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A FELÚJÍTOTT KULTÚRHÁZ MELLETT ARENDEZVÉNYHÁZ LEHET A CIVILEK ÖSSZEJÖVETELEINEK HELYSZÍNE

Jövőre

kialakítják a Szigetköz Múzeumot

fejlesztésekben bővelkedő évet
hagy maga mögött Máriakálnok
önkormányzata, ám jövőre is
javában tervezgetnek. Így elindulhat a Szigetköz Múzeum kialakítása, a felújított kultúrház
mellett pedig rendezvényházat
hoztak létre a helyieknek.
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Az év során Máriakálnok önkormányzata önerőből felújította a Hársfa és a Petőfi utca
melletti járdát. Kerítést építettek az óvoda udvarán, a temetőben befejeződött a járdaépítés és a kandeláberek elhelyezése. A Malom-dűlőben új
lámpatesteket szereltek feL Vásároltak egy kistraktort, amire
a téli hóeltakarításkor, főként a
kerékpárút tisztításánál nagy
szükség lesz. Pályázati támogatásból felújították a kultúrházat, elkészült a játszótér. Dr.
Tóásóné Gáspár Emma máriakálnoki polgármester reményei
szerint rövidesen felkerülnek
az óvodára, iskolára és a kultúrházra is a napelemei<, melyek a villamosenergia-költségek nagymértékű csökkenését
eredményezik.
- Az épület tulajdonosától
térítésmentesen
megkaptuk
egy korábban vendéglőként
üzemelő ingatlan működtetési
jogát. Itt egy rendezvényház ki-

mindenki számára elérhető ,
A rendezvényház
működtetését , a programok
helyének biztosítását és szervezését Komka Tamás végzi tudatta a településvezető.
Az önkormányzat pályázik
egy, az idős emberek és a gyermekek számára
egyaránt
fontos mikrobusz beszerzésére, mely várhatóan jövő év
elejére megérkezik.
- Közterületeink egész évben
szépen
gondozottak,
Máriakálnok
rendezett, virágos település. Ennek elismeréseként októberben a Virágos
Magyarországért Környezetszépítő Verseny szervezőbizottsá
ga elnökének különdíját kapta
meg községünk - büszkélkedett a településvezető, aki az
idei év eredményei után a tervekről is beszámolt.
- Tavasszal elkezdődik a
Szigetköz Múzeum épületének
felújítása, a Kápolna tér további parkosítása, virágosítása.
Elképzeléseink között szerepel
a bolt előtti közterület megújítása is. Nagyon fontos, hogy a
Halász utca aszfaltozása és a .
bérelhető.

A rozáriumot is közösen gondozzák a helyiek.

Dr. T6ásóné Gáspár Emma

alakitását tervezzük. Novemmár az önkormányzat
programjait, civil szervezetek
összejöveteleit olyan helyen
bertől

Pályázati támogatásból felújították a kultúrházat.

rendezhetjük meg, ahol minden feltétel adott. A korábbi
években gyakran mutatkozott
igény arra, hogy egy-egy na-

gyobb családi rendezvény
megtartására
biztosítsunk
helyszínt. Ma már ez az épület
többek között ilyen célokra is

malom-dűlői utak javítása is
megtörténjen. További terveket azután tudunk készíteni,
ha majd megismerjük a 2014.
évi költségvetési keretünket vélekedett a polgármester, aki
szerint nem fejlődhetne ilyen
ütemben a település, ha nem
állna mellette
egy együtt gondolkodó,
együtt dolgozó
csapat.
Községünkben
a
képviselő

testület tagjai
mindig arra törekednek,
hogy a máriakálnokiak számára
a
legelőnyösebb döntéseket hozzák. A hivatal dolgozói magas
szakmai színvonalon,
segítőkészen intézik az adminisztratív munkát és közigazgatási feladataikat. A közterületeket, parkokat gondozó,
karbantartási feladatokat ellátó munkatársaim, a rózsakertet ápoló emberek, a civil szervezetek, s nem utolsósorban a
helyiek, településükért tenni
akarók érdeme, hogy Máriakálnok a helybeliek és az ide látogatók többségének is dicsérő
szavait kapja - fogalmazta meg
dr. Tóásóné Gáspár Emma.

