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7LV]WHOW&VyNDNĘLHN

rakozás ünnepi sorozatunkat,
amit immár nyolcadik alkalomElérkeztünk a 2017-es év vé- mal szervezünk meg a civil szergére, megint eltelt egy év. Az vezetek és az intézményeink seelmúlt évben számos program, JtWVpJpYHO$]HOVĘDGYHQWLYiUDesemény színesítette közösségi kozást december 3-án 17 órakor
életünket, s remélem, hogy min- kezdjük el, ekkor érkezik a falu
GHQNLWDOiOWPDJiQDNEHOĘOHNHG- 0LNXOiVDLVH]WN|YHWĘHQDPiVRvére valót. Az idei évben immár dik adventi vasárnapot december
40. alkalommal rendezzük meg a 10-én vasárnap rendezzük meg
Téli Kupát, a sorsolást december 17 órai kezdéssel, majd december
iQ D 9DGiV] 9HQGpJOĘEHQ UHQ- 17-én a harmadik adventi vasárdezzük meg este 18 órakor, majd napon szintén 17 órakori kezdés
a terveink szerint december 10- mellett gyújtjuk meg a harmadik
én reggel 8 órakor kezdjük el a és a negyedik gyertyánkat, majd
2017/2018-as kupasorozatot.
pedig megrendezzük a falu kará$ PRVW N|YHWNH]Ę KyQDSEDQ csonyát. December 24-én már a
újra megrendezzük Adventi Vá- 0ĦYHOĘGpVL +i] SDUNMiEDQ QHP

lesz gyertyagyújtás, a negyedik
gyertya meggyújtását a 11 órakor
NH]GĘGĘ V]HQW PLVH NHUHWpEHQ D
templomunkban végezzük el. A
Szent Donát Templomban az éjféli misét december 24-én 24 órai
kezdettel rendezi az egyház, amire mindenkit szeretettel várunk!
Befejezésül áldott, békés karácsonyt kívánok, a magam és az
önkormányzat nevében. A 2018DVHV]WHQGĘUHSHGLJHUHGPpQ\HNben gazdag, és boldog új évet kívánok mindenkinek!

&VyNDNĘQRYHPEHU
)ĦUpV]*\|UJ\SROJiUPHVWHU
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BESZÁMOLÓ
&VyNDNĘN|]PHJKDOOJDWiViQDN
EHV]iPROyMD
QRYHPEHU
A 2017-es év végére értünk,
ami azt jelenti, hogy immár 7
éve a község szolgálatában állok
polgármesterként, s úgy érzem,
hogy megpróbáltam mindig a
OHJMREEWXGiVRPpVOHKHWĘVpJHLP
szerint vezetni a községet. Nem
volt ez másként az elmúlt évben
sem, természetesen más megélni
a döntések nehézségeit, végrehajtani a számos feladatot, mint
itt leírni, összefoglalni, beszámolni róla.
Az év a templom körüli veszéO\HV IiN NLYiJiViYDO NH]GĘG|WW
A felsorakoztatott érvek menWpQ D NpSYLVHOĘN LV PHJHUĘVttették a korábbi döntésüket, s az
egyházközségi tanács tagjaival
egyetértésben elrendelték a fák
kivágását. Jól döntöttek, hiszen
a fák kivágása után bizonyosodhattunk meg arról, hogy valóban
komoly veszélyt jelentettek már
a templomunkra, és a településközpontunkra ezek az elöregedett
matuzsálemek. A község a közmunkaprogram segítségével és az
egyház anyagi hozzájárulásával
termelte ki a fákat.
7|UĘ *iERU RUV]iJJ\ĦOpVL
NpSYLVHOĘ pV 0iWUDKDOPL 7LERU
6=*<) PHJ\HL LJD]JDWy N|]UHPĦN|GpVpYHO IHEUXiU iQ iWDGtuk a Tölgyfa utcát, és a Községi Könyvtárat. A két beruházás
SiO\i]DWL SpQ]EĘO YDOyVXOW PHJ
a Tölgyfa utca BM-es pályázati értéke 15 millió forint volt,
DPHO\EĘO  PLOOLy )W |QUpV]W
vállaltunk be. A Községi Könyvtár bútorzatának lecserélése is
SiO\i]DWL SpQ]EĘO YDOyVXOW PHJ
amit az NKA pályázat segítségé-

vel valósítottunk meg, ezt a beruházást ez a pályázat 100%-ban
¿QDQV]tUR]WD
$]LGĘVHNRWWKRQiEDQDV]HQQ\víz szivattyút nem tudták megjavítani, a tartalék szivattyú helyét is
megtalálták, az ottani leállásokat
is karbantartották, így két új szivattyú került a szennyvízgödörbe.
A beruházás értéke a várt 4 millió
)WKHO\HWWPLOOLy)WOHWWDPLWVDját forrásból biztosítottunk.
$9iUDOMD6&&VyNDNĘQpOIHEruár 12-én a szakvezetés meglepetésére, heten átigazoltak a
szomszédos rivális Csákberény
SE csapatába, hárman pedig a
Móri SE-be. Megdöbbenéssel
vettem tudomásul, hogy 22 év
után újra nincs csapat CsókaNĘQ (WWĘO IJJHWOHQO D]RQQDO
HONH]GWN D NpSYLVHOĘWHVWOHW pV
az egyesület elnökségének támogatása mellett az újraszervezést.
$] HUĘIHV]tWpVHLQNHW YpJO VLNHU
koronázta, és júliustól újra pattoJRWW D ODEGD &VyNDNĘQ LJD] D 
helyen várjuk a tavaszi folytatást,
ám újra van csapatunk, akik segítségével november 18-án egy
jó hangulatú disznóölést szerveztek, s a nap befejezéseként egy
Sport Bált is tartottak. Remélem
ez jó jel arra vonatkozóan, hogy
közösségi szinten is sikerült fejOĘGpVW HOpUQL 1HP OHKHW SDQDszunk a sakkozóinkra sem, hiszen
az V. Magyar Sakkvilág Kupán
a 8. hely megszerzésével tértek
haza Ászárról. Az országos dönWĘEHQVDNNYiORJDWRWWN|]|WW
helyen állni, azt gondolom igen
nagy eredmény. A hetente megrendezett asztalitenisz foglalko]iV LV OHKHWĘVpJHW EL]WRVtW D WpOL
sportolásra. A Téli Kupát a 2017.
pYEHQ LV IRO\WDWWXN VĘW NLtUiVUD
került a 40. Téli Kupa, ami ön-

magában is tiszteletet parancsol a
hosszú kupasorozat iránt. A sportok közül a labdarúgás közvetlen
WiPRJDWiVD D] LGpQ  H]HU )W
YROW D VDNNR]yNUD  H]HU )WRW
költöttünk, biztosítottuk mindegyik sportágnak a létesítmények
ingyenes használatát.
Az Egyetemes Kultúráért
Egyesület három napos alkotói
kiállítást szervezett tagjainak
IHEUXiU pQ LWW D 0ĦYHOĘGpVL
+i]XQNEDQ$UHQGH]YpQ\WPHJtisztelte jelenlétével, és megnyiWRWWD )O|S $WWLOD D] (J\Ki]L
nemzetiségi és civil társadalmi
NDSFVRODWRNpUW IHOHOĘV KHO\HWWHV
államtitkár.
$] ()23 ±  +XPiQ
közszolgáltatások fejlesztése térVpJL V]HPOpOHWEHQ FtPĦ SiO\i]Dtot Mór Várossal és több szomszédos településsel együtt konzorciumi formában benyújtottuk
DSiO\i]DWLNLtUyQDN&VyNDNĘIĘként a rendezvényeire pályázott,
NLHPHOWHQD&VyNDNĘL9iUMiWpNRN
de több humánszolgáltatást is beépítettünk a programba. A pályá]DWpUWpNH|VV]HVHQPLOOLy)W
OHV]DPLEĘO&VyNDNĘ
)WUDSiO\i]LN$SiO\i]DWUyOPpJ
nem döntöttek a kiírók.
&VyNDNĘL ,GĘVHN 2WWKRQiEDQ
/pYDL ,OGLNy LQWp]PpQ\YH]HWĘ
helyettest új, ám korábban már
LVPHUW YH]HWĘ YiOWRWWD IHO KLV]HQ
Dr. Csontos Norbert visszakerült
az intézmény élére.
0ĦYHOĘGpVL+i]XQN~MHOĘWHWĘ
szerkezetet kapott, a tetejére már
felkerült a polikarbonát, még néhány esztétikai simítás van hátra,
záró lemezek kerülnek még fel,
GH PiU tJ\ LV RV NpV]OWVpJEHQ YDQ D] pStWPpQ\$ WHWĘW
az önkormányzat saját forrásból,
Sáfár Lászlóné tiszteletdíjának
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felajánlásból, illetve Juhász János
társadalmi munkájának köszönKHWĘHQ ~MXOW PHJ .|V]|QMN D
támogatást!
A közmunkaprogram pályá]DWiQDN NHUHWpEHQ  IĘW LJpQ\HOWQN iP D PiUFLXV iQ PHJszületett pályázatkiírói döntés
eredményeként 3 közfoglalkoztatottat foglalkoztathatunk. A
SURJUDP)WSOXV]IRUrást jelent a községnek, illetve
  )W HV]N|]EHV]HU]pVUH LV
Q\HUWQN SiO\i]DWRW DPLEĘO HJ\
RV 6WKLOO IĦUpV]W pV HJ\pE D
PĦKHO\EH V]NVpJHV NLVHV]N|]W
szereztünk be.
$]~WMDLQNRQDNLYLWHOH]ĘHOYpgezte az idei karbantartási munkálatokat a tél után. Az Ezerjó út
NpWNULWLNXVSRQWMiQDNpWOHMWĘQ
ahol a korábbi aszfalt lényegében
csak maradványaiban volt fellelKHWĘ ~M DV]IDOWV]ĘQ\HJHW NDSRWW
így a tavalyi közmeghallgatáson
bejelentett kaptatók ki lettek javítva. A tél utáni karbantartások,
IHO~MtWiVRNPLOOLy)WRWHPpV]tettek fel. Ezen felül a viharkárokból, és egyéb megrongálódáVRNEyOHUHGĘMDYtWiVRNpUWpNH
PLOOLy)WRWWHWWNL(]HNDMDYtWisok, karbantartások saját forrásból valósultak meg. Tudom, még
VRNWHHQGĘQNYDQpVQHPWXGXQN
V]ĦN|V DQ\DJL YLV]RQ\DLQN PLDWW
egyszerre mindent megcsináltatni, de igyekszünk az úthálózatunkat jó karban tartani.
$ &VyNDNĘL 9iU LGHL pYL IHOtárásairól szeretnék néhány szót
szólni, a régészet az MNV-én keresztül megszerzett forrásból valósult meg, így 15 millió forintba
került a vár utolsó részének megkutatása. Az alsóvár így feltárult
WHOMHV YDOyMiEDQ HOĘWWQN V PHJ
lett a kút is, amit valamikor a 18.
században leírtak, az akkori várat
IHOPpUĘNXWDWyN(QQHNDN~WQDN
DNLiViViUDDWHUYHNV]HULQWM|YĘ
HV]WHQGĘEHQNHUOVRU$9iUEDUi-

