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A júniusi 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! 
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-

-

-

nemzeti ünnepeinken, illetve va-
-

se értelmében a helyi szabályozás 

-
-

helyi szabályozás helyébe. Január 

gyújtani. Az új szabályozás miatt, 

-

-
rakóba engedtük a lakossági ágnye-

szemétlerakónak is elkezdték hasz-

illegális szemételhelyezéssel kap-
csolatban, nem marad büntetlenül az 

szemétlerakás. A területet kamerák-

vadkamerát helyeztünk ki, a polgár-
-

leti mozgást. Nagy problémát oko-

zott a lomtalanítás megszüntetése, és 
az ágnyesedék égetésének betiltása, 
amit a járványügyi intézkedések ré-
szeként hoztak meg a városok illetve 

szerint, lomtalanító, szemétlerakó 

-
-
-

lítani ezt az inváziót. 
Az önkormányzatunk Sörédi út 

melletti zöldhulladéktárolója lezá-
rásra került. Ide TILOS zöldhul-
ladékot, ágnyesedéket szállítani. 

-
-

zünk el. A szigorítások és tilalmak 
mellett milyen megoldásokat javas-

-

Másodszor az avar hulladék keze-
lésének legpraktikusabb módja az, 
hogy komposztálunk. Az ágnyese-

egy bizonyos részén, majd a jelenle-
-
-

komposztált avarból nagyon értékes 

amit a telkünk talajjavítására hasz-

udvarunk egy hátsó részében egy 
ilyen területet kialakítani, és a tel-

megoldás? Az ágdarálás. Ajánlott 

nem lehet majd. A vastagabb ágat 

még tüzelnek, biztos vagyok benne, 
-

sedék vastag részeit. Amennyiben 

-
-

van ágdaráló, megegyezés szerint 
az ágnyesedéket akár nála is le le-
het rakni vagy akár házhoz megy, a 

-
-

ladék elhelyezésével kapcsolatban 
-

be a www.deponia.hu oldalt.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TRIANON

-
ciaországban 2020. június 4-én 
aláírták a Trianoni Békediktátu-

-
zel jogilag a történelmi Magyaror-

-

forgott kockán, a politikai és törté-

-
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egyetlen kiutat a békediktátum 

intézkedéseket sem tették meg, 

hadsereget leszerelték, az országot 
a kommunistáknak átjátszották. 
Ha csak a minimális alkotmányból 
fakadó kötelességüket megteszik, 

-

helyzetben, csak az ország állami-
ságának a folytonosságának meg-

békediktátum aláírása a korábbi 
hibás döntések miatt, elkerülhe-

meg. A magyarokat a tárgyalások 
során meg sem hallgatták, nem 

-
-

got idegen hatalmak katonái száll-
ták meg, lényegében akadálytala-

-
berében a bajt, a tehetetlenséget, 

megyeházára.

3-i határozatát. „Kívánjuk a ma-

területének csonkíthatatlan épségét, 
a hazai, évszázadok óta együtt dol-

-
ségének megoltalmazását, a nem-
zeti társadalom olyan berendezését, 

-

kezébe juttatását, akik azt verejté-

érdekeinek kielégítését, és az ország 
sorsának intézésében olyan arány-

joga, véráldozatai és munkája alap-
ján megilletik.” A határozatot Heltay 

-
sületnek is.

-

-

-

-

-

-
-

állam területi integritásához, nemze-
ti hagyományainak, szokásainak és 

s múltjához híven, elszánva a jelen-

kormánnyal szemben mélységes bi-

zalmatlansággal viseltetik.”

példátlan lelkesedéssel azonosítot-
-

-

Sajnos a bajt kevesen ismerték 

-

ne hagyjuk magunkat megvezetni, 
szeressük a megmaradt hazánkat, se-
gítsük egymást határtalanul. Hiszen 

a mienk marad! Igazságot Magyar-
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Magyarországon megkondultak a 
harangok, megszólaltak a gyárak 
szirénai, az iskolákban, hivatalok-
ban gyászszünetet rendeltek el, a 

az üzletek. Ezen a napon írták alá a 

Magyarországot érintette. 

