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Boldog Új Évet Alcsútdoboz!
Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát
adjatok… (1Thessz 5, 16-18)
Ezt a bibliai igét választottam mottóul a 2019. évi alcsútdobozi
levelezőlap-naptárra, amelyet az újságunk januári számával
együtt minden házhoz eljuttatunk.
Én úgy gondolom, hogy ebben a néhány szóban benne
van minden, ami szükséges ahhoz, hogy lélekben egészségesek

legyünk, és hogyha a lélek rendben van, akkor talán a testtel sem
lesz olyan nagy baj. Kérem, hogy forgassuk magunkban a fenti
idézetet, és kívánom, hogy az öröm, az ima, a hála legyen része
mindennapjainknak! Hiszem, hogy általuk jobbak leszünk, és
még inkább javára válunk családunknak, közösségeinknek,
falunknak, országunknak is…
Tóth Erika
polgármester

Közös ünnepléseink…
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A József Nádor Általános Iskola
Békés, boldog új esztendőt kíván az alcsútdobozi iskola!

Szilveszter Mária magyar szakos pedagógus
szavalóversenyt szervezett
Az alcsúti sulisok közhírré tétetik,
Hogy Urunk 2018. esztendejében,
Annak is utolsó havában,
Iskolai újság születik.
„Szamárfül” a híres neve
Mely gyermekeknek szóló cikkekkel van
tele.
Olvashatnak egészségről, ünnepekről,
Tényekről és viccekről,
Alkothatnak a kreatív ötletekből.
Törhetik a fejüket a keresztrejtvényen,
Várhatják az ünnepeket sütisütéssel.
Állandó rovatot is tartalmaz e
könyvecske,
„Laci bácsi megmondja”…, hogy mire
ügyelj előre!
Divatsarok ad ötletet az öltözködésre,
Forrócsoki kupon is van köztük elrejtve.
Megjelenése évszakokhoz köthető,
Legyen boldog Önöknek is az új
esztendő!
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Eck Fanni jól tanul, sportol, szaval...
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hírei, eseményei
Versmondóverseny az iskolában
Megálltunk egy pillanatra a rohanó világban és meghitt hangulatban, könyvek között, csodás versek hallgatásával töltöttünk el egy délutánt. 18 felső tagozatos,
tehetséges versmondó nyűgözött le minket felkészültségével, kiváló versválasztásával. Tóth Erika polgármester asszony,
mint a zsűri elnöke dicsérettel illette a versenyzőket értékközvetítésükért, a magyar
nyelv ápolásáért, példamutatásukért.
Örült a klasszikus verseknek, hiszen hallhattunk verset Petőfitől, Kosztolányitól,
de fontos, hogy az új, a kortárs szerzők
művei is megszólaltak. A gyerekek figyelmébe ajánlotta Pilinszky Jánost, aki a
mondandó sűrítésében élen járó költő
volt. A zsűri tagjaiként értékelték a sza-

valókat Béndek Lászlóné Marika és
Weizengruberné Keindl Marietta tanítónők is. Közös munkájuk eredményeképpen a következő eredmény született az
Adventi szavalóversenyen.

Gratulálunk a versenyzőknek és köszönjük Szilveszter Marika magyar szakos tanárnőnek, hogy a versenyt megszervezte,
a gyereknek tanácsot adott a felkészülés
során.
Advent időszakában én is adtam
egy kis ajándékötletet Oren Arnold tollából, amely akár újévi kívánság is lehet:

5-6. osztályosok versenyében
1. Budai Barbara Kira
2. Erdei Hajnalka és Biró Olívia Zoé
3. Németh Lili Hanna és Eck Korinna
7-8. osztályosok versenyében
1. Németh Eszter és Kemény Ede
2. Márton Dóra és Neumann Nikoletta
3. Ángyás Evelin és Erdei Virág

„Az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.”
Keindl Zoltánné
intézményvezető

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere
2018. december 11-én Országos Történelem Tanulmányi versenyre került sor iskolánkban. A tanulmányi versenyt az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ hirdette meg a 7-8. évfolyamos
tanulóknak. A verseny kijelölt témája az
ókori Róma, a kora középkor, a magyar
őstörténet és az Árpád-ház története. Két
7. osztályos tanulónk, Kemény Ede és

Márton Dóra indultak ezen a könnyűnek
nem mondható, nagyon sok ismeretet és
odafigyelést igénylő versenyen. A megoldandó feladatok alaposan számon kérték
az eddig megszerzett történelmi tudást:
évszámismeret, kép felismerés, térkép
használat terén is. Mindketten sikeresen
továbbjutottak több mint 70%-os eredménnyel a második, megyei fordulóba,
amely 2019. február 7-én kerül majd

Eck Fanni
lenyűgözött minket…

Bemutatkozik a leendő
elsős tanító néni

Fanni még csak első osztályos, de már
most látszik tehetsége számos területen.
Nem csak a Márton napi szavalóversenyen tűnt ki társai közül, hanem a területi
versenyen is II. helyezést ért el. Magabiztos kiállásával, bájos hangjával, jó
versválasztásával mindenkit levett a lábáról Móra Ferenc: A cinege cipője című
vers előadásával. Érdemes lesz foglalkozni vele ezen a téren is, de sport terén is.
Csodás, tökéletes cigánykerekei, harmonikus mozgása, hajlékonysága ámulatba
ejt mindenkit. Az iskolába mindig jókedvűen, felkészülten érkezik, és csodálatosan szép írásáért is kapott már díjat az alsós tanító néniktől.
Biztos, ami biztos, én szem előtt
tartalak Fanni! Csak így tovább!

