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 Eltelt egy esztendő a választások óta. 
Ilyenkor szokás mérleget vonni az elmúlt 
időszakról, számot adni az elvégzett munká-
ról, hogy mi is valósult meg az elképzelé-
sekből. 
 Azt hiszem túlzottan részletesen erről 
Nekem nem szükséges beszámolni, hiszen a 
„ Hírmondó „ megjelenése óta pontos tájé-
koztatás adok a végzett Önkormányzati  
munkáról, terveinkről, elképzeléseinkről. 
Helyette engedjék meg, hogy néhány szót 
arról szóljak, hogyan is éltem meg az elmúlt 
időszakot, hogy mit tartok az elmúlt év 
eredményének és hogyan látom jelenleg az 
Önkormányzat helyzetét. 
 Nyugodtan mondhatom nehéz év áll 
mögöttem. Hiszen az Önkormányzati munka 
eddig ismeretlen volt számomra. Mint min-
dent ezt is tanulni kell és sajnos külső segít-
ségre nem számíthattam. 
 Nem volt könnyű, de úgy érzem 
megérte a fáradtságot — talán érzékelhető 
némi változás. 
 Szerencsére főállású  munkahe-
lyem   /saját vállalkozásunk / révén módom-
ban állt a lehető legmesszebbmenőkig részt 
venni a nem kevés számú értekezleten. Kép-
viselve ezzel a falut, hogy minél több infor-
mációhoz jussak, amit a mindannyiunk ér-
dekében módom lehet  felhasználni. 
 Az elmúlt időszak valamennyi Ön-
kormányzatnál a várakozás éve volt. A be-
ígért Uniós pénzek, a pályázatok váratnak 
magukra. Nem szép, de azt kell mondanom 
Nekem talán nem volt tragédia és hiábavaló 
a várakozás. Volt idő a „képbe kerülésre”,  a 
felkészülésre , közeli és távoli célok megfo-
galmazására. 
 Úgy gondolom jó úton vagyunk. De 
sikert csak együtt érhetünk el, összefogás 
nélkül nem megy. Tudom nem lehet a dol-
gokat úgy csinálni, hogy mindig minden 
mindenkinek a tetszésére legyen. De az kell, 
hogy a döntések a többség akaratát tükröz-
zék és ehhez szükséges a lakosság aktív 
részvétele, visszajelzése a feladatokkal, a 
döntésekkel kapcsolatosan. 
 Az elmúlt év során bizony nagy kő 
esett le a szívemről amikor aláírtuk a volt 
iskola épületének eladására vonatkozó szer-
ződést. Az ingatlan árából befolyt bevétel 
tette lehetővé, hogy nem kényszerültünk 
működési hitel felvételére. 

  Szintén nagy előrelépésnek számít az 
illegális hulladék-lerakóhely megszüntetése, 
melynek rekultivációja folyamatban van. 
 És még három dolog van amit  talán 
még az előbbieknél is többre értékelek az 
elmúlt időszakra visszatekintve: 

A felújított Közösségi Házat, tényle-
gesen birtokba vette a közösség. 
Játszóház a kicsiknek, internetezé-
si, sportolási lehetőség a fiatalok-
nak, női torna nem csak fiatalok-
nak. Sajnos az idősebb korosztály 
részéről egyenlőre a legcsekélyebb 
az érdeklődés. Ebben mindenkép-
pen szeretnénk a továbbiakban 
változást elérni. 

Hírmondó folyamatos kiadása. Ezen 
lap segítségével van lehetőségem, 
hogy időben és pontosan értesülje-
nek Önök az Önkormányzat tevé-
kenységéről, a falu dolgairól és 
ezen keresztül is adott a lehetőség 
mindenkinek a vélemény nyilvání-
tásra. 

Nagy örömömre szolgál, hogy az elmúlt 
évben több fiatal határozott úgy, 
hogy hosszú távon a falunkban 
kíván maradni, illetve itt szeret-
ne letelepedni. A fiatalok család-
alapításával megállítható lenne a 
falú elöregedése és kihalásának 
veszélye. 

