KARÁCSONYI
HÍRHARANG
A

N A G Y K A R Á C S O N Y I

Ballagás 43 évvel ezelõtt
Szeptember 28-án az iskolában osztálytalálkozóra jöttünk
össze.1970-ben ballagtunk,osztályfõnökünk Grabarics Sándor volt.
Az egyik volt osztálytársunk halálakor döbbentünk rá, hogy már
heten elmentek közülünk,úgy, hogy szinte nem is találkoztunk
egymással az iskola befejezése óta. Elkezdtük szervezni az összejövetelt. Jó volt a telefonon keresztül hallani a hajdani gyerekeket.
Érdekes reakciókat tapasztaltunk. Volt aki örömmel igent
mondott,volt aki az egészet valamilyen hivatkozással elutasította.
Volt aki a határozott ígérete ellenére sem jött el.
Kíváncsisággal teli feszültséggel gyülekeztünk az iskola udvarán.
Nagyszerû érzés volt látni a régi osztálytársakat. 33 fõbõl 10-en
jelentünk meg. Ez szomorúsággal töltött el bennünket, még akkor is
ha a hét meghalt társunkat leszámítjuk. De ez a tíz legalább akart
találkozni a többiekkel és ez nagyon jó volt. Megtisztelt bennünket
Budai Éva tanító néni és Nyuli Feri bácsi.
Aki még nem volt ilyen találkozón, az el sem tudja képzelni azt a
hangulatot ami ekkor kialakult. Öröm volt látni, ahogyan ezek a
majdnem 60 éves felnõttek hogyan válnak pillanatok alatt fecsegõ,
nevetgélõ gyerekekké.

Utána végigmentünk régi iskolánk folyosóin,benéztünk néhány tanterembe és örültünk a frissen elkészült vizesblokknak. Olyan osztálytársunk is volt aki 43 évvel ezelõtt járt utoljára az épületben. A jól
sikerült ismerkedés után egy finom ebéddel és néhány pohár itallal
zártuk a napot. A jókedvû sztorizás,beszélgetés ,fényképnézegetés
még sokáig emlékezetessé tette ezt a napot. Örültünk azoknak, aki
eljöttek. Akik nem jöttek el bánhatják, hogy egy szép nappal és
nagyszerû élménnyel lettek szegényebbek.
Papp László

XXIII. évfolyam 3. szám

Ö N K O R M Á N Y Z A T

2013. október

K I A D V Á N Y A

Szüreti felvonulás 2013

Szüreti bál
Nagykarácsony Község Önkormányzata
szeptember 21-én szüreti felvonulást és bált
szervezett.
9. 00-kor Bíróné kikérésével indultak a
szüreti események.
9. 30-kor indult a felvonulási menet az
iskola udvaráról, 85 fõvel 7 lovas kocsival,
1 hintóval, valamint 8 csikóssal.
A községben 14 megállóhelyen szívélyes
vendéglátással várták a felvonulókat,
akik tánccal és jókívánságokkal köszönték
meg a vendéglátást.
A szüreti felvonulást esti bál zárta, ahol a
talpalávalót Horváth Csaba szolgáltatta
hajnali 5.00-ig.
Ezúton megköszönjük azoknak a
segítségét, akik a szüreti mulatság
elõkészítésében és lebonyolításában
támogattak bennünket.

KÖZÉRDEKÛ

Tisztelt Nagykarácsonyi
Lakosok!
Nagykarácsony
Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2012 augusztusi ülésén új
köztisztasági rendeletet fogadott el, melyet az
idei év márciusában módosított.
A
rendeletben
szabályozásra,
majd
módosításra került az avar és kerti hulladék
égetésének idõpontja. Az erre vonatkozó
szabályozást minden háztartásba eljuttattuk.
Ismételten felhívom a figyelmet, hogy kerti
hulladékot, avart száraz állapotban hétfõn,
szerdán és pénteken 15 és 21 óra között csak a
tulajdonos ingatlanán lehet égetni. Közterületen
az érintett ingatlan elõtt, útszélén, árokban az
égetés még a fenti idõpontokban is tilos!

tartsa be és ne tegye szükségessé a szankció
alkalmazását.
Tájékoztatni kívánom a továbbiakban arról is a
lakosságot, hogy a képviselõ-testület 2012.
novemberében megalkotta a temetõrõl és a
temetkezés rendjérõl szóló rendeletét, melyet
minden ingatlan tulajdonos részére eljuttatunk.
A rendeletben szabályozásra kerültek a sírhely
és temetõi díjak. Ezek a következõk:
1. Sírhely díjak:

- egyes sírhely
5.000 Ft (25 év)
- kettõs sírhely
10.000 Ft (25 év)
- urnafülke egyes
25.000 Ft (25 év)
- urnafülke kettõs
40.000 Ft (25 év)
- urnasírhely
5.000 Ft (25 év)
- sírbolt
70.000 Ft (60 év)
50.000 Ft (60 év)
A rendelet a fentieken túl még az ingatlan - urnasírbolt
3.000 Ft (25 év)
tulajdonosokra
vonatkozóan
további - gyermeksírhely
Az újraváltási díj mindenkor megegyezik az
kötelezettséget is ír elõ, ezek a következõk:
újraváltás idõpontjában érvényes megváltási
Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles díjjal.
gondoskodni:
a) az ingatlan tisztántartásáról, mûvelésérõl, 2. Üzemeltetési hozzájárulási díjak:
gyomtól, gaztól, vadon élõ bokortól – különös
a.) Temetkezési szolgáltató hozzájárulási díja:
tekintettel a parlagfûtõl – való megtisztításáról,
b) az ingatlan elõtti járdaszakaszon (járda - Ravatalozói díj temetésenként 5.000 Ft
1.000 Ft/nap
hiányában 2 m széles területsáv) a hó - Hûtõhasználati díj
eltakarításáról, síkos járdarészek szórásról, b.) Vállalkozók hozzájárulási díja
valamint a gyom és gaztól való megtisztításáról, - napi munkavégzés esetén víz- és
a járda melletti zöldsáv gondozásáról, az energiahasználat igénybevételével 5.000 Ft/nap
- víz- és energiahasználat nélkül napi
ingatlan elõtti élõ sövények, fák ápolásáról
c) a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának munkavégzésért 2.500 Ft/nap
biztosításáról, az ingatlan elõtti árok
Fenti díjak az általános forgalmi adót nem
tisztántartásáról,
d) az ingatlan elõtti közterületen és az tartalmazzák!
ingatlanról közterületre kihajló fák, bokrok
legallyazásáról, annak érdekében, hogy a Kérem a Nagykarácsonyi temetõben 1988. év
elõtt elhelyezett elhunytak hozzátartozóit, hogy
közlekedést ne akadályozza.
amennyiben a lejárt sírhely megváltásról a mai
Az égetéssel kapcsolatban nagyon sok napig nem gondoskodtak, szíveskedjenek azt a
Közös
Önkormányzati
lakossági
bejelentés
érkezett,
ezért Nagykarácsonyi
ismételten kérem a lakosságot, hogy a fenti HIVATALBAN MIELÕBB RENDEZNI.
szabályokat saját és lakótársai érdekében
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SZABÓNÉ NYIGRÉNYI JUDIT
JEGYZÕ
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GYÁSZ HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Vári Fábián László:

