
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 Egy kis falu életében 800 esztendő 
nagy idő, kevés település büszkélked-
het ilyen régi írásos emlékkel. Való-
ságban viszont, ha a történelemköny-
veket lapozzuk, láthatjuk, hogy törté-
nelmünk elfér pár oldalon. Hiszen egy 
vaskos „Magyarország története” kötet 
is elfér a kezemben. Mégis, ha az em-
beri életet, életünket vesszük alapul, 
800 esztendő szinte felmérhetetlenül 
nagy idő. Ezen a hatalmas időn egy 
olyan út vezet, amely nemzedékek 
életéből, sikereiből és kudarcaiból, 
vereségeiből és diadalaiból, újrakezdé-
seiből épült meg. 
 800 esztendő öröksége értékes ha-
gyaték, amit e hosszú időn át számta-

lan nemzedék adott 
össze. Talán fel sem 
foghatóan nagy a 
számunkra. Készen 
kapjuk, de meg kell 
küzdenünk érte. El 
kell sajátítanunk 
örökségünket, meg 
kell szerezni magunk-
nak az otthont. Tisz-
teljük és becsüljük 
meg ezt az örökséget! 
 Gondoljunk 

csak Tamási Áron hősének, Ábelnek a 
történetére. Aki ki akarta deríteni, 
hogy miért is vagyunk a világon. Ren-
geteg kalandon keresztül menvén, vé-
gül még Amerikába is eljutott és itt 
egy egyszerű négertől tudta meg, 
hogy: azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne. 
 Én azt kívánom mindannyiunknak, 
hogy ehhez nekünk ne kelljen Ameri-
kába menni, leljük 
meg otthonunkat 
itt, ebben a kis 
faluban, egymás 
közösségében, 
építsünk itt ott-
hont gyermekeink 
számára. Rendkí-

vül fontos dolog ez különösen most, a 
falvak tömeges elnéptelenedése idején. 
Szeressük hát e csodálatos helyet, ahol 
élünk és egy emberként tegyünk meg 
mindent, hogy tudjuk megtartani, meg-
őrizni településeket. A hétköznapok 
gondjai közepette ne feledjük: mi vált-
hatjuk valóra mindazt, amiről hőseink 
álmodtak. 
 Becsüljük hát meg őseink hagyaté-
kát és legyünk méltóak ehhez a nemes 
küldetéshez. 
 Ne feledjük Kőrösi Csoma Sándor 
szavait, amit ajánlásként az utókor 
számára ezen emlékfalra is felírtunk, 
amely így hangzik: 
 
„Tiszteld a múltat és éltesd tovább!” 
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 Közeleg az Önkormány-
zati választások időpontja. 
 A jelenlegi képviselő-testület és 
polgármester 2006  októbere óta végzi 
munkáját. Mandátuma most lejár. 
Ilyenkor az ember általában számve-
tést készít. Visszatekint, hogy mik is 
voltak — a feladat vállalása idején — 
az elképzelések és ezekből mi valósult 
meg. Ez a számvetés segíthet bennün-
ket (képviselő-testületet és Önöket 
egyaránt) a hogyan tovább, kikkel to-
vább kérdések tekintetében  is. 
 Mi volt örökségünk az előző kép-
viselő-testülettől? 
2006. szeptember 30. napján az Önkor-
mányzat:  
 - 1 millió 162 ezer forint pénz-
eszközzel rendelkezett,  
 - 3 millió 76 ezer forint ki-
egyenlítetlen tartozása, és 
 - 7 millió 137 ezer hitelállomá-
nya volt. 
 Az elmúlt négy év során az ingat-
lan vagyonban az alábbi változások 
történtek: 
 - 5.500 ezer forintért értékesí-
tésre került a volt iskola épülete 
 - 1.500 ezer forintért eladásra 
került 3 db önkormányzati telek 
 -   200 ezer forintért pedig egy 
külterületi rész 
 -     80 ezer forintért visszavásá-
rolt egy telket az önkormányzat 
 - 1.030 ezer forintért — APEH 
árverés útján — pedig további három 
telket vásároltunk. 

