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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 
 
 

2009. november  XIX évfolyam  11.szám 
 

Díjazták az erdő kincseiről alkotókat 
 
392 óvodás és iskolás küldte el pályázatát Holcim Hungária Zrt. által kiírt kreatív 
alkotópályázatra, melynek témája „Az erdő kincsei” volt. A felhívásra négy településről 
érkeztek szebbnél-szebb alkotások. 
A 4. alkalommal meghírdetett pályázatra összesen 10 7 mű érkezett, melyeket 4 
település, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót és Süttő iskoláiban és óvodáiban 
készítették. „Az erdő kincsei” téma ihlette az egyénileg és csoportosan készült 
rajzokat, festményeket, maketteket, kerámiákat. Az alkotásokat a térség amatőr 
művészei és pedagógusai Gelencsér Gézáné, Albert Eszter és Szlávik József 
bírálták el. 
Hihetetlenül ötletgazdag munkák érkeztek, a rajzoktól és festményektől kezdve a 
valósághű makettekig lenyűgöző módon ábrázolták az erdőhöz fűződő kapcsolatukat 
a gyerekek. A zsűrinek valóban nehéz dolga volt, hiszen az alkotások nagyon 
színvonalasra sikeredtek.” – mondta Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. 
kommunikációs igazgatója. 

 

A díjátadó ünnepségre a nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ 
színháztermében került sor. A legszebb alkotások beküldő 168 fiatal egynapos 
kiránduláson vehet részt a Magyar Természettudományi Múzeumban, míg a 49 
különdíjas rajzfelszerelést nyert, hogy tovább fejleszthesse kreativitását 
Nagy örömünkre szolgál, hogy az első díjat a bajóti nagycsoportos óvodások nyerték.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 
Az ÁNTSZ Dorogi Esztergomi 
Kistérségi Intézete sajtóközleménye: 
A térségünkben bizonyítottan H1N1 vírus 
okozta megbetegedések további 
terjedésének megelőzése érdekében az 
ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi 
Intézete felhívja a lakosság, a szülők 
figyelmét, hogy kérjék iskoláskorú 
gyermekük számára a térítésmentes 
védőoltást.  

Az oktatási intézmények 
számára lehetőség van 

továbbra is az Influenza P 
oltóanyag pótigénylésére, 
ezért gyermekük számára 
az oltóanyag igényüket 

minél hamarabb jelezzék 
az iskolák felé.  

 
Lehetőség van továbbá a 
középiskolás korosztály 
térítésmentes oltására 18 

éves korig, de a 18 évet betöltött tanulók 
számára is középiskolai tanulmányok 
befejezéséig. 
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük 
egészségének védelme érdekében 
igényeljék az oktatási intézményekben az 
oltóanyagot! 

Dr.Sári Katalin sk. 
kistérségi tisztifőorvos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Lakossági ajánlások az új influenza-járvány 
kialakulásának megelőzésére: 
Fokozottan tartsák be a higiéniai szabályokat: 

gyakran mossanak kezet 
meleg vízzel, szappannal, 

használjanak 
készfertőtlenítőt, tartsák 
tisztán a lakó-és 

munkahelyi környezetüket, gyakran 
szellőztessenek. 
Aki influenza tüneteit észleli magán, ne 
menjen a háziorvosi rendelőbe, telefonon 
vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, vagy az 
ügyeletes orvossal, aki felkeresi otthonában és 
megvizsgálja.  
Az orvos utasítása nélkül senki ne szedjen 
antibiotikumot, vagy antivirális gyógyszert.  

Megbetegedés esetén védje környezetét a 
lehetséges fertőződéstől, használjon 
szájmaszkot! 
Vírusfertőzés esetén különösen fontos, 
fokozottan betartandó higiénés szabályok: 
Köhögéskor, tüsszentéskor mindig használjon 
eldobható papír zsebkendőt, használat után 
azonnal dobja fedeles szemétkosárba. 

