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Megújult lendülettel...
Szomorú tény, hogy nagyon
régóta nem vehettük kezünkbe ezt
a lapot. Sok emberrel beszéltem,
akiknek valóban feltűnt a hiány, és
sokan számon is kérték rajtam, rajtunk, hogy miért nem jelenik meg
a helyi lap. Akkor nem válaszolhattam mást, mint, hogy nem rajtam múlik, és hogy nekem is hiányzik. És amikor ezeket a szavakat kimondtam, akkor magamban
nem csak az újság hiányára gondoltam, hanem a teleházéra is,
amelybe annyi energiát öltem saját
részemről, és amiben annyira bíztam.
Annak ellenére is jó érzésekkel
gondoltam az “itthon” eltöltött három évre, hogy az utolsó időszak
igencsak megviselt. Szembe kellett
találkoznom azoknak az embereknek a “színeváltozásával” akiket
szerettem, és tiszteltem. Rá kellett
ébrednem arra, hogy mindenki befolyásolható és az ellenségeskedést
nem lehet kivédeni akkor sem, ha
az ember megpróbál távol maradni
tőle. Most következhetnének a hasonlatok a Jóisten malmairól, a
sánta kutyáról, de ugyan már, kit
érdekelnének ezek. Egyszerűen az
a legfontosabb, hogy dolgozni kell.
Dolgozni kell azzal a szemlélettel,
hogy „én hiszem azt”…Én hiszem
azt, hogy szükség van egy politika
és ellentétmentes újságra, és teleházra. Egyesek olykor egyszerűen
meg vannak vezetve, mert nem
tudják, vagy nem akarják az érme
mindkét oldalát megvizsgálni, de
az érmének mindig két oldala van.

A teleháznak is számtalan oldala
van, és sajnos most a csiszolatlan
oldalát mutatja felénk. Ilyenkor
nem hibáztatni kell másokat, hanem a feladat adott, meg kell csiszolni minden oldalát. És megmutatni akkor, hogy csillog.
Még mielőtt valaki elaludna a
cikket olvasva, térjünk át a rövid
száraz tényekre. A Bükkösdi Teleház az országban az elsők között
volt. Úttörőként tevékenykedtünk
és megfelelő referenciaként szolgáltunk mások számára. Országosan talán ismertebbek voltunk mint
helyben. Ez persze nem erény, hanem hiba, hiszen sokan nem használták ki a kapott lehetőségeket,
mert nem is tudták mik a lehetőségeik. Ugyanakkor igen széles körben használták is a ház szolgáltatásait a lakosok és a helyi vállalkozók egyaránt. Nekik hiányzik a
lendület ami a teleházat vitte korábban. Sajnos tudni kell, hogy
ilyen nehéz anyagi helyzetben korábban még nem voltunk. Remélünk és várunk valamit az új testülettől! És egyben számítunk a lakosság támogatására is. Mivel a teleház egy non-profit szervezet,
ezért nyereséget nehezen tud elérni. Minden szolgáltatásunk valahol
ráfizetés, de mégis alapvető. Az újság is ingyenes tehát deficites. Tapasztalatból tudjuk azt, hogy már 5
azaz öt forintért sem lenne népszerű, sem eladható. Így viszont, ha
ingyenes az emberek szívesen elolvassák.

