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A szabadságért mindigA szabadságért mindig
vállalni kell a küzdelmetvállalni kell a küzdelmet

Október 23-ai nemzeti ünnepünk elé
Tisztelettel köszöntöm Perkáta polgárait októ-
ber 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából, az
1956-os forradalom 52., és a Magyar Köztársa-
ság kikiáltásának 19. évfordulóján.
Az ünnepeinknek mindenkor három fontos üze-
netük van. Egyrészt a megünnepléssel nem
hagyjuk elhamvadni az emlékezés parazsát.
Másodsorban hogy a nemzetet megrázó és egy-
ségbe forrasztó események nevében összejö-
vünk és néhány percet szánunk azokra is, akik
már nem lehetnek köztünk. Harmadsorban pe-
dig figyelmeztetjük egymást arra, hogy a jövõ-
ben mit kell elkerülnünk. Emellett minden egyes
ünnepléssel, évfordulóval felelevenítjük, körül-
járjuk október 23-a kapcsán az 1956-os esemé-
nyek ismert eseménysorát. Kedves barátaim,
azért is tesszük ezt, mert az emberi élet veleje
nem más, minthogy újra és újra átbeszéljük és
átgondoljuk a múltunkat, azért hogy új megvilá-
gításban, új összefüggésrendszerben lássuk az
ismert eseményeket.
Alig múlt el október 6-a, az aradi vértanúk, a
nemzeti gyász, a becsület napja, amikor a sza-
badság halálára emlékeztünk, majd alig két hét-
tel késõbb a feltámadását ünnepeljük. Az aradi
vár sáncai között egyértelmû volt az üzenet: a
szabadságért a legreménytelenebb helyzetben
is vállalni kell a küzdelmet, a hatalom hazugsá-
gát pedig a legvéresebb megtorlás sem emel-
heti az igazság helyére.
1956-ban a régen elveszettnek hitt korok miti-
kus világa elevenedett meg, történelmünk ziva-
taros századainak minden öröme és bánata, si-
kere és kudarca. Mintha ebben a kegyelmi pilla-
natban megnyílt volna az ég, és emberfeletti erõ
szállta volna meg az esendõket. Hunyadi János,
Dugovics Titusz, Klapka György, az aradi tizen-
hármak, a török és a Habsburg ellen küzdõ ma-
gyarok lelke áradt szét az utcákon, tereken, a
városon és a falvakban. Együtt voltunk ismét,
mi magyarok. Az utcákon harcoló bátrak, a rá-
diókészülékek mellett imádkozók, a tûzvonalban
helyt álló pest srácok, munkások és az élelmet

szállító vidéki parasztemberek. Legyõztük ma-
gunkban a legbelsõbb félelmeinket, gyengesé-
geinken úrrá lettünk. Az elkeseredettség, a hit, a
lélek ereje, hogy létezik egy másik, szemmel
nem, csak a szívvel látható Magyarország, vitte
emberek millióit az utcára 1956. október forró
napjaiban. A hit és remény, hogy létezik egy
másik, egy szabad, független, gyarapodó Ma-
gyarország, ahol az emberek nem rettegnek a
besúgástól, hanem bizalommal fordulnak egy-
más felé. Nem az irigység, hanem a másik sike-
re feletti öröm, nem az osztályharc, hanem a
szeretet tölti el a lelkeket.

Október 23-án a vágyainkat, a reményeinket, a
hitünket, a várakozásainkat is ünnepeljük. De a
kommunista hatalom rettegett ettõl. Az elsõ pil-
lanattól fogva foglya lett, a vérbosszú ízétõl
megrészegült rémtetteinek: Kádárt és pribékjeit
mint hóhérokat, úgy kísértették a meggyilkolt
emberek lelkei. Babonásan féltek. A szabadsá-
gért a mártíromságot is vállalókat jeltelen sírba
temették, arccal a föld felé, szögesdróttal kötöt-
ték meg, mintha ezáltal megakadályozhatták
volna õket abban, hogy feltámadjanak.