„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki
hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra.”(Rather)

Mariann néni

Messze még a tanév vége, de lassan itt az
ideje, hogy még messzebbre tekintsek, hiszen én leszek az elsős tanító néni. Szanyiné Halgancz Teréznek hívnak, de röviden csak Trézi néni. Kápolnásnyéken élek
a családommal és onnan járok nap mint
nap.
2015 óta tanítok Alcsútdobozon.
Azóta vezetem a bábszakkört is, ami a
gyerekeknek és nekem is óriási feltöltődést ad.
A játék központi szerepet játszik a
tanítási óráimon is. Ezt különösen fontosnak tartom az első osztályban, mert az iskolába lépő gyermek még csak óvodás, és
lassan válik iskolássá. Számára nagyon
fontos az érzelmi biztonság, az elfogadás,

megrendezésre, a székesfehérvári Teleki
Blanka Gimnáziumban. A döntő időpontja pedig áprilisban lesz.
Mindkét tanuló szép, sikeres teljesítményéért egy-egy ötöst kapott és szurkolunk nekik a további fordulókon.
Hammang Erika
történelem tanár

a türelem, a dicséret, a szeretet, valamint a
közösség, amelybe kerül. Ezért én soksok játékkal, mozgással, mesével, tánccal,
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

zenével, és persze rengeteg türelemmel és
szeretettel azon fogok igyekezni, hogy
mindezt elősegítsem.
Hiába a sok éves tapasztalat, mert
megújulni mindig kell, ezért rendszeresen
képeztem magam. Részt vettem team
munkával kapcsolatos, anyanyelvi és ma-

tematikai fejlesztő játékokkal foglalkozó
továbbképzéseken, de gyógypedagógiai
asszisztens képesítést is szereztem. Mentortanárként, és az idei tanévtől alsós
munkaközösség vezetőként is segítem a
nevelő-oktató munkát.
Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes le-

gyen az óvoda és iskola közötti átmenet,
hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél
jobban érezzék magukat az iskolában és
sokat fejlődjenek, okosodjanak. Szeretettel várom a leendő elsősöket!
Szanyiné Halgancz Teréz

A nők egészségéért, pár szó a mellrákról…
Mi nők gondoskodunk a gyerekeinkről,
családunkról, odafigyelünk barátainkra,
de néha megfeledkezünk Önmagunkról.
MOST itt a lehetőség, hogy egy
kicsit figyeljünk magunkra is! Mindanynyian ismerünk olyan barátnőt, rokont
vagy szomszédot, aki végigcsinálta a kemoterápiát, túl van a mellműtéten.
Ilyenkor azt gondoljuk, hogy velünk ilyen nem fordulhat elő, és szaladunk
tovább. Pedig: a mellrák a nőket érintő
leggyakoribb daganatos megbetegedés,
100 nő közül körülbelül 8-10-nek van hajlama erre a betegségre.
Mit tehetünk magunkért? Fontos a
mammográfiás szűrővizsgálaton való

rendszeres részvétel!
Fontos, hogy a különböző tévhiteknek ne dőljünk be, ezek csak felesleges
riadalmakat keltenek, hiteles forrásból
szerezzünk információt.
A szűrővizsgálatok keretén belül a
45 és 65 év közötti nők kétévente névre
szóló meghívót kapnak postán, pontosan
megjelölve, mikor kell megjelenniük. A
mammográfiás szűrővizsgálat a lakosság
számára teljesen ingyenes.
Azon nők esetében, akiknél a család érintett a betegségben, a szűrés még
fontosabb! Panasz esetén bármikor elvégzik a vizsgálatot, két szűrés között is.
A rendszeres vizsgálat életmentő

MAMMOGRÁFIÁS
SZŰRŐVIZSGÁLAT

lehet, hiszen minél hamarabb derül fény
egy daganatos elváltozásra, annál biztosabb, hogy teljesen meggyógyíthat. A beavatkozás kevésbé drasztikus a korai stádiumban felismert mellrák esetében.
MOST ALCSÚTDOBOZRA
HELYBE JÖN EZ A LEHETŐSÉG!
Csapó Éva
szűrési koordinátor
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Éljünk a helybe
jövő lehetőséggel!

ALCSÚTDOBOZON
Az időben felfedezett melldaganat gyógyítható!
A mammográfiás szűrővizsgálat az Ön életét védi, egészségét szolgálja!
Ha Ön: NŐ, Alcsútdobozon lakik és a 45. évét már betöltötte,
de még nem múlt el 65 éves, és az elmúlt két évben nem vett részt olyan
vizsgálaton vagy beavatkozáson, mely melldaganat szűrésével, kezelésével
kapcsolatos, akkor a MammAlba kft. által működtetett
szűrőkamionra kap meghívólevelet.
Saját egészsége érdekében kérjük, vegyen részt a mellrákszűrésen!
A melldaganat, ha időben felfedezik, gyógyítható!
A műtét is kisebb, a kezelések is egyszerűbbek.
Ha a daganatnak időt ad a halogatással, sokkal több lesz a baj vele.
Ha az Ön Édesanyja, Nagymamája kapott meghívót, mondja el Neki, hogy még
sokáig szüksége van rá, hogy félti az egészségét és megnyugtatná,
ha elvégeztetné a mellrákszűrést!
Ha Önnek van olyan rokona, ismerőse, aki kapott meghívót,
de még nem vett részt a szűrésen, emlékeztesse rá!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ munkaidőben: 06-20/456-4256
FM Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