Halottak napja
Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

Özv. KERESZTES
MIHÁLYNÉT

NYÚL JÓZSEFET

utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Hálásan köszönjük háziorvosunk
Dr. Pálházi Gábor lelkiismeretes,
gyógyító munkáját.

utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Hálásan köszönjük háziorvosunk
Dr. Pálházi Gábor lelkiismeretes,
gyógyító munkáját.
Gyászoló család

Gyászoló család

*******

Békére jár
a nap órája lassan,
a kardokat lerakták
mind az angyalok.
Vert sereg vitéze,
a mennybe ne menj be!
Ott a krónikát
már tenélküled írják,
az a fényesség fenn
nem neked ragyog.

*******
Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

VARGA ELEMÉRT

Özv. BOGDÁN MIHÁLYNÉT

utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Hálásan köszönjük háziorvosunk
Dr. Pálházi Gábor lelkiismeretes,
gyógyító munkáját.

Hálásan köszönjük háziorvosunk
Dr. Pálházi Gábor lelkiismeretes,
gyógyító munkáját.

Gyászoló család

Gyászoló család

*******

*******

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

Ezúton köszönöm Mindenkinek, aki
bármilyen módon segítette Édesapámat,
Németh
Mihályt,
akár
útbaigazítással, akár néhány kedves
szóval.
Köszönöm
testvérének,
Németh Istvánnak, hogy mellette volt,
segítette
mindenben,
valamint
köszönöm Gölléné Zsuzsának és Kis
Erika családgondozónak mindazt,
amiben segítségünkre voltak. Hálás
köszönet Dr. Pálházi Gábor háziorvosnak a lelkiismeretes munkájáért.

NÉMETH MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Hálásan köszönjük háziorvosunk
Dr. Pálházi Gábor lelkiismeretes,
gyógyító munkáját.

Fölzúgnak a fáklyák!
Valahol most tor van felzendül a lomb közt
halotti halk zene
Összeszisszennek
a hüllõk lenn a porban:
holtak hazájára
inni illene!
De az én kupámat
árvíztajték tölti,
béke veled, Isten,
Isten veled, Földi!
S rakétáit gyújtja,
startra kész a Göncöl
a Sarkcsillagon túlra.
Utasa én vagyok.
Ésaiás, Jónás, Náhum mind elmúltak,
mint magvuk szakadtával
majd a magyarok.

Gyászoló család
Németh Beatrix
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EGÉSZSÉG

ISTEN PATIKÁJA
A szépítõ, gyógyító méz, propolisz és társai
Kedves Olvasó!
Írásom második részében a méhészeti termékekrõl
szeretnék néhány mondatot írni,erõsen rövidítve, ugyanis
ennek a témának több kötetnyi irodalma van. A méhészeti
termékek fontosságára már a bibliában is olvashatunk
utalást, amikor az Úr a zsidókat tejjel,mézzel folyó
kánaánba vezette. A régebbi korok embere nagyon sok
mézet fogyasztott. A mai világunkban a mézet kiszorította a rendszeres használatból a répából kivont kristálycukor. Sajnos sokan a mézet csupán édesítõszernek tekintik. Nem csak az, sõt!!! Élettani jelentõsége nem az
édességében rejlik, hanem az egyéb összetevõiben. A méz
többféle
cukrot
(gyümölcscukor,szõlõcukor)szerves,szervetlen savakat,vitaminokat(B,C,E,K)nyomelemeket, esszenciális aminosavakat
tartalmaz és még rendelkezik antibakteriális hatással is. A
méz rendszeres használatával megfelelõ állapotba tudjuk
tartani az immunrendszerünket, tehát a szervezetünket. A
méz kristályosodása nem azt jelenti, hogy hamis termékkel van dolgunk. Ebben az esetben a szõlõcukor
molekulák kristályosodnak ki, amit legfeljebb 40 fokos
vízfürdõbe téve vissza tudunk fordítani és újból folyékony
lesz a mézünk. Nem szabad forralni , mert az értékes
beltartalmi alkotóelemei tönkremennek. A mézet hölgyek
bõrregenerálás céljából arcpakolásként is elõszeretettel
használják. A kozmetikai ipar széles körben alkalmazza.

Nagyon sok fajta mézzel találkozhatunk. Mindegyiknek
más-más gyógyító hatása van. Ne sokalljuk a méz
kiskereskedelmi árát! Egy kilogramm mézet megkapunk
kettõ doboz cigaretta áráért. Egy kilogramm méz az
iskolás gyermekünk szervezetét - ha rendszeresen naponta fogyassza - egy hónapig erõsíti. Ennek ismeretében
drága a méz? Ugye nem ?
Következõ nagyon fontos termék a propolisz, amit a
méhecskék a fák rügyeirõl gyûjtve visznek be a kaptárba.
A propolisznak baktériumellenes, hegképzõ, immunológiai fertõtlenítõ hatása van. Általában
tinktúra formájában, vagy mézbe keverve használjuk. A
kozmetikai és gyógyszeripar nagyon fontos természetes
alapanyaga.
Ijesztõen hangzik a következõ termék, a méhméreg. A
reumatikus és izületi fájdalmak klasszikus gyógyszere. Mi
méhészek sokféle betegséget kaphatunk, de az
elszenvedett méhszúrások miatt reumások ritkábban
vagyunk.
A méhpempõt ,amellyel a méhecskék a királynõt etetik
biológiailag csodálatosnak tartjuk. Kozmetikai és gyógyszeripar sokrétûen al-kalmazza.
Kedves Olvasó !
Mivel hitem szerint minden élõlény Isten teremtménye,
így a méhecske által elõállított termékek Isten patikájának
részét képezik. Fogyasszuk ennek a patikának a termékeit
és vigyázzunk a „PATIKUSRA” a méhecskére.
Ne feledjük, hogy minden harmadik falat élelmiszer, amit
elfogyasztunk, méhmegporzás nélkül nem kerülhetne az
asztalunkra.
Papp László

