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ÖNKORMÁNYZATI HÍR

Nagykarácsony Község
Önkormányzatának Képviselõ-
testülete döntött arról, hogy a
2013-as bérleti díjból - a
FejérvízZrt. javaslatára - kb. 10 db
tolózár cseréje fog megvalósulni
még az idei esztendõben. Ezzel a
vízszolgáltatás minõségét tudjuk
javítani, mivel egy csõtörés esetén
le tudjuk szakaszolni a települést,
s ezáltal nem mindenki fogja
érzékelni a csõtörési idõszakot.

Scheier Zsolt
polgármester

FELHÍVÁS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a
9/2012.(IX.11.) a köztisztaság
fenntartásáról és a
környezetvédelemrõl, 
4/2013.(III.18.) Ök. rendelet a
köztisztaság fenntartásáról és a
környezetvédelemrõl szóló
9/2012.(IX.11.) Ök. rendelet
módosításáról 0/2012.(XI.06.) Ök.
rendelet a temetõrõl és a
temetkezés rendjérõl  szóló
rendeleteket csatoltuk az újsághoz
és legyenek szívesek a
rendeletekben foglaltakat betartani.

FELHÍVÁS!

Nagykarácsony Község
Önkormányzata és Képviselõ-
testülete nevében a következõ
felhívással fordulok Önökhöz.
Sajnos Nagykarácsonynak
nincsen sokszáz éves múltja. Ami
rövid múltunk van,azt ne hagyjuk
nyom nélkül elveszni. Szedjük
össze,gyûjtsük össze a még
fellelhetõ tárgyi emlékeinket, amíg
nem késõ. Idõs
szülõk,nagyszülõk,dédszülõk

relikviái, apró emlékei, ha nem
figyelünk rá, pillanatok alatt a
szemetes konténerekbe
kerülhetnek, mint értéktelen
holmik. Nem értéktelenek!
Értékük abban rejlik, hogy itt élõ
emberek használták  õket,életük
részei voltak. Hogy mire
gondolunk? Mindenre, ami még
fellelhetõ: régi
fénykép,katonakönyv, tábor i
l e v e l e z õ l a p , s z ü l e t é s i
o k m á n y o k , e l s õ á l d o z á s i
e m l é k l a p , k i s e b b - n a g y o b b
használati tárgyak,hímzett
kendõk,terítõk,függönyök, ruhák
stb. Szándékunkban áll egy tájház
létrehozása. A reményeink szerint
szép számmal összegyûlõ
emléktárgyak ebben kerülnének
elhelyezésre. Minden átvett
tárgyat szigorúan regisztrálunk és
a tárolókban fel fogjuk tüntetni az
adományozó személy vagy
család nevét. Kérem Önöket,
hogy pártolják szándékunkat és
adományaikkal tegyék lehetõvé
egy emlékekben gazdag
gyûjtemény létrehozását. A mi
emlékeink, a mi múltunk, amit a
jövõnek mutatunk meg. Aki a
múltját nem ápolja, annak
szegény lesz a jövõje.

Papp László

FELHÍVÁS!

Felhívjuk az aktív korúak
ellátásában részesülõket, hogy a
törvényben elõírt 30 nap igazolt
munkában eltöltött idõt
Nagykarácsony Község
Önkormányzatánál lehetõségük
van ledolgozni önkéntes munka
keretében. 

Scheier Zsolt 
polgármester

Tisztelt
Nagykarácsonyiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
megújult Nagykarácsony 

Község honlapja
/www.nagykaracsony.hu/,

melyen lehetõséget biztosítunk a
„Nagykarácsonyi apró” rovatban,

hogy feleslegessé vált dolgait
ingyen hirdethesse.

Bõvebben a honlapon.

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a jogszabályokban elõírt
hirdetményi közzétételi
kötelezettségünknek az
Önkormányzati Hivatal folyosóján
elhelyezett hirdetõtáblán történõ
kifüggesztéssel teszünk eleget.
Ezek a hirdetmények az
önkormányzati honlapon is
megtekinthetõek.

RÖVID HÍREK, INFORMÁCIÓK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

BOGDÁN JÓZSEFNÉT

utolsó útjára elkísérték, 
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni

igyekeztek.

Gyászoló család
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JÚNIUS  4.
A Nemzeti Összefogás napján megem-
lékeztünk a trianoni békediktátum évfor-
dulójáról. Egy ország, egy nemzet
történetében nagyon sok sorsfordító
eseménnyel és hozzá tartozó évszámmal
találkozhatunk. Történtek dicsõséges
események és történtek tragédiák. A jót
ünnepelni kell, a rosszra emlékezni.
Egyiket sem szabad elhanyagolni.
Mindegyiket emelt fõvel kell fogadni.
Emelt fõvel örülünk és emelt fõvel
emlékezünk. Néhány nappal ezelõtt hal-
lottam egy olyan megjegyzést, hogy
miért foglalkozunk a múlttal, a jövõ felé
kell nézni. Hát igen….Ha egy nemzet
hátat fordít a múltjának a jövõje nem lesz
teljes,sõt önálló jövõje sem lesz.

Jó volt látni a gyerekeket az emlékezés
alatt. Hõsiesen tûrték a csöpörgõs, zord
idõjárást. Szívbõl köszönjük a tanulók
színvonalas mûsorát. A nyugdíjas höl-
gyek, mint mindig, most is kitettek
magukért.Köszönet illeti õket. Sajnos a
falu lakosai közül kevesen vettek részt az
eseményen. Én bízom abban, hogy
évrõl–évre mindig többen jelenünk meg
az ehhez hasonló közösségi
eseményeken azért, hogy ismerjük és
tiszteljük múltunkat és bízzunk nemzeti
jövõnkben.

Papp László

Örömmel
tudatjuk
Önökkel 

hogy  június 4-e óta Nagykarácsony
község is csatlakozott azon települések
sorába, ahol kitûzték a nemzeti trikolor
mellé a székely zászlót is. Ezzel a lépés-
sel is kifejezzük abbéli szándékunkat,
hogy mi is szolidárisak vagyunk a szé-
kely néppel és annak törekvéseivel.

Székelyföldi barangolás
„Egy Székelyföldi mondás szerint, a Jó isten
elõször megteremtette a Székelyföldet, 
aztán amikor látta, hogy mennyire gyönyörû és csodálatos,
hát fogta magát és melléje teremtette a világot.”