És az embereket tájékoztatni
kell. Ezért elengedhetetlen az újság
is. Mindamellett a Falulap (időszakosan TeleVölgy néven) több-kevesebb rendszerességgel működött.
És működött mögötte a teleház. Ide
most jöhetnének a puszta számok,
hogy hány millió forintot nyertünk
a falunak pályázatokon, de erről
számítást végezni most hosszadalmas lenne, és fontosabb dolgok is
vannak ennél. A tízmillió körüli
összeg maradjon irányadónak,
mert ez bizonyosan reális. Mert a
teleház sosem arról szólt, hogy néhány gyerek bejött játszani. Persze
ez sem fontosabb a többinél, de
emellett szerveztünk programokat,
tanfolyamokat, jogsegélyszolgálatot, ruhaosztást, majálist. Ehhez lehetőség kell , és legalább két főállású ember, aki hittel végzi a munkáját. Most Babodi Adrival ketten
próbálunk tőlünk telhetőt nyújtani
azért, hogy a teleház „régi fényével” zavartalanul működhessen.
Ebben reményeink szerint segítségükre lesz az új polgármester, Mátis István és az Önkormányzat
minden tagja. A lehetőség adott,
igaz nem minden sajt papsajt, és
áldozni is kell, de viszonylag kevésből is éppoly hasznunkra válik,
mint bármely másik intézmény.
Reméljük azt, hogy a teleház (a
Falulap) a jövőben is működőképes marad, eredményes új évet
kezdhet és mindenki hasznára válik!
Volcsányi Gábor

Bükkösdi Falulap

Riport Mátis Istvánnal, a régi-új
polgármesterrel
- Először, mint magánembert kérdezem, milyen
érzései voltak, mikor újra belépett a hivatalába?
- Jó érzéssel jöttem, mivel hívtak, s ahova az embert
hívják, oda szívesen megy. Az itt eltöltött 13 évem
számos sikere az emberi kapcsolatok, s a szép táji
adottság idéződött fel bennem.
- Mennyiben érezte másnak Bükkösdöt, mint
annak idején, 8 évvel ezelőtt?
- A visszatérő gondokkal újra találkoztam (vízelvezető
árkok állapota, egyéb infrastrukturális hiányosságok),
ugyanakkor változás, hogy az iskola önkormányzati
tulajdonba került, megújult a kultúrház, létrejött a
teleház, a KHT.
- Milyennek értékeli a testületet?
- Jelentős a fiatalok aránya, érzékelhető a tenni akarás.
Meggyőződésem, hogy jól együtt tudunk dolgozni.
- Az elmúlt időszak ellentéteit ismerve mit gondol,
véglegesen
rendeződnek,
rendeződtek
a
hivatalokon belüli nézetellentétek?
- Eddigi tapasztalataimat helyismereteimet és
diplomáciai érzékemet latba vetve, már megkezdtem a
hivatalon belül és az együttműködő négy
önkormányzattal a gondok feltárását és a korrekt
megoldásra való törekvést. Úgy ítélem meg, hogy
szándékomat elfogadták, és korrekt partneri
együttműködésre az esély és az igény mindenki
részéről megvan.
- Látva az itteni helyzetet, mit gondol, könnyű vagy
nehéz
dolga
lesz?
Mennyiben
tartja
megvalósíthatónak a kampányában foglaltakat?
- Nem túlzás ha azt mondom, hogy egy polgármester
soha sincs könnyű helyzetben, hanem nehéz vagy
nehezebb körülmények között dolgozhat. Elsődleges
célom, a lakossággal való szoros együttműködés, a
feladatok
és
a
lehetőségek
összhangjának
megteremtése. Az önkormányzat döntően függ az
állami finanszírozástól, ezért kistelepülési szinten egy
sajátos kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. A
ciklusidőszakban megvalósíthatónak tartom a kitűzött
