BAKOYTAMÁSI

HÍRNÖK
ALKALMAKÉT MEGJELEŐ FALULAP

I./1. SZÁM

BOLDOG ÉS EREDMÉYEKBE GAZDAG ÚJ ESZTEDŐT KÍVÁUK!
Tisztelt Tamási és Hathalmi Polgártársak!
Engedjék meg, hogy most is, mint eddig minden
évben január első napjaiban egészségben,
sikerekben gazdag Boldog Új Esztendő Kívánjak
mindnyájuknak. Amint látják az eddigi megszokott
formában kiadott polgármesteri tájékoztató kinőtte
magát és az idei évtől útjára indítjuk Bakonytamási
Hírnök
néven
információs,
tájékoztató
kiadványunkat. A lap időszakonként, terveink
szerint negyedévente fog eljutni a Tisztelt
Polgártársak kezébe. Kezdő lapszámunkban
elsősorban a helyi szervezetekre kívántunk
hangsúlyt fektetni és írásaikon keresztül bemutatni
a munkájukat. Újdonságként pedig összeszedtük és
kiadványunk végére beszerkesztettük – egyfajta
kisokosként – a legfontosabb, a lakosságot érintő
közérdekű
információkat,
elérhetőségeket.

Szeretnénk, ha kiadványunkon keresztül kicsit
közelebb
hozhatnánk
Önökhöz szeretett falunkat, hasznos információkhoz juthatnának, megismerhetnék önkormányzati szabályainkat, civil
szervezeteinket.
Szeretnénk ha lapunk
elnyerné
tetszésüket,
ehhez minden jobbító
szándékú észrevételt, javaslatot és önkéntes cikkírót
szívesen látunk.
émeth Károly
polgármester
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Januárban a közvilágítás korszerűsítésre került 70 darab új, energiatakarékos lámpatest formájában.
A köztemető és a labdarúgó pálya mögötti utak murvázásra kerültek 700 m hosszan.
Az Erzsébet utcában kialakításra került egy kisebb méretű labdarúgó pálya.
A Fő utcán új tájékoztató névtáblák kerültek kihelyezésre.
A település területén található hirdető táblák részben megújultak.
A faluvégeken új, tetszetős köszöntőtáblák lettek kihelyezve.
A településről több, mint száz fő vett részt a Rábatamásiban megrendezett Tamási nevű települések
találkozóján.
Júliusban megtartásra került a már hagyományosnak mondható nyári falunap.
Sajnos kivitelező hiányában csak az ősszel tudtuk elkezdeni a ravatalozó és a temető kerítésének felújítását,
így azok csak a tavasz folyamán készülnek el teljesen.
Az orvosi rendelő részére új váladék leszívó készüléket vásárolt az önkormányzat.
Október hónapban egy hétvégére vendégül láttuk kárpátaljai vendégeinket, akik a náluk tett májusi
látogatásunkat viszonozták.
Megtartottuk az „Idősek napja” rendezvényt december 11-én , ahol az önkormányzat 3000 forint karácsonyi
ajándékkal kedveskedett a nyugdíjasoknak.
December 17-én a gyermekek adtak karácsonyi műsort, amelynek keretében az önkormányzat
ajándékcsomaggal kedveskedett számukra 1500 forintos értékben gyermekenként.
December végétől bővült a közlekedési lehetőség Pápáról. A 12:55 órakor Pápáról induló buszjárattal immár
el lehet jutni Bakonytamásiig csóti átszállással.
A 2004-es évben megkezdődött Hathalom puszta felzárkóztatása. Ennek keretében kiépítésre került a
vezetékes vízrendszer és – ha némi kezdeti zökkenővel is – megkezdődött a kommunális hulladék gyűjtése.
A hathalmi út murvás szórással lett megerősítve.
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♦ Végül, de nem utolsó sorban sikerült egész évben olyan tisztán és rendezetten tartanunk településünk
közterületeit, hogy több átutazóban lévő idegen is kifejezte ebbéli elismerését.