1956 ünnepe megkerülhetetlenné teszi a szem-
benézést a kommunizmussal. És megkerülhe-
tetlenné teszi a kérdést: felmenthetõ-e a kom-
munizmus? A válasz egyértelmû: nem. Miért
fontos ezt tisztáznunk? Mert a kommunizmus a
múlt század legnagyobb hazugsága volt. Bõsé-
get, igazságot, sõt mennyországot ígért az em-
berek többségének, hiszen azt állította, hogy
véglegesen megoldja a társadalom összes
problémáit. Ígéreteibõl csak ennyit tartott be: a
kommunizmus története a saját nép ellen vívott
háborúk története. Elfoglalt minden pozíciót
egészen a házmesteri állásokig, mint a legki-
sebb kistérségi megbízottakig lemenõen. Meg-
szállta a sajtót, üldözni kezdte a gondolkodó em-
bereket: a Németh Lászlókat, Weöres Sándoro-
kat, Hamvas Bélákat, Márai Sándorokat, Faludy
Györgyöket. Kirekesztette õket a magyar kultú-
rából, sõt bebörtönözte, vagy elkergette az or-

szágból. Vallásüldözés kezdõdött, hívõk és pa-
pok tízezrei kerültek börtönbe, továbbá parasz-
tok, mérnökök – a tisztességes emberek
elõbb-utóbb összeütközésbe kerültek a hata-
lommal, ami azt állította, hogy mindez: a prole-
tárdiktatúra, a terror valójában a szabadságot
jelent. És a jegyrendszert, a sorbaállást, a hiány-
gazdálkodást elnevezték bõségnek, a közössé-
gek fölszámolását, üldözését szocializmusnak,
a hazugságot igazságnak, a kényszert önkén-
tességnek, a tömeggyilkost bölcs vezérnek, a
cenzúrát sajtószabadságnak, az egyre növekvõ
elmaradottságot fejlõdésnek hívták. A testvéri-
ességet rablásnak. Biztos volt tehát abban,
hogy minden bûnére bocsánatot nyer a felejtés
által. Elvégre a felejtés minden átváltoztat meg
nem történtté.

Mert ekkor valami történt Magyarországon. Va-
lami, amire a pillanatba tekintve, vagy a térkép-
re, a katonák és a tankok számára, senki sem
számított. Olyan abszolút képtelenségnek tûnt
föl. Magyarország fölmondta a mefisztói alkut.
Legyõztük magunkban, belül a poklot, tehát le
tudtuk gyõzni kívül is: a Vörös Hadsereg véres
fejjel vonult ki Budapestrõl. Minden jeles törté-
nelmi évforduló, minden ünnep önvizsgálat is
egyben. 1956 tehát arra is kötelez bennünket,
magyarokat, hogy megmérjük magunkat. Ezért
minden jeles évforduló méltó megünneplésé-
nek az a legnagyobb próbája, hogy meg tu-
dunk-e felelni az általa felállított mércének. A lé-
tünket valóban vakmerõ harcainknak köszön-
hetjük, és ez a harc mindig bennünk kezdõdik és
valójában ott is dõl el. A történelmünk nem logi-
kára oktat, hanem arra – és ez benne a vigaszta-
ló –, hogy a nemzetek életében az olyan ma-
gasztos fogalmaknak is van értelme, mint a bá-
torság, a merészség, az ideákhoz való ragaszko-
dás. Kívánok minden perkátai polgárnak méltó-
ságteljes emlékezést!

Hajrá Magyarország! Hajrá Perkáta!

Somogyi Balázs
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IN MEMORIAM 1956
„És szent vagy Magyarország, rettenthe-
tetlenül dicsõséges. Halántékodon a tö-
viskoszorúval, mint a Megváltó a Kálvári-
án. Példája vagy azoknak a népeknek,
amelyek többre becsülik a halált a szolga-
ságnál, az éhséget a becstelen megadás-
nál, a véres harcot a lakájok jól táplált
gyávaságánál.”

