
Alcsútdobozi hírekAlcsútdobozi hírekAlcsútdobozi hírek
XXVII. évfolyam 1. szám | 2020. január

1.

Az évkezdés mindig új reményt és lehetőséget kínál arra, hogy jobbak legyünk. Hogy több szeretettel forduljunk egymáshoz, hogy 
nagyobb gonddal kezdjünk a munkánkhoz, hogy jobban óvjuk az egészségünket és védjük a környezetünket. Elkezdhetjük a keresz-
tényi értékrend szerint élni az életünket, vagy tovább mélyülhetünk, tisztulhatunk abban. Olyan a világunk, amilyenek mi vagyunk. 
Próbáljunk minden nap úgy cselekedni, hogy a Teremtőnek mosolyt csaljunk az arcára…

Tóth Erika polgármester

Boldog Új Évet kívánunk!
Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. (Zsolt 25,10)

Ünnepi alkalmainkon
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A József Nádor Általános Iskola

Kosztolányi Dezső szerint a legszebb magyar szavak: a láng, a 
gyöngy, az anya, az ősz, a szűz, a kard, a csók, a vár, a szív, a sír. 
Tényleg benne van ebben a tíz szóban az egész életünk lényege, a 
bölcsőtől a koporsóig. Szépség, fájdalom, harc, öröm, szeretet, 
gyász. Olyan érzések, melyek valamennyiünk életében kivéd-
hetetlenül jelen vannak, bennünket építenek, koptatnak. A gon-
dolatok, érzések, cselekedetek igényesen formált, szép szavú, 
sűrített megfogalmazása a vers, a költő legőszintébb, legsze-
mélyesebb vallomása. Hogyan lehet életre kelteni a versben leír-
takat? Csak úgy, ha a versmondóban maga a költő kel életre, ha 
annak szíve-lelke beleköltözik a szavalóba. Ahogy a versírás, a 
versmondás is alkotófolyamat, aminek meg kell adni a módját, ki 
kell várni az idejét. Meg kell érnie az előadóban a mondatoknak, 
akkor lesz jó a szavalat, ha a szavaló magáévá tudja tenni a vers-
sorokat. 

Komolyan kell venni a versmondást, mert nem könnyű 
feladat. Egy versmondó verseny pedig igazi ünnepnap, amely 
még izgalmasabb, ha egy kisebb közösség tagjai vállalkoznak 
költemények előadására. Így történt ez az elmúlt adventben itt 
nálunk Alcsútdobozon, ahol a felső tagozatos diákok versmon-
dással tisztelegtek az egyik legősibb irodalmi műfaj előtt. A ka-
maszodó korú lányok és fiúk felkészülten, átszellemülten álltak 
ki egymás, és a közönség elé. Velük jöttek sorra versek és a köl-
tők, a jól ismert régiek és a kortársak is. De láttuk mellettük a szü-
lői gondosságot és az okos tanári felkészítést is. Valóban élvezhe-
tő, értékes „műsort” adtak a tanulók. A program megszervezői 
gratulációt érdemelnek azért, hogy felnövekvő ifjainkat a kultúra 
eszközei révén is formálják, igényes személyiségfejlődésüket se-
gítik. Köszönjük!

Tóth Erika zsűritag

Adventi versmondó verseny iskolánkban
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Egy kicsit bővebben kifejtve készítettünk 
egy kívánság listát 2020-ra! Mit lenne jó 
elérni!

- Szeretnénk, ha sokan elolvasnák 
az iskoláról szóló cikkeket!

- Szeretnénk, ha sokan írnának is 
rólunk szóló cikkeket!

- Szeretnénk, ha tanítványaink eb-
ben az esztendőben is szeretettel jönnének 
iskolába!

- Szeretnénk, ha a szülők még töb-
ben járnának el rendezvényeinkre!

- Folyamatosan nő a tanulói lét-
számunk, szeretnénk, ha ez tovább folyta-
tódna!

- Iskolánkban tanulnak furulyáz-
ni, fuvolázni a gyerekek, most kaptunk 
egy új zongorát, reméljük azon is tanul-
hatnak majd a diákjaink!

- Tanulóink szeretnek énekelni, 
rajzolni, alkotni! Reméljük ebben az esz-
tendőben is ki tud mindenki teljesedni a 
Pannóniada Gyermekkórusban és a mű-
vészeti szakköreinkben!

