JegyTdk6nyv
K€sziilt: Mtuiakahok Kdzsdg onkomanyzata K€pyisel6testiiletdnekkdzmeghallgatdsdr6l
2015.okt6ber 12-6n l8 6rai kezdettel M6riak6lnok,Rdk6czift 14. szamabtt, a Kultiuhaz
6piilet6nekhelyisdgdben- megtartottkiizmeghallgatdsdr6l.
Jelenvannak:
Dr. T66s6ndG{spin El'rlmapolgdrmesler, Ruzsalstvdn Jrinosalpolgiirmester,Frauhammer
J6zsef JuhAszK6roly, HochleitnemdLaknerAgnesMrirta, Komka TamdsIstviin, kdpviseldk.,
dt, Kfinltz Peterjegzril. Dr. CsokrinCsabar. alezredes,/rapitdnysdgveTet; pinetz Andrrs r.
t6tzsz{szl6,kiineti megbizott,Bi.ij'J6zsefZoltin SzigetkdziRend6t6ts-6tsparancsnok:Nagy
Tibomejeg/zbkbnywezetf; 39 lo mdtiakdlnoki tqkos.
A polgtumesterajelenldti iv alapj6nmegdllapitja,hogy a Kdpvisel(J-testnletTtalja kjznl 6 lo
mesJelent,igy az ius haflirozatkdpes,azr megnyitja.
A polg6rmesterjavaslatottesza napirendre az al6bbiakszerint:
1. A Mosonmagyar6vdriRend6rkapitfnysigM6riakilnokot 6rint6 biiniiryi
tijdkoztat6sa,6sismertetdjea migr6nshelyzetrdl.
2, Tfi6koztat6 M riakdlnok kiizs6gfejleszt6siterveir6l, megval6sultfelijitrsokrril,
aktu6lishelyzetr6l.
3. E$r'ebek
Mdrial,alnokKbzsdgOnkormdnyzatdnak
Kdp|iseld-test lete 6 igen (eg)hang ) szavazattalaz
ahibbi hatdrozatot hozza:
72 12015,(X-12.1hattu ozat
Mririakrilnok Kdzsdg OnkormdnyzatanakKdpvisel6-testiiletea
2015.okt6ber12-ikdaneghallgatrisanak
napirerdj€taz alebbiak
szerintfogadjael:
l. A Mosonmagyar6vdri
R€nd6rkapitdnys6g
Mririakrihokot
6rint6 biiniigyi tljdkoztatdsa,6sismertet6jea migrilns
helyzetr6l.
2, Tdjeko^at6 Ml$iak'lnok kdzs6gfejlesztdsiterveir6l,
megval6sult
feh:jit.isokr6l,
aktualishelyzetu6l.
3. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK MEGTARGYALASA
1.AMosonmagyardviriRetrd6rkapitinysigMdriakilnokot drint6 biiniigyi trj6koztatrisa,
6sismertetdjea migrins helyzetr6l,
Dr. T6is6n6Gispir Emmapolg6rmester:Az 6nkormrinyzati
ttifl,6nyben
foglaltaknak
eleget
tdve a kdpvisel6-testiiletnek
minden dvben kiitelez6 kiizmeghallgatrist
tadani. Ezen a
ktjzmeghallgatdson
az ldlszetii probldrnrikr6l,esemdnyekrdl
beszdliink,6s tenneszetesen
kivincsiakvagyunka lakossag
dszrevdteleire,
vdlemdnyeire
is. Els6kdnt,ahogya meghiv6ban
is olvashat6dtadnfm a rend6rkapitAny
rirnak a sz6t, hogy tartsa meg beszdrnol6j6t
a
MAriakalnokot6 nt6 brinijzdstdmakdrdben,
illetve az orszagot,s6t Eudpdt tbglalkoztatd
migrenskdrddsben.
Dr. Csokin Csabar. alezredes:
Tiirrrdnyikdtelezettsdge
a rend6rsdgnek,
hogyadotttelepiilds
btini.igyikiizbiztonsdgi,
k<jzlekeddsbiaonsrigi
heiyzetdr6lid6szakos,
vagy id6r6l id6readjon
t6jdkoztatdst.
Ugy gondolom,hogy Mdriakrilnoktelepiildshelyzetebriniigyilegszit6rd,
kdzbiztonsegilag
is hasonl6an
az.Sehola vilegon,igy Magyarorszdgon
semmondhat6el,hogy
ott abszohita brindzds
nelennejelenvalamilyenfom6ban.Azt tudomOndknekjelenteni,
hogy
jelleggeltdrtdniknapi szintiirend6riellen6rzds,
az 6ndktelepiilese
biztonsagos.
Visszatdr6
a
Szigetktjz-rend6rdN
illetdkessdgi
teriilet€betartozik.A briniigyihelyzetalakul6s6r6l
n€hiny
gondolat.
Alapvet6en
negativelmozdulas
azelmflt idoszakban
nemkdveikezett
be.A biindzds
szetkezetet,
ha megn6zziik,
az mondhat6el, hogy nem a szemdlyellenibrincselekmdnyek
a
dominiinsak,
hanema vagyonellenibrincselekmdnyek.
Ez egydbk6nt
nemcsakazillet6kess6gi
t€riiletiinkre,hanemegdszGy6r-Moson-Sopron
megydrejellemz6,ennekis megvannaka
sajdtoss6gai,
hiszenaz orsziignakegy olyanprosper6l6teriilet€n6liink, amelygazdasrgilag
megfelel6lehet6sdget
kindl az itt dolgoz6knak
dside drkez6knek.
A kds6bbieksoranegypir
gondolattalutalndka bels6migrici6ra is, mert nagyonsokszorez a jelens6gigy mond,
elsikkad.InliAbba vagyonellenibiincselekmdnyek
a jellemzclek,
a szemdlyelleni,erdszakos,
ganizda brincselekmdnyek
vonatkozisabannem dszlelhet6emelkedds.A kdzleked6si
helyzetr6l.Sajnosaz elmult id6szakban
volt hahloskimeneteliibaleset.Mindenilyen tipusu
balesetet
kdvetegyrdszletes
elemzds,
hogymit lehetettvolnatenniazadottbalesetmegel6zdse
erdek€ben.6sszess6g6ben
azt tudom mondani ism€telten,hogy az On6k telepiilese
biztonsiigos.Brirkinek k6rd6sevan, a tdjdkoztat6tkdvet6enszivesenviilaszolturkrd a
koll6griimmal
egyiitt.4fi6rve a kdzmeghallgates
t€makdr6re,
a migrrici6shelyzerre.
