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V. évfolyam II
ciós lapja.  Kiadó: 
dor polgármester. Szerkesztő, design
olvasható a www.markotabodoge.hu

Sárgabarackos

Hozzávalók: 16 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 
cukor, 6 db tojás, 1 citrom leve és reszelt héja, 20 dkg liszt, 1/2 
csomag sütőpor, 2-3 evőkanál barnacukor, 

Elkészítés: A puha vajat kezdjük el habosra keverni a porcuko
ral, a vaníliás cukorral, a citrom levével és reszelt héjával (ízlés 
szerint több citromot is tehetünk bele). Ezután állandó keverés 
mellett egyesével adjuk hozzá a tojások sárgáját
kel keverjük alaposan össze. A lisztet keverjük össze a sütőpo
ral, majd szitáljuk hozzá a masszához. 
össze alaposan, hogy egy sima masszát kapjunk. A tojások fehé
jét egy csipet sóval verjük kemény habbá, majd 
verjük hozzá a masszához. A tepsit béleljük ki sütőpapírral, majd 
egyenletesen simítsuk bele a masszát, a tetejét rakjuk ki felezett 
sárgabarackkal, majd szórjuk meg a barnacukorral. 
előmelegített sütőbe, és közepes hőmérsékleten süss
percig, hogy a teteje szép arany barna legyen. A sütőből kivéve a 
tepsiben hagyjuk teljesen kihűlni. Tálalás előtt ízlés szerint szó
juk meg a sütemény tetejét porcukorral, majd szeleteljük fel.

KÖNYVTÁR

Markotabödöge Község Könyvtára nyáron is várja az o
vasni vágyókat. Rengeteg új és izgalmas könyv, ifjúsági 
irodalom, gyermekkönyvek, kötelező olvasmányok, szé
irodalom, regények és lexikonok. Nyitva minden hétfőn 
1600 órától, kérés esetén, más napokon is.

Németh Lajos: 

Koronát a fejére  Jó hírben á
jogart a kezébe  ország híre, járja 
Ültessétek a trónra  Markotai, paprika 
az elnök elébe  nem igen van, párja. 

Már több mint negyven éve  Exportra szállítják 
termel, ő –paprikát  bámulja is, külföld 
Gyarapítja szépen , a  Ezt neked köszönhetjük! 
TSz. Javadálmát.  Te drága, magyar föld. 

Öntözi-é, vagy nem?  Legyen mindig bő, termés 
jól, érti a dolgát  élvezze a tagság 
Megsimogatott már,  Ne kerülje el őket,
pár, ezer paprikkát  A sok jó vidámság.

.   
 

 

  

 

  

 

Lengyel József

Számunkra te sosem leszel 
halott, örökké élsz, mint 

II. szám 2014. július, Markotabödögei Újság. Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes inform
ciós lapja.  Kiadó: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő u. 139. Felelős kiadó: Horváth Sá
dor polgármester. Szerkesztő, design, nyomdai munkák: Szabó Fanni.  A Markotabödö

www.markotabodoge.hu weboldalon 

Sárgabarackos-citromos pite 

: 16 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás 
kor, 6 db tojás, 1 citrom leve és reszelt héja, 20 dkg liszt, 1/2 

3 evőkanál barnacukor, felezett sárgabarack. 

A puha vajat kezdjük el habosra keverni a porcukor-
ral, a vaníliás cukorral, a citrom levével és reszelt héjával (ízlés 
szerint több citromot is tehetünk bele). Ezután állandó keverés 
mellett egyesével adjuk hozzá a tojások sárgáját, és mindegyik-
kel keverjük alaposan össze. A lisztet keverjük össze a sütőpor-
ral, majd szitáljuk hozzá a masszához. Ez után szintén keverjük 

alaposan, hogy egy sima masszát kapjunk. A tojások fehér-
jét egy csipet sóval verjük kemény habbá, majd  apránként ke-

A tepsit béleljük ki sütőpapírral, majd 
egyenletesen simítsuk bele a masszát, a tetejét rakjuk ki felezett 

jd szórjuk meg a barnacukorral. Helyezzük 
előmelegített sütőbe, és közepes hőmérsékleten süssük 35-40 
percig, hogy a teteje szép arany barna legyen. A sütőből kivéve a 

Tálalás előtt ízlés szerint szór-
juk meg a sütemény tetejét porcukorral, majd szeleteljük fel. 