A trianoni béketárgyalásokon 

-

-

Trianonról beszélni tabutéma 
volt, ezért még harminc évvel ez-

 
-

re-hamva sem volt az egésznek.  
-

netírás azt szajkózta és próbálta be-
lénk súlykolni, hogy Nagy Románia 
mindig is létezett, de a magyarok 
leigázták és elvették Erdélyt, szol-
gasorba kényszerítve a románokat, a 

-

-

-
-

szág”, a román királyság, “kebelé-
re”, a Magyarországtól elszakított 

-

kilométerrel együtt. 
De az igazságot nem lehet véka 

nem tudják elhomályosítani ma már 

sem, akik azt szeretnék, hogy dec-

buzgón azt indítványozzák, hogy jú-
-

vánítani! Az ilyenek nem elégednek 

is tartó és állandóan megújuló meg-
aláztatásunkkal szeretnék tetézni, 

is élteti szívünkben. 

kapzsisággal letépték a Haza drága 
-

vidéket, Kárpátalját, hogy csak a na-
gyobb területeket említsem, csonká-
vá téve Magyaroszágot, hazátalanná 
nemzetünk jórészét. Így vesztette el 

Rákócziak Kassájával, koronázó 
Pozsonnyal, iparkodó Temesvárral” 

-
kosát. 

De a haza- és testvéri szeretetet 
nem lehet elszakítani. Ezt  minden 

alkalommal érezzük, halljuk, lát-
juk, amikor veletek találkozunk. Ez 

megalapozta testvértelepüléseink 
kapcsolatát is, végigkísérve minden 
egyes eseményét és mozzanatát. 
Ezek a komoly érzelmi benyomá-
sok mindig elgondolkoztatnak ben-

ebben az életben, hogyan tehetjük 
szebbé és jobbá lakosaink életét. 

-
rátságunkat és szeretetünket adjuk 

mégis úgy gondolkoznak, mint mi, 
de minden nap ugyanaz a nap sugara 
ragyogja be lelküket! 

-

-

Kívánom, hogy adjon az Isten 

 
TRIANON -100
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ÚJRA NYITVA A VÁR

-

vármunkák is szüneteltek. A vár 
-
-

gatása továbbra is ingyenes.

-

Magyarország mellett, s emlékez-
-

-

Hírek olvasóival.
-
-

szavétele. A második képen Zichy 
-

lében kulcsszerepe volt.
-

Kádártára, ahonnan portyázó lova-

múlva Zichy István is megérkezett 
komáromi, esztergomi és tatai csa-

-
vételét szorgalmazta, ehhez a budai 

ostromnál tudományát kiválóan al-
kalmazó Tüzes Gábort, azaz Gabriel 
pátert kérte a budai várparancsnok-

-

Zichy Palota alá küldte Tüzes Gá-
-

-

VÁR HÍREK

GRATULÁLUNK SÖRÉDI PÁLNAK!
Sok szeretettel gratulálunk Csó-

-
-

veléhez! 
A sok év alatt, sokan voltunk, 

-

a lehetetlenre is vállalkozó várlovag, 
tanító… 

szavakért, a tudásért, a hitért, a ta-
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A Koronavírus helyzetre való 
tekintettel nem a megszokott módon 
kerül megszervezésre a ballagás és 
évzáró. 
 
2020. június 18. csütörtök évzáró

 
2020. június 19. péntek 

 

évzáró

 
-

dezésre kerülnek:

Erzsébet tábor 

Nyári szünet ideje:

 

ISKOLAI HÍREK

ÓVÓDAI HÍREK

-
pontból is rendhagyó volt óvodánk 
életében.

szabadságharc ünnepére még együtt 
készültünk óvodásainkkal, elláto-

elhelyeztük zászlóinkat, kokárdáin-

kihirdetésre került, hogy a kialakult 
járványügyi veszélyhelyzet miatt 
óvodánk ügyeleti rendszerben lesz 
nyitva. 

ügyeleti rend alatt, intézményünk 
csupán egy napig volt zárva. Csa-

-
-

bízott gyermekeket, és igyekeztünk 
vigyázni egymásra és saját magunk-
ra is.

Megéltük azt az ezidáig szinte 
elképzelhetetlen helyzetet, hogy arra 

lenne az óvodában. Hiányzott ne-
-

lés, beszélgetés, játék. Hiányoztak a 
gyerekek, akik nem voltak ott!