célokat, de ehhez közös összefogás és az állam
nagyobb szerepvállalása szükséges.
- Mik azok a legfontosabb teendők, amelyeket
rövidtávon meg kíván oldani?
- A település arculatának jobbítása. A munkanélküliek
nagyobb mértékű, lehetőség szerint teljes körű
bevonása a közfeladatok ellátásába. Megkezdtük és
folytatni kívánjuk az árkok tisztítását, a
mezőgazdasági utak felújítását kiépítését. A teleház,
KHT tartalommal való megtöltése és a település
céljainak szolgálatába állítása. A középületek felújítás,
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az üres épületek hasznosítása. A vállalkozásélénkítés
és munkahelyteremtés.
- Melyek azok a hosszú távú tervek, amelyek
jellemezni fogják a következő négy évet?
- Programomban feltüntetettek szerint fontosnak
tartom többek között, az Ifjúság utcában a
telekalakítás folytatását, Gorica és Szentdomján
gondjainak megoldását, a falusi túrizmus fejlesztését,
az épülő helesfai tóhoz kapcsolódó idegenforgalmi
fejlesztéssel a bükkösdi völgyet Orfűhöz hasonló
szerephez juttatni.
- Milyen gyakran tervez közmeghallgatásokat?
- A törvény évente egy alkalommal kötelezően előírja
a közmeghallgatást, ezen túlmenően minden olyan
fontos kérdésben, mely a lakosság széles körét érinti,
fontosnak tartom, hogy lakossági fórumon azokat
megvitassuk. Ilyen lesz a közeljövőben a jövő évi
költségvetéssel összefüggésben az első személyes
találkozásunk.
- Mely időszakokban fogadja a lakosságot a
hétköznapokban?
- Híve vagyok a közvetlen és kötöttség nélküli
meghallgatásnak, és korábbi gyakorlatom is az volt,
hogy az ajtóm mindenki előtt nyitva áll. Ugyanakkor
törekszem arra, hogy a hivatal munkatársai
ügyfélfogadási napon fogadják és érdemben intézzék
a lakosság ügyeit. Ha személyes közbenjárásom
szükséges, akkor az ügyintéző feladata ezt velem
megbeszélni. Amennyiben az ügyintézés menetével
kapcsolatosan panasza van, vagy segítséget kér az
ügyfél forduljon hozzám bizalommal.
- Van-e valami, amelyet a fentieken kívül fontosnak
tart elmondani a község lakói számára?
- Ma már közismert, hogy Magyarország az egyesült
Európa tagjává válik, ami nagyon sok feladatot ró az
önkormányzatokra,
ugyanakkor
nagyon
sok
lehetőséget biztosít számunkra. A kötelezettségek az
európai uniós követelmények teljesítését jelentik. A
köztisztaság, környezetvédelem, az infrastruktúra, a
szolgáltatások stb. valamennyi területén. Ezért nagyon
sok tennivaló van, s ehhez nagyon sok pénz kell. A
csatlakozás időpontjáig e feladatok teljesítésére
rendkívül nagy összegű EU-s pályázati forrás áll
rendelkezésre. Valamennyi település érdeke és célja,
hogy aktív pályázati munkával minél több támogatási
pénzhez jusson a kötelező feladatok megvalósítására.
Célom a település egykori jó hírnevének,
komfortosságának visszaállítása, erősítése. Jó érzés
legyen bükkösdinek lenni. Vonzó legyen az
idelátogatók, letelepedők számára a szép táji
adottsággal bíró község. Méltó módon törődni a
fiataloktól az idősekig, minden korosztállyal
Ezúton kívánom minden Bükkösdi lakosnak kellemes
Karácsonyt és boldog Újévet!
- V. -
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50 éves a sportélet
Bükkösdön