Méhész családi nap Nagykarácsonyban
Augusztus 11-én, immár hatodik alkalommal került sor a Dunaújvárosban és a
környék településein lakó méhészek
találkozójára. Eljöttek hozzánk fiatal
méhészcsaládok gyerekekkel, idõsebb házaspárok unokákkal. Az ebéd nagyon finom
csülökpörkölt volt. Jó volt látni a repetázó
gyerekeket és felnõtteket. A méhészfeleségek sokféle „hamubasült” pogácsát és
minden más finomságot sütöttek. Kellemes
hangulat, vidám beszélgetések. Majdnem
százan jöttünk össze .Jó volt megtapasztalni
az összetartozás ezen jeleit. Összetartoznak a
méhészek összetartoznak egy település
lakói. Amikor lehetõség és alkalom van rá
jöjjünk össze, legyünk együtt mi nagykarácsonyiak. Mutassuk meg hogy jó együttlenni!
Papp László
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NEMZETI

ARAD, MAGYAR GOLGOTA
1849 október 06-án Haynau Aradon
kivégeztetett
13
tábornokot
és
Budapesten Magyarország felelõs miniszterelnökét. Értelmetlen kicsinyes
bosszú
eredményezte
ezeket
a
kivégzéseket. Az olasz hadszíntéren
Ferenc József kegyet gyakorolt , amikor
általános amnesztiában részesítette a levert felkelés résztvevõit. Velünk szemben

részt vettek a harcban és sajnos mindig
voltak mártírjaink is . A hatalom bosszút
áll az emberek pedig emlékeznek. Az
emlékezést nem lehet leverni. Az
emlékezés erõt ad. A hatalom errõl
mindig megfeledkezik. Krisztus halála a
Golgotán a feltámadást az új életet jelentette,a hõsök áldozata új erõt és szellemi
feltámadást eredményezett. Vérrel nem

Közérdekû
telefonszámok
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

példát akart statuálni, mert a magyarokat
egyedül nem tudta elcsendesíteni.
Hatalmas orosz haderõt volt kénytelen
segítségül kérni és ezt a tényt meg kellett
torolni. A magyar szabadságharc nem
elbukott, hanem a túlerõ leverte.
A honvédsereget nagyszerû katonák
vezették. Volt közöttük magyar, német,
osztrák, szerb, horvát, kisnemes, polgár,
és fõnemes, dúsgazdag és elszegényedett,
barátok és ellenfelek, de egyben azonosak
voltak. Hõsiesen harcoltak a magyar
szabadságért, nemzeti függetlenségünkért
és ezért meghozták a legnagyobb áldozatot, amit ember hozhat,vállalták a halálbüntetést. Emelt fõvel mentek a vesztõhelyre. Halálukkal a hatalom megfélemlíteni akart, de pont az ellenkezõjét érte
el. A magyarok emlékezetében minden
értelmetlenül kivégzett ember emléke
erõsítõleg hat a hazaszeretetre és az elnyomók elleni harcra. Amióta I.
Szulejmán betette lábát hazánk földjére,
nekünk mindig harcolnunk kellett az
aktuális birodalommal szemben. Ez sokszor élet-halál harccá vált. A tét szinte
mindig a függetlenségünk , nemzeti identitásunk,magyarságunk megtartása volt.
Hála Istennek mindig voltak nagyszerû
emberek, akik a harc élére álltak, vagy
Karácsonyi hírharang 2013. október

lehet a hatalmat megtartani. A vér csak
erõsíti a gyalázatot, amit aztán az elnyomott nemzet nem felejt el. Ezek az
események szinte kísértetiesen megismétlõdtek 1956-ban.Nekünk azokból az
idõkbõl is van mire és van kikre
emlékeznünk. Azokat az eseményeket
sem feledjük. Az akkori hõsõkre is
emlékezünk, mert õk is legyõzték a halált
azzal, hogy képesek voltak meghalni a
hazájukért. Az aradi 13-ak egyike
végignézett a kivégzendõk során és ezt
mondta:”Szép kis deputáció megy az
Úristenhez, hogy a magyarok ügyét
képviselje”. Minden áldozat képvisel
bennünket ott fenn és erõsít itt lent.
Emlékezünk azért, hogy áldozatuknak
értelme legyen .A golgotai áldozatuk
hozza meg a szellemi feltámadást és mindenkor védjük meg hazánkat,nemzetünket. Lahner György aradi vértanú, aki
német létére a szabadságharcban a mi
oldalunkon harcolt és a magyar nyelvet
csak törve beszélte, az általa szervezett
gyárakban készített ágyukat a következõ
felirattal öntette:”Ne bántsd a magyart”.
Papp László

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:
06-30-987-0618
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HELYI HÍREK

Szent István
Magyarok Nagyasszonya
Templomunk búcsúja
A Krisztushitre tért magyarok mennyei királynõnek tisztelték Szûz Máriát. Megerõsítette
õket hívõ tiszteletükben Szent István király,
amikor elmerülve a gondban, hogy kire maradjon halála után az ország, a nép és az egyház
vezetése, istápolása. Szûz Mária oltalmába ajánlotta önmagát és királyságát. Ettõl kezdve a magyarok Jézus és Mária nevét kiáltva védték
életüket, hitüket és hazájukat.
1083 augusztus 20-án Szent László a lovagkirály
pápai engedéllyel Istvánt,Imrét és Gellert
püspököt oltárra emelte és ezzel megtörtént a
szentté avatásuk. Évszázadok teltek el Szent
István kultuszának ápolásával. Történelmünknek
volt egy rövid idõszaka, amikor Szent Istvánból I.
Istvánt csináltak. Ez az idõszak sem tudta letaszítani arról a dicsõséges trónról, ahova a hálás
utókor emelte. Szent királyunkat tisztelet és
szeretet övezte, egészen ez év augusztus 20.áig, amikor arra érdemtelen rendezõ és
színészek Szegeden a Dóm elõtti téren megpróbáltak sárba taposni mindent, ami érték és
szent volt minden magyar számára. Szent István
ezt is túl fogja élni. Rá mindig emlékezni fogunk.
A rendezõt és a színészeket hamar el tudjuk felejteni.
1936-ban
a
zirci
apátság
felépítette
Karácsonyszállás templomát. Az oltár mögött
Szent László és Szent Imre szobrát láthatjuk. A
két szent között az oltárképen a nagy király felajánlja a koronát és országát Szûz Máriának. Ezt a
csodálatos eseményt ünnepeljük a templomunk
búcsúján. Amikor a búcsúról hallunk ne csak a
vásári forgatag jusson eszünkbe, hanem a magyarok Nagyasszonya, aki Szent István kérésére
pártfogásába vette hazánkat és a magyarságot.
Kegyes szemeiddel
Tekintsd meg népedet
Segéld meg áldásra
Magyar nemzetedet.
Magyarországról
Édes hazánkról
Ne feledkezzél el
Szegény magyarokról.

