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VII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 26-án 
17.00 órakor tartott lakossági fórumán. 
  
Testületi ülés helye: Művelődési Ház - Szihalom 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• Boda Sándor képviselő 
• Farkas József képviselő 
• Ficsór Kálmánné képviselő 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, illetve érdeklődőket, 
ismerteti a lakossági fórum tervezett pontjait. De mielőtt a napirendi pontok ismertetésére 
rátérne, bemutatja Dr. Máthé Annamária Háziorvost, ezután a szennyvízhálózattal 
kapcsolatban szeretne Kiss László és Tóth Attila egy tájékoztatót tartani.    
 
Napirendi pontok: 

1. Elnyert pályázatok és megvalósulásuk feltételei, ütemezése 
2. Szennyvíztársulás beszámolója, tájékoztató a pályázat eredményéről 
3. Tájékoztató az év jeles eseményeiről, rendezvényeiről 
4. Hozzászólások, javaslatok, indítványok  

 
 
Bóta József Sándor polgármester: A megjelentek részére bemutatja Dr. Máthé Annamária 
Háziorvost, elmondja, hogy Recskről érkezett, nagy tudású doktornő. Sajnos hazánkban 500 
háziorvosi állás van üresen, nagyon nehéz jó orvost találni, ezért örülünk, hogy vállalta ezt a 
vegyes körzetet. Az orvosi rendelő is kibővítésre került, az orvosi lakás egyik szobáját még 
hozzátettük a rendelőhöz, így külön helyiségben tud lenni az asszisztens és a doktornő. Sokan 
kifogásolták, hogy kihallatszik a beszélgetés.  
 
Dr. Máthé Annamária Háziorvos: Köszönti a megjelenteket. Reméli, hogy méltó lesz a 
bizalomra. Mivel gyermekorvos is egyben, vállalja a gyermekek ellátását is. Másként lesz egy 
kicsit, mint eddig volt. Tervezi, hogy infúziós kezeléseket is végez, így nem kell a kórházba 
bemenni. Várja a kérdéseket. Szeretné megköszönni az önkormányzat segítségét, minden 
tekintetben. A betegség senki másra nem tartozik, csak az orvosra és a betegre. Egerből fog 
kijárni. A rendelés hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken délelőtt lesz, szerdán pedig délután. 
A házi beteg ellátást is vállalja, amennyiben igény lesz rá. A tanácsadás szerdán délelőtt lesz.  
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Bóta József Sándor polgármester: Az ügyeletet továbbra is Füzesabony látja el, ez a feladat 
most van közbeszerzés alatt. Nem az a fontos, hogy az orvos itt lakik vagy sem, szolgálati 
időben itt lesz.  
 
Dr. Máthé Annamária Háziorvos: Egy kis türelmet kér mindenkitől, amíg átnézi a recepteket, 
tiszta lappal szeretne indulni az, mivel fontosnak tartja a megelőzést, az aki régen volt 
szűrésen, számítson rá, hogy el kell menjen, de ezt az OEP is igényli.  
 
Boda Sándorné: Hogyan oszlik meg a gyermek és a felnőtt ellátás? 
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: A gyerekeket előre fogja venni.  
 
Bartók Tibor: Sajnos, az utóbbi időben teljesen tönkre ment az ellátás, az előző doktor 
csúnyán beszélt az emberekkel. Nagyon nehéz lesz visszahozni azokat a betegeket, akik 
elmentek. Fel kell készülni az emberek rosszindulatára. A további munkájához jó egészséget 
kíván.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem mindegy, hogy ki milyen beállítottságú. A doktornő 
kedves, jó kedélyű ember. Kívánja, hogy érezze jól magát, fogadják szeretettel, nem könnyű a 
mai világban a háziorvosi ellátás. Köszöni a részvételt, és a bemutatkozást.  
Tudomásunk van arról, hogy a szennyvízpályázat elnyerésre került, átadja a szót Tóth Attila 
társulati elnök részére.  
 