tok Társasága támogatásával két
NRUKĦiJ\~NpV]OWDPLNHWHOKHlyeztek az egykori ágyúálláson
PLQGHQNLQDJ\|U|PpUHVĘWPiU
OĘWWHNLVYHONDYiUEyO$]iJ\~N
EHNHUOpVLpUWpNHH]HU)WYROW
DPLWD9iUEDUiWRN7iUVDViJD¿]Htett, köszönjük az adományt. Terveik szerint még két ágyút állítanak a vár ágyúteraszára. Az idei
évben készülnek el a végleges
állapot kialakításával kapcsolatban a fellegvár tervei, itt funkciókkal ellátott épületek kerülnek
kialakításra, s az öregtorony is és
az öregtorony melletti kapitányi
pSOHWLVWHWĘWIRJNDSQL$]|UHJtorony tetejére kilátót terveznek,
a belsejében pedig kiállításra alkalmas szinteket akarnak kialakítani. A kapitányi épületben pedig
asztalok és padok kerülnének elKHO\H]pVUH V LWW HJ\ SLKHQĘKHO\
kerülne kialakításra. A várprogram keretében a további helyreálOtWiVRNUD  PLOOLy )WRW V]DYD]RWWPHJ&VyNDNĘUHDNRUPiQ\
A rendezvénysátrunkra a
Vértesker Kft. segítségével rendbe tetettük a ponyvát, az ígéretükQHNPHJIHOHOĘHQD7DYDV]N|V]|QWĘ 0DMiOLVUD NpV]HQ YROW D SRQ\YD DPLW VDMiW IRUUiVEyO ¿QDQV]tUR]WXQNH]HU)WpUWpNEHQ$]
óvodai konyhát is felújítottuk, itt
LVVDMiWIRUUiVEyOPLOOLy)WpUWpNben költöttünk.
Az év során több rendkívüli
LGĘMiUiVVDO NDSFVRODWRV QHKp]VpJpUWHOEHQQQNHWÈSULOLV
én komoly havazás borzolta az
idegeinket, hiszen a hó az Arany
János utca vonalától megmaradt,
és a leveleket bontott fákat, a levelekre hullott hó rátörte az utakra. Egész nap próbáltuk a közlekedést biztosítani, ám délután 5
óra után a balesetveszély miatt
felfüggesztettük a kárelhárítást. A
bajt tetézte még, hogy az Ezerjó,
+HJ\DOMD =UtQ\L XWFD pV D 9iU
XWFD IHOVĘ IHOpEHQ D OHW|UW iJDN

miatt a településrészen a villany
LVHOPHQW+iKQ0LKiO\YiOODONRzó a toló lapot visszaszerelte, az
utakról a mintegy 15-20 cm-eres
havat letakarította. Emlékezetes
vihar csapott le ránk augusztus
iQ LV OpQ\HJpEHQ V]pWYHUWH D
búcsúi forgatagot a hirtelen jött
zápor és zivatar, sajnos a vásár
félbeszakadt, s az esti rendezvény
is elmaradt, több utcában szünetelt ekkor is az áramszolgáltatás.
$ QDSHUĘPĦYHO NDSFVRODWRV
pályázati anyag összeállítása
EHIHMH]ĘG|WW D SiO\i]DWWDO NDSFVRODWRV V]HU]ĘGpVW DOitUWDP D]
MVM az energetikai pályázatot benyújtotta, és megnyerte. A
tervezett beruházás összege 220
PLOOLy)WOHV]KHNWiUQDSHUĘPĦIRJOpWHVOQLDN|]VpJWXODMGRQiEDQOpYĘWHUOHWHQ
0HJQ\HUWN D SHUW HOVĘ IRNRQD-REE2WWKRQ$ODStWYiQQ\DO
V]HPEHQDEtUyViJPLOOLy)W
követelést tartott jogosnak és 1.1
PLOOLy )W SHUN|OWVpJHW UyWW NL D]
alperessel szemben. Mivel jogi
NpSYLVHOĘMNQHPYROWMHOHQDWiUgyaláson ezért nem tudtuk, hogy
fellebbeznek e és milyen beadYiQQ\DOpOQHND]tWpOHWHWN|YHWĘHQ$-REE2WWKRQYpJOIHOOHEEHzett, ugyanazokat a beadványokat
nyújtották be és december 12-ére
kiírták a pert másodfokon. Bízom
benne, hogy a bíróság most már
PHJKR]]DMRJHUĘVHQD]tWpOHWpWV
végül el tudunk számolni az alapítvánnyal.
Az idei évben is pályáztunk a
V]RFLiOLVWĦ]LIiUDDSiO\i]DWRQ
m3 fát nyertünk el
PLOOLy)WpUWpNEHQQRYHPEHUpQKpWIĘQDIiWD](UGpV]HW
leszállította.
$ JD]GDViJL YH]HWĘQN .DUJHU
-XGLW M~OLXV WĘO IHOPRQGRWW
PiVLN PXQNDKHO\UH PHQW D] Ę
JD]GDViJL HOĘDGyL KHO\pW RNWyEHU WĘO .LV]HO\Qp 0DL]HU %Hita vette át. Kovácsné Szabó Eri-
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ND MHJ\]Ę LV IHOPRQGRWW Ę 
augusztus 31-én átadta hivatalát,
'U.OLPD2OJDV]HSWHPEHUWĘO
átvette a hivatal irányítását.
$ 723 HV HQHUJHWLNDL
SiO\i]DWEDN|]HOPLOOLy)WpUtékben nyújtottunk be pályázatot,
ebben a pályázatban a hivatali
épület megújítására, felújítására
NHUOVRU$PLQWHJ\PLOOLy)W
os hivatal felújításra az idén nyáron beadott pályázatunkról még
nem született döntés.
Részben a Sport utcai árok
lefedése elkészült, nagyon nagy
segítség volt a búcsúi rendezvényünk lebonyolításánál a nagyobb tér kialakítása. Az óvoda
melletti parkolóval kapcsolatban
elmondhatom, hogy a beruházást
VDMiWHUĘEĘOYpJH]WNHON|]PXQNiVDLQN MHOHQWĘV PpUWpNEHQ UpV]W
vettek a beruházás kivitelezésében, aminek bekerülési értéke
PLOOLy)WEyOYDOyVXOWPHJ$
fentebb említett útszakaszon és
az óvoda környékén is szeretnénk
közlekedést szabályozó, és parNROiVW NLMHO|OĘ WiEOiNNDO VHJtWHQL
az autósokat, hogy a forgalmat ne
akadályozzák a Kossuth Lajos utcán, illetve el kell gondolkoznunk
a gyerekek biztonsága érdekében
további beruházásokon az óvoda
és az iskola esetében is.
$
723|V)(
HV D]RQRVtWyV]iPmal nyilvántartott, óvodai épület
pVRUYRVLUHQGHOĘIHO~MtWiViUDEHDGRWWSiO\i]DWXQNDW)W
összeggel a támogatás jogosságát
elbíráló Magyar Államkincstár
)HMpU0HJ\HL,JD]JDWyViJDV]HSWember 7-i döntéssel támogatta.
Ez azt jelenti, hogy az óvoda és
D]RUYRVLUHQGHOĘRVYLVV]D
QHP WpUtWHQGĘ WiPRJDWiVVDO IHOújításra kerül.
A BM-es Vár utcai pályázatunkra megérkezett a BelügymiQLV]WpULXPEyO D  PLOOLy )WRV
WiPRJDWiVDNLYLWHOH]ĘPpJQHP
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tájékoztatott róla, hogy mikor
kezdik az út felújítását. A Vár
utcával kapcsolatban beadtuk a
%0HV SiO\i]DWUD D]  PLOOLy
)WRV MiUGD IHO~MtWiVL LJpQ\QNHW
a pályázat nyert, így a Vár utca
$WyO D 9iU XWFD LJ WXGMXN
a járdát felújítani a támogatásból.
November 10-én Czachecz
*iERU J\YH]HWĘQHN iWDGWDP
munkaterületként az Alsó Aranyhegyi út zsákutca részének 100
méterét, ahol megtörtént, azóta a
N|]PĦIHMOHV]WpV$Yt]WRYiEEYHzetését tavasszal folytatjuk majd,
amiben a három még érintett ingatlantulajdonost tovább segíti
majd az önkormányzatunk. A beruházás teljes bekerülési értékét
az ingatlantulajdonosok állták,
DPLPLOOLy)WEDNHUOW
A Települési Arculati Kézikönyvre 1 millió forintot nyertünk, a község adminisztratív
HOHNWURQLNDLIHMOHV]WpVpUHD]$63
re 7 millió forint forrás sikerült
a BM-es pályázaton elnyernünk.
Mindkét pályázat megvalósítása
zajlik, a pénz felhasználására az
LGHLpYEHQpVM|YĘUHNHUOVRU
A sok feladat mellett a mulatságokra, rendezvényekre is sort
kerítettünk. Az idei évben május
iQ LV PHJUHQGH]WN 7DYDV]N|V]|QWĘ 0DMiOLVXQNDW IHOiOOtWRWWXN
májusfánkat, majd annak rendje
módja szerint ki is döntöttük. Újra
nálunk járt a Kárpátia együttes
júliusban, majd megrendezésre
került a Szent Donát Napi BúFV~ DXJXV]WXV iQ (]W N|YHWĘHQ V]HSWHPEHU iQ pQ pQ
&VyNDNĘL 9iUMiWpNRNDW V]HUYH]tünk. Itt járt ennek keretében a
3DWDN\ 0ĦYHN D] (GGD 0ĦYHN
pV V]iPRV QHYHV HOĘDGy $ &VyNDNĘL6]UHWL)HOYRQXOiVWRNWyEHU
14-én rendeztük meg, ahol a civiOHN |VV]HIRJiVD SpOGDpUWpNĦ YROW
A civilek is kivették a részüket a
UHQGH]YpQ\HNEĘO DPLNHW WiPRgattunk infrastruktúrával, hellyel,

