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A polgármesteri hivatal lapja
2016. január XX. évfolyam 1. szám
7LV]WHOW&VyNDNŊLHN
Az elmúlt hónapban december 5-én a 137.5 millió
forintos KÖZOP pályázat segítségével megvalósuló
hivatásforgalmi kerékpárutat ünnepélyes keretek között átadtuk. Kaiser Tibor pincéjénél volt a vendégYiUiVDKRYiD]pUGHNOŊGŊNpVDNHUpNSiURVRNJ\
OHNH]WHN$PyULNOG|WWVpJPHJpUNH]pVpWN|YHWŊHQ
átkerekeztünk Mórra a Vajal Vadásztársaság vadászKi]D PHOOHWWL SLKHQŊKHO\KH] DKRO / 6LPRQ /iV]Oy
parlamenti államtitkár, Molnár Krisztián megyei közJ\ŤOpV HOQ|NH )HQ\YHV 3pWHU PyUL SROJiUPHVWHU pV
MyPDJDPiWYiJKDWWXND]iWDGiVWMHONpSH]ŊQHP]HWL
V]tQŤV]DODJRW
Az adventi ünnepváró sorozatunk, a falukaráFVRQ\W N|YHWŊHQ OH]iUXOW $ .DUiFVRQ\W |YH]Ŋ UHQ
GH]YpQ\HLQNEHQ UpV]WYHYŊ VHJtWŊNQHN FLYLO V]HUYH
]HWHNQHN N|V]|Q|P D PXQNiMXNDW D IHQ\ŊIiNDW
adományozóknak pedig köszönöm az önzetlen támogatásukat.
)HOKtYRPODNyLQNÀJ\HOPpWKRJ\DV]HOHNWtYJ\ŤM
WŊV]LJHW D &VyNDNŊL 9iViU WpUHQ D SiOLQNDIŊ]GpYHO
V]HPEHQPHJV]ŤQW(J\~MOLWHUHVJ\ŤMWŊV]LJHW
került ide kihelyezésre, ahová csak üveget lehet vinQL$PŤDQ\DJSDODFNRNDWGHFHPEHUpWN|YH
WŊHQDKi]KR]PHQŊV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ŤMWpVNHUH
tében viszik majd el az arra kijelölt napokon.

Kérem a lakosságot, hogy a járdák mentén az épp
Q\XJYyiOODSRWEDQOpYŊIiNDWERNURNDWQ\HVVpNYLV]
V]D OHJDOiEE  PpWHU PDJDVViJLJ D] XWDN PHQWpQ
D]ŤUV]HOYpQ\EHEHOyJyiJDNDWPpWHUPDJDVVi
JLJpVD]~WV]pOpWŊOFHQWLPpWHULJ$IiNERNURN
visszanyesését a balesetmentes, biztonságos közleNHGpV pUGHNpEHQ NpUHP YpJH]]pN HO 6HJtWVpJNHW
HOŊUHLVN|V]|Q|P
&VyNDNŊGHFHPEHU
)ŤUpV]*\|UJ\
SROJiUPHVWHU
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Regionális turizmusfejlesztésbe kezd
a Magyar Kerékpárosklub
gVV]HWHNHUWQN FtPPHO UHJLRQilis zöld turizmusfejlesztési programot
indít a Magyar Kerékpárosklub Dél3HVWD&VHSHOV]LJHW6]pNHVIHKpUYiU
a Vértes, Veszprém és Debrecen régiójában. A program célja a kerékpáros
kirándulások feltételeinek javítása,
a kerékpáros turizmus serkentése,
YDODPLQW D G|QWpVKR]yN ÀJ\HOPpQHN
felhívása a kerékpáros turizmusban
UHMOŊ NLDNQi]DWODQ IHMOHV]WpVL OHKHWŊségekre, az infrastruktúra fejlesztéVpQHN IRQWRVViJiUD 9iOODOWXN 
ŊV]pLJ RO\DQ W~UD~WYRQDODN NLMHO|OpVpWDPLNHOŊVHJtWLNDNHUpNSiURVWXrizmust, a helyi gazdaságot és megHUŊVtWLN D ORNiOLV pV RUV]iJRV FLYLO
szervezetek, valamint üzleti szervezeWHNpUGHNpUYpQ\HVtWŊNpSHVVpJpW

PpUL IHO D V]HUYH]HWHQ EHOOL OHKHWŊVpJHNHW HUŊVVpJHNHW D SRWHQFLiOLV
SDUWQHUHNHW pV HJ\WWPŤN|GpVL WHUHSHNHW $] HJ\WWPŤN|GŊ V]HUHSOŊN
EŊYtWpVpKH] V]iPtWXQN pUGHNOŊGŊ
szervezetek, intézmények, vállalkozások jelentkezésére is.

A közösségépítéssel problémafelméréssel és megoldási javaslaWRN HOŊNpV]tWpVpYHO W|OW|WW V]DNDV]W
N|YHWŊHQ D 0DJ\DU .HUpNSiURVNOXE
$] gVV]HWHNHUWQN FtPŤ SURJ- szakembereinek bevonásával megramunkkal a mintegy egymillió ke- NH]GŊGLN D W~UD~WYRQDODN WHUYH]pVH
rékpárral kiránduló elérése mellett YDODPLQW D WiUVV]HUHSOŊNNHO W|UWpQŊ
célunk, hogy eddig részben kihaszná- lobbi tevékenység, melynek célja a jalatlan, vagy kevésbé ismert térségek- vasolt útvonalak hivatalos kijelölése.
ben új túraútvonalak kerüljenek kije- Amennyiben ez nem valósul meg, a
lölésre, fellendüljön a környezetbarát Kerékpárosklub saját és partnereinek
vendéglátó- és szolgáltató szektor, OHKHWŊVpJHLKH]PpUWHQIRJMDHOYpJH]HUŊV|GMHQHN D KHO\L FLYLOV]HUYH]HWHN ni a szükséges kijelöléseket. A kijelölt
Programunk során a civil és üzleti sze- útvonalakon túrákat, bebiciklizéseket
UHSOŊN EHYRQiVD PHOOHWW V]iPtWXQN V]HUYH]QNYDODPLQWRIÁLQHpVRQOLQH
az állami és önkormányzati szektor kommunikációs kampányba kezdünk
partnerségére is, hiszen mindannyian D] ~WYRQDODN QpSV]HUŤVtWpVpQHN FpOpUGHNHOWHN D] HJ\UH QpSV]HUŤEE NH- jából.
rékpározás feltételeinek javításában.
Munkánk során nagy hangsúlyt
$ SURJUDP  PiMXVL LQGX- IHNWHWQN D] HVpO\HJ\HQOŊVpJUH D]
OiViQDN HOVŊ OpSpVHNpQW D 0DJ\DU HGGLJ QDJ\RQ ÅIpUÀDVµ W~UDNHUpNSiKerékpárosklub érintett (dél-pesti, UR]iVNpSpWV]HUHWQpQNNLQ\LWQLDQŊN
debreceni, székesfehérvári, veszp- és a családosok irányába is. A progrémi) területi szervezeteivel közösen ram végére legalább egy olyan túra-

