Június 21-én, az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót
ünnepeljük. A régiek hiedelmek szerint varázslatos éjszaka ez,
amikor szinte bármi megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek.
Ilyenkor világszerte örömtüzeket gyújtanak, melyeknek csodás erőt
tulajdonítanak. A naptár reformok csúszása miatt nálunk
június 24-én Szent Iván napján ünneplik a napfordulót.
Juhász Gyula: Emlék
Szentiváni éjjel
Künn a pusztán jártunk,
Fönn a magas égen
Csillagrózsák égtek
És benn a szívünkben
Nagy fiatalságunk!
Kéz a kézben jártunk,
- Emlékszel-e rája? Szelíden borult ránk
Tiszaháti pusztán
Szentiván havának
Tündér éjszakája.
Emlékszel-e rája?
- Tanúnk a jó Isten! Hogy csudavirágos,
Hogy csillagvilágos,
Álomország nyílott
Gyermekszíveinkben!
Elsodort az élet,
Nem lelünk egymásra!
Mivé lett szívedben,
Fiatal szívedben,
Szentiván havának
Tündér éjszakája?
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Önkormányzati hírek:
Felhívás!
A kutyatulajdonosokhoz fordulok részben tájékoztatással,részben kéréssel.
Sokan vagyunk érintettek a faluban kóborló ebek miatt, amik
veszélyeztetik a lakosságot. Kérdéses ugyanis,hogy be vannak-e oltva
veszettség ellen? Itt tényként jegyzem meg, hogy a legutóbb meghirdetett
oltás során mindössze kb.80 kutya kapta meg a védőoltást. A
nyilvántartott kb. 800 ingatlanból hacsak 500 háznál van egy eb, ez akkor
is kevés!
Tudjuk, vannak, akik maszek alapon hívnak állatorvost. Azonban
kérdéses, hogy éppen a gondatlanul tartott kóborló ebek vajon be vannake oltva?
A kutyatartás tehát ebből a szempontból is felelősség!
Továbbá az is nagy felelősség, ha valaki sok kutyát tart, ráadásul azok
tartásmódja kiváltja a szomszédok, utcabeliek ellenszenvét. Sajnos az
önkormányzat nem rendelkezhet állattartást szabályozó rendelettel. De ha
lakossági bejelentés érkezik gondatlanság miatt, akkor intézkednünk kell.
Jelenleg is van egy folyamatban lévő ügyünk, 3. hete próbálunk megoldást
találni. Ez pedig sok pénzzel és sok kárbaveszett idővel jár. Érthetőbben
fogalmazva: egyesek felelőtlensége,meggondolatlan hobbyja másnak kárt
okoz!
Segítség lehetne, ha egymásra odafigyelnénk, észrevennénk furcsa
eseteket, békés szándékkal figyelmeztetnénk őket a közösség által
elfogadott viselkedési szokásokra, az egymás mellett élés szabályaira!

06 30/484-5638
A legutóbbi HÍRLEVÉL-ben már olvashattak azokról a fejlesztésekről,
amelyek folyamatban vannak, vagy már el is készültek a faluban. A
korábbi években történt fejlesztéseket is beleértve látható, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező intézmények és a lakosság szolgálatában
rendelkezésre álló épületek pályázati forrásokból megújultak: Orvosi
rendelők,
Gyógyszertár,
Iskola
(külsőleg)
Óvoda,
Ebédlő,
Sportcsarnok(tetőzettel együtt), Faluház, Szociális Ellátó( régi orvosi
rendelő) Polgármesteri Hivatal, Hősi Emlékpark.
A leghosszabb
gyűjtőutak elkészültek és számtalan utca lett leaszfaltozva, a kerékpárút is
új burkolatot kapott. A faluközpont térkövezett, a csapadékvíz-elvezetést
megoldottuk.Tehát, ami az Önkormányzat számára lehetőség volt, azzal
élni tudtunk!
Szeretném megerősíteni,hogy a fejlesztések mindegyikéhez önerőként
hozzájárult az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től kapott támogatás,
amelyet TEIT településként kaptunk. Továbbá pályázati forrásként
számtalan esetben a JETA pályázattal elnyerhető összeg állt
rendelkezésre. Ezekről folyamatosan tájékoztattam a lakosságot a
konkrét fejlesztéseket illetően.
Emellett
gondot
fordítunk
a
virágosításra,
a
környezet
gondozására,tisztaságára. Mindezt a közmunka-programba bevontak
segítségével végezzük.
Azonban ez nem mindig folyamatos,ugyanis őket gyakran „kiveszik” a
helyi gazdák. Ebből következik, hogy nincs elegendő munkaerő a falu
rendbentartására, ami főként a főutca mentén élőket érinti. Arra kérem a
tisztelt lakosságot, hogy mindenki tartsa tisztán az ingatlana körüli
területeket (kertek,árkok,fűnyírás)! Ez sokak számára eddig is természetes
volt, meg is tette, köszönet érte! De sajnos sok helyen tapasztalható a
gondozatlanság,igénytelenség.
Sajnos egyre nyilvánvalóbb, hogy a település tisztasága, esztétikuma a
lakosság hozzállásán múlik. Mert egyre kevesebben lesznek azok, akik
helyettünk végzik el ezt a feladatot.
Apróhirdetés:
-Építési telek Táncsis utca 18. szám alatt ELADÓ! Érd: 06 78 468 345
-Eladó egy 50 köbcentis PUK Motor Érd:

-Megnyitottam! Bátyán, a Faluház melletti butiksoron KozmetikaPedikűr szalonomat. Szeretettel várom régi és új vendégeimet.
Bejelentkezés: 30/461-0021 Lógó Martinánál
-Etetőszék,12-es lány bicikli, fa hőszigetelt ablakok akciós áron
ELADÓ. Tel: 30/685-9136.
-Tirapuszta 3. szám alatt ház földterülettel eladó. Érd: 70/3608407.
-Baromfivásár!
Kakas /kb. 3-4 kg/ 750 Ft/kg július 18. /csütörtök/ 16:30 óra.
Fehér csirke 500 Ft/kg – július 19. /péntek/ 19 óra.
Előjegyzi: Tóth Imréné 06 70 317-6515 Mikes K. u. 20.

