
A választás margójára. 
 
A 2014-es választáson ismét elnyertem a többség bizalmát így továbbra is képviselhetem 
településünket.  
Köszönöm azoknak, akik úgy gondolták, tovább vihetem a 23 évvel ezelőtt megkezdett 
munkát.  
 
Sokáig vívódtam azon, hogy egyáltalán bővebben megfogalmazzam-e a választásokhoz 
fűződő gondolataimat, és hogy ezt megoszthatom-e Önökkel.  
Úgy döntöttem, megpróbálom: 
 
Először is a fiatalítás gondolata.  
 
Minden bizonnyal megérett, illetve érlelődni látszik, az elkövetkezőkben meg kell újítani a 
faluvezetést.  
Természetesen a magam nevében és kizárólag a polgármesteri tisztség ellátásáról beszélek.   
 
A község honlapján több-kevesebb sikerrel próbáltam időrendi sorrendbe tenni a falutörténet 
írása közben, hogy mi minden történt a község életében az önállósodás kezdete óta, illetve 
milyen utat jártunk be a községgé nyilvánítás kezdeményezése óta.  
A most 18 – 20 évesek (és ma már választópolgárok) még nem is éltek akkor, amikor ez a 
település először életében megkapta az önrendelkezés jogát.  
Akik ma 30-40 évesek, akkor bizony elég fiatalkák voltak, és az iskolapadot koptatták, ahol 
megtanulták a betűvetés, az olvasás, a számolás tudományát és a helyes írás szabályait, vagy 
már a középiskolai tanulmányaikat folytatva élték a felhőtlen diákéveket.  
Ebben a korban kevésbé fogékony az ember a környezetében zajló folyamatokra, saját 
magára, a neki előírtak teljesítésére koncentrál.  
Természetesen ez így helyes.  
 
Az idősebb emberek azok, akik megélték azt az időszakot is, amikor ügyintézésre a 10 km-re 
levő Közös Tanácsi székhelyre, vagy a Ravazdon székelő kirendeltségre kellett menni. Ne adj 
Isten, Győrben kaptak jogorvoslatot problémájukra.  
Ők még emlékeznek, hogy senki nem gondolt arra, milyen úton is járnak a Tarjánpusztai 
emberek, jó-e nekik hogy csak fél napos óvodájuk van, az is csak 1978-tól, és amíg ez nem 
volt, addig jó páran a közeli Győrasszonyfára hordták az óvodás korú gyermekeiket. Nyáron 
kerékpárral, télen szánkóval vitték őket a szülők, nagyszülők.  
Nem volt kérdés ki tisztítsa az árkot, járdát (járda csak a 80-as évek közepén épült). 
Akkor tisztában voltak az emberek azzal, hogy nekik kell tisztítani és tisztán tartani az 
ingatlanuk előtti közterületet. Meg is lehet nézni azt, ahol ezt még ma is nagyon jól tudják 
anélkül, hogy erre bárki is emlékeztetné Őket. 
 
,, AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ILLETVE HASZNÁLÓJA KÖTELES AZ ÁRKOT, A 
JÁRDÁT, A KAPÚBEJÁRÓ ALATTI ÁTERESZT TISZTÍTANI ÉS TISZTÁN TARTANI” 
 
Ők emlékeznek az olajkályhával fűtött picurka orvosi rendelőre, ravatalozóra, ahova csak 
keresztbe fért be a koporsót tartó úgynevezett ,,Szent Mihály lova”, a temetőre, annak hiányos 
kerítésére, a sírok közti területekre, amelyet csak és kizárólag a hozzátartozók takarítottak. 
A volt hosszúházakra, ahol a 80-as évek elejétől nem éppen bizalomgerjesztő állapotok és 
másfél méteres gaz uralkodott.  (most itt szép és modern házak épültek, épülnek, sajnos némi 
gaz azért maradt) 