útvonal kijelölését célozzuk meg, ami
mozgásukban korlátozottak számára
is járható. Az útvonalak értékelése
során mozgásukban korlátozottak
szervezeteit kívánjuk bevonni. A két
pYHV SURMHNW VRUiQ RGDÀJ\HOQN D
környezetvédelemre is: a munkánk
során kijelölt útvonalaink a környezeti viszonyok tiszteletben tartásával
készülnek, a projekt kommunikációjában mérsékeljük a papírfelhasználást, amennyiben ez szükséges, akkor újrahasznosított alapanyagokkal
dolgozunk.
Befejezésül, nagy örömmel vetWNELUWRNEDGHFHPEHUpQD
&VyNDNŊ0yU KLYDWiVIRUJDOP~ NHUpNpárutat, ami egy igen fontos túraútvonalon fut át. Már régóta használták a
kerékpárosok ezt az utat, ami a murYiVEXUNRODWPLDWWFVDNLGŊV]DNRVDQ
LGŊMiUiVWyOIJJŊHQYROWKDV]QiOKDWy
Most, hogy szilárdburkolatot kapott
az út, lényegében a Móri Borvidék két
OHJIRQWRVDEE WHOHSOpVpW &VyNDNŊW
és Mórt kerékpáros szempontból is
biztonságosan köti össze. Úgy gonGROMXN KRJ\ H]HQ D V]pOHV My PLQŊVpJŤ ~WRQ PHO\QHN YRQDOYH]HWpVH
nagyban segíti a kerékpárosok közlekedését, biztonsággal megférnek
PDMGDPH]ŊJD]GDViJLJpSHNpVD]
autók is. Természetesen ehhez az is
NHOOKRJ\DPH]ŊJD]GiV]RNDXWyVRN
pV NHUpNSiURVRN PHVV]HPHQŊNLJ D
biztonságra ügyelve, segítsék egymás
közlekedését, úgy ahogy ezt eddig is
tették több éven át.
0DJ\DU.HUpNSiURVNOXE
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Egyházi hírek
„Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidat eszében tartja.”
Iz 64, 4
$] DGYHQWL LGŊV]DNRW N|YHWŊHQ &VyNDNŊQ GHFHPEHU
pQ+RUYiWK-y]VHISOpEiQRVPXWDWWDEHDV]HQWPLVpW
-yYROWOiWQLKRJ\QHPFVDNDUHJJHOLyUDLDGYHQWLPLVpNHQYROWDNDKtYŊNV]pSV]iPPDOKDQHPKDOHKHWtJ\
IRJDOPD]QL WHOW Ki] IRJDGWD D] pMIpOL PLVpUH LJ\HNYŊNHW
gU|PYROWiWpOQLKRJ\&VyNDNŊODNyLPHJPR]GXOWDNVD
karácsonyi szent miséken aktívan vettek részt. Az éjféli
PLVpKH] D 6]HQW 'RQiW %RUUHQG ORYDJMDL LV FVDWODNR]WDN
és a mise végén, ahogy régen is szokás volt még együtt
PDUDGW D KtYHN N|]|VVpJH $ ERUUHQG WDJMDL IULVVtWŊNNHO
NHGYHVNHGWHNDKtYHNQHNH]HQDV]HQWpMV]DNiQ(]~WRQ
is köszönjük a segítségüket, felajánlásukat.

6]HQW-iQRVQDSLERUV]HQWHOpVYROWGHFHPEHUpQD]
HVWLyUDLV]HQWPLVHNHUHWpEHQPHO\UHIHONpUWN0ROQiU
Károly volt esperes-plébános atyát. A szent misén, majd
D]D]WN|YHWŊDJDSpQUpV]WYHWWDFVyNDNŊL6]HQW'RQiW
Borrend küldöttsége is, akik elhozták megszentelni a csóNDNŊLJD]GiNERUDLWpVDNWtYDQUpV]WYHWWHNDERURNQQHSpO\HV PHJV]HQWHOpVpEHQ (]~WRQ LV N|V]|Q|P PLQGHQNLQHND]DGYHQWLNpV]OŊGpVEHQYDOyQpJ\KpWHQiWWDUWy
aktív részvételt, segítséget. A templomunk Karácsonyra
YDOyIHONpV]tWpVpEHQUpV]WYHYŊNQHND]iOGR]DWRVPXQNiW
D IHQ\ŊIiNDW IHODMiQOy KtYHLQNQHN D] DGRPiQ\R]RWW IiW
Köszönök továbbá minden segítséget, amit tesznek egyházunkért, plébániánkért.

Karácsony - Urunk születése, 2015. december 25.
Ä0HUWPLDODWWPpO\FVHQGERUXOWPLQGHQUHVD]pMMHOVLHWĘV~WMDN|]HSpQWDUWRWWPLQGHQKDWyLJpG
D]pJEĘONLUiO\LWUyQRGUyORWWWHUPHWWDSXV]WXOiVUDV]iQWI|OGN|]HSpQPLQWHJ\]RUGKDUFRV´
%|OFV
/HJ\HQV]tYQNEHQD],VWHQL.LVGHGEpNpMHD7HUHPWŊ$W\DV]HUHWHWHpVD]eOWHWŊ6]HQWOpOHN|U|PH 6]HUHWHWWHO
0yURF]7DPiVSOpEiQRV+RUYiWK-y]VHIKSOpEiQRV+RUW\L*iERUNLVHJtWŊOHONpV]6]HQGUHL0LKiO\GLDNyQXV
Köszönjük híveinknek, a karácsonyi takarításban és díszítésben, hitoktatóknak a pásztorjáték betanításában nyújtott segítségüket.