Juana de Ibarbouron (1956)

„A fegyveres harc kirobbanása megmu-
tatta, hogy a párt hosszú évek óta el van
szakadva a tömegektõl. Nem ismeri a tö-
megek igényeit, óhaját, politikai fejlõdé-
sét. [.] A munkásosztály hatalomra jutása
után távolról sem valósultak meg a
munkásosztály évtizedes álmai.”

Apró Antal (1956 nyara, Beszámoló
a Párt Elnökségének)

„Vagyunk egy szálig elszánt emberek,
Kiket tiporni tovább nem lehet.
Ha kell még én is Veletek halok
Ha engedtek, ti szent fiatalok.”

Dutka Ákos (Magyar Ifjúság 1956. nov. 3.)

„De a néppel nem lehet sokáig büntetlenül
játszani! Elõbb vagy utóbb megelégeli a
jármot, az önkényt.[.] Elõbb vagy utóbb, de
fellázad, s keserves leckét ad a történelembõl
azoknak, akik rosszul tanulták meg az eze-
réves leckét.
A magyarságnak ezek az árulói azt hitték,
hogy az egyre jobban erõsödõ szabadság-
vágyat kielégíthetik apró kis engedmé-
nyekkel. Kielégíthetik azzal, ha nagy ke-
gyesen megengedik a felszín bírálatát.
Közelebb kerülhetnek a néphez, ha lu-
xuskocsijukon széthúzzák az ablakfüg-
gönyt.
[.] Nem akarták megérteni, hogy a nép nem
csak látszateredményeket akar, de a magyar
közéletbõl való eltávozásukat és felelõsségre
vonásukat.
Játszottak a tûzzel – azt hitték, alkuszik a
nép, azt hitték, árulójává válik saját érzé-
seinek. Azt merészelték feltételezni,
hogy egy tál lencséért eldobja mindazt,
amit ezeréves története során õsei meg-
szereztek, megvédtek és ráhagytak.[.]
Ezek a szánalmas hatalomféltõk, a törté-
nelem szemétdombjára hajított hazaáru-
lók, fasiszta csõcseléknek merték nevezni
a szabadságharcosokat.[.]
Becsmérelni merészelték azt, amit a ma-
gyar történelem könyvébe arany betûk-
kel fogunk beírni, amit évszázadok múlva
is nemzeti ünnepként fog megülni a ma-
gyarság!”

Durmits Árpád újságíró (a Dunapentelei
Igazság c. lap 1956. okt.-i cikkébõl)

„Mit gondolnak a bukott rendszer örökö-
sei? Ha általuk megbélyegzett elõdeik
valláserkölcsi alapon álltak volna, elkö-

vették volna-e mindazt, aminek követ-
kezményei elõl menekülni kényszerül-
nek?”

Mindszenty József hercegprímás, bíboros,
esztergomi érsek (1956.)

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért és igazságért,
mint bármelyik nép a világon az elmúlt
húsz esztendõben. Ahhoz, hogy ezt a tör-
ténelmi leckét megértse a fület betömõ,
szemét eltakaró nyugati társadalom, sok
magyar vérnek kellett elhullania.[.] A
magára maradt Európában csak úgy ma-
radhatunk hívek Magyarországhoz, ha
soha és sehol el nem áruljuk, amiért a ma-
gyar harcosok életüket adták, és soha,
sehol- még közvetve sem igazoljuk a gyil-
kosokat.”

Albert Camus

„1956. okt. 23-án a forradalmi magyar if-
júság hívó szavára felkel a magyar nép,
hogy lerázza magáról a szovjet rabság bi-
lincseit. A „nagyvilág” csodálja halált
megvetõ bátorságukat, de csak csodálja,
segítséget nem nyújt. S amikor már azt
hittük, hogy gyõztünk és hozzákezdhe-
tünk az ország újjáépítéséhez, Kádár Já-
nos, aki néhány nappal korábban igazsá-
gos forradalomról beszélt, a szovjet csa-
patok segítségét kérte. Szabad kezet
adott a rombolásra és gyilkolásra.
Megkezdõdött a megtorlás.”

