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Elérkeztünk az idei év végére, 
december van. Sok minden történt 
az elmúlt évben is. Az újságunk-

a beszámolómat, amit a novem-
beri közmeghallgatás alkalmával 

utolsó hónap már a karácsonyi 

várakozás vasárnapjain december 
2-án, december 9-én, december 
16-án és december 23-án szere-
tettel várjuk kicsiket, nagyokat, 
készüljünk együtt az ünnepre. A 
Szent Donát Plébánia Templom-
ban december 22-én 16 órakor 
Karácsonyi Koncert lesz, a kóru-

a templomi orgona is. Mindenkit 
szeretettel várunk a koncertre! 
Végül pedig szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy minden-
kinek Áldott, Békés, Karácsonyi 
Ünnepeket kívánjak! 

2018. december, XXII. évfolyam 12. szám
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A 2018-es év végére értünk, 
ami azt jelenti, hogy immár 8 
éve a község szolgálatában állok 
polgármesterként, s úgy érzem, 
hogy megpróbáltam mindig a 

szerint vezetni a községet. Nem 
volt ez másként az elmúlt évben 
sem, természetesen más megélni 
a döntések nehézségeit, végre-
hajtani a számos feladatot, mint 
itt leírni, összefoglalni, beszá-
molni róla. 

Megnyertük az EFOP pályá-
zatot, amiben rendezvényre, hu-

27.5 millió Ft-ból 20.5 millió Ft-

Várjátékokon 1 programot 152 
-
-

EFOP segítségével, jelenleg 1.5 
-

Megkezdtük a TOP-os pályá-
zatok ütemterv szerinti megva-

és az Óvodának tetejét az idén, 
a Hivatali épület tetejét pedig a 

-

felújítási munkát, és tatarozást a 

Január 20-a és január 22-e kö-

Társasaság meghívásának eleget 
téve Luxemburgban voltunk a 

-

-
-

újítására 2179 EUR támogatást 
kaptunk. 

A TOP 5.3.1. rendezvényeink-
kel kapcsolatos 1.4 milliós pá-

Zámolyon aláírtam február 23-
án, a hivatal TOP-os pályázatá-
nál pedig február 26-án írhattam 
alá a dokumentumokat. Az ovi és 

-
zatánál a közbeszerzést lebonyo-
lító cégeket pályáztattuk meg. A 
lebonyolítást a B&W Kft. nyerte 
meg, reményeink szerint decem-
berben megindul a közbeszerzé-
si eljárás. A hivatallal kapcsola-
tos menedzsmenttel kapcsolatos 
pályázatok is megérkeztek, ott 
a lebonyolítást az Albensis Zrt. 
nyerte el. 

Március 3-án megrendeztük a 
-

versengésre négy kategóriában. 
Molnár Istvánnak ezúton is kö-
szönjük, hogy címzetes testne-

-
zedre visszanyúló hagyományos 
rendezvényét segíti megszer-
vezni.

Megnyertük a két évvel ez-

-
ügyi támogatását. Így 9.3 millió 
Ft értékben fog megvalósulni a 
kondieszközökkel ellátott ját-
szótér.

Március 8-án az Útéppark 
Kft. kivitelezésében a Vár utca 
mintegy fél km-es szakasza fel-
újításra került. A templomtól, 
a Vár utca, és a Széphegyi utca 

Számítani lehetett forgalom kor-
látozásra, forgalom elterelésre, 
köszönöm a lakosság türelmét, 

kissé megakasztotta a beruházást, 
-

a munkaterületre, és sikerült be-
fejezni az építkezést. A beruházás 
összértéke: 16.5 millió Ft, amit a 
kormány támogatásával BM for-
rásból (14 millió Ft-ból) valósí-
tunk meg.

Május 12-én megrendeztük a 

is nagyon sok gyerekes család 
látogatott ki a sportpályára, ahol 
minden szolgáltatás és gyerek-

A villannyal voltak gondjaink, 

egész nap, 17 bográcsot neveztek 
-

szakai Viking buli is jól sikerült. 
Jó visszhangja volt a rendezvény-
nek, mindenkinek köszönöm a 
segítséget.

-

kapcsolatban. Május 23-án az 
MLSZ székházában átvettem a 
megnyert eszközt.