Útjaink a Közút kezelésében levő Kossuth utcát kivéve földutak voltak, télen a havat 
intézményesen senki sem takarította. Apáink, nagyapáink összefogtak és ahol közlekedtek, 
azon a szakaszon utat lapátoltak számunkra, mindannyiunk számára. Igaz, gépkocsi is csak 
elvétve volt a faluban 
A jelentős zöldterület kaszálása is az ,,Öregjeinkre” hárult. (az így nyert szénát az állatokkal 
etették meg) 
Egyetlen, és nagyon jó szórakozás volt a búcsú, az akkor kétnapos bálok. Első nap a 
vendégeké volt, másnap (hétfőn) szinte kizárólag a helyiek mulattak.  
Szórakozásként rádiót hallgattak, a 60-a évektől volt egy-két Tv a faluban. Nagy sikere volt a 
havi egyszeri (?) mozielőadásnak.  
Intézményesen senki nem gondoskodott a szórakozásról, szórakoztatásról. 
Dolgozni vonattal járt mindenki, jó esetben még volt ülőhely a Tarjánpuszta állomáson 
megálló vonatban. Nem volt hangosbemondó, a forgalmista kiabált ki a forgalmi irodából a 
váróterembe, ha ,,bejárt” a vonat. Ellenben tiszta és rendezett volt a vasúti megálló területe, a 
,,gesztenyés” területe, mert hiszen ez is MÁV tulajdon volt és a mai napig is az.  
Csak szívességből, az arra járók miatt takarítja az Önkormányzat.  
 
Ennyit a múltról.  
 
Az eltelt 23 év alatt lett egész napos óvodánk, 1992-től 2005-ig iskolát tartottunk fenn. 
                         nyitottunk bölcsődét,  
                         építettünk új Orvosi Rendelőt, 
                         van Önkormányzati Hivatalunk, melyet 21 év használat után az elmúlt  
                         években berendezésében, az idén, pedig külsejében is megújítottunk 
                         van könyvtárunk, amely közösségi házként is üzemel (itt tartjuk meg az   
                         óvodások kis ünnepségeit, asszonytorna van hetente, kéthetente kézműves 
                         foglalkozás a kicsiknek, itt tartjuk meg Karácsony közös ünnepét, itt fog 
                         székelni a most már alakulásának finisében levő Nyugdíjas Klub,  
                         remélhetően általuk, és a könyvtár szervezésében egyre több kulturális  
                         program is itt kap majd helyet.  
                         A Madách út nagyobbik része aszfaltos (mára már felújításra szorul), a  
                         Wesselényi-Munkácsy utca aszfaltos, vízelvezetése megoldott (remélhetően a  
                         törvénynek megfelelően azon a részen is tiszta árok lesz, ahol eddig az  
                         ingatlan használója ezt elmulasztotta),  
                         a Baross tér útépítése és vízelvezetése kivitelezésre került,  
                         A temető térképi megfelelője szerint kerítéssel bekerítésre került,  
                         ravatalozó épült, ebben az évben pedig meg is újult. A temető, a  
                         temető út példa értékűen rendezett, rendszeresen kaszálva, nyírva van. 
                         Az TIG Kht-től megvásárolt, lakóterületnek nyilvántartott erdő feletti 10  
                         hektáros területből az Önkormányzat tulajdonában levő rész tehermentes, az  
                         alsó,  ipari részen munkahely teremtődött.  
                         Épült közcsatorna, résztulajdonosai vagyunk az Écsen levő  
                         szennyvíztelepnek, kiépült a földgázhálózat  Utóbbi a környéken egyedül  
                         állóan, saját beruházásként és tulajdonban. 
                         Pályáztunk falubuszra, vásároltunk az önkormányzatnak gépeket. Van minden   
                         olyan eszközünk, amivel könnyebbé tudjuk tenni azt a nem kevés munkát,  
                         amit a közterületeinken folyamatosan végezni kell. 
                         Adakozásból köztéri játszótér épült, az óvodai játszóteret folyamatosan  
                         igyekszünk a jogszabályoknak megfelelően kialakítani.  
                         Régi adósságként utcanév táblákat készíttettünk és helyeztünk ki, 



