
Tisztelt Ünneplők!

Ugye ismerik azt a mondást, hogy „Ültess egy fát, és nem éltél hiába.” És ugye

megértik, ha polgármesterként ezt egy kicsit átalakítom, és azt mondom: teremts

legalább egy munkahelyet, és a mandátumod nem volt hiába. Azt hiszem, aki

napjainkban arra vállalkozik, hogy egy közösséget vezessen, annak aligha

akadhat fontosabb feladata, minthogy munkahelyeket teremtsen azoknak az

embereknek, akiktől bizalmat kapott.

A bizalom és az elszántság azonban ehhez nem elég. Ehhez társak kellenek.

Olyan tagjai a közösségnek, akik nemcsak a saját sorsukat, javukat tartják szem

előtt, hanem gondolnak a közösség, a mi közösségünk többi tagjára is. Mert

tudják, hogy a saját boldogulásukhoz a közösség, a község boldogulása is kell.

A jövő Kengyele ugyanis csak így épülhet.

És a jövő Kengyele – ahogy az itt ma is látható – folyamatosan, és remélem,

feltartóztathatatlanul épül. Mert vannak például olyan vállalkozóink, mint

Baczúr Mariann. Aki kitart Kengyel mellett, aki nem viszi máshová a

vállalkozását, aki minden nehézséget legyőzve itt akar fejleszteni, fejlődni és

boldogulni. És, aki ezzel a kitartással itt, nekünk teremt új munkahelyeket, ami

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy továbblépjünk.

Az elmúlt fél évben jó volt ennek az új autó-, tartály- és kamionmosónak az

épülését látni. Mert jó volt tudni, hogy már az építkezés is nagyon sok dolgos

embernek ad munkát. És jó volt arra gondolni, hogy ha végre elkészül, lesznek

olyanok, akik tartós és biztos megélhetéshez jutnak itt helyben, Kengyelen.



Polgármesterként és kengyeliként is nagyon vártam ezt a mai napot, mert

közösen megmutattuk, hogy amit elhatározunk, azt akkor is megvalósítjuk, ha

néhányan, ha már segíteni nem tudnak, csak gáncsoskodnak. Úgy szeretném, ha

ez a munkahelyeket teremtő beruházás egy kicsit visszavágna abból a buta

mentalitásból, amikor a saját tehénkénk elpusztulása feletti bánatunkra csak a

szomszéd tehenének az elpusztulása hozhat gyógyírt. És végre tudnánk örülni a

mások sikerének, és a mások sikerében meglátnánk a saját boldogulásunkat.

Mert a jövő Kengyele csak így építhető tovább. Ma felavatunk egy

kamionmosót, közben dolgoznak a megszépülő orvosi rendelőnkön, közben

pedig már a következő nagy lépésre készülünk. Örömmel jelentem be, hogy

Martfűvel aláírtuk azt a koncessziós szerződést, amelynek köszönhetően

elkészülhet végre a Kengyel-Bagimajor-Martfű kerékpárút. Amit annyira

vágytunk, és ami innen néhány lépésre kezdődik majd.

És, ami számomra ugyanazt jelképezi, hogy a jövő Kengyele épül.


