ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nagy örömünkre – és talán Önök is elégedetten nyugtázták, –
elkészült az Önkormányzat épületének felújítása. Kívül-belül
megszépült, amelyre mindannyiunknak oly sok évet kellett várnunk.
Amennyiben szeretnének meggyõzõdni a belsõ felújítás
eredményérõl, a Disznótoros Fesztivál napján, október 27-én du.
14.00-16.00 óráig nyílt napot rendezünk és lehetõséget biztosítunk
a hivatal helyiségeinek megtekintésére. Kérjük, éljenek az
alkalommal minél többen, szeretettel várják Önöket a képviselõk.
A Faluház panziójának hasznosítása már hosszú évek óta komoly
fejtörést okozott az önkormányzatnak. Több pályázatot nyújtott be
a felújítására, de eddig sajnos egyik sem nyert támogatást egészen
mostanáig. Nemrég kaptuk a tájékoztatást arról, hogy a legutóbb
benyújtott pályázatunk kedvezõ elbírálásban részesült, így közel 35
millió forintos támogatás jut annak felújítására. Összesen 10 szoba
és ugyanannyi vizesblokk kerül kialakításra, valamint egy melegítõ
konyha is helyet kap a meglévõ térben.
Megnyugtató az a hír is, miszerint az állomás fölötti, Bátaszék
felé vezetõ szurdok mindkét oldalának (átlagosan 2 méter
magasságig,) kõvel való borítása és az út makadám burkolatának
lerakása válik lehetõvé vis maior pályázat keretében. Már jó ideje
veszélyes mértékû omlás volt tapasztalható a szurdok mentén.
Talán nem késõ, hogy arra biztassam Önöket, jöjjenek el minél
többen a péntek délutáni Idõsek napi ünnepségre, melyen községünk
szépkorúit köszöntjük, hálánkat kifejezve tevékeny életútjukért.
Találkozzunk október 12-én du. 16.00-kor a Faluházban!
Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester

napjáig tehetik meg ügyfélfogadási idõben Palotabozsok Község
Önkormányzatánál.
A kitöltendõ nyomtatvány a hivatalban kérhetõ.
Az önkormányzatok 2018. október 15-e után összesítik és
továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak.

ÉV VÉGI PROGRAMELŐZETES
November 4. /vasárnap/ 9.30 óra
Halottak napi megemlékezés • Igeliturgia a templomban
Kitelepítettek és elhurcoltak emlékmûnél a Német Énekkar
énekel, koszorúzás
Himnusz, ünnepi beszéd, Magyar Dalkör és a Német Énekkar
énekel, koszorúzás
Kopjafáknál a Magyar Dalkör mûsora, koszorúzás, Székely
Himnusz
November 17.
Búcsúbál a Faluházban
December 6. /csütörtök/ 17.00 óra
Mikulás ünnepség a Faluház udvarán
December 16. /vasárnap/ 15.00 óra
Karácsonyi hangverseny a Katolikus templomban
Szabadtéri élõ Betlehem, gyertyagyújtás, szeretetvendégség.
December 25. /kedd/
Karácsonyi bál a Faluházban
December 31. /hétfõ/
Szilveszteri mulatság a Faluházban
A meghirdetett programokról bõvebb tájékoztatást plakátokon
és a kábel TV-n teszünk majd közzé.

TÚRA A KULTÚRA JEGYÉBEN
A régió meghatározó kulturális intézménye, a pécsi Zsolnay
Örökségkezelõ Nonprofit Kft. a Baranya megyei önkormányzatok
számára speciális ajánlatot kínált: A projekt keretében valamennyi
baranyai település egy-egy szervezett, 35 fõs csoportjának lehetõvé
tették a hungarikummá nyilvánított Zsolnay Kulturális Negyed
megtekintését. A választott programokon való részvétel ingyenes,
az utazás költségét a lehetõséggel élõ önkormányzatok vállalták.
Ilyen feltételek mellett tettünk mi is látogatást 2018. október 7én a Zsolnay Kulturális Negyedben. A kirándulást felnõtteknek
hirdettük meg, ehhez választhattunk többféle program közül. A
csomagajánlat keretében elõször idegenvezetõ kalauzolása mellett
bejártuk a negyedet és megtekintettük a Gyugyi gyûjteményt.
Vezetõnk mesélt nekünk a gyár és a család történetérõl, és azokról a
mûvészeti irányzatokról, melyekben a Zsolnay termékek készültek.
Ezután megtekintettük a Rózsaszín kiállítást, mely a gyár indulásakor
gyártott tárgyakat mutatja be. A Család- és gyártörténeti kiállítás
anyaga a kezdetekrõl, az aranykorról, a család tagjairól, az
államosítás utáni hanyatlásról mesélt. Sétánkat a Zsolnay Mauzóleum
megtekintésével zártuk, mely Zsolnay Vilmos, a gyáralapító
nyughelye.
Jó volt látni, hogy a sokáig elhanyagolt épületegyüttest ilyen
szépen felújították, méltó módon emlékezve a családra és a gyárra,
melynek terméke a maga idejében egyedülálló volt. – A Zsolnay
márkanév a mai napig öregbíti Pécs hírnevét.
Péter Klára

SPORT
Felnõtt csapat eredményei:
Palotabozsok – Véménd:
3:2
Töttös – Palotabozsok:
0:1
Palotabozsok – Magyarbóly:
2:1
Nagyárpád – Palotabozsok:
2:3
Palotabozsok – Lánycsók:
2:1
Somberek – Palotabozsok:
1:1
Palotabozsok – Bicsérd:
5:2
Himesháza – Palotabozsok:
4:0
További mérkõzések idõpontjai:
Palotabozsok – Nagykozár
okt. 14., 14.30 óra
Bogád – Palotabozsok:
okt. 21., 14.30 óra
Palotabozsok – Kétújfalu:
okt. 27., 13.30 óra
Drávaszabolcs – Palotabozsoknov. 04. 13.30 óra
Palotabozsok – Ócsárd
nov. 11., 13.30 óra
Palotabozsok – Hosszúheténynov. 18., 13.00 óra
Mozsgó Palotabozsok
nov. 24., 13.00 óra
A csapat a bajnokságban jelenleg a 2. helyen áll.
U 19 csapat eredményei:
Palotabozsok – Töttös
19:0
Palotabozsok – Magyarbóly
1:0
Somberek – Palotabozsok
0:2
Palotabozsok – Véménd
1:3
A csapat a bajnokságban az 1. helyen áll. HAJRÁ BOZSOK!

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

Őszi lomtalanítás

A Kormány döntése alapján a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl
eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni
támogatásban részesülhetnek.
A helyi önkormányzatok összesítik a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhõszolgáltatási
szerzõdéssel nem rendelkezõ háztartások igénybejelentéseit.
A jogosult háztartások az igénybejelentést 2018. október 15.

November 13.
Kérjük a hulladékot a megjelölt szállítási napon reggel 6 óráig
kihelyezni. A kisebb tárgyakat dobozokban, zsákokban gyûjtsék
össze. Nem szállítják el: építési törmelék, állati tetemek,
zöldhulladék, veszélyes hulladék, elektronikai cikkek.
Az elektronikai cikkeket az önkormányzat udvarára lehet behozni
november12–14-ig.

Bozsoki Krónika • Palotabozsok Község Önkormányzatának ingyenes
híradója, az ÚJMindenes újság mellékleteként.
Felelõs kiadó: Ritzl Róbert Szerkesztõ: Péter Klára

Készíti az ÚJ-MINDENES Kft.
7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 10.
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