Lehetőleg ne 
nyúljunk a 
szemhez, orrhoz, 
szájhoz. Ha nincs 
kéznél zsebkendő, 
akkor inkább a 

könyökhajlatba, 
ne a tenyérbe 

tüsszentsen. 
A legbiztosabb védelmet az új influenza 
vírusra kifejlesztett védőoltás biztosítja, de 
fontos az alapvető higiéniai szabályok 
betartása, a vitamindús, kiegyensúlyozott 
táplálkozás, a fizikai erőnlét megtartása, 
vírusfertőzés gyanúja esetén pedig az 
otthonában történő gyógyulás. 
Az új típusú influenzáról folyamatosan 
frissített információk találhatóak az internetet 
az Egészségügyi Minisztérium (www.eum.hu) 
az ÁNTSZ (www.antsz.hu) és az Országos 
Epidemiológiai Központ (www.oek.hu) 
honlapján. 
Telefonos felvilágosítás az ingyenesen 
hívható zöldszámon kérhető: 06 80 204-217 
Az új típusú influenza-járvány 
megfékezésében a lakosság is sokat tehet 
egészségtudatos magatartásával, a 
védekezéssel. 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete 
����������������� 
SzeSzeSzeSzeretettel köszöntjük azokat a retettel köszöntjük azokat a retettel köszöntjük azokat a retettel köszöntjük azokat a 
bajóti lakosokat akik bajóti lakosokat akik bajóti lakosokat akik bajóti lakosokat akik 
novemberben novemberben novemberben novemberben 
ünneplik ünneplik ünneplik ünneplik 
névnapjukat és névnapjukat és névnapjukat és névnapjukat és 
születés napjukatszületés napjukatszületés napjukatszületés napjukat. 
 
80 éves.  
Paál Erzsébet 
Búzás Kelemen 
 
Akik örökre eltávoztak közülünk: 
� Füle Ferenc 1949 
� Vámosné Sipos Éva 1957 
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Óvodai Hírek 
„Erdő kincsei” címmel rajpályázaton, melyet a 
HOLCIM HUNGÁRIA ZRT hirdetett 
sikeresen szerepeltek a bajóti óvodások. A 
rajzverseny nyereménye egy Budapesti 
kirándulás volt 28 gyermek számára a 

Természettudományi Múzeumba.  

A kirándulás nagy élményt jelentett a 
gyermekek számára. 
 
Az elmúlt hónapban ez volt a második 
kirándulás, mert októberben a Ferihegyi 
Repülőtérre is ellátogattunk, ahol a katasztrófa 
védelem területén láttunk nagyon érdekes 
dolgokat, melyet ezúton szeretnénk 
megköszönni Bagó Lajosnak aki megszervezte 
számunkra a nem mindennapi látnivalókat. 
Programokban nem szűkölködünk az őszi 
hónapokban, 

 A Kölyökidő alapítvány  
arcfestéssel, táncházzal szórakoztatta a 
gyermekeket, erre vendégül láttuk a tavalyi 
óvodásainkat is, akik most első osztályosok. 

 

 
December 3-án a Csöpp Szinház előadását 
nézzük meg , ez egy mikulás ajándék lesz az 
óvodások számára.  

 Páldi Imréné 
Vezető óvónő 

 
��������������������� 
Október 16Október 16Október 16Október 16----án kirándulni voltunkán kirándulni voltunkán kirándulni voltunkán kirándulni voltunk a  
 

nagycsoportosokkal  a Ferihegyi Repülőtéren és a reptér 
Tűzoltósági Bázisán.  
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Betekintést nyerhettünk a reptér és a  

tűzoltók mindennapjaiba. Megnéztük, és ki is próbáltuk a 
tűzoltók kiképző eszközeit, amit a gyerekek és a szülők, 
nevelők egyaránt nagyon élveztek. Részt vettünk egy 
gyakorlógép katasztrófa mentésén, amin a gyerekekkel 
együtt az utasok voltunk. Látványos kivonulás után,  
 

szakszerű mentéssel kimentettek minket a gépből, ami 

nagyon tetszett mindenkinek. Annyi mindent láttunk és 
kipróbáltunk, hogy a nap végére alaposan elfáradtunk.   
 
Nagyszerű élményeket szereztünk gyerekek – szülők 
egyaránt, ezért köszönet a szervezőknek. 