Június 20-án szerdán a Szé-
kesfehérvári Törvényszéken Dr. 
Istvánfalvy Dávid ügyvéd képvi-
selete mellett másodfokon meg-
nyertük a pert a Jobb Otthon Ala-
pítvánnyal szemben. A bíróság 
azóta kijelölte a felszámolót, aki 

Július 25-én a Barkócaberke-
-

rek küldöttsége Bognár Gábor 
alpolgármester vezetésével test-
vértelepülésünkre Byczynába hi-
vatalos meghívásnak tett eleget. 
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A küldöttség augusztus 5-én tért 

köszönöm a túra vezetését.
Augusztus 5-én megrendez-

tük a Szent Donát Napi Búcsút. 
A búcsú eseményei már augusz-

Discoval, majd szombaton elin-
dult a vidámpark és este a Vadász 

Vasárnap 11-kor búcsúi szent 
misén vettünk részt, a hagyo-

búcsús vásár, és este Horváth Ta-
más adott egy koncertet. Sajnos 

sikeresnek ítélem meg a rendez-
vényt, sokan részt vettek rajta. 
A rendezvényen rendkívüli ese-
mény nem történt. 

Huszadik alkalommal szept-
ember 7-én 8-án és 9-én megren-

Pénteken a Borutca megnyitóval 

egy színvonalas koncertet, utána 
pedig az EVM bulin szórakozha-
tott tovább a közönség. A máso-

-

Portáját, számos kulturális prog-
ram, lovagi tornák, várostrom, 

Viking buli zárta a napot. A va-
sárnapi nap a gyerekeké volt, így 

-
-

szönöm a sok önzetlen munkát, 
-

dezvényünk megrendezésében.
Október 13-án sikeresen meg-

-
-
-

sort, és az önzetlen segítséget. 
A felvonulásban természetesen 
oroszlánrészt vállalt a Barkóca-

berkenye Néptánccsoport és a 
táncosaik is, akik szintén szipor-
kázó tánccal örvendeztették meg 

rendezvényen itt volt a Szent Do-
-

jas Klub, akik szintén emelték az 
esemény színvonalát. Köszönöm 
a traktorosok, lovasok önzetlen 

-
ket, amiket elhoztak magukkal. 
Köszönöm az állomások kiszol-
gáló személyzetének munkáját, a 
lakóközösségek összefogását és 
segítségét. Büszke voltam min-
denkire, jó volt erre a napra újra 

A BM pályázaton elnyert jár-
dafelújítást befejeztük a Vár ut-
cában. A beruházásra 1.6 millió 
Ft-ot nyertünk el, ám a beruházás 
tervezett értéke 5 millió Ft kö-
rül fog mozogni. A járda felsze-

járdatalapzat milyen állapotban 

a talapzatot, s hasonlóan Kos-
suth utcai járda felújításánál, itt 
is csapadékvíz elvezetés a felújí-
tás része volt. A jelenlegi járdát 
1947-ben építették és adták át az 
akkori önkormányzat elöljárói, 
azóta csak a lakók által elvégzett 
karbantartás, és részfelújítást vé-
geztek rajta.

Az óvoda épületének teteje 
teljes egészében elkészült, már 
csak a villámhárítók visszaszere-

teteje, az óvoda két teteje és az 

lapostetejének befedése összesen 
9.8 millió Ft-ba került, amit saját 

Átadásra került a B típusú 
sportpark az óvoda mögötti Vá-
sár Téren. A beruházás értéke 
9.3 millió Ft volt, a sportparkra a 

BM pályázat keretében nyertünk 
pénzt. A parkot már az átadás 

A sportpark építésével párhu-
zamosan Unti Tibor jóvoltából és 

-

-
terünk is megújult. A közmun-
kásaink természetesen segítették 
a munkát Tibor szakmai irány-
mutatása mellett. A játszótér 
megújítása csak anyagköltségbe 
került, így 150 ezer Ft-ból sike-

eszközöket. Természetesen a má-
sik felét is meg fogjuk újítani a 
tervek szerint tavasszal, aminek 

része, a kerítés, és helyreállítás-
ra kerül a homokozó. A beruhá-

-
saság 200 ezer fogja támogatni. 
Ezúton is köszönjük a munkát, 

-
nak, pedig a támogatást.