E

gy falu, település életében jó, ha adódnak alkalmak arra, hogy ünnepelve visszaemlékezzünk azért, hogy a továbblépés utját kijelöljük. Ilyen alkalom, volt amikor idén októberben a
bükkösdi sport-élet eltelt 50 évét elevenítettük fel. Ez
az ötven éves jubileum a sportéletről szól, nem pedig
a különféle néven bejegyzett sportegyesületekről, és
nem is kell, hogy firtassuk, hogy jogutódja-e egyik a
másiknak. Ami fontos, hogy 50 éve szervezetten sportolhatunk a településen.
A BÜKKÖSD SPORT EGYESÜLET 1952-ben alakult. Alapítói olyan fiatalok és idősebbek voltak, akik
szerették a labdarúgást és a közösségi életforma örömét, egyszóval a sportot. A falu életében fontos szerepet kapott az egyesület. A mindennapok gondjait, a
megelőző történelmi események nehézségeit feledtetni adott lehetőséget a sportban az elmúlt időszakban.
Az akkori körülmények nem hasonlíthatók a mai
helyzethez, ha szegényes is, de volt tere az egyesület
munkájának.
A közösség sportéletét segítő létesítmény amely akkor egy labdarugó és kézilabda pályából és
egy átlagos minőségű, de kis alapterületű öltözőből
állt - nem bizonyult megfelelőnek sportolási igények
kielégítésére. Az atlétikai pályák hiánya lehetetlenné
tette különböző szintű versenyek szervezését, a versenysport és tömegsport kiszélesítését.
Az általános iskola - sportlétesítmények nélkül -, a nevelőotthon magas tanulói és gyermeklétszáma kedvező feltételeket teremtett a sportolói utánpótlás biztosításához - gondolták így az akkori vezetők -.
1973-ban, ennek függvényeként fogalmazódott meg a
már működő sportlétesítmények bővítése, fejlesztése.
Megindult egy nagy fejlesztési, bővítési munka,
amelynek produktumait a mai napig is folyamatos fejlesztés, korszerűsítés jellemzi. Ezen időszak alatt készült el a röplabda-, és kézilabda pálya, az új labdarúgó pálya a futópályával, ugrógödrök, öltöző bővítése,
klub- helyiség építése, fedett lőállás kiépítése.
1982-ben átadásra került a nagy társadalmi
összefogással épült, a megyei szinten is akkor egyedülálló létesítmény, a tornacsarnok. Ezek után elkészült a futballpálya korszerű világítása, a fedett nézőtér, lelátó megépítése.
Kihasználva a rendelkezésre álló természeti
adottságot 1983-ban megkezdődött a ,,JÓLÉTI TÓ˝
kivitelezési munkálatai. Hogy ez a munka sikeres
volt, mi sem bizonyítja jobban, mint az a horgásztó,

Bükkösdi Falulap
amely hírnevet ad Bükkösdnek, csalogatva a környező
települések horgászait településünkre. Az egyesület
életében a 70-es, 80-as évek történései meghatározóak
voltak, ekkor működött a legtöbb szakosztály (labdarugó, kézilabda, röplabda, sakk, asztalitenisz, gokart,
lövész, birkózás, lovas, horgász, szabadidős tevékenységként a gyermek- és asszonytorna.
Ekkor születtek a legnagyszerűbb eredmények
is. Kiemelkedő munkájáért Arató József az SE elnöke
többször a járás és a megye legjobb sportvezetője címet érdemelte
ki. Az egyesület labdarugó Kiss
János
edző vezetésével – a 80-as
évek megyei I.
osztályban szerepelt.
Jó néhány nevet és teljesítményt lehetne kiemelni a sportolók közül, de ez a felsorolás hosszas lenne az újság
kereteiben. Ezek az emberek meghívást kaptak az ünnepségre, és ott érdemeik méltatása mellett kiosztásra
kerültek az emléklapok is. Azokról, akik már nem lehettek köztünk, egy perces néma felállással emlékeztünk.
A 90-es évek közepétől az egyesület munkáját
is befolyásoló változások történtek. E változások nem
mindig pozitív irányú fejlődést eredményeztek. A kezdeti nehézségek, buktatók után XXI. század új kihívásainak mindenben megfelelni nem kevés felelőséget,
energiát, munkát követel a SE vezetésétől.
Még egyszer köszönetet mondunk azoknak a sportolóknak, sportot támogató és szervező embereknek,
sportvezetőknek, akik munkájukkal, véleményükkel,
érdeklődésükkel meghatározói voltak az eddig eltelt
időszaknak. Köszönetet mondunk a község lakóinak,
akik társadalmi munkájukkal segítették a létesítmények felépülését. Köszönet jár az egykori Községi Tanácsnak, majd Önkormányzatnak, akik anyagilag segítették az egyesület működését. És köszönjük mindazoknak, akik a jubileumi ünnepség megrendezésében
segítséget nyújtottak. Többek között (az egyesület vezetőségi tagjainak felsorolása nélkül): Papp Zoltán,
Hopp György, Elektro Uno Kft., Papp Kft., Zlatics József, Keszerice József, Tiegelmann József.
Célunk, hogy a jövőben is fejlesszük és bővítsük, védjük és óvjuk létesítményeinket. Bővítsük a
szakosztályok számát! A sport, az egyesület legyen
mozgató ereje a községi életnek, a falu, a fiatalok, az
idősebbek összefogásának!
Blumenschein Tibor, BKSE elnök

