
A képviselı-testület soron következı ülésén megtárgyalta és értékelte a 2009-es év 

elsı háromnegyedévi munkáját és megalkotta 2010. évi költségvetés tervezetét. 

 A 2009. évben  elvégzett munkát  a testület jónak ítélte. A kötelezı Önkormány-

zati feladatainkat rendben elvégeztük, valamint az eredményes pályázatok révén 

célkitőzéseinket is szinte hiánytalanul teljesíteni tudtuk. Egyedül a temetıi ravatalo-

zó felújítását nem sikerült elvégeznünk. Sajnos az erre irányuló pályázatunkat for-

ráshiány miatt ismételten elutasították. 

 Összességében—2009-ben—közel 30 millió forintot tett ki a pályázatokon el-

nyert pénzösszeg, amellyel gyarapíthattuk falunkat: 

 - orvosi rendelı felújítás 17, 4 millió forint; - faluközpont és játszótér 6,6 millió;  

 - területrendezési terv 1,7 millió;  - közkincsprogram 0,6 millió forint; 

- létszám leépítési pályázat 1,135 millió;  - falunapra 0,6 millió; - közmővelıdési pályázat 0,335 millió;  

 - mozgókönyvtári támogatás 1,1 millió. A fenti összeg realizálásának egy része áthúzódik a következı évre. 

  Ez nagyon szép szám és nagy öröm számunkra, de természetesen elégedettek, önelégültek azért nem lehetünk, hi-

szen tudjuk, hogy a falu fejlıdését kizárólag pályázatokon elnyert pénzeszközökkel tudjuk biztosítani. Tehát továbbra 

is meg kell ragadnunk minden alkalmat és lehetıséget a tervszerő pályázáshoz. 

 A 2010-es esztendıben elkészül a településrendezési tervünk, befejezıdik az orvosi rendelı átalakítása, tavasszal 

kerül kivitelezésre a faluközpont és játszótér kiépítése. Továbbra sem mondunk le a ravatalozó felújításáról. Pályáza-

tunkat 2010-ben is beadjuk, amennyiben erre kiírás jelenik meg. 

 A  legnagyobb feladatunk pedig a falu szennyvízkezelésének megoldása. Köszönet mindazoknak, akik lehetıvé 

tették, hogy a kezdeti lépéseket megtehessük. Gondolok itt arra, hogy ez ideig a lakosság több mint 60%-a támogatta 

törekvésünket, felismerve a szennyvízkezelés megoldásának fontosságát. A lakossági önerı megteremtésére létreho-

zott részletfizetési konstrukció remélem nem mér elviselhetetlen terhet az egyes háztartásokra. Természetesen lehetı-

ség van az egy összegben történı fizetésre is, bár véleményem szerint nem szerencsés ezt a módot választani, hiszen 

70 ezer forintnyi vissza nem térítendı állami támogatástól esik el, aki nem a részletfizetés mellett dönt. Továbbra is 

kérem azokat akik még nem csatlakoztak, gondolják újra végig, mert záros határidın belül a feladatot meg kell olda-

nunk. Környezetünket nem szennyezhetjük ilyen módon tovább! A programhoz nem csatlakozók talajterhelési adó 

fizetésére számíthatnak, amelynek összege meg fogja haladni a csatornázás és annak üzemeltetésébıl fakadó terheket. 
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a falu „apraját-nagyját” a már hagyományosan 

megrendezésre kerülı karácsonyváró összejövetelre  

2009. december 23-án , este 18 órától a falu karácsonyfájánál. 

Jöjjenek minél többen, töltsünk el együtt egy kis idıt karácsony elıestéjén - közös 

beszélgetéssel, énekléssel, zene hallgatással, karácsonyi punccsal, süteménnyel. 

"Hóban ébred majd az ünnep 

Minden percben nevet ránk, 

Tud-e bármi szebbet adni,  

Mint a békés nagy világ... " 

Szeretettel várjuk  

Önkormányzati hírek: 
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Sajnos már szinte megszok-

tuk, hogy évente emelkednek a közüzemi díjak is, nem lesz 

ez másképpen jövıre sem. 

Vízdíj tekintetében:  2009-ben    2010-ben 

az alapdíj:   288,-Ft/hó    313,-Ft/hó 

 ivóvíz m3 díja:  208-Ft/m3    226-Ft/m3 

Szemétszállítás díja: 2009-ben    2010-ben 

60 l-es edényzet ürítési díja: 209,-Ft/ürítés    229,-Ft/ürítés 

(éves szinten bruttó: 11.908.-Ft) 

80 l-es edényzet ürítési díja: 278,-Ft/ürítés    305,-Ft/ürítés 

(éves szinten bruttó: 15.860.-Ft) 

120 l-es edényzet ürítési díja:419,-Ft/ürítés    458,-Ft/ürítés 

(éves szinten bruttó: 23.816.-Ft). 