Ott, ahol a Keleti-Kárpátok bércei az égre törnek, ott ahol a fenyõk a
felhõkben fürödnek, ahol soha nem látott tiszta csillagos égbolt fogadja
az utazót, s ott, akinek a szíve megdobban a gyönyörûségtõl, ott van a
Székelyek földje és hazája.
E földön élnek lakói a székelyek, akiknek isten és nemzetünk által kirótt
évezredes szent feladata a történeti Magyarország keleti határainak a
védelme és oltalmazása volt. És akiket a vérzivataros évszázadok sem
tudtak szétzilálni, eltüntetni a történelem forgó színpadáról. 
A székely nép, mint a magyar nemzet szerves része, büszke a saját
történelmére, hagyományaira, gyönyörû népviseletére, rovásírására, a
keleti határok védelmében hozott áldozataira, õsrégi keleti kultúrát hor-
dozó faragott kapuira, de leginkább a zamatos, csodálatos õsi magyar
nyelvének a megõrzésére.
Büszke saját zászlójára, amely égszínkék alapon, vízszintes aranyozott
sávval van kettéválasztva, a bal felsõ sarkában aranyszínû nyolcágú nap
tündököl és a nap felé fordulva az ezüstszínû hold sarlója.
Székelyföld a Keleti-Kárpátok déli, valamint a középsõ területét, Erdély
keleti részét foglalja magába. A történeti-Magyarország e gyönyörû
keleti határvidéke (Trianonig), Székelyföld, Székelyhon, Székelyország
néven ismeretes, régi latin nevén Terra Siculorum.
Területének jó részét az észak-dél irányú Keleti-Kárpátok, és a
hegyvonulatok által közrezárt medencék teszik ki.
A vulkanikus eredetû hegyvonulatok közel 140-150 km hosszúságban
terjeszkednek, mint a Hargita hegyvonulat, a Kelemen havasok, a
Csomád, valamint a Görgényi havasok gerincvonulata. Székelyföld leg-
magasabb hegycsúcsa a vulkanikus eredetû Hargita hegyvonulaton
található a Madarasi-Hargita nevezetû tájegységén, amelynek a maga-
ssága, több, mint 1800 m, de nem elhanyagolható magasságú hegycsú-
csok vannak pld. a Nemere- hegység, Nagy Sándor csúcs 1640m, a
Hagymás-hegység, Nagyhagymás csúcsa 1792 m vagy a Csíki havasok-
ban található Sajhavas a maga 1555 m-es magasságával és még foly-
tathatnám.
Jut eszembe a Nemere hegységrõl a Székelyföldön kelet-nyugat iránya
fújó hideg Nemere szél, mely nem ritkán erdõségeket kitépõ viharos
széllé erõsödik. Télen nem ritkaság a -30 C° hideg, néha nagyon
megközelíti a -40 C°-ot. 
Északról dél felé haladva eljutunk a Kárpát kanyar hegyes vidékére, a
Torjai, a Baróti, a Bodoki hegyvidékre, valamint a Bodzai és
Háromszéki havasokra. 
Székelyhont a szomszédos Moldovával a határ hegységekben található
szorosok kötik össze, a Gyimesi, az Ojtozi, a Bodzai, a Tölgyesi,
valamint az Úz völgyi szoros.
Az egyik legvadregényesebb szoros a Békási-szoros, több száz méter
magas, függõleges sziklafalakkal határolva, ahol az ember hangyának
érzi magát, és ahol a szoros sziklafalai néhol pár 10 m-re megközelítik
egymást. Ide a szorosba Gyergyószentmiklós városából lehet eljutni,
érintve a Gyilkos-tó vidékét, mely 1837-ben egy földcsuszamlás, hegy-
omlás során keletkezett. 
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Székelyföldi barangolás
A Gyimesi szoros jelentõsége abban áll, hogy

országút és vasútvonal köti össze Moldovát a szé-
kelyfölddel. Ezen keresztül történtek a történelem
folyamán, még a XVII. században is a tatár-
betörések a székelyföldre, történetesen a Csiki-
medencébe. 
A Gyimesi-szoroson keresztül, pontosabban
Gyimesbükkön húzódnak az ezeréves határ
hegygerincei, ahol még megtekinthetõ egy pár darab
régi határkõ, amelyeknek félbevágott gömb alakjuk
van és amelyeket nagy méreteik és hatalmas súlyuk
mentett meg az enyészettõl,  valamint a rosszindu-
latú, szándékos eltüntetésüktõl a Trianoni diktátum
után. A szorosban a határ vonalán jobbról található
a Rákóczi-vár, valamint a vasút mellett az utolsó
magyar vasúti õrház, ami jelenleg fel van újítva.
Megemlíteném, hogy minden évben Pünkösdkor, a
Csíksomlyói búcsú idején a Magyarországról induló
nosztalgiavonat, ami végighalad észak-Erdélyen,
lemegy az ezeréves határig, az utolsó magyar vasúti
õrházig, ahol hatalmas tömeg várja az érkezõket. Az
ezeréves határ felé haladva áthaladunk
Gyimesfelsõlokon, ahol a volt magyar 32. határ-
vadász zászlóalj hatalma és gyönyörû épületei
tekinthetõek meg, s amik elfoglalják a völgy
területének jelentõs részét a Tatros folyó jobb
partján. 
Székelyföld két legnagyobb folyója a Maros és az
Olt, amelyek a Gyergyói havasokban erednek. A két
folyó ellentétesen halad, a Maros északnak, az Olt
délnek a Zsögödi és a Tusnádi-szoroson keresztül.
Még megemlíteném, mint jelentõsebb folyókat a
Tatros, Nyárád, Kis-Küküllõ, valamint a Nagy-
Küküllõ folyókat.
Jelentõsebb tavaink a Gyilkos-tó a Hagymás-
hegységben, amit már említettem, valamint a
Szovátán található Medve-tó, ami a világ legna-
gyobb heliotermikus tava, koncentrált sótartalma
miatt a tó alsóbb rétegeit a nap annyira fölhevíti,
hogy a mondás szerint a kosárban leengedett tojás
megfõ, - rajta hát – ki kell próbálni. 
Igazságtalan lennék, ha nem említeném a Csomád-
hegységben található Szent Anna – tavat, amely egy
vulkáni kráterben alakult ki, a partvonala tökéletes
kört formáz. Ez a tó Európában egyedülálló, mivel,
hogy ez az egyetlen épen maradt krátertó, vize
kristálytiszta és borzalmasan hideg. 