segítséggel. A teljesség igénye
nélkül néhány nagyobbat kiemelnék. A Szent Donát Borrend máMXVEDQ PHJUHQGH]WH D] 2UV]iJRV
+DOiV] 9DGiV] %RUiV] 7DOiONRzót, majd júniusban a KárpátPHGHQFHL %RUUHQGHN 2UV]iJRV
Találkozóját és a Szent Donát
Borünnepet. A 130. fennállását
Eszék
QQHSOĘ&VyNDNĘgQNpQWHV7Ħ]ROWy(J\HVOHW)HMpU0HJ\HL7Ħ]oltóversenyt szervezett, és átvette
az önkormányzat által adomáQ\R]RWW FVDSDW]iV]OyLW $ 7Ħ]ROtószertár felújítását is megkezdte
az egyesület. Az önkormányzat a
WĦ]YpGHOPHW D] HJ\HVOHWHQ NHUHV]WO  H]HU )WDO WiPRJDWWD
A Barkócaberkenye NéptánccsoSRUW +~VYpWL /RFVROyEiOW PDMG
Márton Napi Libavacsorát szervezett. Az idei évben is, akárcsak
D] HOĘ]Ę pYEHQ PHJUHQGH]WN pV
meg fogjuk rendezni az Adventi Várakozás programsorozatot,
az idén három rendezvény lesz,
december 3-án, december 10-én
és december 17-én gyújtjuk meg
a gyertyákat. December 24-én
szent misén ünnepelhetik a csóNDNĘLHNDNDUiFVRQ\W
$M|YĘHV]WHQGĘUHYRQDWNR]yan terveink szerint pályázati pénz
segítségével megújul az óvoda és
D]RUYRVLUHQGHOĘpSOHWHWRYiEE
épül a vár, megvalósul a hivatal
IHMOHV]WpVH D] $63 V Np]]HOIRJhatóvá válik a Települési Arculati Kézikönyv. Saját forrásból
szeretnénk az óvoda és az orvosi
UHQGHOĘWHWHMpWOHFVHUpOQL)HOV]Hretnénk újítani az iskola tetejét is,
itt számítunk a KLIK segítségére
LVtJpUHWNV]HULQWPLOOLyIRrintot biztosítanak, a többi forrást
a helyi és a luxemburgi támogatásból és önkormányzati hozzájárulásból kívánjuk biztosítani.
Befejezésül szeretném összefoglalni az itt leírtakat. A 2017-es
HV]WHQGĘEHQ PHJQ\HUWN D YiUD
 PLOOLy )WRW D QDSHUĘPĦUH
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 PLOOLy )WRW D] yYRGD RUYRVLUHQGHOĘUHPLOOLy)WRW
D] $63UH  PLOOLy )WRW D 9iU
XWFiUDPLOOLy)WRWgVV]HVHQ
 PLOOLy )W forrás érkezik
&VyNDNĘUHDN|]HOM|YĘEHQ
$ EHDGRWW SiO\i]DWDLQN %0
HVMiUGDPLOOLy)W()23SiO\i]DWPLOOLy)W723
HV .|]VpJ +i]D IHMOHV]WpV 
PLOOLy)W(]LGiLJ|VV]HVHQ
PLOOLy)W-os igényünk vár elbíráOiVUDLOOHWYHDWiPRJDWiVLV]HU]Ędés aláírására. A 2017-es évben
átadásra került pályázati pénzEĘO W|EE SURJUDP YiU UpJpV]HW
 PLOOLy )W iJ\~N  H]HU )W
7$.UDPLOOLy)WRWN|OW|WWQN
el, közmunkaprogramra 3.8 milOLy)WIRUUiVWKDV]QiOWXQNIHO9t]N|]PĦ EHUXKi]iV  PLOOLy )W$
WĦ]LIDSiO\i]DWPLOOLy)WËJ\
az idén pályázatainknak köszönKHWĘHQ|VV]HVHQPLOOLy)W

RW költhettünk el. Saját forrásból
fejlesztésekre, karbantartásra öszV]HVHQ  PLOOLy )WRW adtunk
NL tJ\ D IHMOHV]WpVHN |VV]pUWpNH
PLOOLy)W volt 2017-ben.
A gazdálkodásunk 2017-ben
is kiegyensúlyozott volt, a képYLVHOĘWHVWOHW IHOHOĘVVpJ WHOMHVHQ
gazdálkodott ügyelve a takarékos
gazdálkodásra és ennek köszönKHWĘHQ ~MUD V]pS HUHGPpQ\UĘO
számolhatok be, hiszen jelenleg a
bankszámláinkon  PLOOLy )W
áll rendelkezésre, így elmondható, hogy gazdálkodásunk eredményes volt, tekintve arra a fentebb
leírt tényre is, hogy mennyi beruKi]iVYiUKDWyPpJLWW&VyNDNĘQ
$  PLOOLy )WEyO D FtPNp]HWW
összegek a teljesség igénye nélNO  PLOOLy )W D N|]|V KLYDWDO
WiPRJDWiVD  PLOOLy )W D V]RFLiOLV NHUHW  PLOOLy )W D]$63 
millió a TAK pályázati pénze, 14

PLOOLy)WD9iUXWFD%0SiO\i]DWL
SpQ]  PLOOLy )W D]$UDQ\KHJ\L
beruházás hozzájárulásának öszszege. A gazdálkodásunk alapja
a helyi adókból befolyt bevétel.
eYUĘO pYUH WDSDV]WDOMXN KRJ\
az adómorál a lakosság körében
szépen javul. A 2017-es évben
 PLOOLy )W adót vetettünk ki
és november 15-i állapot szerint
PLOOLy)W adóbevétel folyt be
H]LGiLJ(]RVWHOMHVtWpVWMHlent, ami nagyon szép eredmény.
Mindezt annak a fényében írom,
KRJ\ D RV DGyNDW RV
WHOMHVtWHWWVpJJHO ¿]HWWpN PHJ
Ezúton is köszönöm lakóinknak,
ingatlantulajdonosainknak, hogy
UHQGEHQWHOMHVtWHWWpND¿]HWpVLN|telezettségüket. Köszönjük!
&VyNDNĘQRYHPEHU
)ĦUpV]*\|UJ\SROJiUPHVWHU