Karácsony - Urunk születése, 2015. december 25.
„Kezdetben volt az Ige.”
-Q
ÉOGRWWNHJ\HOPHNNHOWHOMHV~MHV]WHQGŊWNtYiQXQNKtYHLQNQHN%t]]XNÓMUDeOHWQNHW.ULV]WXVUD
-DQXiUIRO\DPiQOHKHWŊVpJHWEL]WRVtWXQNKtYHLQNQHNKRJ\RWWKRQDLNDWPHJV]HQWHOMND]RNQDNDNLND]WNpULN6]pS
KDJ\RPiQ\D(J\Ki]XQNQDNKRJ\pYUŊOpYUHQHPFVDND]~MRWWKRQRNUDDGMDSDSMDLiOWDOiOGiViWNpUYHtJ\DMy,VWHQW
V]HQWHOMHPHJPLQGHQQDSMDLQNDWpOHWQNHW-HOHQWNH]QLOHKHWD]DW\iNQiOpVHJ\H]WHWYHLGŊSRQWRWV]HUHWHWWHOYLVV]N
,VWHQWiOGiViWRGDDKRYiNpULN.pUMND]RNDWDÀDWDORNDWDNLNDRVpYEHQKi]DVRGQLV]HUHWQpQHNMDQXiULKyQDSEDQMHOHQWNH]]HQHNLURGDLV]ROJiODWXQNQiOMHJ\HVRNWDWiVUD(OpUKHWŊVpJHLQNOHQWROYDVKDWyDFLNNYpJpQ
$RVpYEHQDVWyODGtMDNQHPYiOWR]QDN PRQGRWWPLVHKpWN|]QDS)WpQHNHVYDViUQDSLPLVH)W 
%X]GtWMXNDWHVWYpUHNHWKRJ\PRQGDVVXQNV]HQWPLVpWPLQWD](J\Ki]NHJ\HOPLNLQFVWiUiQDNOHJWHOMHVHEEpUWpNŤiOGR]DWiWV]HUHWWHLQNpUWpOŊNpUWpVNO|Q|VNpSSHQHOKXQ\WMDLQNpUW$RVpYUHD%RGDMNL3OpEiQLiQDHV
WHOHIRQV]iPRQOHKHWHOŊYpWHOH]QLPLVHV]iQGpNRW
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
+pWIŊNHGGV]HUGDFVW|UW|N]iUYDSpQWHN
7HOZZZVHJLWRV]X]PDULDKXHPDLOERGDMNLSOHEDQLD#WRQOLQHKX
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Adjon Isten minden jót,
Barkócából csudajót!
már más is részesülhet.A meglepetések estéjén az egész
Barkócaberkenye felvonult a színpadra és tánc helyett egy
kis karácsonyi dallal köszönte meg mindenkinek az egész
évi munkáját. Rögtönzött kis csupa szív kórusunk „csak
~J\PRVRO\JRWWHVPLQWiNiOiFVµ$PHJOHSHWpVHNSHGLJ
FVDN~J\UHSNHGWHNH]HQD]HVWpQ0LQGHQNLWŤN|QOYH
YiUWDPLYHOUXNNROHOŊV]RNiVV]HULQWLVPpW-HQŊpV5R]Vy
De sajnos a technika ördöge kibabrált a két kreatív legénynyel. De hát az ember könnyebben bocsájt meg –és neKH]HEEHQIHOHMW$]HVWHMyKDQJXODWDD]RQEDQQHPHWWŊO
IJJ|WW1RV]WDOJLi]YDD]HOŊ]ŊpYLWHUPpVNEŊOLVLJD]iQ
jókat mulattunk.
6]HQWHVWHpMV]DNiMiQNLVPDURNQ\LYLVHOHWEHE~MWEDUkócás képviseltette magát az éjféli misén, megidézve a
régmúlt karácsonyait. Csupán csak a hó hiányzott..no
meg a lovas szán.
.tYiQXQNPLQGHQNLQHNEpNpWPLQGHQQHPŤJD]GDJságot, türelmet, egészséget és sok boldog percet az új
pYEHQ
(OP~OW D NDUiFVRQ\ V PiU LVPpW D] ~M pY QDSMDLW WDpossuk. Könyörtelenül visszazökkenve az ünnepek utáni
hétköznapokba. Az óév utolsó hónapjait –mint mindigmozgalmasan töltötte a tánccsoport. Az adventi ünnepséJQN|QDNLVKDMWiVRNpYROWDIŊV]HUHS/XFDQDSOpYpQ
egy kedves régi hagyományt elevenítettek fel a gyerekek.
$]HJpV]PŤVRUNRUHRJUiÀiMiW9LUiJiOPRGWDPHJpVWDQttotta be nagy-nagy szeretettel kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
6]RNiVRVpY]iUyQQHSVpJQNDPŤYHOŊGpVLKi]NDrácsonyfájának társaságában zajlott, melyre meghívtunk
PLQGHQNLW DNL D WiQFFVRSRUW V]iPiUD MHOHQWŊVpJJHO EtU
+DJ\RPiQ\DLQNKR]KtYHQDUtPHNEHIDUDJRWWDMiQGpNKR]
és ajándékozotthoz formált versike kíséretében kapta
meg mindenki a neki szánt meglepetéseket. Meg kellett
iOODStWVXN PiU QHP YROWDN HJ\V]HUŤ SiU V]yWDJRV YHUVV]DNRNEXWXVNDUtPHN,GpQLVYROWDNLGDOODONpV]OWYDJ\
)UpGL%pQL LKOHWWH UtPHNNHO V]ŊWWH iW D JRQGRODWDLW pV EL]RQ\YDQRO\DQQHPWiQFROyWDJXQNLVDNLUŊODOHJWDUWDOPDsabban a Wikipédiánkeresztül mutatott be az ajándékozóMD0iUDOHJNLVHEEQDJ\RNLVNpV]N|OWHPpQQ\HOiOOWDNHOŊ
&VHSSHWVHPOHPDUDGYDDUXWLQRVI|OQŊWWHNWŊOEHQ
D%DUNyFipUWVRNDW²OHJW|EEHWWHWWWDJRNpVVHJtWŊNNO|Q
ajándékot kaptak. Reméljük, ebben a kiváltságban idén

(UGŊGL2UVRO\D
DWiQFFVRSRUWÀUNiV]D
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Elindult a Téli Kupa