Folytatás következik…
(A székelység eredete)

Csergõ Nándor (Ferdinánd)
Székelyudvarhely-Nagykarácsony

Áprilisban 9 fõ elsõ osztályos
tanuló iratkozott be iskolánk-
ba. 11-én tartottuk a költészet
napját, amelyen az 5. osztá-
lyosok szerepeltek.
Focicsapatunk Rácalmáson
játszotta mérkõzéseit két alka-
lommal. A hónap közepén
alsós és felsõs szavaló-
versenyt szerveztek pedagó-
gusaink. 22-én az országos
szemétszedési akcióhoz csat-
lakoztunk, községünkben
tisztítottuk útjainkat.
Szépíróversenyen idén
Baracson voltunk. Körzeti
Diákolimpián szerepeltek az
atlétika fiúcsapat tagjai, ahol
Kerti Erik I. helyezést ért el.
Leánycsapatunk bejutott az
Országos Aerobic Döntõre,
melyet Budapesten rendeztek.
Pinke Kata, Scheier Noémi,
Simon Dorina, Klics
Magdolna az elõkelõ VII.
helyezést érte el.
Helyesbítjük az elõzõ újság
színház hírét:  a színházláto-
gatás útiköltségét az iskola
szülõi szervezete fizette.
Májusban 10-én a Madarak és
fák napját tartottuk,
Szõlõhegyre túrázott az
iskolából mindenki.  Ezen a
napon Székesfehérváron volt
az atlétika többpróba verseny,
ahova Kerti Erik bejutott, s
ezúttal a IV. helyezést érte el.
Ebben a hónapban az 
édesanyákat köszöntötte min-
den osztály tanulója. 22-én a
Kihívás napján egész nap
sportoltak a diákjaink. Három
alkalommal a 7. osztályban
osztályfõnöki órán az
önkéntes munka keretében
pályaválasztással kapcsolatos
elõadást tartott négy szakma
képviselõje. Köszönjük
szépen Szabó Szabolcs, Nagy
Veronika, Szabó Tiborné,
Dudás Vilmos segítségét. 29-

én kompetenciamérésen vettek
részt a 4., 6, és 8. osztályosok.
Májusban kezdõdtek az osz-
tálykirándulások, a tanulók
Kecskeméten, Budapesten,
Rétimajorban, Kecelen, a
Szelidi tónál jártak. 30-án a
Dunaújvárosi Tankerület
ünnepélyes pedagógusnapot
tartott. Az ünnepségen Szabóné
Vida Andrea a több éves jó
munkájáért elismerésben
részesült.
Június 4-én az összetartás
napján a Petõfi utcai
Emlékmûnélszép ünnepi
mûsorral szerepeltek ta-
nulóink. 6-án Kaszinó
délutánt szerveztek pedagó-
gusaink, minden osz-
tályteremben más-más fejtörõ
játékot játszottak a gyerekek.
10-én a gyermeknapon az
árvíz miatt nem tudtunk
Révbérpusztára menni, -
ahogyan terveztük,  hanem az
iskola udvarán játszottak,
sportoltak a gyerekek, ahol
nagyon jól érezték magukat.
12-én tartottuk a Perkáta-
N a g y k a r á c s o n y - A b a
Mûvészeti Fesztivált. A
bemutatón közel 100 gyerek
mutatta meg mit tud az iskola-
padban tanultakon kívül. A
mûsorvezetõ Balogh Tamás
volt, a hangosítást Markó
Viktor biztosította. A külön-
bözõ mûvészeti ágakban szín-
padra vitt mûsor magas szín-
vonalú volt.Köszönjük a
támogatóknak: Nagykar Kft-
nek, az Önkormányzatnak,
Tamásnak és Viktornak, a
szülõknek a segítségét.  a 8.
osztályosok az utolsó napok-
ban  szerenádoztak, bolond
ballagást tartottak, banket-
teztek, 22-én búcsúztak az
iskolától, ekkor zártuk be a
tanévet.

ISKOLAI HÍREK
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OVI  HÍREK

A meteorológiai tavasz március 1-én, a
csillagászati tavasz pedig március 21-én
kezdõdik. Mint minden évszaknál, itt is a
legfontosabb a közvetlen ismerkedés az
évszak legjellemzõbb jegyeivel. Nagyon
vártuk a jó idõt, hogy minél többet sétál-
hassunk és játszhassunk a szabadban. Az
idei évben az idõjárás azonban meg-
viccelt bennünket. Alig, hogy kicsit
tavasziasabb lett az idõ, hírtelen ismét
beköszöntött a tél. Húsvéti hetünkön így
HÓNYUSZIT készítettünk a
gyerekekkel, és izgatottan vártuk Miki
nyuszit az óvodába. Köszönjük, hogy
elfogadta meghívásunkat, jövõre is
szeretettel várjuk.

Április 18-án az óvodapedagógusoknak
volt egy továbbképzés Székesfehérváron
„Áldozatvédelem gyermekkorban” cím-
mel.
Április 22-én a FÖLD NAPJÁNa nagy-
csoportos gyerekekkel óvodánk
környékén összeszedtük a szemetet, a
kicsiknek játékos környezetvédelmi,
foglalkozást tartottunk.

Április végén vonattal RÉTIMAJORBA
utaztunk. Ellátogattunk az ARANY-
PONTY HALÁSZATI MÚZEUMBA,
ahol a régi népi halászat eszközeit, tár-
gyait, fotóit néztük meg, valamint a
környék növény és állatvilágát. A nagy
kiterjedésû vízfelületek kiváló élõhelyei a
kétéltûeknek és a vízhez kötõdõ hüllõ-
fajoknak. (gõték, varangyok, teknõsök,
vízisiklók, békák, vidrák ) A tavakban
nagyon sokféle hal tenyésztése folyik.
Séta közben az itt elõforduló madarakról
is beszélgettük, (gyurgyalag, fekete
gólya, récék, cinege, vízi csibe, kócsag)
aztán a gyerekekkel közösen szalonnát,
sonkát, virslit sütöttünk, és egy jót fagyiz-
tunk. Kellemesen elfáradva vonatoztunk
vissza Nagykarácsonyba.
Április 30-án ünnepeltük óvodánkban az
ANYÁK NAPJÁT. Közösen feldíszítet-
tük a csoportszobákat és a folyosót.
Ovisaink versekkel, énekekkel köszöntöt-
ték a vendégeket, saját készítésû
ajándékokkal lepték meg az anyukákat.     