A BAKOYTAMÁSI ÁLTALÁOS MŰVELŐDÉSI KÖZPOT
Általános Iskola:
1-2. osztály:
3-4. osztály:
Tanulószoba:

18 fő
11 fő
20 fő

Az alábbi főbb események történtek velünk az
eddigi tanév során:

Tamási csapat így is az előkelő harmadik helyezést
érte el. A következő forduló január közepén lesz,
erre is lelkesen készülnek negyedikeseink. Az év
utolsó tanítási napján rendeztük meg az idén is
fenyőünnepélyünket. Az ünnepi műsor alkalmával
mindenki versben, dalban adta át karácsonyi
jókívánságait hozzátartozóinak, szeretteinek.
Amit még a tanév során tervezünk:
Színházlátogatások,
tanulmányi
versenyek,
szavalóverseny, hulladékgyűjtés, anyák napi műsor,
megemlékezés nemzeti ünnepeinkről, tanulmányi
kirándulás, uszodalátogatás, sok-sok tanulás.
Óvoda:
Vegyes csoport: 13 fő

A nem eseménytelen nyári szünet után, mint ahogy
az ország minden iskolájában, szeptember 1-jén
tartottuk ünnepélyes tanévnyitónkat, ami egyben az
első tanítási nap is volt az iskolában. Ezzel kezdetét
vette a tanulás. Az első, a gyerekek számára
jelentősebb esemény az őszi erdei kirándulás volt.
Felfedeztük a ma már lakatlan Gerencsér pusztát,
terméseket, őszi leveleket gyűjtöttünk, amelyeket
aztán a rajz és technika órákon jól tudtunk
használni. Októberben iskolai keretek között
emlékeztünk meg október 6. és október 23.
eseményeiről. Felső tagozatosaink az egész falu
közönsége előtt adtak műsort nemzeti ünnepünkön.
Mindenszentek alkalmából a temetőben tartott
megemlékezésen szerepeltek a falu leglelkesebb
ifjai. Az őszi szünetet követően a színházat
kedvelők az Erős János című előadást tekinthették
meg a pápai színházban. Hagyományainkhoz híven
december elején ismét vendégül láttuk a
badacsonytomaji iskolásokat, akikkel közösen
sírjára koszorút helyezve emlékeztünk meg Tatay
Sándor író haláláról. Miklós napján a gyerekek
izgatottan várták a Télapót. Érkezésekor műsorral
kedveskedtek az öregnek és átadták a saját
ajándékaikat. Ezután a Mikulás következett. Kinek
csomagot, kinek csomagot és virgácsot parancsolt a
Krampuszok által. A nyugdíjasok tiszteletére
rendezett esten iskolánk tanulói színes műsorral
kedveskedtek a nagymamáknak, nagypapáknak,
idős embereknek. Műsorukban verseket, táncokat,
jeleneteket tekinthettek meg a meghívottak. A
Pápán megtartott Mesevetélkedőn iskolánk is
képviseltette magát. A hiányos csapattal megjelent

Szeptember, október a beszoktatás ideje, a kicsik
ilyenkor ismerkednek új környezetükkel, társaikkal.
Kisebb zökkenőkkel, de mindenki jól beilleszkedett
a közösségbe. A kirándulás az őszi erdőbe jól
sikerült. Vidáman, hangos énekszóval vették be az
erdő minden zugát a törpék. A szomszéd falu
óvodájában többször is vendégeskedtek a mieink,
Balázs bácsi kincsesládáját és bábelőadásait
megtapsolva. Mint az iskolában, az oviban is
tiszteletét tette a Mikulás. A gyerekek itt is izgultak
egy kicsit a csomagok miatt. Nagyon kedves,
aranyos műsort láthattak a szülők karácsony előtt az
óvodásoktól, az ebben elhangzott „…a szívünkből a
szeretet ki ne aludjék…” dal refrénje méltó lezárása
volt az adventi időszaknak.
Terveink az idén:
Bábszínházi előadások megtekintése, iskolaelőkészítő foglalkozások, kirán-dulás, anyák napi
műsor.
Könyvtár, Teleház:
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Decembertől kezdve szerda délutánonként és
szombat délelőttönként újra várja a látogatókat.
A több mint 6000 kötet, a 9 számítógép a
szélessávú
Internet
hozzáféréssel
kultúrált

művelődési és szórakozási lehetőséget nyújt az
érdeklődőknek.
Benedek Gábor
igazgató

AZ ÁTMEETI SEGÉLYRŐL RÖVIDE
Rendeleteink kivonatos ismertetésével segíteni
kívánjuk a lakosságot azok megismerésében.
Tesszük ezt annak ellenére, hogy az önkormányzat
rendeletei nyilvánosak, azok a Polgármesteri
Hivatalban hozzáférhetők minden lakos számára.
Kezdő számunkban a lakosságot leginkább érintő
jogszabály, a szociális rendelet átmeneti segélyre
vonatkozó rendelkezéseit kívánjuk ismertetni.
Eljárási szabályok
Az átmeneti segélyről mindenkor a képviselőtestület határozattal dönt! Az átmeneti segély
alanyi jogon nem jár senkinek, annak odaítélése a
képviselő-testület döntésének függvénye.