- Reméljük ebben az esztendőben 
is csodás eredményeket érünk el a sport, 

hírei, eseményei 

Boldog új esztendőt kívánnak az Alcsútdobozi
József Nádor Általános Iskola dolgozói az újság olvasóinak
és az iskola valamennyi partnerének!

mozgás életforma területén! Bizakodunk, 
hátha idén is eljut tanítványunk országos 
döntőbe!

- Reméljük idén is sok jó előadást 
láthatunk majd a Nevenincs Bábcsopor-
tunktól!

- Reméljük tanulóinknak MENŐ 
a tanulás, és sokan vehetnek át ösztöndíjat 
a Vál-Völgyi Fiatalok Alapítványtól!

- Reméljük 8. osztályosaink sike-
res felvételit írnak és megállják helyüket a 
középiskolákban!

- Reméljük sok első osztályos ta-
nulót köszönthetünk szeptember 1-jén! 
Daróczi Andi néni rendkívül kedves, ara-
nyos, de ugyanakkor szigorú és követke-
zetes, jól felkészült tanító néni. Ő vezeti 
majd a kicsiket.

- Reméljük a 6. és 8. évfolyamo-
sok képességeikhez mérten kiváló vizsgát 
tesznek az országos kompetenciamérés 
során!

- Reméljük az előttünk álló esz-
tendő rendezvényeihez sok támogatást 
kapunk a szülőktől, fenntartótól, önkor-
mányzattól, vállalkozóktól! (versenyek, 

farsang, Valentin-bál, gyermeknap, tábo-
rok, kirándulások, stb…)

- Reméljük, hogy ebben az évben 
ki tudjuk cserélni az aulánkban az elhasz-
nálódott harmonika ajtót!

- Reméljük ebben az esztendőben 
az iskola tanulóinak is lesz egy szép ját-
szótere!

Előfordulhat, hogy e kívánságlistából sok 
minden lemarad. Sebaj! 

A legfontosabb, hogy a 2020-as 
esztendőben is szeressük egymást, támo-
gassuk egymást, legyen mosoly mindenki 
arcán, legyen egészség és boldogság min-
den családnál!

Mi Boldog Iskola vagyunk!

 
     

Keindl  Zoltánné
intézményvezető 

A tanulók az év utolsó napján szavazhat-
tak, hogy melyik tanító, tanár milyen díjat 
érdemel a 2019-es év alapján. 

A szavazás eredménye:
Szanyiné Halgancz Teréz a legara-

nyosabb tanító.
Béndek Marika, Péterfi Niki és 

Béndek Laci a legviccesebb tanárok. 
Daróczi Andi a legcukibb tanító-

nő.
Hammang Erika a legkedvesebb 

tanárnő. 
Baráth Judit a legsegítőkészebb ta-

nárnő. 
Szilveszter Marika a legkövetke-

zetesebb pedagógus, akivel jókat lehet be-
szélgetni. 

Vas Szilvia a legaktívabb tanárnő. 
Makayné Blaskó Lilla és Nagyné 

Kráin Katalin a legnyugodtabb tanárok. 
Kántor Erika a legkreatívabb ta-

nárnő. 
Siposné Bokor Katalin a legmeg-

értőbb tanárnő. 
Keindl Zoltánné a legmosolygó-

sabb és példamutatásban kiváló tanítónő. 

Köszönjük a gyerekeknek és gratulálunk 
a tanároknak! Csak így tovább! Ez szép 
eredmény!

Érdekességek az iskola életéből

December 3-án rendezték meg az angol 
felolvasóversenyt a könyvtárban. 21 ver-
senyző vett részt a 4. osztálytól kezdve a 
8. osztályig. 

A versenyt Baráth Judit tanárnő 
szervezte, aki már a versenyt megelőző 
héten kiosztotta a felolvasandó szövege-
ket, meg lehetett hallgatni interneten, és 
mindenki gyakorolhatta. Az olvasandó 
szöveg és a nehézségi szint osztályonként 
változott. A negyedikesek még csak szep-
tember óta tanulnak angol nyelvet, mégis 

akadtak bátor vállalkozók, akik eljöttek és 
részt vettek ezen a megmérettetésen.

Mindenkit meglepett Juhász Misi 
2. osztályos kisfiú, aki még nem tanul an-
golul, de érdekli az angol nyelv és az in-
terneten keresztül hallgat angol szöveget. 
Rendkívül kiváló felolvasása mindenkit 
lenyűgözött. Ezen a versenyen tehetség-
gondozás is kezdődött, mert azóta Baráth 
Judit tanárnő külön is foglalkozik Misi-
vel. 

