Tisztelettel és szeretettel köszöntöm megjelent kedves tagtársainkat és
vendégeinket!
Ezúton szeretném megköszönni, hogy jelenlétükkel megtisztelik a Siójutért
Faluszépítő Egyesület 2018-as évet lezáró közgyűlését.
Az elmúlt évet a röviden szeretném ismertetni.
A 2018. évet – szinte már Újév napján – pályázatírási teendőkkel kezdtük. A
rövid határidő ellenére szép álmokat írtunk le. Viszont az áprilisi elutasítás
sokkhatásként ért mindenkit. Szeptemberben mégis kaptunk egy
meglepetésszerű pozitív választ, miszerint az igényelt összeg egy részét
megkapjuk, (500.000 ft). Ezt kiegészítve egyéb anyagi segítséggel
megvalósítottuk régi vágyunkat: a közgyűlésre új bútorzattal gazdagodott a
Faluház – a régi, két évtizedig használt székek és asztalok helyett.
Ez a megújulás nem csak Faluházunkban, hanem az Egyesület tagságában is
észrevehető. A tavalyi esztendőben többen is megkerestek azzal a céllal, hogy
szívesen csatlakoznának Egyesületünkhöz. Számunkra ez egy olyan bizonyíték,
amely megmutatja, hogy a céljaink, amelyet kitűztünk magunknak, sok
embernek tetszik, részvételükkel erősítenek bennünket.
Nőnap alkalmából újfent megtelt a Faluház. Szívesen segítettünk az
Önkormányzatnak falunk hölgyeinek köszöntésében.
Az első köztéri Kossuth szobrot március 15-én, Siómaroson tavaly is
megkoszorúztuk.
Az áprilisi virágosítás, parkosítás alkalmából sajnos megint csak kevesen
jöttünk össze, de az a kis csapat annál nagyobb lelkesedéssel végezte feladatát,
és még arra is jutott idő, hogy a sióparti fasort végigjárjuk és formázzuk,
metsszük. Bízom benne, hogy idén ezt nagyobb létszámmal tudjuk
megismételni.
Gyermeknapi kirándulásunk célállomása Budapest volt. A csodás időjárás is
segített abban, hogy a gyermekek és a felnőttek is egyaránt jól érezzék magukat.
Jártunk a Várnegyedben, a Sándor-palota előtt figyeltük, hogy élő emberek
állnak-e a díszőrségben. A budapesti látképben mindenki gyönyörködött. A
Margit szigeten – az idő rövidsége miatt – kisvasúttal mentünk körbe, de az a
béke és nyugalom, amit a hely árasztott, így is átjött. A Csodák Palotája

természetesen a gyermekek részére volt hatalmas öröm, amit a hazaúton
többször is emlegettek.
A 6 civil szervezet Együttműködési Megállapodása, amelyet minden évben
március 15-én írunk alá, ennek keretében immár negyedik alkalommal
vendégeskedtek nálunk a torontálvásárhelyi gyerekek. A búcsúvacsorát
egyesületünk készítette, itt, a Faluházban.
A hetedik Siójuti Sióparty megszervezésében és lebonyolításában is
közreműködtünk, segítettük az Önkormányzat munkáját, akik a tavalyi
esztendőben is jelentős összeggel támogatták éves munkánkat. Ezt a támogatást
ezúton is szeretnénk megköszönni.
A tavalyi évben is közreműködtünk a siójuti szép korúak köszöntésében, az
Idősek napján. Hekeli Tünde segítségével ízletes uzsonnát készítettünk a
megjelent vendégeknek.
A falu adventi koszorúján mi gyújtottuk meg a 4. gyertyát. Bertáné Szakálas
Andrea által összeállított karácsonyi műsort a siójuti gyermekek adták elő, majd
ezt követően forralt borral, meleg teával és mézeskaláccsal vendégeltük meg a
szép számban megjelent közönséget.
A szépen felújított főútvonal mentén, a köszöntő táblák megújítása is
időszerűvé vált, melyeket már a tavalyi esztendőben megrendeltünk és az
önkormányzat előkészítő munkái után nemsokára újfent köszöntik a
településünkre érkezőket. A felújítás költségeit Egyesületünkhöz beérkezett
SZJA 1%-okból fedeztük. Ezúton is köszönet mindazoknak, akik minket
támogattak adójuk 1%-val!
Ilyen sok, szépen lebonyolított rendezvény felsorolása után csakis hasonló
folytatásban bízhatom. Erre a bizakodásra az ad nekünk okot, hogy most is ilyen
szép számmal megjelentek meghívásunkra.
Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a belénk vetett bizalmat!