A kiils6
migrici6shat6sr6lbesz6ln€k,
de igy gondolom,hogy a bels6migrdci6r6lis sz6tkell ejleni.
Bels6 migraci6 alatt alapvet6enazt drtjiik, amikor az orszrg kiildnbijz6 tertleteir6l
jiinnek a munkautdna n) rgati orsziigreszbe.
munkavrillaldk
Ez al6l az Ontik telepiil6se
sen
kiv€tel,illetvea tdrsdgsem.Ezekaz emberekegym6sikorszrigrdszb6l
drkezvdnadoftesetben
eltdr6szocializ6ci6s
hdttdnelidedrkeznek
ds lehets€ges,
hogy olyanmagataftAst
tanfsitanak,
anihez nem biztos,hogy hozz6vaglunk szokva.Egy adottid6benegy adoftkdmyezetben
megntjvekszikaz itt dl6kneka ldlekszdmaaz egy teljesenmas terheldstad a szoci6lis
ell6t6rendszerre,
a k6rhizi elliit6rendszerre,
azokatisi rendszere,nyilviina k6zbiztonsAgra
6s
sorolhatn6m
ezt mdg tovAbb.A bels6migr6ci6raugy gondolom,hogy a mi vrirosunk6s
teriiletiinkbefogad6.
Az orszagk iinbdzdteriiletein,rdgi6ibana biindzdsszerkezete
is eltdrd.
Ez ^zt jelertr, hogy a keleti rdgi6ban a brin6z6s szerkezet6bena szem6ly elleni
bLincselekmdnyek
dominiinsak.
gardzdas.ig
els6sorbana
dsatestisdrtds,
a vagyonelleniannyila
nemdominens,mertb6rmemyirefurcsiinhat is, ott, ami van,azkiizel semmdrhet6ahhoz,ami
itt van. Itt a nlugati orszagr6szben
a vagyonelleni biincselekm6ny
a dominiins.Van biin
jelenti,
kibocsrit6ds brin befogad6megye,a biin kibocsritris
azt
hogy a biinelkiivetrikegyj6l

kijriilhatarolhatd
rdszea keletiorsziigrdszb6l
jiJn,nema munkavAllal6kr6l
beszdlek,
hanemaz
utaz6b[in6z6kr6].
mefi ott nincstemadhat6
At6k,itt megvan.Az infiasffrktiE ittj6, merlvan
egy aut6pdlydnk,6s
gyorsanel lehetillanai a teriiletrdl.A bels6mignici6valkapcsolatosan
ainyit. hogymegielentek
olyanelkdvetdsi
rn6dozatok,
melyekkorribban
nemvoltakjellemz<ik.
ilyenp6ldeula termdnylopAs
vagy apr6bb6llatoknak,haziAllatoknak
az eltiindse.
EgydrtelmLi.
hogy ez onnanjijn, nemaz itteni btinelkdvet6i
kttrhdzk6thet6elkdvetdsimaeatartAsok
ezek.
Fzertmondorn.
hogl a belsomigrdcionak
is \an egytajta
harasr.
A[emeka kil"d migri.i6ra.
Az Onijk ismeretanyaga
szdleskdrii,
Lljdkozottaklehetneka m6diAb6l,sajt6b6l,hiszennapi
szirten foglalkozik vele. Kdriilbeliil mily€n nyom.is nehezedikMagyarorszdgra,
illetve
Eur6pdra?
2011-igSziriaegy relativej616ti611am
volt a t6ls6gben,
meg6lhet6st
biztositotta
lakdinak.eszedg6bansemvolt senl<inek
onnanelktjltdzni.2011-ben
megd6lta koriibbirezsim
ds ebb6la szempontb6l
egy polgtuh6bonis
helyzetalakultki. Nagyonsokana hdboruel6l
menekiilnek,
6s a szomsz6dos
Tdrijkorsziigba,
aki mened6ket
nyqjtott.Tdbbmilli6 emben6l
beszdliint, legalAbb ndgy milli6 menekiiltr6l. Td(jkorsziigban rAborokbankertilrek
elhelyezdsre,dsa tiirdk kominy dner6b6lfinatszitozza, ftnanszitoztaa menekiilttAborokat
6s
az volt ennekaz egesznek
a l6nyege,hogy egy-kdt€v elteltdvelvalamilyenrezsimhatalomra
k€dil, aki ujjdszervezlakozigazgat|st,az eletet,stb.6sakkof ezekaz emberekvisszamenneka
sziil6iitldjiikredsott teszika dolgukattov.ibb.Mivel ez a vdlsagelhuz6dott.
ezekaz emberek
Tdriikorsz6gban
olyanmenekiilttdborokban
6lnek,aholnemigaziinbiztositottaz6 mindenfajta
elletottsiguk,minimAlisszintenigen,de a gyerekekiskolezottsdga,
iskolebajtuasaabszoltt
nem. Nyilvin a tdrcjkiillamnakez egy 6riasi anyagimegterhel6st
jelent, €s ezeknekaz
embereknek
egy r6sze,akik a menekiilttriborokban
vannak,irgy gondoltek,hogyutra kelnek
Eur6p6ba
a szebbjiiv6remdnydben.
Kdtsdgkiviilvannakebbena migdns tiift6netben
olyanok,
akik az eletiiket,a csalddjuk6letetmentvehagyjakhitra anyagijavaikatvagyhagyjrikh6tra
jobb ldt remdnydben
sziilcilijldji.iket,
dsvamakolyanok,akik igymonda gazdasrigi
kelnekritra
ds gondoljfk,hogyrnajdEur6pabelbgadja6ket,munkAtkin5l nekikds ebb6la szempontb6l
igy leszbiztositottaz 6 csal6djuknak
aj6v6je. Amikor Magyarorsz6g
az uni6 tagjalett 2004ben,aztenschengeni
tagillammrlvrilt,akkore16gsajAtos
hellzetbekeriilt,amiaztjelenti,hogy
kiils6 dsbels6hat6raegyarantvan.Mi vagyunl a bels6hatArosrdszen,Ausztdabadst6link
nyugatabbra
nemkell gyakorlatilag
a schengeni
dvezetbe
titi okmeny,el6ga szem6lyigMolvany
6sutazhatunk.