 Az elmúlt hónapban csatlakoztunk 
egy kistérségi, vidékfejlesztési Leader cso-
porthoz. Bízva abban, hogy ezáltal nagyobb 
eséllyel nyílhatnak meg források előttünk – 
beleértve ide az Önkormányzat mellett a 
civil szervezeteket és vállalkozókat is. 
(Leader: vidékfejlesztési program, az. EU-s 
pályázati pénzek kifejezetten a vidék számá-
ra kialakított felhasználási módszere). 
 Azzal zárom soraim, hogy köszönöm 
Önöknek az elmúlt évet. Szeretném, hogy 
jövőre nagyobb sikerekről számolhassak be. 
Minden erőmmel azon leszek, hogy tetteim-
mel az egész falu javát szolgáljam és kérem 
ehhez az Önök jó szándékú segítségét. 
 
Minden jót és jó egészséget kívánok! 
 
   Jankovits Ferencné 
         polgármester 

A LEADER az Európai Unió vidék-
fejlesztési politikájának egy sajátos 
módszere. Nemcsak egy program, 
hanem egy metodika, amelynek 
segítségével a vidéken élők megha-
tározhatják a térségük hosszú távú 
fejlesztési prioritásait, hogy azokat 
megvalósítva javítsák a vidéki élet-
minőséget. 

Az említett térség a LEADER tér-
ség, amelynek „helyi identitását” az 
ott lakók közösen élik meg. A helyi 
identitást meghatározhatja valamely 
történelmi, földrajzi vagy gazdasági 
elem, vagy azok együttese. A 
LEADER egy eszköz, módszerként 
értelmezhető, partnerségen alapul, 
amely partnerség komponensei a 
közszféra, vállalkozói szféra és a 
civil szféra képviselőiből áll. Cél te-
hát a helyi partnerségek megerősíté-
se, alulról jövő vidékfejlesztési politi-
ka előmozdítása. Térség alatt ön-
szerveződő területeket értünk, ame-
lyek összefüggő homogén egészet 
alkotnak. A térségek tehát nem szo-
rulnak a statisztikai-tervezési határok 
(kistérségek, megyék, régiók) közé, 
így határaik elasztikusak. 

A LEADER – módszer segíti a 
vidéki szereplőket abban, hogy a 
térségük potenciálja hosszú távon 
erősödjön. Biztosítja a helyi szerep-
lőknek, hogy bekapcsolódhassanak 
a mindennapjaikat meghatározó 
fejlesztési folyamatokba.  

A LEADER –ről röviden: 
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Aktuális önkormányzati hírek: 

Önkormányzatunk képvise-
lő-testülete november 13-án 
tartotta soros ülését. 

Témája a 2007. első három-
negyedévi munkájának érté-
kelése, ill,. a 2008. évi kon-
cepció megvitatása volt. 

Az Önkormányzat gazdál-
kodása a tervezettnek megfe-
lelően alakult, lényeges elté-
rés nem tapasztalható a költ-
ségvetés egyes tételeit illető-
en. 

Sajnos pályázatok hiányá-
ban látványos változásokat, 
eredményeket nem tudunk 
felmutatni és ez vonatkozik a 
2008-as évre is. 

Terveink megvalósítására 
csak akkor lesz reális esé-
lyünk, ha pályázatok útján 

jutunk többletforráshoz. 
 Elképzeléseink között to-

vábbra is szerepel a szenny-
vízcsatorna-hálózat kiépítése, 
a faluközpont kialakítás- ját-
szótérrel, szabadidőparkkal, 
temető ravatalozó felújítása. 

 Egyben várjuk ötleteiket, 
javaslataikat a további elkép-
zelések tekintetében. Ame-
lyek tudomásunkra hozhatók  
személyesen, a Hírmondó 
postaládáján keresztül vagy a 
jövő hónapi közmeghallgatás 
alkalmával, melynek pontos 
időpontja és helye: 

 
2007. december 07.  

délután 13 óra, 
 Közösségi Ház. 

A közmeghallgatás közvetlen lakossági-
önkormányzati fórum. 

Valamennyi önkormányzat számára törvény 
írja elő, hogy évente legalább egy alkalommal köteles 
közmeghallgatást tartani. Egyben jogot biztosítva a 
lakosságnak, hogy kérdéseiket, javaslataikat a közérde-
kű ügyekben közvetlenül terjeszthessék a képviselő-
testület elé. 