Önkormányzati hírek
Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselõtestülete 2013. június 27-én megtartott ülésén az alábbiakról döntött:
Fejérvíz Zrt-tõl 2013. évben befolyó bérleti díjból bruttó
1.260.000.- Ft-ot felújítási munkálatokra, tolózárak
cseréjére fordít. A fennmaradó 600.000.- Ft-ot pedig
rendkívüli események megoldására fogja fordítani a
szolgáltató.
Elkészült a helyi piac rendeletünk, amelyben szerepel, hogy
a helyi termelõk ingyen árulhatnak a piacon.
Iskolai közétkeztetési szerzõdés 2013. június 30.-ával lejárt.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a közétkeztetési
szerzõdést 2014. június 30-ig meghosszabbítja. Továbbra is
lehetõség van arra, hogy a lakosság is igényelhet ebédet,
amelynek ára 559.- Ft. Az ebéd igénylést az iskolai tálaló
konyhán lehet intézni.
2013. augusztus 8-án rendkívüli képviselõ-testületi
ülésen döntés született, hogy a település közigazgatási
határán belül az Alba Volánnal újból biztosítjuk a helyi
járatos közlekedést szõlõhegyen 2013. augusztus 15.
napjától.
2013. szeptember 16-án megtartott képviselõ-testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:
Besenyei János képviselõ lemondott képviselõi tisztségérõl, ezért a megüresedett képviselõi helyre a 2010.
évi önkormányzati választáson helyi képviselõnek indultak közül a sorban következõ lép. A soron következõ
képviselõ jelölt Fekete István, aki a felkérést elfogadta,
majd az ülésen esküt tett.
Bognár József mezõfalvi vállalkozó felmondta a
szerzõdést
folyékony
hulladék
elszállítására
vonatkozóan. A település nem maradhat ellátatlanul,
ezért felvettük a kapcsolatot a Liquid Porter Kft-vel, akik
ideiglenes jelleggel a versenyeztetési eljárás lefolytatásáig a településen végzik a folyékony szennyvíz szállítást, bruttó 1800.- Ft-ért.
Térfigyelõ kamerarendszerre adtunk be pályázatot.
Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de településünk
nem szerepel a nyertes pályázatok listáján.
Közvilágítás! Kérjük jelezzék a Polgármesteri
Hivatalban, amennyiben az éjszakai közvilágítás nem
mûködik. Az önkormányzat jelzi a hibát a szolgáltatónak, akik a bejelentéstõl számított 14 napon belül
elhárítják a hibát.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a temetõ nem
õrzött! Mindenki saját maga felel a sírokon elhelyezett értékeiért.

Papp László

KARÁCSONYI HÍRHARANG
Kiadja: Nagykarácsony Önkormányzata 550példányban
Felelõs kiadó: Papp László, Felelõs szerkesztõ: Nagy Jánosné,
Szerkesztõség címe: Községi Könyvtár Nagykarácsony, Petõfi S. u. 27. Tel.: 25/507-250
Készítette: Rolling Nyomda Bt. Tel.: 25/504-020 www.rollingnyomda.hu
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Scheier Zsolt
polgármester
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E-mail: hid@hid-egyesulet.hu
Honlap: www.hid-egyesulet.hu
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BIZTONSÁG

Közbiztonsági hírek
Tisztelt Nagykarácsonyi lakosok!
Ismét eljött az õsz, megkezdõdik a fûtési szezon. Elöljáróban
engedjenek meg egy ezzel kapcsolatos gondolatot. Az 1974.
évi I. törvényt felváltotta a 2012. évi C. törvény a Büntetõ
törvénykönyvrõl. E törvény 370. § (2). bek. bi) pontjának
értelmében lopás bûncselekményét követi el az is, aki
szabálysértési értékre erdõben tiltott fakivágással követi el
azt. Ez lehet akár egyetlen fa is.
Az õsz elmúltával következik a karácsonyi ünnepeket
megelõzõ idõszak, amikor - több éves tapasztalat alapján
elmondható - megszaporodnak a vagyon elleni bûncselekmények. Rövidülnek a nappalok, december 21-ét
megelõzõen már délután 15 óra után elkezd besötétedni. A
bûncselekmények elkövetõi ezt az idõszakot használják ki,
mivel ilyenkor már kisebb az utcákon a forgalom, a korlátozott látási viszonyok miatt kisebb lebukás veszélye.
Megnövekednek a besurranással elkövetett lopások, ekkor a
sértett figyelmetlenségét kihasználva észrevétlenül bemennek a házba és eltulajdonítják az értékeket. A fenti idõszakban elõfordulhat az is, hogy a sértettek nincsenek otthon,
ekkor az ajtót vagy az ablakot befeszítve több értéket tudnak
eltulajdonítani. Erre tekintettel kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre, kiskapukat és a
lakóházak bejárati ajtaját tartsák zárva. Ha nem tartózkodnak otthon, kérjék meg a szomszédot, hogy alkalomadtán
nézzen rá a házukra. Jó megoldás lehet a bûncselekmények
megelõzésében és felderítésének elõsegítésében a riasztó
esetleg biztonsági kamerarendszer mûködtetése az ingatlanokban.
Egész évben elmondható, hogy az autóban látható helyen
hagyott értékek mindig kiváló lehetõséget nyújtanak a
bûnözõk számára az alkalmi lopások elkövetésére. Ezért