+8//$'e.6=È//Ë7È66$/.$3&62/$726,1)250È&,Ï.
$]HOP~OWLGĘV]DNEDQOH]DMORWW
D]ĘV]L]|OGKXOODGpNNHOHWNH]pVpQHN LGĘV]DND &VyNDNĘQ OHKHWĘség van ágnyesedéket elhelyezni,
az erre a célra kialakított területünkön. Kérjük, hogy ide kifejezetten ágnyesedéket helyezzenek
el, tehát háztartási hulladékot,
építési törmeléket elhelyezni itt
tilos. Kérjük továbbá, hogy kiskerti hulladékot, lenyírt füvet ne
KHO\H]]HQHNHODNLDODNtWRWWJ\ĦMWĘ
KHO\UHOHKHWĘOHJD]WRWWKRQNRPposztálás segítségével hasznosítViN~MUD.pUMNgQ|NHWDKROH]
lehetséges ott törekedjenek az újrahasznosításra, az ágakat, lenyírt
gallyakat gyújtósként is fel lehet
KDV]QiOQL pV W]HOĘ DQ\DJNpQW
akár háztartásunk hasznára lehet
IRUGtWDQL $ OHYpOKXOODGpN D IĦnyesedék, konyhai növényi hulladék komposztálható, és kiváló
WDODMWNpV]tWKHWQNEHOĘOHDPLYHO

kertjeink talaját lehet javítani, így
hasznosítva ezeket a szemétnek
tekintett nyersanyagokat. Kérjük,
hogy információs tábláink szerint
járjanak el.
$ WHPHWĘQNEHQ NLKHO\H]HWW
V]HPpWJ\ĦMWĘHGpQ\HNHWpVDNLDODNtWRWW V]HPpWOHUDNy J\ĦMWĘ
KHO\HW NpUMN KRJ\ PHJIHOHOĘen használják. A kihelyezett vas
J\ĦMWĘHGpQ\HNEH D] HOKDV]QiOW
PpFVHVHNHWPĦDQ\DJKXOODGpNRW
WHJ\pN $ IHNHWH PĦDQ\DJ HGpQ\HN D Q|YpQ\L KXOODGpN J\ĦMtésére szolgál, oda mécsest, más
egyéb hulladékot, koszorút nem
lehet bele tenni, vagy mellé tenni.
Amennyiben adott esetben ezek
megteltek, úgy a kialakított, körülkerített szemetes udvarba kérjük tenni a növényi hulladékot,
a kihelyezett zöld hordóba pedig
az elhasznált mécses tartókat, és
HJ\pE PĦDQ\DJ KXOODGpNRW 7H-

PHWpVW N|YHWĘHQ D NRV]RU~NDW
kérjük, a körülkerített tárolónk
melletti kijelölt területre tenni,
amit táblával is megjelöltünk. ElKDV]QiOW VtUN|YHN VtUNĘ KXOODGpkot, minden esetben az új sírköYHW HONpV]tWĘ YiOODONR]yQDN NHOO
elszállítania. Ennek a vállalási árban bent kell lennie. Sajnos néha
HOĘIRUGXOW KRJ\ HJ\HJ\ YiOODONR]yHUUĘOHOIHOHGNH]HWWiPPLQden esetben utána megkerestük
a sírkövest, vagy a tulajdonost.
A sírköveseknek minden esetben
be kell jelentkeznie a hivatalnál,
hogy munkát fog végezni a temeWĘ WHUOHWpQ W|EEV]|U HOĘIRUGXOW
D]LVKRJ\HUUĘODN|WHOH]HWWVpJUĘO HOIHOHGNH]WHN $ WHPHWĘQN
V]HOHNWiOW KXOODGpNJ\ĦMWpVpQHN
HOĘVHJtWpVH pUGHNpEHQ D OHUDNykat fajtánként kitábláztuk, tájékoztató táblákat helyeztünk ki,
kérjük ezek alapján eljárni.
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pQ KpWIĘQ GHFHPEHU pQ
KpWIĘQGHFHPEHUiQKpWIĘQ
GHFHPEHU pQ KpWIĘQ PDMG
GHFHPEHU pQ YDViUQDS lesz
MDQXiUKpWIĘMHKHO\HWWDV]HPpWszállítás. Az utolsó szelektív hulODGpNJ\ĦMWpV GHFHPEHUEHQ QHP
az utolsó csütörtökön lesz, hanem
HJ\KpWWHOHOĘEEGHFHPEHUpQ

$ GHFHPEHUL QQHSL LGĘV]DN
miatt a szokásos szemétszállítási
UHQGWĘO QpPLOHJ HOWpUW D V]ROJiOtató, ezért szeretnénk felhívni a
ODNRVViJ ¿J\HOPpW D GHFHPEHUL
szemétszállítási rendre. A kommunális, azaz a háztartási hulladékot nagyjából a szokásos rendbe szállítják el, tehát GHFHPEHU

YLV]LNHODV]HOHNWtYHQEHJ\ĦMW|WW
hulladékot. Kérjük, hogy legyeQHN¿J\HOHPPHODGHFHPEHULHOszállítási rendre.
(J\WWPĦN|GpVNHW H]~WRQ LV
köszönjük!
&VyNDNĘQRYHPEHU
&VyNDNĘ.|]VpJLgQNRUPiQ\]DW

EGYHÁZI HÍREK
Ä«-|MMHWHN$W\iPiOGRWWDLYHJ\pWHNELUWRNEDDYLOiJNH]GHWpWĘOQHNWHNNpV]tWHWWRUV]iJRW´
0WE
A múlt vasárnapi perselyadományaikat továbbítottuk a helyi és az országos Karitász felé.
Köszönjük adományaikat!
Balinka

Bodajk

12.870.- 

Csákberény &VyNDNĘ


)HKpUYiUFVXUJy



-|YĘ pYUH V]HQWPLVHV]iQGpNRW
GHFHPEHU KyQDSWyO OHKHW HOĘMHgyeztetni személyesen vagy telefonon a bodajki plébánia hivatalban.
-|YĘ YDViUQDSSDO HONH]GĘGLN
D]LGHLNDUiFVRQ\LV]HQWLGĘD]DGYHQWWHO -|YĘ YDViUQDS KLUGHWMN D
hétköznapi hajnali roráté szentmisék rendjét.
2018-as évi naptárak érkeztek;
NDWROLNXV NDOHQGiULXP )W 
IRUJDWKDWyV IDOLQDSWiU )W  pV
HJ\ODSRV IDOLQDSWiU )W  7HPSlomainkban a kitett helyen megvásárolhatók!
,V]NDV]HQWJ\|UJ\
Köszönjük a múlt vasárnapi jótékonysági koncerten adott támogatásukat, és a színvonalas szervezést!

42.735.-

Iszkaszentgyörgy Isztimér
5.330.-

Magyaralmás

Sárkeresztes

Söréd

Zámoly

27.440.-









%RGDMN
Karitász szolgálatunk tartós élelPLV]HU pV SOVVMiWpNJ\ĦMWpV KLUGHW
plébániánkon karácsony ünnepére
készülve. Szeretettel kérjük híveink
támogatását, a plébánián hivatali
LGĘEHQLOOHWYHDV]HQWPLVpNXWiQOHhet leadni az adományokat.
Adventi koszorúkészítés lesz a
gyerekeknek, családoknak decemEHUiQM|YĘV]RPEDWRQGpOHOĘWW
D3OpEiQLiQyUiWyOYiUMXNDJ\Hrekeket, családokat, a koszorúhoz
az alapanyagokat biztosítjuk.
-|YĘ YDViUQDS NH]GĘGLN D N|zös városi adventi gyertyagyújtás.
December 3-án vasárnap délután
4 órára várjuk a kedves híveket a
NHJ\WHPSORPED -|YĘ YDViUQDS D

ERGDMNLiOWDOiQRVLVNROiVRNPĦVRUD LOOHWYH D 6]tY +DQJ NyUXV HOĘadása lesz.
Szerdán reggel 8-tól templomtakarítás lesz, kérjük a segítséget
KtYHLQNWĘO
6iUNHUHV]WHV
'HFHPEHU iQ ± M|YĘ YDViUQDS±GpOXWiQNRU6]HQW%RUEiOD
HPOpNQDSMiKR] N|WĘGĘHQ KiODDGy
szentmisét imádkozunk a kápolnában közösségünkért és a kápolna
pStWĘLpUWIHODMiQOYD$]QDSDUHJJHli szentmise elmarad.

.|]|VSURJUDPRN
Dátum

,GĘSRQW

+HO\V]tQ

Esemény
November

Y

11.00

)HKpUYiUFVXUJy

Alexandriai Szent Katalin búcsú
December

3. v.

8. p.