Ugyanakkora kiils6 hatdr,ami a Rom6nia,Szerbia,Horv6torsziig
vonal,a d€li
hata1.,'onal
a schengeni
dvezetneka kiils6 hatara.TehritSchengen
kiilsd hataraegybeesik
Magyarorszdgki.ils6 hat6r6val.Megindult ez a menekiilt riradat.Illeg6lis migrAnsokr6l
beszdliink.Ez aztjelenti,hogy mindenfdlel'eltdtelnek
jdnnek6t kiildnbdz6
nem megfelelve
orszagokonkeresztiiles vegiil bejutnakMagyarorsz6gra.
Nem mi taleltuk ki, hanem a
schengeni
6llamokk6dex€ben
bennevan,hogymindenschengeni
tagillamkcjteles
regisztr6lni
azokata hamadikorszrigbeli
gazdas6gi
vagyhriborus
menekiilteket,
akikmened6k
k6relenmel
fordulnal a magyarhat6srigokhoz.
Ez egy d,arabi,g
nent is, azt6n eljutottunl oda, hogy
gyakorlatilagillegdlism6donjutnak be ezekaz emberekaz orszigba.Ugy gondolomazzal
semmibaj nincsena sz6nakegyfaitadrtelmdben,
ha valaki menekiilvalami el6l, de akkor
mondjameg, hogy mi el6l. ds nem kell eldobilni a papirjait.Vesseale magerannaka
regisztr'dci6s
kijtelezetts6gnek,
an1i egyebkdntminden harmadikorsz6gbeliilyen tipusri
6llampolgrinal
szembenegy kdtelez6menekiilti.igyi
eljAr6s,v64a meg,amig az adottorszag
hat6sdga
eld6nti.hogy az 6 menekiildogikerelmdnek
mi legyena sorsa6svegyetudom6sul
annakazercdmeny6t.
Ez az,aminemtdrt6nik.Most mAra regisztr6ci6
semtgy tijrtdnik,mint
korAbban
6s az esem6nyek
e16gsajAtosfordulatotvettek.Szeptember
iitddikeaz egyikolyan
jelesd6tun, alnikorBudapesten
a Keletipiilyaudvan6ltijbb ezrcnmegindultakgyalogszerel
az M1-es aut6prly6n€s eljutottak egdszenBicskdig. Azt tudni kell, hogy ennek a
probl6makijmek
minimumhilromf6leolvasata
van.Az €gyik,magaa humanitAtius
hett6r,hogy
menekiii6 emberckr6l beszdli.ink,akiknek az elldtdsrinaka biztositAsalosisztikat.

szen/ezeftsdget
ds sok mindentigdnyel.Ist6polnikell a betegeket,
stb.egy alapvet6emberi
tulajdons6g,
amivelrigygondolom,
hogysemmibajnincs.A mdsikpolitikaitemdszetti,amivel
nem szeretndkfoglalkozni,a hamadik a renddszetijellegii tevdkenysdg,
amit a magyar
rend6rsdgen
kdmeksziimon.Amikor schengeni
tagAllammA
v6ltunk,azalaptdNenyiink
rdgziti,
hogya megsziin6
hatiir6rsdgnek
a feladatrendszedt
a rend6rsdg
vetteat,tehata rend6rsdg
vddi
az orsz6gkiils6 hatiirait.A rend6.sdgsemmimastnem teszebbena pillanatban,
mint hogy
vddika schengeni
dvezetkiils6hat6r6tdsvddikMagyarorsz6g
hatrirrltgyakorlatilag
azillegAljs
beviindorliissal
szemben,
hogyez legrilismederbe
t6ft6njenezaz eg€szhist6 a. Meglehetdsen
nehdzfeladatrendszer
ez,ana gondolok,hogyEur6pavezet6politikusaiis megosztottak
ebben
a kdrddskdrben.
Minden ldtez6 f6run foglalkozottds lbglalkozik ezzel a helyzettel.
Lakoss6gar6nyosan
Magyarorsziigra
meglehet6sen
komolymigriici6snyom6snehezedik.
Most
kitrnlbel 600 ezeremberjutott be az Eur6paiUni6 teriiletere6snyilvrn mindenembemek
nem fog tudni az uni6 kiildnbdz6tagdllamaimunkit adni. Akkor mi lesz ezekkelaz
emberekkel?Feltdtelezhet6,
hogy az adott 611amszoci6lisellet6rendszer6t
igdnybev6ve
pr6b6lnakmeg boldogulni,az ad6fizet6kpdnz6b6lfrnansziroz6dik.
Nem mindegy,hoSy
ezeknekaz embereknekmi lesz a jiiv6beni sorsa. lntegral6dnitudnak-e,akamak-e,
integdlhat6k-e.A kiils6 rnigr6ci6Gy6r-Moson-Sopron
megydtmeglehetdsen
et6senterheli,
er6senfoglalkoztatbenntinket.Rdszbena Magyar Kormiiny hozott olyan jogszab6ly
m6dositesokat,
hogya menekiiltiigyielj6r6srrijviditettdk,a befogad6ellomesokkal
kapcsolatos
jogszabalyikdmyezetet,
blincselekmdnnye
nllvanitottak bizonyosmozzanatokat.
Nyilv6naz
igazsagszolgriltatds
rendszeretis hozzA rgazitottek ehhez a megviiltozott kdmyezethez6s
tulajdonk6ppen
annyi t6rtenik,ahogyezt Ontjk is lAthatjAka m6dieban,hogy Zdkdnyb6la
magyar-horvdthatiironta16lhat6c€lvonatokraszellitjek fel ez€keta migninsokat€s az
orsziignak
a nyugati,ddl-nyugatir6szdr6legdszen
Hegyeshalomig
bezardlag
eljuttatjAkide.Itt
azta feladatotl6tjukel, hogya rnigrrinsokat
lesz6llitvaa vonatr6lgyalogosan,
mintegyhiiromnegykilomdtertdvolsagon
a k2-eskishatardtkel6helyre
kikisd4iikds Ausztriafogadja6ket.