Képünk illusztráció

arra kérem Önöket, hogy az autóikban látható helyen semmi
esetre se hagyjanak értékesnek tûnõ tárgyakat, vagy olyan
holmit, amely ilyesmit tartalmazhat.
Az idõjárási körülmények változásait érdemes figyelemmel
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követni, a tél beállta elõtt érdemes jármûveink mûszaki
állapotát szakember által ellenõriztetni. A gépkocsik hûtõfolyadékának ellenõrzése mellett ajánlott különös figyelmet
szentelni a világító és fényjelzõ berendezések, a fékek
valamint a gumiabroncsok állapotának. Ne feledjék, a nyári
gumiabroncsok tapadása +7C fok alatt nem kielégítõ.
Szolgálataim során továbbra is elérhetõ vagyok a 06-70/5035200-as telefonszámon, egyéb esetben kérem hívják a 107es, vagy a 112-es ingyenesen hívható segélykérõ telefonszámokat,
illetve
közvetlenül
a
Dunaújvárosi
Rendõrkapitányságot a 06-25/510-510-es helyi tarifával
hívható telefonszámon.
Szabó Szabolcs
r.fõtörzsõrmester
körzeti megbízott

Mezõõrség
Örömmel értesítem a külterületi szántóföldek és erdõk
gazdáit, hogy ez év júliusában megkezdtem mezõõri feladataim ellátását. A feladatok ellátását az elsõ idõszakban
megnehezítette az engedélyek és a technikai eszközök
beszerzése, ám ezek az elsõ hónap végére megoldódtak.
A megszerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a
vagyonbiztonság a mára már a külterületeken is kielégítõ,
a mezõõrség fennállása óta jelentõsen visszaszorult a terménylopások száma.
Visszaszorulóban van a kommunális hulladékok illegális
lerakása, amely a 2012.évi II. törvény 196. §. (2).
bekezdése alapján szabálysértésnek minõsül, súlyosabb
esetben a Büntetõ törvénykönyv 248. § A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bûncselekmény
elkövetését is felvetheti.
A szolgálataim során azt tapasztaltam, hogy a külterületeken leginkább a szomszédos területekrõl járnak át
gyanús emberek. A hasonló egyének figyelemmel
követése céljából kérem Önöket, hogy mindenképpen
értesítsenek a 06-30/987-0618-as szolgálati telefonszámon. Egyéb a közbiztonságot a település belterületén
súlyosan veszélyeztetõ események kapcsán is értesíthetnek, ezekben az esetekben megteszem a szükséges
intézkedéseket vagy értesítem az intézkedésre jogosult
hatóságot.
Egyre több közös szolgálatot tudunk teljesíteni a helyi
körzeti megbízottal.
Tisztelettel: Szabó Zoltán mezõõr és Szabó
Szabolcs r.ftõrm. körzeti megbízott

Karácsonyi hírharang 2013. október

SPORT, ALAPÍTVÁNY

NYÁRBÚCSÚZTATÓ
Nagykarácsony Község Önkormányzata augusztus
31-én nyárzáró rendezvényt tartott, melyen a lakosság
legkisebbjei és legidõsebbjei is képviseltették
magukat.
Népi játékok, kézmûves foglalkozások, ügyességi
versenyek, kispályás foci, röplabdázás szórakoztatta a
gyerekeket és felnõtteket.
Napközben palacsinta, gofri, lángos dinnye várta a
jelenlévõket.
2döntetlen) mellett az elsõ helyen áll!Gratulálunk
bízunk a jó folytatásban.

Este kareokival és discóval búcsúztattuk a nyarat.
A visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte
magát.
Ezért hagyományteremtõ szándékkal jövõre is
megszervezésre
kerül.
Ezúton
szeretnénk
megköszönni azok segítségét, akik a rendezvény
elõkészületében és lebo-nyolításában részt vettek.

LABDARÚGÁS
Az augusztusi Magyar kupa sorozattal vette kezdetét a
2013-2014-es labdarúgó idény. Csapatunk egy jó nyári
felkészülést követõen a több mint 80 induló csapat
közül a legjobb 20-ig verekedte magát ami egy nagy
lendületetadott a bajnoki kezdetnek-Gratulálunk!
U21-es csapatunk Kajári Tibor edzõ vezetésével egy
megfiatalított csapattal vágott neki az idénynek.A fiatalok beilleszkedését az Ifi csapat rutinos "régi motorosai" nagymértékben segítik és ez a közösen elvégzett
munka eredménye a bajnoki táblázaton is
meglátszik.Az U21-es csapatunk veretlenül:(3gyõzelen
Karácsonyi hírharang 2013. október

A felnõtt csapatunk egy lendületes mindenre elszánt
csapatként küzd hétrõl-hétre.A hozzáállás,az edzéslátogatottság és az azon elvégzett munka egy egységes
csapat látványát tükrözi.A kilátogatott szurkolók mindig
13.játékos-ként bíztatják a csapatot amit a fiúk próbálnak meghálálni,köszönjük és továbbra is számítunk a
jelenlétükre!
Nagy öröm,hogy a felnõtt csapat eddig 8 mérkõzésbõl
mindig gyõztesen hagyta el pályát és így 100%-os mérleggel vezetjük a bajnoki táblázatot!
Becsületesen készülünk tovább,bízunk a sikerekben!
Az elmúlt hónapban Fekete Tamást és Szabó Mártont
köszöntöttük,akik 100.alkalommal léptek pályára
nagykarácsonyi mezben!- Gratulálunk!
Az október 6-án lejátszott mérkõzés elõtt vehették át a
tavalyi bronzérmes Ifi csapat tagjai az érmeiket amit a
közönség vastapsal fogadott és a mérkõzés
kezdõrúgásának elvégzésével ill. a csapat által aláírt
nagykarácsonyos pólóval köszöntöttük Takács
Mihályt 70.születésnapja alkalmából. Ezúton is
gratulálunk neki!
Szeretettel várunk mindenkit akinek hozzá tudunk
járulni bármilyen ünnepléséhez.