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a
mindenkori
öregségi
minimumnyugdíjat
(előreláthatólag 24 700 forint),
b) egyedül élő esetében a jövedelem a mindenkori
minimumnyugdíj 150 %-át (előreláthatólag 37
050 forint)
nem haladja meg.
Különös méltánylást érdemlő esetben – például
tartós és súlyos betegség, vagy elemi kár esetén – a
fő szabály szerinti jövedelemhatároktól el lehet
térni! agyon fontos, hogy egy személy évente
legfeljebb két alkalommal részesülhet átmeneti
segélyben!
Az összege

A segély megállapítása iránti kérelmet az
önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell
előterjeszteni írásban. A kérelmező köteles
együttműködni a szociális helyzetének feltárásában.
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és
családja
jövedelmi
viszonyairól
szóló
igazolásokat,
illetve
a
havi
rendszeres
jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő
személyek
esetében
az
erre
vonatkozó
nyilatkozatot.
Jövedelmi feltételek

Összege esetenként 3000 forintnál kevesebb és
10000 forintnál több nem lehet. A fentiek során
említett különös méltánylást érdemlő esetben
magasabb összegű, maximum 20000 forintos segély
is megállapítható. Reméljük, hogy az átmeneti
segélyre vonatkozó lényegesebb jogszabályi
előírások ismertetése sok félreértést eloszlatott. Azt
aki megfelel a nevezett feltételeknek, és eddig
tudomás hiányában, vagy vélt szégyenérzettől
vezérelve nem adott be átmeneti segély iránti
kérelmet, arra bíztatjuk, hogy éljen a mindenki
számára nyitva álló lehetőséggel!

Átmeneti segélyben fő szabály szerint azt a
személyt lehet részesíteni

A BAKOYTAMÁSI APSUGARAS ŐSZ YUGDÍJASKLUBRÓL
Nyugdíjasklubunk 2003. június 9-én alakult 25
fővel,
jelenleg
33
klubtagunk
van.
Megalakulásunkkor szavazással megválasztottuk az
alábbi tisztségviselőinket:
Klubvezető:
Muhari Lászlóné
Helyettes:
id. Németh Pál
Pénztáros:
Erős Józsefné
A megalakulás örömére emlékfát ültettünk az
orvosi rendelő parkjában, amit egész nyáron
szorgalmasan öntöztünk, hogy el ne száradjon.
Elkészült klubunk alapszabálya, amely rendezi a
tagok jogait és kötelezettségeit. A tagság 200
forintos havi tagdíjából finanszírozzuk a kisebb
kiadásainkat. A nagyobb lélegzetű kiadásokat (pl.
kirándulások) az önkormányzat által folyósított 100
000 forintos támogatásból fedezzük. Emellett 2004-

ben anyagilag támogatta a klubot a Gici TejTejtermék Kft. ügyvezető igazgatója is.
Összejöveteleinket kéthetente a hétfői napon az esti
órákban tartjuk. Először a művelődési ház
előcsarnokában tartottuk az összejöveteleket, de a
téli hidegek beállta előtt megkaptuk az
önkormányzattól az iskolai tornatermet használatra.
Fontos esemény, hogy még 2003-ban Dalkört
alakítottunk a klubon belül. Először helyi, majd a
későbbiekben a bakonyszentlászlói Ilmer Sándor
harmónika kíséretével énekeltünk, aki jelenleg is az
együttes kísérője. Első merész vállalkozásunkként
műsort adtunk 2003 nyarán a bakonytamási
falunapon. A sikeren felbuzdulva később a szüreti
mulatságon, majd az év végi idősek napján
vállaltunk szereplést, amit azóta számos követett. A
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fellépéseinken elért sikerek adtak és adnak erőt a
további szorgalmas, de olykor bizony nehéz
felkészülésekhez.
A Dalkör valamennyi tagja idős ember, akik
azonban nagyon szeretnek szórakozni, nótázni. A
szerepléseket nem a sikerek reményében végzik,
hanem a maguk szórakoztatására. Klubunk
megalakítása a közösségformálás jegyében is
történt, hiszen ezáltal az egyedül álló és szórakozni
vágyó idős emberek számára is létrejött egy
megfelelő fórum. Bizony különösen ebben az
életkorban van arra szükség, hogy egy kis derű és
fény kerüljön az ember életébe, ami megkönnyíti
elviselni a mindennapok nehézségeit. Bajban,
bánatban fogjuk egymás kezét és erőt adunk annak
elviseléséhez.
Az éneklés mellett azonban más irányban is
tevékenykedtünk. Klubtalálkozókat szerveztünk és
felvettük a kapcsolatot más hasonló nyugdíjas
klubokkal. A bakonyszentlászlói, a lázi, illetőleg a
pápateszéri klubokkal alakítottunk ki kapcsolatot,
ami közös rendezvényekben testesült meg.
Kirándulásokat is szerveztünk a klubon belül. 2003ban első kirándulásunkat az anyagi helyzetünkhöz
mérten Zircre tettük. A múzeumi kirándulást és
arborétumi sétát kiadós ebéd követett, majd a túrát