KÖNYVTÁR 

Markotabödöge Község Könyvtára nyáron is várja az ol-
vasni vágyókat. Rengeteg új és izgalmas könyv, ifjúsági 
irodalom, gyermekkönyvek, kötelező olvasmányok, szép-
irodalom, regények és lexikonok. Nyitva minden hétfőn 

órától, kérés esetén, más napokon is. 

Anyakönyvi
Házasságkötés

Bajkóné Feller Ilona

Bajkó 

Sok boldogságot kívánunk

az elkövetkez

Németh Lajos: A paprika király (1967.) 

Jó hírben áll a TSz.  Koronát, a fejére
ország híre, járja  piros paprikából
Markotai, paprika  Elismerő oklevél
nem igen van, párja.  Legyen a javából.

Exportra szállítják  Németh Ferencz, a kertész!
bámulja is, külföld  ki vonja,
Ezt neked köszönhetjük!  Paprika létrán megy
Te drága, magyar föld.  Fel, a magas égbe

Legyen mindig bő, termés  Repülj gondolatom! Mint
élvezze a tagság  a, balatoni sirály! 
Ne kerülje el őket,  Mert-ő, a koronázat
A sok jó vidámság.  lan, paprika király.

 Éljen!-
  

 4. oldal 

 

  

 

 

 

 
 
 

Amint azt már biztosan mindenki tudja 
után most ismét sikerült aranyérmet nyernie a csapatnak, hiszen a legutóbbi ilyen eredmény az 1963
zonban született. Az utolsó, mindent eldöntő mérkőzésen kétszázan voltak szurko
dek óta nem jártak már focipályán
eredmény ez egy ilyen kicsi falunak. 
váth Sándor, polgármester mondta mindenki a faluért játszik, 
pedig, hogy a
elmúltban egy
ge Község Képviselő
ismer
tesen a felsőbb osztályba lépés is felmerült, de ez anyagi okok és a szigorú körülmények között nem lehetséges.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
tila, Patai Roland, Pádár László Huszka Károly. 
lázs, Tollár Norbert, Makk Balázs, Boda Lajos, Szabó Krisztián, Haurik
A képről hiányzik:
ügyintéző.

Az 50 évvel ezelőtti bajnokcsapat névsora: 
Horváth Géza †, 
József †, Szücs Miklós †, Zúgó József és Magyar József edző †.

Anyakönyvi Hírek 

Elhunytak 

Lengyel József 
élt 63 évet 

Számunkra te sosem leszel  
halott, örökké élsz, mint  

a csillagok. 

, Markotabödögei Újság. Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes informá-
Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő u. 139. Felelős kiadó: Horváth Sán-

A Markotabödögei Újság  teljes terjedelmében 

Anyakönyvi Hírek 
Házasságkötés 

Bajkóné Feller Ilona 

és 

Bajkó Mátyás 
 

 
 

 

Sok boldogságot kívánunk 

az elkövetkező években. 

Koronát, a fejére  
paprikából   

Elismerő oklevél  
Legyen a javából.    

Németh Ferencz, a kertész! 
ki vonja,-kétségbe? 
Paprika létrán megy-majd  
Fel, a magas égbe  

Repülj gondolatom! Mint  
a, balatoni sirály!   

ő, a koronázat-  
lan, paprika király. 

-a paprika király! 

  

 

2014. július  

Történelmi futballsiker
Amint azt már biztosan mindenki tudja nemrégiben hatalmas futball sikernek örülhetett a falu egésze. 50 év 

után most ismét sikerült aranyérmet nyernie a csapatnak, hiszen a legutóbbi ilyen eredmény az 1963
zonban született. Az utolsó, mindent eldöntő mérkőzésen kétszázan voltak szurko
dek óta nem jártak már focipályán, valamint az 50 évvel ezelőtti 
eredmény ez egy ilyen kicsi falunak. Igaz, hogy a csapatban mindössze két helyi lakos 
váth Sándor, polgármester mondta mindenki a faluért játszik, 
pedig, hogy a csapat népes és lelkes szurkolótáborral rendelkezik,
elmúltban egy egész garnitúra új mezt vásároltak nekik
ge Község Képviselő-testülete, valamint a község polgármestere, Horváth Sándor 
ismerték el, ahol egy perces néma csenddel emlékez
tesen a felsőbb osztályba lépés is felmerült, de ez anyagi okok és a szigorú körülmények között nem lehetséges.