Ausztd6b6lmennektov6bb Ndmetorszdgba
6s onnan ki merre, hogyan.Nagyon sokan
kritizdltakbenniinket,
rdszbena ke.itdsepites
miatt,reszbenazokmiatt azintdzked6sek
miatt,
amit Magyarorsziig
megtett.Most miir eg).reint<6bb
be kell latniukaz Eur6paidllamoknakis,
hogy a v6,gtelensdgig
igy ebbena formdbannemtud menni.A kiils6migrici6shatAsOndker.
vagy az On6k telepiilesdta sz6naka klasszikus&telm€benn€m 6rinti. Mosomnagyarcivdr
varcst sem €dnti ds egy6b telepiildstsem, Hegyeshalmotkiv6ve. Hegyeshalomban
a
polgiinnester
lir dscsapata
mega kiildnbdz6segdlyszervezetek
profi m6donds
meglehet6sen
nyilvansegitsdggel
szerveztdk
megMt, hogy a telepiildsen
6l6k biztonsdgezete
nemrendiilt
j elenvannaka koll6griim,gyakorlatilag
meg.Napiszintdn24 6rriban
a migriinsvonatokutasait
leszdllitjuk6s a legrdvidebbid6n beliil elhagyj6ka teleptldst,a kerdkpriritonkertilnek
kikis&esreaz illamhatArig.Di6hdjbanennl lenneenneka t6rt6netnek
a i6nyege,igazrib6l
Ondk az6rt nenr talalkozDk ezzel, mer:!elmegy a jelensdg a telepi.ildsmellett, s6t
Mosonmagyar6v6r
v6rosmellettis. A migransoka Keletip6lyaudvarr6l,
cy6rb6l, vonatokon
€rkeztek,addigjelentettez komolyabbprobl6mdt,most miir Gy6r sem drzdkeli,melt a
vasttvonalak mrir kikeriilik ezt a vasirti csom6pontotis, 6s Szombathely,Csoma,
J6nossomorjiin
keresztiil6rkeznekezeka c6lvonatokHegyeshalomba,
6s az tdrt6nik,amit
Oncjknekelmondtam.A kiils6 migrdnsokkalitsszefiiggdsben
briniigyi esemdnyllem
eszkalil6dotteddig.Ugy gondolom,hogyegyilyen enbedijmeg,emberamdat
mellettez egy
nagyonj6 dolog. Nem tudom mennfre mondtamOnriknekujat az elhangzottdolgokkal
kapcsolatosan,
de aztlitni kell, hogya balk6niutvonalbanemmostestiinkbele,ezmir r6g6ta
igy van.Ha belegondolnak
abba,hogy ezekaz embercktdbbezerm6tereshegyeketmisznak
meg, ereszkednekle, akkor ehhez kdpest Szerbia, MagyarcrszAg,Ausztria semmi.
Megnlugtathatom
On6ket,hogy az Ondktelepiil6s6n
nem fognakrnigrinsokmegjelenni,
az
Ondktelepiil6sen
olyantipus0biincselekmdn)'t.
amiesetlegesen
belstimigrrici6hoz
kapcsol6d6

biztosannemfoglak elkdvetni,melt elmenneka telepiil6smellettvasr.iton.
kdzuton.Ondknek
a kiils6 migrdci6valdsszefiiggdsben
nincsmitdl tananiuk.Amennyibenbdrmilyenkdrddsiik
van.szivesen
vdlaszolok.
Dr. T6is6n6 Gr{sp6rEmma polgiirmester:Kdsz6n6mkapitanyumak a besziimoltt6s a
tAjdkoztaiist
is. Szeretndm
megkijszdnni
kapit6nyulon kereszti.il
mindenegyesrend6mek.aki
szolgdlatot
teljesitds a migrdnsokkisdrdsdben
a hatitu6rizetdbenbamiltlekdppenkiveszia
r6szdt,hiszen6k azdrtdolgoznak,
hogy a mi biztonsagunk
meglegyen,a biztonsAgi
drzetiink
erdsddjiin.Kdsziin6n,hogy eljtjttek,6sazt gondolom,ha a iblubanrend6rtlAtunk,az nem
f6lelem€rzetet
kell, hogy keltsen,hanembiztons6g6rzetet.
Eddig is marimiilisanj6 volt az
egytithniikdddsezt kiv.inom a tovdbbi id6szakrais. Szeretndmdtadni 6n6knek sz6t.
amennyibenkerd6siikvan.
Dr. Csokin Csaba r. alezredes:Kdszijnitmaz elismer6szavakat,tolmacsolnifogom a
koll6gAimnak
6shiggy6kel, nagyonj61 esneka koll6giimnakazoka visszajelz6sek,
amik az
6llampoJgiirok
rdszdrcll
€rkeznek.Azt gondolom,ha rendkiviilia helyzet,rendkiviilinekkell
lennia hely,tiillesnak
is.
Varga Istvin helyi lakos: Bel6that6ideig a kishatarmeddignem lesz nftva, van-eerr6l
valarniinformrici6?
Nemvagyokegyediil,akit ez valamilyenszintenAint.
Dr. CsokdnCsabar. alezredes:A milt heten,keddenvolt egy koordinaci6s
megbesz6l6s,
amit a Sz6keL6szl6polgirmesteruI kezdem6nyezett
Hegyeshalomban.
Tisztdbanvagyunk
vele,hogya kishatdrforgaloma munk6ba
j6r6knakugy mondf6ritvonala.
A polgamesterir
olyan javaslattal6lt a segelyszef,/ezetek
irdnyaba,hogy telepits6kdt az it fuloldalema
holmijukat.Kont6neres
megoldason
tddk a fejiiket,meft a s6tormiir hideg.Tal6nezena h6ten
megval6sul,6s akkor felszabadulaz lit. Nem rajtunt mu]ik, hogy ott hel)Terill-e a kdzriti
ktizleked6s,
hanemazosztrakhat6s6gokon.
Az osztriikszeru€kvoltak,
akikanemzetkdzi
vasriti
forgalmatis felfliggesztettek,
illetvea k2-6na forgalmatis megsziintettdk.
Ennekalapvet6en
biztonsegi
okaivannak,meftott vangdpjdlmiiforgalom6skdtezerember,amikorvonul,fdle-q
igy, hogy komolyprcbldmAtokoza nyelvi nehezs€g,
veszdlyes.
Ezt miir t6bbszijrfelvetettiik
mi is az osztriikoknak,
jAruhak
de addig,amignern
hozz6,mi hiAbatisztitjukmegaz utat,ha
az osztrik szer,/eknem nyitjdk meg a tiloldalon. Azon vagyunk,hogy ez nindl el6bb
megold6djon.
Dr. T66s6n6G6sp6r Emma polgirmester: Ha nincs tdbb kdrd6salikor kdszijntirnmds
egyszer,
hogyeljdttek.
Dr. CsokdnCsabar. alezredesis kolligdi tavoznaka kiizmeghallgatasrol.
Dr. T6rs6n6 Grisp{r Emma polgirmester:Egy kicsit rendhagy6lesza kdvetkez6ndh6ny
perc,mert megszakitjuka hivataloskdzmeghallgatast
egy kis iinnepsdggel.