                         A két új telekosztáson kívül (Madách u. 14 telek, Dr Tihanyi Bánk utca  
                         23 telek) a Baross téren 16 építési telket tudtunk kialakítani, közművekkel 
                         ellátni. Az építési telkek vételárát mindig a bekerülési költségből kalkuláltuk  
                         ki. Amíg saját területből tudtuk kialakítani a telkeket, és csak a közműveket  
                         kellett kifizetni, addig kedvezményesebb telkeket tudtunk adni. Az új telek- 
                         osztásnál a vételár kalkulációjában a terület vételára, a kifizetett földvédelmi 
                         járulék, a közművek tervezési költsége, a villany, a víz a szennyvíz                             
                         kivitelezési költsége, a földhivatali bejegyzés költségei szerepeltek. 
                         A kalkulációban ezen kívül az ügyletre felvett hitel kamata is szerepelt.  
 
Meg kell említenem a templom és a hozzá tartozó épületegyüttes felújítását is, amely az 
elmúlt időszak eredménye. Ugyan nem önkormányzati beruházásként és nem önkormányzati 
pénzből épült meg sem a templom, sem a Szent Benedek Vendégház, de végig bábáskodtam 
ezek megvalósítását is. Köszönet illeti azokat, akik nem kevés időt és fáradtságot áldoztak 
arra, hogy az épületegyüttes – felújítást megelőző – bontási munkálatainál, és az udvaron levő 
melléképületek bontásánál, a tereprendezésnél jelen voltak és dolgoztak.  
Úgy gondolom, hogy említésre méltó ez a két beruházás is. Nem csak azért, mert a két 
pályázaton összesen 58 millió forintot nyert az Egyházközösség, hanem azért is, mert e 
beruházások által Tarjánpuszta, a mi közösségünk gyarapodott. A Vendégház és a szépen 
kialakított Kápolna településünk jó hírét öregbítik.  
 
Míg a fentiek megvalósultak folyamatosan működött az Önkormányzat, fenntartottuk 
intézményeinket, kifizettük a dolgozóknak járó béreket, az utánuk fizetett járulékokat az állam 
felé.  
Sokat pályáztunk, majdnem minden beruházás pályázati pénzből épült. A pályázati 
úgynevezett ,,saját erőt” mindig ki tudtuk fizetni.  
Bizonyára mindenki tisztában van azzal, hogy az állami támogatást az önkormányzat éves 
szinten, havi egyenlő bontásban kapja. A pénzeket címkézetten, első sorban a kötelezően 
előírt feladatokra adják és erről el is kell számolni.  
Ha tudunk saját bevételre szert tenni, azt a pénzt fordíthatjuk az önként vállalt feladatokra.  
Ezért van jelentősége a sokszor emlegetett pályázatoknak. Ezek nélkül a fentebb felsoroltak 
nem is valósulhattak volna meg.  
 
A településen eddig megvalósultak közös munka eredményei, köszönet a mindenkori 
Képviselő-testületnek, azoknak a Tarjánpusztai Lakosoknak, akik ehhez szó szerint segítő 
kezet nyújtottak.  
Köszönet azoknak, akik ugyan egészségi állapotuk és más irányú elfoglaltságuk miatt nem 
tudtak részt venni a munkában, de a választások alkalmából támogattak bennünket.  
Természetesen van, akinek csak a kritika jutott. Kritizálni viszont csak azokat lehet, akik 
tesznek is valamit.  
 
Minden választási ciklus elején a polgármesternek fel kell vázolnia a programját. 
 