4-ig mindennap reggel 8 órától 
este 21 óráig nyitva tartottuk a 

-
-

ban az elmúlt évekhez hasonlóan 
rendkívüli esemény nem történt.

-

közlekedést, és tartja fenn az 
eseményeink közbiztonságát, a 

-
úton szeretném megköszönni az 

munkáját! Köszönjük!
November 1-én a felújított 

42 Névtelen Magyar Katonák 
Sírjánál fogadtuk a búcsi kül-
döttséget, akik megemlékeztek 
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és eltemetett katonáikról. A sírt 
Bognár Gábor alpolgármester 
vezetése, iránymutatása mellett a 
barkócások és az önkéntesek újí-
tották fel, ezúton is köszönöm a 
munkájukat.

A Nagy-Magyarország térre 
a Telekomnál pályáztunk ingyen 

-
-

gáltatás is fogadja. A pályázat 

ingyenesen biztosítja részünkre 
a Telekom. A szükséges techni-
kai berendezéseket a Telekom 
ingyen telepítette, önrészt nem 
kellett a pályázathoz biztosíta-
nunk. A kiépítés bekerülési ér-
téke, a kivitelezés költsége 500 
ezer Ft-ot tett ki.

Török küldöttség jelentkezett 
be kapcsolatfelvétel céljából. A 
baráti kapcsolatok felvételét a 
Török Követség és a Török Kul-
turális Intézet kezdeményezte. A 

A Vár utcai járda felújításának 
ideje alatt, a várvölgyi gátakat 

más vállalásai miatt, a többi ja-
vítani valót hátra hagyva gyorsan 
levonultak. Az ígéretük szerint, 
tavasszal fogják az elmaradt ja-
vításokat elvégezni.

-
lalkozó kivitelezésében. Szépen 
haladtak a munkálatok, ám a 

-
dogozásra várunk, s kész lesz a 

számolhatok be.
-

szermentesítés zajlott, ugyanak-

leütötték. A látóhegyi tavak felé 
-
-

-
nénk helyre állítani az utat, majd 

ha folytatni tudnánk a fontos út 
felújítását.

Befejezésül szeretném össze-
foglalni az itt leírtakat. A 2017-

-
-

Ft-ot, az ASP-re 7 millió Ft-ot, 
a Vár utcára 14 millió Ft-ot. Ez 
azt jelenti, hogy összesen: 

-

-

szintén elindult. Az ASP pályázat 
7 millió Ft-os pályázati forrását 
felhasználtuk, és ezzel a hivatal 

-
södött. A Vár utca aszfaltburkolat 
felújítása, és a járda megújítása 
megtörtént.  

A beadott pályázatainkból 
2018-ban elnyert: BM-es járda: 
1.6 millió Ft, ami már megva-
lósult. Az EFOP pályázat 27.5 
millió Ft-ból 20.5 millió Ft-ot 

Község Háza fejlesztés: 29 mil-
lió Ft. Ez idáig összesen: 

os igényünk volt sike-
res, ekkora összegben írtunk alá 

-
munkaprogramra 3.8 millió Ft 

pályázat: 2 millió Ft. Saját forrás-
ból fejlesztésekre, karbantartásra 
összesen: ot adtunk 
ki, így a fejlesztések összértéke: 

 volt 2018-ban.
A gazdálkodásunk 2018-ben 

is kiegyensúlyozott volt, a kép-

gazdálkodott ügyelve a takarékos 
gazdálkodásra és ennek köszön-

számolhatok be, hiszen a 2017. 
évben  állt rendel-
kezésünkre, most pedig 2018-ban 

 van a bankszám-
láinkon, így elmondható, hogy 
gazdálkodásunk eredményes 
volt, tekintve arra a fentebb leírt 
tényre is, hogy mennyi beruházás 

-
dálkodásunk alapja a helyi adók-

tapasztaljuk, hogy az adómorál 
a lakosság körében szépen javul, 
adóbevételeink pedig növeked-
nek. A növekedés húzó adóneme 

volt. A 2018-es évben 
adót vetettünk ki és novem-

ber 15-i állapot szerint 
adóbevétel folyt be, ez idáig. 