Tóth Attila elnök: Köszönti a megjelenteket. Kellemes bejelentéssel szeretne élni. Hosszú 
évek óta várjuk ezt a jó hírt, de sajnos sokan a mai napig sem hisznek benne. Hosszú utat 
jártunk be, mire idáig elérkeztünk, a munka nagy része most fog kezdődni. Az lenne a kérése 
a lakosság felé, hogy a korábban meghatározott összeget pontosan fizessék, mert ha elmarad, 
akkor a munkát nagyban fogja gátolni. Később fogják közölni, hogy a befizetések mikortól 
kezdődjenek el. 1 évre való csekkek kerülnek kinyomtatásra és kiosztásra, akinek lehetősége 
van, átutalással is teljesíthet. Vannak olyanok is, akik egyösszegben fogják befizetni. A 
beruházás ősszel el fog kezdődni, remélhetőleg jövő év végére be is fejeződik. Május végéig 
még megköthetőek a szerződések a Füzes Takarékszövetkezetnél. Nem volt könnyű dolog 
eddig eljutni, köszönetét fejezi ki azoknak, akik segítettek. 12 munkatárs van, akik segítenek 
majd a munkában, viszonzásként csak pontosságot kérnek. Havi rendszerességgel tájékoztatva 
lesz a lakosság a részletekről. Akinek a felmerülő kérdésére nem tud választ adni, Kiss László 
az Innoinvest Kft. vezetője válaszol majd. 
 
Bartók Tibor: Nem került szóba, hogy mennyibe fog kerülni a beruházás. Azok az idős 
emberek, akiknek kisnyugdíjuk van, hogyan fogják majd fizetni a részleteket? Ki kell még 
fizetni a számlanyitási díjat is, és fizetni kell számlavezetési díjat is. Valószínű, hogy 4 év 
után már az állam is kevesebbet fog hozzátenni. A korábban kötött Fundamenta 
szerződésekből származó összegeket nagyon nehezen lehetett visszaszerezni.  
 
Tóth Attila elnök: Mindenki személyesen meg lett keresve, mindenki aláírásával tett 
nyilatkozatot, hogy kéri a szennyvizet. Most megadjuk a lehetőséget, hogy akik korábban 
lemaradtak, szerződést tudjanak kötni. Haláleset esetén az örökös viszi tovább a dolgot. Nem 
szabad néhány ember gondját a nyakába venni, de ráerőszakolni sem szabad senkire. Tudja, 
hogy ez a 2090 Ft ugyanennyi marad a végéig. Nem szabad gáncsoskodni, egy ilyen nagy 
összeghez a falu a közeljövőben nem fog hozzájutni. Egy irányba kell haladni, egyformán kell 
gondolkodni.  
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Bóta József Sándor polgármester: Kellene egy optimizmus a falu részéről, mert előbbre kell 
jutni. Van valami, ami akadályozza a fejlődést? A válasz egyszerű: hogy nincs szennyvíz. Ha 
azt szeretnénk, hogy a fiatalok a faluban maradjanak, akkor fontos kérdés a beruházás. Ne úgy 
fogjuk fel, hogy vannak olyan idősek, akik nem tudják majd fizetni, mert vannak gyerekeik, 
unokáik, akik a jövőt teremtik meg. A szennyvízre szükség van, hogy élhető falu legyen, hogy 
a fiatalokat vissza tudjuk hozni. A folyószámla nyitás díja ki van fizetve, senkinek nem kell 
érte fizetni. Az egyösszegű befizetésekre szükség van, az egyéb költségek miatt.  
 
Czégé Magdolna: Egészségtelen az, ha valaki a kertbe engedi ki a szennyvizet. A 
környezetvédelemre nagy hangsúlyt kell fektetni, komoly összeget kell majd annak fizetni, 
aki a szennyvizet nem köti be. Szomorú, hogy vannak olyan emberek, akik a jó dolgok ellen 
beszélnek, sajnos sokan rájuk hallgatnak.  
 
Székely Zsolt: Tudatni kell az emberekkel, hogy az elszállított szennyvíz mennyiségről 
igazolást kell adni, és nem ennyiért fogják majd elszállítani.  
 
