
Falugyűlés 2010. november 25.
 

Tisztelettel köszöntök minden jelen lévőt, szeretnék köszönetet mondani a falu 

lakóinak, hogy bizalmukkal megtiszteltek, megválasztottak polgármesternek. 

Igérem tiszta szívemből, hogy becsülettel fogom szolgálni Önöket.  

 

A programomat szerintem már mindenki ismeri, de egy pár mondatban 

szeretném ismertetni. 

 

Először is az emberek között szeretnék élni, az emberekkel együtt tervezni, 

együtt megvalósítani elképzeléseiket: meghallgatni javaslataikat, ötleteiket, 

mindenkinek a véleményét, búját, bánatát, és ezeket orvosolni. 

 

Munkahelyekkel kapcsolatban csak röviden annyit, hogy utána kell járni, 

felkutatni, hogy milyen lehetőségek vannak.  

 

Sportról egy pár mondatot. A faluban létezik egy karate csapat, a mi gyerekeink, 

akik szenzációsan szerepelnek nemzetközi és magyar szinten. Óriási 

eredményeket értek és érnek el. Nagy szeretettel hívják őket környékünkön 

bemutatókat tartani. Nálunk is részt vettek a sport bálon.  

Ehhez kapcsolnám a labdarúgást, imádom és szeretem a focit, és 

támogatásommal biztosítom. Röviden el szeretném mondani, hogy idén a 

csapatunk a 13. helyen végzett. Remélem a jövőben jobban fognak szerepelni. 

Az idei sport bál november 13-án került megrendezésre, nagyon sokan 

megjelentek és ezzel is támogatták az egyesületünket és a sportolóinkat. A bál 

tiszta bevétele 640 ezer forint volt, ami az egyesület számlájára került. 

Szeretném mind a két sportot maximálisan segíteni anyagilag is. 

 



Itt megjegyezném, igaz nem a sporthoz tartozik, hogy több figyelmet és 

támogatást kapjon a színjátszó csoport, mert színvonalas és közönséget vonzó 

előadásokat tartottak. 

Az ünnepélyekkel és falunappal kapcsolatban csak annyit, hogy még színesebbé, 

színvonalasabbá kell tennünk. Itt főleg a falunapra gondolok.  

 

Továbbra is szeretném az időseket segíteni, vendégül látni. Az idén november 

27-én, vagyis holnapután, szombaton 11 órakor tartjuk az idősek napját a 

képviselő testület szervezésében. 

 

Elsődlegesek között tartom a falu lakóinak rendszeres és alapos tájékoztatását. 

Gondolok itt a falugyűlésre, fórumokra, és honlapunk frissítésére. Vissza 

szeretném hozni, újraéleszteni a Vattai Hírnököt. 

 

Hagyományőrző programok a környékbeli falukban, városokban nagyon 

népszerűek, remélem nálunk is az lesz, elképzelésem, hogy tavasszal bogrács 

fesztivált, ősszel pedig lecsó fesztivált rendezünk, sok helyi csapattal és sok 

vendég csapat indulásával. 

 

Beszélnünk kell, illetve megoldást találni az utakról, átereszekről, járdákról. Itt 

nagyon számítok a lakosság észrevételeire.  

A gépkocsi bejáratokhoz a gyűrűket térítésmentesen szeretném biztosítani, 

hozzá a sódert és a cementet is. A többi a lakó dolga. Aki nem tudja elvégezni a 

munkát idős, mozgáskorlátozott, egyedülálló, ott társadalmi munkában 

gondolkodom. Sokan jelezték, bármikor jönnek segíteni. Itt megjegyezném, 

hogy Farkas Zsolt kifestette az irodámat, Sütőné Editke pedig megvarrta a 

függönyömet. Ezt mind társadalmi munkában.  

 

Közvilágítás terén, ahol nincs, ott pótolni kell.  



 

Terveim között szerepel a falu még szebbé tétele: virágok, fák, cserjék, tuják 

ültetése, parkosítás. Ehhez kapcsolnám az iskola parkjának rendbe tételét, 

kialakítását.  

Elhanyagolt ingatlanok, telkek kezelése szintén nagyon fontos. Természetesen 

türelemmel és szép szóval, ha nem megy, akkor hatósági beavatkozással is.  

 

Ebédlő bérleti díja idegeneknek maradjon, de a faluban élőknek minimum fél 

árra csökkentsük.  

 

A szolgálati autót a falu ügyének rendezése érdekében használnom kell, és a 

lakosság szolgálatára is biztosítani szeretném, ha nagyon indokolt, sürgős 

esetben. 

Rossz idő esetén, hóban, lucsokban ebéd hordására is használható legyen. 

 

Elérkeztünk egy nagyon fontos gondhoz, nincs szennyvíz - csatorna hálózatunk. 

Meg kell találnunk a megoldást, keményen utána kell járni, hogyan lehet pénzt 

előteremteni rá. Elsősorban pályázat útján, sajnos a többit még nem tudom. 

 

Tartani szeretném a kapcsolatot az orvosunkkal, az egyházakkal, vállalkozókkal 

és a jó működéshez szükséges cégekkel, bankokkal, kívülálló emberekkel, 

illetve a szomszéd város, falvak vezetőivel. 

 

Nagyon fontos a lakosság biztonsága, ezért szeretném, ha a polgárőrség újra 

működne, a rendőrség gyakrabban járőrözne a faluban.  

 

December 23-án megrendeznénk az első falukarácsonyt, amit a hivatal előtt 

bonyolítanánk. Elképzelésem, hogy megépítenénk betlehemet, benne a három 

királyok, Mária. Az utcán sátrak, asztalok, amin sütemények, zsíros kenyér, 



forralt bor, illetve tea. Itt kérem a lakosságot, hogy süssenek, ki mit tud és ezt 

ajánlják fel a közösbe. Műsort adnak az óvodások, illetve az iskolások. Meg 

szeretném kérni a két egyházfőt, hogy tartson egy pár perces ünnepi beszédet. 

Karácsonyi zene, közös ünneplés. Mindenkit sok szeretettel várunk. 

 

Még egyszer köszönöm a bizalmat, a testületnek kívánok jó munkát és remélem, 

hogy maximálisan tudok rájuk számítani, segíteni fogják munkámat.  

 

Vatta, 2010. november 24. 

Korán István 

polgármester 