,PPiU  DONDORPPDO QpJ\ FVDSDW UpV]YpWHOpYHO
elindult a Téli Kupa. Bár több csapat vitt el nevezési lapot mindössze négy csapat nevezett be a lassan négy
évtizede tartó sorozatba. Az idei idény így negatív „csúFVRWµ KR]RWW KLV]HQ HQQ\LUH NHYpV FVDSDW PpJ QHP
YHUVHQJHWW&VyNDNŊEDMQRNLFtPppUW$]LGHLNXSiQDN
QLQFVFtPYpGŊMHVHPKLV]HQDWDYDO\LEDMQRN7LWiQRN
QHPQHYH]HWWDWRUQiUD$NpWDODStWyFVDSDWD)HOYLGpNpVD]gUHJÀ~NYDODPLQWD7%&LOOHWYHDÀDWDORNNDO
~MUDIHOW|OW|WW-XQLRUYLV]RQWQHNLYiJRWWDVRUR]DWQDN$
bajnokságot oda-vissza vágós alapon rendezték meg,
IRUGXOyEDQDPLWKiURPYHUVHQ\QDSRQERQ\ROtWDQDN
OH (J\ FVDSDW HJ\ YHUVHQ\QDSRQ NpW PpUNŊ]pVW MiWV]LN OH $] HOP~OW KHWHNEHQ D N|YHWNH]Ŋ HUHGPpQ\HN
születtek:
Téli Kupa 2015/2016 I. versenynap
2015. december 6.
IRUGXOygUHJÀ~N7%&  
*yOV]HU]ŊN=VLSL7DPiV  =VLSL0iW\iV  
6WXPSI'iQLHO5DEyF]NL=VROW   gUHJÀ~N 
IRUGXOy)HOYLGpN-XQLRU  
*yOV]HU]ŊN%RUN|YL1RUEHUW  6]DEy6]LOiUG
0D\HU'iYLG.ROOHU*iERU%LWWHU%HQFH(OHN5DPRQ
'REDL'iQLHO )HOYLGpN 
IRUGXOy7%&-XQLRU  
*yOV]HU]ŊN9DUJD7yWK6iQGRU6FKZDUF]7DPiV
 3XVND0iUN6LSRVÉUSiG.DLVHU&VDED 7%& 
=iYRGL5yEHUW=iYRGL$WWLOD -XQLRU 

*yOV]HU]ŊN5DEyF]NL=VROW=VLSL0iW\iV gUHJÀ~N 
6]DEy6]LOiUG  (OHN5DPyQ  0D\HU'iYLG  
'REDL'iQLHO   )HOYLGpN
Téli Kupa 2015/2016 II. versenynap
2015. december 13.
IRUGXOygUHJÀ~N-XQLRU  
*yOV]HU]ŊN5DEyF]NL=VROW5HGROÀ'iQLHO  
5DSDOL/iV]Oy.LVV)HUHQF gUHJÀ~N =VROQDL1RUEHUW
-XQLRU 
IRUGXOy)HOYLGpN7%&  
*yOV]HU]ŊN%RUN|YL1RUEHUW0D\RU'iYLG  
'REDL'iQLHO  3HWUXVND'DQLHO  &]HWOL-iQRV
6]DEy6]LOiUG )HOYLGpN 6FKZDUF]7DPiV  
9DUJD7yWK6iQGRU 7%& 
IRUGXOy)HOYLGpN-XQLRU  
*yOV]HU]ŊN3HWUXVND'DQLHO  6]DEy6]LOiUG
%RUN|YL1RUEHUW  .XUNy*\|UJ\(OHN5DPyQ
0D\HU'iYLG  'REDL'iQLHO&]HWOL-iQRV )HOYLGpN 
=VROQDL1RUEHUW=iYRGL$WWLOD   -XQLRU 
IRUGXOygUHJÀ~N7%&  
*yOV]HU]ŊN5HGROÀ'iQLHO=VLSL7DPiV  6WXPSI
*iERU5DEyF]NL=VROW   gUHJÀ~N 6LSRVÉUSiG
6FKZDUF]7DPiV  
A Téli Kupából még januárban egy versenynap van
hátra, ahol a két utolsó fordulót fogjuk megrendezni.
&VyNDNŊGHFHPEHU

IRUGXOygUHJÀ~N)HOYLGpN  

VSC-
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Házhoz meno szelektív hulladékgyujtés

$ 'HSyQLD 1RQSURÀW .IW V]ROJiOWDWiVL WHUOH
WpQHN WHOHSOpVHLQ HUHGPpQ\HVHQ PŤN|GWHWHWW
V]HOHNWtYKXOODGpNJ\ŤMWŊV]LJHWHNHWPHO\HNKDV]
QiODWD HJ\UH QpSV]HUŤEE D ODNRVViJ N|UpEHQ
-yOOHKHW LWWKRQ PpJ QpKiQ\ pYH NH]GŊG|WW HO H]
a fajta szemétszállítási rendszer, az unió több országában már megszokott, hogy otthon is szelekWtYHQJ\ŤMWV|QD]HPEHU7iUVDViJXQNV]HS
WHPEHU WyO QRYHPEHU LJ NtVpUOHWL MHOOHJJHO
6]pNHVIHKpUYiU gUHJKHJ\ PLQWHJ\  Ki]WDUWiVWpULQWŊWHUOHWpQ~J\QHYH]HWW]ViNRVV]HOHNWtY
KXOODGpNJ\ŤMWpVLDNFLyWKLUGHWHWWPHO\EHQ
kiegészült Magyaralmás településsel. Az akció
NHUHWpEHQDKi]WDUWiVRNEDQNHOHWNH]ŊPŤDQ\DJ
illetve papírhulladékok kerültek elszállításra. Az
DNFLyDNNRULEDQVLNHUHVYROWDPLDKi]KR]PHQŊ
V]HOHNWtY KXOODGpNJ\ŤMWpV WRYiEEIHMOHV]WpVpQHN
IRO\DPDWiWQDJ\EDQVHJtWHWWH&VyNDNŊQpVDWpU
ség településein a rendszer továbbépítéseként a
UpJLJ\ŤMWŊV]LJHWHWNLYRQWXNDIRUJDORPEyOpVXWROMiUDQRYHPEHUpLJOHKHWHWWDUpJLPyGRQLGH
V]HPHWHWOHUDNQL$]~MUHQGV]HUGHFHPEHU
pQLQGXOWHO$&VyNDNŊL9iViUWpUUH SiOLQNDIŊ]GpYHOV]HPEHQ NLUDNRWWNpNV]tQŤKXOODGpNJ\ŤMWŊ
szigeten csak üveg hulladékot lehet elhelyezni.
MDQXiUWŊODKi]KR]PHQŊV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ŤMWpV HOpUKHWŊ D V]ROJiOWDWiVL WHUOHWQNhöz tartozó összes településen. Tapasztalataink
szerint a lakosság egyre nagyobb része rakja ki

