Közmeghallgatás 2017
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övid összefoglalónk a képviselő-testület 2017.december 28-án megtartott éves közmeghallgatásának
legfontosabb eseményeit kívánja bemutatni. A rendezvényen a polgármester úr összegezte az
elmúlt esztendő legfőbb, településünk fejlődése szempontjából legfontosabb eredményeit. Ennek kapcsán
megemlítette a korábban kátyúkkal „tarkított” útjaink aszfaltozását, az óvoda épületének bővítését, felújítását.
Községünkben mindig is nagyon fontos volt az ivóvízellátás, s a vízminőség kérdése. Polgármesterünk azzal
nyugtathatta meg a panaszkodókat, hogy a minőség javításának megfelelő garanciája egyelőre csak az lehet,
hogy ő már minden lehetséges lépést megtett, a lakosok panaszait továbbítva az illetékesek felé, így remény
van arra, hogy a vízmű üzemeltető vállalat munkatársai hamarosan orvosolják ezt a mindannyiunkat érintő
problémát.
nkormányzatunk vezetője kitért a régóta húzódó szennyvíz beruházási terveinkre, amely az ütemterv
szerint halad, s a közeljövőben kivitelezésre kerülhet. Szó esett továbbá azokról a település életét
befolyásoló együttműködési megállapodásokról, melyek, szerencsére, igen jól működnek, s a rendőrséggel és
a polgárőrséggel közösen javíthatják a község szó szerint vett biztonságát.
ó hírként hallgathatták a jelenlévők azt is, hogy a faluvezetés – szűkös anyagi forrásai ellenére - meg
tudta oldani a Művelődési Ház és a hivatal legszükségesebb felújításait: Sikeres energetikai pályázatuk
révén így hivatalunkban megoldódott a nyílászárók cseréje, illetve hamarosan sor kerülhet a művelődési
központ tetőszerkezetének a javítására is.
él beálltával, nem meglepő, hogy többen kérdeztek rá a szociális tűzifa osztásra. A válaszból kiderült,
hogy az időjárás, árvízhelyzet és a szállító cég vezetői döntéseinek függvényében a január-februári
időszakban, több turnusban kerül sor a tüzelőanyag kiosztására.
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Méltón búcsúztattuk az óévet

M

ajd’ szűknek bizonyult művelődési
központunk 2017. utolsó napján, az
önkormányzat szervezésében megrendezett Óévbúcsúztató
ugyanis
emlékezetessé
tette
szilveszterünket,
mivel
polgármesterünk,
mint
házigazda, több mint száz embert
láthatott vendégül az ünnepi
hangulathoz illő, tetszetősen
feldíszített nagyteremben. Ez
a vendéglátás kielégíthette az
igényeket, hiszen a szervezők
nem csak finom falatokkal, hanem
egy szilveszteri mulatság minden búfelejtő
kellékével igyekeztek biztosítani a jókedvet.
finom falatokról a Tóth Zoltán Sándor
vezette gyermekélelmezési konyha dolgozói
gondoskodtak, hiszen az ekkora dukáló, igazi
csigatésztás orjaleves és töltött káposzta ízeire
sokan csettintettek. Ugyanúgy, mint Pozák Zoli
birkapörköltjére, hiszen ezen tradicionális magyar
étel kedvelői- ahogy mondani szokás -, mind a tíz

A

3. oldal

ujjukat megnyalhatták.
jókedv kellékei azonban nem csak a finomabbnál
- finomabb étkek voltak, hanem a talpalávaló
is. Azért, hogy a táncos mulatság egészen
hajnalig ébren tartsa a jókedvet, ahhoz
ismét tehetsége legjavát adta
Csonka Gyula szintetizátoros
muzsikája, testvérei Gábor és
Bandi zenekari remeklésével.
Élve a szójátékkal, így a
jóllakott vidámság méltón lépett
át az új esztendőbe, aminek
egyik meglepetés bónusza volt a
tombola, melynek főnyereménye egy
valóban szemnek is tetsző, értékes ajándékkosár volt.
Mit lehet ehhez még hozzáfűzni, azon kívül, hogy
köszönet érte a szervezőknek, s minden támogatónak.
Talán csak annyit: Hajnali fél négykor, véget vetve a
zenének, nemcsak a zenészek, hanem a vendégek is
szép emlékekkel térhettek haza.
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