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A májusi újságunk rendhagyó 
lesz, hiszen a kijárási korlátozás, és a 
járványveszély árnyékában, egy ki-

vidám, és élettel teli. A kerti mun-

vészhelyzettel. A gazdáknak bizony 

kert készült a hátsókertekben, és a 

is rendezettebbek voltak az idén. A 
leállások miatt itthon maradó mun-
káskezek találtak tennivalót az ud-
varokban, kertekben, a határban. Az 

a vár is bezárt, az ovink ügyeletben 

TOP energetikai programjai, útépí-
tés a Magyalosi úton a vészhelyzet 

-
rültünk késedelembe. Korlátozáso-
kat is be kellett vezetnünk, így a vár 

és bezárt a Nagy-Magyarország tér 
is, sokak bánatára. Lezártuk a borút 

-

viselkedést, és a türelmet, a megho-
zott intézkedések komoly tehertétel 

-
sze, így „egy magam maradtam” a 

ez így nem helytálló, mert „online” 
igyekszem a kapcsolatot tartani a 

-
-

havi vármunkák is elmaradtak, de 
azért a várbarátok csak dolgoztak 

-
gítségével. A labda sem pattogott az 

és a sportpályát. Az idén ünnepein-

Húsvét is online volt, de azért volt 

legalább érezzük az ünnepi hétvége 

Anyukákat, Anyák Napja alkalmá-
ból, sok boldogságot kívánok nekik! 
Sajnos két halálesetünk is volt, ami 
megrendített bennünket, hiszen el-

-

-

nyugodjanak békében! 

Fotó: Dr. Borbola Krisztián
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A kijárási korlátozás május 4-én 
-

lezárását is megszüntettük, így a hé-
ten, a hétvégén már szabadon lehet ott 
parkolni. Parkoló díjat nem szedünk, a 

-

is zárva tart, aki mégis megmássza a 

a Barbakánba tud bejutni, a várkapu 
-

digi türelmüket, a kijárási korlátozás 
-
-

seink sikerrel járnak, és hamarosan túl 

Rendezvényeinkkel kapcsolatosan 
-

tartani. Így ennek ismeretében, elma-

Majális, a júniusi ballagás, a Szent 
Donát Borünnep és Kárpát-meden-
cei Borrendek Országos Találkozó-

értelmében szent misék sem lesznek. 

a reményeink szerint, a szeptember 

-
-

sen ez a jelenleg ismert szabályozás 

karanténként került bejegyzésre, min-
denki egészségesen szabadult a karan-
tén alól. A jelenlegi ismereteim szerint 

-

karanténban.
-
-

az ügyben. Jelenleg nem lehet testü-

-
ban. Sajnos az egyik legveszélyesebb 

-

már kiszélesített kanyarban a sebessé-
get nem tartották be, isteni csoda, hogy 

-
-
-

-

volna a kivitelezés idejére teljesen az 
-

tel, a szakemberek véleménye szerint 
is, ezzel az ideiglenes korlátozással, 

-
-

szabályokat, egy kis türelmet kérünk 
még,remélem mihamarabb elkészül, s 
elérjük vele a kívánt célt, hogy bizton-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Fotó: Dr. Borbola Krisztián
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Anya boldog, mert szeretjük!

Az idei évben sajnos nem tudtuk 
-

anyákat és a Nagymamákat. Hogy 

az elmúlt nyolc év nagycsoportosa-
inak legkedvesebb, édesanyáról szó-

egy csokorra valót. Ezzel a jelképes 
-
-

mamákat!

Anyát azért szeretem, mert ked-

neki. Aztán egyszer jól viselkedek, 
máskor meg nem annyira jól.

Szeretek anyával játszani. Anya 
boldog, ha nem nézek olyan sokat 
tv-t. Sokat olvas nekem, és azt na-
gyon szeretem.

Anya szép. Anya akkor boldog, 
ha valamit jól csinálok, és akkor szo-
morú, ha apa mindig dolgozni megy.

lát engem. Anya azt is szereti, ha se-

ritkán szomorú, és ritkán mérges, 
mert én jó vagyok otthon.

Anyát azért szeretem, mert min-
dent megtesz nekünk. Anya akkor 
boldog, ha nem csinálunk kupit. Ha 
anya szomorú, én megvigasztalom 
és adok neki puszit.

Anyát azért szeretem, mert jószí-

mindent megtesz nekem, hogy jól 
érezzem magam. Anya azt szereti a 
legjobban csinálni, hogy velem van. 
Úgy szeretem anyát, mint az élete-
met.