Csík József: Aki nem kéri a szennyvizet attól el kell kérni a vízszámlát is, mert a különbséget 
talajterhelési díjként ki kell fizetni.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Köszönti a megjelenteket. Nem kevés akadálya volt annak, hogy 
ez a szennyvíz beruházás létrejöhessen. 2009-ben egy döntéssel kizárták a környező 
településeket a beruházás lehetőségétől. Azon dolgoztak, hogy ebben változás legyen. A 
pályázatban a társadalmi fogadókészséget be kellett mutatni. A pályázat a tavalyi évben került 
benyújtásra, a törvényi változás is megtörtént, aminek kapcsán most itt tartunk. Az EU-s 
támogatás mellé szükség van önrészre is, amit a Füzes Takarékszövetkezet meghitelez az 
önkormányzat számára. A pályázat elnyeréséről az értesítés néhány héten belül meg fog 
érkezni, utána megkezdődik a közbeszerzési eljárás, a kivitelező kiválasztása, aminek kapcsán 
szeptemberben megindulhat a beruházás. Önálló lesz a szennyvízkezelés, saját tisztító 
berendezéssel. Ha ősszel megindul a beruházás, akkor jövő év végére elkészül a teljes 
beruházás. Fontos, hogy a befizetések folyamatosak legyenek. Ha ez nem történik meg, akkor 
megállítják a finanszírozást. Az EU-s pályázatoknál szükség van piár menedzsmentre, aki 
például közleményeket jelentet meg a honlapon, mindenki folyamatosan tájékoztatva lesz, 
lesz televíziós bemutatkozás is.  
 
Kemény László: Ez egy nagy beruházás lesz, ami a falu szempontjából előnyös. 
Mezőszemere nem gondolja, hogy rácsatlakozzon a rendszerre? A tisztító nem lesz nagyon 
közel a falu határához? Talán célszerűbb lett volna az M3-s másik oldalára tenni.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Ez a tisztító a nyers szennyvizet tisztítva juttatja vissza, szagot 
nem lehet majd érezni. A helymeghatározás nem olyan egyszerű dolog, a település 
legtávolabbi részéről is 6 órán belül be kell érkezzen a szennyvíz. Szihalom nem olyan nagy 
település, hogy olyan nagyon messzire lehetne elvinni. Ezt komoly szakemberek mérték fel és 
készítették elő, amit a támogató döntésnél is figyelembe vettek.  
 
Bartók Tibor: Csonkig szól a szerződés? 
 
Kiss László Innoinvest Kft.: A telekhatáron belüli csonkig, ez attól is függ, hogy kinek hová 
kell majd tenni.  
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Bóta József Sándor polgármester: A telekhatártól 1,5 méter, onnan a tulajdonosnak a dolga.  
 
Pecsmány János: Hová teszik a csövet? 
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Amikor a kivitelezés történik, oda kell helyezni, ahová a 
tulajdonos kéri, és a lehetőségek engedik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Amikor pályázatot nyerünk el, mindig a jövőről beszélünk, 
hogy az unokák is élvezhessék a hasznát. Köszöni Kiss László és Tóth Attila részvételét.  
Az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot: 

• A szihalmi kút átadása megtörtént. A víz minőségről szóló tájékoztatás ki van téve a 
Művelődési ház hirdetőjére. Nagyon jó minőségű, kellemes ízű a víz. Vannak olyanok 
a faluban, akik rémhíreket terjesztenek ezzel kapcsolatban. Elkészült a klórozó 
berendezés, de nincs rá szükség, mert annyira jó minőségű a víz. Ezzel kapcsolatban 
is voltak emberek, akik azt mondták, hogy itt mérgezés lesz. A jövő nemzedék 
örülhetne, ha ilyen minőségű vizet ihatna. A vízháznál épült meg, a jövő héten 
tisztítják a rendszert. Tudja, hogy vannak problémák a végeknél lévő összekötésekkel, 
ez kiderült a falubejárás alkalmával. Ennek megoldására fel fogjuk kérni a vízműt.  

• A falubejárás alkalmával minden területet bejárnak, hogy a problémákra fény 
derüljön, de szét is néznek a portákon, hogy a rendetlen dolgok megszűnjenek. Mert 
olyan nincs, hogy gazos és elhanyagolt a telek, az állatok szabadon járkálnak minden 
felé. Felszólítások lesznek utána, ha a rendbetétel nem történik meg, a büntetéstől sem 
riadunk vissza. Nem lehet nyakig érő gaz még ott sem, ahol nem laknak. Nem lehet, 
hogy egér-, patkányfészkek legyenek. Ha másként nem lehet, akkor az önkormányzat 
ezeket a területeket le fogja vágatni és a költségét meg kell fizetni. Együtt kell 
gondolkodni, együtt kell tenni. Nem szabad úgy gondolkodni, hogy nem szólok, mert 
baj lesz, mit fognak mondani.  