A SZŰRŐVIZSGÁLAT IDŐPONTJA:
2019. január 18. és 21.
Rendelési idő: 9-15:30 óráig
HELYSZÍNE: Alcsútdoboz, Sportcsarnok parkoló
KÉRJÜK, MINDENKI JÖJJÖN EL, AKI
MEGHÍVÓLEVÉLLEL RENDELKEZIK!
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A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2016-ban Alcsútdobozon
szervezett mammográfiás szűrésen a
megjelenés 46%-os volt, amely a megyei
átlagnál (44%) jobb, de a kívánt mértéktől
(80%) elmaradt.
Az idei évben településünkön 153
fő érintett.
Kérem a meghívólevelet kapott
tisztelt hölgyeket, hogy saját érdekünkben vegyünk részt valamennyien a vizsgálaton! A találkozás reményében üdvözlettel:
Tóth Erika
polgármester
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Önkormányzati hírek
KÖZMEGHALLGATÁSI BESZÁMOLÓ
A 2018. ÉVBEN VÉGZETT ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁRÓL
A működés pénzügyi feltételei
A működés során az idei gazdálkodásunkban is a takarékosságot, a költséghatékonyságot kellett szem előtt tartani.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének főösszege 570
millió forint, melyből mintegy 300 millió
forint a pályázatból származó fejlesztési
forrás. Az önkormányzatok finanszírozási
struktúrájáról a Költségvetési törvény
rendelkezik, a kötelező feladatok (településüzemeltetés, közvilágítás, közétkeztetés szociális feladatok, kulturális feladatok, igazgatási feladatok stb.) ellátásához
állami támogatást kapunk. Az állami támogatás megállapításakor figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét.
Önkormányzatunk esetében az idén az
egy főre jutó adóerő-képesség 16.304
Ft/fő, ez abba a kategóriába esik, amely
3.7 millió Ft elvonást jelent, mivel magasabb, mint a központilag kalkulált
összeg.
A saját bevételeket javarészt a helyi adók adják. Közöttük is a legjelentősebb forrás az iparűzési adó, amelyet szeretnénk fejlesztési célokra fordítani, sajnos azonban jelentős részét be kell vonni
az intézményfenntartásba (óvoda) és az
általános működésbe, melyet a központi
forrásokból nem minden esetben lehet fedezni. A Háromhárs Óvoda önálló költségvetéssel rendelkezik, mely 2018-ban
64 millió forintot tett ki. Ebből 55 millió
az állami forrás, 9 milliót a saját bevételeinkből kellett hozzátennünk.
Az öt települést magában foglaló
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 100 millió forint, ehhez Alcsútdoboz
éves szinten 3,5 millióval járul hozzá. A
közös hivatalnál a legnagyobb tételt a bérjellegű kiadások jelentik, amely 21 fő teljes munkaidős köztisztviselő járulékokkal terhelt illetményét jelenti. A Hivatal
szervezeti és működési szabályzata alapján az engedélyezett létszám 23 fő, azonban a takarékosabb működés érdekében
kisebb létszám teljesíti a feladatokat.
Mindezek mellett az önkormányzat 2018. évi pénzügyi kerete biztosította
a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokat. Fejlesztéseket, önként vállalt feladatokat plusz források szerzésével
(pályázatok, támogatások révén) sikerült
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megvalósítani. A pénzügyi fegyelem következtében a likviditás is jól alakult, hitelfelvételre sem a működéshez, sem a fejlesztésekhez nem volt szükség.

belső felújítása során hőszigetelés, aljzat- és falburkolat csere, elektromos
hálózat csere, eszköz- és bútorzat frissítés
történt meg.

A kötelező feladatok ellátása

- Településüzemeltetés

- Szociális, család- és gyermekvédelmi
feladatok

Fontosnak tartjuk, hogy közterületeink
kulturált képet mutassanak, és jó példával
szeretnénk elől járni a rendezett falukép
kialakításában. Tartozunk ezzel magunknak, az itt élőknek is, de az egyre jelentősebb számú ide látogató turistának és az
átutazóknak is.
Ezen a területen a feladatok szerteágazók, melyeket igyekszünk tervezetten
végrehajtani. Gyakran történnek azonban
olyan problémák, melyek felülírják a tervezett munkát és azonnali megoldást igényelnek.
A településüzemeltetéshez 2 fő teljes munkaidős közalkalmazottal (melyből
1 fő sajnos hosszú ideje betegállományban van) és 1 fő részfoglalkoztatottal rendelkezünk. Az ő munkájukat segíti még 1
fő un. szervezési koordinátor, akit külső
forrásbevonás révén, pályázatból 2 évre
tudtunk felvenni. Közfoglalkoztatásban 6
főt foglalkoztattunk. A nyári időszakban
éltünk a diákfoglalkoztatás lehetőségével,
4 fő fiatal végzett hasznos munkát az önkormányzatnál. A feladatellátás során az
alábbi tevékenységeket végeztük el:
- A közterületek (autóbuszmegállók, intézményeink környezete, parkjaink) rendszeres takarítását, hulladékok
begyűjtést, meszelést, mázolást.
- A nyári időszakban rendszeresen
végeztük a fűnyírást, ősszel a lomb eltakarítást, télen a hó eltakarítást.
- A közterületi vízelvezető árkok
és a kisebb vízfolyások gyomtalanítását,
tisztítását.
- Részt vettünk a sportpályák (iskolai és óvodai sportudvar, műfüves pályák) gondozásában.
- A rendezvények, ünnepségek
helyszíneinek előkészítését (pl. zászlók
kihelyezése, termek berendezése, eszközök szállítása stb.).
- A bio-kazános fűtés feltételeinek
megteremtését (közterületen vadon nőtt
fák kivágása, faágak begyűjtése, aprítékolása, kazán kezelése, adagolása) két kazán
vonatkozásában.