Ez 95%-os teljesítést jelent, ami 
nagyon szép eredmény. Mindezt 
annak a fényében írom, hogy a 
2017-es adókat 99%-os teljesí-

köszönöm lakóinknak, ingatlan-
tulajdonosainknak, hogy rendben 

-
ségüket. Köszönjük!
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Mindennapok az óvodában
Az idei óvodai nevelési évün-

-
tük meg. Pillangó csoportunkba 

-

összesen tizennégy gyermeket. 
Így kiscsoportunk várható létszá-

-
tica csoportba pedig huszonegy 

hagyományos programjaink nélkül.
Szeptember elején nagycso-

portosainkkal látogatást tettünk 
-

-
-

dégelt meg bennünket. A gondos 
-

mölcsöt másnap az óvodában a 
kicsikkel közösen daráltuk, pré-
seltük. Az egészen aprócska ovi-
sok is lelkesen vettek részt a tevé-
kenységen, melyet az édes must 
elfogyasztása koronázott meg. 

Minden évben megrendezzük 
-

pi vásárunkat, amit idén a ked-

miatt a kultúrotthonban tartot-

a gyermekek többféle állomá-
-

ba a gesztenyéket: kukoricát 
morzsolhattak, diót törhettek, 
terményeket válogathattak, cél-
ba dobhattak, barkácsolhattak, 
pallón egyensúlyozhattak. Az 
állomások teljesítéséért cserébe 
gesztenyével gazdagodtak, ami a 

és tobozból készült bagolyból 
állt. Nagy segítségünkre váltak 

-

-
gattak az óvodánkból tavasszal 

-
nító nénijük, Moór Zsanett kísé-

régi ovisaink minden találkozás-
kor boldogan üdvözölnek ben-
nünket, óvó néniket. 

Novemberben ellá-
togatott hozzánk a Me-

-
rázsolva kicsiket és na-
gyokat. 

A szervezett progra-
mok mellett igyekszünk 
a mindennapokban mi-
nél több tartalmas, él-
ményt nyújtó, érdekes 
tevékenységet ajánlani 

a gyermekek komplex fejlesztése 
érdekében. Fontosnak tartjuk a 

nagy sétákat a faluban. 

ÓVODAI HÍREI
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Elmúlt hónapok eseményei a 

Szeptemberben beindult a 
munka iskolánkban, a dolgos hét-
köznapokat ismét tartalmas prog-
ramok, versenyek színesítették.

Immár hagyománnyá vált, 
hogy minden évben szüretelni 
megyünk, az idei évben sem volt 

-

egyik formája, melyen tanuló-
ink minden évben nagy lelkese-
déssel vesznek részt. Ezúton is 

szíves vendéglátást. Jól éreztük 
magunkat!

Szeptember utolsó hétvégéjén 
tartottuk a családi napot és a Pá-
kozdi-csata emlékére a harcitúrát. 
8. osztályos tanulóink a Vértes-
ben jelölték ki a túra útvonalát, 
játékos feladatokkal készültek a 
kisebbek számára. Míg az osztá-

-
-

mabb ételekkel készültek a vár 
alatti téren, hogy vendégül lát-
hassák a megfáradt kirándulókat. 
Melyet ez úton is köszönünk. Eb-
ben az évben a csákberényi isko-
la tanulói is részt vettek ezen az 
eseményen és nagyon jól érezték 
magukat. Mindenki gazdag élmé-
nyekkel térhetett haza. 

Október 2-án a Bodajki Hang-
Szín-Tér iskola segítségével 
hangszerbemutatóval emlékez-
tünk meg a Zene Világnapjáról. 

Október 3-án reggel a HEROS 
Állatmenhely munkatársa érke-

tartson az Állatok Világnapja 
-

tést szerveztek a menhely lakói 
számára, takarókat, és állatele-
deleket küldtünk nekik. Ezen 
a napon a 3-4. osztályos tanu-

Világnapján. 1. osztályos tanu-
lóink részt vettek az óvoda által 
szervezett Mihály- napi vásáron, 
nagyon jól érezték magukat. Kö-
szönjük a meghívást!

Október 4-én 22. osztályos 
tanulóink mesedélutánon vettek 

Könyvtárban.
-
-
-

több papírhulladékot.
Idei éveben is részt vettünk 

október 13-án a falu szüreti felvo-
nulásán, néptánccal készültek ta-
nulóink. Köszönjük az állomáso-

-
gokat, mellyel vártak bennünket.