15.00


17.00
17.00
18.00

6iUNHUHV]WHV+Bodajk MT
0DJ\DUDOPiV+)HKpUYiUFVXUJy07
&VyNDNĘ+*
)HKpUYiUFVXUJy

Megemlékezés Szent Borbáláról
Adventi gyertyagyújtás

Adventi lelkigyakorlat
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/HONLVpJ
2ULJHQpV]iOGR]ySDSQDN
D]Ä,PiGViJ´FtPĦ
N|Q\YHFVNpMpEĘO
&DS3*
Jöjjön el a te országod!
,VWHQRUV]iJD8UXQNpVhGY|]tWĘQNPRQGiVDV]HULQWQHPM|QHO
V]HPEHWĦQĘPyGRQ1HPOHKHWD]W
PRQGDQL 1p]]pWHN LWW YDQ YDJ\
DPRWW /N KDQHPD],VWHQ
RUV]iJDEHQQQNYDQPHUWN|]HO
YDQ KR]]iQN D] LJH DMNXQNRQ pV
V]tYQNEHQ Y| 5yP    $NL
LPiGNR]LN D]pUW KRJ\ M|MM|Q HO

,VWHQ RUV]iJD D] NpWVpJWHOHQO
KHO\HVHQ WHV]L KD D]pUW LPiGNR]LN KRJ\ ,VWHQ RUV]iJD EHQQH
PHJHUĘV|GMpN J\P|OFV|]]pN pV
EHWHOMHVHGMpN +LV]HQ D V]HQWHN
PLQGHJ\LNpEHQ ,VWHQ XUDONRGLN
pVPLQGHQV]HQWHQJHGHOPHVNHGLN
,VWHQ V]HOOHPL W|UYpQ\HLQHN DNL
V]HQWMHLEHQ ODNLN PLQW MyO NRUPiQ\]RWW YiURVEDQ $] LO\HQ W|NpOHWHV OpOHNEHQ RWW YDQ D] $W\D
pV D] LO\HQEHQ D] $W\iYDO HJ\WW
XUDONRGLN .ULV]WXV HPH V]DYDL
V]HULQW+R]]iPHJ\QNpVODNiVW
YHV]QN QiOD -Q    ,VWHQ
EHQQQN OHYĘ RUV]iJD DNNRU IRJ

IRO\WRQRV HOĘUHKDODGiVXQN UpYpQ
EHWHWĘ]pVpKH]HOMXWQLDPLNRUEHWHOMHVHGLN D] DPLUĘO D] $SRVWRO
V]yO .ULV]WXV ± PLXWiQ PLQGHQ
DOiMD YDQ PiU YHWYH ± iWDGMD D]
XUDOPDW ,VWHQQHN D] $W\iQDN
KRJ\ ,VWHQ OHJ\HQ PLQGHQ PLQGHQEHQ .RU (]pUWKiW
RO\DQ V]HUHWĘ UDJDV]NRGy OpOHNNHOPLQWDPLO\HQD],JpEHQYROW
PRQGMXN FVDN V]QWHOHQO PHQ\Q\HL $W\iQNQDN 6]HQWHOWHVVpN
PHJDWHQHYHGM|MM|QHODWHRUV]iJRG 0W «
0yURF]7DPiVSOpEiQRV

,URGDLV]ROJiODW
%RGDMNL3OpEiQLD+LYDWDO+%RGDMN6]HQW,VWYiQWpU
+pWIĘNHGGV]HUGD
FVW|UW|N]iUYDSpQWHN
7HOZZZERGDMNLNHJ\KHO\KX
HPDLOERGDMNLNHJ\KHO\#JPDLOFRP

OVI HÍREI
KARÁCSONY KÖZELEDIK...
Ä7XGRG NDUiFVRQ\NRU D]
HPEHU PLQGLJ KLV] HJ\ NLVVp
D FVRGiEDQ QHPFVDN WH pV pQ
KDQHPD]HJpV]YLOiJD]HPEH
ULVpJ DPLQW PRQGMiN KLV]HQ
H]pUW YDQ D] QQHS PHUW QHP
OHKHWDFVRGDQpONOpOQL´
Az év vége felé közeledve az
yYRGiEDQ LV NpV]OĘGQN D] DGventi vásárra, a mikulásra és a karácsony megünneplésére.
$V]OĘNOHONHVWDJMDLNpV]tWLN
az adventi vásárra szánt apróságokat, az óvoda dolgozói pedig a
J\HUHNHNNHO pV QpKiQ\ V]OĘYHO
N|]|VHQ D] DGYHQWL PĦVRUUD Npszülnek.
Az elmúlt évek báli bevételéEĘOpVDV]OĘNKR]]iMiUXOiVDLEyO
D 6]OĘL 6]HUYH]HW  H]HU IRrinttal járult hozzá a csoportokban

OpYĘ EDEDNRQ\KiN IHO~MtWiViKR]
YDODPLQW NpW EiEHOĘDGiVW LV OiWhattak, ill. láthatnak a gyerekek,
PHO\QHNpUWpNHH]HUIRULQW
A Mesevár Óvoda Közhasznú Alapítvány kuratóriumának
tagjai pedig hozzájárultak az adó
EyOpUNH]Ę|VV]HJEĘOMiWpNRN
vásárlásához, és egy karácsonyi
NRQFHUW ¿QDQV]tUR]iViKR] 
ezer forint értékben.
A Luxemburgi Társaság jóvoltából az idei évben is megérkeztek a mikulás csomagok, ezen kívül nagyon sok szép és értékes játékot kaptunk a vásár alkalmával.
Köszönjük, hogy hosszú évek óta
támogatnak minket!
Ezúton is köszönjük minden
V]OĘQHN D SpQ]EHOL pV PLQGHQfajta segítségét, mindezek jelenWĘVHQ KR]]iMiUXOQDN D] yYRGiV

gyermekek életének szebbé, jobbá tételéhez.
$N|]HOJĘQQHSDONDOPiEyO
V]HUHWQpP PHJRV]WDQL PLQGHQNLYHO 0iUDL 6iQGRU OHJV]HEE
NDUiFVRQ\L tUiViW PHOO\HO D]
yYRGD GROJR]yL QHYpEHQ EpNpV
EROGRJNDUiFVRQ\WNtYiQRNPLQGHQNLQHN
.DV=ROWiQQp
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0iUDL6iQGRU1pJ\pYV]DN±'HFHPEHU
Ez a hónap az ünnep. Mintha
mindig harangoznának, nagyon
messze, a köd és a hó fátylai
mögött.
*\HUPHNNRUXQNEDQ H KyQDS
HOVĘ QDSMiQ iUNXV SDStUUD NpN pV
zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó
szívvel, megjelöltük, mintegy letöröltük e jelképes fa egyik ágát.
ËJ\N|]HOHGWQND]QQHSIHOp(
módszerrel sikerült a várakozás
izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni.
A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan
lázas voltam, esténként félrebeV]pOWHP KLGHJOHOĘV GDGRJiVVDO
meséltem dajkámnak vágyaimUyO 0LW LV DNDUWDP" *Ę]YDVXWDW
és jegylyukasztót, igazi színhá]DW SiKRO\RNNDO V]tQpV]QĘNNHO
ULYDOGDIpQQ\HO VĘW YDOyV]tQĦOHJ
kritikusokkal és azokkal a szabóQĘNNHOLVDNLNPHJMHOHQQHNDIĘpróbákon, és rosszabbakat mondanak a darabról. Ezenfelül lengyel
kabátkát akartam, továbbá Indiát,
Amerikát, Ausztráliát és a Marsot.
Mindezt persze selyempapírban,
angyalhajjal tetézve. Egyáltalán,
gyermekkoromban mindig a vi-

lágegyetemet akartam, az életet,
amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi
szelet, almásrétes és diadal összes
ellenségeim fölött.
Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E
napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kiraNDWRNHOĘWWQp]HOĘG|PgQJ\~MWy
QHP NHOO )pQ\NpSH]ĘJpS 9LFWRU
+XJR|VV]HVPĦYHLEĘUEHQ]VHEkés, melynek gyöngyház tokjában
ötféle penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló
is, nem kell. Semmiféle tárgy nem
kell már, s ha jól meggondolom,
lemondok Indiáról, Ausztráliáról
és a Marsról is, ellenségeim cikkeLW pUGHNOĘGpVVHO ROYDVRP V V]tQKi]ED OHKHWĘOHJ HJ\iOWDOiQ QHP
járok.
Mégis, valamit várok még.
Annyi karácsony múlt el, egészen
sötétek, s aztán mások, csillogók,
melegek és szagosak, annyi ünQHSVPpJPLQGLJLWWiOORNDIpU¿NRUGHOpQĘV]OĘIHMMHOWHOHN|WHlezettséggel és ígérettel, melyeket
az Angyal sem tudna már beváltani; s még mindig várok valamire.

Néha azt hiszem, a szeretetUH YiURN 9DOyV]tQĦOHJ FVLOODStWKDWDWODQ H] D] pKVpJ DNL HJ\V]HU
belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy
szeretetet kapni nem lehet; mindig
csak adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem
nehezebb, mint a szeretet kifejezQL$N|OWĘNQHNQHPVLNHUOWVRKD
D N|OWĘNQHN DNLN D] pU]HOPHN pV
indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban.
A szeretetnek nincs színfoka,
PLQW D J\|QJpGVpJQHN QLQFV KĘfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni;
ha kimondják, már hazugság. A
szeretetben csak élni lehet, mint a
IpQ\EHQ YDJ\ D OHYHJĘEHQ 6]HUves lény talán nem is élhet másNpSS FVDN D KĘEHQ D IpQ\EHQ D
OHYHJĘEHQpVDV]HUHWHWEHQ
Mindezt tudva, az egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban,
nem tehetek mást, mint sorra járni
az üzleteket, s vásárolni öngyújWyWLOODWV]HUWQ\DNNHQGĘWpVMHJ\O\XNDV]WyW JĘ]YDVXWDW pV 9LFWRU
+XJR|VV]HVPĦYHLW7XGRPKRJ\
mindez reménytelen. Mit csináljak? Az ember azt adja, amit tud.