25 dwel ezel6ft
alakultakmeg a helyi iinkomrinyzatok6s azt gondolom,hogy a rendszerv6ltiis
egyik
legnagyobb
vi\'mdnyavolt,hogya helyitelepiildsekre,
azottanidtint6shoz6ka
biztaa telepiilds
sors6nak
ir6nyitds6t.
Tenn6szetesen
a tiirv6nyeifelteteleknek
elegett6veminden6nl<orm6nlzat
1990.szeptember
30-adikaiviilasztasutdnmagahalarozhafta
mega 1t iriinyvonalakat.
Ennek
a 25 6vesdvfordul6nak
alkalmab6lhivtukmegaz akkoripotgdrmestet
dsa kdpvisel6-testiilet
tagjait.Keszittettiinkegykis emldklapot,
hogy mindigemldkezzenek
Ok is ara, amit nemis
lehetelfelejteni,mivel 6k voltakaz els6k,akik az els6l6pdseket
megtettdkazti renoszerben.

Mindig azoknakvan a legnehezebb
dolguk.akik els6kdntkezderekvalamibe,ugyanakkor
valamilyenszintenkdnnyiiis, mert a sajdtelkepzeleseik
szerinta j6indulatuk6ltal vezerelve
pr6bAlj6kegy kdzs6g61et6tvezetni.Nagyonsok mindentdndntaz 1990-esmegvelaszrrisuk
utdn,nemmondokegyebet,mint a viz 6sa csatomarendszer
kiepitese,a Dunasor,Sz6ch6nyi
utcai telkek 6rt6kesit6se,
nyilvan sok](altdbb fldeniik is van enn6l,amit a mariakilnoki
kdnFben olvashatunk.
El6vettemaz 1990-esjegyz6kttn).r'et
az d.dekessdg
kedvddrt,hogy
mivel foglalkozott1990-ben
a kdpvisel6testiilet.
Egy kis szomorusriggal
6segykis drtimmel
olvastam,hogyhasonl6probldmeja
volt, akkordppena discob6lhazamen6
nemmiiriakalnoki
fiatalok vandaliznusavolt a napirenden.
Ugyan ez megismdtl6dijtt
n6lunkis 20-25 6wel
kds6bba mi kdpvisel6sdgiink
idejdbenis. Szeretn6k
kdsz6netet
mondania magam,kdpvisel6tenaim, 6s azt gondolom,hogy a k6zs6glakossiiganov€benNeubergerG6zinak, aki
polg6rmester
volt 1990-tdliidris Varga Istvdn alpolgamesterimak, aki sajnosmdr nincs
kijzdttiink.Szerctn€m
negkiisziinniSchmuckerTe€znek,Frauhammer
Alajos J6zsefndnek,
NagyOtt6nak,RongitsFerencnek.
KomkaTam6snak,
aki nemcsakaz els6kdpvisel6-testiilet
tagjavolt, hanema jelenleginekis, 6s KulacslstvSnnak,aki szintennincskiizdttiink,hogy
elinditottdk
kijzs6gtintet
egyolyanuton,aminazijsszestijbbikdpvisel6-tesfilet
azdsszes
tdbbi
polgamesterhaladnitudott.Az6rl dolgoztak,hogy telepiil6siink,eglre szebb,vonz6bb,6s
dlhetribblegyen.Most,hamegengedik,
6tadnrim
azemldklapokat
a 25 dvvelezel6ttikdpvisel6testiiletnek
dsa mostar kdpvisel(i-testiiletnek
is.
Dr. Tdltsdnl Gtispir Emmapolgdlmesternir szerintszilitjti uz akk)ri is a.ielenlegikipisel'testiilettagjait is dtdcliaaz eml'klapokat.

2,T{j6koztat6 Miriakflnok
aktu{lis helyzetr6l.

ktizs6gfejleszt6siterveir6l, megval6sult fehijit6sokr6l,

Dr. T6is6n6 Gdsp{r Emma polgirmester: K6szitetten n6h6nyk6pkockritazokrril a
t6rt6ndsek6l.
amikazelmdt 6vbena falubantdt6ntek.Sokpdnztkdltdttiinknemtul ltitudnyos
dolgoha. Az egyik kciltekezdsiinla v6r6terembends az orvosi rendel6benfelszerelt
klimaberendez6s
volt. Az gondolom,hogy a nyarakegy.refon6bbak6s eglre hosszabb
ideig
tartanak6sazorvosirendel6bejir6emberekegyikesemegdszsdges,
nemv6letleniiljir oda6s
nem is fiatal a tdbbs€giik.ds az ott tdltdtt id6r kdnyelmesebb
kdrtilmdnyekkdzdtt rudjAk
eltdlteni.Megtiirt6ntaz iskolaudvariinakterkijvezese.
Tervbevolt v6ve,hiszena gyerekek
siirosan,koszosandrkeztekbe az osztiil)'termekbe
6s a t&kdvez6ssegits6gdvel
viszonylag
kulturiiltantudnakaz iskol6babejutni.Az iskolaudvarra
v6grefedettker€kpiirt6rol6
is kedilt.
El kellett kdsziteniegy mozg6ssAiilteknek
va16felj6r6t.Ezen a felj6r6na hivatalba6s a
hivatalonkeresztiilazorvosirendeldbe
is bejutnakazalTar6szor!16k.
Egyr6sztt6116nyi
el6ir6s
is volt, mAsreszt
pedigval6banmegkellettoldaniezt a helyzetet,igaz,hogy Mdriakdlnokon
szerencsdre
eddig m6g senki nem vette ig6nybe,de sziiksdgesetenrendelkezesre
iill. A
gyerekeket
pr6bAljukkiil6nf6lem6donv6deni,az egyikilyen lep€siinkaz volt, hogy villog6
sdrgaf6ny helyeztiinkel az6vodael6ttirdszrea Pet6iiLrtc6nildsitt a Kulturhi el6tta Riik6czi
uton,bizvaabban,hogy az aut6sokfigyelm6tjobbanfel tudjukhivni a1Ta,
hogy itt gyerekek
kijzlekedhetnek
aziton. Elk6sziiltek
az rltbaigazit6
6sutcan6vsorol6tib16k.Malomdril6ben
a
kdt lak6rdszbevezet6szakaszan
lettek elhelyezve.A Boglarkads a Kaldszutca felijitasa
megtdrtdnta Malomdiil6ben.Mindkdt utca mart aszfaltboritiist
kapott.A Rozmaringutca
lblltatAsaszintdnmart asztbltborit6st
kapott,az Orgonautca egy szakasza
aszfaitboritdst.
