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Közfoglalkoztatás
MÁJUSBAN folytatódnak a tere-
pi munkálatok, a csemegeku-
koricát elvetettük, már egy-
szer le is permeteztük.

A gyümölcsöst és az ubor-
ka ültetvényt a bikali Brezik 

Szociális Szövetkezet útmuta-
tása, szaktanácsadása szerint 
műveljük. Az intenzív uborkát 
a Hegyháti Gyerekesély prog-
ram- mezőgazdasági ágazata 
által koordinált termesztéssel 

összehangoljuk, így a későbbi 
eladást is velük tudjuk végez-
ni. Így a nagyobb mennyiség-
gel nemcsak a közeli piacok, 
hanem a távolabbiak is elér-
hetőek lesznek. 

ÓVODA

Örömmel értesítjük a lakos-
ságot, hogy a szalatnaki gyer-
mekek ezentúl Magyareg-
regyre tudnak járni óvodába, 
amely sokkal közelebb van, 
mit az eddig megszokott má-
zai intézmény. A szülők nagy 
örömmel írták alá azt a pa-
pírt, miszerint szándékukban 
áll az új helyre vinni a gyer-
meküket, így egy gyermek ki-
vételével elmondhatjuk, hogy 
mindenki oda fog járni. Ezért 
az önkormányzat az óvodával 
való szerződés szerint a gyer-
mekek szállítását a követke-
ző években Magyaregregyre 
biztosítja. Ez gazdasági és ké-
nyelmi szempontból egy fon-
tos előrelépés. 

TELEPÜLÉSI
VESZÉLYHELYZETI

SEGÉLY

Örömmel látjuk, hogy a segít-
ségünk több családhoz elju-
tott. Többen igénylik és meg-
kapják a kéthavonta igényelhe-
tő 50 ezer forintos veszélyhely-
zeti segélyt. 

TANULÁSSEGÍTŐ
ESZKÖZÖK

Már három család igényelt ta-
nulássegítő eszközt (note-
book-ot), amelyet ketten meg 
is kaptak. Tervünk, hogy a ve-
szélyhelyzet elmúltával ezt az 
eszköztámogatást tanulmányi 
eredményhez kötődően meg-
tartsuk.

Kerthelyiség
A kocsma átalakítása el-
kezdődött, a hátsó udvar-
ban kerthelyiséget hozunk 
létre, a vállalkozóval tör-
tént egyeztetések után.

Az új rönk kerti kiülőket és 
a kertrész kialakítását az ön-
kormányzat teljes testületi ösz-
szhangban vállalja, majd a ki-
alakított teret a vállalkozó üze-
meltetésébe adja, és annak 
használatát a kocsma belső te-
rületével összekapcsolhatóvá 
teszi. Fontosnak tartjuk, hogy 
természetközeli környezetben 
közösségi teret alakítsunk ki, 
ahol baráti összejöveteleket is 
lehet tartani. Természetesen 
kizárólag az üzemeltető bele-
egyezése után.

A területhasználati szerző-
désben két fontos pontot lá-
tunk szükségesnek kiemel-
ni, az egyik az ingyenes hasz-
nálat, a másik pedig az a tény, 
hogy a takarítás, tisztántartás 
és állagmegóvás az üzemeltető 
feladata.

Bízunk abban, hogy új, na-
gyobb, fedett kerthelyiség 
több látogatót fog vonzani, az 
árnyas fák és zöld terület pe-
dig mindenki megelégedésére 

szolgál. Az összes férőhely har-
minc fő lesz, így elmondhatjuk, 
hogy idővel a térség egyik leg-
nagyobb és legszínvonalasabb 
kerthelyiségét hozzuk létre. A 
kiülők helye az első időszak-
ban kísérleti jellegű, ha úgy 
látjuk, tetszőlegesen változtat-
ható addig, míg a végleges leg-
jobb helyét nem találjuk meg.

Oldalt felújítjuk a lovak kikö-
tésére alkalmas részt, így nagy 
szeretettel várjuk lovas vendé-
geinket is, bontott téglából pe-
dig tűzrakóhelyet- vagy sza-
badtéri kemencét készítünk.

Idővel az első terasz is meg-
nyitásra fog kerülni, kizárólag 
füstmentes, alkoholmentes pi-
henő sarokként, ahol külön a 
kirándulók, gyermekes szülők 
jégkrémet vagy üdítőt tudnak 
fogyasztani.

Az első terasz ettől eltérő 
használatáért nemcsak az üze-
meltető vállalkozó, illetve al-
kalmazottai, hanem az önkor-
mányzat, a testület és alkalma-
zottai is felelnek.

A beruházás megközelíti az 
egymillió forintot, reméljük a 
változtatások összességében, 
a településkép rendezését is 
szolgálják.

FALUSZÉPÍTÉS

A közút hídépítő-mérnök kol-
légájával egyeztetve a hidak 
korlátjának felújítását elvé-
geztük, az élénk színt elhagy-
tuk a településen érvényben 
lévő 50-es sebességkorláto-
zás miatt. Ezúton kérünk min-
denkit ennek betartására. A 
híd gyalogos peremének szé-
le fehér meszelést fog kapni.

ÚJ SZABÁLYOK 

Az önkormányzat valameny-
nyi közterületén a szeszes ital 
fogyasztását betiltottuk. Kü-
lönös tekintettel a buszmeg-
álló környékére, a bolt és ven-
déglátóhely előtti teraszra és 
az önkormányzat padjaira. Az 
első két helyszínen, a dohány-
zást is megtiltjuk, az orszá-
gos rendelettel összhangban. 

ÚTFELÚJÍTÁS

A belterületi útfelújítás elkez-
dődött, további három sza-
kaszra is beadtunk pályáza-
tot, emellett az orvosi rendelő 
felújítására, valamint a Fran-
kel Leó utca egyik járdasze-
gélyének megjavítására is fi-
nanszírozási lehetőséget ke-
restünk. 


