Szakmár Község Önkormányzata

Ö N K O R M Á N Y Z A T I
I.

H Í R A D Ó

Évértékelő

Tisztelt szakmári lakosok!
Remélem mindenkinek sikerült néhány újévi fogadalmat tennie és már el is kezdték azok
megvalósítását. Mi - vagyis a falu Önök által megválasztott képviselői – elkezdtük az óév
eredményeinek értékelését és már a 2017. évi célok megfogalmazásán dolgozunk, melyhez a
2017. január 30-án megtartandó lakossági fórumon Önök is hozzájárulhatnak.
Az előző évben is igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget, és a már sokat említett közösségi
összefogással „megfűszerezve” példamutató eredményeket értünk el, melyet szívesen
reklámozunk is környezetünk felé. Akkor egy kis összefoglaló azokról a sikerekről, amelyek erőt
és motivációt adnak nekünk és remélem Önöknek is, hogy még nagyobb lelkesedéssel és
munkakedvvel tudjuk folytatni a megkezdett esztendőt:
- a tavalyi, jó hangulatú „48”-as bál bevételéből megnyitottuk sportközpontunkat, mely
továbbra is minden, egészéges mozgásra vágyó szakmári lakos rendelkezésére áll
- lovasnapi rendezvényünket a hagyományoknak megfelelően ismét lebonyolítottuk, habár az
időjárás nem volt kegyes hozzánk - sebaj, az idén a jó időt is megrendeljük
- lakossági kérésre a halastó felé vezető utat is felújítottuk
- szeptemberben sikerült elindítani a felső tagozat 5. osztályát, ezzel is megkímélve sok
gyermeket és családjaikat a mindennapos utazgatástól
- felújítottuk a ravatalozót, hogy méltó módon vehessünk búcsút szeretteinktől
- a hivatal és a művelődési ház elavult számítógépes rendszerét igyekeztünk modernizálni a
hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés érdekében
- napközi konyhánkra is jócskán ráfért már a „fiatalítás”, ezért új konyhai eszközöket és
berendezési tárgyakat szereztünk be
- a posta előtti veszélyes parkolás megszüntetése végett egy parkolót alakítottunk ki a Tomori
és Táncsics utca találkozásánál
- a művelődési házzal szemben lévő romos házat megvásároltuk, hogy elbonthassuk és
elkezdtük tervezgetni a falu központjának látképét
- a tornacsarnok mögötti templomhoz vezető, balesetveszélyes járdát közkívánatra
felújítottuk
- az óbányai gyerektábor világítását is elkezdtük korszerűsíteni, persze bőven van még
tennivaló
- rendezvények lebonyolításához nélkülözhetetlen hűtőkonténereket szereztünk be
- és végezetül megkezdtük a közvilágítási problémák megoldását is.
A felsorolt eredményeket pályázati és saját erőforrások megfelelő módon összehangolásával
tudtuk megvalósítani és ehhez szükség volt a 2016-os év kezdetén meghozott, majd kivitelezett,
- nem éppen népszerű intézkedés – az iparűzési adók rendezéséhez.
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Ismét meg tudtuk mutatni lakosaink, vállalkozóink aktivitását és összefogásuk közösségformáló
erejét, hiszen a borversenyen és a falunapon is sok látogatót vonzott helyi termékeik bemutatója,
valamint a további szervezett programok.
Kulturális eseményeinket is igyekeztünk változatossá és mindenki számára élvezhetővé tenni,
így láthattuk Takáts Tamás és a Kalocsai Fúvószenekar élő koncertjét, buszos kirándulásokat
szerveztünk Mórahalomra, illetve a Márton napi újbor ünnepen megkóstolhattuk legújabb szüret
terméseit. Hagyományőrző néptánccsoportunk a megszokott színvonalas műsorokkal
örvendeztettek meg bennünket, valamint nekik köszönhetően az évet is rendhagyó és megható
módon búcsúztathattuk.
Ez az igazi eredmény egy kis falu életében, tehát Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult a falu
fejlődéséhez!
Szeretném továbbra is kérni Önöket, hogy támogassák az elképzeléseinket és terveinket és
számítunk észrevételeikre, javaslataikra, segítségükre!