Zecher János (dunapentelei szabadsághar-
cos)

„Adjatok hírt, Szabad Európa, adjatok
hírt! Segítsetek! Segítsetek! A helyzet
tarthatatlan! Közöljétek az ENSZ-ben.
[.] azonnali [.] szabadság, – segítsetek!
Segítsetek!

Rákóczi adó Magyarország
(1956. nov. 5. 1708)

„Rákóczi adó Magyarország! Figyelem!
Figyelem!
A városban a szabadságharcosok felvet-
ték a harcot a szovjet betolakodók ellen.
Kecskeméten, Mohácson, több más vá-
rosban fellendültek a harcok.[.] Most
Dunapentelét támadják több irányból.[.]
Azonnali fegyveres segítséget kérünk

Magyarországnak! Ezt a kérésünket kér-
jük továbbítani Eisenhower elnökhöz,
kérjük továbbítani Kéthly Annának!
Nagy túlerõvel harcolunk! Nagy túlerõ-
vel harcolunk![.] Figyelem! Figyelem!
Sürgõs beavatkozást kérünk! Vége.

dunapentelei Rákóczi adó
(1956. nov. 7. 1405)

„A harcok következtében [.] közel 20
ezer fõ megsebesült, több mint 2 és fél
ezer ember meghalt. Hozzávetõlegesen
200 ezer ember kényszerült elhagyni a
hazáját. A szovjet hatóságok november
elsõ napjaiban közel 5000 fõt elfogtak,
akik közül a KGB 860 embert- köztük
kiskorú fiúkat és lányokat is- hadifogoly-
ként szovjet területre hurcolt. A gyilkos
sortüzeknek 300-450 fõ esett áldozatul.
Magyarországon a szovjet tanácsadók
utasításai alapján és segítségével kb. 15 e.
embert elítéltek, 229 fõn pedig végrehaj-
tották a halálos ítéletet.”

a Terror háza múzeum adatai

„Az utóbbi hónapok során olyan adatok
merültek fel, amelyek alapján felelõsség-
re kell vonnunk Nagy Imrét és társait sú-
lyos bûneik miatt. Kérjük a román nép-
köztársaság kormányát, hogy felelõsség-
re vonásuk lehetõvé tétele végett vonja
vissza a menedékjogot Nagy Imrétõl és
társaitól.”

Kádár János,
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
kormány minisztertanácsának elnöke

(El nem égetett dokumentumok.)

Nagy Gáspár:
Öröknyár

Elmúltam 9 éves
a sír

NIncs sehol
a sír a gyilkosok
a test se I T T

NIncs sehol
a test se O T T
a csont a gyilkosok

NIncs sehol
a csont

(p. s.)

egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI!

Apám emlékére!

Válogatta és szerkesztette: Kiss Ferencné



2008. október PERKÁTAI HÍREK KÖZÜGYEK 3

NEMZETI ÜNNEP
Tisztelettel meghívunk minden perkátai polgárt

az 1956-os forradalom 52.,
a Magyar Köztársaság kikiáltásának

19. évfordulójára,
október 23-ai nemzeti ünnepünkre.

Az ünnepség 2008. október 23-án,
16 órakor kezdõdik a Faluházban.

Fellépnek az ÁMK diákjai,
illetve a Concentus együttes.

Az október 23-i ünnepségsorozat része az október 24-i
színházi jótékonysági elõadás,

melyen fellép a perkátai katolikus templomban

a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
Siposhegyi Péter Magyar Piéta címû darabját elõadva.

Jótékonysági színházi
elõadás Perkátán!

Siposhegyi Péter

Magyar Piéta

AZ ÕSZÖDI KÖZTÁRSASÁG
Átdolgozta és rendezte: Andrási Attila

Dramaturg: Szigeti Nagy Réka
Zeneszerzõ: Bakos Árpád

Hang és fény: Szöllõsy Vágó János
Szereplõk: Vágó Kriszta, Csernik Árpád / Bicskei István,

Kákonyi Tibor, Molnár Zoltán

2008. október 24., péntek 19 óra

Perkáta, Római Katolikus Templom
Jegyár: 2000 Ft

Információ: +36-20/511-24-38;
E-mail: balazs.somogyi@gmail.com

www.perkatarol.hu; www.honalapitvany.hu
Az elõadás nettó bevétele

a temetõkápolna felújítását segíti.