 Fejlesztések a Közösségi Házon: 
 Legelső ténykedésünk, azért hogy a 
szokásos idősek napi ünnepséget meg 
tudjuk rendezni, az elvitt asztalok he-
lyett — az üresen hagyott nagy terem-
be — új asztalokat készítettünk. Sze-
rencsére a közművelődési és érdekelt-
ségnövelő pályázaton elnyert pénzből 
ezt meg tudtuk oldani.  

 A továbbiakban beépítésre került a 
Közösségi Háznál egy billenős garázs-
ajtó a garázs épületére, valamint kicse-
réltük a Közösségi Ház főbejáratának 
elvetemedett, rosszul záródó főbejárati 
ajtaját is. 
 A falazat védelme érdekében, a kis 
és a nagy terembe is esztétikus lambé-
ria került felszerelésre. A színpadot 
szőnyegpadlóval borítottuk (sportolási 
lehetőség biztosítása miatt), valamint 
egy belső függöny is felszerelésre ke-
rült a színpadra. Az öltözőbe pad és 
fogasok kerültek beszerzésre. 
 A volt Gazdakör helyiségébe új 
„rattan” ülőgarnitúrákat vásároltunk, 

valamint az új asztalokra 
asztalterítőket varrtunk.  

 Újra megnyitottuk a könyvtárat, 
ahová könyvespolcokat vásároltunk. 
 A technikai eszközeinket is nagy-
mértékben gyarapítani tudtuk: 2 db új 
számítógép került beszerzésre, ezen 
kívül vásároltunk nyomtatót, DVD 
felvevőt, hangfalakat, CD-s rádiót, 
keverőpultot, mikrofont, erősítő beren-
dezést, projektort, fényképezőgépet. 
 Kialakítottuk a Közösségi Ház ud-
varát, alkalmassá téve a rendezvények 
lebonyolítására. Beton lábakkal drót-
kerítést építettünk a szomszéd felöli 
oldalon, füvesítettük az egész udvar 
területét, kiépítettük a locsoló hálóza-
tot.  
 Vásároltunk egy 60 m2-es rendez-
vénysátrat és hozzá sörpadokat, aszta-
lokkal. 

 A rendezvények lebonyolíthatósága 
érdekében a meglévő gyenge elektro-
mos hálózaton teljesítménynövelést 
végeztettünk. 
 A községgazdálkodás terén is bő-
vítettük munkaeszközeinket, hogy csak 

Visszatekintés az elmúlt négy évre 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 
„A kis dolgok nagy helyet foglalnak el az életünkben”  

 - Anatol France mondása településünk életében is igaz. 
 Látszólag nem nagy dolog, hogy egy kis faluban pihenő-
park és játszótér épül. De a nagy dolgok sok-sok kis dolog-
ból tevődnek össze. Mert igenis nagy dolog, hogy végre 
falunk gyermekei is  játszóteret kaptak. Örüljünk közösen a 
sikernek, hogy településünkön egy ilyen szép játszó és pihe-
nőpark épülhetett. Hisz tudjuk ez nem csak közvetlenül, 
hanem közvetve is hozzájárul környezetünk, közérzetünk 
javításához, mindennapjaink jobbá tételéhez. Az így kialakí-
tott terület nemcsak játékteret biztosít a fiatalok számára. 
Felnőttek találkozóhelyéül is szolgálhat és alkalmas lehet a 
falunkon átmenő kerékpáros turisták megállítására is. 
 Ez a faluközpont kialakítás talán nem tűnik nagy dolog-
nak. De biztosan tudom, ez a kis dolog nagy helyet foglal 
majd el azok életében, akik használni fogják. 
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a nagyobbakat említsem: kézi fűnyírót, 
2 db fűkaszát és egy nagyteljesítményű 
fűnyíró traktort vásároltunk, kb. egy 
millió forint értékben. 

 A temető előtt parkolót és sárrázót 
alakítottunk ki. Ugyancsak murvás út 
épült a temetőn belül is. Külső világí-
tás (kandeláber), hangosítás és külső 
elektromos csatlakozó került kiépítés-
re. Elkészült a temető feltérképezése, 
szabályozásra került a sírhelyek, ill., 
azok megváltásának kérdése. 
 Elkészülhetett a 2005-ben elkezdett 
járdaépítés utolsó szakasza is. 
 Egyik legnagyobb eredményünknek 
tartom, hogy szponzori támogatással és 
társadalmi munkával sikerült megszün-
tetnünk az illegális szemétlerakót. 
Ennek rekultivációja, végleges fel-
számolása is megtörténik a jövő év-
ben, nyertes Európai Uniós pályázati 
támogatással (cca.50 millió forintból). 