• Az úttal kapcsolatban is vannak már rémhírek. Mindenkinek meg van a rendje, 
amikor lezajlott a közbeszerzés, utána elkészül az ütemterv, utána bejelentési 
kötelezettség van. A Magyar Aszfalt nyerte el a pályázatot. Részletesen ismerteti az 
utak, járdák elkészítésének helyét és mennyiségét. Buszöböl is épül a Hunyadi úton, a 
befejezési határidő május vége. Nemsokára látni fogják, hogy emberek jelennek meg 
az utakon, akik különböző méréseket végeznek. Szeretnénk majd újra pályázni, hogy 
a kimaradt részen is legyenek jó utak, járdák.   

• A Hunyadi út állapota nagyon rossz, sajnos az nem hozzánk tartozik, nem lehet 
hozzányúlni. Sokszor jeleztük feléjük a problémát, megérkezett a tájékoztatás, hogy 
áprilisban megkezdik a kátyúzást, javítást. Amit lehetett, megtettük. Ha a kocsiban 
kár keletkezett és bizonyítani tudják, vagy baleset történik, jelentsék, mert így tudunk 
odahatni.         

• Nincs könnyű helyzetben az önkormányzat, igyekszünk visszafordítani a hiányt. 
Minden képviselő díjazás nélkül végzi a feladatát, kemény lépéseket kellett tenni, 
hogy talpon tudjunk maradni. Ha lesz ÖNHIKI pályázat az csak arra lesz elég, hogy a 
pályázatok önrészét fedezni tudjuk. A források szűkösek, önerőt kell fizetni. A 
testület mindent megtesz, hogy a legjobb döntések szülessenek meg.  

• Az óvoda felújítása 12 millió forintos tétel, erre is kimentek az ajánlati felhívások. Ha 
megkezdődik a beruházás a gyerekek egy kicsit szűkösen lesznek.  

• Az IKSZT pályázat elég hányatott utat járt be, hamarosan indul a közbeszerzése.  
• Az iskolára KEOP-os pályázat benyújtását tervezzük, többek között nyílászárók 

cseréje, fűtéskorszerűsítés szerepel benne, ami 30 millió forintos tétel.  
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• Ipari park és vásártér kialakítását tervezzük a 3-s út mellett. Keressük a pályázati 
lehetőséget rá.   

• A Polgármesteri Hivatalnál akadálymentesítés, és a nyílászárók cseréje szerepel a 
pályázatban. Nem voltak érvényesek a beadott pályázatok, át kellett állítani 
meghívásosra. Faluképet meghatározó épületekről van szó, ezért csak a 
műemlékvédelmi felügyeletével lehet elvégezni a munkát. A Polgármesteri 
Hivatalban csak faablakok lehetnek, amik egyedi gyártást igényelnek. Az 
akadálymentesítést is el kell végezni úgy, mint az orvosi rendelőnél. Amikor 
közbeszerzésre kerül sor, mindig megmozgatjuk a helyi vállalkozókat. De csak a 
törvény keretein belül lehet dönteni, a legjobb ajánlatot kell elfogadni, függetlenül 
attól, hogy szihalmi vagy sem. A közétkeztetés meghívásos volt, helyi vállalkozás 
mégis csak egy adta be.  

 
Drobilisch György: A könyvtár feletti helyiség után érdeklődik. Felajánlja segítségét az 
idegenforgalommal kapcsolatban.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Rossz tervezés volt, olyan hiba történt, amit nem nagyon 
lehet jóvátenni. A tervező asszony 1,6 millió forint helyett 16 millió forintot állított be, így 
elveszítettük a különbözetet, közel 32 millió forint a megvalósítás költsége. Most indul a 
közbeszerzési eljárás, 2011. novembere a befejezése, akkor lesznek meg a helységek, ami a 
falu hasznára válhat.  
 