„Az én szívem kisóra, szeretet a rugója.
Mindig csak azt ketyegi, anyukámat
szereti. „
Május 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA.
Az egész délelõttöt a természetben töltöt-
tük a gyerekekkel. Tízórai után beszélget-
tünk az év madaráról (GYURGYALAG)
és az év fájáról (HÁZI BERKENYE)
melyeket képeskönyvekbõl be is azonosí-
tottunk. Az egyik játékos állomáson
találós kérdések várták az ovisokat, egy
másik helyen madár puzzle, majd madár-
lábnyomokat kerestünk, végül az óvoda
udvarán lévõ fákat párosítottunk a hoz-
zájuk tartozó falevelekkel.

Május 16-án, a Kisvakond csoporttal az
elõszállási Patakparti óvodában jártunk,
az óvoda idén ünnepelte fennállásának
50. évfordulóját. Nagyon jól éreztük
magunkat, kipróbáltuk az új udvari
játékokat, majd ellátogattunk a hüllõkiál-
lításra is.

A jó idõ elérkezésével tavaszi nagy-
takarítást terveztünk, amit a szülõkkel és
a gyermekekkel közösen végeztünk az
óvoda udvarán. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a segítséget azoknak a
szülõknek, akik részt vettek az udvari
játékok festésében: Eszterke anyukájá-
nak, Vivike anyukájának, Lilike
anyukájának, Kinga és Nóci anyukájá-
nak. A POLGÁRMESTERI HIVATAL-
NAK köszönjük szépen, hogy finan-
szírozták a festékeket.

Május 31. ÉVZÁRÓ-BALLAGÓ

Ezt a napot nagy izgalommal várták
óvodásaink. A Kisvakond csoportos
gyerekek táncokkal, énekekkel, versekkel
készültek, a Kockásfülû nyúl csoport
lakodalmas szerepével csalt mosolyt a
vendégek arcára. A szülõk, nagyszülõk
meghatottan nézték, ahogy a ballagók
elköszöntek az óvó néniktõl, a dajka
néniktõl és a konyhás néniktõl.
Ballagóink: NÉMETH NATASA,
KOVÁCS ZSÓFIA, TIRINGER
MERCÉDESZ, FARKAS BRIGITTA,
FEKETE KITTI, MAJLÁTH MÁRIA,
GULYÁS PÉTER, PAPP ISTVÁN

Június 3. Gyermeknap az oviban….
Zenés tornával indítottuk a napot, játékos
vetélkedõket szerveztünk: kötélhúzás,
célba dobás, labdagurítás, rollerezés,
kapura rúgás. Vendégünk volt Bálint
Judit tanító néni, és Horváth Csaba tanító
bácsi, a jövendõbeli elsõs gyerekek osz-
tályfõnökei. Dajka nénink, Gabi néni csil-
lámtetoválásokat készített, legyezõket,
lepkebotokat barkácsoltunk, minden
gyerek buborékfújót kapott ajándékba.
Nagyon jó hangulatban telt az egész
délelõtt. Gyereknapra rollereket, lab-
dákat, hintákat vásároltunk, melyeket a
gyerekek azonnal birtokba is vettek. 
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN A
SZÜLÕKNEK, A POLGÁRMESTERI
HIVATALNAK, A NAGYKAR KFT.-
nek, a felajánlásokat, a
GYÖNGYVIRÁG PRESSZÓ tulaj-
donosának  az ajándékba kapott fagyit.

ÓVÓ NÉNIK

OVI HÍREK
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KKeeddvveess OOllvvaassóókk!!
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni Nagykarácsony
Község Gyermekjóléti Szolgálatát érintõ változásokról. 
Nagykarácsony Község Önkormányzata megállapodást
kötött 2013.07.01. napjától Nagykarácsony Község
Gyermekjóléti Szolgálatának mûködtetésérõl a
Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és
Szociális Szolgáltató Központjával. Mûködtetését a
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás vette át. 
A megállapodás a nagykarácsonyi lakosok számára olyan
pozitív irányú változást jelent a továbbiakban, hogy
Nagykarácsony Községben a Gyermekjóléti Szolgáltatás
mellett, Családsegítõ Szolgáltatást is módjukban áll
igénybe venni. 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés prob-
lémákkal küzdõ egyéneknek és családoknak nyújt segít-
séget. A Családsegítõ Szolgálat a szociális biztonsági rend-
szeren belül egy alapszolgáltatást nyújtó intézmény,
amely a személyes gondoskodást nyújtó segítõ (családgon-
dozó) és a szolgáltatást igénybevevõ személy (ügyfél)
együttmûködésén alapul. 
Célja, a krízis helyzetben lévõ, szociális vagy mentál-
higiénés problémákkal küzdõ egyének, családok képessé
váljanak saját problémáik felismerésére, megfogal-
mazására, megoldások kidolgozására. A családsegítõ
családgondozással segíti a családokban elõforduló krízishe-
lyzeteket, mûködési zavarokat, illetve konfliktusokat.
A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat ügyfélfogadási
rendje és a családgondozó személye az elõzõekhez képest
nem változik, a hétfõi napon 8 és 16 óra között várom
kedves ügyfeleimet az Önkormányzati Hivatal 5. számú
irodájában. 
Mindkét szolgáltatás az ügyfelek számára teljesen
ingyenes. 

Kis Erika
családgondozó

KARÁCSONYI HÍRHARANG 
Kiadja: Nagykarácsony Önkormányzata

Felelõs kiadó: Papp László, Felelõs szerkesztõ: Nagy Jánosné, 
Szerkesztõség címe: Községi Könyvtár Nagykarácsony, Petõfi S. u. 27. Tel.: 25/507-250

Készült 550példányban 
Készítette: Rolling Nyomda Bt. 550 példányban. Tel.: 25/504-020 www.rollingnyomda.hu

BALOGH JÓZSEF: NYÁR

Nyár kacsint be az ablakon
egy tikkadtságos hajnalon,

fénye a redõnyt törve át
magával füröszt hûs szobát.