Amíg a három tagú zsűri döntött az 
eredményről, a gyerekek ettek, ittak és 
Tick-Tack Bumm fejlesztőjátékot játszot-
tak Mariann nénivel.

Osztályonként lettek értékelve a 
gyerekek. Az első három helyezett nem 
csak oklevelet kapott, hanem egy kis aján-
dékkal, édességgel is kedveskedtek nekik.

Örülök, hogy Baráth Judit tanárnő 
megszervezte ezt a versenyt és lehetősé-
gem volt ott lenni, végighallgatni a sok 
versenyzőt, köztük három gyermekemet 
is.

Mártonné Szabó Zsuzsanna
szülő

Angol felolvasóverseny
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Amikor az Úrhoz emeljük a szívünket, Isten szeretete egybeforraszt bennünket.

Alapige: Jn 3, 16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.”

Kedves Testvérek! Mit mondjak ennek a gyönyörű, szép, nagy-
számú gyülekezetnek? „Annyi mindent kéne még elmondanom, S 
ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom.” Általában 
vagyunk 35-en, ekkor száz…harmincöten.

Volt olyan, aki egyik Szenteste még itt volt, akkor talál-
koztunk ilyen módon utoljára, aztán hónapokkal később az utol-
só útjára kísértük.

Annyi mindent kéne még elmondanom. Ha a prédikáci-
ómnak címet kellene adnom, ez volna: „Rajdtad múlik!” Szent-
este van. Csendes éj. Már megint karácsony van. Beszéljünk me-
gint Krisztus születéséről? Arról, hogyan mentek a pásztorok 
Betlehembe, vagy hogy Mária hogyan hordozta Jézust? Igen, 
holnapután erről lesz szó. Vagy arról beszéljek, hogy mit jelent 
bölcsnek lenni, és mit vettek észre abban a fiúban, hogy Ő maga 
az Élet? Igen, erről pedig holnap lesz szó. Vajon Istennek csupán 
ennyi üzenete van számodra? Akkor miért adta ezt a könyvet? 66 
könyv a bibliában, több mint 1300 oldal.

Annyi mindent kéne még elmondanom. Isten minden al-
kalommal üzenetet készít számodra és vár téged. Mert nem ne-
kem van mondanivalóm, hanem Neki. Rajtad múlik. 

Ő biztosítani akar a szeretetéről, akkor, amikor rossz na-
pod van, nehéz időszakod. Magához ölelgetne….Ha eljössz és 
alkalmat adsz Neki erre. Mert Ő nem ront ajtóstul a házba, hanem 
Ő a lehetőséget kínálja és hív. Hív minden héten a harang sza-
vával.

Isten azt üzeni karácsonykor, hogy közel jöttem Hozzád, 
nem vagyok távol tőled. Azt üzeni: itt vagyok, hogy segítsek. Az 
élet megannyi döntés. Nehéz döntések. Nagy döntések. Elhibá-
zott döntések. És futunk mindenfelé tanácsért. Jó helyre is me-
gyünk? Rajtad múlik.

Istennek mindennel kapcsolatban van üzenete, a világ ak-
tuális eseményeivel kapcsolatban is, a Te problémáddal kap-
csolatban is. 
Hatalmas kiváltság ez. Annyi mindent kéne még elmondanom – 
mondom ezt emberileg. Annyi üzenete van Istennek számodra!

Az ige, amit felolvastam mégis összefoglalja egy egész 
élet programját, a biblia szívének nevezik, avagy egyszerűen 

mondva: „Jánosháromtizenhat!” De nem azért mert a biblia kö-
zepén lenne, egyáltalán nem, kb. a háromnegyedénél található. 
De ebben a mondatban benne van az evangélium, karácsony cso-
dája: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát ad-
ta, ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” Cseri Kálmán lelkipásztorúr mondta egyszer, hogy ennek 
már csak egyetlen tömör összefoglalója létezik, így hangzik: 
„Velünk az Isten.” De ezt az igét mi lelkészek, szakzsargonban a 
behelyettesítő igének is nevezzük. Próbáld csak ki. Helyettesítsd 
be a „világ” és a vonatkozó névmások helyére a te saját neved, és 
úgy mondd ki az igét. „Mert úgy szerette Isten Lendvai Sándort – 
igen, itt ezt a fazont a szószéken, még őt is – hogy az Ő egyszülött 
Fiát oda adta érte, ha Lendvai Sándor hisz Őbenne, akkor nem 
kell elvesznie, hanem örök élete van.” És ez igaz a te nevedre is, 
gyermeked nevére is, minden szeretted nevére, mert ők az Isten 
szerettjei is! Ennyire.