válogatott hulladékát a kommunális edénye mellé
a megadott szemétszállítási napon.
0ŤDQ\DJIpPLWDORVNDUWRQKXOODGpNJ\ŤMWpVH
$Ki]WDUWiVRNEDQNHOHWNH]ŊWLV]WDFVRPDJROiVL
PŤDQ\DJKXOODGpNHONO|QtWHWWJ\ŤMWpVpUHDODNRVság bármilyen átlátszó zsákot igénybe vehet.
A zsákba kizárólag az alább felsorolt hulladékoNDWV]tYHVNHGMHQHNJ\ŤMWHQL
 hGtWŊViVYiQ\YL]HV3(7SDODFNRN
 Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok
 .R]PHWLNDLpVWLV]WtWyV]HUHVÁDNRQRN
 Tejfölös, joghurtos, margarinos poharak
(fém anyagú záró fólia nélkül)
 )yOLiNEHYiViUOyV]DW\URN]DFVNyN
 IpPLWDORV GtWŊVV|U|V LOONRQ]HUYHVGRbozok
$PŤDQ\DJSDODFNRNDWÁDNRQRNDWW|EEUpWHJŤ
italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva
UDNMiN D J\ŤMWŊ]ViNED PHUW tJ\ D WiUROiV NHYHsebb helyet igényel, és gazdaságosabb a hulladék
elszállítása.
Kérjük, hogy a hulladék hasznosíthatósága
érdekében a zsákban elhelyezett hulladékokat
minden esetben mossák ki, soha ne tegyenek
bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel,
LOOHWYHPpUJH]ŊDQ\DJJDOV]HQQ\H]HWWKXOODGpNRW
valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A szenynyezett hulladék nem hasznosítható.
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Fontos:
Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható hulODGpNRWDV]iOOtWiVLQDSRWPHJHOŊ]ŊHVWHGHOHJNpVŊEEDPHJMHO|OWQDSRQUHJJHOyUiLJD]LQJDWODQXNHOpNpV]tWVpNNL
Kérjük, hogy települési hulladékot ne helyez]HQHNHOD]HONO|QtWHWWHQJ\ŤMW|WW V]HOHNWtY KXOODGpNRN N|]p D]W WRYiEEUD LV D KXOODGpNJ\ŤMWŊ
HGpQ\EŊOV]iOOtWMXNHO
$PŤDQ\DJpVSDStUKXOODGpNRWHJ\WWJ\ŤMWMN
EHPHO\DYiORJDWyPŤEHQNHUOXWyYiORJDWiVUD
Reméljük, hogy az Ön tetszését, támogatását
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LVHOQ\HULH]DJ\ŤMWpVLPyGV]HUpVEHYiOWMDDKR]]i IŤ]|WW UHPpQ\HNHW PHOO\HO MREE KDWpNRQ\DEE
és környezetbarát lehet a szelektív hulladék kezelése.
(ONO|QtWHWWKXOODGpNJ\ŤMWpVLQDSRN
$] HONO|QtWHWW KXOODGpNJ\ŤMWpVL QDSRNUyO D
ZZZGHSRQLDKX oldal címlapján található TelepüOpVNHUHVŊVHJtWVpJpYHOWiMpNR]yGKDW
6]pNHVIHKpUYiUGHFHPEHU
C]HQWiU2WWy'HSyQLD.IW

Indián nyárban tekertünk Székesfehérvártól Csókakoig
Az Összetekerünk projekt kapcsán november
iQ HJ\ LQGLiQ Q\iUW LGp]Ŋ QDSRQ WHNHUWN YpJLJHOVŊQ\LOYiQRV~WYRQDOEHMiUiVXQNDW$W~Ui]iV
pOPpQ\HLW ÀOPIRUJDWiVVDO V]tQHVtWHWWN PHO\EŊO
HJ\NHGYFVLQiOyU|YLGÀOPIRJNpV]OQLDPHO\M|YŊre lesz látható.
A közel 75 km hosszú túra keretében a
6]pNHVIHKpUYiU²,V]NDV]HQWJ\|UJ\².LQFVHVEiQ\D²)HKpUYiUFVXUJy²%RGDMN²&VyNDNŊ~WYRnalon tekertünk, és visszafele is ugyanezen az
útvonalon haladtunk. Túránk során érintettük az
~WN|]EHQIHOOHOKHWŊOiWYiQ\RVViJRNDWQHYH]HWHVségeket is.
IŊEŊOiOOyFVRSRUWXQNKHO\UŊOLQGXOWDUHJJHOLyUiNEDQ$]Å$µFVDSDWPHO\DNpQ\HOPHVHEE
tempót képviselte a Csitáry-Kútnál gyülekezett
pV yUDNRULQGXOWHO ,V]NDV]HQWJ\|UJ\LUiQ\iEDQ
D NLpStWHWW NHUpNSiU~WRQ $ Å%µ FVDSDW D V]pNHVIHKpUYiUL YDV~WiOORPiVRQ J\OHNH]HWW NRU D
forgatócsoporttal együtt.
(]HNXWiQDFVDSDWRND],V]NDV]HQWJ\|UJ\KDWiUiEDQJ\|Q\|UŤN|UQ\H]HWEHQIHNYŊJpPHVN~Wnál találkoztak – miközben a forgatás is folyamaWRVDQ ]DMORWW D JpPHVN~WKR] YH]HWŊ ~WRQ $ Å%µ
csapat két tagja akciókamerával is rögzítette az
útvonalat és a helyszíneket is. A gémeskúttól szép
NLOiWiVQ\tOLN,V]NDV]HQWJ\|UJ\HJ\LNEV]NHVpJpre, az Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastélyra. A
forgatás a kastélyparkban folytatódott.
$NDVWpO\OHJUpJHEELUpV]pWDV]i]DGHOHMpQ
pStWWHWWH $PDGp $QWDO PDMG NpVŊEE EHQ

