Találkozó a szlovák lakótársakkal

Az elmúlt évek során több, mint 15 üresen álló ingatlant vásároltak meg
településünkön a szomszédos szlovákiai - elsősorban Kassa környéki –
állampolgárok. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az új lakótársaink egyre
jobban beilleszkedjenek a falu közösségébe. Ebből kiindulva rendszeresen
tartunk baráti találkozót velük, amelynek keretében részben tájékoztatást adunk
a település aktuális fejlesztéseiről, másrészt áttekintjük az együttműködés napi
kérdéseit is.
A legutóbbi találkozót április 28-án tartottuk a Közösségi Házban, amelyen szép
számmal megjelentek a meghívott lakótársak és a képviselő testület tagjai
mellett jelen volt Baranyai Tiborné a Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője.
A beszélgetés első részében a polgármester tájékoztatást adott a patakmeder
felújításának befejezéséről. Megköszönte a munkálatok során tanúsított segítő
együttműködést. Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket a már elnyert pályázati
projektek előkészületeiről. Ennek keretében tájékoztatót adott a csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítésének a közeljövőben meginduló munkálatairól
(tervezett befejezési határidő:2019.02.28). A Pányokot Telkibányával összekötő
mezőgazdasági út projektnél jelenleg a közbeszerzési eljárás indult el (tervezett
befejezési határidő:2019.12.31.). A polgármesteri hivatal, orvosi rendelő és
könyvtár energetikai korszerűsítésére ugyancsak rendelkezésre áll a forrás, a
projekt
indításának
előkészületei
folynak
(tervezett
befejezési
határidő:2020.09.30). Napirenden és előkészítés alatt van az iskolaépület külső
tatarozása is. A találkozó résztvevői elismeréssel vették tudomásul az
önkormányzat erőfeszítéseit a település fejlesztése érdekében.
A találkozó második részében a polgármester köszönetet mondott a jelen
lévőknek a környezetünk szépítése érdekében végzett tevékenységért. Egyre
több ingatlanon komoly felújítások folynak, amelyek a faluképet is javítani
fogják. Ugyancsak köszönetet mondott azért is, hogy egyre többen
bekapcsolódnak a kulturális és egyéb rendezvényeinkbe, ami erősíti a személyes
kapcsolatok mélyülését.
A megbeszélésen két problémakör kapott külön is nagy figyelmet. Az egyik a
parkolási nehézségek feloldása. A betelepüléssel egyidejűleg örvendetesen
megszaporodott a településen a gépkocsik száma. A szűk útcán, vagy a
közterületeken való parkolás azonban esetenként akadályozza a forgalmat.
Például a szemétszállító gépkocsik nehezen tudnak továbbhaladni, vagy télen a

hókotró találkozik akadállyal. Mindezek áthidalására a polgármester kérte a
lakókat ( mind a már őslakókat és az újonnan érkezetteket), hogy lehetőleg az
ingatlanon belül parkoljanak, vagy látogatók esetén ajánljuk a Közösségi Ház és
a temető melletti parkolási lehetőséget.
Egy másik problémakör volt az építési törmelék elhelyezése. A településen erre
alkalmas terület nincs, ezért mindenkinek gondoskodni kell a konténeres
elszállításról. E kérés teljesítése azért is fontos, mert az önkormányzat mindent
megtesz a környezet tisztántartása érdekében, a település szépítésében. Az
elmúlt évben elismerést kaptunk a Virágos Magyarországért mozgalom
keretében a település szép környezetéért, a turisztikai vonzerő növeléséért. Jó
lenne, ha ebben a tekintetben is együttes felelősséggel tennénk meg a
célravezető további lépéseket.
A jó hangulatú találkozó végén megállapodás született arra, hogy a napi
kapcsolattartáson kívül a jövőben is tartunk hasonló találkozókat.
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