ISKOLA ÉLET HÍREI
2NWyEHU KyQDSRW QDJ\RQ My
hangulatban telt „Tök jó” bulival
]iUWXN DKRO D V]OĘN J\HUHNHN
pedagógusok együtt szórakozhattak. Köszönjük a szervezést
3DORFVDLQp )ĦUpV] eYiQDN pV D
6]OĘL6]HUYH]HWWDJMDLQDN
November 8-én megtörtént az
ĘV]L SDStUJ\ĦMWpVL DNFLy D OHJW|EESDStUKXOODGpNRWD]pVD
RV]WiO\J\ĦMW|WWH

$ IHOVĘ WDJR]DWRV WDQXOyLQN D
9|U|VPDUW\6]tQKi]EDQD3iOXWFDL¿~NFtPĦGDUDERWQp]WpNPHJ
Novembert 13-án 3. osztályos
tanulóink a Községi Könyvtárba
OiWRJDWWDN $ +D]XGyV NLVHJpU
FtPĦPHVH¿OPHWWHNLQWHWWpNPHJ
DKRODYHWtWpVHQpVD]D]WN|YHWĘ
játékokon nagyon jól érezték magukat.

Megünnepeltük a Márton-napot, a gyerekek játékos vetélkeGĘN|QYHKHWWHNUpV]W
)RQWRVQDN WDUWMXN D] HJpV]séges életmódra nevelést, így
az idei évben is megtartottuk az
egészségnapot.
November 17-én Szakmai nap
volt iskolánkban, részt vettünk a
Kincsesbányán megrendezésre
NHUOĘWRYiEENpS]pVHQ
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*UDWXOiOXQNQHNLN
Köszönetünket fejezzük ki BaOi]V -XGLWQDN pV )ĦUpV] *\|UJ\nek, hogy segítenek tanulóinknak
a versenyekre való eljutásban.
1RYHPEHU pQ HONH]GĘG|WW
D] ~V]iV D]  RV]WiO\RVRNQDN
DIRJODONR]iVRNDW3LWND9HURQLND
J\yJ\WHVWQHYHOĘ YH]HWL  DONDlommal.
2NWyEHUKyQDSRV]WiO\D
pVDRV]WiO\
8. osztályos tanulóink „Jól felké+yQDSWDQXOyL
születem-e a felvételire?”címmel
RV]WiO\%HUpQ\L%HQFH
versenyeztek Bodajkon, ahol ki%XUNDOL0DUFHOO=DKROD
próbálhatták tudásukat magyarból
)OyUD6WHLQHU-i]PLQ
és matematikából.
RV]WiO\/DEiGL+DQQD
November 20-án körzeti asz+HJHGV%ROGL]ViU
talitenisz verseny volt Bodajkon
9DVV/DXUD7ULVFKEHUJHU
Kiszely Vince 2. helyezést, Szabó
$UOHWW
Balázs 3. helyezést ért el.
RV]WiO\$V]WDORV$QQD
1RYHPEHU pQ  RV]WiO\RV
&]RPSy/pQD1\HUJHV5pND
tanulóink Balázs Anna, Berbekár
RV]WiO\0iKU)DQQL
Blanka, Király Eszter és Szabó
.DULQDDIĘYiURVEDXWD]WDNKRJ\
D]0FVDWRUQD,VPHUGPHJFtPĦ
PĦVRUiEDQ PHJPXWDVViN PLW
WXGQDN D] yNRUL J|U|J|NUĘO (]úton is gratulálunk, hogy ilyen
ügyesen helytálltak és képviselték iskolának! Nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
November 23-án megrendezésre került a Járási népdalénekOpVL YHUVHQ\ D )HKpUYiUFVXUJyL
.DVWpO\EDQ)|UKpW]/LOLKHO\H]pVWDRV]WiO\RVOiQ\RN0DNN
Liliána, Balázs Anna, Szabó Karina 2. helyezést ért el.
Az idei évben is részt vettünk a Megyei Egészségügyi és
Természetvédelmi versenyen a
V]pNHVIHKpUYiUL %XJiW 3iO 6]DNközépiskolában. 18 csapatból 4.
helyezést értek el 8. osztályos taQXOyLQN %RNRU 7DPiV 3DORFVDL
Linda, Winkelman Zsanett.
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RV]WiO\$SSHO0DMD
9DUJD-RQDWiQ
RV]WiO\%DOi]V$QQD
RV]WiO\0DNN.DWDOLQ
RV]WiO\3DORFVDL/LQGD
6]DEy%DOi]V:LQNHOPDQ
=VDQHWW
7pOL V]QHW LGĘSRQWMD 
GHFHPEHU±MDQXiULJ
8WROVyWDQtWiVLQDSGHFHPEHU
FVW|UW|NHOVĘWDQtWiVLQDSMDQXár 3. szerda.
0LQGHQNLQHNÈOGRWW%pNpV
6]HUHWHWWHOMHV.DUiFVRQ\W
.tYiQRN
Ä&VLOODJ V]iOO D] HVWL pJHQ XWDW
PXWDWV|WpWpMEHQ
$ V]HUHWHW PD ~MUD pOHG KDONDQ
V]yOPRVWPLQGHQpQHN
.|UO|OHO PLQW HJ\ EiUVRQ\ OHJ\HQEROGRJD.DUiFVRQ\´
%yF]eYD
WDJLQWp]PpQ\YH]HWĘ
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BARKÓCABERKENYE
Amilyen gyorsan repülnek
N|OW|]Ę PDGDUDLQN D N|]HOJĘ IDJ\RV LGĘMiUiV HOĘWWHOĘO XJ\DQRO\DQVHEHVHQUHSOD]LGĘLVIHlettünk. A tánccsoport Várjátékok
-béli fellépése, a szüreti felvonulás, vagy akár az idei libabarát vacsoránk is már csak emlék.
(J\WĘOHJ\LJUHPHNOV]HUYH]HWW
izgalommal és szokás szerint vidámsággal teli rendezvényei voltak ezek kis falunknak.
A Várjátékokon kis barkócásaink bebizonyították, már nem
LVRO\DQNLFVLN6ĘW$]WKLV]HP
a „nagy” kifejezés ez esetben
már csak az életkorra vonatkozhat. Az aktivitást, a lelkesedést,
a tánc szeretetét tekintve immár
KDMWiVDLQN D] LJD]iQ 1$*<2.
Büszkék vagyunk rájuk! Csakúgy, mint a legapróbbakra, akik
NRUHRJUi¿iMiW pV D KR]]i WDUWR]y
fülbemászó zenét már a nagyobbak is elirigyelték. (De úgy halORWWXN LGĘQNpQW PpJ D V]OĘN LV
H]WG~GROJDWMiNPXQNDN|]EHQ 
$ V]UHWL IHOYRQXOiV ± PLQW
PLQGHQ pYEHQ ± LGpQ LV UHPHNO
VLNHUOW &VyNDNĘ H]HQ SURJUDPjára még a szomszéd települések
ORYDVDLLVHOĘUHNpV]OQHN%DUNycásaink táncát, hangulatát, közösségét látva elcsíptünk pár vágyakozó, ámde bátortalan tekintetet- és nem feltétlenül a gyerekek
soraiból. Ezúton üzenjük minden
IpOpQNYDJ\PpJYDFLOOiOyV]OĘnek és apróságnak, hogy várjuk
ĘNHW V]HUHWHWHWWHO SUyEiLQNRQ
*\HUHNNHO J\HUHN QpONO YDJ\
ahogy sikerül. Mi sem tudunk
részt venni minden próbán, de

a mozgás, a tánc, a jó közösség
mindenkinek jót tesz.
Az ez évi libavacsoránk libabarát vacsorává alakult. Idén
két kacsacomb illatozott minden tányéron a tánccsoport által
rendezésre került Márton napi
vacsorán. Mindenki igyekezett
NLYHQQL D UpV]pW D V]HUYH]pVEĘO
Ki két kézzel, ki pedig csak egygyel (a másikat igazoltan távol
WDUWYDIHOSROFROYD $IDOXPDMG¶
összes kemencéje gyomrában
kacsacombok lapultak katonás
rendben. Az estét Rügyecskéink
|QiOOy  WiQFDQ\LWRWWDPHJQHP
NLV VLNHUUHO $] DJJyGy V]OĘN
láthatták, hogy csemetéik már
egyedül is helyt állnak a színpadon, ahol mégsincsenek egészen
egyedül, hiszen szorosan fogják
egymás kezét és bizony irányítják is egymást. Vagyis, önállósodnak. Táncházunkat pedig a
Barkócaberkenye szíve csücske
Szabó Tibor vezényelte le táncospárja Bertalan Évi és Tibi testvéUH7DPiVN|]UHPĦN|GpVpYHO'H
volt ott amolyan összekapaszkodós nótázás és szülinapost is
köszönthettünk, Kiszely Vince
személyében. A tombolasorsolás
pedig mindig sok vidámságot és
PHJOHSHWpVW UHMW ËJ\ W|UWpQW H]
most is. Köszönjük mindenki segítségét, felajánlását, aki bármi
módon hozzátett az est zavartalan
és remek szervezéséhez, lebonyolításához, sikeréhez!
$] ĘV]UH SDQDV]XQN QHP OHKHWHWW 6HP D] LGĘMiUiV VHP D
programok, sem pedig a fellépések tekintetében. Igyekszünk