Amadé Tádé felépíttette a keleti mellékszárnyat
pV NDSXW LV $  V]i]DG HOHMpQ D NDVWpO\ %DM]iWK -y]VHI WXODMGRQiED NHUOW DNL NLEŊYtWHWWH D
IŊV]iUQ\NpWYpJpWROGDOLUiQ\EDQ$V]i]DGYpJpQ
a Pappenheim grófok birtokába került, akik egészen a második világháború végéig birtokolták
D]W$NDVWpO\EDQMHOHQOHJHJ\ÀQQV]iUPD]iV~~U
lakik, aki múzeumot hozott létre, koncerteket és
NLiOOtWiVRNDWUHQGH]pVPŤYpV]HNHWOiWYHQGpJO
További érdekesség, hogy a Kastélybirtok tanösYpQ\pQHN HJ\LN iOORPiViQ LVPpW PHJWHNLQWKHWŊ
D] D SLUDPLV LV PHO\HW PpJ 3DSSHQKHLP 6]LJIULGHPHOW$IHVWŊLN|UQ\H]HWEHQIHNYŊNDVWpO\EyO
W|EEPLQWNPUHHOOiWQL6]pNHVIHKpUYiULUiQ\iba.
,V]NDV]HQWJ\|UJ\UŊO HJ\WW LQGXOWXQN WRYiEE
)HKpUYiUFVXUJyUD D *~WWDPiVL IHOp YH]HWŊ ~WRQ
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(]HQ D YpJLJ DV]IDOWR]RWW ~WV]DNDV]RQ FVRGiODWRV D NLOiWiV pV My D OHYHJŊ $NLN D .LQFVHVEiQ\iUDYH]HWŊV]HUSHQWLQHQV]HUHWQpQHNOHJXUXOQL
)HKpUYiUFVXUJyIHOpD]RNQDN*~WWDPiVLIHOHIpO~WRQ NHOO HONDQ\DURGQLXN MREEUD $NLN W|EE HUŊW
éreznek magukban, azok feltekerhetnek egészen
*~WWDPiVLLJPDMGDWHPSORPQiONDQ\DURGKDWQDN
HOMREEUD(]HQD]~WV]DNDV]RQV]pSNLOiWiVQ\tOLN
a fehérvárcsurgói víztározóra, továbbá ez az útvoQDOHOKDODGD*DMDY|OJ\EHMiUDWDHOŊWWLV
$ *DMDY|OJ\ V]iPRV NLNDSFVROyGiVL OHKHWŊVpJHWQ\~MWDEULQJiVRNQDN9DQOHKHWŊVpJDNHUpNpárok biztonságos letámasztására, vagy ha valaki
megéhezik, akkor bográcsozhat, szalonnát süthet, vagy ha csak pihenni szeretne egyet, akkor
DIHGHWWSLKHQŊKHO\HNHJ\LNpQPHJWHKHWLH]W)Hhérvárcsurgóra beérve utunkat a Károlyi kastély
felé vettük.
A kastély egész évben nyitva áll a látogatók
HOŊWW $ NDVWpO\ SDUNMD N|]HO  KHNWiURV PHO\EHQW|EEpYHVQpOLVLGŊVHEEIHQ\ŊNKiUVDN
gesztenyék és tölgyek találhatóak. Nemrégiben
IHMH]ŊG|WWEHDNDVWpO\SDUNIHO~MtWiVDtJ\PLPiU
a teljesen helyreállított tavat tekerhettük körbe.
)HKpUYiUFVXUJyKRUJiV]iVLOHKHWŊVpJHNHWLVNtQiO
)HKpUYiUFVXUJyUyO %RGDMNUD YH]HWHWW XWXQN
DKRO D 6HJtWŊ 6]Ť] 0iULD 3OpEiQLiW WHNLQWHWWN

XX. évfolyam 1. szám
PHJ,QQHQPiUMyOOiWWXND9pUWHVROGDOiEDQiOOy
&VyNDNŊYiUiWLV$V]IDOWR]RWW~WRQKDODGWXQNWRYiEE&VyNDNŊIHOp$YiUKR]HJ\QDJ\HPHONHGŊ
vezet fel. Aki kicsit pihenni szeretne, az megállhat
a félúton található tisztáson, a bátrabbak megállás nélkül feltekerhetnek.
A várnál kerékpár tároló volt, egymás kerékSiUMDLUDÀJ\HOWQNPtJPLQGHQNLEHMiUWDD]HJ\UH
V]pSOŊ pStWPpQ\W $ YiUEyO NLQp]YH HOpQN WiUXOW
az egész Móri-árok.
Mivel már jócskán benne voltunk a délutánban,
el kellett indulnunk haza, hiszen nem szerettünk
volna teljes sötétségben hazatekerni.
Utunk során ismét megbizonyosodtunk arról,
KRJ\VRNIHODGDWiOOPpJHOŊWWQN$]~WYRQDOpV
DOiWYiQ\RVViJRNNLWiEOi]iVDPHOOHWWDPHJIHOHOŊ
biztonságos kerékpártárolók kialakításáért is sokat kell még tennünk.
Nagyon szép és tartalmas napot töltöttünk
HJ\WW$WDYDV]LDVLGŊMiUiVpVDMyWiUVDViJNtVpretében csak úgy repültek a kilométerek. Minden
UpV]WYHYŊQHN N|V]|QMN KRJ\ YHOQN WDUWRWW 7DYDVV]DO~MUDIRUJDWXQNGHDGGLJLVVRNDWHHQGŊ
+DPYDVL0HUFpGHV]
0DJ\DU.HUpNSiURVNOXES]pNHVIHKpUYiU
pV7pUVpJH7HUOHWLS]HUYH]HWH

XX. évfolyam 1. szám
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Könyvtári hírek
Az új helyén elindított könyvtárunk az elmúlt hetekben siNHUHVHQW~OMXWRWWDÅSUyED]HPpQµ6RNUpJL~MpV~MROYDsóval gyarapodott könyvtárunk. Akik az elmúlt években is
kitartottak mellettünk, azok is nagy örömmel vették birtokba az új könyvtár helyiséget. A községi önkormányzattal egyeztetve, szeretnénk minden olvasónknak a továbbiakban is kedvezni, s elindítani a könyvtári járatot, ami
PLQGHQKyQDSPiVRGLNKpWIŊMpQDPHOOpNHOWWiEOi]DWV]HULQWKDYRQWDHJ\V]HUD0ŤYHOŊGpVL+i]WyOLQGXOQDD&VyNDNŊL,GŊVHN2WWKRQiEDDKROMHOHQOHJDN|]VpJLN|Q\YWirunk található. Bízunk benne, hogy akiket eddig esetleg
HOWiQWRUtWRWWDKHJ\YDJ\DWiYROViJDN|]VpJLSROJiUŊUVpJ
EXV]iW LJpQ\EH YpYH WRYiEEUD LV KŤVpJHV ROYDVyQN PDrad, s tovább gyarapítják a könyvtári közösségünket.