Megemlékeztünk a Kézmosás 
Világnapjáról, tanulóink megta-
nulhatták a helyes kézmosás sza-
bályait.

Nagy megtiszteltetés érte isko-
lánkat, október 16-án Pitti Katalin 

-

tanulóihoz. Az Opera Nagyköve-
te Program keretében rendhagyó 
zeneórát tartott a Kultúrházban. 

Bejátszásokat láthattak tanulóink 

Vár felszabadulása alkalmából, 
-

sal várt bennünket a várban. 2. 
osztályos tanulóink a Pusztavámi 
Erdei-Iskolában tölthettek el egy 
tartalmas napot. Pavlitzky Aliz és 
Szabó- Galácz Réka 8. osztályos 
tanulók képviselték iskolánkat 
a Tóparti Gimnázium által szer-
vezett német szépkiejtési verse-
nyen. Részt vettünk a Móri Tán-
csics Mihály Gimnázium által 
szervezett Természettudományi 
versenyen, ahol Körmendi Attila, 
Makk Katalin és Balázs Anna 4. 
helyezést értek el.

Faluünnepély keretében 2018. 
október 19-én a Kultúrházban 
emlékeztünk meg az 1956-os 

-

Köszönjük Guszter Jánosnak a 
segítségét!

Október 25-én került megren-
dezésre a kincsesbányai Kazin-
czy-napok, ahol Kiszely Vince 
asztaliteniszben 2. helyezést ért el.

bálját, ahol a Viking zenekar szó-
rakoztatta a bálozókat. Nagyon jó 
hangulatban telt az este, ezúton 

munkát, melyet a bál sikeréért 
tettek. 

2018/19-es tanévben Szent 
Mártonról projekthét keretén be-

ISKOLA ÉLET HÍREI
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lül emlékeztünk meg. A hét ele-
jén rajzpályázatot hirdettünk, 
amelyen minden osztály minden 
tanulója részt vett. Az osztályok 
maguk választották ki azt a há-
rom elkészült alkotást, amelyet 
kiállítottunk az iskola udvarára 

bezárólag a pedagógusok szavaz-
ták és jutalmazták meg az alsó és 

-
kotásokat. Technika órákon libák 
témakörén belül folytak a tevé-
kenységek, meghallgatták Már-
ton történetét. Német órán négy 
állomást fedeztek fel tanulóink. 
Kacsazsíros kenyeret kentek és 
kóstoltak meg; lúdtollal írtak, 
rajzoltak; dunyhába bújhattak; 
kukoricát morzsoltak, amelyet 
leszórtak a földre és zokni nélkül 
végig sétáltak a kukoricaúton. 
Mindenki jól érezte magát. 

November 14-én megrende-
zésre került Bodajkon a körzeti 
Asztalitenisz Bajnokság. Szép 
eredményeket értek el tanulóink: 

Kiszely Vince arany-, Magda Mi-
lán ezüst-, Balázs Anna bronz-, 
Berbekár Blanka bronz-, Balogh 
Márk bronzérmet szerzett. Gratu-
lálunk a szép eredményekhez!

November 15-én a sárke-
resztesi Bársony István szöveg-
értési versenyen Szabó Lara és 
Abért Márton képviselte isko-
lánkat.

November 20-án a Budapesti 
Török Intézet munkatársai láto-

-
tetés volt számunkra, hogy ezen 
alkalommal iskolánkat is meglá-
togatták.

órában nyílt napot tartottunk, 

November 23- 25-ig pályázat 
keretében 8 pedagógus vehetett 
rész, 1956: A magyar forradalom 
a legújabb történeti kutatások 

-
képzésen Balatonkenesén.

Nagy öröm számunkra, hogy 
-

-

-
szönjük a munkájukat!

Áldott, békés, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket kívánok 
mindenkinek!

„Ne arról szóljon a karácsony, 
hogy a fa alatt mi van, hanem a 
fa körül mi van, és a fa körül kik 
vannak, és azok a fa körül hogy 

hiszem, hogy ez sokkal többet 

mint mondjuk egy szép sál vagy 
egy sapka vagy egy kabát, amit 
ajándékként odaadunk. A jó szó, 
a simogatás, az ölelés sokkal ér-
tékesebb bármilyen ajándéknál.”- 
Kovács István
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A mai vasárnap van az orszá-

Karitász javára. Perselyadomá-
nyaikkal a rászorulókat tudják tá-

-
mányaikat!

