
A tatarozás egy része önerőből 
történt, a kollégák és a szociális 
munkások összefogásával.

*
Befejeztük a vízhálózat bővítési 

munkálatait, PNDL-es kormány-
alapból.

*
Jedden uniós pénzből befejez-

tük a sportöltöző felújítását. A fel-
avatása jövőben lesz, az első hiva-
talos meccs előtt rendezendő gála 
keretében.

*
Idén szeptemberben egy hétre 

újra vendégül láttuk testvértele-
püléseink küldöttségét. A magyar-
országi és szlovákiai vendégeknek 
– mintegy száz személynek – idén 
is változatos programmal kedves-
kedtünk. A vendégfogadás költ-
ségeit pályázati pénzekből álltuk, 
hiszen az év első felében 14 ezer 
eurót nyertünk erre a célra.

*
Belefoglaltuk az idei költ-

ségvetésbe és el is készítettük 

a helyi fejlesztési tervet. E terv 
rendkívül fontos, mert nélküle 
jövő évtől nem lehet uniós pá-
lyázatot leadni.

*
Lassan, de biztosan halad 

a községet átszelő megyei út 
felújításának ügye. Bár ez a Ma -
ros Megyei Tanács projektje, 
az ötlet még 2016-ból szárma-

zik, amikor polgármesterré vá -
lasztottak, és köszönettel tar-
to zom a megyei tanácsnak, 
hogy kérésemet meghallgatva 
hamaro san nekiláthatunk a mun-
kálatoknak. A kivitelezési szer-
ződést  már aláírták, a munká-
latokra 44 hónapot szánnak, és 
várhatóan jövő év első felében 
kezdődnek.

Megújult a község villanyháló-
zata, ez az Electrica szolgáltató 
hatalmas projektje, és rendkí-
vül fontos megvalósításként te-
kintünk rá, hiszen a munkálat 
eredménye egy stabilabb háló-
zat, gyakorlatilag ma már nem 
akadozik az áramellátás minden 
kisebb viharnál.

*
Örömünkre szolgál, 

hogy bővült a község 
egészségügyi kínálata. 
A nyáron fogászat nyílt 
Jedden, a Néptanács utca 
1B. szám alatt. A gye-
rekek ingyenes ke-
zelésben részesül-
nek. Jedd község 
polgármesteri hi -
vatala még az év 
elején hirdetett 
nyílt versenytárgya-
lást a helyiség kibér-
lésére, és a fogászat 
nyerte meg a licitet.

A megvalósítások felsorolá-
sa végén külön megköszönöm 
kollégáim munkáját, odaadá-
sát és erőfeszítését azért, hogy 
a munkahelyi kötelezettségeik 
mellett a fakultatív tevékenysé-
gekben is részt vettek, és egyre 
erősödő, összetartó közösségé 
kovácsolódtunk.

*
Év végéhez közeledve azt kí-

vánom önöknek, hogy legyen 
bátorságuk mindig a lényeges 
dolgokkal foglalkozni, töltse 

meg szívüket a szeretet, öröm 
és kedvesség. Legyen egy 

sikeres évük, egészség-
ben, jó létben és élmé-

nyekben ne szenved-
jenek hiányt. Áldott 

karácsonyt és 
boldog új évet 
kívánok!

Közösségi élmény: együtt ünnepeltük március 15-ét, és együtt készültünk a karácsonyra

Agrádon is pontra tettük az iskola udvarát

Kívül-belül felújítottuk a polgármesteri hivatal épületét

Felújítottuk a jeddi sportöltözőt

Idén is meglátogattak a testvértelepüléseink
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Mi vár ránk jövőre?

Legfontosabb projektjeink, céljaink jövőre:
1. Előkészítjük az összes községbeli utca aszfaltozásának doku-
mentációját olyan formában, hogy bármilyen pályázati kiírásra 
beadható. Intenzíven követjük az aszfaltozásra lehívható pénze-
ket, a dokumentumcsomókat több, 1 millió euró értékű beruházá-
si szakaszonként állítjuk össze.
2. Készülünk arra, hogy Kebele, Kebeleszentivány és Agárd csatla-
kozhasson a szennyvízhálózatra. A jeddi munkálatokra megnyert 
pályázati kiírás nem tette lehetővé, hogy a községhez tartozó 
három falut is belefoglaljuk a projektbe, de nem fogjuk kihagyni 
ezeket a helységeket sem. A tervek készen állnak. A jeddi rendszert 
úgy terveztük, hogy a falvak rácsatlakozhassanak, és az megbírja a 
három település kanalizálásának terhelését.
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