Anyát azért szeretem, mert ha 
-

zi az én százszorszépeimet is. Ha 

mérges, én lenyugtatom.

Anyát azért szeretem, mert sok-
szor ad nekem puszit. Szinte mindig 
puszilgat. Anya csak akkor szomorú, 
ha nem puszilhat meg. Megmonda-
nád, hogy mennyire szereted anyát? 
– Mondjuk úgy, hogy imádom!

Anya jó, azért szeretem, mert 

mondani, hogy anyából csak egy 
van. Azért szokta ezt mondani, mert 
ez igaz.

Anya azt szereti a legjobban csinál-
ni, hogy alszik.

Anya akkor boldog, ha mi boldo-
gok vagyunk. Anya soha nem szo-

is akkor kezd el kiabálni.)

Azt szeretem, ha anya mosolyog-

mondja, hogy annyira szeret engem.

Anyát azért szeretem, mert ami-
kor beteg voltam, ápolt, azért, hogy 

hogy az élet nagyon jó! Szeretek vele 
kirándulni, boltba menni, sétálni, bi-

Anyát azért szeretem, mert sokat 

Szokott velem játszani. Ha anya 

szoktam anyával aludni, anya alszik 
énvelem.

Anya jó. Azért szeretem anyát, 
mert sokat mosolyog. Anya soha 
nem szomorú, és soha nem mérges. 

vagyok az óvodában.

Anya gondos. Ez azt jelenti, 
hogy minden nap ápol, gondoz min-

szomorú, ha rosszalkodunk. Anyát 
nagyon-nagyon szeretem, annyira, 
mint apát!

Anya jó és szerencsés. Amikor 
dolgokat szokott elintézni, az min-

amikor én is megszeretem. Azt úgy 
szoktam, hogy odamegyek hoz-

 
A legjobb dolog, anyával játszani. 
Ja, és még szeretem is anyát.

Akkor mérges, ha a testvérem és én 
rosszalkodunk.

-
tunk együtt társasozni. Anyát na-
gyon, nagyon, nagyon, nagyon sze-

-

Anya szomorú, ha rossz vagyok.
(Sokszor vagyok rossz.)

Anya boldog, ha együtt tudunk 
valamit csinálni. Anya csak néha 
mérges, akkor, ha én rosszat csiná-

Anya a porszívózni szeret a leg-
jobban. (Óvó néni hitetlenkedve: 

ÓVÓDAI HÍREK
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-Komolyan mondod?) Neem….azt 
szereti a legjobban, ha mi vele va-
gyunk.

Anyát azért szeretem, mert ked-
ves. Mondjuk szép is! Meg szorgal-
mas!

Anya akkor boldog, ha rend van 
a házban. Anyát annyira szeretem, 
mint az angyalokat.

Anya szép. Anyát nagyon szere-

hallgatok rá. Anya szokta mondani, 
hogy az „imádás” nem csak az, hogy 
megpuszilom, hanem az is, hogy 

mert én szeretem.

legjobb anyuka. Minden reggel azt 

mondja, hogy imád engem.

Anyát annyira szeretem, mint a 
cukormázat! 

     
    

Amennyiben ezt nem kapja 
meg valaki, kérem, jelezze, illetve  

(06/20/3345900) 

vagy e-mailben 
csokakoovoda@gmail.com t

egye meg ezt!

találkozhassunk, kérem, mindenki 
maradjon otthon!

-
tok magatokra!

a kialakult járványhelyzet miatt az 
óvodai beiratkozás -
mában nem valósulhat meg 

A vonatkozó szabályozás alapján 

-
 

-
szére.

R  HÍREK

-

A 
 igyekeznek kihasz-

nálni a világban jelenleg zajló egész-
ségügyi válsághelyzetet. Hatósági 
személynek kiadva magukat arra hi-

-
-

résére alkalmas tesztet és maszkot 

-
-

-
-

tossággal és egészséges bizalmat-

-

-
mutatására alkalmas gyorsteszt 

nem kapható.

-

árut ajánló vállalat vagy személy va-
lódiságát.

-
szereléseket kínálnak, vagy a jár-
vány-helyzethez kapcsolódó szol-

hivatkozva személyes adatait kérik, 
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-
zatok vagy a háziorvos) nevében. 

kapcsolatot az állampolgárokkal, 
vállalkozásokkal, szervezetekkel.

-

-
-

csolattartás keretében tájékoztassák 

távol lakó szeretteiket, hogy idegent 
ne engedjenek be a lakásba, házba, 
kertbe. Ez nem csak a csalók elkerü-
lését, hanem a betegség terjedésének 

csalásokat. Ha a hozzátartozóra hi-

vatkozik az idegen, azonnal ellen-

mondtak!