Ezekheza munk6latokhoz,
a lnunkelatokkdlts€geihez
a lakossag
nag)4n6rtekben
hozzrjerult.
Ezeknekaz utaknaka felnjitasakijzel 20.000.000
Pt-bakeriilt.Errepiilyiizatiforiis nemvoit,

sajAtrdszb6lkellettmegfizetni.Elkdsziilta pet6fi utcaibuszv6r6is. Ennyi,ami kepanyagban
elk6sziilt,ez az elmult 6vben35 mi11i6forintos p6nzijsszeget
jelentettaz dnkomiinyzat
szamiira,temreszetesen
az Oncjk6ltal befizetettad6b6l.tdlynzatotnyfjtottunkbe ebbenaz
6vbenis az6vodafelirjitrisara,
kiils6h6szigeteldsdre,
fiitdskoiszeriisitdsdie,
nyiliszdr6cser€re.
Az els6p6lydzatifordul6bannem nyer1tdmogatdst
a prilydzatunk
az indokldsszeint az egy
f<irejut6 ad6er<ik€pess6giink
nagas, a legalacsonyabb
kateg6ridba
tartozunl az orszdg-os
besorolisszerint,de okt6ber30-iga beliiglninisztera tartalekierh€rem6gujabbpalyrizatolat
letesithet
el6nyben.
Kdthdttelezel6ttirtampinterS6ndomak
egylevelet,imibenleirtam,hogy
Mefi mefta falunaknemvolt ad6ssiigelomdnya
tdbbekkdz6ttaz6voda6piilet6nek
a fehijitriia
is hosszu6vek6taviiratmagiira6stisztelettel
megkertem,
hogy amikori d6nt6s6t
meghozza,
vegye figyelembe.Az 6vodfu61szeretn€km6g ndhiinysz6t mondani.Mint azt miir tdbb
hiraddsb6llehetettolvasni,hallani,ebbenaz 6vbenaz 6vodairjra visszakeriiltMituiakdnok
kdzsdgOnkomdnyzatfenntaftAsa
ds miikddtetdseal6. Azt gondoltaa kdpvisel6{esfilet,
amikorezta dijnt€stmeghozta,
mivelazokazanyagikdriilm€nyek
m6rnemiilln.akfenn,amikor
az Ostemayer6vodaint6zrn6ny6v6
keliett,hogyvriljona mririak6lnoki
6voda,inkribbvegyiik
visszalbnntaniisra
ds miikddretdsre,
hogy a mririakalnoki6vodaval6bana mariakdlnokiak6
legyenmindentekintetben.
Az 6vodebandolgoz6knak
legyenkihezfordulni,ha k€rd6siik6s
dszrevdteliik
vagypanaszuk
van.els6kdzb6lkapjanakvalaszt6ssegits6get.
Az 6vod6bajtu6
sziil6k, ha bdrmivel nem &tenek egyet vagy biirmivel egyetdftenek,akkor azt itt helyben
elmondhatj6k.
El kell, hogymondjam,hogyaz6vodavezetdjeaz6vodadolgoz6imaxim6lisan
a kdpvisel6-testiiletet
timogattik, tijbb munka hrirul r6juk 6s bizonyosszempontb6l
ttjbb
felel6ss6g
is. Az 6vodahivatalos
ndvad6jais megt6ftdnt
a MririakilnokiCsicsergo
Ovo,lanevet
kapta.M6sikintdzmdny
6letdr6lkell mdgszrimotadnom,aziskola.En6l is lehetettmiir olvasni.
hallani.A kdpvisel6-testiilet
ebbenaz 6vbenis ki kellett,hogy nllvaniha szdnd6krr,
hogy
miikiidtetniszeretnd-e
aziskolit. avagysem_
M6r a kor6bbi€vekbenis a pedag6gusbereket
nem
az dnkomenlzat fizette,hanern5llami fo[6sb6] drkezett.de a dologi kiadrsokat"lii1dst.
vil6git6st,ka$antatist. mindenfdlefejlesztdstaz dnlomldnyzatkdpvisel6-testiilete
maSAra
vAllalta.mertaztgondolta,hogy a mariakelnokiiskolasorsa.fejl6ddsebiztositottabb,
mint ha
miis lennea gazdAja.
Ebbenaz 6vbena kdpvisel6-testiilet
rijra azt nflatkozta,hogy szeretne
tovabbrais miikijdtetniaz iskol6t,de az emberier<ifonasok
minisztdriumAban
rigy ddnt6ttek,
hogya miikddtetdst
semazdnkomrinyzat
vihetitovebb,mertazad6er6kepess6ge
tul alacsony.
Ez el6bbmagasvolt. Ezdrt az 6llam vette .it a miikddtet6szerepdt.
A Gy6ri Szakt6pz6ii
SzolgiltatrsiCentrumvezet6j€vel
taibbalkalommalvolt szetencsdm
beszdlni,6ssikeriiltegy
olyan megiiliapodAst
kijtniink, hogy azokata feladatokat,amiket eddig az ijnkorm6nlzat
dolgoz6ilittdk el, fiinyires,h6 elrakarites,
kisebbkarbantartasi
nuntik, a tov6bbiakban
is
ellAthatjuk.En igy nyugodtabbvagyok,mert nagyonnehdzlenneezt Gy6rb6lvezdnyelni.
Nagyonegyiittmiikdd6ek
a cy6ri Szolgdltatasi
Centumnaka vezet6i,tudunkegyiittdolgozni,
biztositottakarr61,hogy hosszf ideig tervezikmdg a mariakAlnokiiskola als6 tagozatiinak
mrikddds6t.
Az iskoldvalkapcsolatban
szeretndm
mdg megjegyezni,
hogy mindenreggelds
ddlutdnpolgiir6rrikrillnakaziskoliniil,vigyazzika gyerekekdsa sziil6k6thajadds6t.
Ezutonis
szerctn6mmegkdszdmiminden egyesszolg6latotteljesit6nek6s Vida Gydrgynek,aki a
MdriakdlnokiPolgtu6rEgyesiiletnek
azelndke.Ha mrira pol9616regyesilletnel
tartunk,akkor
szeretn€m
elmondani,
hogyujj6alakultazegyesi.itet.
Addig,anig a c6gbir6sigibe.jegyz6s
nem
tijftenik n1eg,a mosonipolg6r6regyesi.ilet
kereteinbeliil tevdkenykednek.
