Visszatekintés
Az év vége felé közeledve összegeztük, hogy mit tettünk, mit értünk el az elmúlt
évben, milyen rendezvényeket valósítottunk meg. Érdemesnek tartottuk
eredményeinket, tapasztalatinkat megosztani olvasóinkkal, hogy velünk
örülhessenek.
A 2017. évi költségvetés elfogadása után a képviselõ testület nehéz helyzettel
nézett szembe, ugyanis a változó gazdasági környezet miatti béremelések, az
önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása szûkre szabott mozgásteret hagyott
a fejlesztéseknek. Ennek ellenére az elmúlt évben településünk, megfelelõ irányítás
mellett, több pontján is fejlõdött: Parkosítottunk, díszítettük köztereinket.
Ünnepek alkalmából óvodások, iskolások bevonásával díszítettük tereinket;
virágosítottuk településünket. 15 millió forintból járdát építettünk. Új járda van a
Petõfi téren mindkét oldalon, a Károlyi Mihály utca olyan szakaszán, ahol nem volt
járda, a fõutcák teljes szakaszán ki lettek javítva a balesetveszélyes járdák. 44 millió
forintos támogatással elkezdtük az önkormányzati varroda felújítását. 2017.
november 4-én, a majsi római katolikus temetõben, katonai tiszteletadás keretében
adtuk át a Honvédelmi Minisztérium pályázati támogatásából felújított
síremlékeket. Közadakozás segítségével korszerûsítettük a temetõben a
ravatalozótól a három keresztig az utat, amelyhez az önkormányzat 1 millió forint
értékû támogatást nyújtott. Magánadakozásból sok év után a keresztút ismét
megújult. Bölcsõdét nyitottunk a legkisebbek számára. A megfelelõ mûködési
feltételek biztosításához önkormányzatunk mintegy 1 millió forintot különített el.
Pályázati támogatás segítségével a betlehemet fény- és hangjátékkal színesítettük.
A munka mellett gondot fordítottunk a szórakozásra, a kikapcsolódásra is.
Rendezvényeink megvalósításában mindig számíthattunk településünk
intézményeire, civil szervezeteire, nemzetiségi önkormányzatára, egyéb
támogatókra, akiket név szerint csak külön lapon lehetne feltüntetni. Támogatásukat
ezúton is köszönjük. A programokkal minden korosztályt igyekeztünk elérni. Így a
gyerekek, fiatalok számára a következõ rendezvények megvalósításában vettünk
részt: Támogattuk az iskolások és óvodások bálját farsangkor, a gyerekek
színházlátogatását a Pécsi Nemzeti Színházban, a Kindernachmittag
megrendezését tavasszal, a Márton-napi felvonulást. Az idén másodszor részt
vettünk a Kihívás Napján, a megtisztelõ 7. helyet értük el. A nyár elején baba- és
gyermekruhabörzét, majd papírfonó foglalkozást tartottunk. Bált szerveztünk
falunapra, búcsúkor és Szilveszterkor. December 6-án a Mikulás meglátogatta a
gyermekeket az intézményekben, majd a következõ héten az óvodások, iskolások
interaktív gyerekmûsor keretében készülhettek a karácsonyra, ünnepelhettek a
Mikulással.