- Amennyiben úgy érzi, csalás 
áldozatává vált, értesítse azonnal 

hívható segélyhívószámon!

megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

P  HÍREK

-
-

ségét. A járványügyi helyzet miatt 

korlátozás miatt meghozott szigorú 
intézkedésekre. 

polgármesteri határozat alapján le-
zárták. Lezárásra került a vár alatti 

van. 

-
tot sikerült hatékonyan végrehajtani, 
és az emberek is belátták, hogy jobb 
ilyenkor otthon maradni. 

és az ide látogatók türelmét, és meg-
értését. 

-
dotta a polgármesterünk, ám intéz-
ményeink jelenleg is zárva vannak, 
illetve az Orondi útra behajtani to-

-

-
-

tozást is bevezettek. 

-
tosságra, a járványveszély még nem 
múlt el! Az autósok lassítása érde-

-

-
korlátozás van érvényben. Kérem, 

-

Sajnos az elmúlt hónapban pol-
-

-
-

kerekedett rajta, s húsvét szombat 
délután elhunyt. Remete Imre lelkes, 

vett részt, mindig számíthattunk 
-

-
-

-
vánítani! Nyugodjon békében!

T  HÍREK

Az elmúlt hónapban a járvány-

korlátozások pedig hatályban ma-
-

rületen eddig szabad volt parkolni, 
-
-

a szabad parkolóhely keresésével. 
-
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oltószertár kapubejárójában álltak 

-
-
-

ták, ezzel súlyos perceket nyertünk 

parkoló helyeinket, a szertár kapube-
járóját továbbra is legyenek szívesek 

-
-

gítséget eddig jók a tapasztalataink, 
szeretném ha ez így is maradna. 

-
-

-
szakiztattunk és szolgálatba helyez-

adományát!

-

-

-
-

ve eddigi munkátokat, méltó utódai 

munkát már majdnem minden a 
rendelkezésünkre áll ahhoz,hogy 

beavatkozni, ha szükséges.Kívánok 
-

tást a továbbiakban is!

VÁR HÍREK

Sajnos a járvány, a koronavírus, 

-
-

ket, a vár nem látogatható. 

-

-

karantén helyzetet, amelyben a vár 
nem látogatható, megbíztuk Makk 

el. Április 6-án megkezdték a mun-

Gondosan letakarították, lecsiszol-
-

-
-

-

-

-

Attilának és Makk Lajosnak, akik 
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-

segített. 

Reméljük nem tart sokáig a jár-
-

indíthatjuk az életet a várban, és újra 
dolgozhatunk a vár építésén.

E  HÍREK

Kedves Testvérek!

Remélem, mindenki jól van, bírjuk 
még a bezártságot, a templomlátoga-

jelent meg azzal kapcsolatban, hogy 
a templomok a nyilvános Istentisz-
teltre megnyitnak újból. Ez úton sze-

Egyházmegyénkben (melynek jelen-
-

ségesen továbbra sem engedélyezi 
a nyilvános Istentiszteleteket temp-

lennünk és azt gondolom, hogy most 
ez a jó irány még, mert talán a nehe-

-

gondolattal, hogyan tudnánk szemé-

gyónásra, szentáldozásra. Ez azon-

tehetjük ki annak, hogy kilépve, 
a találkozások kapcsán elkapják a 

sok szeretetteljes visszajelzést és 
kérem is, ha csak egy mondatban, 
de jelezzünk vissza a levélre, és ha 
bármiben tudunk segíteni, imaszán-
dékot kérnek, beteglátogatás szüksé-
ges azonnal jelezzék nekünk.

-
házmegyénkben:

 

egyhazmegye- rende lkezesek-
jarvanyugyi-korlatozasok-reszleges-

Mindenkire szeretettel gondo-
lunk, áldást kívánva életükre, csa-
ládjaikra!

Még egyszer Isten éltesse az 

 
 

 
 

 
 

kiket nem csodál tán e büszke élet, 
 

picike lángok.
 

 
 

s anyaszívükkel melengetik lágyan 
a világot.

 
 
 

kiknek sohasem sok az áldozat, 
és nem kevés, amit az élet ad. 
 

_____________  
s ha néha-néha lelkük megremeg, 
ó azt nem tudják meg az emberek, 

 
egy életen.

 
 
 

kiknek nyomában új kikelet ébred, 

 
 
 
 

de homlokukon én látom, látom 
a glóriát. Amen.

