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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Hírlap
Értesüljön falunk híreir☎l!

Év végi számvetés
Aki figyeli a híreket, tudja, mennyi minden van átalakulóban.
Budai Zsolt is azt mondja, jelenleg az önkormányzati munkában
is minden átmeneti állapotban van. Jóllehet a várakozás
türelmetlenné teszi az embert, a polgármester azt mondja, ez a
nyugalmi id szak jó alkalom arra, hogy visszatekintsen, a
választás feszültségét l mentesen értékelje a helyzetet. Több a
siker, mint a kudarc. A legnagyobb eredmény kétségkívül a
csatornaépítés, bár a folyamatos tájékoztatás ellenére ez is
okozott lakossági bonyodalmakat. Jó három éve kezd dött a
csatornázás szervezése, több felmérés, lakossági fórum és
számtalan helyi cikkben tájékoztatta az önkormányzat a munka
menetér l a bükkösdieket. Senkit nem érhetett tehát váratlanul,
hogy megkapta a havi befizetésr l szóló értesít t és a hozzá való csekkeket.
- Azt gondoltuk, – mondja Budai Zsolt, – miután a lakosság több, mint 90 %-a aláírásával hagyta jóvá a
beruházást, és írásban, szóban, s✁t, a polgármesteri hivatal munkatársa személyes tájékoztatásával mindent és
többször elmondtunk, minden világos. Hát úgy t✂nik, mégsem!
A levél kikézbesítése után napokig megrohamozták a lakosok a hivatalt, tele kérdéssel, kifogásokkal: miért
kell most fizetni, miért nem elég, ha már mindenki használatba vette a csatornát, miért nem elég az építkezés
megkezdésekor, és egyáltalán, minek fizetni?
- Tisztában vagyok az emberek anyagi helyzetével, - sóhajt a polgármester, - de havi 1500 forint olyan kevés
pénz, amit mindenki ki tud gazdálkodni, és azt érjük el, hogy legalább közelíteni fogunk a XXI-dik századhoz.
Ez óriási beruházás, magam se hittem volna, milyen sok – nyugodtan mondhatom, fölösleges – adminisztráció
jár vele. Menet közben azt éreztem, életem egyik legnagyobb eredménye lesz ez, most néha úgy érzem, ha el✁re
tudok minden nehézséget, meggondoltam volna, ekkora lelkesedéssel vágok-e bele. Persze, nem bánom, csak
letörnek a folyamatos nehézségek, beleértve a lakosság reakcióját is.
Jelenleg minden „ áll” az önkormányzati munkában. A különböz✁ pályázati kiírások még nem jelentek meg:
Sajnos, a kormányzat az egész Leader programot is átszervezi, így azok a tervek, amelyeket már kidolgoztunk,
és már csak a pályázati kiírásra vártunk, meghiúsultak. Nem tudjuk, hogy véglegesen-e, vagy átmenetileg-e. Az
apparátust is átszervezik, tehát friss pályázatokra egyel✁re nem számíthatunk, holott az önkormányzati
ingatlanom hasznosítása, néhány ember számára munka biztosítása ilyen kis településnek érzékelhet✁ fejlesztés
lett volna. Azzal vigasztalom magamat, hogy visszatekintek az eredményekre. Idén ért be a legtöbb, a
csatornázáson kívül: a sportcsarnok felújítása, a Samu Géza Emlékház, a horgásztó, a Kultúrház felújításának
tervezése, a konyha elkészülte, a pálinkaf✁z✁ korszer✂sítése, a polgármesteri hivatal akadálymentesítése. Részt
vettünk a Lovasvágtában, megszerveztünk több rendezvényt is. A település✁rök munkába állása, a Polgár✁rség
eredményei... Azt hallom, – folytatja Budai Zsolt – , akik idejönnek vendégségbe, szépnek, gondozottnak
tartják a települést. A jöv✁ azonban egyel✁re nem világos. A látható eredményekben szerepe volt abban, hogy a
közmunkaprogram segítségével jelent✁s munka nélküli helybélit tudtunk foglalkoztatni.
Az már ismert, hogy a közmunkaprogram megváltozik. Az egy dolog, hogy akár többdiplomás
munkanélkülinek is kötelessége lesz árkot tisztítani, ha ellátást akar kapni, de azt hallani, a kötelez✁
munkavégzés ideje lerövidül. Ha a pénzügyi feltételek is a rövidebb kötelez✁ munkavégzést finanszírozzák,
akkor nekünk komoly gond lesz a falu már megszokott szint✂ gondozása, az embereknek meg a kies✁
jövedelem.
✄
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Sokat tárgyaltam a T-online-nal annak érdekében, hogy fejlesszék az internet hálózatot, de semmilyen
konkrétumot nem tudtak ígérni.
- Ahhoz, hogy Bükkösd még inkább fejl✁dni tudjon, jelent✁s forrásokra volna szükség. Arra nem
számíthatunk, hogy munkahelyteremt✁ beruházás érkezik ide, lehet✁ségként marad a turizmus, de ma már a
nagyon igényes feltételek kielégítése vonzó csak.
- Jelenleg Bükkösd egy alvófalu, ahol sok nyugdíjas él, a dolgozók máshova járnak dolgozni. A
munkanélküliség 20-25 %-os, ami lényegesen nagyobb arány, mint a városokban.
Az általános – nem is csak országos, hanem európai tendencia – természetesen érzékelhet✁: lassan ugyan, de
fogy a lakosság. 4 év alatt mintegy 20 f✁ a népességfogyás. Nagyon sok a haláleset, kevesebb a születések
száma, de azért nincs jelent✁sebb fogyás, mert vannak betelepül✁k. A falu fekvése, közlekedési viszonyai
alapján többen is jönnének, de a hitelfelvételek megnehezedése miatt ez a folyamat is lelassult.
Most várjuk a jöv✁ évi feltételeket, - mi mást is tehetnénk. - fejezi be Budai Zsolt a mondanivalóját. ✂ S.E.

