Segítség kérése!
Az sem volt egyszerű, hogy az
eredetileg Levente-otthonnak épült,
később sokáig Moziként, majd
Kultúrházként működő jelenlegi
Faluházunkat felújítsuk, ezt, mint
láthatják, a Csanytelek Község
Önkormányzata jó - konszolidálásra
nem szoruló - gazdálkodásáért kapott
pénzből megvalósítottuk.
Az építészeti megújulás azonban
„csak” a forma, az igényes,
sokoldalú, több generáció számára is
megfelelő
tartalommal
való
megtöltése azonban semmivel nem
könnyebb, éppen ezért jóval több
embert igénylő feladat.
Kérem, segítsék önkormányzatunkat ötleteikkel, elképzeléseikkel, hogy milyen programokat
szeretnének részt venni, de legalább látni, a megújult Faluházban! Néhány ötlet már van: a
megnövelt alapterületű színpad lehetőséget teremt legalább kamaradarabok előadására – a
későbbiekben akár saját színjátszó kör (melynek egykor komoly hagyománya volt falunkban)
megalapításával, helyi előadások szervezésére. Az internet, illetve a beszerelt technika alkalmas
plug-in koncertek műszaki háttereként működni, de akár filmvetítésre is, persze ne a hagyományos
mozira gondoljanak, hanem a You Tube kínálta lehetőségek felhasználására. Beszéltünk néptánc
csoport létrehozásáról, de a művészeti szakkörök iránt érdeklődőknek is szívesen biztosítanánk
lehetőséget. Sorolhatnám még, de szeretném, ha Önök is visszajeleznének: egyrészt egyetértenek-e a
felsorolt „kínálattal”, másrészt saját javaslataikat – akár kisebb közösségekét is – érdeklődéssel
várjuk! (Ötleteiket akár a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett ládába is bedobhatják, vagy
az Ügyfélszolgálaton, az önkormányzati képviselőknek, és természetesen nekem is átadhatják.)
„Lakjuk be” minél színesebben ezt a jobb sorsra érdemes házat, hiszen igazából az „Amnézia
diszkóként” való üzemelése óta - illetve amióta a falu 2003-ban visszavásárolta az épületet -, nem
volt méltó és valós funkciója.
Bizonyítsuk be közösen, hogy lehet és kell pezsgő közösségi életet kialakítani falunkban! Ezt az
igényt egyébként többen meg is fogalmazták a 2014-es önkormányzati választás alkalmával,
mostanra tudtuk megteremteni ennek feltételét, a járás egyik legszebb közösségi terének
kialakításával!
A Faluházban nem tervezünk alkohol tartalmú italokat árusítani, viszont jövő nyárra olyan egyedi és
megfizethető kínálattal fog rendelkezni majd az ottani büfé, amely reményeink szerint „le fogja
ültetni” a térköves teraszon felállítandó napernyők alá a fiatalokat.
Még egyszer tisztelettel kérem, segítsék a Faluház „életre lehelését” – meggyőződésem szerint
csak akkor lesz elfogadott a ház és benne a programok, ha közösen találjuk ki a jövőt!
Forgó Henrik, polgármester