 Meglátásom szerint mindkét fél számára hasz-
nos, hiszen a lakosság közvetlenül teheti fel kérdéseit, 
mondhat véleményt, javaslatot – személyesen tapasztal-
hatja meg ezek fogadtatását, és a reagálást is. Kérdés 
tehető fel nem csak a polgármesternek, hanem sze-
mély szerint bármelyik választott képviselőnek is. A 
kérdés vonatkozhat az elmúlt időszakban végzett mun-
kára, a távlati tervekre és bármire ami a lakosságot érin-
ti. 

Az Önkormányzat számára pedig azért tartom 
fontos jelentőségűnek mert a lakosság részvétele lehet 
az egyik biztosítéka és visszajelzése annak, hogy az 
Önkormányzat hogyan működik. 

Kérem, hogy megjelenésével, hozzászólásával 
tiszteljen meg bennünket. 

Észrevételeivel, javaslataival segítse falunk és 
a lakosság érdekében végzett közös munkánkat. 

Mi is az a közmeghallgatás? 

Költségvetésünk a számok tükrében: 
2007. évi költségvetés 2007.           

évi terv
2007. I-III.         
n.év tény

Bevételek (eFt)
Adók (szja; iparűzés i; telek; s tb.) 15 837 eFt 13 037 eFt 82%
Támogatások, támogatásértékű 
bevételek 7 556 eFt 9 140 eFt 121%

Működés i célú hitel 4 000 eFt 0%
Ingatlanértékesítés 5 000 eFt 5 800 eFt 116%
Pályázatok 0 eFt 289 eFt
Egyéb bevételek 191 eFt 247 eFt 129%
Összesen: 32 584 eFt 28 513 eFt 88%

Kiadások (eFt)
Községgazdálkodás 1 699 eFt 1 415 eFt 83%
Polgármesteri hivatal 7 024 eFt 5 064 eFt 72%
Közösségi Színtér 2 378 eFt 1 610 eFt 68%
Falugondnoki szolgálat 2 951 eFt 2 226 eFt 75%
Társulás i hozzájárulások 5 028 eFt 3 774 eFt 75%
Szociális  juttatások 1 691 eFt 1 450 eFt 86%
Beruházás i-, fenntartás i kiadások, 
telekvásárlás, köztisztaság, s tb. 11 813 eFt 6 221 eFt 53%

Összesen: 32 584 eFt 21 760 eFt 67%

A mellékelt számokból látható, hogy a bevételek 
alakulása a tervezethez képest időarányosan jelentős 
többletet mutat. Különösen igaz ez ha figyelembe 
vesszük, hogy nem volt szükség a betervezett működé-
si célú hitel felvételére. Látható a számokból azonban 
az is, hogy a falú bevételének fele támogatásból és 
ingatlaneladásból származik és ez nem tekinthető biz-
tos és rendszeres bevételnek. 

A kiadások időarányosan nem érik el a tervezett érté-
ket. Ez elsősorban egy takarékos költséggazdálkodás-
nak köszönhető. A későbbiekben viszont pl. egy az 
átlagosnál hidegebb tél jelentősen növelheti költsége-
inket. Közrejátszik a tényleges költségek viszonylag 
alacsony alakulásában, hogy 2007-ben nem írták ki az 
előre beígért pályázatokat, így az arra tartalékolt ön-
erőt nem volt módunkban felhasználni. 

2008-ra— a 2007. I-III negyedévi adatainak ismere-
tében és a gazdasági előrejelzések figyelembevételé-
vel—egy az előző évihez hasonló költségvetést terve-
zünk, azzal a tudattal, hogy egy nyertes pályázat esetén 
szükség lehet hitel felvételére, az önerő biztosításához. 

Figyelem, ingyenes szűrővizsgálat! 
Önkormányzatunk a Markotabödögei Körjegyzőséggel közö-

sen indult, az Egészségporta Egyesület által meghirdetett pályá-
zaton. 

