Boldog Újévet kívánunk!
Január elején így köszönünk egymásnak. Ahhoz, hogy az egész falunak valóban boldogabb legyen
az előttünk álló év, mindenkinek erre kellene törekednie. Az Önkormányzatnak tennie a tőle telhetőt, a
lakosságnak pedig a kulturált együttélés szabályait kell követni.
Röviden szinte csak ennyiből áll a recept, hogy jól érezzük magunkat kisfalunkban. Természetesen az egyén
boldogsága nem ettől függ, de az, hogy Ipolytölgyesen élni egyre jobb legyen, - ez a célunk közös. Év elején
célszerűnek látjuk áttekinteni, hogy mitől is lehet boldogabb a tölgyesi élet:
Az Önkormányzat továbbra is azon dolgozik, hogy a falu minél komfortosabb legyen.
Az utak felújításából már csak a templom melletti szakasz maradt. A Petőfi utca keleti felén újul meg idén
a járda. Ezzel gyakorlatilag valamennyi utcánk és járdánk újszerű állapotú lesz. Ez is része a
közérzetünknek, de ezen kívül még sok minden más is. Ahogy a korábbi években, úgy idén is szeretnénk
jónéhány fejlesztést végrehajtani.
Ahhoz, hogy ezeket a beruházásokat még inkább magukénak érezhessék a Tölgyesiek, - ahogy tavaly meg
tavalyelőtt is, - most is várjuk azokat a felelősen gondolkodó embereket, akiket érdekel a falu fejlődése, sőt
ötleteik is vannak, jöjjenek el
a falufejlesztési fórumra január 29-én,hétfőn este öt órára a Művelődéi ház kistermébe.
A Képviselő testület megvitatásra bemutatja az idei évre tervezett fejlesztéseket. Várjuk a jobbító szándékú
javaslatokat, észrevételeket.
Jól esik visszaemlékezni arra, hogy a Kossuth utca déli oldalán lévő út aszfaltozása is egy fórumon tett
javaslat alapján került be az éves tavalyi tervbe. De a Világháborús emlékmű felújításáról is ebben a
teremben indult el a tervezés. A Képviselő testület fontosnak tartja, hogy a lakosság a tervezés időszakában
véleményezhesse azt, hogy mire költsük el a tárgyévben rendelkezésünkre álló anyagi forrásokat.
Ipolytölgyesen átlagon felüli színvonalú szolgáltatásokra törekszik az Önkormányzat, de fokozott
elvárásokat is támasztunk a lakosság felé. Az Önkormányzat az összes itt élő érdekét képviseli. Adott
esetben az egyéni érdekekkel szemben. Ez konfliktusokkal jár, de a közbiztonság, a köznyugalom, a közjó
meg kell, hogy előzze a magánérdeket. Emellett az egyéneknek, családoknak az önkormányzatot érintő
konfliktusainál is a törvényességet kell érvényesítenünk, illetve a kiváltó ok megszüntetésére kell
törekednünk.
A megújuló közterületeink gondozása és használata is csak úgy lehet eredményes, ha világos és
mindenki által tiszteletben tartott szabályok között történik. Az eddigi gépesítésünk eredményeként most
már kijelenthető, hogy senkinek sem kell a háza előtt lévő közterületen nyírnia a füvet. Ezt az
Önkormányzat munkatársai végzik. A járdákról a havat is egyre hatékonyabban, hómaróval és traktorral is
takarítjuk, de a házak előtti csúszás veszély elhárításának felelősségét ezzel az Önkormányzat nem
veszi át! Különösen veszélyes tud lenni a járdára vezetett ereszcsatornák megfagyott vize! Továbbra is sok
a szemét a közterületeken. Hetente legalább egyszer kénytelenek vagyunk összeszedni, hogy ne kelljen
szégyenkeznünk.
A múlt évben a legtöbb lakossági panaszra az utcákban szabadon kószáló ebek adtak okot. Idén
határozottan fellépünk ez ellen. Általában mindenki számára köztudott, hogy ingatlanának melyik oldali
kerítésének a rendben tartása a feladata. A kutyák tartására vonatkozó állatvédelmi törvény betartását az
Önkormányzatnak kell ellenőrizni, illetve a szükség esetén eljárni. A decemberi hírmondóban erről írtakat
ajánljuk figyelmükbe.