Pecsmány János: A Szemerei út vége nagyon rossz állapotban van, nem lehet közlekedni, 
nincs járda.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A pályázatban benne van az a rész is. A Hunyadi út 
kátyúzása meg fog történni. Azért kérte, hogy fényképpel bizonyítsák a károkat. A 
kerékpárút alá van mosva, ami nagyon balesetveszélyes. Ha probléma van, azt jelenteni kell a 
hivatalban. Mezőszemere és Egerfarmos ugyanezzel a problémával küzd, de sajnos ez 
országos probléma. A bejárás alkalmával tapasztalta, hogy nem úgy történnek a dolgok, mint 
régen, hogy hóolvadás után az emberek rendbe tették az utcai részt is. Mindenki azt várja, 
hogy majd az önkormányzat rendbe teszi. Az időseknek segítséget tudunk nyújtani, a 
közhasznúak által. A bérpótló juttatásra csak az lesz jogosult, aki a saját környezetét rendben 
tartja. Természetesen más, ha idős emberről van szó, ebben az esetben megadjuk a segítséget.  
 
Szegedi László: Problémaként említi, hogy a szórakozó helyeken hajnal 4 óráig szólt a zene, 
ez az itt élő emberek gondja. 7 kocsma van a faluban, szükség van ennyire? A házuk előtt 
lévő kanyarban az út állapota borzasztóan rossz, a nyerges teherautók teljesen tönkreteszik, a 
szembejövő autóbusz nem tud elmenni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Egyes emberek joga csak addig terjed, amíg másokat nem 
sért. A problémát jelezni kell a jegyző felé.  

• Sajnos sokan a temető konténerét szemétlerakónak használják. Kamera felszerelése 
380 ezer forint körüli összeget tenne ki. Közös érdek lenne ez is. Senki nem látja, 
hogy kik hordják oda a szemetet? Így akarnak költséget megtakarítani, de az 
önkormányzatnak plusz költséget jelent.   

• A március 15-i ünnepség nagyon felemelő volt, az emberi beállítottságra jellemző, 
hogy az udvarát teledobálták műanyagpohárral, szalvétával. Azt tudni kell, hogy ezt 
saját költségén hozta a bort és a pogácsát. Ezért kell az emberi szemléleten is 
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változtatni. Itt volt az idősek napja, amikor 18 db tányért vittek el. Rengeteg sütemény 
volt, jutott mindenkinek, mégis pakolták a táskába.  

 
Joó Béláné: Sokszor figyelmezteti a gyerekeket, hogy az utcán ne dobálják el a szemetet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A közösség nevelő ereje abban rejlik, ha ezeket a dolgokat 
elmondják.  
 
Kemény László: Alapítványt szeretett volna tenni, de a takarékbetétkönyv eltűnt. Ezzel 
kapcsolatban érdeklődik. 
Ingyenesen felajánlja a feleslegessé vált vetőmagját.  
 
Dr. Kiss Pál: A szemétszállítással kapcsolatos diagrammot ismertet. (a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Bóta József Sándor polgármester: A szerződés 2004-ben került megkötésre, ami 2026-ig szól. 
Egy kiszolgáltatott szerződéskötés történt, ezt a szerződést felbontani nem lehet, de felbontás 
esetén 100 millió forintot kell fizetni. A díj összegét a Remondis határozza meg, ha 
kevesebbet állapít meg a Képviselő-testület, az Önkormányzatnak kell kifizetni. Amikor az 
összeg elfogadásra került, a testületnek ezt kellett szem előtt tartania. A 60 literes kuka 
igénybevétele esetén a díj különbözete elenyésző lenne. A mostani testület ebben az ügyben 
nem tud tenni semmit, nem lehet előrelépést elérni. Tiszafüred és Mezőkövesd szavazati 
aránya olyan, hogy lesöpri a kistelepülések szavazati arányát, nem tudunk mit tenni.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: A hulladékgazdálkodási törvény szerint a 2004. év előtti 
technikával nem működtethető a helyi szeméttelep, be kellett zárni. Az akkori testület 
kényszerhelyzetben volt. Előnytelen szerződés lett megkötve, ez a probléma nemcsak 
Szihalmot érinti. Igaz, hogy a testület határozza meg a díjat, de a Remondis által közölt ár 
alapján, ettől eltérni csak akkor tudnánk, ha a különbözetet az önkormányzat hozzáteszi. 
Sajnos szociális kompenzációra nincs lehetőség.  
 