A pénzügyi hátteret a központi támogatás,
a szabályozási keretet pedig a helyi szociális rendeletünk tette lehetővé ahhoz,
hogy rendszeres és rendkívüli támogatásokat tudtunk nyújtani az alcsútdobozi kérelmezőknek, rászorulóknak.
Az alcsútdobozi támogatási
formák:
- gyermekszületési támogatás
- temetési segély
- óvoda- és iskolakezdési
támogatás
- rendszeres gyermekvédelmi
támogatás
- rendszeres települési támogatás
- rendkívüli települési támogatás
- egyszeri természetbeni települési
támogatás
2018-ban az előző évihez hasonlóan közel
9 millió forintot tudtunk fordítani a fenti
célokra.
A családsegítési és gyermekjóléti
feladatok ellátása továbbra is hatékonyan
működik településünkön. A nagyobb odafigyelésre, segítségre szoruló családokkal
a családgondozón keresztül rendszeres a
kapcsolattartás. Ezt a szolgáltatást a közös
hivatal székhely önkormányzata szervezi
és finanszírozza a közös hivatalt létrehozó
valamennyi önkormányzat területére.
A házi segítségnyújtásra az egyházi szolgáltatókkal való együttműködés révén van lehetőség településünkön.
- Az egészségügyi alapszolgáltatások
működése
Az elmúlt év sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően idén már a kívülbelül megújult egészségügyi központunkat használhatta a falu lakossága. A korszerűsített háziorvosi, fogorvosi és tanácsadói rendelőkben minőségi egészségügyi alapszolgáltatást vehettek igénybe az alcsútdoboziak. Az épület külső -
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- A közterületek virágosítását, a növények
napi gondozását.
- A szociális tűzifa ideszállítását,
darabolását, rászorulókhoz eljuttatását.
- Az eszközeink, gépeink karbantartását.
- Az intézményeknél az épületekben, eszközökben keletkező meghibásodások javítását.
- Nyomtatványok (levelek, újság,
szórólapok) lakosokhoz való kihordását.
- Elvégeztük a szociális kisbuszszal adódó szállítási feladatokat.
2019. évben nyugdíjazás miatt egy
új kolléga felvételére nyílik lehetőségünk.
Bízunk benne, hogy sikerül helybéli,
ezermester képességű, dolgozni szerető
munkatársat találnunk!
- Kulturális feladatellátás
Önkormányzatunk a kulturális feladatok
– közművelődés szervezése, nyilvános
könyvtár működtetése – ellátásához költségvetési hozzájárulásban részesül, mely
sajnos olyan alacsony, hogy alkalmazott
foglalkoztatására nem nyújt lehetőséget.
Azonban pályázati forrásból két évre sikerült megoldanunk 1 fő művelődésszervező foglalkoztatását.
A művelődési tevékenységet szolgálja közösségi színtér státusszal a többfunkciós sportcsarnok, ahol a legtöbb települési rendezvényt bonyolítjuk. A tervezett programokat év elején eseménynaptárban rögzítjük, különböző alkalmakat
biztosítva arra, hogy a gyermek és a felnőtt korosztályok tudjanak élni a kulturált
szabadidő eltöltés lehetőségével. A rendezvényeinket jó színvonalúnak értékelem és köszönöm mindazoknak, akik
szervezéssel, együttműködéssel, támogatással és részvétellel segítették a programok megvalósulását.
Igyekszünk a sportcsarnok épületének állapotát szinten tartani. Pályázati
támogatás segítségével az elmúlt időszakban is történt renoválás, a külső homlokzaton végeztettünk karbantartási munkákat. A rendelkezésre álló forrás az épület
vakolatának tatarozását, színezését tette
lehetővé, melynek során a megkopott színezést megújítottuk, a nyílászárókat átfestettük. Napirenden van a belső dekoráció – szőnyeg, függönyök-textilek – cseréje, és tervezzük az edzőterem burkolatának felújítását is.
Településfejlesztés
2018-ban a sikeres pályázati támogatások
révén az alábbi jelentősebb összegeket
fordíthattunk fejlesztésekre.
„ALCSÚTDOBOZ TELEPÜL É S I Ú T C S AT L A K O Z Á S O K É S
JÁRDAFELÚJÍTÁSOK”- 19 MIL-

LIÓ FORINT - A 2068/2017. (XII.28.)
számú Kormányhatározat alapján 15 millió Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Ehhez 4 milliót tettünk hozzá saját
forrásból, így lehetőségünk nyílt út- és
járdaszakaszok felújítására, karbantartására. A Bem utca és Béke utca csatlakozás
összekötő szakaszánál árok került kiépítésre, ami jól vizsgázott az esős időszakban. Az útburkolat is ki lett javítva, valamint sárrázó burkolat került itt kialakításra.
A Dobozi játszótérhez vezető útcsatlakozásnál az aszfaltburkolat javítására került sor, ami az autóbuszmegállói
szakasznál is nagyban javította a helyzetet, mely megkönnyíti az utazók és a gyalogosok közlekedését is.
A Szabadság utca több részén
egyes járdaszakaszok felújítása történt
meg. A legrosszabb szakaszokat igyekeztünk helyrehozni. Ezen kívül a József
Attila utca egyik nagyon feltöredezett járdaszakasza is felújításra került.
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00023
KÓDSZÁMÚ, „ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉS ALCSÚTDOBOZ
TELEPÜLÉSEN” CÍMŰ PROJEKT 120 MILLIÓ FORINT - A legnagyobb
projektünk volt 2018-ban az iskolai épületegyüttes energetikai fejlesztésének kivitelezése. A mintegy 120 millió forintos
TOP-os forrásból elkészült a fűtés korszerűsítése a radiátorok cseréjével, valamint a régi un. „távfűtéses”, nagy hőveszteséget produkáló rendszer kiváltásával,
ami helyett 4 új kazán került beépítésre a
négy épületrészbe.
Hőszigetelő borítást és színezést
kapott az un. „új” épület burkolata, és
minden nyílászáró műanyag, hőszigetelt
üveggel ellátottra lett cserélve. Az épület
bejáratához mozgássérült feljáró lett hozzáépítve.
A régi, műemlék státuszú épületekben is megtörtént a fűtés korszerűsítése, és itt a padlásfödémek kaptak hőszigetelést. A műemléki melléképületek
újonnan gyártott hőszigetelt üvegű fa ablakokat kaptak, a gazdatiszti kúrián pedig
a belső ablakszárnyak lettek hőszigetelt
üveggel fából újragyártva. Itt a külső ablakszárnyak megmaradnak, azonban felújításra kerülnek. Ezeknél az épületeknél
a burkolat, a vakolat javítása, színezésének befejezése van még hátra.
EFOP-4.1.7.-16-2017-00251 „A
KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS FEJLESZTÉSE ALCSÚTDOBOZON”
PROJEKT 20 MILLIÓ FORINT - A
projekt révén 20 millió forint támogatásban részesült településünk, amelyet a József Nádor Iskola jelenlegi kazánház épületének közösségi teremmé alakítására
használhatunk fel. A műemléki melléképület külső-belső felújítása jelenleg van