 Nyertes pályázatainkkal az alábbi 
forrásokhoz jutottunk: 
- önhibáján kívül hátrányos helyzetben 
lévő település által benyújtott pályáza-
tunkon 1.882 eFt; 
- közművelődés és érdekeltségnövelő 
pályázaton a négy év során 461 eFt+ 
338 eFt+ 335 eFt+ 556 eFt 
- mozgókönyvtári támogatáson 1.200 
eFt+ 1.200 +1.000+ 800 eFt 
- megyei alapokra beadott pályázato-
kon 5x30 eFt+ 40 eFt 
- fókuszban a közművelődés pályáza-
ton 170 eft 
- parlagfű elleni védekezésre benyújtott 

pályázaton 199 eFt 
- területrendezési terv készítésére ké-
szített pályázaton 1.720 eFt 
- falugondnoki busz cserére beadott 
pályázaton 7.292 eFt 
- működésképtelen önkormányzatok 
támogatására benyújtott pályázaton 
1.000 eFt 
- Megyei Közgyűléstől 150 eFt 
- orvosi rendelő felújítására készített 
pályázaton 17.492 eFt 

- létszám leépítési pályázaton 1.135 eFt 
- közkincsprogramon 4 x 500 eFt 
- játszótér kialakítására benyújtott pá-
lyázaton 6.600 eFt 
- falunapi pályázaton 600 eFt 
- eMagyarország pályázaton 280 eFt 
 Összességében pályázataink által 
közel 100 millió forint bevételhez 
jutott településünk az elmúlt négy év 
során. (Egyébiránt ekkora összeget 
tesz ki Önkormányzatunk 4 évi költ-
ségvetése is mindösszesen.)  
 Ezt a számot tovább növelik az 
évente benyújtott eredményes köz-
munka pályázatink. Ezek biztosítot-
ták, hogy településünket közmunkások 
által folyamatosan rendben tudjuk tar-
tani. 
 Jó elgondolás volt a hivatalsegédi 
státusz megszüntetése, mellyel évente  
jelentős összeget tudunk megtakarítani. 
 Természetesen nem feledkezhetünk 
el azokról sem akik anyagilag vagy 
munkájukkal támogatták településün-
ket az elmúlt 4 évben. 

Anyagi támogatóink voltak: 
- ALFA-BAU Kft Győr – 250 eFt 
- ALFA-GIROD Kft Győr – 350 - eFt 
- EU-suli Bt Győr – 100 eFt 
- Csornai Kistérségi Társulás 175 e Ft 
- Megyei Közgyűlés 25 eFt 
- Pannon-Víz Zrt Győr 25 eFt 
- OTP Zrt Csorna 30 eFt  
Munkájukkal támogatták falunkat: 

