
Tisztelt Murarátkai Lakosok, Kedves Vendégeink!

A karácsony elmúltával,  amely szeretet  adott  a családokban,
ennek érzésével léphetünk át az új esztendőbe.

A legtöbben ígéretekkel kezdik az új évet. Az ember alapvető
tulajdonsága,  hogy megújulásra vágyik,  akarja  a  jobbat  és a
szebbet.  Van-e  olyan,  aki  az  új  év  kezdetén  ne  készítene
számvetést  az  előző  évről,  ne  mérlegelné  az  eltelt  idő
történéseit, hibáit és eseményeit.

Minden számvetés eredménye egy újabb, nehezen betartható
fogadalom, ígéret,  egy sokkal  eseménydúsabb és sikeresebb
esztendő tervezése.

Alapvetően  nem  vagyunk  egyformák,  mindenkinek  más  az
elképzelése,  más  ambícióink  vannak,  mások  számukra  az
értékesebb dolgok. 

Abban azonban úgy vélem, mindannyian egyet érthetünk, hogy
az  új  esztendő  napjait,  nagyobb  szeretetben,  jobb
egészségben, biztosabb hátérrel tölthessük el.

A  tavalyi  évben  egy  új  közösségbe  kerülhettem,  amely
számomra hatalmas kihívást és egyben megtiszteltetést jelent.
Úgy gondolom, a település valamennyi lakójával azon tudunk
dolgozni az új esztendőben és az elkövetkezendő években is,
hogy településünk élhetőbb, összetartóbb legyen, és egymásra,
szomszédjainkra  való  odafigyeléssel  élhessük
mindennapjainkat. 

Ennek a nagy családnak számos közös vágya, reménye lehet.
Ezek a hétköznapibb dolgoktól kezdve a legmélyebb érzésekig
terjedhetnek.  Vágyunk  arra,  hogy  itthon  érezzük  magunkat
településünkön, ahol jó megpihenni, kikapcsolódni, ahol vannak



barátaink,  ahol  biztonságban  tudhatjuk  magunkat,
gyermekeinket, szüleinket és nagyszüleinket.

Úgy  gondolom,  ez  az  új  évi  köszöntő  nem  arról  kell,  hogy
szóljon,  hogy  milyen  pénzügyi,  gazdasági,  önkormányzati,
települési problémák vannak. Ezek voltak, vannak és lesznek,
és remélem, hogy a képviselő testülettel azért dolgozunk majd
együtt,  hogy orvosolni tudjuk a gondokat és tervezni tudjuk a
jövőt. Bízom abban, hogy a közös munkával jobbá tudjuk tenni
településünk mindennapjait.

Úgy vélem ebben a számomra még rövid időszakban, amióta
együtt  dolgozhattam  Önökkel,  nagyon  sok  értékes  tanácsot,
észrevételt  és  segítséget  kaptam.  A  településen  sok  olyan
személlyel találkoztam, akik tenni akarnak a településükért, akik
önzetlenül  segítették  munkámat.  Természetesen  jelentkeztek
megoldandó  problémák  is,  amelyeket  igyekeztünk  orvosolni
lehetőségeinkhez mérten.

Az időben mindig  csak előre szabad tekinteni,  hisz  ez viheti
előre az embert, a családot, a közösséget. Köszönöm minden
murarátkai  lakosnak,  az  önkéntes  segítőknek,  a
falugondnoknak,  a  közmunkásoknak,  a  vállalkozóknak  azt  a
munkát, amelyet eddig végeztek, amellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy településünk szebbé és jobbá válhasson.

Shakespeare-t  idézve:  „Ha  összekapcsoljuk  többek  életét  és
munkáját,  együttesen  mindnyájan  sokkal  messzebbre  jutunk,
mint külön haladva bárki eljuthatna.”

Istentől áldott, boldog és eredményekben gazdag új esztendőt
kívánok a település minden lakója és a vendégeink számára!

Köszönöm a figyelmüket!  