a felkéréseknek eleget tenni és
ösztönösen úgy és olyannak mutatjuk magunkat, amilyen a Barkócaberkenye. Reméljük, minél
messzebb jut a híre ennek a kis
közösségnek. Ehhez pedig remek
alkalom volt, a Magyar Televízió
&VyNDNĘQIRUJDWRWWË]ĘU]ĘNFtPĦ
PĦVRUD PHO\EHQ D WiQFFVRSRUWRQNtYOW|EEEDUNyFiVLVIHOWĦQW
PLQWIĘV]HUHSOĘ
A Barkócaberkenye táncos
OiE~ WDJMDL HOĘNHUHVWpN D QDJ\NHQGĘW D PHOHJ PHOOpQ\HNHW D
VHSUĦW HVHWOHJ KDYDW VHSHUQL  D
I|OQĘWWHN SHGLJ D SiOLQNiW KRJ\
mindezekkel együtt álljanak ismét az adventi ünnepségsorozat
egyik vasárnapján a közönség
HOp ËJ\ NtYiQXQN PLQGHQNLQHN
békés, boldog és szeretettel teli
.DUiFVRQ\W pV HJpV]VpJEHQ HUĘben gazdag új évet!
A táncot pedig nem lehet elég
NRUiQ pV HOpJ NpVĘQ VHP HONH]deni!
(UGĘGL2UVRO\D
DWiQFFVRSRUW¿UNiV]D
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SPORT
6LNHUÈV]iURQ
&VyNDNĘ VDNNR]yL LPPiU  DO
NDORPPDOPpUHWWpNPHJPDJXNDWD
0DJ\DU 6DNNYLOiJ .XSiQ DKRO D]
LGpQ QDJ\RQ V]pS HUHGPpQ\W pUWHN
HOpVDKHO\HQYpJH]WHNDFVD
SDWEyODNXSiEDQ
$ FVyNDNĘLHN LPPiU |W|GLN DONDlommal vettek részt a Magyar Sakkvilág Kupán Ászáron. A Magyar
6DNNYLOiJ .XSD D  IĘ DODWWL WHlepülések országos sakkbajnoksága,
amit ma már a Kárpát-medencére is
kiterjesztettek, így azt lehet mondani,
hogy a történelmi Magyarország minGHQ V]HJOHWpEĘO pUNH]HWW YHUVHQ\]Ę
Az idei évben is, mint minden évben
D &VyNDNĘL 6DNN %DMQRNViJ UpV]WYHYĘLEĘO iOOtWRWWXN |VV]H D FVyNDNĘLHN
válogatottját. A bajnokság eredményeként a válogatott szereplésre Kis
0LNOyV PLQW &VyNDNĘ  pYL EDMnoka, Steiner László második helyezett, Kiszely Dávid harmadik helyezett és Vass Zoltán negyedik helyezett
szerzett jogosultságot a versenyzésre.
6DMQRVURVV]XONH]GĘG|WWDKpWDPLNRU
megtudtuk, hogy Kiszely Dávid nem
tud jönni a versenyre, munkahelyi elfoglaltság miatt, de szerencsénkre az
|W|GLN KHO\HW PHJV]HU]Ę9pJK *\XOD
WXGWDĘWKHO\HWWHVtWHQLtJ\YpJODKis
0LNOyV6WHLQHU/iV]Oy9DVV=ROWiQ
9pJK *\XOD négyes vette fel a küzdelmet a kiválóbbnál, kiválóbb sakkozók ellen. Jó hangulatban utazott el
kis csapatunk a verseny helyszínére
pV D EHVRUROiVNRU D] pOĘ SRQWV]iPRN
miatt Steiner Lászlót az 1-es táblára,
WDNWLNDLRNRNEyO9pJK*\XOiWDNHWWHV
táblára, Kis Miklóst a hármas táblára
és Vass Zoltánt a négyes táblára soroltuk, sorolták be. Amíg mi itthon éppen
disznót öltünk a sportosokkal, addig
sakkozóink megkezdték a küzdelemsorozatot, hogy minél jobb eredményt
pUMHQHN HO V |UHJEtWVpN &VyNDNĘ KtUQHYpW$ FVyNDNĘLHN D] HOP~OW pYEHQ
DKHO\HWpUWpNHOD]D]WPHJHOĘ]Ę
évben 24. helyen végeztek, 2014-ben
15-ek lettek, és 2013-ban a 14. helyen
végeztek. A Magyar Sakkvilág Kupá-

ban a mintegy 2000 település közül
HGGLJ  FVDSDW MXWRWW EH D G|QWĘEH
&VyNDNĘLGiLJPLQGD]|WG|QWĘUpV]W
YHYĘMH YROW PLQW D NXSD HJ\LN PHJalapítója. A cél az volt, hogy legalább
D  KHO\ OHJ\HQ PHJ D]D] D] HOVĘ
húszban legyünk bent országosan.
Azt gondolom, hogy ez a cél maradéktalanul teljesült, hiszen csapatban
D  SDUWLEyO |W|W PHJQ\HUWQN HEEĘO
NpW QHP]HWN|]L PHFFVHW LV J\Ę]WHVHQ
lehoztunk, egy döntetlenünk volt, és
három vereségünk, így csapatban 11
ponttal, egyéni pontszám alapján 21
ponttal elértük a 8. helyet bekerülve az
HOVĘ Wt]EH DPL LJD]iQ EUDY~URV HUHGmény lett. Ezen a hétvégén nagyon jól
teljesítettek a játékosaink, hiszen SteiQHU/iV]OySRQWRWJ\ĦMW|WWDN|]|VEH
Kis Miklósnak sikerült a legtöbb pontot összevadásznia, így 7 ponttal járult
hozzá a csapat sikeréhez és a négyes
táblán Vass Zoltán sem maradt széJ\HQEHQ KLV]HQ QDJ\V]HUĦ MiWpNiQDN
N|V]|QKHWĘHQSRQWRW]VHEHOWEHD]
HOOHQIHOHNWĘO$PLYLV]RQWPHJOHSHWpV
YROWKRJ\DQDJ\RQHUĘVHVWiEOiQ
DKROPiUVDNNPHVWHUHNHOOHQpV),'(
mester jelöltek ellen is helyt kell állQL9pJK*\XODPpUQ|NLSRQWRVViJJDO
állta a kihívást, s igazán jó teljesítménnyel 2.5 pontot rabolt el, az ellene
játszó sakkozóktól. Bennünket a heWHGLN KHO\HQ 6]LJOLJHW FVDSDWD HOĘ]|WW
meg szintén 11 ponttal, hatodik lett
+RPURJG.RUOiW6]|JOLJHWN|]|VFVDpata 11 ponttal, ötödik Szigetbecse 12
ponttal, negyedik Ászár I. többszörös
bajnokként, harmadik Zánka-Mindszentkálla szintén 13 ponttal, második
D] HUGpO\L )DUNDVODND  SRQWWDO pV
HOVĘ KHO\HW V]HUH]WpN PHJ D .DORFVD
melletti Uszód sakkozói, akik 14 pontWDOOHWWHNNXSDJ\Ę]WHVHN$VDNNR]yNnak ezúton is gratulálunk!
$ FVyNDNĘLHN tJ\  WHOHSOpVL
sakkcsapatot utasítottak maguk mögé,
WL]HQHJ\KHO\H]pVWMDYtWYDD]HOĘ]ĘpYL
eredményen és megdöntve az eddigi
legjobb 2013. évi eredményünket. Természetesen a sakkozóink februárban
újra összemérik erejüket, ahová minGHQVDNNR]yWLGĘVHWIHOQĘWWHW¿DWDOW