Sztártechnika Kft Győr; Gelbmann Kft 

Tata; Jankovits és Társa Kft; Illés 
Gusztáv kőfaragó Győr; Zsé-Té Bt 
Lébény; Borbély István kőműves 
Győr; Kerámia 2004 Kft Dunaszeg;, 
Tó-közi Vadász Társaság; Lipóti Pék-
ség; Molnár Pékség; Kulinália Bt; a 
Tárnokréti Nőegylet tagjai; Gecsei 
József és fiai; Erdélyi József és fiai; 
Takács Dávid; Agro-Invenció Bt; Gősi 
Zsolt; Török Sándor; Eőry Emil; 
dr.Kopácsy László és neje; Tárnokréti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Buga 
Kálmánné; Nagy Ferenc; Németh Im-
re; a falunk fiataljai. 
 Mit hagyunk örökségül a követ-
kező képviselő-testületnek? 
 - 7,0 millió Ft pénzeszközt és 
 - 5,6 millió Ft hitelállományt.  
 Összegezve az elmúlt négy évben 
végzett munkát eredményesnek tar-
tom. 
 Önkormányzatunknak — az előző 
négy évvel ellentétben — kiegyenlítet-
len tartozása nincs, sőt jelentős meg-
takarítással rendelkezik. A nehéz gaz-
dasági helyzet ellenére tudtuk falunkat 
gyarapítani, szépíteni, a lakosság élet-
körülményein javítani, környezetünket 
vonzóbbá tenni. 
 Elégedettek persze nem lehetünk – 
önelégültek meg különösen nem! Hi-
szen számtalan megoldásra váró fel-
adat van településünkön, hogy csak az 
egyik legfontosabbat, a szennyvízkeze-
lés kérdésének megoldását említsem. 
 Meglátásom szerint feladatunk a 
következő évekre nézve, egyrészt meg-
őrizni jelenlegi helyzetünket, másrészt 
megtalálni a kedvező lehetőségeket a 
jövőbeni és elkerülhetetlen változások-
ban. 
 A legfőbb kérdés, hogy az előttünk 
álló években tudunk e többletforrást 
biztosítani falunk számára? Ha igen 
akkor miből és mennyit? Mert azt 
Önök is láthatják, hogy számottevő 
fejlődést, fejlesztést településünk kizá-
rólag megpályázott források elnyerésé-
vel tud elérni. 
 Közösségi élet terén is alapvető 
változások történtek. Mindenekelőtt 
megnyitottuk a Közösségi  Házat a 
lakosság számára. Elsőként üzembe 
helyeztük a bedobozolt számítógépeket 
és ingyenes internet hozzáférést biz-
tosítunk — számítógépes képesítéssel    
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rendelkező felügyelettel — az érdeklő-
dők számára, heti négy alkalommal. 
 Elkészítettük a település honlap-
ját , amely felkerülve a világhálóra, 
információkat szolgáltat a település 
ügyes-bajos dolgairól. 
 Az adományként kapott sporteszkö-
zök mellé (ping-pong asztal, kondigép) 
újakat vásároltunk (futball kapu, súly-
zók, ping-pong asztal, lépcsőzőgép, 
edzőgép, stb), biztosítva ezzel a fiata-
lok testedzési, sportolási lehetőségét. 
Hagyományt teremtve, évenként min-
den tavasszal megrendezésre kerül a 
ping-pong bajnokság — nem csak a 
fiatalok részvételével. 
 Szintén hagyományt teremtettünk a 
falu karácsonyfájának felállításával, 
illetve az ott megrendezésre kerülő 
„kis karácsonyi ünneppel”, amely 
karácsonyi dalokkal, süteménnyel, 
karácsonyi punccsal a közös ünnepvá-
rás ideje. Szintén évente megrendezés-
re került a gyermekek számára a Tél-
apó ünnep. A falu korosabb lakói ré-
szére pedig az Idősek Napi ünnepség, 
ahova — szakítva a hagyományokkal 
— csak a hatvan év feletti lakosok ke-
rültek meghívásra. 
 1995-ben elindított falunapi ren-
dezvényeket színvonalas formában 
vittük tovább. 
 Három éven át jó hangulatú Ó-év 
búcsúztatót tartottunk. Sajnos az el-
múlt évben ez, érdeklődés hiánya miatt 
elmaradt. Hasonló okokból megszűnt 

— a több mint két éven át működő, 
nagy lendülettel beindult, lányok, asz-
szonyok részére szervezett — kondici-
onáló torna is. 
 Gondolj a holnapra címszó alatt 
szerveztünk ingyenes méhnyakrák szű-
rést, koleszterinmérést, vércukorszű-
rést, szemvizsgálatot. Az egészséges 
életmód népszerűsítése érdekében tar-
tottunk termékbemutatót ételkóstoló-
val, a mozgásra való ösztönzés érdeké-
ben táncházat. Volt jelmez bál, farsan-
gi fánksütő verseny, locsolóbál és 
nyárbúcsúztató. 
 Sajnos azt látom, hogy a közösségi 
programok iránt egyre csökken az ér-
deklődés, nehéz a lakosságot mozgósí-
tani. Pedig nem kevés munka szüksé-
ges az ilyen jellegű programok meg-
szervezéséhez, az érdektelenség pedig 
könnyen a szervezők kedvét szegi. 
 A sikeres indulás után, sajnálatos 
módon megszűnt a kisgyermekek ré-
szére létrehozott játszóház is. 
 Végezetül talán a legfontosabbat 
említeném: a lakosság teljes körű, 
korrekt tájékoztatása érdekében elin-
dítottam a Hírmondót, biztosítva ezzel 
a falu valamennyi lakója részére az 
önkormányzati illetve a település 
ügyeibe történő közvetlen betekintést. 
 Az eredményes pályázni-tudáson 
túlmenően véleményem szerint na-
gyon fontos lenne, ha a közös célok 
érdekében falunk lakói igazi közös-
séget tudnának alkotni, mert a közös-