Paplant ébreszt és takarót,
lajháros-lusta ágylakót,
tarisznyájában új virág,

- nem kap a szirma hõgutát -,

s van benne friss vakáció,
egy tópartra szánt rádió,

fecskék cikázó röpte száz,
veríték-lázas kerti ház…

A dinnye tõle cukrosul,
nevet a Nap rá huncutul,

izzad az erdõ, fû, a rét,
patak párolog, és az ég

szinte önmagát fényli szét.

Vihar, ha orvul mennydörög:
kugliznak fönn az ördögök,
fürge felhõ száll, dús-esõs,
lenn fû között idõz az õz,

hisz’ messzi még az õsz, a csõsz.

Községünk legifjabb
lakói:

Tiringer Csaba Miklós
Született: 2013.04.23.

Édesanyja: Dobos Zsuzsanna
Édesapja: Tiringer Csaba

Nagy Kinga
Született: 2013.05.14.

Édesanyja: Nagy Mariann
Édesapja: Poci József
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Kedves Olvasók!
Mint Nagykarácsony Községében mûködõ család-
gondozó, a nyári szünettel kapcsolatban szeretném
megszólítani a nagykarácsonyi gyermekes szülõket. 
A nyári szünetben nyílik lehetõsége a gyermekes
családok számára igazán, hogy a nyári kikap-
csolódás alatt több idõt töltsenek el gyermekeikkel
közösen. Egy-egy közös tevékenység ugyan több
idõt vesz igénybe, ha közösen végezzük, de min-
denképpen megéri. És ezek a pillanatok elenged-
hetetlenek egy szoros szülõ-gyermek kapcsolat
kialakításához, illetve fenntartásához. 
Ne feledjük el, mennyire fontos idõt szakítani
párunkra és gyermekünkre. És ami a legfontosabb,
hogy élvezzük az együtt töltött idõt. Ezekben a
percekben lehet érzelmileg feltöltõdni maximálisan
minden családtagnak. 
Minden gyermek számára a szülõ nyújt mintát az
általa még új dolgok elsajátításában, és meg fogjuk
látni, a gyermek örülni fog jelenlétünknek és
szeretetünknek. A vele való kommunikáció mással
nem pótolható. A gyermeknek a szülõre van a leg-
nagyobb szüksége. 20 év múlva nem a drága
játékra fog emlékezni, hanem azokra a pillanatokra,
amikor meghallgattuk, amikor vele örültünk, vagy
amikor mellette álltunk, és vigasztaltuk.
A gyermekünkkel töltött idõt senki nem veheti el
tõlünk. A szülõ-gyermek között megfelelõen kialakí-
tott bizalmas viszony nagyon fontos (ha nem a leg-
fontosabb) a gyermekek egészséges szemé-
lyiségfejlõdéséhez, és hogy magabiztos, talpraesett,
céltudatos, emberséges gyermek, majd felnõtt
legyen. 
Kívánom, hogy a nyáron minden család a saját
elképzeléseit a pihenés, nyaralás terén meg tudja
valósítani, és fel tudjon töltõdni a következõ tanév
kezdetéig. 
Soraimat az alábbi megszívlelendõ gondolatokkal
zárnám:

A gyermeknevelés tíz
parancsolata

1.
Adj gyermekednek folyamatos, állandó, 

személyes gondoskodást! 
Ez éppen olyan fontos, mint az élelem!

2.
Adj nagylelkûen gyermekeidnek idõdbõl 

és megértésedbõl! 
Játssz velük, olvass nekik többet, 

mint amennyit általában a családban szoktak!

3.
Gondoskodj állandóan újabb és újabb tapasztala-

tokról,
és mesélj hozzá, beszélgess vele sokat! 

Így születésétõl kezdve részesítheted 
az anyanyelv változatos fordulataiban.

4.
Bíztasd, hogy sokféle módon játsszék 

egyedül és más gyerekekkel is, 
kutasson, fedezzen fel, konstruáljon, 

utánozzon és alkosson!

5.
Többször és többet dicsérd az erõfeszítéseit, 

mint a teljesítményét!

6.
Egyre fokozódó mértékben kívánj 
gyermekeidtõl felelõsségtudatot! 
Teremts olyan körülményeket, 

hogy a feladatok teljesítéséhez minden erejét 
össze kelljen szednie, összes képességeit 

latba kelljen vetnie!

7.
Emlékezz rá, hogy minden gyermek 

sajátos tulajdonságokkal rendelkezõ egyszeri,
egyedi személyiség. 

Így az, ami kedvezõ az egyiknek, 
nem biztos, hogy jó a másiknak.

8.
Mûveld magad annyira, 

hogy észrevehesd gyermekeidben a temperamen-
tumának és életkorának megfelelõ vonásokat, és

az azoktól eltérõ jelenségeket! 

9.
Sose fenyegesd gyermekeidet azzal, 

hogy nem fogod szeretni, vagy túladsz rajta! 
Elítélheted viselkedését, de sose érezze úgy, 

hogy õt ítéled el!

10.
Gyermeked nem kérte, hogy megszülethessék, 

ez a Te akaratod volt. Csak a vele való 
mindennapos törõdés, jó érzelmi kapcsolat 

hozza létre nála a szülõ iránti hálás szeretetet.

Kis Erika
családgondozó
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A változó törvényi elõírásoknak
megfelelõen átalakul hazánkban a
viziközmû üzemeltetés. Az átalakulás
során Nagykarácsonyban is változások
történtek.
A község vízmûvét üzemeltetõ nem
felelt meg a törvényi elõírásoknak,
ezért a település önkormányzatának új
üzemeltetõt kellett keresnie. Több
lehetséges üzemeltetõ közül, végül a
székesfehérvári székhelyû Fejérvíz
ZRt.-re esett a választás a testület dön-
tése alapján.

A új üzemeltetõ részérõl kérdezem
Medgyesi Lászlót, a Fejérvíz ZRt.
Sárbogárdi Üzemmérnökség vezetõ-
helyettesét, hogyan zajlott vízmû
átadás-átvétele?

Minden kérdésben meg tudtunk
egyezni az elõzõ üzemeltetõvel. Ennek
alapján 2012. október 1.-vel átvettük a
nagykarácsonyi vízmû üzemeltetését.
Partneri viszony alakult ki az Önkor-
mányzat, az Aquaplus Kft. és a
Fejérvíz ZRt. között. Minden
gördülékenyen ment.

A térségünkben más településeket is
átvettek?

Igen, átvettük Alap és Alsószentivánt
is 2012. október 1.-vel. Ezeken a
településeken szintén az Aquaplus Kft.
üzemeltetett elõzõleg.