Ezúton szeretnénk gratulálni az egész csapatnak 

a nagyszer

A bajnokcsapat névsora- felső sor balról: Szalai Péter, Vári Imre, Benkovics Bence, Ács Michael, Rácz A
tila, Patai Roland, Pádár László Huszka Károly. alsó sor balról:
lázs, Tollár Norbert, Makk Balázs, Boda Lajos, Szabó Krisztián, Haurik
A képről hiányzik: Tóth József, Szédei Zsolt, Bognár Zoltán, Szöllősi Alex, Tóth Attila elnök és Németh Zsolt 
ügyintéző. 

Az 50 évvel ezelőtti bajnokcsapat névsora: Apor Péter, Baranyai Imre, 
Horváth Géza †, Illés Géza, Kiss József †, Molnár János, Németh Ferenc, Németh Győző, Németh Jenő, Sipter 
József †, Szücs Miklós †, Zúgó József és Magyar József edző †.

 

 V. évfolyam

Történelmi futballsiker 
nemrégiben hatalmas futball sikernek örülhetett a falu egésze. 50 év 

után most ismét sikerült aranyérmet nyernie a csapatnak, hiszen a legutóbbi ilyen eredmény az 1963
zonban született. Az utolsó, mindent eldöntő mérkőzésen kétszázan voltak szurkolni. Olyanok is, akik évtiz

, valamint az 50 évvel ezelőtti bajnokcsapat még élő tagjai
Igaz, hogy a csapatban mindössze két helyi lakos van, de mint azt Ho

váth Sándor, polgármester mondta mindenki a faluért játszik, és ennek eredményét most mindenki láthatja. A
borral rendelkezik, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 

ásároltak nekik. A legaktívabb játékosok teljesítményét Markotaböd
testülete, valamint a község polgármestere, Horváth Sándor ünnepség keretében 

gy perces néma csenddel emlékeztek meg az előző bajnokcsapat elhunyt tagjair
tesen a felsőbb osztályba lépés is felmerült, de ez anyagi okok és a szigorú körülmények között nem lehetséges.

Ezúton szeretnénk gratulálni az egész csapatnak 

a nagyszerű teljesítményhez! 

Szalai Péter, Vári Imre, Benkovics Bence, Ács Michael, Rácz A
alsó sor balról: Horváth László, Horváth Tamás, Erdélyi B

lázs, Tollár Norbert, Makk Balázs, Boda Lajos, Szabó Krisztián, Haurik Péter.  
Tóth József, Szédei Zsolt, Bognár Zoltán, Szöllősi Alex, Tóth Attila elnök és Németh Zsolt 

Apor Péter, Baranyai Imre, Hegedüs Gábor, Hegedüs József, 
, Molnár János, Németh Ferenc, Németh Győző, Németh Jenő, Sipter 

József †, Szücs Miklós †, Zúgó József és Magyar József edző †. 

 
V. évfolyam III. szám 

nemrégiben hatalmas futball sikernek örülhetett a falu egésze. 50 év 
után most ismét sikerült aranyérmet nyernie a csapatnak, hiszen a legutóbbi ilyen eredmény az 1963-64-es sze-

lni. Olyanok is, akik évtize-
még élő tagjai. Valóban nagy 

, de mint azt Hor-
ennek eredményét most mindenki láthatja. Azt 

mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a köz-
A legaktívabb játékosok teljesítményét Markotabödö-

ünnepség keretében díjakkal 
hunyt tagjairól. Természe-

tesen a felsőbb osztályba lépés is felmerült, de ez anyagi okok és a szigorú körülmények között nem lehetséges. 