folyamatban. Már megtörténtek a nyílászáró cserék és elkészült a mozgássérült
mellékhelyiség kialakítása is. Az örökségvédelmi szempontokat figyelembe
véve, az épület lábazatát kőrestaurátor
szakvéleménye alapján új műemléki sóskúti kővel kell helyreállítani. A kivitelezés
határideje 2019. április 30.
VP-7.2.1.-7.2.4. SZ. KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZT É S E P R O J E K T 072/2 É S 081
HRSZ-Ú UTAK - 52 MILLIÓ FT - A
vidékfejlesztési támogatás révén folyamatban lévő külterületi útfelújítási programunk kivitelezése a 072/2 és 081 hrsz-ú
utak esetében befejeződött. A hengerelt
zúzottkő burkolatú kivitelt produkáló
munkavégzés során a műszaki ellenőrrel
több ízben tartottunk szemlét. Ennek az
útnak a fejlesztése egyrészt turisztikai
szempontból hasznos, hiszen így könnyen
körbejárhatóvá vált a helyi turisztikai
desztináció (Arborétum, Kalandpark,
Sporthotel, Kisvasút), illetve az un. Turbucz köztől a Kisvasútig vezető közlekedésben minőségi előrelépést értünk el.
Ennek a fejlesztésnek a finanszírozása
15%-ban önrészes. A saját erő biztosításához támogatói segítséget kértünk,
amelyet meg is kaptunk. A West Hungária
Bau Kft. 13 millió forint támogatással segítette az útfelújítás megvalósítását.
E F O P -1.5.2-16-2017-00011
„HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” - 30 MILIÓ FORINT - Az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programban a 8 településes konzorcium
által elnyert támogatásból Alcsútdoboz
2018-2020 között összesen mintegy 30
millió forint támogatásban részesült. Javában folyik a pályázati program megvalósítása. A támogatás révén 2 éven át 1 fő
közművelődési szakember, és 1 fő humán
szervezési koordinátor teljes munkaidős
foglalkoztatására nyílt lehetősége az önkormányzatnak. Bérük a pályázati támogatásból kerül finanszírozásra. Hasonlóan
sikerült az alcsúti kórus vezetőjét is töredék munkaidőben foglalkoztatni, e hónaptól pedig sport szakemberek – gyerek
és ifjúsági futball edzők – egyszerűsített
foglalkoztatása valósulhat meg a pályázati forrás révén. Szintén ebből a támogatásból tudjuk finanszírozni 2 éven át kulturális-közösségi programjainkat, így pl. a
kápolnaesteket és a falunapot, a nyári táboraink kirándulásainak buszköltségét, a
nyugdíjasok őszre tervezett kirándulását,
egészségügyi szűréseket és olyan a következő hónapokra tervezett nyelvi illetve
számítógépes képzéseket, amelyből a helyi emberek fognak profitálni.
TOP-5.3.1. HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE - 5,2
folytatás a 8. oldalon
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folytatás a 7. oldalról

MILLIÓ FORINT - Az öt településsel
közös pályázati programban közösségfejlesztési cselekvési terv megalkotása, a
Helyi Esélyegyenlőségi Program aktualizálása, közösségi programok szervezése
programelemek megvalósítását kezdtük
el.
DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜL É K E L N Y E R É S E - 500 E Z E R
FORINT - A Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetséghez defibrillátor (újraélesztő
készülék) beszerzésére pályáztunk. Az
életmentő eszköz iránti kérelmünket elfogadták, és az eszközt május 23-án át is adták, amit a sportcsarnokban helyeztünk el.
Kezelésére Vargáné Ángyás Gabriella védőnőt jelöltük ki, melyet szeretnénk további személyekre is kiterjeszteni. Ehhez
önkéntesek jelentkezését várjuk.
I. VILÁGHÁBORÚS HADISÍROK FELÚJÍTÁSA - 400 EZER FORINT - A Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz benyújtott hadisír felújítási pályázatunk
kedvező elbírálása nyomán 400 ezer forint támogatást kaptunk az alcsútdobozi
temetőkben lévő 4 db. első világháborús
síremlék felújításához. Az emlékművek
katonai tiszteletadás mellett történő felavatására 2018. november 11-én, a Harctéren Elesett Katonák emléknapján került
sor.
A NEMZETI KULTURÁLIS
ALAP - 440 EZER FORINT - A támogatás révén október elején ismét meg tudtuk hívni 3 napra a kárpártaljai Rát településről magyar barátainkat, az alcsútdobozi szüreti program apropóján. A támogatási összegből az utazásukat fedeztük,
az elszállásolásukat pedig köszönhetően a
helyi vendéglátó családok és a Nádorház
panzió felajánlásának, ismét térítésmentesen tudtuk megoldani. Az ittlétükkel járó egyéb költségeket helyi vállalkozói és
egyesületi támogatással finanszíroztuk.
ÁTADÓ ÜNNEPSÉGEK- 2018.
április 12-én Tessely Zoltán képviselő úr
jelenlétében, ünnepélyes keretek között
került felavatásra az Ovi-Sport Alapítvány, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért
Alapítvány és az Alcsútdoboz Település
Önkormányzat finanszírozásából megépült ovi-sportpálya. A Háromhárs Óvodát gazdagító fejlesztéshez az Ovi-Sport
Alapítvány 7 millió forintos pályázati támogatással, az Önkormányzat 5 millió forintos saját erővel, a Felcsúti Utánpótlás
Neveléséért Alapítvány 2 millió forintos
támogatással járult hozzá. Az új udvarrész
illetve a környezet szépítése helyi vállalkozók, szülők, az intézmény, és az önkormányzat munkatársainak támogatásával,
felajánlások révén valósult meg.
A felújított Petőfi utcai nyugdíjas
klubház udvarának a szépítése, és a kocsi-
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bejáró kialakítása 2018. évre húzódott át.
A munkálatokat a klub tagjai önkéntesen
végezték, a szükséges anyagokat a Gondos Tüzép támogatás címén biztosította.
Az önkormányzati támogatás, az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíj felajánlások révén kapott pénzbeli adományok a berendezés frissítését segítették.
Az Anna napi klubház-avató ünnepségen
több meghívott mellett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr szintén a vendégünk volt.
- Civil kapcsolatok
Önkormányzatunk az alcsútdobozi civil
szervezetek és egyházak számára költségvetésében elkülönített egy pályázat alapján felosztandó összeget. A benyújtott kérelmek alapján kilenc helyi civil szervezetnek és egy egyházi gyülekezetnek szavazott meg a testület pénzbeli támogatást.
Ezek az alcsútdobozi csoportok fontos és
aktív közösségépítő, kulturális, sport,
közbiztonsági, hagyományőrző, helytörténeti stb. tevékenységet folytatnak, így
2018. évi működésükhöz az önkormányzat hozzájárult. A költségvetési kereten
felül a képviselők saját tiszteletdíjukból is
tettek felajánlásokat. Az önkormányzat
együttműködési megállapodásban rögzíti
a támogatás tényét és a felhasználás feltételeit, amely szerint a pénzügyi bizonylatok becsatolásával és a szakmai beszámolóval 1 éven belül kell elszámolni a támogatott szervezeteknek.
- Képviselőtestületi munka
Mi a testület tagjaival mondhatni, hogy
„egy követ fújunk”, hiszen közösen állítottuk össze a programunkat, aminek a
megvalósításán 4 éve dolgozunk. Azonosak a céljaink, hiszen azért vállaltuk a
közéleti szerepet, mert azt szeretnénk,
hogy Alcsútdobozon jó legyen élni, megerősödjön és gyarapodjon a településünk.
A testületi munkában az a munkamódszerünk, hogy a fontosabb döntéseknél már az előkészítés során átbeszéljük a
témákat, ütköztetjük a véleményeket,
igyekszünk megegyezni, és így visszük be
szavazásra az előterjesztést.
Fontosnak tartom és köszönöm is
képviselőinknek és alpolgármester úrnak
is azt, hogy rendszeresen felajánlják tiszteletdíjukat a helyi intézmények, közösségek és rendezvények javára. Kifejezik
ezek a felajánlások az adott szervezet tevékenységének az elismerését is, és azt is,
hogy közösségépítésben is támogatásra
méltóak.
A képviselőink aktív, és vezető
szerepet vállalnak a helyi civil csoportok
munkájában, pl. a Polgárőrségben, a
Sportegyesületben, a Helytörténeti Kör-