ségben rejlő erő egy ilyen kis település 
életében sokszoros eredményeket hoz-
hat! 
 A magam részéről szívesen vállal-
nám a következő ciklusban is az önkor-
mányzati munkát. Érzek magamban 
annyi erőt és kitartást, hogy a megszer-
zett tapasztalattal, tudással, a lakosság 
iránt érzett elkötelezettségemmel tele-
pülésünk javát szolgálhatnám még a 
következő négy esztendőben is. 
 Amennyiben a lakosság többsége 
elégedett eddigi tevékenységemmel, 
továbbra is számít munkámra, úgy 
készséggel állok a következő négy év 
elé.  Vállalom az októberi választá-
sokon történő megmérettetést! 
 Rövidesen kiderül, lesznek-e és kik 
lesznek a vetélytársak? Milyen más-, 
új elképzelést hoznak a falu jövőjét 
illetően, hogy legyen Önöknek lehető-
ségük a tényleges választásra? 

 Végül, de nem utolsó sorban 
köszönöm az elmúlt négy esztendőt, a 
lehetőséget, hogy falunk fennmaradása 
érdekében tevékeny részt vállalhattam. 
 Köszönöm a velem együtt dol-
gozó képviselő-testület négy évi segítő 
munkáját!  
 Az elkövetkezendő időszakra kívá-
nok mindnyájuknak jó egészséget, tar-
talmas, elégedett életet és a falunak jó 
vezetőt! 
A választásokig pedig körültekintő 

elmélkedést és bölcs döntést Minden-
kinek! 

Téglajegyet vásároltak és ezzel hozzájátultak az emlékfal megépítéséhez: 
Bodor Györgyné (Gecsei Gyöngyi), Bojsza Lászlóné, Boros Ferencné, Bödecs Imre, Bödecs Gyöngyi, Budafoki Róbert, Buga József, Buga 

Kálmán, Buga Kálmánné, Buga Viktor és Gősi Tímea, Buti Mária, Buti Balázs, Buti Sándor, Csepi György, Doktor Györgyné, Doktor Gyu-

la, Eőry Lászlő, Erdélyi József, Erdélyi Zsolt és Rátz Andrea, Gecsei Péterné, Gősi Sándorné, Gősi Lászlóné és családja,Gősi Mihály és csa-

ládja, Győrik Kálmánné és Szabó Gábor és családja, Győrik László ( Fő utca 1.),  ifj. Győrik László, Jankovits Zsófia és családja, Kovács 

Jánosné, Kovács Sándorné,  Kunszt Lászlóné, Ludwig-Toronyi Ildikó, dr Molnár Erika, Molnár Ferenc, Molnárné Takács Ida, Nagy Szilárd 

és családja, Németh Gyula, id. Nagy Ferencné, Nagy Ferenc és neje, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Krisztina, Nagy Éva, Radó Imre, Takácsné Nagy 

Éva és Takács József, Takács Andrea, Takács Nóra, Takács Irén, Tatai Sándor(Fő utca), Sokorai Gyula és családja, id.Takács Béla, Takács 

Gáborné és családja, Takács Elekné, Takács Eszter, Takács Magdolna, Takács Zoltán, Szabó Miklósné, Varga Attiláné (Bősárkány), 

Vargáné Szebik Ilona, Volarik József. 

2010. július 17-én, életének 87. évében 
elhunyt 

Gecsei László, 
keresztapám, volt Tárnokréti lakos. 

Végső nyughelyére - felesége mellé - 
2010 július 21-én került, 

falunk temetőjébe. 

„Elmúlt mint száz pillanat 
De emlékét szívek őrzik, nem szavak” 

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 