Ennek eredménye képen, a résztvevő községek lakosai részére 
szűrővizsgálat elvégzésére lesz lehetőség. A szűrés a követke-
zőkre terjed ki: 

 - vérnyomás mérés; 
 - vércukor- és koleszterin szint mérés; 
 - testzsír % -, testtömeg index meghatározás, 
tehát mindazon jellemzők, melyekkel a szív és érrendszeri 

megbetegedések kimutathatók. 
A szűrés helye és időpontja: 

Markotabödöge, Polgármesteri Hivatal, 
2007. november 29.;  11oo—18oo óráig 

A szűrésen résztvenni szándékozók szállítását a falugondnoki 
busszal biztosítjuk, ezért kérjük jelentkezésüket előzetesen 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy a 06-30/9799-
852-es telefonon jelezni szíveskedjenek. 

Korunkban a megbetegedések több mint 60%-a szív– és 
érrendszeri eredetű. Ezek időben történő felismerésük esetén jó 
eséllyel kezelhetők.  
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100 éves a Nőegylet! 

Október 31. : A reformáció ünnepe 
Idén 490 éve, hogy Luther Márton 

Ágoston-rendi szerzetes a wittenbergi 
templom falára kiszögezte a 95 tételét. A 
kora egyházának visszásságaiban csaló-
dott Luther ezzel újra indította a reformá-
ciót. A lutheri reformáció nemcsak a 
protestáns felekezet létrejöttét jelentette, 
hanem a római katolikus egyház megúju-
lását is maga után vonta. 

Az ökumené szellemében minden ke-
reszténynek van ünnepelni valója október 
31-én. 

 
November 1. : Mindenszentek ünnepe 

Az ünnep célja, hogy az összes szentet 
– nem csak azokat akiket az Egyház kü-
lön szentnek nyilvánított – egy közös 

napon ünnepeljük. IX. Gergely (827-
844 ) helyezte november 1-re az ünnepet. 

Mindenszentek napja hazánkban 2001. 
óta újra munkaszüneti nap. 

 
November 2. : Halottak napja. 

A halottak tisztelete az emberiség életé-
hez hozzátartozó esemény. Ennek min-
den nép a maga sajátos módján tett és 
tesz eleget. Az ünnep mai formája a 
Francia cluny-i bencés szerzetesektől 
származik, akik már a X. században ezen 
a napon emlékeztek meg az összes meg-
holtról. 

Ilyenkor rengetegen keresik fel a teme-
tőket, emlékezve elveszített szeretteikre. 
Érzékenyebbekké válunk ezekben a na-
pokban, jobban teret engedünk az emlé-

kezésnek, hiszen valamilyen formában 
már mindegyikünket megérintett az el-
múlás – egy szeretett nagyszülő, szülő, 
férj, feleség, rokon vagy barát elveszítése 
kapcsán.  A múltból felvillan egy-egy 
tekintet, egy mondat, talán egy mosoly – 
ami belénk vésődött, megmaradt ben-
nünk és hatással van további életünkre. 

Ahogy ezt Kosztolányi Dezső, a költő 
gyönyörűen fogalmazta meg: 

 
„Volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még. 
Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 
hatnak tovább.” 
 

Elmúlt ünnepeink: 

100 éve, 1907.január 20-án megalakult a Réti Nőegylet. 
Célja volt: 
1. A Réti templomnak belső felszerelése és külső, belső dí-

szítése. 
2. A szegény gyermekek ruházása és általában minden a köz-

ség körében előforduló nyomor enyhítése. 
3. Szegény egyházközösségeknek, részint templomi eszkö-

zökkel, részint pénzbeli segélyezése. 
4. Az egylet, ha szükségét látja tervezetteken kívül még más 

hasonló irányban is kiterjesztheti működését. 
A szervezet: Az egylet rendes és alapító tagokból állt. Az 

előbbi az egyházközségben élő evangélikus, tisztességes nő, 
aki az egylet által megszabott évi díjat fizeti. Az alapító tag 25 
koronát lefizeti és ennek az összegnek a kamata fordítható a 
kiadások fedezésére. 

A tisztségviselőket 3 évre választották. Először az elnöki 
tisztre Kovács Zsigmondné, pénztárnoknőnek Kovács Lajosné, 
ellenőrző és jegyzőnek Sümegi Sándorné  lett megválasztva. 

Az egylet magasztos hivatását teljesítette. 
 