Milyen feltételekkel került át az
üzemeltetés?

Lényegében azt tudom mondani, hogy
mindent úgy és olyan feltételekkel vet-
tünk át, ahogy elõzõleg volt. A víz ára
változatlan maradt. A helyi kollégák is
átvételre kerültek.

Milyen tapasztalataik vannak a
vízmûvel kapcsolatosan? Milyen
munkákat végeztek el, mik a leg-
fontosabb teendõk?

Az elmúlt idõszakban átnéztük az
alkalmazott üzemeltetést. Ennek
keretében javarészt a helyi kollégák

tudására támaszkodtunk. Megismertük
a települést. Néhány dolgot másképp
végzünk, ezt az új kollégákkal megis-
mertettük. Elkészítettük az általunk
alkalmazott dokumentációkat. Az
elmaradt vízmérõket kicseréltük.
Minden felhasználónkkal új közüzemi
szerzõdést kötöttünk. Az adatokat
rögzítettük. Még a tavalyi év végén
glóbuszmosást végeztünk. A mosási
mûvelet, az alkalmazott módszerrel
nem okoz vízhiányt, a szolgáltatás
folyamatos. Felmértük a glóbusz
állapotát. A víztorony külsõ-belsõ fes-
tése 2013. június 21.-én kezdõdik, tár-
saságunk saját finanszírozásában.
Általánosan elmondható, hogy a
településen a hálózatra sajnos nem sok
pénz jutott az utóbbi években. A
tolózárak nem használhatóak, átenged-
nek. A nem megfelelõ tolózáraknak
köszönhetõ az, ha a településen
csõtörés van, sehol sincs víz. Mûködõ
tolózáraknál nem kellene mindenkinek
„szenvedni” egy csõtörés miatt, hiszen
azokkal kiszakaszolható lenne a prob-
léma. A gerincvezetékek tisztításához,
a nálunk alkalmazott szivacsos
csõtisztításához elengedhetetlenek a
jól mûködõ tolózárak. A tavaszi
idõszakban, próbaként a szõlõhegyi
vezetékszakasz szivacsos csõtisztítását
el tudtuk végezni, hiszen ez a rendszer
még fiatalnak mondható. A tolózárak
mûködnek. Az itt szerzett tapasztalat
megerõsített minket abban, hogy a
községben is meg kell a vezetékeket
tisztítani. Ennek finanszírozására már
történtek egyeztetések a település
vezetõjével. A bekötõ-vezetékek
javarészt még vasbekötések.
Szükséges lesz az ütemezett cseréjük.
A tûzcsapok állapota is megköveteli,
hogy költeni kell rájuk a biztonság
érdekében. Tehát, van és lesz mit
tenni.

A felhasználók hova fordulhatnak,
ha gondjuk van?

Helyi kollégáink állnak ren-
delkezésükre, õk tudnak segíteni,
illetve tájékoztatást adni a településen.
Minden olyan nyomtatvánnyal ren-

delkeznek, ami szükséges lehet. Az
üzemeltetés közvetlen végzõje, a
Fejérviz ZRt.-n belül a Sárbogárdi
Üzemmérnökség. Ügyeleti idõben is
elérhetõek vagyunk, folyamatos
diszpécserszolgálatot mûködtetünk
Sárbogárdon. A sárbogárdi diszpécser-
szolgálat telefonon 25/460-101-es
telefonszámon elérhetõ. Persze, ha
valaki épp Székesfehérváron van, és
ott menne be az ügyfélszolgálatra, azt
is megteheti.

Az elmúlt idõszakban sok helyen hal-
lani, hogy ellopják a vízmérõket,
lopják a vizet. Ezzel kapcsolatosan
mit lehet tudni?

Igen, sajnos több településen is fordult
elõ ilyen esetünk, hogy ellopták a
vízmérõket. A törvényi szabályozás
szerint a bekötési vízmérõ megõrzése a
felhasználó feladata. Ha a vízmérõ
elfagy, megrongálódik, ellopják a fel-
használónak kell kifizetnie annak
pótlását, az okozott kárt.
Nagykarácsonyban is sok olyan ingat-
lan van, amely lakatlan, vagy csak
idényszerûen használják. Társaságunk
a felhasználó kérésére térítésmentesen
kiszereli és megõrzi, és szintén térítés-
mentesen kérésre visszaszereli a
vízmérõt. Javaslom, hogy a káresetek
megelõzése érdekében éljenek a fel-
használók ezzel a lehetõséggel.
A víz lopása ugyanolyan szankciókkal
jár, mint bármilyen más lopás.
Leggyakrabban a közkutakról történõ,
engedély nélküli vízvételezéssel
találkozunk. A közkutak vizét, csak az
használhatja, hordhatja, akinek a szol-
gáltatóval úgynevezett átalánydíjas
szerzõdése van. Akit vízlopáson
érünk, azt fel kell jelentenünk.
Természetesen nem azokról beszélek,
akik megállnak egy közkútnál és egy
palacknyi vizet engednek, vagy meg-
mossák a kezüket stb., hanem azokról,
akik ezzel próbálnak spórolni, vagy a
házuk elõtti virágoskertet a közkútról
locsolják.Köszönöm a beszélgetést.

Scheier Zsolt
polgármester

FejérVíz Zrt-vel interjú
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Tészta:
• 4 tojás
• 28 ek liszt
• 3-3,5 dl tej
• 1 cs sütõpor
• 4 ek cukor
• csipet só

Töltelék:
• 4-5 marék ribizli
• 3-4 ek cukor

elkészítés:
1. A megmosott, megtisztított ribizlit
összekeverjük a cukorral és a
joghurttal (nem törjük össze a ri-
bizliszemeket). Hozzáadjuk a 3 ek
lisztet. Érdemes kóstolni közben,
hogy mikor elég édes.
2. A tészta hozzávalóit egy tálban
összekeverjük.
3. Õzgerincformát sütõpapírral
kibélelünk, és egyenletesen eloszlat-

va beleöntjük a tészta egyik felét.
Ügyeljünk rá, hogy elegendõ massza
maradjon a tetejére is.
4. Megsütjük, éppen csak annyira,
hogy már nem folyik.
5. Rákanalazzuk a ribizlis tölteléket.
6. Megszórjuk panírmorzsával a tete-
jét, majd ráöntjük a maradék tésztát.
7. 200 fokon teljesen megsütjük.
8. Kihûlve málnával díszítjük, és
porcukorral meghintjük.