Ez nagyonj6
lehet6sdga(a. hogy l6ssak.hogyan mrikddik egy polg6r6r egyesiilet,ellAtj6k a mi
polgdr6reinketj6 tan6ccsal,felszerel6ssel,
megosztjrikveliik a tapasztalatot.
Szeretn6m
megkdsztjnni
nekik a falunapontanilsitottmunkdjukat,mindensporlesemdnyen
ott vannakj
j6rtirdzneka faluban,jelzik, havalamiolyandologtdrt6nik,ami nemmegszokott.
Amir6l mdg
szeretnek
besz6lni,
hogyaz6nkomiinyzatttmogatjaaziskolebaj616
gyerekeket
azzalis, hogy
a buszb6rletet
mag6ravellalta.Segitjiikaz6vod6s€siskolasgyerek€ksakkoktatisAt.
A kisbusz

is rendelkez6sere
iill az 6vod6soknak
6saz iskolasoknak.
A kisbuszrendelkezdsre
6ll v6rr'etel
alkalmivala laborbaval6 elsz6llit6srfua,
m6snapaz eredm€nyeket
is kihozza.Sziiks6gszerint,
nemrendszeresen
egyedilldl6,id6semberekorr'osivizsgalatra
val6szellitdsat
is ellatjuk.Azet
hangsirlyozom.
hogyszi.iksdg
szerintdsnemrendszeresen.
mertanasajnosnincslehet6sdgtnk,
hogyn'rinden
egyeskezel6sre
bevigyiik,bekis6rjiik6smegvirjuk,mertnagyonkevesen
vannak
a technikaidolgoz6k,nincs kil6n buszsofijr,nincs arra p6nziink,hogy napi 8 6riban
megl-rzessiik.
Eldzetesbejelentdssel,
egyeztetve,
alkalmankent
szivesen
megtessziik.
szeretn6k
ndhiinygondolatota mindigvisszatdr6
reminkraa MdriaLdlnok-Haliiszi
k;zdrt meedDiilend6
ker6kp6ritr6l.A kdpvisel6{estiiletebbenaz €vben is a k6lts6gvet6s6be
etklttinitenea
kerdkpdrut
dnrdszdre
az dsszeget.
Ami elorelepes
tdrtdntebbenaz iiglben.bogyegysziov6kmagyarpalyriat ker.etdben
lehet6sdgnyilik egy valldsi turisztikai kedkpArut letesitese
t6makdrben.
Ugyanenea celrapflyazatotfognak ok6berbenkiimi. tem6szetesen
arra is
beadjukdsvalamelyika kett6k6ziil csaknyer.E8y m6sikelk6pzel6siink
a Rern6nyikAndrea
lovard6jdndlldv6 Duna parti szakaszollegy kiktjt6 letesitese.
Ez is egy szlovdk_magyar
pilyAzat,ez ktjz6senkeriilnebead6sra
Szigetkdz26 telepiil6sdv€l
egyiitt.A pilyezatkii;isa
turisztikaicdl.ahatiiroznimega kikijt6 epit6sdt,
detemdszetesen
lehet6sdg
vanana is, hogya
helyi lakossig szamdraletesitsiikmeg ezt az objektumot.Els6dlegesa helyi lakosidg.
m6sodlagos
a turizmus.A kdvetkez6dvekneka i'eladata,
azdrt6veketmondok.ll]en nagyon
sokbakeriil, a j6rdrik fehjitAsa.Egflk-rnisik helyen nagyon.ossz 6llapotbanvannaka
jirdaszakaszok.
Az elkdpzeldsek
szerintneg)e\,alattrudnamegvalosulnj
a pitcjii utcamimlk6t
szakasz6n
6s a Rak6cziutcamindk6tszakaszinak
jiirdafehijitdsa.
a
Ehhezcsatlakozna
m6ga
R6k6cziutc6nakaza r6sze,amia kastellyalszemben
van,nost egyaltaldn
nincsottjirda. Egy_
egyjirdaszakasz10 milli6 forintbakeriil, 6s az6ftmondom,hogy n6gy6v. Ez n6gy6v aiatt
neg}^renmilli6_
forint,az ipariizdsidsegydbad6bevdtelekb6l
tudjakigazd6lkodni
a kdpvisel6_
testiilet.Ter,/ekkiizdtt szerepel
a tiizolt6szertinalszembeni
parknaka feltjitdsa.Ugy trinik,a
kdzelj6v6bennyilik erre p6lydzatilehet6sdg,valamint parkol6helykialakltasaazon a
szakaszon.
Nem szeretndksok helyetelvemi a zdldfeltiietb6l.de muszij n€hrinyparkol6t
kialakitani,hogy a gy6gyszefiiir,
az 6voda,a postakdmydkea reggeli6riikbarbiztonsagosan
jerhat6le$'en. Ebbenaz dvbenmiir elkezd6d6tra kdvetkez6dvbenfolytatni szerctndnk
a
Malomdi.il6iutak l'elfijatAsrt.M6riak6lnoknak
ezenr€sz6n.a J6kaiurcakiv6tel6velrninden
utc6jaaszfaltos.Malomdril6ben
nagyonrosszk6dilm6nyekvannakazon a telepiil€srdszen
dl6kkel mdg annak idejdn SzdlesSdndorakkori polgdmesterrimak volt egy sz6beli
meg6llapodrisa.
amihezaz6tais a kdpvisel6-testiilet
6s 6n is tartommagamat,
hogy az onnan
belbllt ad6knakbizonyosr€sz6tvisszaforyatjuk
arraa telepilesr6szre.
A lak6knegkeres6se
nyom6naj6v6 dvbenaz Amika ds az 6zike utcafelnjitrisakerilhet sorra.Mindk6rutcAban
lak6k vAllalt6ka rejuk es6 rdszneka betjzetdsdt.
Nagyonrem6lem.hogy el6bb ut6bb a
Malomdril6ben
is az ithelyzet tisztAz6dik,melt 80 %-a az utaknakmagink6zbenvan. 6s
rem6lem,hogy teritesmentesen
ritadjdkaz dnkonniinyzatnak,
hogy fejlesztenitudjunk.