     Nagy Ferenc  

100 évvel később: 
 
Mára a Nőegylet tevékenysége gyökeresen megváltozott, de 

sosem szűnt meg. Működése megalakulása óta folyamatos.  
Azok a régi, estéket betöltő közös találkozások ideje úgy 

látszik lejárt. Nehezebb összehozni az embereket egy –egy 
összejövetelre vagy akár csak egy kis beszélgetésre. Tevékeny-
sége főként abban merül ki, hogy segítkezik a falut érintő ren-
dezvények előkészületeiben, illetve azok lebonyolításában – 
mint falunap, idősek napi ünnepség, stb. 

Persze kezdeményezések azért vannak. Ilyen volt a halottak 
napja előtti kis összejövetel is, ahol a megjelentek temetői vi-
rágdíszeket készítettek—közösen—elhunyt szeretteik sírjára. 
Nagy örömömre szolgált, hogy sokan összejöttünk és sok szép 
szívből jövő alkotás született. Úgy láttam tetszett a résztvevők-
nek a közös munka. El is határoztuk, hogy ádvent előtt hason-
lóan  összejövünk közös koszorú készítésre. Ezúton is kérem 
éljenek a lehetőséggel és jöjjenek minél többen. 
Az összejövetel időpontja: 2007. nov. 24. (szombat) 14 óra. 

 
     Jankovits Ferencné  

A mindenszenteki sírdíszek készítésén részt vett a falú  
„apraja-nagyja” 

Az idén is készülődik a Mikulás (és segítője a Krampusz)
Télapó ünnep:  2007 december 5-én, 17 órakor 



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 

TÁRNOKRÉTI 

HÍRMONDÓ 
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Közeledik az év vége. Jönnek az ünnepek, sokasodnak a programok. 
Ajánlatunk a következő hónapra: 

A már hagyományosan megrendezésre kerülő nyugdíjas 
napi ünnepségünkre az idei évben  

2007. december 1-én, 12oo órától 
kerül sor, melynek programja a következő: 
 - köszöntő 
 - Tárnokréti általános iskolások műsora 
 - ebéd 
 - hegyeshalmi Erkel Ferenc énekkar fellépése 
 - a halászi Vörös István tangóharmonikás műsora. 
 
A szórakoztató műsor 14 órakor kezdődik, amelyre ezen-

nel szeretettel meghívjuk és várjuk a nem nyugdíjas korú 
lakosokat is. 

 Szeretnénk a lakosságnak is lehetőséget biztosítani a részvé-
telre. Egyrészt mert a  hegyeshalmiak szereplése falunk szülöt-
te – Szabó Gáborné (Szabó Jolán) kezdeményezésében és köz-
reműködésével valósulhat meg – térítés mentesen a falunknak 
ajánlva. Másrészt a fellépőknek is az a jó, ha minél nagyobb 
létszámú közönség hallgatja Őket. 

 
Jön a Télapó! – 2007 december 5-én, 17 órakor. 

Meglepetés a gyerekeknek! TITOK!! 
 
Karácsony előestéje:   

ILYEN MÉG NEM VOLT! 
Teremtsünk hagyományt! 

2007. december 23-án 17 óra. 
Kis-karácsonyi ünnep a falú karácsonyfájánál. 

Ünnepeljünk néhány percig közösen! 
„Karácsony készül, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 

csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, 
hogy emberek lehessetek! 

(Vass Albert)      
 
Ó-év búcsúztató – 2007. december 31. 

 

SSZERETETTELZERETETTEL  MEGHÍVJUKMEGHÍVJUK Ö ÖNTNT  ÉSÉS  

KEDVESKEDVES  CSALÁDJÁTCSALÁDJÁT /  / BARÁTAITBARÁTAIT  EGYEGY  

FELEJTHETETLENFELEJTHETETLEN  SZILVESZTERISZILVESZTERI  

PARTYRAPARTYRA!!  

Köszöntsük együtt az új esztendőt!Köszöntsük együtt az új esztendőt!Köszöntsük együtt az új esztendőt!   

2007 / 20082007 / 20082007 / 2008   

Csatlakozzon hozzánk… 

Időpont: 2007. december 31.; 20oo óra 
Hely: Tárnokréti Közösségi Színtér 
Előjelentkezés:    december 01—10-ig; 

E-mail:     tárnokréti@freemail.hu 
Telefon: 30/9799-852 / Jankovits Ferencné 

Ilyen volt a szilveszter tavaly! 