Ezúton szeretnénk gratulálni az egész csapatnak  

 

Szalai Péter, Vári Imre, Benkovics Bence, Ács Michael, Rácz At-
Horváth László, Horváth Tamás, Erdélyi Ba-

Tóth József, Szédei Zsolt, Bognár Zoltán, Szöllősi Alex, Tóth Attila elnök és Németh Zsolt 

Hegedüs Gábor, Hegedüs József, 
, Molnár János, Németh Ferenc, Németh Győző, Németh Jenő, Sipter 
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A bolttal szemben lévő Kőkereszt valamint a Pieta sz
bor felújítása befejeződött, ezek elszámolás
tus 1-jétől lehetséges. 

 

A Mária kép eredeti állapotba történő visszaállítása 
megtörtént, amelyet önkormányzatunk önerőből val
sított meg. 

 

Az Önkormányzat épülete előtti térkövezési munkál
tok befejeződtek, így az épület megközelítése
talan lett. 

 

Az Együtt Markotabödögéért Egyesület turisztikai célú 
pályázaton kenu pihenőhelyre nyert pénzt, melynek 
építése jelenleg is folyik. Az átadás tervezett időpontja 
2014. augusztus 19. Bővebb információkról plakátokon 
tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

A nagyszabású útépítési munkák miatt nem csak a 
rendes munkások, de az alkalom szülte tolvajok száma 
is megnövekedett községünkben. Kérjük a lakosságot, 
hogy gépjárműveiket ne hagyják éjszakára az utcán, 
ezzel is akadályozva a tolvajok tevékenykedéseit

 

A jövőben Tóközi Polgárőrség kerül megszervezésre 
több község részvételével, amit önkormányzatunk is 
támogat, így a falu lakossága is nagyobb biztonsá
ban érezheti majd magát. 

 

A Kultúrház felújítása befejeződött, elszámolása f
lyamatban van 

2014. július 5-én Markotabödöge Község Önkormányzata idén immár negyedik alkalommal díjazta az 
egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
Idén rendhagyó módon, bűvész műsoron szórakozhatott a falu összes gyermeke, amit Markotabödö
Község Könyvtára szervezett a Dr. Kovács Pál Megyei Köny
bűvész, Csirmaz András varázslatos trükkökkel káprázatta el a nézőközönség apraja
végén átadásra kerültek a könyvjutalmak, majd mindenkit vendégül láttak egy finom fagylaltra.

A díjazottak: Takács Délia 1/b, Balogh Patrik 1., Virágh Zsófi 3., Németh
4., Németh Dóra Anna 5., Kurucz Anna Cseperke 5/a, Németh Kitti 5/a, Varga Dominik 5/a és Szabó 
Klaudia 7. osztályos tanulók. 

 

 

 

Önkormányzati hírek 
A bolttal szemben lévő Kőkereszt valamint a Pieta szo-

befejeződött, ezek elszámolása augusz-

A Mária kép eredeti állapotba történő visszaállítása 
megtörtént, amelyet önkormányzatunk önerőből való-

Az Önkormányzat épülete előtti térkövezési munkála-
épület megközelítése akadály-

Együtt Markotabödögéért Egyesület turisztikai célú 
pályázaton kenu pihenőhelyre nyert pénzt, melynek 
építése jelenleg is folyik. Az átadás tervezett időpontja 
2014. augusztus 19. Bővebb információkról plakátokon 

útépítési munkák miatt nem csak a 
rendes munkások, de az alkalom szülte tolvajok száma 
is megnövekedett községünkben. Kérjük a lakosságot, 
hogy gépjárműveiket ne hagyják éjszakára az utcán, 

a tolvajok tevékenykedéseit 

i Polgárőrség kerül megszervezésre 
, amit önkormányzatunk is 

támogat, így a falu lakossága is nagyobb biztonság-

jeződött, elszámolása fo-

Markotabödöge Község Önko
alkalommal rendezi meg az Uborkapartit, a rendezvény 
lebonyolításához bárminemű felajánlást szívesen fog
dunk. Felajánlásaikat, amelyek eddig is nagy segítséget 
jelentettek előre is köszönjük.