-
tetni személyesen vagy telefonon 
a bodajki plébánia hivatalban.

-
jük a hétköznapi hajnali roráté 
szentmisék rendjét.

vasárnapig bezárólag, a templo-
mainkban külön elhelyezett per-
selyekbe az adakozást a rászoruló 
testvéreink karácsonyi csomagja-
ira!

-
-

ki kar, eucharisztikus kongresz-
szusra való felkészülés kapcsán 
hirdetett országos rajzpályázatán 

Wágensommer Mária (bodajki) 
és Amberg Fülöp (zámolyi) gyer-
mek kitüntetett helyezést értek el. 
Veres András a püspöki kar elnö-

készített rajzukért múlt szomba-
ton a budapesti Szent István Bazi-

gratulálunk!

Adventi koszorúkészítés és 
mézeskalács sütés lesz a gyere-
keknek, családoknak december 

órától, a Plébánián. Szeretettel 
várjuk a gyerekeket, családokat, a 
koszorúhoz és a mézeskalácshoz 
az alapanyagokat biztosítjuk.

-
zös városi adventi gyertyagyúj-
tás. December 2-án vasárnap 
délután 4 órára várjuk a kedves 

vasárnap a bodajki általános isko-

-
lomtakarítás lesz, kérjük a segít-

gyerekeknek, családoknak nov-
-

után 5 órától, a plébánián. Szere-
tettel várjuk a gyerekeket, csalá-
dokat!

December 4-én – két hét múl-
va kedden – este 6 órakor Szent 

hálaadó szentmisét imádkozunk a 
kápolnában közösségünkért és a 

-
retettel várunk Mindenkit!

József atyával szépen telt az 

-

vasárnap már a templomokban 
misézhetne, amit nagyon vár is.

 Köszönjük a sok imát!

EGYHÁZI HÍREK
         Jn 18,36b

Dátum Helyszín Esemény
November

25. v. 11.00 Fehérvárcsurgó Alexandriai Szent Katalin templombúcsú
Templomainkban

30. p. 17.00 Magyaralmás
December

1. szo 13.00 Bodajk
2. v. 15.00 Balinka-Mecsér OA Adventi gyertyagyújtás

16.00 Bakonykúti HG
16.00 Bodajk MT
16.30 Magyaralmás OA
17.00 Fehérvárcsurgó HG
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H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Tartozni egy közösséghez 
azért érdemes, mert az ember 
nem érzi magát egyedül.  Egy 

-
ni már sokkal többet jelent. A jól 

pedig a visszajelzésekben rejlik.
December tájékán visszate-

kintve a 2018-as évre, minden-
-

hatjuk a mögöttünk álló eszten-

Fellépéseinket, próbáinkat, 
rendezvényeinket, programjain-
kat, kiapaszthatatlan vidámság, 
és lelkesedés jellemezte. Volt, 
aki elköszönt és volt olyan is, 

szív barkócás szív marad! A fél-
szegebb kicsik bátrabbak lettek, 
a félénkebb nagyok merészebbé 
váltak. Hiszen a tudás, maga-
biztosságot ad. Rendezvényeink 

sikerének híre egyre messzebbre 
szállt, s büszkeségünk határtalan 
volt, ahogy az ifjú táncosainkat 
vizslattuk a táncházunkban. Lát-

-
csoport és jut messzebbre, mind 

A Lengyelországban vendéges-

élményekkel térhettek haza, s a 
szokásos táborunk már nem volt 

BARKÓCABERKENYE
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-
szerettünk a magyarpalatkai tán-
cokba. 

Mindent összevetve igen, a 
Barkócaberkenye él, növekszik, 
rügyet bont, hajtást növeszt, 
és egy-egy fellépés alkalmával 
olyan érzése van az embernek, 
hogy egy hegyet is el tudna tolni 

-
gulattal, ami a színpadon tánco-

lókból árad. Ám a hegy marad a 
helyén, a Barkócaberkenye pe-

-
södik. Isten tartsa meg, és sodor-

lelket a közelébe, mint ahogyan 
eddig is tette. Mi pedig hálával 
tartozunk mindezért mindenki-
nek, aki értéknek tekinti mind-

fellépésre teszünk.