ben, az Egyházakban.
Egyenként is szeretném megköszönni a
képviselők munkáját.
Hálás vagyok Tima János alpolgármester
úrnak, aki nekem személyesen is segítségemre van a stratégiai célok meghatározásában és a hosszabbtávú gondolkodásban.
Mindig megtapasztalom korrekt, okos és
segítő hozzáállását, amit köszönök. A
gazdasági életben szerzett vezetői rutinja
sokszor bizonyul hasznosnak az önkormányzati munkában is. Az önkormányzaton túl, a református egyházközség gondnokaként és a polgárőrség vezetőségi tagjaként is elismerésre méltó közösségi
munkát végez.
Köszönetet mondok Szili Árpádné, Komáromi Gáborné, és Vargáné Ángyás Gabriella képviselő asszonyoknak
azért a munkáért, amit a különböző egyesületekben, egyházakban, szolgálatokban
végeznek. Ezek által még több szálon
kapcsolódnak a helyi emberekhez, az így
szerzett tapasztalataik hasznosak és építőek a képviselői tevékenység során is.
Jére Csabának köszönöm a sportegyesületben végzett munkát. Nagyon
fontos, hogy összetartja a focistákat, és a
csapat köré összegyűjti az elkötelezett
sportbarátokat. Napi kapcsolata van az iskolával, óvodával is, amelynek a képviselői munkában is sokszor hasznát vesszük.
Varga Ferenc képviselő úrnak
azért mondok köszönetet, mert mindig
hozzá fordulhatunk az önkormányzati
fejlesztéseknél felmerülő szakmai, műszaki kérdésekben, és mint gyakorló vállalkozó segíteni is tud ezek megoldásában. Nagyon fontosnak, nélkülözhetetlennek érzem ezt a szakmai támaszt.
Azt gondolom, hogy nekünk így
együtt, mint a falu önkormányzati vezetőinek, eredményes a működésünk, komolyan vesszük a munkát és számíthatunk egymásra.
A hivatali munka
Büszke vagyok arra, hogy a közös hivatal
tevékenységében tetten érhető a polgárbarát működés. Naponta megtapasztalom,
hogy a hivatalunkhoz információért, segítségért forduló lakosok ügyeit szakszerűen, szabályosan, de emberi hozzáállással intézik a köztisztviselőink.
Köszönet illeti ezért valamennyi
munkatársunkat, a pénzügyes, az adós, és
az igazgatási előadókat.
Elismeréssel adózok a közös hivatal vezetésének, Dr. Sisa András jegyző
úrnak és Dr. Fehér Diána aljegyző aszszonynak is, akik az öt település között jól
meg tudják osztani az idejüket és a figyelmüket, és mondhatom, hogy minden ügy
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esetében, a legjobb és legracionálisabb
megoldásra törekszenek.
2019. ÉVI TERVEINK
Amit biztosan megvalósítunk, amire már
megvan a forrás:
- A Vidékfejlesztési Programban
elnyert sikeres pályázatunk révén az év első felében megvalósítjuk a helyi piac kialakítását, az üzletközpont és a gyógyszertár közötti területen.
- Szintén vidékfejlesztési támogatásból tudjuk megvalósítani a nyári szünetben az iskolai és óvodai tálalókonyhák
eszközeinek, berendezéseinek felújítását.
Az iskolában tálalópult, mosogatógép, új
székek és asztalok kerülnek beszerzésre.
Az óvodában is lesz mosogatógép és megújul a konyhai bútorzat is.
- A VP-7.2.1.-7.2.4. sz. külterületi
helyi közutak fejlesztése projektben a
0187 hrsz-ú út, a Diós szőlőhegy útja kerül fejlesztésre, hengerelt zúzottkő burkolatú kivitelben.
- AZ EFOP 1.5.2. pályázati forrásból az iskolai sportudvarban tetővel fedett közösségi főzőkemence megépítését
valósítjuk meg. A sportudvarban már
meglévő közösségi tér így kibővül, több
lehetőséget ad sportos, szabadtéri programok szervezéséhez.
- Az Önkormányzat Képviselőtestülete – tekintettel a kormányzat által
biztosított és bővülő otthonteremtési támogatásokra is – arról döntött, hogy az alcsútdobozi fiatalok lakáshoz jutását a rézhegyaljai telkek mielőbbi értékesítése révén kívánja segíteni. Mivel ez a terület a
Rézhegy Kft. tulajdonában van, ezért már
el is kezdődtek az egyeztetések az értéke-