Ahogy már akkor előre jeleztük aktuális a háromévenkénti kötelező eb összeírás. Ehhez a nyomtatványt a
Hírmondóhoz mellékeltük. Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt legkésőbb január 31. munkaidő végéig
juttassák el a Községházára. Munkaidőn kívül a nyomtatvány a postaládába is elhelyezhető.

Sokak életét megnehezítő kellemetlenség a patkányok elszaporodása azokban az udvarokban, ahol a
védekezésre nem fordítanak elég figyelmet. Az ilyen hanyagságnak a szomszéd is látja a kárát. Ezért a Képviselő
testület úgy döntött, hogy szakirányú vállalkozás szolgáltatásának igénybevételével - az Önkormányzat költségén
- a patkányokat egész község területéről kiirtjuk. Ennek érdekében minden tölgyesi ház udvarán kell
leraknunk a háziállatok számára nem hozzáférhető módon mérget. A falu teljes patkánymentesítéséhez minden
lakos együttműködésére szükség van. Az irtás megkezdése előtt részletesen tájékoztatjuk a lakosságot a
tudnivalókról.
Az elmúlt két évben összesen közel négyszáz fát ültettünk a falu bel- és külterületén. A belterületen lévő
gyümölcsfákat kisajátíthatja az, akinek a háza előtt áll, de ekkor természetesen nem csak a gyümölcse az övé,
hanem a gondozása is az ő dolga. Ezeket a fákat tavasszal jól láthatóan meg fogjuk jelölni. A többi fáról bárki
szabadon szedhet gyümölcsöt.
Szükséges emlékeztetni a lakosságot a Környezetvédelmi rendeletünk 6.§ 1. pontjára: belterületen égetni
csak kedden egésznap, szombaton pedig délig szabad.
Sajnos gyakran szegik meg ugyanezen rendeletünk 15.§ 2. pontját: vasárnapokon, ünnepnapokon
robbanómotoros gépekkel (láncfűrész, fűnyíró) nem szabad dolgozni. Bár nincs a rendeletben, de temetés idején,
halottak napján is nagyon zavaró ez. Kérjük, szervezzék úgy a munkáikat, hogy ne zavarják az egész falut a
pihenés és elcsendesedés idején.
Az utak és járdák kialakításánál a lakók érdekeit messzemenően figyelembe vettük. Törekedtünk arra,
hogy minden ház előtt lehessen a forgalom zavarása nélkül legalább egy autónak parkolni. Kérjük szabadon
hagyni a járdákat! Ahol két méter széles járda van, ott arra van szükség a kerekesszékesek mozgásához.
A Kossuth utcában több ezer négyzetméteren töltöttük fel az eredeti talajszintet és vetettük el fűvel, hogy
esztétikus és könnyen ápolható felületeket kapjunk. Kérjük az autósokat, hogy fű megerősödéséig ne hajtsanak
rá. Sajnos erre sokan csupán lustaságból nem vigyáznak.
Sokat fejlődött a hulladékszállítás az elmúlt években. Egyre nagyobb a szelektíven gyűjtött hulladék
aránya, bevált az állandóan rendelkezésre álló sittes konténer a falu közepén. A hulladékszállítók kérése, hogy a
szelektív zsákba kerülő flakonokat „tapossa laposra”! Az üres, visszazárt palackokat nem tudják tömöríteni a
gyűjtés után, de már az elszállításnál is háromszoros helyet foglalnak.
Tisztelt Tölgyesiek, - tegyünk a boldogabb Újévünkért! Becsüljük, meg amit elértünk, szépítsük a
portáinkat, a házak elejét, hogy ne csak örömünk teljen utcáinkban, de büszkék is lehessünk lakóhelyünkre!
Ipolytölgyes Község Képviselő testülete.

Kedves Diákok! Kedves Szülők!
Mint az előző években idén is folytatódik
a „Győzd le Önmagad” Tanulmányi verseny.
Mivel elérkezett az első félévi bizonyítvány kézhezvételének
ideje,ezért kérjük a tanulóktól, hogy február 15.-ig
a bizonyítványokat juttassák el fénymásolásra
az önkormányzathoz vagy Váci Adriennhez .
Az értékelésről illetve a jutalmak kiosztásáról
a későbbiekben tájékoztatunk benneteket.
Váci Adrienn
Váci Adrienn