a híres bakonybéli táj megcsodálásával zártuk.
2004-ben a „Királyok Városába”, Székesfehérvárra
tettünk kirándulást. Feltétlenül érdemes volt
megcsodálni a romkert, a Szent István Bazilika
nyújtotta látnivalókat, valamint a városközponttól
kissé messzebb fekvő Bory vár megtekintése
nyújtott feledhetetlen élményt. A klubon belül
ünneplésekre is sor kerül. Rendszeresen
megünnepeljük a Nőnapot, valamint egymás
születés és névnapjait. A Mikulás is rendszeres
vendég klubunkban, valamint Karácsonyt is méltó
képpen megünnepeljük. Az előző évet is vidám
hangulatban közös mulatsággal töltötte kis
csapatunk.
A
nyugdíjasklub
a
karitatív
tevékenységből is kivette a részét, ruhákat
gyűjtöttünk a rászorulók számára. Volt nálunk íróolvasó találkozó is, ahol lehetőség nyílt
könyvvásárlásra is a helyszínen. Háziorvosunkat is
vendégül láttuk már, aki előadásokat tartott az idős
kori betegségek megelőzésével, elviselhetőségével
kapcsolat-ban, bár számunkra a legjobb gyógyír
betegségeinkre, ha a klubban együtt lehetünk és
énekelhetünk.
Természetesen a kacagás mellett munkánk is akad
szép számmal. Negyed évente részt kell venni a
megyei szinten szervezett klubvezetői értekezleten,
ahol hasznos tanácsokkal és feladatokkal látnak el
bennünket. Emellett a szervezés is sok engergiát
emészt fel. További terveinkről röviden. A 2005.
évben is az eddigieknek megfelelően tervezzük
klubunk tevékenységét. Új elképzelés, hogy
tervezzük a falunkból elköltözött és idősek
otthonában élő nyugdíjasokkal történő kapcsolat
felvételét. Elsősorban azért szeretnénk, mert így
könnyebb lenne nekik elviselni a szeretett falujuk
elhagyásával a szívükben keletkező űrt.
Végezetül kívánom, hogy adjon az Isten jó erőt és
egészséget mindnyájunknak, hogy a korábbiakhoz
hasonló lelkesedéssel vághassunk neki az új évnek!
Muhari Lászlóné
klubvezető

A BAKOYTAMÁSI VÖRÖSKERESZT
A Bakonytamási Vöröskereszt helyi szervezete 2000-ben alakult meg, jelenleg 21 aktív taggal rendelkezik. Az
állandó tagokon kívül pártoló tagságunk is van, akik vöröskeresztes bélyeg megvásárlásával támogathatják
szervezetünket. Emellett az önkormányzat is támogatja szervezetünket minden évben. Évente háromszor van
véradás a faluban, amelynek megszervezésében mi is részt vállalunk. Büszkén mondhatom, hogy az év végén
„Véradók Napján” tíz helybeli véradót köszönthettünk csekély ajándékkal és egy kis vendéglátással. Közülük
ketten, Török Lajos és Betéri Sándor immár ötvenszer segítettek másokon. Rajtuk kívül ketten-ketten 40, 30,25,
illetve 20 alkalommal adtak vért és kaptak ezért elismerést. Évente három-négy alkalommal tartunk
összejöveteleket kötetlen beszélgetés formájában. Az év közben jól sikerült kirándulást is szerveztünk. A
karitatív tevékenységből is kivettük a részünket, beteg gyermekek részére szerveztünk adománygyűjtést. Ezen
keresztül is szeretném mindenkinek, aki támogatta ezt a nemes célt köszönetemet kifejezni.
Deli Ferencné
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A BAKOYTAMÁSI POLGÁRŐRSÉG
A szervezet figyelő szolgálatként indult a sorozatos
betörések megelőzése végett 1995. február 25-én 16
alapító tag részvételével. 2002. februártól a
cégbíróságon bejegyzett szervezetként működik. A
helyi
polgárőrség
felszerelése
elfogadható,
rendelkezik a munkánk ellátásához szükséges
alapvető eszközökkel: mobiltelefonnal, járőr
rádióval, elemlámpákkal, dzekikkel, zubbonyokkal
és meleg felszereléssel. A jelenlegi polgárőr
létszám 30 fő. Szolgáltatásainkat hétvégén
rendszeresen,
hét
közben
rendszertelen