A szülői munkaközösség nevében: Kraszlánné Dózsa 
Henrietta 

Kirándulás Abaújszántóra 

 
Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre 
Egyesület 14 tagja a Tokaj hegyvidéki 
Abaújszántóra látogatott, két napos 
bortúrára.A pincelá-togatások során 
több pincébe is ellátogattunk, ahol finom 
tokaji borokat kóstoltunk. A kirándulást 
összekapcsoltuk kulturális tevékeny-
séggel is. Megnéztük Boldogkő várát, 
melyet körbesétáltunk, ajándékot 
vásároltunk az otthoniaknak. Következő 
uticélunk  Vizsoly volt, ahol megnéztük a 
vizsolyi bibliát és meghallgattunk egy 
interaktív előadást a vizsolyi biblia 
keletkezéséről. 

Krajcsovszki Ferenc 
Egyesületi elnök 

 
Az októberi Kisbíróban már írtunk 
arról, hogy a 90 éves özv. 

Steinhausz Béláné  tanárnő  
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RUBIN diplomát kapott, illetve a Bajóti 
Önkormányzat Bajótért Díjat 
adományozott ebből az alkalomból, 
tisztelegve a falunkban végzett nevelői 
munkáért. 
A Csopakon rendezett ünnepségen a 
bajóti iskola vezetői és régi  diákjai is 
részt vettek. 
Éva néni örömmel és nagy szeretettel 
fogadta a bajótiakat, hiszen 
pedagógusi munkájának nagy részét 
töltötte településünkön. 
A tanárnő nem változott semmit, talán 
a mozgása lett nehezebb. A szelleme 
friss és eleven. Szinte részletesen 
emlékszik a régi dolgokra, a gyerekek 
„okos” beszólásaira, nevekre, arcokra. 
Legnagyobb örömöt a családja, 
unokái, dédunokái adják. Ma is sokat 
olvas, a szellemi frissességét 
keresztrejtvényekkel tartja karban. 
 

 
Megható pillanatok amikor az ősz 
tanárt az őszülő diákjai köszönthetik, 
ez ajándék az élettől. 

Szép ünnepség keretében emlékeztünk 
meg az 1956-os forradalomról október 
23-án .Az 56’-os emlékműnél megtartott 
ünnepség után a Millenniumi Házban 
megnyílt Görgényi István festőművész 56’-
os témájú képeinek kiállítása. 

 

A kiállítást P.Tóth Enikő művészet-
történész nyitotta meg. A Tatabányai 
Múzeum munkatársa szakszerű tárlat- 
vezetést,tartalmas tájékoztatást tartott 
a kiállítás anyagából. 
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RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY 
 

 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
közelmúltban több esetben fordultak 
hatóságunkhoz, illetve több 
internetes fórumon is megjelentek  
különböző híresztelések, benne 

valótlan tényállításokkal. 
Ezen híresztelésekben megalapozatlanul állították, 
hogy Nyergesújfalu és Lábatlan területén több 
kiskorú gyermeket ukrán szervkereskedők 
elraboltak, illetve  azt, hogy a Dunából 
gyermekholttestek kerültek elő, melyeknek több 
belső szerve is hiányzott.  
A fenti híreszteléseket hivatalosan cáfoljuk, azok 
megalapozatlanok. 
A fenti állításoknak nincs valóságtartalma, ezért az 
alábbiakban közlöm a rendőrség tudomására jutott 
hivatalos információkat.    
2009. október 29-én bejelentés érkezett a 
Nyergesújfalui Rendőrőrsre, miszerint 2009. 
október 22-én Lábatlan, Zrínyi Szállónál, a 
buszmegálló magasságában gyalogosan közlekedett 
egy 17 éves diáklány. Megállt mellette egy 
Lábatlan felől érkező piros színű személygépkocsi, 
majd annak vezetője odament a lányhoz, és szó 
nélkül megpróbálta a jármű jobb első ülésére 
betuszkolni. A lány ellenkezett, majd fizikai 
ellenállása következtében sikerült neki a fogásból 
kiszabadulnia, majd elszaladnia. Az ismeretlen 
személy ezt követően a gépkocsival elhajtott.  
Az elkövető személyleírása: 
Kb. 40 év körüli, feje kerek, erős testalkatú, haja 
kevés, kopaszodó, hátrafésült. Sötét farmer, 
sportcipő volt rajta, valamint combközépig érő 
fekete dzsekit viselt. A jármű rendszámát, típusát 
nem sikerült megjegyezni.  A járműről annyi 
információ van, hogy piros, nagyobb személykocsi, 
üléshuzata fekete, belül tiszta volt.  
Az ügyben nyomozást rendeltünk el.     
Pár nappal később, egy másik esetben Lábatlanon 
szólított le kislányt egy hasonló személyleírású 
férfi, hogy elviheti-e a kocsijával, a lány nemmel 
válaszolt, a férfi erre elhajtott. 
Ekkor fekete gépkocsival volt ez a személy. 
Hatóságunk tudomására a fenti információk 
jutottak, ezzel kapcsolatosan jelentek meg a 
későbbiekben különböző fórumokon a „rémhírek”. 
A fentiek tükrében azonban nem árt az óvatosság, 
kérjük a szülőket, pedagógusokat, hogy hívják fel a 
gyermekek figyelmét, hogy idegenekkel ne álljanak 
szóba, idegen járműbe ne szálljanak be semmiféle 
indokkal.  
Amennyiben őket az úton leszólítják gépkocsiból, 
akkor lehetőség szerint próbálják megjegyezni a 
rendszámot, a jármű típusát, színét, hányan ülnek 
benne stb. 
Nagy segítség lenne, ha van náluk mobiltelefon, a 
későbbiekben írják be a rendszámot, adott esetben 

