Tisztelt Fűri lakosok, becses vendégek!
Az idei Falunapok Fűr község első írásos emlékének 750. jubileumának jegyében
zajlanak.
A községet először Fyur néven említik 1268-ban Komárom vármegye határának
leírásában.
A történelem során többféle módosított névvel jelölték a falut mint Fyr, Fwr, Fjúr.
1948-ban Rúbaň lett a község neve.
Ebben az évben emlékezünk meg
a Szent Imre nevét viselő római katolikus
neoromán stílusú templom építése kezdetének 110. évfordulójáról is. Őseink 1908ban kezdtek hozzá építéséhez az eredeti templom alapjain, ami az 1890-es
tűzvészkor leégett.
Fűr történelmének elválaszthatatlan része az az Együttműködésről szóló szerződés
kerek 20. évfordulója is, amely 1998 április 18-án lett aláírva Dömsöd magyarországi
nagyközséggel. Örömmel töltjük be e szerződés sorait
így ebben a pillanatban is
tisztelettel köszöntöm közöttünk Dömsödi barátainkat.
Községünk múltjára mi, Fűriek joggal lehetünk büszkék.
Elődeink történelme meghatározta jelenünket, ami jövőnk egyfajta csírája is egyben.
Nem szabad megfeledkezni gyökereinkről, ahonnan eredünk, a nagy dolgokról,
melyeket őseink tettek, de a hibákról sem, melyeket elkövettek.
Ha tiszelni fogjuk őseink történelmét és értékeit, gazdagságunkat felkínálhatjuk majd
a jövó nemzedékének, a községünkbe látogatóknak.
A múltban nem volt megfelelő figyelem fordítva az ingatlan kezelésére és
a pénzügyekkel történő jó gazdálkodásra. Az utóbbi években igyekeztünk ezt
a helyzetet orvosolni és hála istennek sikerült.
2014-ben elkezdtük a kultúrház felújítását. Kicseréltük a tetőt, ami elhanyagolt
állapotban volt, új radiátorokat, gázkazánokat, ablakokat, ajtókat szereltünk,
megjavítottuk a szennyvíz és vízvezeték hálózatát, csatlakozását, felújítottuk
a szociális helységeket. Ebben az évben hoztuk rendbe a kultúrház termeit és
külterét.
Nyitra Megye Önkormányzatának köszönhetően új függöny került a színpadra,
valamint új hang és fénytechnika lett biztosítva. Mi magunk is meggyőződhetünk
igyekezetünk eredményéről.
Az óvoda épületén kicseréltük az ablakokat a bejárati ajtókat műanyagra, felújítottuk
a szociális helységeket és a központi fűtést.
Biztonsági okokból, valamint, hogy védjük az emberek egészségét és a község
vagyonát, a 2015-ös évben szükség volt a tűzoltószertár garázsa feletti fa
tetőszerkezet és mennyezet javítására. Az épület hátsó részében fenntarási
munkálatok folytak, valamint fitness központ létesült.

A 2016-os évben felújítottuk a községi hivatal tetőzetét, ami előzőleg beázott,
kicseréltük az ablakokat műanyagra, a enteriőrt új irodai bútorral rendeztük be.
A javítást 2017-ben fejeztük be új homlokzat kivitelezésével.
A 2016-os évben új hálót vásároltunk a multifunkciós pályára, ami csak a teljes
általános felújítás után került felszerelésre. Ezekkel a munkálatokkal meg lett
szüntetve a játszótér minősíthetetlen állapota és a baleset kialakulásának lehetősége.
A biztonsági háló megvásárlását Nyitra Megye Önkormányzata által nyújtott
támogatás tette lehetővé.
A sportpályán az öltözőket újítottuk fel. Kicseréltük az ablakokat műanyagra,
kijavítottuk a teljes belteret.
Igyekeztünk örömet szerezni a legkisebbeknek is. Az óvoda területén fel lett újítva
a játszótér, a községi lakások mellett pedig egy új játszótér került kialakításra.
Növeltük a helyi könyvtár könyvállományát a Művészeti Alapból kapott nem
visszatérítendő eszközöknek köszönhetően.
Az alapiskola épületén kicseréltük a régi bejárati ajtót új műanyagra.
A község egész területén új közlekedési jelzőtáblákat helyeztünk el az előírásoknak
megfelelően szakértői projekt alapján.
A község központjában kamerarendszert szereltünk fel a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériuma által nyújtott támogatásból.
Új fedett buszmegállót létesítettünk, megerősítettük alapazatát.
Azért, hogy a temetkezéshez méltóságteljes kegyeleti helyet biztosítsunk, befedtük
a ravatalozó előtti teret.
Úgy az új, mint a régi temető kerítését is kicseréltük.
Vásároltunk traktort, pótkocsit, kis kaszálógépet és egyéb munkaeszközöket.
A sportpálya és a község területén is juharfák kerültek kiültetésre.
Azt gondolom, hogy a községi vagyon, gyarapítása szemszögéből tekintve sikeresek
voltunk, amire joggal lehetünk büszkék, hiszen főleg saját eszközökből sikerült ez,
ami bizonyíték arra, hogy a közös eszközökkel felelőségteljesen gazdálkodunk.
A közeljövőben a Párizs patakon keresztül vezető híd felújítását tervezzük.
Főleg árvízvédelmi intézkedéseket szeretnénk megvalósítani a község két
árvízveszélyes térségében, ami nem könnyú és anyagilag nagyon igényes feladat
lesz.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik segítenek szépíteni és gyarapítani
községünket.
Tiszteletem fejezem ki az önkéntes tűzoltóknak, Ešek Zoltán vezetése alatt, akik
méltóképpen képviselik községünket.
Sajnos labdarúgó merkőzéseket nem játszunk már több éve, de remélem, hogy rövid
időn belül pozitív változásra kerül sor.
Nagy segítséget nyújtanak a különféle községi rendezvényeken a vadászok.
Szívből mondok köszönetet a Fürjecskék vegyeskarnak és a Nosztalgia női karnak,
akik nemcsak színesítik és kellemessé teszik rendezvényeinket, de méltóképpen
képviselik községünket a széles környéken a Csemadok égisze alatt.

Nem utolsó sorban köszönetet mondok a tisztelt községi képviselő testületnek,
a község alkalmazottainak és minden jó Fűrinek, kis falunk gyarapításához nyújtott
segítségéért.
Tisztelt jelenlévők, kedves vendégek!
Végezetül engedjék meg, hogy kívánjak Fűr jelentős jubileumának ünneplése
jegyében feledhetetlen élményeket, egyben kellemes, boldog és békében eltöltött
életet ebben a gyönyörű községben.
Kívánom, hogy mindig fejlődjön és előre haladjon.
Köszönet minden polgártársnak, aki részt vett ezen ünnepség előkészületeiben és
szervezésében.
Köszönettel tartozom Nyitra megye önkormányzatának valamint
akik segítettek bebiztosítani ezt a méltóságteljes ünnepséget.
Köszönöm a figyelmet!
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