sítés lehetséges feltételeiről.
Magyarország kormánya a modern falu
programmal szeretné segíteni a kisebb településeket. E program kapcsán a mi terveinkben az önkormányzati bérlakások
felújítása, az orvosi lakás illetve a régi
községháza hasznosítása szerepel. Várjuk
a programra vonatkozó konkrétumokat,
nagyon szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel.
Elbírálás alatt lévő pályázataink
Leader pályázatok
- A Háromhárs Óvoda udvarán lévő játszótér fejlesztésére támogatási kérelmet
nyújtottunk be, a Völgyvidéki Közösség
VP6-19.2.1.-96-4-17 helyi pályázati felhívása alapján. A testület szándéka, hogy
az Óvodában a régi játékok helyére és az
üres udvarrészre új eszközöket telepítsen.
A támogatást a szabványoknak megfelelően kialakított új játékok (kalandvárak,
ütéscsillapító gumiburkolattal ellátott
hinták, árnyékolós homokozó) elhelyezésére kértük.
- Benyújtásra került a Leader vidékfejlesztési program keretében a
Völgyvidék Közösség felhívása alapján a
„Vendégváró programok Alcsútdobozon”
című pályázat. Az eszközfejlesztést is tartalmazó projektet a 2019. évi Alcsúti Kápolnaestek illetve a 2019. évi Falunapok
rendezvénysorozat megvalósítása érdekében dolgoztuk ki, pályázati forrásbevonás célzattal.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett sportparkok építése pályázatra is nyújtottunk be kérelmet,
FALUKARÁCSONYFA
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Településünk közössége nevében
köszönjük
Pintér Józsefnek
a fenyőfát, amelyet udvarából a
faluközpont ünnepi dekorációjához
ajánlott fel
Üdvözlettel: Önkormányzat

Köszönet a segítségért!

amelynek elbírálását a közeljövőben várjuk.
- A Bethlen Gábor Alaphoz a kárpátaljai testvér-települési kapcsolatunk
továbbfejlesztése érdekében adtunk be
pályázatot.
Kedves Lakosaink!
Megköszönve eddigi támogatásukat, a továbbiakban is arra kérjük Önöket, hogy
legyenek partnerek a felvázolt tervek
megvalósításában! Bízunk benne, hogy
véleményükkel, javaslataikkal a jövőben
is aktív részesei lesznek a falu további
megerősödésének, gyarapodásának!
Tóth Erika
polgármester

KÖSZÖNET
Nagy örömmel vettük át 2018.
december 7-én a TESCO
raktárközpontban az Önkormányzatunk
részére felajánlott három doboz
édességet, amelyből a települési
Mikulás ünnepségre 218 db
ajándékcsomagot tudtunk összeállítani.
A rendezvényen az iskolánk tanulói, az
óvodásaink és a legapróbb helybéliek
is kaptak a minőségi csokoládéval
megtöltött csomagokból.
Alcsútdoboz település nevében ezúton
köszönöm meg a TESCO GLOBAL
Zrt. Logisztikai Központjának a
támogatást, és külön Boncz Sándornak
a személyes közreműködést az
adományozás lebonyolításában.
A Mikulás csomagok elkészítéséhez a
helyi 82. sz. ÉDEN ABC vezetőitől
mandarin felajánlást kaptunk, melyet
hálával és köszönettel elfogadtunk.
Tóth Erika
polgármester

AZ ORVOSI ÜGYELET
HÍVÓSZÁMA

Az Alcsútdobozi Karitasz Csoport
az év során több felajánlást, adományt
kapott, amellyel sok embernek tudtunk
segíteni, örömet szerezni.
Minden támogatónak köszönjük az
együttérzést és a jó szándékot!

Hívható: naponta 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám:

Szabó Istvánné karitász vezető

104

06/70 370 3104
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A Háromhárs Óvoda hírei
Nálunk járt a Mikulás
Hagyományainkhoz híven december 6-án
délelőtt óvodánkba is ellátogatott a Mikulás. Az idén nem a megszokott módon
fogadtuk Őt. Óvodásaink egy helyen, a
pillangó csoportban várakoztak, hogy találkozzanak a Mikulással, és megmutathassák, elmondhassák, elénekelhessék
amit erre az alkalomra tanultak. Nagy volt
az izgalom, és ugyancsak nagy volt az
öröm, amikor a sok csomaggal belépett a
csoportba a kedves, öreg Mikulás bácsi,
és frappáns, aranyos beszédével, kérdéseivel felvillanyozta a gyerekeket. A csoportok külön-külön, egymás után adták elő
műsorukat, majd felsorakoztak az ajándékok átvételéhez. A csomag mellé simogatást, dicséretet, néha pici dorgálást is osztott a Mikulás bácsi. Minden kisgyermek
bátran, ügyesen nézett szembe a jóságos
Mikulással, sőt ölelgették, simogatták a
ruháját és a szakállát, alig akarták útjára
engedni őt.
Köszönjük szépen a közreműködést Diamant Zoltánnak, hogy idén is elvállalta a szereplést óvodásaink örömére!
Óvári Zsoltné

Kivit szüreteltünk

Az alcsútdobozi óvoda már több mint 130
éves múltra tekint vissza! Gyerekek százai fordultak meg benne, s mentek innen
iskolába. A ballagó gyerekek szülei az
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Mézeskalácssütés az óvodában