akár fényképet is készítsenek a járműről, ha már az 
autó távolodik. Tudjuk, hogy a felfokozott 
idegállapotban lévő fiataloktól ez nagy kérés, de a 
sikeres nyomozás érdekében minden apró 
információnak jelentősége lehet.        
Kérjük a Tisztelt Szülőket, amennyiben 
gyermeküktől tudomásukra jut hasonló eset, mely 
velük történt meg, jelezzék azonnal a rendőrség 
felé, hogy megelőzzük a komoly bűncselekmények 
bekövetkezés 
                     Borosháziné Végh Angéla r. őrnagy 
                   Nyergesújfalui Rendőrőrs Parancsnoka 
�������������������� 
Szoftver reklamáció:  
 
Tisztelt Technikai Segítség!  
Tavaly frissítettem a Barát 
5.0-ról a Férj 1.0-ra, és azt 
tapasztaltam, hogy a 
rendszer teljesítménye 
csökken, különösen a Virág és Ékszer 
alkalmazásokban, melyek pedig kifogástalanul 
működtek a Barát 5.0 alatt.  
Ezen túlmenően a Férj 1.0 több kedvenc 
programomat is eltávolította, mint például a 
Romantika 9.3-at és az Odafigyelés 6.4-et, ám 
telepített olyan alkalmazásokat, mint a 
Bajnokok Ligája 4.1 és a Fradi 3.0. Most már 
az Elbeszélgetés 8.0 sem működik, és ha a 
Takarítás 2.8-at akarom indítani, visszautasít a 
rendszer. Megpróbáltam a Nyaggatás 5.3-mal 
kijavítani a hibákat, de sikertelenül. Mit 
tegyek?  
Tisztelettel: Elkeseredett  
 
Válasz Elkeseredett levelére:  
 
Kedves Elkeseredett!  
Először is, ne felejtse, hogy a Barát 5.0 
szórakoztatócsomag, míg a Férj 1.0 operációs 
rendszer, saját utasításkészlettel. Gépelje be a 
következő parancssort:  
C:\ Azt hittem, szeretsz [Enter], ezután töltse le 
a Könnyek 6.7-est, amellyel telepítheti a 
Bűntudat 3.0-át!  
Ha minden rendben megy, akkor a Férj 1.0 
ezután magától indítja az Ékszer 2.4 és 
Virágok 3.6 alkalmazásokat.  
Kérem, figyeljen oda, hogy ne terhelje túl a 
Férj 1.0-át több ilyen alkalmazás gyakori, vagy 
egyidejű 3.0 futtatásával, mert ez esetben 
előfordulhat, hogy a Férj 1.0 telepíti az 
Ingerült Csönd 2.3-at, vagy a Kocsmázás 7.0-
át, mert ezek által a rendszer fokozottan ki lesz 
téve a Sör 6.1 támadásainak.  
A Sör 6.1 kártékony program, mely Hangos 
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Horkolás. wav fájlokat hoz létre a 
merevlemezen.  
Egyes tapasztalatok szerint a Férj 1.0 a 
Pletykadélután 2.1 és a Barátnőim Átjönnek 
Vacsorára 3.2 futtatása esetén lemerevedhet, 
ezeket csak akkor indítsa, ha előtte telepítette 
az Elmehetsz a meccsre 1.5-öt! Bármilyen 
hibát is tapasztal a Férj 1.0 működésében, 
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
NE telepítse az Anyós 1.0-át, és ne telepítsen 
új Barát programot se! Ezek nem támogatott 
alkalmazások; a Férj 1.0 rendszer 
összeomlásához és a kapcsolat 
megszakadásához vezethetnek.  
A Férj 1.0 remek program, de csak korlátozott 
memóriakezelési lehetőségei vannak és nem 
kompatibilis néhány újabb alkalmazással (ilyen 
például a Vegetáriánus étel 4.3)  
Érdemes lehet fontolóra venni néhány 
kiegészítő szoftver beszerzését. Személy 
szerint a Meleg Vacsora 3.1-et és a Rafinált 
Alsónemű 7.7-et ajánlom.  
A legjobbakat kívánja Önnek: 
 a Technikai Segítség 