Ez a következő: szeretnénk, ha aszfaltos lenne a Madách út kisebb szakasza, az új telkeknél, 
ehhez kész, engedélyes tervekkel rendelkezünk.  
2015-ös évre irányoztuk elő a kivitelezést, amennyiben lehet, pályázatból.  
 
Szeretnénk pályázni idegen tulajdonban levő épületben kisebb lakások kialakítására, és ha 
nem is a hivatal mellett levő magtárból, de valamilyen más megoldással munkahelyteremtő 
beruházást szeretnénk megvalósítani, megvalósíttatni a településen.  



 
Ady utcában a vízelvezetés kialakítása után aszfaltozni szeretnénk, a régebbi Madách út 
útburkolatának szegélyezése és az útburkolat megerősítése is cél.  
 
Természetesen az opciós szerződés lejártát követően - amennyiben nem tudja beépíteni a 
vállalkozó - az új telekosztás építési telkeit szeretnénk értékesíteni, akár a mainál kedvezőbb 
áron.  
Jelenleg folyó munka a busz főúton történő megállásának, az utasok le és felszállásának 
hivatalossá tétele. A Képviselő-testület a Kossuth utca mentén kialakítandó járdaszigetek 
megépítését támogatta.  
Ennek érdekében meg kell terveztetni az út jobb és bal oldalán majdan kivitelezésre kerülő 
járdaszigetet, engedélyeztetni kell a Közlekedési Hatósággal, ezután jöhet a kivitelezés és a 
buszmegálló építése. Eddig tudott költség ez ügyben: tervezés 290.000,-Ft + ÁFA = 368.300,-
Ft. A majdani kivitelezés műszaki felügyeletére 40.000,-Ft + ÁFA = 50.800,-Ft összegre 
kaptunk ajánlatot.  
 
Szeretnénk a megkezdett zöldnövény ültetést folytatni a közterületeken, hogy minél szebbé 
varázsoljuk a környezetünket.  
 
Végezetül, pedig mindenkit szeretnék bíztatni, fiatalt, idősebbet, bárkit, hogy amennyiben úgy 
érzi, tudna tenni ezért a településért, van ötlete, kész ennek kivitelezésében aktívan részt 
venni, jöjjön és ossza meg a Képviselő-testülettel gondolatait.  
Érdeklődjön a település helyzetéről, kérdezzen a további lehetőségekről. 
Szívesen rendelkezésre állunk.  
Ha engem nem fogadnak el, a hivatal Munkatársai, a Jegyző Asszony, készséggel adnak 
információt a településsel, a finanszírozási forrásokkal, azok felhasználási szabályaival 
kapcsolatosan.  
Vegyenek részt aktívan a község életében, így közelebbi kapcsolatba kerülhetnek az itt élő 
emberekkel.   
 
Végezetül: csak azért írtam le a fentieket, mert nem hagyhatom, hogy az elmúlt 23 évet 
semmissé tegye bárki a választások finisében. Megalázó volt, hogy csak és kizárólag 
negatívumokra lettünk figyelmeztetve.  
Nem kell mindenkinek szeretni a polgármestert és a mindenkori Testületet, csak észre kell 
venni, eredmények is születtek az Önkormányzatiság 23 éve alatt. Az eredmények nem 
maguktól, csettintésre, vagy óhajra jöttek létre, hanem munkával, sokak munkájával, melyben 
sajnos buktatók is voltak.  
Ezt tiszteletben tartva kell megalkotni az elkövetkező ciklus elképzeléseit némi tájékozódással 
a lehetőségek és a folyamatban levő ügyek irányában.  
De azt is lehet egyszerűen ígérni, hogy ,, az eddigi eredményeket tiszteletben tartva, mindent 
megteszek Tarjánpuszta település érdekében”, egyébként ezt a leteendő polgármesteri eskü 
szövege is tartalmazza, mint elkötelezett vállalást.  
  
Tarjánpuszta, 2014 novemberében 
 
 
                                                                            Kálmán Józsefné 
                                                                               polgármester 