Az elmúlt decemberben is megtartottuk
az óvodai mézeskalácssütést, melyet a
délutáni, kora esti órákra szerveztünk,
hogy a szülők is el tudjanak jönni gyerekeikkel együtt. Igazi családias mézessütő hangulat alakul ki ilyenkor, amelyen
nagy örömünkre rendszerint egy-egy apuka is megjelenik. A mézes tésztát már legalább egy nappal az alkalom előtt elkészítjük az óvodai konyhán. Hűtőben pihen
másnapig, amikor az anyukák kinyújtják,
a gyerekek pedig szaggatják és díszítik a
formákat. Mindenki hoz valamit a díszítéshez. Magokat, diót, mákot, kókuszreszeléket, apró cukorkákat, még csillagánizst is, aminek bódító az illata. A legtöbben persze a fehér cukormáznak örülnek a
gyerekek közül, mert így díszítés közben

nyalakodhatnak is. Az első sütések után
megindul a kóstolgatás. Beszélgetünk, díszítünk és az egész óvodát áthatja a „mézes” illata, a konyhától a folyosón át, a
csoportszobákig. Közben a háttérből halk
karácsonyi zene hallatszik. Így telt el ezúttal is a délután. A sütés, díszítés végeztével mindenki néhány szem süteménnyel
távozott, és láthatóan azzal a szívmelengető élménnyel, hogy jó volt együtt lenni
a karácsonyt várva.
Már húsz éve megtartjuk ezt a szép
ünnepi készülődést, és reméljük, hogy
még sokáig fennmarad egymásnak átadva, átörökítve a többi hagyományunkkal együtt.

óvoda dolgozóit mindig meg szokták
ajándékozni valamivel. Sok-sok évvel
ezelőtt egy-egy gyümölcs- vagy díszcsemetét adtak, hogy díszítse az udvart, vagy
finom gyümölccsel lássa el az ovisokat.
Egyik évben egy kivi csemetét kapott az
óvoda. A kivi nem őshonos nálunk, ezért
is nem tudták előre az óvoda dolgozói,
hogyan fog fejlődni – egyáltalán megmarad-e?! Elültették, de nem sok fény érte, és
nem érezte jól magát, nem fejlődött a kis
csemete. Gondoltak egyet, és átültették a
bejárat elé, ahová egy apuka egy pergolát
állított fel, és a növény arra támaszkodva
erőre kapott, szépen elkezdett növekedni,
terebélyesedni. 3 évvel ezelőtt tavasszal
apró kis sárga virágok jelentek meg rajta,

majd a virágok helyén egészen pici kis kivik, amik szép lassan növekedni kezdtek.
Ősszel már nem nőttek tovább, de nem
mertük leszedni őket. Amikor már megcsípte a dér, akkor leszedtük, megtisztítottuk, és a gyerekek jóízűen elfogyasztották! Azóta minden évben kivit szüretelünk. Igaz, minden évben kisebb, de annál
édesebb! Ilyen mézédes kivit egyetlen üzletben sem lehet kapni! Óvodánk az egykori búcsúzó szülőknek köszönhetően
olyan különlegességgel büszkélkedhet,
ami nem sok van az országban!

Tóthné Tóth Gabriella

Némethné Galler Valéria

Alcsútdobozi hírek
Felgyulladtak a karácsonyi fények
Félhomály, karácsonyi mézeskalács illat, gyertyafény, halk zene.
Ez várta a gyerekeket december 20-án, az óvoda karácsonyi ünnepségén. Mindhárom csoport dalokkal, versekkel köszöntötte a
karácsonyt. A gyerekek átszellemülve, csillogó szemmel énekeltek, ráhangolódva a varázslat dallamára. A nagycsoportosok betlehemes játékkal készültek, melyben a téli ünnepkör egyik jelentős népszokását elevenítették fel. A közös együttlét legmeghittebb pillanata, amikor 60 gyerek együtt énekli, hogy ég a gyertya
ég. Ezt követően a várakozás izgalma, a karácsony misztikuma,
az ajándékok iránti vágy kiröpítette a gyerekeket a nagyteremből, át a saját csoportjukba, ahol megjött a Jézuska. Mosoly, lelkesedés, boldogság. Az ovi karácsonyok felejthetetlen örökkévalósága.
Facsar-Veszeczky Andrea óvónő

Mikulás az oviban

Gyümölcstál az ovisoknak

Virágzik a kivibokor

Az alcsútdobozi kivi
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Szabadtéri pillanatok
2018. december 18.
Az Alcsútdobozi Echo Kórusban énekelt
sokáig Dr. Gulyás Lászlóné Marcsi, aki
több, mint tíz évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy a faluközpontba a betlehemi jászolhoz, közös ünnepváró éneklést hívjunk össze. Azóta minden adventben megtartjuk ezt a szabadtéri összejövetelt,
amely a karácsonyra való lelki készülődés
egyik várt közösségi eseménye lett. Ka-

tolikusok, reformátusok meleg ital és
harapnivaló mellett együtt daloljuk szép
Krisztusváró énekeinket, a Polgári Egyesület kis csomaggal várja a gyermekeket.
Az elmúlt alkalommal is így volt ez,
amelynek végén felcsillant a csillagszórók fénye és a csodálatos „csendes éj” dallal zárult a program. Köszönjük minden
résztvevőnek az érdeklődést, a támogatóknak és segítőknek az együttműködést!

Óév búcsúztatás

Közös éneklés

Újév köszöntés
január 05-06. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353 397 | +36 70 217 3745
január 12-13. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353 327 | +36 20 661 5215
január 19-20. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u.55.
+36 20 445 6256
január 26-27. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254 505 | + 36 20 941 1900
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Állatorvosi ügyelet

Adventi ünnepvárás

2018. december 31.
Az óév utolsó, és az újév első órájára szabadtéri köszöntésre hívtuk Alcsútdoboz
lakosait. Az idő kedvezett, pezsgőt is kaptunk, és az újévi szerencsemalac felajánlás is megérkezett. Örültünk egymásnak mind, akik ott voltunk, jó szóval és jó
kívánságokkal telt el az együttlét. Köszönjük az önkormányzat képviselőinek
és a fiatal Nagy Attilának a támogatást!
Tóth Erika