 
 
 
Tóth Ferenc: DióTóth Ferenc: DióTóth Ferenc: DióTóth Ferenc: Dió    
 
Valaha, amikor az embert még nem szakította ki a teremtés 
rendjéből a saját maga által teremtett művilág, a diót 
még mindenütt isteni, szent faként tisztelték. Bölcsőt és 
koporsót készítettek belőle. De nem csak 
asztalosmunkával, hanem életet termő szertartással is! 
Ha gyermek született, diót ültettek a tiszteletére. Ha 
meghalt egy szeretetreméltó ember, diót ültettek a sírjára. A 
dióhéjból a gyermekek játékbölcsőt is készítettek. A 
dióhéjba kanócot téve és méhviaszt öntve diómécsest 
kapunk, amit meggyújtottak a megemlékezés napján a 
sírokon, ablakokban, ligetekben, berkekben, forrásoknál, 
szikláknál. A zöld diólevélből gyógyfőzetet készítettek, 
vagy éppen bolhaűzésre használták. A frissen lehullott 
sárga diólomb gyönyörködtette a szemet, hempereghettek 
benne a gyerekek, és megbújhattak alatta az Élet kerekét 
forgató szorgos kis élőlények. És még nem is szóltam a 
dióbélről, ami a mogyoróval együtt megkoronázott 
minden eledelt, amihez fogyasztották. Egy egész könyv is 
kevés lenne felidézni, hány szálon kapcsolódott az emberek 
élete ehhez a tiszteletreméltó fához. 
Hová tűnt mindez? Az emberek többsége ma nem ültet diót 
sem születéskor, sem temetéskor. A gyerekek fröccsöntött 