A települési képviselők jövőbeni tervei
2. rész: beszélgetés Blumenschein Tiborral
Közkelet✄ nevén „ Blumit” nem kell bemutatni a
bükkösdieknek, hiszen közéleti tevékenysége, kocsmája
miatt mindenki ismeri.
Korábban már volt képvisel☎, arra a kérdésre,
miért volt fontos számára, hogy ismét az legyen, a
következ☎ket mondja:
Szeretem, ha látom a munkám eredményét.
Márpedig az elmúlt négy évben olyan dinamikával
indult el a változás itt, hogy szeretném, ha ennek a
folyamatnak én is részese lehetnék. Éppen azért, mert
már voltam képvisel✁, tudom, milyen nehezen lehet
forráshoz jutni, s✁t, a döntési folyamatok is milyen
nehézkesek, lassúak, így engem a képvisel✁i
munkának ez a része nem riaszt el. Viszont már nem a
nulláról kell elindulni, lehetnek ötletek, elképzelések.
Már a választás el✁tt látszott az is, hogy olyanok
jelöltették magukat, akikkel garantáltan jól lehet együtt
dolgozni, tehát belevágtam.
Ha az a kérdés, személyesen – a folyamatos
döntéseken kívül – mi az, aminek elérése személyes
vágyam, ambícióm, akkor négy dolgot említek:
•
•
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Az egédi út rendbehozatala,
A helyi sportélet támogatása, fejlesztése, mert
bár évek óta nem vagyok a sportkör elnöke, a
sport szívügyem, és ha már kiváló adottságai

•

•

vannak Bükkösdnek, akkor mindent el kell
követni a fejlesztésért.
A közösségi élet támogatása, fejlesztése. Azt
látom, azok a települések tudnak jelent✁s
eredményeket felmutatni, ahol fejlett a civil
élet, hiszen a civilek nemcsak fejlesztik a
közösséget, hanem sok pályázatot is nyernek,
ha jó programjuk van. A Bükkösd Holnapjáért
Egyesület elnökségi tagjaként különösen fontos
számomra mindenfajta egyesületi munka
támogatása.
A lakosság hiteles tájékoztatása, a döntések
elfogadtatása. Egy falusi kocsmában szinte
mindenki megfordul, és a helyi élet a
legfontosabb téma. A falulap is sokat tesz a
tájékoztatás érdekében, de van, aki felületesen
olvassa el, de akad, aki sehogyan se, persze az
se ritka, aki nem érti meg egy-egy nem túl
népszer✆ döntés fontosságát. Nos, a kötetlen
beszélgetés, a döntések hátterének ecsetelése, a
személyes kontaktus sokat jelent abban, hogy a
lakosság megértését, elfogadását elérhessük,
még akkor is, ha személyes okokból nem ért
egyet egy-egy testületi döntéssel. Így
kevesebben
lesznek,
akik
remélhet✁en
oktalanul kritizálják a testület munkáját. ✂
S.E.
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Összeállította: Heffner Anna

A TUDOMÁNY HETE
November 8-án vette kezdetét a fels tagozatosok
természettudományos témahete, az évr l-évre
megszervezésre kerül
Tudomány Hete. A
gyerekek változatos tanulókísérleti programokon
és feladat-megoldásokban vehettek részt.