Legyen mindenkinek olyan 
boldog a karácsonya, amilyen-
nek igazán szeretné!

„Hogy mulathassunk Krisztus 
Urunk születése napján, több jó-
val, kevesebb búval, adjon Isten 

gazdaasszonynak tyúkot, ludat 
-

kességet..”

TUZOLTÓ HÍREK

-
sokon ment keresztül egyesüle-
tünk. Augusztusban változott a 
ránk vonatkozó törvény. Három 
hónapot kaptunk, hogy meg felel-
jünk az új elvárásoknak. 

Sok munka, és sok pénz kel-
lett, hogy minden felszerelés, 
eszköz, képesítési szint, az új sza-

eszközeinket be kellett vizsgál-
tatnunk. Ez vonatkozott a málha 

-

szivattyúkra, generátorokra, a 

övekre, sisakokra és a ruházat-

elvégeztetni, felkészíteni. Tagja-
ink rendelkeznek az elvárt képe-
sítésekkel, így állományunkban 

volt fontos mindezt megolda-
nunk, mert csak azok az egye-
sületek vonulhatnak káresethez, 
akik mindenben megfelelnek az 

-
ber 21-én aláírtam az új együtt-

-
-

szerint az eddigi II-es kategóriá-
ból, az I-es kategóriába léptünk. 

számára. Úgy gondolom, hogy 10 

-
tuk, hogy elérjük egyszer ezt a 
szintet. Ám hála a sok, önzetlen 
munkának, kitartásnak elértük 
a legmagasabb szintet és nincs 
olyan káreset, ahol nem tudnánk 

-

település védelmét látjuk el. Sö-

-
szervezetnek, az egész megyére 
kiterjed a munkánk, ha szükség 
van ránk. Nagy örömünkre az új 

közösen szervezzük a foglalkozá-

számunkra a termet, ahol meg-
tarthatjuk a képzéseinket. 

kazánok, kályhák nagyon vigyáz-

el. Nagyon fontos a kémények 

miatt bekövetkezett szénmonoxid 
mérgezés. Felhívom a lakosság 

fagymentesítését végezzék el, a 
vízóra aknák belsejét szigeteljék 

takarják be, hogy elkerüljük az 
elfagyások okozta vízkárok ki-
alakulását.   

Az egyesületünk minden tag-
ja nevében, mindenkinek áldott 
várakozást, Adventet, és Áldott, 
Békés Karácsonyt, és Boldog Új 
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SPORT

-
berben befejezte a bajnokságot. 
Az utolsó bajnoki forduló után 

-

labdarúgóink. 
November 18-án lejárt a jelen-

legi elnökség mandátuma, így az 
egyesület decemberben tisztújító 

-
ember 23-án megtartotta utolsó 

László elnök felvázolta az elmúlt 
négy év történéseit, eredményeit, 
valamint felvázolta a lehetséges 

-
lást, amit a tisztújítástól vár. Az 

-
-

tettel várják az egyesület tagjait. 

2018. december 14. péntek 19 

-
nos Iskola.

Az immár 41. alkalommal 
megrendezett Téli Kupa is újra 
indul. A sorsolás december 1-én 
18 órakor lesz a Vadász Vendég-

részvételét a 40 éve (1978-2018), 
minden évben megrendezett so-

Vértesalja Gyermekei, a Felvidék 
és a Suhancok csapatai lesznek. 
Az elnökség úgy döntött, ha ma-
rad a létszám, akkor odavágós 
rendszerben, tehát visszavágók 
nélkül bonyolítják le a tornát. A 
40. évforduló alkalmából a Váral-

-

sége a Téli Kupa alapító, a tavaly 
ilyenkor elhunyt Király Imre em-
lékének ajánlják fel, az idei Téli 
Kupa rendezést, így tisztelegve 
az egykori tanácselnök emléke 

csapata, pedig a másik alapítónak 
néhai Zsolnai László emlékének 

-
-

den drukkert szeretettel várunk az 
általános iskolai pályára decem-

Befejezésül örömteli adventi 
-
-

nok mindenkinek, a magam és a 
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