műanyaggal játszanak, vagy képernyőt bámulnak. A 
betonsírokkal rideggé tett temetőkbe halottak napján 
alumíniumhüvelybe öntött paraffinmécsest viszünk, az 
ablakokban a tévé fénye villog, odakünn pedig a fákon 
fennakadt műanyag zacskókat zörgeti a szél. 
Gyógyfőzetek helyett a vegyipar termékeit veszik már azok 
is, akik még ismerik a régi gyógymódokat. A lehullott 
diólombot gondosan szemeteszsákba rakják az emberek, és 
még rémmesét is költenek hozzá saját lelkiismeretük és 
ősemlékezetük elaltatására. Azt sulykolják egymás fejébe, 
hogy „a dió avarja tönkreteszi a talajt, még komposztálni 
sem lehet”. A dióbél és a mogyoróbél pedig annyira sem 
érdekli a mesterséges arommákkal elrontott ízlésű 
gyerekeket, hogy felszedjék a földről ezt az értékes 
ajándékot. A felnőttek pedig, ha ültetnek még egyáltalán 
diófát, a kereskedelemből vesznek megbízhatónak vélt 
oltványt, magról eszükbe sem jut ültetni. Sőt, a diólomb 
rágalmazásához hasonlóan a magról kelt diókról is 
rémmeséket költenek. Azt mondják, hogy „elfajzik, 
értéktelen termést hoz majd”. 
Márpedig a dió sorsát és a mi sorsunkat különösen erős 
kapocs fűzi össze! Nem is lehet másképp, hisz 
évszázadokon, vagy tán évezredeken át együtt éltünk a 
dióval bölcsőtől koporsóig, koporsótól bölcsőig. Mert élet 
a születés előtt is van és a halál után is. Az Élet fájára 
szüksége van az evilági embernek is, és a túlviláginak is.  
Ezért komoly kéréssel fordulok minden magyar és nem 
magyar testvéremhez. Adjuk vissza a dió minden részének, 
még a lehullott lombjának is azt a tiszteletet, ami valaha 
megillette! Ne higgyük el, hogy a talaj védelmezője, a földet 
betakaró avar árthat a földnek! Ne higgyük el, hogy a 
magról kelt dió értéktelenebb, mint az oltvány! Később 
fordul ugyan termőre, de tovább is él, és a szemet is jobban 
gyönyörködteti. Helyezzük vissza a diót evilági életünk 
mindkét kapujába őrnek, a két kapu között pedig 
oltalmazónknak, hisz a legnagyobb melegben is védi a 
talajt a kiszáradástól, az embert pedig a nap hevétől! 
Amikor esszük a dióbelet, adjon hálát ki-ki hite szerint 
azért azért az eledelért, ami a jelenlegi nagy tékozlás, 
természetpusztítás után várható ínséges időkben még 
sokakat menthet meg az éhhaláltól!  
====================== 
SzereteSzereteSzereteSzeretettel várunk mindenkit november 28ttel várunk mindenkit november 28ttel várunk mindenkit november 28ttel várunk mindenkit november 28----án án án án 
16 órakor a Millenniumi Házba16 órakor a Millenniumi Házba16 órakor a Millenniumi Házba16 órakor a Millenniumi Házba  Aradi Ferencné 
Boris néni emlékére rendezett kézimunka kiállítás kézimunka kiállítás kézimunka kiállítás kézimunka kiállítás 
megnyitójáramegnyitójáramegnyitójáramegnyitójára,,,, majd utánautánautánautána a falu közös ADVENTI GYERTYA ADVENTI GYERTYA ADVENTI GYERTYA ADVENTI GYERTYA 
GYÚJTÁSGYÚJTÁSGYÚJTÁSGYÚJTÁSÁÁÁÁRA.RA.RA.RA. A kiállítást Boris néni munkáiből, illetve a 
jelenleg is kézimunkázó asszonyok munkáiból állítjuk 
össze. Boris néni mindig is fontosnak tartotta ezeknek az 
értékeknek a megőrzését illetve a hagyományok ápolását.  
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Egymillió csillagEgymillió csillagEgymillió csillagEgymillió csillag    

Az akció 1998-ban 
Franciaországból indult, amely 
már meghódította Európát is. 
Az akció célja minden 
országban közös”az 
összetartozás szellemének, az 

emberi szolidaritás érzésének erősítése”. 
Caritas Europa, a Caritas Internationalis és a 
Caritas Hungarika idén is megszervezi az 
akciót. 
 Bajóton adventi ajándékbörzével együtt 
lehetővé tesszük a jólelkű adakozást december 
7-11 között mindennap délelőtt 9-11 óráig, 
délután 15-17 óráig a Millenniumi Házban. 
A régiek úgy tartották: valahányszor lehull 
egy csillag, meghal valaki a Földön. És 
valahányszor fellobban egy csillag fénye, 
szeretet gyúl egy emberi szívben. 
Csatlakozzon a Karitasz Egymillió csillag 
akciójához! Lobbanjon lángra az Ön gyertyája 
is december 24-én a világ szegényeiért. 

Ferenczy Éva 
Régió vezető 

 
 
 Szeretettel várjuk a kedves falubelieket december 19-én  
délután ½ 5 órakor a  
Hősök terén Betlehemállításra és az advent  
utolsó gyertyájának a közös meggyújtására. 
 
A FALU KARÁCSONYA ünnepség december 
20-án vasárnap lesz 16 órakor a Művelődési 
Házban amelyre szeretettel várunk mindenkit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gasztroenterológia (Magánrendelés!) 

 
Orvos neve Dr.Köpe Adorján 

Bejelentkezési 
telefonszám 

06 30 864 4131 

Rendelési idő: 
hétfő 14-17 óra 
között 
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