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Lapindító 
 
Minden id�ben és minden településen volt, 

és van egy olyan  törekvés, hogy a település 
életét érint� ügyekben a település vezet�i 
igyekeztek a lakosságot tájékoztatni. 
  Volt id�szak – amelyre még biztosan 

emlékeznek az id�sebb emberek – amikor a 
kisbíró járta végig a falut és kidobolta, 
közhírré tette a híreket.  
   Következett a másik id�szak, amikor a falu 

be volt vezetékelve és hangos bemondón 
keresztül jutottak el a hírek a lakossághoz, 
amelynek egy modernebb változata ma is 
m�ködik, hiszen a hivatal kocsija ma is sok 
esetben járja a falut és hirdeti a fontosabb 
eseményeket, tudnivalókat. Aztán  
plakátokon próbálták, próbáltuk a fontosabb 
híreket eljuttatni a lakossághoz.  
Mindez m�ködik a mai napig is, de 

természetüknél fogva ezek a hírhordozók 
csak a figyelem-felhívásra, a rövid de fontos 
hírek eljuttatására alkalmasak. 
  Ezek a hírhordozók a mai kor azon 

követelményeinek, hogy a hátteret, a 
háttérben folyó munkát megvilágítsák nem 
tudnak eleget tenni. Nagyon sok esetben 
azonban fontos lenne az is, hogy a háttér 
információk  eljussanak a lakossághoz, 
hiszen érdekli �ket, hogy mi miért történik.  
Ugyanakkor a lakosság véleményének is 
helyet kívánunk biztosítani, ahol a 
nyilvánosság elé tárhatja a véleményét. 
   
Másik fontos követelmény, hogy a 

településünk életét, munkáját, eredményeit, 
gondjait szélesebb rétegek elé tárjuk 
eljuttassuk a nagyvilágba. 
 
   Ezen gondolatok késztették az 

önkormányzatot arra, hogy útjára indítsa a 
helyi lapot. Kérjük fogadják szeretettel, 
érezzék a magukénak, mondjanak róla 
véleményt, olvassák,  írják. Mi ígéretet 
teszünk arra, hogy véleményüknek 
írásaiknak  a lapban helyet adunk.  
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