Bükkösdi Falulap
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Vasúti menetrend
Érvényes: 2002. december 17.-től
A közölt adatok tájékoztató jellegűek, az adatokban változások is történhetnek, és szoktak is rendszerint történni a menetrend
hivatalos kiadása után, ezért kérjük, hogy a pontos információkért érdeklődjenek a vasútállomáson! Különösen érvényes ez azokra a
járatokra, amelyek menetrendje időszakonként eltérő lehet, ezeket felkiáltójellel jeleztük!

Bükkösd – Pécs
Bükkösd i
Szentlőrinc é
Pécs
é
Megjegyzés

04:19
04:29
04:55
M

06:02
06:11
06:34

08:12
08:23
08:39

09:48
09:55
10:10

10:50
10:59
11:21

Bükkösd i
Szentlőrinc é
Pécs
é
Megjegyzés

18:24
18:32
18:47
V, !

18:39
18:49
19:09

20:41
20:49
21:04

20:50
20:58
21:16
V, !

21:04
21:15
21:34
2

12:35
12:46
13:04

15:10
15:20
15:38
M, !, 2

16:35
16:44
17:13

14:30
14:50
15:10
P, !

14:40
14:58
15:09

16:31
16:51
17:05

Pécs – Bükkösd
Pécs
i
Szentlőrinc i
Bükkösd i
Megjegyzés

05:07
05:34
05:45

07:09
07:26
07:35

07:28
07:44
07:52
SZ, !

10:44
11:02
11:11

Pécs
i
Szentlőrinc i
Bükkösd i
Megjegyzés

16:47
17:13
17:21

19:16
19:31
19:39
V

19:39
19:50
2, Á

22:50
23:09
23:20
M, V, !

12:25
12:51
13:05

Jelmagyarázat: V- Vasárnap közlekedik, SZ – Szombaton közlekedik, 2 – Csak másodosztályú kocsikkal közlekedik, vastag szám –
Sebesvonat, amelyik csak a jelzett állomásokon áll meg, M – Munkanapon közlekedik, Á – Pécsről a 18:53-as Barcs felé közlekedő
vonattal, szentlőrinci átszállással, ! - Időszakosan közlekedik, érdeklődjön az állomáson!, é – érkezik, i – indul



Karácsonyi Boldogság - Pillanatképek
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Bükkösdi Falulap

December a szeretet hónapja

A

december a Mikulás a Karácsony, tehát egyszóval
a szeretet és az összetartozás hónapja. Így az év
vége felé elgondolkodik, az ember azon, hogy mit
tett ebben az esztendőben. Felmerülnek bizonyos kérdések,
hogy pl: „ Sikerült-e a tavalyi fogadalmat betartani? Mit
fogadok meg az újévben? Milyen céljaimat értem el és
vajon a 2003-as év jobb lesz e mint az idei volt?”
A szeretet ünnepén, amikor állunk a feldíszített fa
előtt, halk zeneszó mellett, eszünkbe jutnak szeretteink,
akik még velünk vannak és, azok is, akik sajnos már nem
ünnepelhetik velünk a Karácsonyt.