„

EZ A KUKA-DIVAT!”
A fenti címmel kreatív, „kuka-szépít✝”
pályázatot hirdetett a pécsi BIOKOM Kft. Zöld
Suli oktatási programja, óvodások és iskolai
csoportok, osztályok részére!
A pályázatban a gyerekek azt kapták feladatul,
hogy díszítsenek ki, alakítsanak át egy-egy - t lük
kapott – 35 vagy 50 literes szürke, egyszer✄
megjelenés✄ kukát a kedvükre úgy, hogy minél
tetszet sebb, csinosabb legyen, de eredeti,
hulladékgy✄ jt funkcióját megtartsa!
A kuka díszítése azt a célt szolgálta, hogy az
elkészült „m✄ remekek” a tantermet is díszítsék, és
szívesen gy✄ jtsenek bele a gyerekek újrahasznosítható hulladékot: papírt, m✄anyagot, italoskartondobozt, alumíniumdobozt, kupakot.

Hétf n az „✁rkutatás, ✂rhajózás” cím✄ prezentációt
tekintették meg, majd tömegmérést végeztek és a
felületi feszültséget, illetve a felhajtóer t vizsgálták.
Kedden az oldódás vizsgálata, telített oldat
készítése és az energiaváltozás megfigyelése volt
a feladat.

A hulladékgy✄jt edényeket Tóthné Mezei Anna
vette át a cégt l. Az osztályok mindegyike
kidíszített egy-egy kukát. A Biokom Kft.
munkatársai – a szelektív hulladék-gy✄jtéssel, a
gy✄ jtött anyagok újrahaszno-sításával foglalkozó
látványos el adás után - megtekintették és
lefotózták a kukákat. Terveik szerint a legszebb
alkotásokból egy kés bbi id pontban kiállítást

szerveznek. (A kukák díjazásáról lapzártáig nem
érkezett hír!)

Szerdán feladatlapos vetélked n vettek részt a
csapatok.
A témahét eredményei: 1. helyezést ért el a 7.
osztályos „☎rlányok” csapata (Bibity Vivien,
Freifogel Eszter, Gondoss Alexandra, Mihály
Anna). 2. helyezettek lettek a 6. osztályos
„Fizikusok” (Kovács Bence, Locskai Tibor, Nagypál
Tamás, Pataki Félix). 3. helyezést ért el a 6-7.
osztályos „Nap lányok” csapata (Bodor Mária,
Gönczi Alexandra, Peti Gerda, Pet✆ Nikolett).

A kukadíszít házi verseny
nyertese az 1. osztályosok
„Kupakos Kuka kukája” és
az 5. osztályosok fenti
képen
látható
„Elektre
gyerek” kukája lett.
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MÁRTON NAPI LAMPIONOS
FELVONULÁS BÜKKÖSDÖN
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BÁBSZÍNHÁZ-LÁTOGATÁS
November 29-én az 1-5. évfolyam diákjaiból szervez dött 42 f s csapat megtekintette a pécsi Bóbita
Bábszínház Lúdas Matyi cím✁ el adását.

November 11-én este – a hagyományokhoz híven –
apró lámpásokkal, mécsesekkel, lampionokkal vonult
fel az iskola apraja-nagyja, hogy Szent Márton ünnepét
köszöntsék. A felvonulás el tt a német nemzetiségi
csoportok rövid m✁sorban mutatták be Márton
történetét. Ezt követ en libazsíros kenyérrel és teával
kedveskedtek a résztvev knek. (Mert „Márton-napkor
az egészségünk, szépségünk meg rzése érdekében
libát kell enni”! – szól a népi bölcsesség.)

EGY KIS FITNESS
November 13-án iskolánk tíz diákja a BSzSz 1 órás
ingyenes
konditerem-használatát
élvezhette
Szentl rincen a Malom-fitnesben.