A rendkívüli helyzetet „megko-

rakodtunk (ki kellett üríteni a Katica 
-

zánházat, és a két kinti raktárunkat) 

óvodában. 

-
tés mellett teljesen megújul a Katica 

-
zetméteres helyiség, amit majd na-
gyon sokoldalúan tudunk használni.

-

beiratkozás is. Nagyon sok kisgyer-
-

lyeink beteltek.

-
ri menetrend szerint tart nyitva.  
A nagyszabású munkálatok miatt, 

-
-

A fenntartó döntése értelmé-

zár be, folyamatosan fogadjuk 

tudjanak dolgozni, akiknek a ki-
alakult helyzet miatt már elfogyott 
a szabadságuk.

-

indulnak.

A jelenleg hatályos járványügyi 

-

lesz. A helyszín még bizonytalan, 

teszik, az oviban szeretnénk megtar-
tani az ünnepséget.

-
-
-

ben értesítést küldünk.

A nyárra mindenkinek jó egész-
séget, jó pihenést, vidám napokat 
kívánok!

megszépült óvodába várjuk nagy-
nagy szeretettel gyermekeinket!
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ünnepélyesen eloltottuk a húsvéti 

-
telten az Úrangyala imádságot imád-

volt a trianoni békediktátum aláírá-

világháború után hazánk szétszakí-
-

ta meg. A Nemzeti Összetartozás 

az isteni gondviseléssel kell erre az 
-
-
-
-

-

ink harangjai, mialatt nemzetünkért 

„Isten áldd meg a magyart…!”

Hirdetjük, hogy az idei hittan-

turnusban megtartjuk, betartva az 

jelentkezni a táborokba az elektroni-

plebaniahivatal.hu internetes olda-
lon.

-

ének-kivetítésére is alkalmas televí-
ziós készüléket. 

Reméljük, hogy ezzel is hozzá-
-

szen aki szépen énekel, kétszeresen 
imádkozik.)

Bodajk

Kérjük híveink segítségét, szom-

-
-

ret, melyet szombati napokon kell 
takarítanunk a hétvégi liturgiák vég-

délig, pakolásban kérünk segítséget 

-
kozásra hívtuk híveinket a Nemzeti 

-

megemlékezést tartottunk, melynek 
végén a meghirdetett harangzúgás 
után megszólalt templomunk tornyá-
ból a Magyar Himnusz a harangjáték 
segítségével.

EGYHÁZI HÍREK
-

Liturgikus elmélkedés

Mórocz Tamás plébános
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TRIANONI IGAZSÁGTA-
 

-

-
ták. A borrendünk tagjai is jelen vol-
tak a gyásznapi megemlékezésen.  

-
-
-

-
-

re mondta el. Az ünnepség végén a 

-
személyek elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúit és a virágokat.

-
szetartozás tüzét gyújtották meg.

-

a Szent Donát Plébánia Templomtól 
indul a Nagy-Magyarország térig. 
Reményeink szerint az immár két 

is visszatér a rendezvényhelyszínek 
-

lovagrend rendezvényeinek színvo-

-
ket.

BORRENDI HÍREK

HEGYKÖZSÉGI HÍREK

-
jelzése

Az Ezerjó hazája 
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-
-

déken.

Királyleányka) is lehetett találkozni 
-
-

teljes virágzásban van. Pinot noir-

-
dául az Olaszrizling csak most kezd 
virágozni.

Az elmúlt két hétben is lassú volt 
-

tetvényben lehetett megkezdeni a 
-

-

-

-

-
bozat, magas volt a páratartalom, 

-
tározottan védekezzünk a kórokozó 

javasolt kénnel kiegészítve. Csak 
ismételni tudom magam azzal, hogy 

-

Az egyszerre lehulló nagy meny-
-

tünetek megjelenésére. Továbbra 
-

ményemet, hogy a száraz április és 

-
-
-

mint egy csapadékos április¬május 
esetén lenne. Ennek ellenére azt ja-

-
be. A látszólagos ellentmondás oka, 

-

-
ra. Ha ezek miatt esetleg csúszunk a 
permetezéssel, akkor nagyobb a koc-

készítményt használunk a peronosz-
póra ellen. A mostani legyen inkább 
egy biztonsági kezelés. Mindig azt 
szoktam mondani, hogy amikor év 

szezont, inkább azt a megállapítást 
-

-
na permeteznünk. Utóbbi esetben 
ugyanis sokkal nagyobb veszteséget 

-
nek is kedvez. Peronoszpóra ellen 

-
-

azért mégis van némi mellékhatása a 

-
-
-

ültetvényét az találkozik vele. Jelen-

-
ben.