 Közüzemi díjak: 

Az Országgyőlés elfogadta a 2010. évi költségvetést, amelybıl látszik, hogy az 

Önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Körültekintı, takarékos 

gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, hogy kötelezı feladatainkat el tudjuk látni. Sajnos csökken jövı évben a falugond-

noki szolgálatra, a körjegyzıség fenntartására  kapott  keret, csökkentik az iskolák, óvodák részére adott támogatáso-

kat – amelyek bizony érzékenyen érintik Önkormányzatunk amúgy is csekély összegő költségvetését. A képviselı-

testület legfıbb törekvése, hogy mőködésünkhöz ne kelljen igénybe venni fejlesztési célú pénzeszközt, mert ez a pá-

lyázatokhoz szükséges önerı biztosítását veszélyeztetné. 

 Amiben talán nem történik visszalépés – továbbra is lesz lehetıség közmunkások alkalmazására. Ez két szempont-

ból is kedvezı, mert ezáltal lehetıségünk van rendben  tartani közterületeinket és egyben munkalehetıséget biztosít-

hatunk a faluban egy-két fı részére. 

 Képviselı testületünk—egyhangú szavazással—úgy döntött, jövı évtıl változik a nem állandóan lakott ingatlanok 

adója. Az eddig fizetendı  300.-Ft/m2/év-es összeg—2010. január 1-tıl—500.-Ft/m2/év-re emelkedik. 

 Természetesen az állandó lakosok továbbra is adómentességet élveznek. 

Önkormányzati hírek: 
folytatás az 1. oldalról: 

Faültetés Tárnokréti és Gyırsövényháza határában a 
Klíma Club szervezésében 

A szilveszter eredete: Az újév Julius 

Ceasar naptárreformja után került 

január elsejére, általánossá azonban 

csak 1582-ben, a Gergely-naptár beve-

zetésével vált. Addig sok más vallás-

hoz hasonlóan az újév valamikor a 

tavasz folyamán kezdıdött. Mint az 

elnevezésbıl sejthetı, szilveszterkor 

Szent Szilveszter pápát ünnepeljük. 

Az ünnephez sok népi hiedelem kap-

csolódik, ezek közül lássunk néhányat: 
Szerelem, párválasztás: 
A régi korok leányai számtalan prakti-

kát képesek voltak kieszelni leendı 

férjük kilétének leleplezésére:  

- házilag készített gombóc tésztájába 

cetliket gyúrtak, amire elızıleg a férj-

ként szóba jöhetı férfiak nevét írták. 

Amelyik gombóc fızéskor elsıként jött 

fel a víz színére, az tartalmazta a jö-

vendıbeli nevét. 

- a lányok férfinadrágot tettek párná-

juk alá (ejnye-bejnye, kinek a nadrág-

ját?), és megálmodták, ki lesz a férjük. 

- a lányok ólmot olvasztottak, majd 

hideg vízbe csepegtetve azt lesték, 

milyen betőt formáz a vízbe cseppenı 

fém, így megtudhatták a leendı férj 

nevének kezdıbetőjét. 

Újévi szokások: 
- Ha újév elsı napján az elsı látogató 

asszony vagy lány, az bizony szeren-

csétlenséget jelent, viszont ha férfi 

csenget be elsınek azon a napon, az 

éppen az ellenkezıjét jelentheti, még-

pedig szerencsét. 

- Szokás volt kora reggel friss vízben 

mosakodni, hogy egészségesek marad-

janak. Aki reggel a kútról elsınek 

mert vizet, "elvitte az aranyvizet", és 

egész évben szerencsés volt.  

- Ezen a napon nem szabad orvost 

hívni, orvoshoz menni, mert akkor 

betegséggel töltjük majd a következı 

évet. 

Étkezések: Mit ehetünk?  
- malacsültet, hiszen a röfi befelé túr, 

így a szerencsét is betúrja a házba 

- lencsét és egyéb szemes termésekbıl 

és magvakból készült ételeket, mert 

ezek az apró magvak a pénz bıségét 

jelentik 

- rétest, mert akárcsak a rétestésztát, 

a gazdagságunkat is hosszúra nyújt-

hatjuk vele 

- halat csak folyómenti vidékeken fo-

gyasszunk, mert a többi helyen elúszik 

a háziak szerencséjével a halacska  

Amit tilos enni! 
- baromfihús, mert a kétlábúak kika-

parják a szerencsét 

- a fentiek alapján, akik nem folyó 

mentén laknak, ne egyenek halat, 

mert elúszik szerencséjükkel 

Szerény, de egészséges ünnepi 
menüajánlat:  
   - lencsefızelék 

   - túrós pogácsa 

Év eleji hiedelmek: 



160 éve történt. 1849-ben vissza-
tért a nagy betegség, járvány, a - 
napkeleti epekórságnak nevezett- 
kolera. Ezt megelızı kolerajár-
ványban Rétiben 1831-ben és 
1832-ben sokan meghaltak. 1849-
ben 40 elhunyt réti közül 20, de a 
kapiakkal együtt 29 fı a kolerában 
elhunytak száma. Többek között 
Erdélyi István gazda, ki 1802. 
szeptember 13-án született, - mint 
a hadsereg elıfogatosa, - július 7-
én meghalt. Temetési helye: 
Mocsa. A kolera áldozatai féléves-
tıl 68 évesig voltak. Ma, amikor 
vita megy a H1N1 járvány oltás és 
nem oltás miatt, jusson eszünkbe, 
hogy lehetıségünk van választani 

minden következményével együtt, 
de 160 éve a tudatlanság, tájéko-
zatlanság, orvos és a betegség el-
lenszer hiánya miatt, erre nem volt 
mód. 