Szeretn6m
eimondani,
hogyacivil szeNezetek
is tiimogadstnyernekminden
6vben.Kezden6m
a Sportegyesiilettel,
aki az6vi rendesk61ts€gvet6sben
elkiildnitett#szenkiviil a prilyizatukhoz
dnrdsztiimogatiisban
rdszesiil.Azt gondolom,hogy amennyireaz er6nkb6ltelik segitenikell
6ket,merta falunakegyetlenolyansportesemdnye.
amit nagysziimban
lftogatnak.A polgir6r
Egyesiiletet
is tfunogatjuk,f6kdnt,ha bejegyzettegyesiiletlesz.segitiinkaz eszkdzeiknek
a
beszerzdsdben.
Jelenesetbelcsakegymobilteletbnmiikddtetdsdt
tettelehet6v6.A N]ugdijas
Egyesi:let
a mesikolyancivil szervezet,
amelyminden6vbent6rnogatiist
kap.Nagyonsoksz6p
rendezv6nyiik
van,a n6metnemzetisegi
k6russalegyiittviszika hiriinket.A Rendezv6nyh6zr6l
szeretndkm6g ndhriny sz6t sz6lni. Ebben az 6vben tevdkdsziil6ketvdsdloltunk a
Rendezv6nyhdzba,
korlitlan intemethozzif6r6silehet6sdg
is van. Sok fiatal fordul megou,
fdleg a pingpongozrisok
alkalmival.Vdsaroltunkmdg sz6keket,fliggcinydket.
Nagyonsok
rendezveny
vanott,csalidiesem6nyek.
Ennyitszerettem
volnaelmondani.
Egydotogvanmeg,

amir6l beszdlniinkkell. jegyz6 ulat k€rem, hogy t6jekoztassa
dnijket a Mdriakdlnokot
Mosonmagyar6vdrral
iisszekitt6hid felujitris6r6l,annakid6szakoslezri.isdr6l.A lez6rdsr6l
mindenkidtesitdstfbg kapnia postalidrijrba,az ideiglenes
busanenetrenddel
egyiitt,a nem
magyarnyelviilakosok.gondolokitt a kdzsdgiinkben
dl6szloviikokaazanyanyelvi.ikiin
fognak
tAjdkoztatdstkapni. Atadom a sz6t a 1egyi6rjrnak, utiina pedig 6ndknek, trogy tbttegy6k
k6rdeseiket,
dszrevdteleiket.
Kdsziindo
dr..Kr:iritz P6terjegyz6:M6r reg6taaktualisugy gondoloma hid fehijitrsa.Most ajelenlegi
f'elijitAs keret€bena k6ve&ez6 miiszaki tartalom fog megijulni. Egla6szta dilat6ci6s
szerkezetnek
a cserejeva16su1
meg,pontosabban
annaka gumi r€teg6tfogiiikkicset6lni,ezen
kiviil a kop6r6tegcserdj6rekeriil sor, valamint a hidfdk m6gi;tti h6tt6lGsekkibontrsdm 6s
rijjr6pites6re
keriil sor.Mindezktjriilbeliilegyhetetveszigdnybe.Mondomaz id6pontot,
teh6t
2015.okt6ber26-6nkezdcidnek
a munkik. ez egyhdrfdinap,6sel6rel6that6lag
2015.okt6ber
3l-6n szombaton
mdr visszaadj6k
a forgalomnata hidat.Arra, hogy ez az id6pontvaldban
tarthat6lesz.kijtelezettsdget
vAllalninemtudtak,ha mindenj6lmegydsaz id6jiir6sis engedi,
akkor szombatonmfu lehet gdpjrmlivel kdzlekedni.Szerencsdre
ezek a munkAknem
akadSlyoznak
benniinketabban,hogygyalogosan,
illet<ileg
kerdkpfural
dtkeljiinka hidon,csak
ar6l le kellszrillniesug1kelldnolni.Kiiszdn6m.
Dr. T6is6n6cisprr Emmapolgirmester:Mar hosszuid6 6tav6rjukezta hid felijitiist.Egy
dolgot hagltam a v6g6re,6s miel6tt tenylegesen,tadnrim Ondkneka szot! szeretnem
megkiiszijnni
aziisszeskoll6g6mnak
az 6vesmunkaj6t.Mindannyian,
akik az6piiletenbeliil 6s
kiviil dolgoznak,
nagyonj6munk6tvdgeznek.
Varga Istvin helyi lakos: A sok gy6nydriidologmellett,6s rcndkiviileldgedetten,
nehogy
v6letleniila krik6ncsom6keres6s
legyen,devanegyvessz6paripam,
hogya sz6penfelijitott er
egyikhidjakezdt6n1oernenni.Tudnakr61a?
Dr. T66s6n6G6spir Emma polgfrmester:Igentudunklola,jeleztek.
Hammerl Frigyesn6helyi lakos:Annyit szerctn6k
mondani,6s azt hiszem,hogy a l'aluban
dl6ktiibbsdgdnek
nevdbenmondhatom,
hogyj6 gazdfivagytoka falunak.
Dr. Tr6ds6n6
Gispir Emma polgirmester:Kdszdnjiikszepen.
FrauhammerJ6zsefAlajosndhelyi lakos:Megkdszijnijm
az eddigimunk6t.Mikor rokonok
6rkeznek,
mindigmondjak,hogy l6tni, hogy hiilgy a polgdrmester,
mert rengetega vir6g.A
mesik,hogy a technikaidolgoz6knakszeretn€mmegkdszdnni,
mert szintemindig tip-top
minden.Mindannyiunknev€benaztmondom,hogykdsz6njiika munk6t.
Dr. T6ris6n6Grispir Emma polgirmester: K6sztjniimAtadomnekik.Hozzrtartozikm6g a
falukephez
6saz igazsrighoz
azis, hogyhi6baaz dnkormiinlzatdolgoz6inak
a munkrija6side
a N€meth Istv6n6katis beleertem,akik a r6zsakeretetgondozz'k, ha a falu lakoss6ganem
ttir6dnea saj6tpofi6j6val.Mindenegyeshrizndl- egy-egykivetellel- a fii gondozott.
virAgok
iilteteseaz ablakokban,a h6zak el6tt. A sok kdszOnetmellett szeretn6mmindenkinek
megkiisziinni,aki gondozza,6s m6g szebb6teszi ezt a falut. Ha nincs m6s mondanival6
szeretndm
megkdszdnni,
hogy eljdttek,6srem6lem,hogy egy 6v milva hasonl6j6 dolgokr6l
tudunkbesz61ni.
J6 6jszakrit
kivdnokmindenkinek.

Egydbnapirendipontnemvolt, igy a polgdnnester
a k6zmeghallgatrist
19,506rakor bez6ta.
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