Addig is mindenkinek kellemes idõtöltést és minden
jót kívánok a sportpályán és azon kívül is a mindennapjaikban.
HAJRÁ NAGYKARÁCSONY!!!!
Mergl István
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EGÉSZSÉG

A túró és
jótékony hatásai

hetetlen, túró alapú ételei közé tartozik a körözött, a
túrós csusza, a kapros túrós lepény, s nem szabad
megfeledkeznünk a Rákóczi túrosról sem.
A fõételek közül a magyar konyhában a legismertebb
túrós étel a túros csusza, amit gyakorta tálalnak
köretként is, fõleg raguk, pörköltek mellé.

külsõ és belsõ egészség
Nem is kell messzire mennünk vagy hosszasan keresgélnünk, ha egészségünket pár házi praktikával
szeretnénk megõrizni. Elég mindössze a túróra gondolni, amely magas fehérjetartalma miatt nem csak
egyik legértékesebb élelmiszerünk, és még finom és
egészséges is. Hidratáló hatása miatt szépészeti alkalmazása is elég gyakori. A furcsaság mégis az, hogy
számos nyugati országban vagy egyáltalán nem is
ismerik a túrót, vagy teljesen másképp használják fel. A
franciák és a brit-szigetek lakói elhûlve tekintenek ránk,
amikor meglátják, hogy mi magyarok csokival leöntve
szeretjük fogyasztani, vagy csuszával, pirított szalonnával, és még egyéb számukra fura módon használjuk
fel ezt a különlegességet.
Emésztés és élettani szemszögbõl a túró nagyban
hasonlít más tejsavbaktérium kultúrával készített tejtermékhez. Rendkívül csekély a zsírtartalma, valamint
sok, magas biológiai értékû fehérjét, kalciumot és
foszfort is tartalmaz. Minimális energiatartalma és élettani hatása miatt májbetegeknek, cukorbetegeknek,
idõsebb embereknek és fogyókúrázóknak is tanácsos
a fogyasztása. A túró roppantul könnyen emészthetõ,
a szervezet könnyûszerrel bontja le, ezért használják a
gyógyításban, valamint megannyi diétában is megtalálható.
Túró, a mesés alapanyag
A túró igazi jó barát. Könnyû vele vendégváró krémet
készíteni, pogácsát sütni, süteményt tölteni, vagy ha
semmi extra ötletünk sincs, akkor egy kis gyümölccsel
elkeverve, mézzel lecsorgatva kínálni.
A túró kedvelt alapanyaga a magyar konyhának. Az
elõételektõl a fõételeken át a desszertekig igen sokféle
ételt készíthetünk belõle. A magyar konyha megkerül-

A kelt tészták alapanyagai között is helyt kaphat a túró,
mind az édes, mind a sós tészták esetében. Az édes
kelt tésztákat tölthetjük is túrókrémmel, de a palacsintaszámára is remek választás a túrókrém.
A túrós ételek sorába tartozik a túrógombóc, amit mind
sósan, mind édesen is fogyaszthatunk. A jó túrógombóc titka a tanárom szerint a pontos anyaghányad.
Eszerint 1 kg túróhoz 15 dkg búzadara és 5 db tojás
szükséges. Ha jó minõségû túrót használunk és
betartjuk az arányokat a gombócunk tökéletes lesz.
A magyarok kedvenc desszertjét, a rétest is gyakorta
töltik túróval. Mivel könnyen ízesíthetõ, így idénygyümölcsökkel, aszalt gyümölcsökkel, fûszerekkel jól
ízesíthetõ. Nagyon jó párosítás a barackos-túrós, a
málnás túrós, illetve a vaníliával, citrushéjjal ízesített
túró. A citrusfélék kihozzák a túró frissességét, s nem
csak citrommal érdemes megbolondítani. A túrónak jól
áll a lime, a narancs és a mandarin íze is, valamint az
édes krémek esetében is tehetünk hozzá – mértékkel egy kis bazsalikomot, mentát vagy citromfüvet.
Amennyiben meghoztam a kedvüket egy finom túrós
készítéséhez, várok minden érdeklõdõt, akár csak egy
kóstolásra is. Nálam igazi házi túrót kaphatnak , ami
egy kicsit több, mint a megszokott nagyüzemi.
Kisgazdaságunkban mindig ügyelünk a takarmány
minõségére, hiszen csak így lehet elõállítani jó
minõségû tejet és tejtermékeket.
Tejen és túrón kívül nagy sikere van a házi készítésû
vajunknak is.
Sok szeretettel várok mindenkit Nagykarácsonyon, a
Rákóczi utca 39/a -ban.

Némethné Ica
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OVI HÍREK

Ovi hírek
A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodában 2013.
augusztus 30-án vártuk a leendõ kiscsoportosokat
és szüleiket. Ezen a délelõttön a kicsik megismerkedhettek az ovival, az itt dolgozó felnõttekkel,
az óvoda csoportjaival, a játékokkal, az udvari
lehetõségekkel. Az óvó nénik kedves kis fogadóajándékkal várták a leendõ kicsiket. Délután fél 4-kor
pedig minden szülõt vártunk a délutáni értekezletünkre, beszélgetésünkre. Nagyon jó lehetõség
nyílt ezen a napon arra, hogy a szülõk a gyerekek
jelenlétében beszélgessenek, együtt játsszanak. Az
óvodába kerülés szinte minden gyermeknek kettõs
élményt jelent. Egyrészrõl várja a napot, mikor oviba
mehet, izgatja, vajon miféle új élményekkel fog majd
találkozni. Másrészt viszont – erre a tapasztalatra
majd csak a beszoktatási idõ után tesz szert – nap,
mint nap hosszú idõre el kell szakadnia a szülõktõl
és ez bizony nem könnyû. Az ovira való ráhangolódást már otthon is lehet kezdeni. Sokat beszélgetni, esetleg mese formájában az óvodáról, a sok
érdekes játékról, az ovisok mindennapjairól. A
legtöbb leendõ ovis anyukája elmondhatja, hogy
gyermeke hosszabb ideig is szívesen marad más
személy társaságában. Ezért a beszoktatás lényege
nem is az, hogy a gyerek megszokja anyja hiányát,
inkább hogy megismerhesse az új környezetet, a
társait, elsõsorban pedig az óvó és gondozó
néniket, akihez majd kötõdni tud. Ehhez pedig érzelmi biztonságra van szükség: az elsõ alkalmakkor
ezért szükséges a szülõ jelenléte, amely ezt a biztonságot nyújtja. És nemcsak az elszakadás nehéz.
Új felnõttekkel és gyerekekkel kell megismerkednie,
õket elfogadnia. Csoportba kerül, ahol nincs
meghatározott helye, státusza, mint a családban. El
kell fogadnia az óvoda szokás-és szabályrendszerét
is. Nem meglepõ tehát, hogy az elsõ idõszak szinte
minden gyermeknek (és szülõnek) igen nehéz, sokszor fájdalmas. Ezért nagyon fontos a fokozatos, a
gyerek tempójához mért beszoktatás. A kicsinek
idõt kell engedni, hogy édesanyja jelenlétében
megismerhesse, megszerethesse az óvó néniket,
hiszen csak ekkor jelenthet számára megfelelõ
érzelmi támogatást a másik felnõtt jelenléte.
Gyermeke beszoktatásával együtt a szülõnek is meg
kell tanulnia elfogadni ezt az új helyzetet. Fontos,
hogy bízzunk magunkban, abban, hogy gyermekünk megfelelõ önbizalommal és készségekkel
rendelkezik ahhoz, hogy jól érezhesse magát a
családon kívül is. Amikor a kicsitõl reggel el kell válnunk, soha ne csapjuk be, még a kegyes hazugság
is romba döntheti, addigi igyekezetünket a zökkenõmentes beszoktatást illetõen. Mindig rendesen
köszönjünk el tõle, még ha késésben is vagyunk.
Karácsonyi hírharang 2013. október