időszakonként látjuk el. A működéshez szükséges
pénzeszközöket a Bakonytamási Önkormányzattól,
a Posta Igazgatóságtól, valamint a tagdíjakból
nyerjük. A szervezetet 5 fős elnökség irányítja. A
megalakuláskor kitűzött célunkat elértük, hiszen a
korábbiakhoz viszonyítva drasztikusan visszaesett a
községünkben elkövetett bűncselekmények száma.
Lakatos Zoltán
elnök-helyettes

LABDARÚGÁS
A nyáron bevezetett új szabály, mi szerint egy
fordulóban egy játékos csak egy mérkőzésen
szerepelhet, illetve a játékos keret további
szűkülése kockázatossá tette a 3 csapat – felnőtt,
tartalék illetve serdülő – indítását. A 38
játékengedélyből 14 serdülő, illetve 24 felnőtt korú
játékosunk volt. Ahhoz, hogy a megyei III-at
vállalni tudjuk, indítanunk kellett az első csapat
mellett egy tartalékot is, így csapatonként 12-12
játékos állt, mérkőzésenként rendelkezésre, ami
inkább kevés, mint sok. A játékosok hozzáállását
dicséri, hogy az ősz folyamán úgy szervezték
magánéletüket és munkájukat, hogy egy mérkőzés
kivételével létszám gondunk nem volt. Az
eredmények is a vártnál jobbak lettek. Az ősz
negatívuma, hogy a lejátszott 3 mérkőzésen jól
szereplő serdülő csapatot, sajnos vissza kellett
léptetnünk.

döntés illetve figyelmetlenségünk következtében
kaptuk a 2. gólt.
5. forduló
Bakonytamási – Lovászpatona 9-1 /tart. 2-3
G: Torma S /2/ Szelencsik /2/ Krébesz Gy Polcsák
G Végh B Pekker B Bácsi I
Jó idő, jó játék, sok gól. ( Kevés néző )
6. forduló
Bakonytamási – Adásztevel 0-1 tart. 0-2
Az első hidegzuhany. Már megint a mérkőzés
utolsó percében, a védelem fegyelmezetlenségéből
kaptunk gólt.

Fordulóról fordulóra:

7. forduló
Marcalgergelyi – Bakonytamási 4-7 /tart. 4-4
G: Pekker B /3/ Szelencsik P /2/ Torma S Polcsák
A szezon legjobb játékával 2-0 ill. 4-2 –ről tudtuk a
javunkra fordítani a mérkőzést.

1. forduló
Bakonytamási – Vanyola 5-1 /tart. 1-2
G: Torma S. /3/, Szelencsik P /2/
Lelkes játék, jó kezdés.

8. forduló
Bakonytamási – Borsosgyőr 5-1 /tart. 1-2
G: Krébesz Gy. Polcsák G Torma S Bácsi I Pekker
Felszabadult jó játékkal magabiztos győzelem.

2. forduló
Marcaltő – Bakonytamási 0-2 /tart. 1-5
G: Torma S, Végh B
Jó játékkal, megérdemelt, magabiztosgyőzelem.

9. forduló
Kesző SE – Bakonytamási 2-1 /tart. 1-1
G: Pekker B
Tartalékos csapattal álltunk ki, bravúr lett volna a
pontszerzés.