Önkormányzati hírek
Beszámoló a 2008. szeptember 3-ai

és a 2008. szeptember 24-ei
képviselõ-testületi ülésekrõl

Perkáta Nagyközség Képviselõ-testülete 2008. szeptember 3-ai
rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 150 millió forint fejlesztési
célú és 300 millió forint óvadéki célú kötvénykibocsátás mellett
döntött a Raiffeisen BANK ajánlatát elfogadva, ellenszavazat
nélkül, 7 támogató és 4 tartózkodó szavazattal. A fejlesztési
célú kötvénykibocsátásból származó forrást a 2009-2012 közöt-
ti idõszakban tervezi felhasználni a képviselõ-testület, amely-
nek elemeit a 2008 õszi elõkészítés, illetve a közmeghallgatás
után határoz meg.
– A rendkívüli ülésen még a Zrínyi Miklós utca felújításának ki-
vitelezõjét választotta ki pályázat útján a képviselõ-testület.
– A képviselõ-testület módosította a polgármesteri hivatal, a
Nappali Szociális Központ és az Általános Mûvelõdési Köz-
pont alapító okiratát.
– A 2008. szeptember 24-ei rendes képviselõ-testületi ülésen
egyhangúan támogatta a települési költségvetési rendelet mó-
dosítását, amely azokat a módosításokat tartalmazta, amelye-
ket már az év folyamán megszavazott.
– Szintén egyhangúan támogatta a képviselõ-testület a Bursa
Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozást 2009-re, il-

letve elfogadta a pályázati kiírásokat. A Bursa Hungarica ösz-
töndíjprogramhoz csatlakozást több éves szünet után 2007-ben
indította újra Perkáta Nagyközség Önkormányzata, így lehetõ-
ség nyílt 2008-ban 23 perkátai hallgató támogatásához. A mos-
tani döntés a 2009-es ösztöndíjakra vonatkozik. (Szerk. – a
pályázati felhívás a Perkátai Hírek e számában megtalálható.)

– A képviselõ-testület tárgyalta az iváncsai tanuszodával kap-
csolatos megállapodás tervezetét, amely a 2005. októberi közös
testületi ülésen történõ szándéknyilatkozat került a kistérség 8
településének képviselõ-testülete elé. A tervezet legnagyobb
vitát kiváltó pontja a hozzájárulás mértéke, amely Perkáta ese-
tén 2009-re hozzávetõlegesen 8,9 millió forintot tenne ki. A
megállapodás-tervezetet a képviselõ-testület jelen levõ 9 tagjá-
ból nem támogatta senki, 6 ellenszavazat és 3 tartózkodással
elutasította a testület, így további tárgyalások szükségesek tan-
uszoda ügyben.

– A képviselõ-testület elfogadta az ÁMK intézményvezetõi ál-
láshelyének pályázati kiírását, amely értelmében 2009. március
1-jétõl 5 tanévre nyerheti el az intézményvezetõi állást.

– Két önkormányzati telek eladását szavazta meg a képviselõ-
testület, illetve támogatta a közintézményekben dolgozók isko-
lakezdési támogatását.

Polgármesteri hivatal
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Településfejlesztés
Tisztelt olvasó,

tisztelt perkátai lakosok!