J\HUHNHWQĘWIpU¿WOiQ\W¿~WYiUXQN
hiszen a játék öröme mellett, ha sokan
vagyunk, akkor ilyen jó eredményeket
érhetünk el, s megmutathatjuk sakk
tudásunkat a többi településnek. A
&VyNDNĘL 6DNN %DMQRNViJ NLtUiViUyO
DN|YHWNH]ĘV]iPEDQDVSRUWURYDWEDQ
találhatnak majd további információt.
*UDWXOiOXQN D QDJ\V]HUĦ HUHG
PpQ\KH]
&VyNDNĘQRYHPEHU
)ĦUpV]*\|UJ\
%HIHMH]ĘG|WWDEDMQRNViJ
ĘV]LLGpQ\H
$]HOP~OWKHWHNEHQEHIHMH]ĘG|WW
DEDMQRNViJĘV]LLGpQ\HDFVDSDWD
KHO\HQIHMH]WHEHD]ĘV]LV]H]RQW
$] pY OH]iUiVDNpQW HJ\ GLV]Qy|OpVW
V]HUYH]HWW D] HJ\HVOHW PDMG HVWH
HJ\ VSRUW EiOODO IHMH]WpN EH D] LGHL
YHUVHQ\QDSWiU ĘV]L NLtUiViW $ 7pOL
.XSD LV HOLQGXO D] LGpQ LPPiU 
DONDORPPDO tUMiN NL &VyNDNĘ EDM
QRNViJiQDN LV QHYH]HWW NXSDN]
GHOPHW$]LGHLNLtUiVV]HULQWDFVD
SDWRNQHYH]pVLKDWiULGHMHGHFHPEHU
D V]RPEDW D WHUYHN V]HULQW D] ,
IRUGXOyW GHFHPEHU pQ UHJJHO 
yUiWyOUHQGH]LN$]HOP~OWKHWHNEHQ
DN|YHWNH]ĘHUHGPpQ\HNV]OHWWHND
EDMQRNViJEDQ
0HJ\HL,,,RV]WiO\~EDMQRNViJ
IRUGXOy
RNWyEHUYDViUQDS
9iUDOMD6&&VyNDNĘ±6]DEDGEDW\
W\iQ± ± Qp]Ę
*yOV]HU]ĘN)HNHWH$WWLOD¶6]DEy 6]LOiUG ¶ 6FKZDUF] 7DPiV ¶
&VyNDNĘ 
0pUHJ 1iQGRU ¶ -XKiV] *\XOD
¶0iUN\6iQGRU(OĘG¶+HUF]HJ
%HQFH¶ 6]DEDGEDWW\iQ
$ PpUNĘ]pV HJ\pUWHOPĦ HVpO\HVH
a harmadik helyen álló SzabadbatyW\iQ YROW ÈP HQQHN HOOHQpUH D ¿~N
bátran futballozva, több helyzetet is
NLGROJR]WDN D] HOHMpQ pV )HNHWH $WWLOD D  SHUFEHQ EHYiJWD D ODEGiW D
NDSXEDtJ\PLQGMiUWUDYH]HWWQN
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(]W N|YHWĘHQ D 6]DEDGEDWW\iQ LGHJHsen kezdett játszani, de végül lehiggadtak a kedélyek és a 25. percben
Méreg Nándor gólt ért el ellenünk, így
1-1 lett. Óriási szél volt ezen a vasárnapon és az egyik támadásnál az orkán is segítette ellenfelünket, s Juhász
*\XOD UH]HJWHWWH PHJ D FVyNDNĘLHN
KiOyMiW $ IpOLGĘEHQ tJ\ pUYpQ\HVOW
a papírforma, mivel 2-1-re vezetett a
6]DEDGEDWW\iQ$PiVRGLNIpOLGĘEHQD
jó formát áthozta a Szabadbattyán, ám
érthetetlen módon idegesek voltak a
MiWpNRVDLN3HGLJ0iUN\6iQGRU(OĘG
az 58. percben újabb találatot ért el és
már 3-1-re vezetett a Szabadbattyán. A
battyányiak mégis nehezen viselték el,
KRJ\ D VLPD J\Ę]HOPL UHPpQ\HLNHW D
KDMWyV FVyNDNĘL WiPDGiVRN UHQGUH OHtörték. S egyáltalán nem volt ellenünk
N|QQ\Ħ PHFFVN 1DJ\RQ NHPpQ\HQ
HOOHQiOOWDNDFVyNDNĘLHNpVHJ\SHUFLJ
sem adtuk fel. A 71. percben Szabó
Szilárd talált be, ez a gól aztán szinte kiborította a battyányiakat. Ez már
szoros 3-2 volt. Ez az eredmény nagyon felhergelte az ellenfél játékosait.
Erre még egy lapáttal az is rátett, hogy
DMiWpNYH]HWĘDSDUWMHO]Ę¿J\HOPH]WHtésére egyik ítéletét megváltoztatta,
ekkor az egyik cserejátékost a kispadról a 72. percben kiállították, mivel a
MiWpNYH]HWĘYHOpVDSDUWMHO]ĘYHOPLQĘVtWKHWHWOHQPyGRQEHV]pOW$UHQGH]ĘN
ekkor már készültségbe helyezték magukat, mert már másra nem tudtuk ezt
a hisztit írni, mint a szélre, s hihetetlen
volt számunkra ellenfelünk viselkedése. Nagyjából oda-vissza támadott a
két csapat, amikor egy 11-est értek el
ellenfeleink, de Deák Balázs bravúrosan kivédte a battyányi kapus lövését.
A vendégeknél mindenki veszekedett
mindenkivel, aztán egy ellentámadásEyOHOpUWHNHJ\WDOiODWRWDSHUFEHQ
+HUF]HJ %HQFH QHYH PHOOp MHJ\H]WpN
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fel a gólt, így lett 4-2 a battyán javára. Ennek ellenére mi tovább végeztük
D GROJXQNDW V D MiWpNYH]HWĘ LV DGRWW
még három perc hosszabbítást. Jól siNHUOWH]WD]LGĘWLVNLKDV]QiOQLKLV]HQ
6FKZDUF]7DPiVDSHUFEHQV]pSttett, így 4-3-ra módosult a végeredmény. A végén még egy a szabadbatyW\iQL YH]HWĘNpQW EHPXWDWNR]y ¿DWDOHPEHU SUyEiOW PHJ D MiWpNYH]HWĘNNHO
EDOKp]QL D] |OW|]ĘEHQ iP D UHQGH]pVEH EHV]iOOy NpW FVyNDNĘL SROJiUĘU
hamar véget vetett a hisztizésnek, és
kivezették az illetéktelent a sporttárVDNKHO\LVpJpEĘO(]~WRQLVN|V]|Q|P
a határozott fellépésüket.
0HJ\HL,,,RV]WiO\~%DMQRNViJ
IRUGXOy
QRYHPEHUYDViUQDS
6|UpG6(±9iUDOMD6&&VyNDNĘ
± ±
*yOV]HU]ĘN 3DONRYLFV *iERU ¶
6]DEy 0iWp ¶ ¶ 9ROQHU 9DVLOH
*\|UJ\¶ 6|UpG
$]HOP~OWKpWHQDV|UpGLHND]HOVĘ
helyen álltak, mi a kilencedik helyen
vártuk a folytatást. A sörédi pálya nem
LJD]iQ IHNV]LN D FVyNDNĘLHNQHN Uiadásul az elmúlt hetek teljesítménye a
sörédiek felé billentette a mérleg nyelvét. A papírforma mindenképpen melOHWWNV]yOW,JD]DPpUNĘ]pVHOĘWWLYDsárnap még meglepetésre készültünk,
s azt gondoltuk, hogy meglehet fogni a
Sörédet, ám több meghatározó játékos
KLiQ\D D] HG]ĘN V]iPiUD LV Q\LOYiQYDOyYi WHWWH KRJ\ QDJ\RQ QHKp] 
perc vár majd a mieinkre. S ez így is
lett, hiszen a 20. percig tudtuk tartani
DV|UpGLHNHWDPLNRU3DONRYLFV*iERU
megrezegtette a hálónkat. Láthatóan a
sörédieket a gól megnyugtatta, és inQHQPiUĘNLUiQ\tWRWWiNDMiWpNRWDPLnek eredményeképpen Szabó Máté a
41. percben szintén betalált. A csóka-

NĘLHN QHP DGWiN N|QQ\HQ PDJXNDW
de sajnos nem sikerült betalálnunk a
sörédiek kapujába, így 2-0-ra vezetett
D]HOOHQIHOQND]HOVĘMiWpNUpV]YpJpQ
$PiVRGLNIpOLGĘEHQSUyEiONR]WDN¿aink, de a magabiztosan játszó Söréd
megmutatta, hogy ki az úr a háznál, és
D]  SHUFEHQ 9ROQHU 9DVLOH *\|UJ\
újabb találatot ért el, így Söréd ekkor
már 3-0-ra vezetett. Ezután a sörédi
V]DNYH]HWĘN PLQWHJ\  SHUF OHIRUJiVD DODWW HUĘQOpWLOHJ IHOIULVVtWHWWpN D
csapatukat, hiszen öt játékost cseréltek
be a csapatba. Bár a mieink mindent
megtettek, és ha kellett végig robotolták a pályát, ám ez most kevés volt. Az
önbizalommal játszó Sörédet ezen a
vasárnapon nagyon nehéz volt tartani,
IĘNpQW~J\KRJ\QHNQNPpJFVHUpQN
VHP YROW$]WiQ D  SHUFEHQ 6]DEy
Máté újabb találatot ért el, és ezzel
4-0-ra beállították a végeredményt.
(J\pENpQW D PpUNĘ]pV VSRUWV]HUĦ
volt, egy sárga lapon kívül nem kellett
DMiWpNYH]HWĘQHNW|EEHWIHJ\HOPH]QLH
DFVDSDWRNDW&VyNDNĘDYHUHVpJHOOHnére a kilencedik helyen telel majd át.
A sörédieknek ezúton is gratuláOXQN D J\Ę]HOHPKH] LOOHWYH D] ĘV]L
HOVĘKHO\KH]$PLHLQNQHNN|V]|QMN
D KHO\W iOOiVW D] ĘV]L LGpQ\EHQ$ Opnyeg most az, hogy megkapaszkodtunk a bajnokságban. Reméljük, hogy
tavasszal már mindenki hadra fogható
lesz, s a tavaszi idényben jobb eredményeket tudunk majd elérni. Most
egy kis szünet következik, aztán indul decemberben a 40.Téli Kupa. Az
ünnepi hetekre pedig Áldott, Békés
.DUiFVRQ\W D M|YĘ HV]WHQGĘUH SHGLJ
%ROGRJÒMeYHW.tYiQXQN+DMUi&VyNDNĘ
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