Tudatosítsuk benne, hogy mikor megyünk érte,
konkrétan határozzuk meg, hogy a napnak melyik
szakában, milyen tevékenység után érkezünk. Soha
ne az órához igazítsuk ezt, mert az idõfogalom
ebben az életkorban még nem automatizálódott. Ha
búcsúzáskor sír is, a társak, óvó néni és a játékok
hamar feledtetik bánatát. Ellenkezõ esetben egy
erõsebben kötõdõ gyermeknél elõfordulhat, hogy
minden percben arra vár, mikor tér vissza anya. Ha
már elbúcsúztunk tõle, ne forduljunk vissza, még ha
sír is utánunk! A többszöri elbúcsúzás és elszakadási kísérlet csak azt az érzetet erõsíti benne,
hogy rossz dolog történik vele, nincs biztonságban,
mivel az anya is bizonytalan és határozatlan. Az
anyától való elválás miatti szorongás, mindannyiunk
életében jelen volt, bizonyos fokig átestünk rajta
valamennyien. Ezt szeparációs szorongásnak
hívjuk, jelentése, ha nincs jelen az a személy, aki biztonságot ad, szorongás, félelem lesz úrrá rajtunk.
Ilyen helyzet az óvodába kerülés kezdete is.
A beilleszkedés sikere jórészt attól függ, hogy
milyen jelzéseket kap a gyermek az anyjától. A
gyerekeknek nagyon jó radarjaik vannak: minden
jelzést fognak! Ha ezek biztonságérzetet,
elégedettséget sugallnak, a gyermek is elégedetten
adja át magát az élménynek. Ha azonban az anya is
tart a helyzettõl, akkor a gyermek nyugtalansága is
mélyül. Ezért fontos, hogy az anya a legtermészetesebbnek mutassa az elválást: röviden, tömören,
határozottan. Pontosabban: ne mutassuk, mennyire
megterheli a lelkünket, a könnycsatornánkat az
elválás.
Az egészséges védekezõ reakciók mellett – sírás,
ellenkezés, bizonytalanság, félelem stb. – más
tünetek is felbukkanhatnak. Elõfordulhat, hogy régi,
levetett szokásai újból megjelennek. Nyugtalanság,
ujjszopás, hasfájás, étvágytalanság, alvászavar,
körömrágás stb. A gyerekek különbözõen reagálhatnak azonos hatásokra, viszont, ha megszokja a változásokat, kialakul biztonságérzete, sikerélménye
lesz, barátokat szerez, ezek elmúlnak, csak
türelmesnek kell lennünk. Elõfordulhat az is, hogy
néhány nap, hét elteltével az újdonság varázsa
megszûnik, rájön arra, hogy az óvoda állandó
részévé válik az életének, ezért nem akar többet oda
menni. Megszokásainkból ne engedjünk és
próbáljuk meggyõzni arról, hogy jó helyen van és
szeretik társai.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülõk a problémáikkal nyugodtan és nyíltan forduljanak az óvodapedagógusokhoz, mivel vallom, hogy eredményt
csak közösen tudunk elérni. Gyermekeinket barátságos, családias környezetben várjuk, ahol reméljük,
jól fogják érezni magukat.
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Ovisok a természetben
Szeptember 10-én volt az elsõ
közös
programunk.
Szõlõt
szedtünk, szüreteltünk, daráltunk,
préseltünk, mustot ittunk. Az
almafákat,
körtefákat
megszabadítottuk terheiktõl. Nagyon
jól éreztük magunkat. Köszönjük
Farkas Bence édesanyjának a
vendégfogadást.
Szeptember 25-én a nyugdíjas
nénik jöttek hozzánk szüreti
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dalokat énekelni. 26-án pedig a
szülõkkel közös barkács napot
tartottunk
Szeptember 27én kirándulni
megyünk a gyerekekkel és a
szülõkkel
Rácalmásra,
a
Tökfesztiválra. A buszköltségünk
ingyenes lesz, ezt pályázati
pénzbõl fizetjük.
Ebben az évben 43 fõvel indult az
évünk. A Kis Vakond csoportba

22 kisgyermek, a Kockásfülû Nyúl
csoportba 21 kisgyermek lett beírva. Ebben az évben is folytatódnak a TÁMOP-os pályázataink.
Most jelenleg az Õsz kincsei
témában dolgozunk a projekten.
A pályázat keretében el tudunk
menni
Rácalmásra,
a
Tökfesztiválra, illetve 170 000 ft
–ért tudtunk beszerezni szakmai
anyagot.
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SULI HÍREK

Hírek, események
iskolánk életérõl
Évnyitó
Iskolánkban szeptember 2-án 83 fõ tanuló kezdte
meg a tanulmányait. A kis létszám miatt össze kellett vonni az 1-2. osztályt és a 3-4. osztályt.
Az alsó tagozatos tanulók egésznapos oktatásban
részesülnek, õk délután 16 óráig tartózkodnak az
iskolában.

tatott az Önkormányzat, az egyik személy közfoglalkozás keretében dolgozott. Mint állami
intézmény szeptemberben hirdetettünk takarítói
állást a tanév végéig tartó alkalmazásra. Az álláshelyre 13 fõ jelentkezõ közül Kincses Andrásnét alkalmazza a Tankerület.
Kirándulás
Az alsótagozatos osztályoknak szeptember 30-ára
Révbérpusztára kirándulást szervezett Rabóczki
Anita. A kirándulás költségét a kézmûves szakkör
nyerte pályázaton. Sajnos az idõjárás nem volt jó,
esett az esõ, ennek ellenére nagyon jól érezték
magukat. Különösen a lovaskocsizás és a lovaglás
tetszett nekik.