A bábszínház-látogatás után további élményekkel
gazdagodtak a gyerekek, hiszen találkoztak a
Mikulással, majd az Árkád mézeskalács házikóját és téli
erd s installációját is megcsodálhatták.

„Adventt✄l Vízkeresztig”
December 1-én az „Adventt✂l Vízkeresztig” projekt
kere-tében adventi koszorúkat és falidíszeket
készítettek az iskola tanulói néhány szül segít
közrem✁ködésével.

SAKK SIKEREK
November 29-én rendezték meg a Jakabhegyalja Kupa
sakkversenyét Hetvehelyen, ahol a bükkösdi csapat 1.
helyezést ért el. A csapat tagjai: Gondos Alexandra,
Kiss Eszter, Paleszter Dominik, Gönczi Gyula (7.
osztályos), Bogdán Olivér (4. osztályos) és
Baumgartner Zoltán (3. osztályos) tanulók voltak. A
legeredményesebb versenyz Gondoss Alexandra és
Paleszter Dominik volt. Mindketten 100 % teljesítményt
nyújtottak. Gratulálunk a csapatnak!
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AJÁNDÉK AZ ISKOLÁNAK
Nemes Józsefné a bükkösdi iskola könyvtárának
ajándékozta a „Világirodalom remekei” könyvsorozat
köteteit, amelyek a legszebb és legértékesebb m veket
tartalmazzák a klasszikus irodalom gyöngyszemei
közül. Az iskola diákjai és pedagógusai nevében ez
úton köszönjük Juci néninek a nagyszer adományt.

2010. november
A SuliHÍRMONDÓ szerkeszt✁sége két új eszközzel: egy
HP multifunkciós (szkenner és nyomtató) készülékkel,
valamint egy Sony digitális fényképez✁géppel gazdagodott.

Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!”
Szilágyi Domokos

Minden
kedves
Olvasónknak békés,
boldog ünnepeket
kívánunk!

Meghívó
A
BARANYAI
TEHETSÉGEKÉRT
PROJEKT jóvoltából iskolánk kézm✂ves anyagai és eszközei gyarapodtak
mintegy 175 ezer forint értékben.

Mint arról korábban már beszámoltunk a Baranyai
Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások
Központja nyertes tehetség projektjének kivitelezéséhez
egyik partneréül a bükkösdi iskolát választotta. A
partneri együttm ködés keretében sokféle kézm ves
technika m velésére alkalmas anyaggal és eszközzel
gazdagodott az iskola kézm ves m helye.

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját, iskolánk

KARÁCSONYI
ÜNNEPÉLYÉRE
2010. december 18-án,
szombaton
A támogatás révén akár 15 kézm ves kisdiák is tud egy
id✁ben sz✁ni, mintázni, festeni, batikolni, mázazni,
textillel dolgozni, b✁rözni, kollázst készíteni.

délelőtt 11 órára a
Bükkösdi Művelődési Házba.