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2008. szeptember ha-
vi testületi ülésén úgy döntött, hogy a te-
lepülésünk fejlesztési feladatainak finan-
szírozására zártkörû kötvényt bocsát ki.
150 millió Ft értékben fejlesztési felada-
tokra felhasználható és 300 millió Ft tõke
fedezeti célra, mely nem kerül felhaszná-
lásra és a futamidõ végén (7 év) egy
összegben visszafizetésre kerül. Ez idõ
alatt reményeink szerint – szakemberek
bevonásával – a befektetések kamatai fe-
dezik a költségeket.
Ez a fajta forrásbevonás nagyon elõnyös,
kamatterhei lényegesen kisebbek a lehet-
séges hiteleknél. Nem véletlenül vette
már eddig is igénybe több száz település,
mérettõl és politikai vezetésétõl függetle-
nül.
Ezzel a döntéssel fedezetet teremtettünk
a fejlesztési elképzelések megvalósításá-
hoz, de csak 150 millió Ft erejéig.
150 millió forint sok pénznek tûnhet, de
sajnos azt kell mondani, hogy kevés.
Kevés ahhoz, hogy mindenre jusson, amit
szükségesnek gondolunk annak érdeké-
ben, hogy a településünk lépést tartson
lakosainak igényével, a rábízott épüle-
teket, utakat, közterületeket jó gazda
módjára kezelje, tegyen azért, hogy nõ-
jön a helyben foglalkoztatottak száma, és
sorolhatnám tovább az igényeket.
Mint a legtöbb családban, háztartásban is
tesszük, az önkormányzat is csak addig
kíván nyújtózkodni, ameddig a takaró ér.
A 150 millióval meghatároztuk a takaró
hosszát. Nem álmokat akarunk kergetni,
és úgy tervezni, hogy nem tudjuk, hol
húzzuk meg az igények határát. A hi-
tel-visszafizetési kötelezettség a még vál-
lalható és teljesíthetõ kereteken belül
kell, hogy maradjon.
A vállalhatóság fontos, hisz a hitel 20 évre
szól, és több választási cikluson fogja kí-
sérni a mindenkori költségvetést. A hitel-
konstrukció szerint egyébként a várható
évi törlesztés a jelenlegi költségvetésünk
kb. 3 %-a.
A hitel felvételérõl szóló döntés felelõs-
séggel jár, és még nagyobb felelõsség an-
nak elköltése.
Fontos, hogy a beruházás hosszútávon
közvetlenül vagy közvetetten a költségve-
tési bevételt növelõ vagy kiadást csökken-
tõ hatást keltsen.
Somogyi Balázs polgármester úr a képvi-
selõk elé tette fejlesztési elképzelésének
vázlatát, azzal a megjegyzéssel, hogy vé-
leményezzük, és ha gondoljuk, tegyünk

hozzá, vagy vegyünk el, hogy elindulhas-
son a részletek kidolgozása.
A vázlatot a pénzügyi bizottság elé ter-
jesztettem, és a bizottság az alábbi fej-
lesztési irányokkal értett egyet azzal a
megjegyzéssel, hogy megbízza a faluüze-
meltetési irodát, hogy 2008. október 15-ig
készítessen költségbecsléseken alapuló
tárgyalható elõterjesztést (vagy kérjen ki-
vitelezési árajánlatokat) annak érdeké-
ben, hogy az egyes fejlesztési irányra
szánt összeg meghatározható legyen.