1. oszt. 9 fõ osztályfõnök: Horváth Csaba
2. oszt. 9 fõ osztályfõnök: Horváth Csaba , tanító: Fülöp Krisztina
3. oszt. 8 fõ osztályfõnök: Rabóczki Anita
4. oszt. 9 fõ osztályfõnök: Rabóczki Anita, tanító: Hegedüs Szabina
5. oszt. 11 fõ osztályfõnök: Vidáné Savanyó Katalin
Az Iskola Alapítványának hírei
6. oszt. 10 fõ osztályfõnök: Bazsik Titanilla
Örömömre szolgált a kuratórium részérõl a felkérés
7. oszt. 14 fõ osztályfõnök: Orbán Istvánné
elnöki tisztségére. Szívesen vállaltam ezt a feladatot,
8. oszt. 13 fõ osztályfõnök: Péter Gyöngyi
A felsõ tagozatos tanulóknak tanulószobát biztosít
az intézményünk.
A tanév végén távozott az iskolából Bartal Orsolya,
Bálint Judit és Szabóné Vida Andrea, helyettük új
pedagógusaink Fülöp Krisztina tanítónõ, Orbán
Istvánné testnevelõ tanár és Szuszits Réka Judit
angolt oktató pedagógus.
Iskolai étkezés
Az iskolai egésznapos oktatás miatt a gyermekek
étkezését meg kellett oldani, amely feladatot az
állam az Önkormányzat feladatának tette meg.
Szeptember 1-tõl mind a 35 fõ alsós tanuló ebédel
az iskolában, az ebédet ebben a tanévben is a
dunaújvárosi Béke Étterembõl szállítják. 16-ától
tízórait és uzsonnát is kapnak az alsósok, ennek a
megszervezésével, elkészítésével a helyi óvodát
bízta meg az Önkormányzat.
Gyûjtés
Elektronikus hulladékgyûjtést és papírgyûjtést
szervezett a Diákönkormányzat az év elején. Elõbbit
elszállították 16-án, utóbbit 24, 25-én gyûjtötték
össze a gyerekek. A legnagyobb mennyiség
személyenként több, mint 3 mázsa volt, de többen
hoztak 2 mázsán felül. Köszönjük szépen a
szülõknek is a segítségét, mert nélkülük nem jött
volna össze a nagy autónyi papírhulladék.
Állás
2013 elõtt intézményünkben két takarítót foglalkozKarácsonyi hírharang 2013. október

hisz jómagam is ebben az iskolában tanultam, több
családtagom végezte itt tanulmányait és gyermekem
is jelenleg az iskola tanulója.
Elsõ nagy közös feladatunk az iskola vizesblokkjának
elkészítésének finanszírozása volt.
Ez már évek óta nagy probléma volt iskolánkban,
hogy a gyerekek kulturált körülmények között használhassák ezeket a helyiségeket, külön a lányok és külön
a fiúk. Mivel az önkormányzat felvállalta a munkák
kivitelezését és lebonyolítását, a pénzügyi hátteret az
alapítvány biztosította. Ezúton szeretném megköszönni, az Önkormányzat által nyújtott nagy segítséget,
Scheier Zsolt Polgármester Úrnak, valamint Varga
Gábor, Varga Péter, Horváth Tibor csõszerelés, Dudás
István kõmûves munka, Molnár László JKL Élelmiszerbolt villanyszerelés, akik társadalmi és szakmai
munkájukkal segítették, hogy elkészülhessen az
iskolánk új vizesblokkja, hiszen nélkülük nehéz lett
volna.
Az alapítvány bankszámláján jelenleg 614.380.- Ft van.
Az adó 1%-ból 200.325.- Ft jött össze, amit nagyon
szépen köszönünk mindenkinek, aki felajánlotta
adójának 1 %-át.
Idén is nagy örömmel fogadjuk, aki nekünk ajánlja fel
adója 1%-át.
Adószámunk: 18480665-1-07.
Elõre is köszönjük, hogy támogatják alapítványunkat,
hogy minél többet tudjunk nyújtani a gyerekeknek,
legyen szó karácsonyról, kirándulásról avagy gyereknapról és még sok minden másról.
Magyariné Horváth Katalin
elnök
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KÖSZÖNET
Ezúton

szeretném megköszönni a
Nagykarácsonyi Községi Könyvtár
nevében Varga János, Varga Jánosné
és
Czira
Juliannának,
hogy
könyveket adományoztak a helyi
könyvtárba és ezzel bõvítették a
könyvtári állományt.
Kovács Zoltánné könyvtáros

Ezúton

szeretném megköszönni Nagykarácsony Község
Önkormányzatának, hogy a szomszédomban levõ elhanyagolt
kertet lekaszálták és így allergiás panaszaim csökkentek.
Külön köszönet a három közmunkásnak, akik a 40 ºC-os
melegben végezték el feladatukat.

Karácsonyi verseny
Az elmúlt évhez hasonlóan Mikulás és karácsonyi díszítõ versenyt ismét meghirdeti az Önkormányzat. Díjazásra kerül a legdíszesebb, legötletesebben feldíszített udvar és ház.
Idei esztendõben is megrendezésre kerül az adventi
gyertyagyújtás, mely a következõ napokon és idõpontokban lesz a piactéren:
december 1. 14.00 óra
december 8. 14.00 óra
december 15. 14.00 óra
december 22. 14.00 óra
Mindenkit szeretettel
várunk!

Simon Jánosné, Bem u. 78
Köszönet

HÁZIORVOSI RENDELÉS és ÜGYELET NAGYKARÁCSONYBAN

Községünk legifjabb lakói:
HÁZIORVOSI RENDELÉS
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.

Egri Laura
Született: 2013. 08. 08.
Édesanyja: Aux Anikó, Édesapja: Egri Tamás

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

Született: 2013. 09. 13.
Édesanyja: Udvardi Laura, Édesapja: Mészáros István

Jó egészséget kívánunk!
KÖZPONTI ÜGYELET

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.

Telefonszáma: 25/506-201
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