$&VyNDNŊL.|]VpJL.|Q\YWiUKHWL
Q\LWYDWDUWiVLUHQGMHDN|YHWNH]Ŋ
&6Ð.$.ŉ,,'ŉ6(.277+21$Å.µe3h/(7,(0(/(7
1<,79$7$57É6
+e7)ŉ²
6=20%$7²
6]HUHWHWWHOYiURPgQ|NHWFVDOiGWDJMDLNDWLVPHUŊVHLNHW
0HQViURV=VX]ViQD
N|Q\YWiURV

KÖNYVTÁRI JÁRAT
.8/7Ó5+É=7Ð/,1'8/
.g1<97É5%Ð/9,66=$,1'8/
MDQXiU
IHEUXiU
PiUFLXV
iSULOLV
PiMXV
M~QLXV
M~OLXVQ\iULV]QHW
DXJXV]WXVQ\iULV]QHW
V]HSWHPEHU
RNWyEHU
QRYHPEHU
GHFHPEHU

10

XX. évfolyam 1. szám

Borrendi Krónika
Nagy várakozással nézünk
DRVHV]WHQGŊUHPLD6]HQW
'RQiW %RUUHQG WDJMDL (EEHQ D]
évben még a szokásosnál is több
feladat vár ránk, és bár tagságunk
HJ\UHQŊWHQQLYDOytJ\LVMXWEŊYHQ
mindenkinek.

Az óévet egy viszonylag korai évzáró bállal tettük még emlékezetesebbé, ahol Csöngedi Attila
pV/ŊULQF]2WWyÅK~]WDµDWDOSDOiYDlót a tagoknak, azok párjainak, barátaiknak, és azon személyeknek,
akik hosszú évek óta támogatnak
PLQNHW D OHJNO|QE|]ŊEE PyGRQ
ÓMWDJXQNDEDW\XVEiOIŊV]HUYH]ŊMH9DVXWiQp/iV]Oy0iULDNLYiOyDQ
vizsgázott. Természetesen velünk
együtt ünnepeltek a Barkócák is,
hiszen minden barát hivatalos volt.
=VLSL *\XOD HOPRQGWD pYpUWpNHOŊ
beszédjét, megköszönve mindenkinek az önzetlen segítséget és a sok
munkát.
Az adventi vasárnapokon
forralt borral kedveskedtünk az
QQHSL PŤVRU OiWRJDWyLQDN pV D
IHOOpSŊNQHN(EEHQD]pYEHQLVYROW
olyan renden kívüli borosgazda,
aki borral támogatta az ünnepet.
Köszönjük ezeket a felajánlásokat
és azokat a meleg szavakat, ameO\HN LVPpW PHJJ\Ŋ]WHN PLQNHW DUról, hogy érdemes dolgozni ezért
a közösségért. Az éjféli misén sem
engedtünk senkit úgy haza, hogy
ne melegítse a kezét egy pohárka,
LOODWR]yIŤV]HUHVERU

Bodajki,
fehérvárcsurgói
barátainknak , a plébánia hivatalnak és Mórocz Tamás atyának
idén is elfogadtuk a meghívását,
pV MHOHQ YROWXQN D -iQRV QDSL ERUáldáson a Bodajki Mária KegytempORPEDQpVD]D]WN|YHWŊDJDSpQ$
meghívást és a szívélyes vendéglátást ezúton is köszönjük.

,QGXOD]pYtJ\
án útjára indul a Móri Borvidéki
%RUPXVWUD 6]RNiVDLQNQDN PHJIHOHOŊHQ D KLYDWDORV ERUPXVWUiW PHJHOŊ]L D] ~J\QHYH]HWW Ki]L
mustra, január kilencedikén. Mire
ezek a sorok megjelennek, addigUD YDOyV]tQŤOHJ W~O OHV]QN H]HQ
az eseményen. Természetesen a
borosgazdákat meghívjuk személyesen, így senki sem marad ki a
VHUHJV]HPOpEŊO KD pUGHNOŊGLN D
FVyNDNŊLERURNLUiQW
(] D] D] pY DPLNRU D PHJV]RNRWW
rendezvények,
szerepvállalások
mellett a saját ügyeinkkel is foglalkoznunk kell. A három tagú elnökség, mely további két taggal alkotja
a Borrendi Nagytanácsot, öt éve ve]HWLD]HJ\HVOHWHW(QQHNPHJIHOHOŊHQLGpQD]pYLUHQGHVN|]J\ŤOpV
HJ\EHQ WLV]W~MtWy N|]J\ŤOpV LV OHV]
$ OHKHWŊ OHJWHOMHVHEE PpUWpNEHQ
politikamentes szervezet vagyunk,
tJ\DEHOVŊJ\HNHWLVHQQHNPHJIHOHOŊHQNH]HOMN%iUNLNHUOEHD]~M
QDJ\WDQiFVEDDFVyNDNŊLHNHEEŊO
keveset vesznek majd észre. A cél,
DPLW NLWŤ]WQN D] HOYHN D ]iV]Oy
a kard és az alapszabály, melyekre felesküdtünk, köt minket, így
HQQHN PHJIHOHOŊHQ IRJXQN WRYiEE
munkálkodni.
A türelmetlenek, illetve a
QDJ\ WHUOHWWHO UHQGHONH]ŊN LO\HQNRUPiUPHJNH]GLNDV]ŊOŊPHWV]pVpW$W|EEVpJD]RQEDQYiUD]HOVŊ

kedves napsugarak simogatására.
Nem tisztem eldönteni, hogy melyik
jobb, hiszen mindenki maga tudja, mikor kell ezt a fontos munkát
megkezdeni, de azt tudom, melyik
a kellemesebb? Vékony, tapintásra
DONDOPDV NHV]W\ŤEHQ IRJQL D IpP
PHWV]ŊROOyWpVDUFFDODIDJ\RVV]pOOHO D YHVV]ŊNHW UiQJDWQL D NRUGRQ
GUyWMDLN|]OYDJ\IŤW|WWV]REiEDQ
, egy pohár bor mellett beszélgetni
arról, milyen jó lesz, ha jön a tavasz?