Ez a pár nap lehet az, amikor a gondűző ragyogás
elhessenti a bánatot, az egész évben összegyűlt
problémákat és helyette összekovácsolja a kapcsolatokat, a
családot. A szimpla hétköznapokban erre nincs lehetőség,
mert rohanó világban élünk. Sokszor még azokra sincs
időnk, akiknek igazán szükségük lenne rá.
A szeretet minden rezdülését pénztárcától
függetlenül élvezhetjük. Ez az a pillanat, amihez nincs
recept, nincs használati útmutató csak egy érzés, ami
értelmet ad az életnek, amiért érdemes élni!
Babodi Adrienn

Tűzdelt pulykamell hercegnőburgonyával:
Hozzávalók a sülthöz:
 80 dkg pulykamell
 10 dkg szalonna
 1,5 dl fehérbor
 1 dl olaj
 1 pár vegyes zöldség
 1 zöldpaprika
 1 paradicsom
 1 csokor petrezselyem, só, bors
a körethez:
 1 kg burgonya
 3 tojás sárgája
 őrölt szerecsendió, só, bors
A pulykamellet szalonnával megtűzdeljük. Sózzuk, borsozzuk. A vegyes zöldséget, paprikát, paradicsomot karikára
vágjuk. Tepsibe rakjuk a zöldségeket, majd tá a tűzdelt pulykát. Másfél deci fehérborral és olajjal felengedjük. 50 percig
pároljuk, majd szép pirosra pirítjuk. A meghámozott és megfőtt burgonyát átpasszírozzuk vagy áttörjük. Megvárjuk, míg
kihűl. Sóval, borssal, szerecsendióval és tojássárgájával ízesítjük, simára keverjük. Habszák és csillagcső segítségével
különböző formákat formálhatunk. Forró sütőben aranysárgára pirítjuk.
Az egybesült pulykamell hidegen remekül szeletelhető, így hidegtálak „szereplője” is lehet.

Választások után – Megalakult az új képviselőtestület
Bükkösdön. A régi testületből is a többség új ember. A
régiek közül Csordás József, Györkő Ernő (őt
alpolgármesternek választották), és Szabó Zoltán
maradtak. Újként köszönthetjük: Györe Valériát,
Kaufmann Andrásnét, Homann Jánost, Bartalovics
Jánost. Munkájukhoz ezúton is sok sikert kívánunk!

Alakuló ülés 2002.

Lezajlottak a 4 évente esedékes önkormányzati
választások. Településünkön jelentős változások
történtek, a polgármestert és a képviselőtestületet
illetően is. Nagy József helyét Mátis István vette át,
akit a legtöbben már régről ismerhetünk, hiszen volt
már polgármester és korábban tanácselnök is
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Megkérdeztük: Nagy Józsefet…
Nagy Józsefet, mint leköszönt polgármestert
kérdeztük arról, hogy élte meg a választási
eredményeket, és mivel kíván foglalkozni az
elkövetkező időkben.
- Mennyire élte meg kudarcként választási
eredményeket?
- Nem kudarcként élem meg, tudomásul veszem és
elfogadom a választópolgárok nagy többségének
döntését. A veszteség számomra az, hogy
elképzeléseimet a falu fejlesztése vonatkozásában
nem tudom megvalósítani, és tartok attól, hogy más
nem fogja megtenni helyettem.
- Mivel kíván foglalkozni ezután magánemberként?
- Alapítottam egy betéti társaságot, amelynek a
legfőbb
tevékenysége
magánszemélyek,
vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok,
pénzhez juttatásának elősegítése pályázatok útján.
Ezeken túl, vállalkozások számára tűz és
munkavédelmi szaktanácsadását, szabályzatainak
elkészítését, kockázatértékelést is végzünk.
- Nem érezte szükségét annak, hogy képviselőnek
jelöltesse magát, hiszen nagy eséllyel bekerült
volna?
- Nem, én úgy gondoltam, hogy az elképzeléseimet
elsődlegesen polgármesterként tudom megvalósítani,
míg képviselőnek egy lettem volna a hét között. Úgy
gondolom, hogy képviselőként az elképzeléseimet
nem tudtam volna a falu érdekeiért kellő
eredményességgel kamatoztatni, kerékkötői és
asszisztálói szerepet pedig nem szerettem volna
felvállalni.

