2015. február

xx Eseménynaptár

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

Sokat tesznek a fejlődésért
Több rendezvénnyel is
igyekeznek kiszolgálni a
lakosságot.

„Folyamatosan azon dolgo
zunk, hogy településünk épüljön,
szépüljön és hogy minél több prog
ramot tudjunk a lakosságnak szer
vezni – mondta Korán István Attila
Vatta polgármestere. – Az elmúlt
évben több pályázatunk is megva
lósult: bővítettük az óvodánkat és a
játszóterünket, műfűves sportpálya
épült, kialakítottuk a fedett őster
melői piacunkat, a közösségi teret
konditeremmel, a polgárőrbázist és
a pihenőparkunkat szökőkúttal. Ön
erőből aszfaltoztuk a Tavasz és Deák
Ferenc utcát, és a református egymáz
gyülekezeti háza is megújult.”
A település vezetője hozzátette:
a közfoglalkoztatás keretében –
melynek hatékonyságát miniszteri
elismerő oklevél támasztja alá – fo
lyamatosan karban tartják Vatta köz
területeit, a temetőket, a ravatalozó,
a játszóteret, a sportpályát, a kas
télyparkot. Ezen felül a csapadékvíz

Vatta.

Korán István Attila
polgármester

A vattai Pihenő Park 

elvezető árkokat is rendbe teszik va
lamint a belterületi közúthálózatot
is javítják. Mezőgazdasággal is fog
lalkoznak, konyhakerti növényeket
termesztenek melyet a közétkezte
tésben használnak fel. Terveik kö
zött szerepel a gyümölcsös bővítése,
császárfa ültetvény kialakítása.
„Természetesen idén is folytatjuk
a munkát, figyelemmel kísérjük a pá
lyázati lehetőségeket – folytatta Ko
rán István Attila. – A terveink között
szerepel az orvosi rendelő és a torna

2015. február

Vattai programok
Március-április: a katolikus templomban
pánsíp művész fellépése. Március 13: az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
167. évfordulójára rendezettt ünnepség.
Május 23: V. Gyermeknap és Bográcsfesztivál.
Június 27: Polgárőr Nap. Augusztus 1: Falunap. Augusztus 15: Szemere Kupa labdarúgó
torna. Október 10: Idősek Napja. Október
22: az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékünnepsége. December 4: Mikulás
ünnepség. December 23: Falukarácsony.

labdarúgó egyesületet, a karate cso
portot, a polgárőrséget –, továbbá az
egyházakat is.

Fotó: Mezővári Attila

terem felújítása, valamint a katolikus
temető előtti parkolóban Angyal Park
kialakítása melyben embernagyságú,
fából készült szobrok ábrázolnák a 14
stáció állomásait. Önerőből kívánjuk
megvalósítani a Petőfi utca aszfalto
zását és a zúzott köves útjaink javí
tását, az árkok, átereszek kiépítését
és javítását, a játszótér bekerítését
illetve az óvodában és játszótéren
lévő játékok rendbetételét. Megem
lítem még, hogy az önkormányzat
támogatja a civil szervezeteket – a

Sok rendezvény
Vatta mindennapjait sok rendezvény
színesíti, mint például a Gyermek
nap és Bográcsfesztivál, a Polgárőr
Nap, a Falunap, az Idősek Napja, a
mikulásünnepség, a Falukarácsony,
farsangok. Természetesen minden
évben megemlékeznek nemzeti ün
nepeink mellett a Vattán született
Szemere Bertalan születésének illet
ve halálának évfordulójáról is. A pol
gármester hozzátette: nagyon büsz
ke a helyi nevezetességre, az 1978-tól
iskolaként működő Odescalchi kas
télyra, valamint Kókáné Pásztor Éva
népi iparművészre, aki szűcsként
öregbíti Vatta hírnevét.
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