(QQHN PHJIHOHOŊHQ D]W
javaslom, hogy lobogjon a láng az
DV]WDORQ iOOy PpFVHVEHQ pV D WŤ]KHO\HQ VXVWRUJy ID]pN DODWW 6]iOOMRQDJŊ]DERUEyOpVDEHQQHIUGŊ
IŤV]HUHNEŊOOHJDOiEERO\DQPDJDVra, mint a nagypapa pipájából a
füst. Terítse be az asztalt a szeletelt
szalonnával, karikázott kolbásszal,
vékonyra vágott, nátha ellen hatásos hagymával és ropogós héjú
kenyérkaréjokkal töltött tálak sokasága. A poharaknak nem kell helyet
hagyni, hiszen azt mindenki tartsa
kézben, hogy ne csak a hangulat,
a bor melege is átjárja a lelket és a
WHVWHW HJ\DUiQW (PHOMpN D] DMNXNKR]GHYLJ\i]]DQDN)RUUy
3DORFVDL-HQŊ
NUyQLNiV

XX. évfolyam 1. szám
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Együtt vártuk a Karácsonyt!
Nagy öröm volt számunkra, hogy sok segítséget kaptunk az Adventi gyertyagyújtási ünnepélyhez.
$]|QNRUPiQ\]DWGROJR]yLPiUQRYHPEHUiUD
IHOpStWHWWpN HOŊNpV]tWHWWpN D SDUNRW tJ\ D GtV]tWpVpVD6]HQWFVDOiGHOKHO\H]pVHYiUWUiQN0LQW
PLQGHQpYEHQLGpQLVD](J\Ki]N|]VpJL.pSYLVHOŊWHVWOHW WDJMDL VHJtWHWWHN.DV My]VHIQp 6WXPSI
*\XOiQp)ŤUpV],PUpQpGHYHOQNYROW*XV]WHU-iQRVQp*XV]WHU-iQRVpV&V|QJHGL$WWLODLV
Karácsonyfáinkat Bognár Márton és VarJD-XOLDQQDDNRV]RU~KR]D]iJDNDW+DiV]0LNOyV
ajánlotta fel.
0RVWHOŊV]|UKHO\H]KHWWNLJD]LMiV]ROEDNLV-p]XVXQNDWPHO\HW%RJQiU)OyULiQWyONDSWXQN
Vasárnap, mikor kigyúltak a fények és szétáradt a
PHOHJERULOODWDDPLWPLQGHQDONDORPPDOD6]HQW
Donát Borrendnek köszönhettünk, és évek óta KiV]HO\,PUHEL]WRVtWMDKRJ\DSRKDUDNLVDUHQGHONHzésünkre álljanak.

-y YROW OiWQL DKRJ\ pUNH]QHN D J\HUHNHN
pV IHOQŊWWHN D PŤYHOŊGpVL Ki]ED DKRO pUH]KHWŊ
volt a tea illata, melyhez a hozzávalókat minden
YDViUQDSUD D 1Ŋ NOXE EL]WRVtWRWWD pV D KDJ\PiV
zsíros kenyér illata sem tudott elbújni. A kenyert
Zsolnai Tibornak köszönhetjük, a zsírt és a hagymát pedig mindig a kiszolgáló civil szervezet ajánlotta fel, akik még süteménnyel is kedveskedtek a
közösségnek.
Minden alkalommal a civil szervezeteinknek, óvodásainknak és iskolásainknak köszönhettük az
QQHSL PŤVRUW PHO\HW VRN IHONpV]OpVL PXQND
HOŊ]|WW PHJ GH PHJpUWH PHUW V]tYHWPHOHQJHWŊ
PŤVRUWVLNHUOWHOŊDGQLXN-yYROWOiWQLDIHOOpSŊN
izgalommal teli felkészülését.
$IHOOpSpVHNVLNHUpKH]&V|QJHGL$WWLOD*XV]WHU-iQRV.DUJHU/iV]OyEL]WRVtWRWWDDKDQJRVtWiVW
A második adventi vasárnapon elérkezett

hozzánk a Mikulás is, akinek nagyon köszönjük
DOiWRJDWiVW,GpQLVYLVV]DYiUMXN=ViNMiEDD/Xxemburgi Baráti Társaság rejtette a szaloncukrot,
aminek nagyon örültek a gyerekek.
Miután a negyedik gyertyaláng is fellobant,
a Kultúrházban csillagszóró fényénél közösen
énekeltük a Csendes éjt, mialatt nagy izgalomPDO YiUWiN D J\HUHNHNKRJ\ &VyNDNŊ NDUiFVRQ\fája alól választhassanak ajándékot maguknak.
.LV]HO\,VWYiQD&DULWDVD/X[HPEXUJL%DUiWL7iUVDViJ D] ,VNROD D] ÐYRGD pV PDJiQV]HPpO\HN
felajánlásának köszönhettünk az ajéndékokat.
Nagyon sok fénykép örökíti meg az adventi
YDViUQDSRNDWPHO\HWD)DFHERRN&VyNDNŊ.|]ség oldalán megtekinthet minden felhasználó. A
fotókat Rozsnyai Attila készítette.
9LGHy IHOYpWHOW )ŤUpV] *\|UJ\ NpV]tWHWW D
PŤVRURNUyODPLWD&VyNDNŊLWYQPHJQp]KHWQHN

&VyNDNŊQD]DGYHQWLQQHSN|UWQDJ\|V]szefogással, felajánlásokkal, közösen hozzuk
létre,talán azért is olyan meghitt, szeretetteljes és
azért is tud bennünket lelkileg felkészíteni az ünnepre, hogy amikor már családi körben vagyunk
6]HQWHVWH WHOMHVHQ iWpUH]]N D NDUiFVRQ\ pUWpkét.
Mindenkinek köszönjük a segítségét,
azoknak is, akiket névszerint nem emeltünk ki.
+DUDQJFVHQGOWpQHN]HQGOWPHVV]HV]iOOWD
hálaének, a mi kedves kisfalunkban.
(UHGPpQ\HNEHQ JD]GDJ EROGRJ ~M HV]WHQGŊW NtYiQXQN
5HQGH]ŊVpJ
5R]VQ\DLQp)ŤUpV]%HUQDGHWW
pV3DORFVDLQp)ŤUpV]eYD

ß Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Csókakoi
.LDGMD&VyNDNĘLgQNRUPiQ\]DW&VyNDNĘ3HWĘ¿X7HOHIRQID[
)HOHOĘVNLDGy)ĦUpV]*\|UJ\SROJiUPHVWHU
0HJMHOHQLNSpOGiQ\EDQyWD
.|YHVVpN¿J\HOHPPHODUHQGH]YpQ\HNHWIpQ\NpSHLQNHW&VyNDNĘ.|]VpJ)DFHERRNROGDOiQ
YDODPLQWDZZZFVRNDNRKXLQWHUQHWFtPHQLVROYDVKDWMiNODSXQNDW