Markotabödöge Községi Önkormányzatá
ben új kolléganő érkezett. Horváthné Kovács 
pénzügyi előadó munkakört tölt



2014 júliusában Markotabödöge Önkormányzat Ké
viselő-testülete nyilvános képviselő
tartott. Az alábbi napirendendi pontok mindegyike 
elfogadásra került. 
» Beszámoló a Családsegítő

lat 2014. évi munkájáról.
» Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi 

munkájáról. 
» Rendelet alkotása a Nemzeti Vagyonról.
» A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítá



Az Országos Katasztrófavédelem a szúnyoginvázió miatt 
térségünkben is immár négy alakommal végzett sz
nyogirtást, 2 légi és 2 földi irtás keretében.

.
A Vöröskereszti útnál lévő Jézus kereszt felújításra k
rült, a munkálatokban Hevesiné Kurcsics 
László és Horváth Sándor vettek részt.
 

Jó tanulók díjazása 

Markotabödöge Község Önkormányzata idén immár negyedik alkalommal díjazta az 
ő teljesítményt nyújtó tanulók munkáját, valamint köszöntötte a pedagógusokat. 

Idén rendhagyó módon, bűvész műsoron szórakozhatott a falu összes gyermeke, amit Markotabödö
a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér támogatásával

irmaz András varázslatos trükkökkel káprázatta el a nézőközönség apraja
végén átadásra kerültek a könyvjutalmak, majd mindenkit vendégül láttak egy finom fagylaltra.

A díjazottak: Takács Délia 1/b, Balogh Patrik 1., Virágh Zsófi 3., Németh Ákos 3/a, Kormos Veronika 
4., Németh Dóra Anna 5., Kurucz Anna Cseperke 5/a, Németh Kitti 5/a, Varga Dominik 5/a és Szabó 

 2. oldal  3. oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Községünk önkormányzata immár második alkalommal rendezett 2014. június 1
meknapot. A rendezvényen kicsik és nagyok együtt szóra

vagy
döge Község Önkormányzata minden gyermeket meghívott egy 

Községünk Könyvtárának lehetősége nyílt 
usában egy 2x4 órás internet használati képzést ta
tani 

Közösségi Tér jóvoltából
idősebb korosztály tagjait vezette be az internet vil

gába. A résztvevők feledhetetlen élményekkel
hasznos tudással gazdagodtak

2014. június 30
markotabödögei Őszirózsa Nyugdíjasklub, a Lúcsi és a Kónyi 
nyugdíjasklub részvételével. Felléptek a kónyi Pipitér Néptán
csoport ve
dott. A rendezvényen 74
jól mulattak ez este folyamán.

Markotabödöge Község Önkormányzata idén immár XVI. 
alkalommal rendezi meg az Uborkapartit, a rendezvény 
lebonyolításához bárminemű felajánlást szívesen foga-
dunk. Felajánlásaikat, amelyek eddig is nagy segítséget 
jelentettek előre is köszönjük. 

 

Markotabödöge Községi Önkormányzatához nemrégi-
ben új kolléganő érkezett. Horváthné Kovács Mónika 
pénzügyi előadó munkakört tölt be. 

 

Markotabödöge Önkormányzat Kép-
testülete nyilvános képviselő-testületi ülést 

Az alábbi napirendendi pontok mindegyike 

Beszámoló a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgá-
lat 2014. évi munkájáról. 
Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi 

Rendelet alkotása a Nemzeti Vagyonról. 
A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítása. 

 

Az Országos Katasztrófavédelem a szúnyoginvázió miatt 
térségünkben is immár négy alakommal végzett szú-
nyogirtást, 2 légi és 2 földi irtás keretében.  

 

A Vöröskereszti útnál lévő Jézus kereszt felújításra ke-
rült, a munkálatokban Hevesiné Kurcsics Katalin, Varga 
László és Horváth Sándor vettek részt. 

Gratulálunk a felvételihez 

Markotabödöge Község Önkormányzata idén immár negyedik alkalommal díjazta az 
tanulók munkáját, valamint köszöntötte a pedagógusokat. 

Idén rendhagyó módon, bűvész műsoron szórakozhatott a falu összes gyermeke, amit Markotabödöge 
vtár és Közösségi Tér támogatásával. A 

irmaz András varázslatos trükkökkel káprázatta el a nézőközönség apraja-nagyját. A műsor 
végén átadásra kerültek a könyvjutalmak, majd mindenkit vendégül láttak egy finom fagylaltra. 