Szeretettel:
a SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és
Óvoda Tagintézmények diákjai és dolgozói.
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. 11. – A nyugat-mecseki települések hírei
Október 28-án a k vágósz l si polgármesteri hivatalban tartotta soron következ ülését a Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás. Az ülésen részt vett Dr. Hegyháti József,
az RHK Kft. ügyvezet igazgatója és Buday Gábor, az RHK Kft. tudományos és m✁szaki igazgatója is. A
napirendi pontok között szerepelt a Szervezeti és M✁ködési Szabályzat megtárgyalása, az NyMTIT III.
negyedévi feladatainak értékelése, valamint a tisztségvisel k megválasztása. A jelenlév polgármesterek
ismételten Kovács Gy z t, Boda polgármesterét választották meg az NyMTIT elnökének.
Az „Atomenergiáról mindenkinek” elnevezés✁ rendezvényen – melynek ezúttal Debrecen adott otthont – a
radioaktív hulladékokról tartott el adást Dr. Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezet igazgatója. El adásában
kiemelte, hogy a Nyugat-Mecsekben található „Bodai Aleurolit Formáció” (BAF) a kutatók szerint alkalmas
lehet egy majdani nagy aktivitású tároló befogadására.
Bakonya
Helesfa
Elkészült a Bakonyát és K✂vágótöttöst összeköt✂ út
A terveknek megfelel✂en befejez✂dött a szabadid✂
hibáinak kijavítása, az útpadka rendezése, és az centrum esti világításához szükséges kandelláberek
felállítása.
aszfaltozás.
Hetvehely
Boda
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
Véradást szervezett a megyei Vöröskereszt a
segítségével 20 millió Ft támogatást nyert az
településen. A helyi polgárok közül 25 f✂ vett részt.
Elkészült a templomtorony Reizing-fedése, melynek önkormányzat a szennyvízprojekt munkálataihoz.
munkálatait az önkormányzat pályázati pénz
K✄vágósz✄l✄s
segítségével támogatta. A szervezésben a bodai
A kedvez✂ id✂járásnak köszönhet✂en, novemberben
hitközség tagjai is nagy szerepet vállaltak.
is haladni tudtak a település bels✂ úthálózatának
Szent Hubertus napi, ünnepi szentmisét rendeztek a
felújítási munkálataival, ami a kátyúzást és az útpadka
bodai templomban, a Baranya Megyei Vadászkamara
rendezését jelentette.
szervezésében. A rendezvényen több mint 250 f✂ vett
K✄vágótöttös
részt.
November utolsó hétvégéjén az önkormányzat
Cserdi
megszervezte az Id✂sek Napi rendezvényét, melyen
8 hektár erd✂vel és gyeppel gyarapodott az
közel 80 f✂t láttak vendégül a M☎vel✂dési Házban.✆
önkormányzat földterülete. Az erd✂b✂l kigazdálkodott
famennyiséggel
az
önkormányzat
a
helyi
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
nyugdíjasoknak kíván segíteni.
Társadalmi, Információs és
A múlt értékeinek meg✂rzése céljából az
Területfejlesztési Önkormányzati
önkormányzat egy animációs filmet készített a cigány
Társulás támogatja!
kenyérr✂l.
Cserkút
Bükkösd, Kossuth u. 37. sz. alatti 2 szobás, szuterénos,
Folynak a felújítási munkák a polgármesteri
félkomfortos, felújításra szoruló családi ház eladó.
Érd.: 06 30/389-6290
hivatalban, a kivitelezés pályázati forrás segítségével
*
valósul meg.
FENY✝FAVÁSÁR! Lucfeny✞: 1,5m-t✞l - 3m-ig vásárolható,
Befejez✂dött a Batvölgyi út felújítása. Ennek során
mérett✞l függetlenül 2000.- forint/ darab áron. Ezüstfeny✞ :
a kátyúk tömedékelésére és a padka javítására is sor
1m-t✞l - 2m-ig 2500.-/ méter áron. Friss, helyszíni vágás
került.
December 23-án, 24-én! Cím: Bükkösd, Ifjúság u.1/a. Györe
Károly Tel.: 06-30-914-6567

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!

Bükkösdi Hírlap

– Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik havonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány. Az online változat elérhet✟ a www.bukkosd.hu címr✟l. Felel✟s Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe:
Bükkösd, Kossuth L. u. 48. Tel.:73/578-560. F✟szerkeszt✟: Volcsányi Gábor. Szerkeszt✟ség címe: Bükkösd, Kossuth u. 57. Tel.:
73/578-535. Nyomtatási munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejleszt✟ Egyesület. e-mail: telehaz@bukkosd.hu.
ISSN 1789-6495 (Nyomtatott) ; ISSN 1789-6509 (Online)
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„MÁRTON LÚDJA” témahét
2010. november 8.-12.
❘ ✁③t✈❡✈✂ ❣②❡✄♠❡☎❝✁♦✆♦✄t♦☎✿ ☎ö③ ✆✁✂✱✝ ✁ ✥❛❣②❝✁♦✆♦✄t

☞ ✌é✍✎✏é✌ ✑é✒❥✎✓ ❢✔✒✎✕✎✌✎✖
❆③ ✂✁③✈ ❣✐ ✥ ✆✁③♦☎✟✁♦☎
♠❡❣✐✁♠❡✄ ✁❡✱ ☎✐❡♠❡✞t❡✥
▼✟✄t♦✥ ✥❛✆á✟♥♦③ ☎öt✂❞✂
✁③♦☎✟✁♦☎ ö✁✁③❡❣②✘át ✁❡✱ ❛
á❡✞❡✁ ✥❛✆♥♦③ ☎❛✆❝✁♦✞ó❞ó
tö✄t ✥❡t❡☎✱ ♠❡✁ ☎✱ ❞❛✞♦✁
á✟t ☎♦☎ ♠❡❣✐✁♠❡✄ ✁❡✱
☎✐✆✄ó✡✟✞✟✁❛ ✁ ♠❡❣✡❡✁③ ✞ ✁❡
❛ ✙✚❩ ♠♦❞✉✞♦✥ ✡❡✞ü✞✠
❱✟✞t♦③❛t♦✁ ✐✄♦❞❛✞♠✐✱
❞✄❛♠❛t✐☎✉✁✱ ③❡✥❡✐✱ ✈✐③✉✟✞✐✁ ✁
♠♦③❣✟✁♦✁ t❡✈ ☎❡✥②✁ ❣❡☎✡❡✥
✈❛✞ó ✄ ✁③✈ t❡✞ ❡❣② ✥✐
✄❞❡☎✞✂❞ ✁ ✁③❡✄✐✥t✠