 
83 éve történt. 1915-ben az evan-
gélikus gyülekezetünk, a hadveze-
tıség megkeresésére, a harangok 
bizonyos részét, - 2 kisebbet,- kész 
örömmel átengedi minden ellen-
szolgáltatás nélkül a hazának, a 
honvédség céljaira. 1916. július 
28-án a nagyobbat és a kisebbet, 
405 kg súlyban, a hatósági közegek 
a honvédelem céljából elszállítot-

ták. Az értük ígért 1620 koronát 
nem kapta meg a gyülekezet.  
 
 

 
65 éve történt.  A harangok ismét 
a „háborúba mentek” 1944. április 
2-án búcsúztak a –kisebb,- 207 kg-
os harangtól, melyet  május 5-én 
vettek le a toronyból. Száma:1098. 
Készült: 1895-ben Sopronban. Fel-
irata: „Ha Isten velünk, ki lehet 
ellenünk. A Tárnokréti evangélikus 
gyülekezet önkéntes adományából 
öntetett.” Május 6-án reggel a ha-
rangot elvitték az enesei állomásra, 
onnan Nagytéténybe. 
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 Ezekkel a sorokkal vette kezdetét 2009. évi Idısek Napi összejöve-

tel. Ami a részvételi arányt illeti szomorúsággal tölt el, hiszen a meghí-

vott 70 vendég közül majdnem fele  nem élt a lehetıséggel és nem tisz-

telte meg jelenlétével a szervezıket. Sajnálatos, mert ezt a napot az idı-

sek iránt érzett megbecsülésünk és tiszteletünk kifejezéseként, nekik  

ajánljuk. Szeretettel szervezzük,  készülünk rá és bizony mi is csalódást 

érzünk az érdektelenség láttán. Talán nem népszerő, hogy leírom ezen 

gondolataimat, de egyszerően nem értem az elutasítást. Hogy visszautaljak a bevezetı verssorokra: olyan gyorsan re-

pül az idı. E  rohanó világban egy kicsi település lakói nem alkothatnának egy egymásra támaszkodó, egymást szeretı 

közösséget? Ahol jól esik beszélgetni, szórakozni és közösen eltölteni pár órát, kicsit kikapcsolódni a hétköznapok 

egyhangúságából. Jó lenne, ha az idısebbek a fiatalok számára a közösségi élet terén is példamutatással szolgálnának. 

Talán a jó példát látva az ifjúság is több figyelmet és idıt szentelne a környezetében élıkre. Lehet, hogy a karácsony 

közeledte hozza elı belılem ezeket a gondolatokat. Minden esetre abban biztos vagyok, ha  egy település lakói képe-

sek egymás mellett szeretetben és összefogásban élni ott az anyagi nehézségek ellenére is  jó közérzettel élhetünk és 

van lehetıség a fejlıdésre. Kívánságom, hogy falunk lakói is tudják kihasználni a közösségben rejlı erıt! 

”Száguldva vágtat, rohan az idı 

Sorra váltják föl egymást a hetek, 

Minden nyár gyorsabb, mint az elızı 

Az idınek nem mondhatsz  „állj meg-„et  

Idısek Napja  

Nagy Ferenc rovata 

„Szálljon szívünkben áldott akarat, 

Ez kösse egybe mind a kezeket. 

Karácsony édes ünnepén 

Te légy vendégünk: 

          Jóság, Szeretet!” 

Móra László: Karácsony édes ünnepén  



 Mindenszentekre világítás és hango-
sítás készült a temetıbe. A nagyon 
szépszámú hazalátogató—és természe-
tesen falunk lakossága is—örömmel 
fogadta, hogy sötétedés után is, az ün-
nephez méltó hangulatban és biztonsá-
gosan róhatták le kegyeletüket hozzá-
tartozóik sírjánál. 

Tárnokréti Község 
Önkormányzata 

9165 Tárnokréti, Fı u. 24. 

Telefonszám: 96/271-566 

Faxszám: 96/271-566 

Mobil: 06-30/9799-852 

E-mail: 
polgarmester@tarnokreti.koznet.hu 

Felelıs szerkesztı: 
Jankovits Ferencné 
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Örömmel köszöntjük Ludwig Karolint - falunk legifjabb lakóját! 

Toronyi Ildikó és Ludwig Zoltán gyermeke - 2009. november 26-án, Gyırben született. 

Gratulálunk a Szülıknek! Neveljék egészségben, boldogságban kislányukat. 

Mikulásünnep 2009. 

Békességet, boldogságot, csengıszót és gyertyalángot, ajándékot, 
szeretetet, s mindent, ami fontos Neked.     Békés, Boldog, Szép Karácsonyt! 