Ákos 3/a, Kormos Veronika 
4., Németh Dóra Anna 5., Kurucz Anna Cseperke 5/a, Németh Kitti 5/a, Varga Dominik 5/a és Szabó 

3. oldal  

Gyermeknap
Községünk önkormányzata immár második alkalommal rendezett 2014. június 1
meknapot. A rendezvényen kicsik és nagyok együtt szóra

vagy a légvárban, valamint mókás figurákat festethettek arcukra. Később pedig Markotab
döge Község Önkormányzata minden gyermeket meghívott egy 

zenés gyermekműsor szórakoztatta a közönséget.
Mindenki igazán jól érezte magát 

a vidám
 

A rendezvényt támogatta: 
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi 
Tér és Markotabödöge Község Ö

kormányzata

Internet használati képzés
Községünk Könyvtárának lehetősége nyílt 
usában egy 2x4 órás internet használati képzést ta
tani a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Könyvtár és 

Közösségi Tér jóvoltából. Az oktató, Szalai Zsolt az 
idősebb korosztály tagjait vezette be az internet vil

gába. A résztvevők feledhetetlen élményekkel
hasznos tudással gazdagodtak a tréning befejeztével.

Nyugdíjas találkozó

2014. június 30-án vidám összejövetelt tartott a 
markotabödögei Őszirózsa Nyugdíjasklub, a Lúcsi és a Kónyi 
nyugdíjasklub részvételével. Felléptek a kónyi Pipitér Néptán
csoport verbunkosai, a zenéről pedig Remete László gondosk
dott. A rendezvényen 74-en vettek részt, aki mind egytől
jól mulattak ez este folyamán. 

Általános iskolából elballagó diákok

Gratulálunk a felvételihez a végzősök

Meleg Bettina 

Baross Gábor Közgazda-
sági és Két Tanítási Nyelvű 

Szakközépiskola 
 

 V. évfolyam 

Gyermeknap 
Községünk önkormányzata immár második alkalommal rendezett 2014. június 1
meknapot. A rendezvényen kicsik és nagyok együtt szórakozhattak a megannyi játék közt 

a légvárban, valamint mókás figurákat festethettek arcukra. Később pedig Markotab
döge Község Önkormányzata minden gyermeket meghívott egy fagyira. Mindezek után pedig 

gyermekműsor szórakoztatta a közönséget. 
Mindenki igazán jól érezte magát 

a vidám rendezvényen. 

A rendezvényt támogatta: Dr. Kovács 
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi 
Tér és Markotabödöge Község Ön-

kormányzata 

Internet használati képzés 

Községünk Könyvtárának lehetősége nyílt 2014 júni-
usában egy 2x4 órás internet használati képzést tar-

a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Könyvtár és 
. Az oktató, Szalai Zsolt az 

idősebb korosztály tagjait vezette be az internet vilá-
gába. A résztvevők feledhetetlen élményekkel és 

a tréning befejeztével. 

Nyugdíjas találkozó 

án vidám összejövetelt tartott a 
markotabödögei Őszirózsa Nyugdíjasklub, a Lúcsi és a Kónyi 
nyugdíjasklub részvételével. Felléptek a kónyi Pipitér Néptánc-

Remete László gondosko-
en vettek részt, aki mind egytől-egyig 

Általános iskolából elballagó diákok 

 

 

 
 

 

öknek és további sikeres éveket kívánunk nekik!

 

Németh Balázs

Lukács Sándor Mechatr
nikai és Gépészeti Sza

képző Iskola és Kollégium
 

V. évfolyam III. szám  

Községünk önkormányzata immár második alkalommal rendezett 2014. június 1-jén gyer-
kozhattak a megannyi játék közt 

a légvárban, valamint mókás figurákat festethettek arcukra. Később pedig Markotabö-
fagyira. Mindezek után pedig 

sikeres éveket kívánunk nekik! 

Németh Balázs 

Lukács Sándor Mechatro-
nikai és Gépészeti Szak-

képző Iskola és Kollégium 