 

 
 
 

E-mail:  
bodajkikegyhely@gmail.com
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Móri borvidék betegség- 

-
mára 

-
-

tók. 

Az elmúlt két hétben az alábbi 
-

déket:

-
nek molycsapdái az elmúlt két hét-

A meteorológiai adatok is mutat-
ják, de aki kint dolgozik az ültetvé-
nyekben az nagyon jól tudja, hogy 

amin a hét végén hullott néhány tized 
milliméternyi csapadék sem segített. 

-
zést tulajdonképpen egy mondatban 

kell permetezni. 

Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy az ültetvényt magára lehet 

-

-
gyelése. 

H
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A korábbi néhány évvel ellentét-

a nyár, sokkal inkább „normálisnak” 

-
-

hetett beszélni, de egyes területeken 

stádiumnál tartunk. Jól megmutat-

-
sokkal is találkozhatunk és kezdenek 

-

ugyan, de nem maradt nyom nélkül. 

-

épen maradt hajtások várhatóan 
kompenzálják az elhalt hajtások ter-
méskiesését. 

-
-
-

-

képest. 

A gyomokat természetesen ke-
vésbé zavarja a vízhiány, mint mond-
juk az idén, vagy tavaly ültetett olt-
ványokat. A borvidék ültetvényeinek 

gyommentesítési technológiák miatt 
– változatos képet mutat. Aki márci-

us végén, április elején elvégzett egy 

-

választotta, hogy kémiai módszerrel 

-

a soraljban. Akik pedig kivárnak, 
hogy úgymond látványosabb legyen 

-
tisztításra). A betyárkóróra azonban 

-

-

aki a gépi, mechanikai soraljtisztítás 
mellé tette le a voksát, és egész szép 
eredményt ért el vele. 

megindult, de kárképpel még nem le-
het találkozni, a védekezés még nem 

-
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választani, ami hatásos az amerikai 
-
-

A korábbi évek tapasztalata alap-

-
-

kor azt olyan készítménnyel tegyük, 

-

találkoztam. 
A gombabetegségek számára 

a peronoszpóra ellen nem indokolt 
-

ban, hogy a lisztharmat egy nagyon 
alattomos kórokozó, idén is nagyon 

-

és a kazmotéciumokból aszkospóra 

 Tekintettel azonban arra, hogy 

ezek a szaporító képletek úgymond 
elvesztek, vagyis a lisztharmat csak 
„pazarolta a puskaport”. 

-
rülmény kora tavasszal, vagyis ha 

-

-

-
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-

-
-
-

-

-
tó betegségével szemben és el-

-
-

-

-

A tömeges érintkezés to-

-

-

-
dik, valamint lejátsszák a Simple 

-

-
ban elmaradt bajnokiját a Magyar 

-
szakban játsszák le, majd a baj-

A bajnokságot a tervek szerint 

-
-

nie.
-

bajnokságok esetében, a kiírás 
-

nokságok záró táblázata alapján 

-

Annak érdekében, hogy or-

drasztikusan az érintkezések szá-
ma, minden további országos 

grassroots torna lezárásra ke-

-
nak a csapatok. 

A tabellák jelenlegi állapotuk-

végeredmény, nincsenek helye-
zettek, nincs végeredmény alap-

nem kapnak érmet és oklevelet.

-
-

-
-

 
Az MLSZ orvosi bizottsága 

részletes egészségügyi és vizs-
gálati protokollt dolgozott ki, 

klubokat. 
Ennek értelmében a kezdeti, 

-
en a csapatoknál hetente kétszer, 

koronavírustesztet kell a játéko-

személyen elvégezni. 
A pozitív tesztet produkálókat 

-
ron kívüli teszt elvégzése, illetve 

-
hatják a sporttevékenységet.

Az MLSZ által életbe léptetett 
másik szabályozás értelmében 

az elengedhetetlenül szükséges 
-

A stadionon belül a játékteret 

A sport zónába csak olyan sze-

SPORT HÍREK
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-
-

gezték a koronavírustesztet, és az 
negatív eredménnyel járt. 

-

-
nek be. 

nyilatkozniuk kell a tünetmentes-
-
-

is csak a minimálisan szükséges 
számú személy léphet be. Mind-

alapján lehet belépni a stadionba.
Mint ismeretes, az MLSZ el-

kimondta, a koronavírus-járvány 
miatt meghozott rendkívüli intéz-

-

-
ri bajnokságok. 

-
-

rúgó-bajnokságok újraindítása.

Az MLSZ a bajnokságok új-
-

-
tékben betartja a kormányzati és 

-
kat.