Farkas József képviselő: A cég hátterében egy német befektető áll, sajnos támadhatatlanok.  
 
Dr. Kiss Pál: A kétes szállítás nem megoldható? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Közegészségügyi előírás nem teszi lehetővé. Teljesen 
tehetetlenek vagyunk, ezt a különbözetet nem tudjuk bevállalni.  
 
Keszi József: Problémaként veti fel, hogy sok helyen a fák hozzáérnek a vezetékhez.  
 
Bartók Tibor: A falut három helyen veszélyezteti a víz, ami a falura nézve nagy veszélyt 
jelent.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az ÉVIZIG végzi a karbantartást, inkább az alsó rész az, 
ami a veszélyes. Karácsony második napján volt belvízveszély több helyen. Mindig kiderül, 
hogy azért van, mert a helyi árkok nincsenek karbantartva. Szeretnénk pályázatot beadni 
belvízelvezetésre, ezzel kapcsolatban történtek már egyeztetések.  
 
Bartók Tibor: A futballpályát elvették két tulajdonostól, államosították. Mennyibe került 
ennek a lekerítése?  
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Bóta József Sándor polgármester: Nem tudja, hogy mennyire kellett ez a kerítés és azt sem, 
hogy pontosan mennyibe került. Véleménye szerint kár volt rá kidobni a pénzt. Meg kell 
nézni, hogy ezekbe a kertekbe hogyan lehet biztosítani a bejárást. Nyissanak rá kaput, nem 
lesz belőle gond.  
Czégé Magdolna: A „Szilvás” felüli rész nagyon gazos, sajnos a férje meghalt nem tudják 
már rendben tartani. A Hunyadi út problémáját jelzi (gödör tömítése) 
 
Kemény László: A Bocskai útnál az árkot ki kellene mélyíteni, a végeket ki kellene vágni, 
akkor jobban lefolyna azon a részen a víz. Mindig el vannak iszaposodva.  
 
Pecsmány János: Hiába van kitéve a 10 tonnás tábla, mégis ott járnak a nagy teherautók 
(Rákóczi út-Bocskai út), az útra felhordják a sarat, nem is foglalkoznak vele. A rendőrségnek 
erre jobban oda kellene figyelni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Fotóval kellene dokumentálni, a rendőrség felé jelezni. 
Egy kamera elhelyezése nagyon drága dolog. Aki ott lakik, figyelje és fényképezze le.  
Az oktatást szeretnénk tovább bővíteni, sajnos a demográfiai mutatók leszálló ágban vannak, 
egyre kevesebb gyerek születik. Társulással megoldható lenne a létszám. A másik lehetőség a 
minőségi oktatás. A vonzerővel kellene a létszámot magasabbá tenni, hogy biztosítva legyen 
az utánpótlás. Ezért szeretnénk új művészeti ágakat beindítani. Fontos, hogy a gyerekek 
kapcsolódjanak a hagyományokhoz, mert a múlt nélkül nincs jövő. Ismerteti Gulyás László 
tájékoztatását.  
A kistelepülések lehetőségei korlátozottak, de minél jobban urbanizálódik a világ, annál 
nagyobb igény lesz a falusi környezetre. Terveink között szerepel, hogy a civil szervezetek a 
sportpályán megrendezik a május 1-i ünnepséget. A falunap a búcsúval egybe lenne kötve, 
három napos rendezvény keretében, Kemencés falunap elnevezéssel. A Zsóryból is ide 
lehetne csábítani az embereket. Lenne még az október 23-i ünnepség, az idősek köszöntése, 
ami az adventhez kapcsolódna. Felmerült még benne a szüreti fesztivál megrendezése is. 
Minél több időt töltünk egymással, annál jobban megismerjük egymást, annál jobban érezzük 
magunkat. Ehhez kéri mindenkinek a segítségét. Mindig a jót kellene meglátni a másikban, 
nem a rosszat, a hibákat.  
 
A közmeghallgatáson több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Bóta József 
Sándor polgármester 19.30 perckor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2011. március 26.  
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
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