károsító monitoring rendszer-

AmerikaiSzolokabocaEszleles)lehet 
-

ca lárvái már megjelentek. Sajnos 

szükséges a helyi ültetvény szemle. 
Gyakorlatlan szem azonban nehezen 
veszi észre az apró lárvákat a levelek 

-
-

-
zánkban ugyan nem okoz gazdasági 
veszteséget, de vektorszerepe miatt 
elkerülhetetlen az ellene való véde-

egyik leghatékonyabb védekezés, 

-
szaporodását akadályozzuk meg. 

-

is eredményezte, hogy borvidékünk 
nagy része a betegség szempontjából 

-

-
-
-

kirágják a bimbókezdeményeket és a 
-

-
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ben a bimbók elszáradnak és lehull-

megsértik bibeszálat és a bibét is, a 

-
ben is hasonló módon károsít, de ez 

-

-
ni. 

 

rózsabogár egyedeivel is lehet talál-
kozni. Ez a bogár pollennel táplálko-

-

Aranyos rózsabogár virágzó  

Javasolható tehát, hogy az ese-

-

hatásspektrumú készítményt válasz-

-
sos, és az sem baj, ha gyéríti a repce 

-

-
be a méhveszélyességi besorolást!!!

méhveszélyességi kategóriába sorol-
-

natkozó méhveszélyességi kategória 

-
szélyes: -
ban a használatuk tilos, valamint 

-

a méhek egyéb okból látogatják.
-

szélyes: Alkalmazásuk virágzás 
idején a méhek napi repülésének le-

órával lehet megkezdeni, és azt a 

A 
-

nálása nem veszélyezteti a méheket. 

korlátozó intézkedéseket - ha van-
nak - be kell tartani.

-
-

-
 

-
nyos. A most lehulló csapadék már 
várhatóan elindítja a gyomkelést. 

-

T  HÍREK

Az agrárminiszter által benyúj-
-

-
-

ülésen.

avarégetés és a kerti hulladék ége-
tése. A módosítás célja az indoklás 

-

tása, a lakosság egészségének védel-
-

-
szág ellen.

-
mányzatok rendeletben szabályoz-
hatják az avarégetést, így általánossá 

-
mányrendelet alapján a tilalom az 
egész országban.

A jogszabály biztosítja, hogy 
a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 
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-

-
tai érdekében.

A módosítás megszüntet egy mu-

-
-

kat a megállapításokat, amelyeket az 
-

védelemre gyakorolt hatásáról tett.

-
-

ladék lerakó helyre a továbbiakban 

-

eltüzeljük az ágnyesedéket. Kérjük, 
-

tálást az avar esetében, illetve az ág-
nyesedékek tekintetében az ágdaráló 

tilalom jelenleg is érvényben van, 

büntetlenül tüzelni. Kérjük, hogy a 
továbbiakban vegyék igénybe a De-

-
natkozó szolgáltatásait. 

-
tott megemlékezésen, ahol a nemzet 
gyásznapján, az igazságtalan béke-

-
járól emlékeztünk meg. A nap végén 

-
zet minden tagjával.

SPORT HÍREK

-

-
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-
-

mogatta.Bár az áprilisi újságban 

teljesítménye.

-
-
-

tek, ám az idén két csoportra bontot-

elleni eredményeiket tovább vitték.
A sakkverseny végeredménye a 

-
lós, második helyezett Steiner Lász-

-

Gergely. 
Az elért eredményekhez ezúton 

idén a sakkszimultán, sajnos a jár-
ványügyi helyzet miatt elmaradt, de 
bízunk benne, hogy a Magyar Sakk-

négy helyezett sakkozó jogosult a 

képviselni.

-
-
-

lág Kupa válogatottja is, ahol Kis 

-

elért eredménye alapján. Ezúton is 

segítséget aki, a verseny megrende-
zésében részt vett! 