Jó étvágyat kívánunk!

RIBIZLIS-JOGHURTOS ÕZGERINC

Tisztelt Nagykarácsonyi Lakosok!
„A közlekedésben való biztonságos részvétel mindenkinek saját érdeke.”
Eddigi írásaimhoz hasonlóan megelõzõ jelleggel ezúttal is szeretném az önök figyelmét fel-
hívni a legjellemzõbb bûncselekmény elkövetési formákra. 
Továbbra is a legkedveltebb formája a vagyon ellen elkövetett bûncselekményeknek a
trükkös lopás. Ennek lényege, hogy az elkövetõk megtévesztik a gyanútlan sértettet,
valamilyen kitalált indokkal bekéredzkednek az udvarra, majd megkérik, hogy mutassa
meg a kertet, és ezzel elterelik a figyelmét. (Ezek az indokok néha nyilvánvalóan hamisak,
pl.: villanyoszlopot kell telepíteni a kert végébe stb.) Elõfordulhat az is, hogy valamilyen
nyereményjátékon nyert pénznyeremény átadását színlelik, majd megkérik a sértettet,
hogy váltsa fel a pénzt, mert vissza kell adni belõle. Amikor a tulajdonos elõveszi az el-
rejtett pénzét hirtelen rosszullétet színlelnek, vagy vásárlási szándékot színlelve kicsalják az
udvarra (Pl.: „Tessék mondani, van eladó tyúkja?”). Amíg az egyik elkövetõ eltereli a sértett
figyelmét, addig a társa magához veszi az értékeket majd sietve távoznak.
Szeretnék néhány közlekedéssel kapcsolatos gondolatot is megosztani Önökkel. Örömmel
tapasztalom, hogy egyre többen választják a kerékpárt közlekedési eszközként, amely
nemcsak környezetbarát de egészséges is. Ahhoz, hogy biztonságosan kerékpározzunk,
néhány alapvetõ dologra kell odafigyelni. Az útkeresztezõdéseket kellõ körültekintéssel kell
megközelítenünk, és csak akkor szabad áthaladni miután meggyõzõdtünk annak
veszélytelenségérõl. A felsõbbrendû utakról való lekanyarodás elõtt mindig gyõzõdjünk
meg arról, hogy mögöttünk nem érkezik jármû. A kanyarodási szándékunkat mindig az
adott irányba történõ karjelzéssel jelezzük, melyet idõben meg kell tenni, és közvetlenül a
manõver megkezdése elõtt abba kell hagyni. A kerékpárokat éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között (korlátozott látási viszony = köd, sûrû esõ vagy hóesés) elõre fehér
hátrafelé piros folyamatos vagy villogó fényjelzést adó lámpával kell kivilágítani. Emellett
ilyen látási viszonyok között lakott területen kívül fényvisszaverõ mellényt vagy ruházatot
kell viselni.
A közlekedésben való biztonságos részvétel mindenkinek saját érdeke.

A legutóbbi megjelent cikkben leírtak szerint ismételten szeretném felhívni a lakosság
figyelmét a középületek és azok közvetlen környezetének valamint a közterületek
tisztáságának megóvására valamint azok rendeltetésszerû használatára. 
A közterületek tisztaságának védelme közös érdekünk, kérem Önöket, hogy ezt minden
körülmények között tartsák szem elõtt.

Tisztelettel: Szabó Szabolcs r. fõtörzsõrmester
Körzeti megbízott
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HELYI  HÍREK

KKöözzssééggii KKöönnyyvvttáárr

Örömmel tájékoztatjuk az olvasni vágyókat,hogy
Nagykarácsony Község Önkormányzata közel 5
év szünet után megnyitotta a könyvtárat.
Lehetõségünk  nyílt arra,hogy a Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtárral közösen csaknem
5000 db-os jó minõségû könyvvel tudjuk kiszol-
gálni olvasóinkat.
Folyamatosan fogjuk a látogatók igényei alapján
fejleszteni a könyvállományunkat.
Könyvtári programokat írói elõadásokat,valamint
kézmûves foglalkozásokat tartanánk az adott
hónaphoz ünnephez kapcsolatosan.

Könyvtár Nyitva tartása:
Hétfõ 16.00-19.00-ig
Szerda    16.00-19.00-ig
Péntek 16.00-19.00-ig

Könyvtár a Dózsa György út 22/a szám alatt talál-
ható.
Könyvtári nyitva tartás ideje alatt 06/30-987-0029
telefonszámon lehet érdeklõdni.
Mindenkit szeretettel várunk!
Köszönjük a segítségét Feketéné Gutrai Katalin
Keti néninek, aki segítségével és szakmai
irányításával  hozzájárult a Könyvtár meg-
nyitásához.    Köszönjük szépen fáradhatatlan
munkáját.  

RÁKSZÛRÉS
Nagykarácsony Község Önkormányzata
felkérésére 2013.06.20-án megrendezésre került
az ingyenes rákszûrés. A társulásban
mûködtetetett védõnõi szolgálatot fenntartó
település (Daruszentmiklós Község Önkormányza-
ta) mind a két faluban (Daruszentmiklós,
Nagykarácsony) lehetõvé tette a szûrést a nõi
lakosság számára. A csütörtöki napon
15:30.18:00-ig kereshették fel a védõnõi taná-
csadóban a szülész nõgyógyászt (Dr. Barna
András). A védõnõi feladatokba a nõvédelem is
szerepet kap, így mint koordinátor, adminisztrátor
és szakember én (Nagy Veronika – védõnõ) is
jelen voltam a szûrésen. Nagy örömünkre idén is,
mint minden évben sokan kerestek meg minket. 

Nagy Veronika
védõnõ

HÁZIORVOSI RENDELÉS és ÜGYELET NAGYKARÁCSONYBAN

          Háziorvosi rendelő: 2425 Nagykarácsony Petőfi S. u. 34.

Tel: 507-217

Hétfő 8-11.30 és 15.30-16.00
Kedd 8-12
Szerda 8-12
Csütörtök 8-12
Péntek 8-12

Előjegyzés  a következő napokra  kérhető a rendelési idő alatt. A többi beteget sorszám alapján
fogadjuk.

