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December 9-től nem állnak meg a személyvonatok
A TARTALOMBÓL:
December 9-től nem állnak meg
a személyvonatok
Az autóbusz menetrenddel kapcsolatos változások

Sokakat, és jogosan háborított fel a hír, hogy a személyvonatok a december 9-től érvényes menetrendi változások után nem fognak megállni
a Városlőd-Kislőd vasútállomáson.
A változás híre már a nyár elején
elért hozzánk, ami ellen természetesen több ízben és több szervezet
felé tiltakoztam. Furcsa és érthetetlen indokokkal vágtak vissza minden
levelemre, a legfőbb indok természetesen a gyér utasforgalom volt.
Azt az érvemet, hogy a Kalandparkba évente több tízezer vendég, illetve a rendszeresen érkező gyerekcsoportok nagyrészt vonattal jönnek, azzal hárították el, hogy a vonatmegállítást a csoportok eseté-

ben külön tarifa ellenében lehet
kérni. Az egyéb utasok pedig közlekedjenek busszal. Nem kívánom
részletezni az érvek és ellenérvek
sorát, a más településekkel közösen
tervezett vonatmegállító akciókat,
mert mára elértük, hogy kormányzati körökből kaptunk ígéretet arra,
hogy januártól visszaállítják a vonatközlekedés rendjét Kislődön.
Reméljük, így is lesz.

Az autóbusz menetrenddel kapcsolatos változások
A következő sokk az autóbuszmenetrend változásokkal kapcsolatban hétfőn reggel ért: A Somló
Volán elfelejtett tájékoztatni arról,
hogy a Volán-járatok némelyike
kimarad, viszont helyettük, hasonló időpontokban más járatok közlekednek Kislődön keresztül.
Így a reggeli 7,25-ös diákjárat kimarad, helyette korábban, 7,01-kor
érkezik a farkasgyepüi járat, illetve
marad a 7,15-ös, a diákoknak. Bonyolította a helyzetet, hogy a Somló Volán által a megállókban kifüggesztett menetrend hibás volt, néhány járatot nem tüntettek fel rajta, amelyek egyébként közleked-

nek. Az interneten lévő országos
menetrend is hibásan jelent meg.
Panaszomra hétfőn délelőtt a Somló Volán igazgatója személyesen
eljött Kislődre, magával hozta a
javított menetrendet, melyből az is
kiderül, hogy ezután a korábbinál
több járat is betér Kislődre, sőt
lemegy az alsó fordulóba is. Változás, hogy januártól Farkasgyepű az
ajkai járáshoz fog tartozni, ennek is
köszönhető az átszervezés, ennek
kapcsán minden farkasgyepűi járat
Kislődre is bejön, több le fog menni
a Bányatelepre is, valamint Ajkarendeken keresztül közlekedik kilenc járat.
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Kérem, utazás előtt szíveskedjenek figyelni a kifüggesztett menetrendet, melyeket kinagyítottunk
és a hirdetőkön is elhelyeztünk.
Mindezek mellett a hivatalban is
tudunk telefonon felvilágosítást
adni.

Christkindl
Az Advent megünneplése Kislődön
hagyományteremtő
szándékkal 3 éve kezdődött.
Ez évben a Christkindl-kiállítás
megnyitó-jával kezdődött, és
december 23-ig minden vasárnap délután 4 órakor meggyújtunk egy gyertyát az adventi koszorún. Szép dolog,
hogy minden vasárnapra vannak felajánlások, szebbnél-

szebb műsorokkal készülnek
gyerekek-felnőttek, adományokból az idén is minden
hétre meg tudtuk venni a tea
és forralt bor hozzávalóit, és
mindig van a terített asztalon
többféle édes és sós sütemény. Így igazi a várakozás, a
szeretetteljes készülődés! Lélekhez szól, felemel minden ének és vers, kis
színdarab, zene, s aki részt vesz benne, maga is gazdagszik általa. Köszönet
érte!

A Christkindl hagyományt ápoló lányok ez évben is készülődnek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján – mely
szerint sok házba nem engedik be őket, vagy éppen nincsenek otthon a házbeliek - a szokásostól eltérően ez
évben nem három, hanem csupán két napig fognak járni, az utcák beosztását pedig ezúton előre közöljük,
hogy aki szeretné őket fogadni, az tudjon az érkezésükre számítani.
December 23-án, vasárnap reggel 8 órakor
kezdenek, útvonaluk:
délelőtt: Petőfi, Dózsa, Rákóczi, (Patak)
délután: (Patak), Görgey, Kossuth

December 24-én, hétfőn reggel 8 órától:
délelőtt: Zrínyi, Széchenyi, Bajcsy
délután: Hunyadi, Arany, Bocskai

Fogadjuk őket szeretettel, hogy fennmaradhasson ez a szinte már egyedülálló szép szokás!
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