ezúton is szeretném megköszönni szponzoraink
segítségét, akik a nap sikeréhez külön is hozzájárultak:
Köszönet:
∗

a Tóközi Vadásztársaságnak,

∗

Kulinália Bt.-nek,

∗

Lipóti pékségnek,

∗

Agró-Invenció Bt.-nek,

∗

Nőegylet segítő tagjainak,

∗

Jankovits és Társa Kft.-nek

∗

és nem utolsósorban Nagy Ferencnek, aki
az eseményt megörökítette.
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is tiszta szívből gratulálok.
A fiataloknak hosszan tartó boldogságot kívánok!

Sok kicsi sokra ment!
Nagy örömmel közlöm, hogy az APEH értesítése alapján az
idei évben rekord összeg – 200.871.-Ft kerülhet a Tárnokréti
Közsé gér t Köz al a pít vá ny sz áml áj ár a, a sz e mé l yi
jövedelmadókból felajánlható 1 %-okból.
Köszönet minden helyi lakosnak, elszármazottnak és hozzátartozóiknak, ismerősöknek, akik segítségkérő levelünk
alapján úgy gondolták, hogy támogatják falunkat.
Kérem tegyenek így a jövőben is. Köszönjük!
A támogatásból befojt összeg felhasználásáról a döntés után
természetesen tájékoztatást adunk.
Két vállalkozó szellemű, ügyes kezű Bősárkányi embernek köszönhetően – akikbe kellő mennyiségű hagyománytisztelet is szorult – végre felújításra került a már siralmas állapotban lévő tűzoltókocsi.
A munkát a Tárnokréti Községért Közalapítvány végeztette el. A költségek két támogató segítségével /Mojzes Ladiszláv és
Jankovits Ferenc/ kerültek kifizetésre.
Nagy Ferenc részéről merült fel a gondolat, hogy most a felújítás után célszerű lenne tetőt tenni a kocsi fölé. Javaslata, hogy
szervezzünk gyűjtést az ügy érdekében. A jövőben az Alapítvány részéről várhatóan mindenkit felkeresnek majd a témával kapcsolatosan. Aki egyetért az elképzeléssel és úgy érzi tud anyagi áldozatot hozni az ügy érdekében az csatlakozzon a felhívásukho z.

Cirk usz a faluban
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Két temetés egy napon
Életének 90-edik évében – a Mosonmagyaróvári
szociális otthonban - elhunyt falunk volt lakója
Jáni Lajosné / Janka néni .
Temetésére 2008. július 29-én került sor, egy
napon a hirtelen elhunyt Nagy László temetésével.
Laci az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertárosa
volt, hamvait a volt tűzoltó társak kíséretében helyezték végső nyughelyére.

Élt 42 évet …?!

Az ősz népszerű gyümölcse a szőlő. Tisztít belülről, szépít kívülről.
Használjuk ki az alkalmat és most amikor bőséggel van, minden étkezés előtt fél órával együnk szőlőt.
Fogyasszuk mert finom, zamatos, mert idegerősítő, izomregeneráló. Magja révén megdolgoztatja a beleket, akadályozza a vese és a hólyag kövesedését. Javítja az emésztést, fokozza az epeválasztást. Reuma, májbetegségek esetén a fehér
szőlők a legjobbak, a hurutokat a kék szőlők oldják a leghatásosabban. Különösen előnyös vérszegénységnél, betegségből
való lábadozás idején, aranyérre, mindenféle gyulladásos megbetegedés ellen, májpangásra, gyomorhurutra. A szőlő kívülről is szépít. A benne rejlő gyümölcssav megújítja a bőrsejteket, kisimítja a bőrt, az arc feszessé válik, megfiatalodik.
A szőlőmag olaja is rendkívül értékes, javítja a látást is, kapszula formában kapható.
A szőlő jól illik másik két őszi gyümölcsünkhöz a dióhoz és az almához is. Egy gyorsan elkészíthető desszert vagy
saláta recept / pl.csirke mellé /:
2 db felkockázott almát / 1 ek. citromlével meglocsolva /, 1/2 kg leszemezett szőlővel, 5 dkg darált dióval, 1 ek. porcukorral, 1 dl borral összekeverünk. Jól behűtve tálaljuk.
És el ne felejtsem tudományosan igazolt tény, hogy a szőlő leve kis mértékben fogyasztva gyógyszer.
(Nagy mértékben ……....)
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Tárnokréti Község
Önkormányzata
9165 Tárnokréti, Fő u. 24.

Gondolj a holnapra!
Gondolj a holnapra a mottója a 2008. okt. 4-re tervezett közösségi programnak.
Szeretettel várunk mindenkit egy kellemes délutáni összejövetelre, ahol a közös tevékenységé és a mozgásé a főszerep.
Az ügyességi versenyek és játékos vetélkedők jó szórakozást
ígérnek a résztvevő játékosoknak és nézőknek egyaránt.

Mi lesz még?
Telefonszám: 96/271-566
Faxszám: 96/271-566
Mobil: 06-30/9799-852
E-mail:
polgarmester@tarnokreti.koznet.hu
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Bolhapiac Bográcsolás

Zene Tánc

Meglepetés

2008. szeptember 19-én megszületett falunk legifjabb lakója

Szabad Péter

- Sokorai Ágnes és Szabad Levente fiacskája.

Gratulálunk!

