
Moziterem felújítása
SZÁMOS olyan dolog készült, 
amely növeli a településképet. 
Az utcai szemeteseket és út-
jelzőtáblákat saját erőből fel-
újítjuk.

A mozit befejeztük, büszkén 
mondhatjuk, hogy mára a kör-
nyék egyik legszebb kultúrter-
me a miénk. A belső térben füg-

gönyöket helyeztünk el, hogy 
napsütéses idő esetén is vetí-
téses programot tarthassunk. 
Terveink között szerepel a te-
rem kiadása, összekötve azzal, 
hogy kérés esetén komplett 
eseményeket is szervezünk. 
Legyen az szülinap, vagy ba-
ráti összejövetel, kész progra-

mot tudunk prezentálni, ön-
álló árképzéssel, szükség ese-
tén étkeztetéssel, zenekarral 
vagy bármilyen egyéb prog-
rammal. Mi megszervezzük, 
ti kitaláljátok jeligére. Ha va-
laki szeretne nagyobb rendez-
vényt tartani, bátran keressen 
minket a hivatalban.
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10 órától. A gyermekeket már 
délelőtt várjuk egy beltéri ját-
szóházba, kézműveskedésre. 
A felnőttek számára délután 
indulnak a programok.
14-15 óra között, az év nagy 
részét külföldön töltő cirkuszo-
sok veszik át a termet, bohóc, 

artisták és állatosszámmal ér-

kező művészek jönnek.

GASZTROPROGRAM

Bogdán Kata szociális mun-

kás és Ignácz István a Gand-

hi Gimnázium igazgatója roma 

ételt fognak főzni, testületünk 

jellegzetes sváb ételkóstolót 

tart a helyszínen.

Este pedig a Bezdáni Színját-

szók kétfelvonásos bohózattal 

készülnek, Kölcsönlakás cím-
mel. A helyi termékes árusí-
tók, kézművesek már többen 
bejelentkeztek, így reméljük 
sokféle szép dolog közül tud-
tok válogatni. 

AUGUSZTUS 1.

FALUNAP

A legnagyobb szabású ren-
dezvény lesz a településün-
kön. A programok egy része 

meglepetés, de annyit elárul-
hatunk, hogy ilyen még nem 
volt! Sztárvendégünk az Alma 
zenekar nagykoncertet ad, de 
nem fog kimaradni Weisz Vik-
tor és az elengedhetetlen rock 
and roll sem Budapestről. Lát-
ványos koncertek mellett, kéz-
művesek, kutyás bemutató, 
lovasok és még egy állatkert 
is kitelepül. A továbbiakról hírt 
fogunk adni!

Új mezőgazdasági programot indítunk

Közfoglalkoztatás 2021
A jövő évi közfoglalkoztatás 
tervezési szakaszában va-
gyunk, ezért mertünk egy 
nagyot gondolni… Az eddigi 
gyakorlattól eltérően, nem he-
terogén gazdálkodásba kez-
dünk, hanem kétféle kultú-
ra termesztését fogjuk ma-
gasabb szinten kivitelezni. 
Így ebben az évben kizárólag 
uborkát fogunk intenzív kö-
rülmények között termeszte-
ni, nagyobb kontrollal, szak-
tanácsadással és előadások-
kal a programban résztvevők 
számára, hogy elinduljunk 
együtt egy olyan úton, amely-
ből már többen profitáltak és 

valódi segítséget kínálhat a 
jövedelemkiegészítésre hosz-
szú távon. Együtt megtanul-
juk, hogyan lehet majd átül-
tetni adott esetben a megszer-
zett tudást az otthoni kisker-
tekbe is. A termény egy részét 
a programban dolgozók között 
egyfajta honoráriumként szét-
osztjuk, a település közintéz-
ményeibe eljuttatjuk, és ter-
mészetesen meg is lehet majd 
kedvezményes áron vásárol-
ni helyben illetve a helyi pi-
acokon is. A másik kultúra a 
gyümölcsös lesz, szintén beil-
lesztettük a közfoglalkoztatás 
rendszerébe.

Sza kt a nácsadóva l - ker -
tésszel a fák állapotát felmér-
jük, és szintén intenzív ter-
mesztésbe fogjuk, a hetven 
százalékban már termő állo-
mányt.

A barack egy részét szin-
tén beszállítjuk a körjegy-
zőségünk területén lévő, de 
kistérség által kedvezménye-
zett intézményekbe- azaz óvo-
dákba, iskolákba, juttatunk 
a szociális gondozóink által 
támogatott szép korúaknak, 
kedvezményes vásárlási lehe-
tőséget nyújtunk lakosaink 
számára, illetve helyi piacok-
ra visszük. 

Útfelújítás
TERVEZZÜK a március hónap-
ban a belterületi utak felújí-
tását elkezdeni, a kényelmet-
lenség előreláthatóan no-
vemberig tart, kérlek viseljé-
tek türelemmel. 

Közösségi tér 
szervezése 
A FÓLIASÁTRAT elbontottuk, 
a testület hamarosan átgon-
dolja egy közösségi tér kiala-
kításának lehetőségét.

Filmklub indul
A FELÚJÍTOTT moziterem-
ben májustól havonta egy-
szer filmklubbot szervezünk, 
az adott film közös megte-
kintése után (és közben) te-
adélutánt rendezünk. A film-
ről megtekintés után beszél-
getünk.

Fiatal családok 
beköltözése
JÓ HÍR: újabb két fiatal csa-
lád költözik községünkbe, ez 
pedig arra mutat, hogy elin-
dultunk az úton, amely nem-
csak a múltat mutatja, ha-
nem a jövőt is egyben. 

HÍREK


