
Önkéntesek is gondoznák a kastélykertet 

Nagymágocs - Ha kell, önkénteseket szervez a nagymágocsi kastélykert 
gondozására a helyi önkormányzat. A település 330 milliós költségvetésbıl 
gazdálkodik idén. Ahhoz, hogy megırizze fizetıképességét, 15 milliós 
folyószámlahitel felvételére kényszerül. 

A Nagymágocs önkormányzata által nemrégiben 
elfogadott költségvetés fıösszege 330 millió forint. 
Atkári Krisztián polgármestertıl megtudtuk, noha 
nehéz helyzetben vannak, létszámleépítésen nem 
gondolkoztak, ugyanakkor a nagyközségnek 15 millió 
forintos folyószámlahitelt kell felvennie, hogy 
megırizze fizetıképességét. Bár a lehetıségek 
szőkösek voltak, az anyag kidolgozói végül 
megtalálták a forrást arra, hogy március helyett az 
év végéig mőködjön Nagymágocson a gyermekorvosi 
ügyelet. 
 
Saját gondjaikon túl most más is foglalkoztatja a falu vezetését. İk is hallottak róla, 
hogy a kastélyotthont fenntartó megyei önkormányzat nem dúskál a pénzben, ezért 
nem is csodálkoztak azon a faluban elterjedt híren, hogy messze nem elégséges 
forrást tudott biztosítani a kastélykert gondozására. A 40 holdas botanikai kincs 
megóvását saját küldetésüknek is tekintik a mágocsiak, ezért most azt 
kezdeményezik, hogy – ha a megyei döntéshozók jóváhagyják – helyi civilszervezetek 
bevonásával, önkéntes alapon segítenének rendben tartani a kastélykertet, amelynek 
még mindig csodájára járnak a faluba érkezı idegenek.  
 
Örömmel számolt be lapunknak a polgármester arról, hogy jelentısen megnıtt az 
érdeklıdés a szennyvízberuházás iránt, miután lapunkban is megjelent, hogy 
támogatást nyert a fejlesztésre a falu, de a lakossági hozzájárulás elmaradt a várttól. 
A felhívásnak köszönhetıen az elmúlt két hétben több mint 200 ingatlantulajdonos 
csatlakozott az elıtakarékossági programhoz.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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