„EGÉSZSÉGEDRE!” témahét
2010. november 15.-19.
❘ ✁③t✈❡✈✂ ❣②❡✄♠❡☎❝✁♦✆♦✄t♦☎✿ ☎✐✁✱☎ö③ ✆✁✂✱✝ ✁ ✥❛❣②❝✁♦✆♦✄t

☞ ✌é✍✎✏é✌ ✑é✒❥✎✓ ❢✔✒✎✕✎✌✎✖
❆ ✆✄♦❣✄❛♠ ♠❡❣✈❛✞ó✁ít✟✁❛
♥♦③③✟á✟✄✉✞ ❛ ❣②❡✄♠❡☎❡☎ ✁ ❛
❝✁❛✞✟❞♦☎ ❡❣ ✁③✁ ❣❡✁ ✞❡t✈✐t❡✞
✐✄✟✥t✐ ✐❣ ✥② ✥❡☎ ❛✞❛☎✉✞✟✁✟♥♦③✱
❡❣ ✁③✁ ❣ü❣②✐✝t✟✆✞✟✞☎♦③✟✁✐
✐✁♠❡✄❡t❡✐☎✱ ☎ ✁③✁ ❣❡✐☎✱ ✁③♦☎✟✁❛✐☎
✡✂✈ü✞ ✁ ♥❡③✠ ❆③ ❡❣ ✁③✁ ❣❡t
✗❡á✞❡✁③t✂✱ ✡❡t❡❣✁ ❣❡t ♠❡❣❡✞✂③✂
♥❛✁③✥♦✁ ✆✄♦❣✄❛♠♦☎ ✁③❡✄✈❡③ ✁❡
✁♦✄✟✥ ❛ ✁③ü✞✂☎ ✡❡t❡☎✐✥t ✁t
✥②❡✄♥❡t✥❡☎ ❛③ ó✈♦❞❛✐ ✞❡t
♠✐✥❞❡✥✥❛✆á❛✐✡❛✿ ❛ ✈✟✞t♦③❛t♦✁
t❡✈ ☎❡✥②✁ ❣❡☎ ♠✐✥t✟t ✥②úát♥❛t✥❛☎
❛ ❝✁❛✞✟❞♦☎ ✁③✟♠✟✄❛ ❛③ ♦tt♥♦✥ ✐✁
♠❡❣✈❛✞ó✁ít♥❛tó ❡❣ ✁③✁ ❣✈ ❞✂✱
✡❡t❡❣✁ ❣❡t ♠❡❣❡✞✂③✂ ✁③♦☎✟✁♦☎✄ó✞✠
❆ ✁③❛✡❛❞✡❛✥ ✈❛✞ó ✁♦☎ ♠♦③❣✟✁✁❛✞✱
❡❣ ✁③✁ ❣❡✁ t✟✆✞✟✞☎♦③✟✁✁❛✞✱
✄❡✥❞✁③❡✄❡✁ t✐✁③t✟✞☎♦❞✟✁✁❛✞
❡✞✂✁❡❣ítáü☎ ❛③ ❡❣ ✁③✁ ❣❡✁ ✞❡t♠ó❞
❛✞❛☎✉✞✟✁✟t✠

❆ ✆✄♦❣✄❛♠♦☎✄ó✞ ☎ ✁③ü✞t ✆✄❡③❡✥t✟❝✐ó☎ ♠❡❣t❡☎✐✥t♥❡t✂☎ ❛ ✇✇✇✠✡✉☎☎♦✁❞✠♥✉ ♦✞❞❛✞♦✥✳

❑☛✳