- Valamilyen formában részt kíván-e venni a
közéletben a jövőben, ha igen, milyen formában
képzeli ezt el?
- Amennyiben igényt tartanak a falu vezetői a
személyemre és ismereteimre, úgy nem zárkózom el a
közreműködéstől. Úgy érzem, hogy az elmúlt négy év
során szerzett tapasztalataimat kamatoztatni lehetne,
de természetesen nem minden feltétel nélkül. Előtérbe
helyezve elsődlegesen a falu fejlődését, de a saját
érdekeimet sem figyelmen kívül hagyva.
- Négy év múlva újra ringbe száll a
polgármesterségért, netán a képviselőségért?
- Korai még ez a kérdés, de ennek ellenére azt
gondolom, hogy mint Bükkösdön 23 éve élő
állampolgár, mindig is fontos volt számomra a falunk
fejlődése, s amennyiben a falu lakói úgy érzik, hogy
az elmúlt ciklusban tettem valamit felelősségteljesen a
falunkért, és a kellő bizalmat részükről négy év múlva
is megkapnám, akkor természetesen felvállalom.
- Van-e valami személyes, amit el kíván mondani
leköszönésképpen a falu nyilvánosságának?
- Szeretném megköszönni mindazon lakóknak, aki a
polgármesterségem ideje alatt segítette munkámat és
ezáltal a falut is. Továbbá köszönöm mindazoknak,
akik a választásokon kiálltak mellettem. Bízom abban,
hogy községünk élete jó irányba fog haladni, ehhez jó
munkát kívánok mindenkinek, aki ezen ügyön
munkálkodik. Kívánok minden kedves Olvasónak
szeretetteljes Karácsonyt és nagyon boldog Újévet!
- V. -

Hírek röviden
December
20-án
a
templomban
megrendezték az iskolások karácsonyi
ünnepségét. Az esemény után az iskolás
és óvodás gyerekek átvehették az
Önkormányzat ajándékát a Polgármesteri
Hivatal Nagytermében.
*
Az iskolásokat, óvodásokat is szállító
délutáni
„4
órai”
buszjárat
menetrendjében változás várható, 10
perccel később indul. Kérjük olvassal el a
buszmegállóban elhelyezett menetrendet!
*
Az Önkormányzat december hónapra
közmunkásokat
foglalkoztat
állami
pénzből. A munkások a közterületek
rendbetételét végzik.
*
Közösségi hozzáférés céljára (teleház)
pályázatott nyújtott be az Önkormányzat.

Reményeink szerint ezáltal a teleház az
elavult gépparkja helyett rövidesen új
gépekkel gazdagodhat. Ugyanennek a
programnak köszönhetően a hivatal is
hozzájuthat 2 új géphez.
*
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
fogadónapokat fog tartani a jövő évtől,
várhatóan heti rendszerességgel a
teleházban. A tervezett nap a szerda, de
konkrétumok még nem ismeretesek.
*
Német kisebbségi egyesület megalakítását
tervezik a faluban. A hiánypótló szervezet
azért is fontos lehet, mert német
kisebbségi önkormányzat nem alakult. Az
egyesület nem csak a helyi svábok
érdekeit szeretné képviselni, hanem az
egész falu számára szeretne hasznos
programokat szervezni, és lehetőség

szerint pénzeket szerezni. Kérjük, hogy
aki lelkében még valahol svábnak,
németnek érzi magát és szívesen tagja
lenne az egyesületnek, jelentkezzen a
teleházban. A német nyelvtudás nem
feltétel.
*
Várhatóan
egy
új
ügyvéd
közreműködésével újra indulhat a
jogsegélyszolgálat a teleházban. A
konkrétumokról értesítjük a lakosságot.
*
December
7-én
jótékonysági
bált
rendeztek a kultúrházban. A bevétel az
Iskola javára lett fordítva.
*
A kézműves szakkör keretében januárban
szalmafonó bemutató, kiállítás és vásár
lesz. A kiállítás várhatóan 1 hónapig lesz
látogatható.