3. forduló
Bakonytamási – Homokbödöge 1-1 /tart. 1-1
G: Bácsi I
Sok kihagyott helyzet, görcsös akarás, elvesztett 2
pont.
4. forduló
Csót – Bakonytamási 2-1 /tart. 5-2
G: Pekker B
Végig egyen rangú ellenfelei voltunk a magabiztos
hazai csapatnak, a 92. percben egy rossz bírói

Góllövő lista:
Torma S.
Pekker B.
Szelencsik P.
Polcsák G.
Bácsi I.
Végh B.
Krébesz Gy.
Őszi mérlegünk:

8
7
6
3
3
2
2
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6. oldal
Az őszi mérlegünk: 5 győzelem 1 döntetlen 3
vereség 31 rúgott 13 kapott gól 16 pont. Ezzel a
tabella második helyén állunk.
Az idén is megrendeztük a téli teremtornát, 5 csapat
részvételével. Nagyon szoros verseny alakult ki,
hisz a dobogó 3 kilenc pontos csapat végzett,
azonos gólkülönbség után csak a több rúgott gólnak
köszönhetően nyert Tamási I, a Péterdi ill. a Tamási
ifi csapatok előtt. A tél folyamán a sok rúgott gól

ellenére egy jó befejező csatárt kell találnunk, és
akkor esélyünk lehet a második hely megtartására,
ami a felkerülést is jelentené. Jó lenne, ha ehhez a
nézőktől is több támogatást kapnánk, mert sajnos
mérkőzéseinket nagyon kevesen látogatják.
Bácsi Attila
elnök

A CIGÁY KISEBBSÉGI ÖKORMÁYZAT ÉVES TEVÉKEYSÉGE
Bakonytamási
Község
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzata a legutóbbi választások alkalmával
alakult. A szervezeti felépítés értelmében a három
fős testület elnöke Pádár István, tagjai Pusztai
Mária és Gomán Gyula. Az önkormányzat az alábbi
tevékenységeket valósította meg az elmúlt év
folyamán:
1.

2.

3.

4.

5.

Megvalósult a nyári táborozás Csopakon 10
fővel 160 000 forintos költségből. Ezzel
közösség kialakítása volt a cél, ami sikerült.
Kirándulás egy ismert fürdőhelyre 40 fővel a
nyár derekán. Ennek során mindenki nagyon
jól érezte magát és élményekkel gazdagodva
tért haza.
Holocaust emlékmű felállítása. Az egész
ország és Európa szégyenét jelentő esemény 60
éves évfordulójára állíttatta a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, hogy méltó módon
tiszteleghessen az elhurcoltak emléke előtt.
Kihangsúlyozom, hogy az emlékmű – ahogyan
helyben sokan félre értették – nem csak a helyi
emlékezés eszköze, hanem mementóul szolgál
az egész országból elhurcoltak emlékének.
Az
Országos
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében két napos
kiránduláson
nyílt
részvételi
lehetőség
Auschwitz emlékmúzeumába. Ez megrendítő
látványosság volt a kiránduláson részt vevők
számára, különösen a naturális ábrázolásmód
kavarta fel a megjelentek érzelmeit.
Csatkán az Országos Cigány Önkormányzat
egy kápolnát állítatott, amiben a Szentatya által
megszentelt keresztet helyezték el. Az
ünnepségen 5 fő is részt vett Bakonytamásiból,
akik elmondhatták magukról, hogy a
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6.

7.

megszentelt keresztet láthatták a népszerű
zarándoklati helyen.
Célkitűzés volt még, hogy a beiskolázás során
az önkormányzat a 22 cigány származású
gyereket egyaránt 2 ezer forinttal segítse. Ez
megvalósult és nagy segítség volt azon
családok számára, ahol iskoláskorú gyermekek
vannak.
A tervezett szüreti felvonulás sajnos nem úgy
sikerült, ahogyan elterveztük. Az eredetileg
tervezett október 23-i mulatsághoz a község
polgármestere az ünnep jellege miatt nem járult
hozzá és nem biztosította a művelődési ház
használatát. A következő időpontban pedig a
novemberi rossz időjárás miatt a felvonulás
elmaradt, csak a bált sikerült megtartani, ami
viszont nagyon jól sikerült, mindenki kitűnően
érezte magát.

Az önkormányzat által benyújtott három
pályázatból mind sikeres volt, mindegyiken sikerült
támogatási
összegeket
szerezni
különféle
rendezvények tartása céljából. Ez összesen 460 000
forintot tett ki. Nem sok kisebbségi önkormányzat
van, ami többet tudna ennél nyújtani, igyekeztünk a
rendelkezésre álló összegből a lehető legjobban
gazdálkodni. A következő évben is minél több
pályázatot igyekszik az önkormányzat benyújtani és
akkor az ideihez hasonlóan sikeres évet lehetne
zárni jövőre is. Úgy érzem a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat idei vállalását maradéktalanul
teljesítette.
Pádár István
elnök
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