Helyettesítés, szabadság miatt a rendelési idő változhat. 
A változás a rendelő ajtaján olvasható.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig,
munkaszüneti és ünnepnapokon: 8 órától másnap reggel 8 óráig van a központi ügyelet.
A központi ügyelet helye  NAGYVENYIM Fő út. 45.   

 HÁZIORVOSI RENDELÉS

KÖZPONTI ÜGYELET

Telefonszáma: 25/506-201



SPORT,  INFORMÁCIÓK

Karácsonyi hírharang 2013. július                                                                                                                             11

Befejezõdött a 2012-2013-as labdarúgó szezon
csapataink számára. Ifistáink a 3., felnõtt csa-patunk
pedig a 4. helyen végzett.
Gratulálunk!
A bajnoki szezont egy jól sikerült "Egészség és
Sportnappal" zártuk,ahol kicsik és nagyok sportol-
hattak,focizhattak és kellemesen tölthették a szom-
bati napot.Köszönet a résztvevõknek és a
segítõknek! Az idei évben a focisták közül Szabó
Márton és Simon Zsolt kapott jutalmat az egész
évben végzett munkájáért. A felnõtt csapatból Idei
Jenõ és Németh Tibor úgy döntöttek,hogy szögre
akasszák a cipõjüket,így a következõ évben csak
lelkes szurkolóként számíthatunk rájuk.Köszönjük

az eddigi munkájukat! Nem sok idõt tudunk
pihenéssel tölteni hiszen a 2013-2014-es bajnokság
augusztus 4.-én kezdõdik a Magyar kupa for-

dulókkal,majd augusztus 18-án kezdõdik az új sze-
zon.Addig a felkészülés és a csapatok minél jobb
formába hozása a cél. Változás is történik az elmúlt
évhez képest,mert az U.19-es bajnokság megszûnik
helyette U.21-es bajnokság lesz!Természetesen
ebben is részt veszünk, reméljük sikeresen fogjuk
venni az akadályokat.
Idõközben elkészült a nagypálya világításának elsõ
üteme,így az õszi edzéseken már nem lesz gond a
hamar érkezõ sötétedés, mert a kispálya után a
nagypályánk is lámpafényes lett! A nyári hónapok-
ban mindenkinek jó pihenést,kellemes nyaralást
kívánok a labdarúgócsapat nevében,szeretettel
várunk mindenkit a következõ szezonban is
vendégként  vagy szurkolóként a sport pályára,hogy
"egy jó csapattal megcsináljuk a csodát!"

Mergl István

LABDARÚGÓ HÍREK!

Szabó Szabolcs körzeti megbízott: 
06-70-503-5200
Dr. Pálházi Gábor háziorvos: 
25/507-217, 06/30-956-4829
Nagy Veronika védõnõ: 25/249-486
Iskola: 25/507-240, 25/507-241
Óvoda: 25/507-208
Polgármesteri Hivatal:
25/507-260 központi szám
Mellékek:
11-es melléken adóügyi elõadó
12-es melléken gazdálkodási elõadók
13-as melléken jegyzõ
14-es melléken igazgatási ügyintézõ
15-ös melléken polgármester

Temetõi ügyelet: 
Dudás Vilmos 06-20-214-4947

Szabó Zoltán mezõõr: 06-30-987-018

MENTÕK: 104
RENDÕRSÉG: 107
KATASZTRÓFAVÉDELEM: 105

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
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VAKÁCIÓ

A Jó Istennek nagyon sok csodája
található földünkön. A méhész
szerencsés ember, mert eme
csodák egyikével, a méhecskével
foglalkozhat. A mézkészítõ méh az
apismellifica azon háziállataink
közé tartozik, amit csak látszatra
sikerült háziasítani. A méhcsalád
szigorú szabályok szerint éli az
életét. A termelõ méhész csak

akkor válik sikeressé ha a bea-
vatkozásai során ezeket a szabá-
lyokat betartja és nem borítja fel az

évmilliók alatt kialakult rendet. A
méhecskének van egy kellemetlen
szokása. Védekezésképpen szúr. A
ló megrúghat,a kutya megharaphat
, a méhecske megszúrhat.
Méhszúrás esetén a teendõ a
következõ. Szúrás után  a bõr-
felületen található méregtömlõt (ful-
lánkot ) az ujjunkkal azonnal
dörzsöljük szét. Minél gyorsabban

cselekszünk, annál kevesebb
méreg jut a szervezetünkbe. Az
esetleg fellépõ duzzanat elkerülése

érdekében maszírozzunk a
bõrünkbe szétmorzsolt petrezse-
lyemzöldet. Sokat segíthet a kalci-
um tartalmú pezsgõtabletta elfo-
gyasztása. Ha súlyosabbnak látszó
allergiás panaszokat észlelünk,
azonnal forduljunk orvoshoz. Aki
biztosan tudja, hogy allergiás,
lehetõség szerint ne menjen
méhészet közelébe. Ha méhe-
cskével találkozunk maradjunk nyu-
godtak.Ne kezdjünk csapkolódni ,
mert nem mi leszünk a gyorsabbak.
A méh sokkal fürgébb, mint mi és a
szúrást nem kerülhetjük el. Ha bár-
milyen méhecskével kapcsolatos
gondunk,problémánk van keressük
fel a településünkön dolgozó
méhészek valamelyikét. Óvatosan
használjuk a  permetezések során a
rovarölõ szereket. Tartsuk be a
méhkímélõ technológia szabályait,
hogy felelõtlenül ne okozzunk méh-
pusztulást. Ne felejtsük el, hogy
minden harmadik falat élelmiszer
amit elfogyasztunk , méhmeg-
porzás nélkül nem kerülhetne az
asztalunkra. Írásom következõ
részében szeretném majd ismertet-
ni a méhecske által elõállított
gyûjtött termékeket
(méz,propolisz,virágpor,méh-
méreg,méhpempõ) amiknek
nagyszerû élettani szerepe miatt
ajánlatos a rendszeres fogyasztása.

Papp László

VAKÁCIÓ
június 14.-én a 8. osztályos diákok be-
fejezték tanulmányaikat iskolánkban. 
Szeptemberben már ezek a diákok egy
kicsit felnõttebbé válva ki-ki egy új
iskolában folytatja a munkát. Elõbb azon-
ban minden diák élvezze a jól
megérdemelt vakációt!
Jó pihenést kívánunk az iskola nevében!

Isten patikája
A szépítõ,gyógyító méz ,propolisz és társaik.