II. Céljaink és terveink
Minden értékelést és lezárást az újonnan megfogalmazott céloknak kell követniük, és az is
nagyon fontos, hogy ezek a tervek megvalósíthatóak legyenek. Szakmár község tervei a
következők:
Pályázatot nyújtottunk be 2016. évben a művelődési ház energetikai korszerűsítésére, a
csapadékvíz elvezetési problémák orvoslására, sportpark kialakítására. Ezek a pályázatok
elbírálása folyamatban van és bízunk a pozitív döntésben.
Az idei évben pályázni szeretnénk a központban lebontott épület helyére piactér építésére, az
óbányai tábor energetikai korszerűsítésére, falunapi rendezvény támogatására, tájház
kialakításra, külterületi út felújítására, a PAKS 2 beruházáshoz kacsolódó helyi fejlesztések
tervezéséhez.
Felsőereken a régi kocsma épületének rendbe hozatalát, valamint térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére is pályázni fogunk.
A közvilágítás kivitelezési munkálatait befejezzük a Kalocsai, a Széchenyi, a Mátyás király, a
József Attila, a Kiskőrösi és a Petőfi utcákban.
Általános iskolánk felső tagozatát stabilizálni szeretnénk a homokmégyi iskolával és szülőkkel
elkezdett együttműködés folytatásával.
Tervek tehát ismét vannak, némelyik megvalósítása már el is kezdődött, kérem támogatásukat,
hogy falunk összképét tovább javíthassuk és élhetőbbé tegyük.
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III. Lakossági fórum
Tájékoztatni szeretnénk a lakosságot, hogy a Szakmár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. január 30-án lakossági fórumot tart a művelődési házban.
Szeretettel várunk mindenkit, ahol bárki felteheti az egyéni vagy közérdekű kérdéseit,
elmondhatja észrevételeit, javaslatait!

IV. Kulturális információk
Kedves Lakosok!
Településünk Művelődési házában 2017. február 4. 18:00 órai kezdettel a Kalocsai Thália
Társulat színházi előadásában a Nadrág című vígjáték kerül bemutatásra, melyre minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Az előadás ingyenesen tekinthető meg.

Ismét megrendezésre kerül községünkben a III. Szakmári Kistérségi Borverseny, amelynek
időpontja 2017. február 25-e.
Nevezni a 2016. évben Szakmáron vagy a környező településeken előállított, házi készítésű
borral lehet. A versenyt három kategóriában - fehér, rozé és vörös - hirdetjük meg. A borokat
szakmai és társadalmi zsűri közösen értékeli majd.
Nevezési díj: 1.000,-Ft/0,75 liter bormintánként, amely magában foglalja a verseny napján
17:00-kor kezdődő vacsora költségeit is. Minden nevező egy vendéget hozhat magával a
vacsorára 500,-Ft térítési díj ellenében.
Jelentkezési határidő: 2017. február 15.
A bormintákat és a nevezési díjat 2017. február 22-23. között lehet befizetni Tamás Botondnál
Szakmár, Dózsa Gy. utca 34. szám alatt.
A borversennyel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel forduljanak bizalommal Tóth Andráshoz a
06-70-332-8691 vagy Tamás Botondhoz a 06-30-985-7575 telefonszámokon.

2017. január 26-tól 2017. február 16-ig a Szakmáron a Könyvtárban bemutatásra kerülnek
Tóth István fotóművész „Képek egy letűnt világról” című alkotásai. A kiállítás ingyenes.

Szakmár Község Önkormányzata szeretettel meghív mindenkit 2017. március 18-án 19:00
kezdettel „48”-as bálba. A vacsorával egybekötött bál a művelődési házban kerül megtartásra,
ahol a szekszárdi BRAVO ZENEKAR szolgáltatja a talpalávalót.
A belépő ára: 2.000,-Ft/fő.
A belépőkből és a tombolából befolyt összeget az óvoda kültéri játékainak a bővítésére
fogjuk fordítani.
Asztalfoglalás és jegyvásárlás a 2017. március 14-ig a művelődési házban lehetséges.
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V. Hirdetések
Szakmár község belterületén a harckocsi út mentén szántót vásárolna egy méhészettel foglalkozó
személy. Elérhetősége: 06-20-569-0022.