Fejlesztési irány
1. Pályázati önrészek és elõfinanszírozá-
sok (pl. óvoda bõvítése).
2. Önkormányzati épületeink energiata-
karékos fûtéskorszerûsítése, nyílászá-
ró-csere.
3. Új építési telkek kialakítása (Széchenyi
és Baross utca alatti új utcák nyitása).
4. Belterületi lakó utak pormentesítése.
5. Iparterület kialakítása.
Tisztelt perkátai lakosok! Itt tartunk ma,
2008. szeptember 30-án.
Mint látják, az öt pontban megjelölt fel-
adat akár egyikére is el lehetne költeni a
rendelkezésre álló összeget, de minden
területet fontosnak tartunk. Nehéz lesz,
de legkésõbb novemberben dönteni kell,
hogy mely területre mennyi pénzt
tervezzen az önkormányzat.
A pályázati önrész biztosítása csak el-
nyert pályázat esetén jelent valós kiadást.
A nyertes pályázatok az állam által utófi-
nanszírozottak, tehát ha átmenetileg is
(akár 1 év) saját erõ bevonására lehet
szükséges.
Bízunk abban, hogy minél több olyan pá-
lyázat kerül kiírásra, mely beilleszthetõ a
falu fejlesztési elképzeléseibe.
A döntést meg kell elõznie bizottsági és
testületi üléseknek, valamint lakossági
fórumoknak.
A belterületi lakótelek kialakítás pl. nem
valósulhat meg az érintett lakótelkek tu-
lajdonosai nélkül.
A település rendezési tervei régóta terve-
zik, illetve lehetõséget biztosítanak a Ba-
ross G. és a Széchenyi utca hosszú telkei-
nek megosztására, új utca nyitására, ha az
önkormányzat kezdeményezi.
A közmûvekkel történõ ellátás szem-
pontjából a Széchenyi utca páros oldala
alatti terület, mely a Tanácsköztársaság
útról (a gépállomással szemben) kezdõd-
ne, látszik gazdaságosan megvalósítható-
nak (a Ságvári utcáig kb. 50 db telek ala-
kítható ki). Kérdés ebben az esetben is,
hogy mennyit kezdjünk el, mert az egész-
re egy ütemben nem jut elég fedezet.

Az iparterület kialakítását, biztosítását
(az ún. régi vásártér környéke) önkor-
mányzati tulajdonú volt pedagógus föl-
dek hasznosításával lehet elkezdeni
(esetleg föld csere).
Lakó útjaink pormentesítése a legtöbb itt
élõnek jogos elvárása.
Az igazi természetesen az lenne, ha ez
egy felszíni vízelvezetéssel egybekötött
aszfaltozás lenne, de sajnos ez is több
pénz, mint amit a költségvetés elbír.
A gyûjtõ utakat gondolom elsõnek, majd
az ahhoz kapcsolódókat, de a pénzügyi
bizottság erre javaslatot fog adni.
Véleményem szerint az utak pormentesí-
tése csak közvetetten megtérülõ beruhá-
zás, tehát a hitel-visszafizetés fedezeté-
nek megteremtésében csak akkor játszik
szerepet, ha a vállalkozások és új lakosok
megtelepedését segíti elõ. Közvetlenül
pedig az itt lakók komfort- érzetét és in-
gatlanjaink értékét növeli.
Az önkormányzati épületeink energiata-
karékos fûtéskorszerûsítése, ablakcserék
már a következõ években mérhetõ meg-
takarítást eredményeznek.
Mint már említettem, a kötvénykibocsá-
tással történõ fedezetbiztosítás a fejlesz-
tésekre felelõsen történt. A nálam pénz-,
illetve hitelügyekben jártasabb képviselõ
társaim is egyetértettek abban, hogy a hi-
telkonstrukció jó, nem véletlen, hogy el-
lenszavazata nem volt. Arra a kérdésre,
hogy mért nem elõbb az elképzeléseket
vagy terveket konkretizáljuk, és utána
biztosítjuk a fedezetet, remélem, választ
adtam.
Sokakban kételyek merülnek fel, hogy a
polgármesteri hivatal részérõl ki és ho-
gyan fogja ezt a sok feladatot szakmailag
megoldani.
Igen, a kétely részben jogos. Szüksége
lesz a településnek egy fõállású mûszaki
ügyintézõre.
Erre a jövõ évi költségvetésben fedezetet
kell biztosítani.
Igyekeztem röviden és érthetõen a lé-
nyegrõl írni, ezért gondolom mindenki-
ben kérdések fogalmazódnak meg.
Szeretném, ha minél többen mondaná-
nak véleményt, kérdezzenek tõlem vagy
képviselõtársaimtól vagy természetesen
a polgármester úrtól.
Kérdéseket a magam részérõl személye-
sen, vagy írásban várom. Elektronikus le-
velet a polgármesteri hivatal címére ké-
rem.
Természeten lakossági fórum is lesz,
melynek idõpontját a hivatal közzé teszi.
Köszönöm figyelmüket:

Vaskó Ferenc, önkormányzati képviselõ,
a pénzügyi bizottság elnöke