Mekkora evangélium ez, hogy az ősevangéliumban nem 
az szerepel, hogy „valaki”, hanem az, hogy „bárki, aki”. Minden-
kinek nyitott az örök élet. Még nekem is, és neked is. Pedig adta 
Isten az Ószövetség népének az angyalokat. Kinevették őket az 
emberek, adta Isten a törvényt, az ember máris azt nézte és nézi 
ma is, hogy hol a kiskapu, hol szegheti meg azokat. Adta Isten a 
prófétákat az embereknek, az emberek végeztek velük. Végül... 
végül pedig... és még mindig… és mégis… annyira szereti ezt a 
világot Isten valamiért - jobban mint mi –, hogy az Ő egyszülött 
Fiát adta érte. Ha bárki hisz Őbenne, el ne vesszen, SŐT örök 
élete legyen. Ugye mennyire hihetetlen? 

Az örök élet fogalma a bibliában nemcsak idői síkon ért-
hető. Nemcsak arról van szó, hogy örökké tart majd az életed a 
mennyeknek országában. A bibliában eredeti nyelven az a szó 
található, amit inkább úgy mondanék: „végtelen”. Soha véget 
nem érő, sem időben, sem térben. Végtelen életet kapsz. Teljes 
életet élhetsz! Amiben minden rendben van, ahol mennyei békes-
ség van, ahol még a szegénységben is ajándék van, ahol fel-
szabadító öröm van. Ha elfogadod az Isten egyetlen Fiát, nem ke-
vesebb, hanem teljesebb az életed, mert Ő maga az Élet. Végtelen 
Isten, Végtelen hitben, Végtelen életet ad! Rajtad múlik.

Nem az a nagy szám, hogy te hiszel Istenben, hanem, 
hogy Ő még mindig hisz tebenned!

Annyi mindent kéne még elmondanom… úgyhogy kér-
lek, gondoskodj arról, hogy legyen rá még alkalom! Imádkoz-
zunk!

Lendvai Sándor
református lelkész

Rajtad múlik

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
VINCZE LÁSZLÓT

(1936.01.12.)
84. születésnapja alkalmából

BÉRES ILONÁT
(1938.01.01.)

82. születésnapja alkalmából
BENKŐ JÓZSEFET

(1939.01.20.)
81. születésnapja alkalmából  

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!
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Köszönet a segítségért!    
                 

Az Alcsútdobozi Karitasz Csoport
az elmúlt év során is több felajánlást,

adományt kapott, amellyel sok embernek
tudtunk segíteni, örömet szerezni.

Minden támogatónak köszönjük az
együttérzést és a jó szándékot!            

Szabó Istvánné
karitász vezető

Visszatérő téma a hitoktatás során a tízparancsolat témakörének 
újbóli átgondolása – korosztálynak megfelelően. Nem elég har-
madikban bemagolni, mert azzal csak odáig növekedünk, hogy 
felnőtt korban öntudatosan kijelentjük: „nem öltem, nem loptam, 
nem raboltam, úgyhogy rendes ember vagyok”. 

Ám ha komolyabban átgondoljuk, mi mindenre tanítanak 
az önmagukban egyszerű mondatok, amelyek mintegy címsza-
vakként kerültek a Sínai-hegyen a kőtáblákra, a magunk életére, 
problémáira vetíthetjük azokat.

A kérdésre, hogy melyik a legfőbb parancs, Jézus Krisz-
tus ezt válaszolja: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első pa-
rancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint sa-
ját magadat.”

Hasonlóan kezdődnek a kőtáblákra írt törvények: „Ura-
dat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj – Atyádat és anyádat 
tiszteld.” Tehát a legfontosabb, hogy felismerjük helyünket Isten 
előtt, és az emberek között. 
Isten tiszteletének, az Úr félelmének alapja – amint már volt róla 
szó korábban – az ő felénk mutatkozó szeretete. Épp így van ez 
szüleink felé is. Manapság azonban új felismerések szük-
ségesek, hiszen gyermekeink nem most jöttek le a falvédőről, 
sokszor élesebben látnak, mint azt mi gondoljuk. Látják, ha tö-
rődünk velük, és azt is, ha gőzünk nincsen arról, mi veszi őket kö-
rül. Nehezebb tiszteletet mutatni, mert ma már nem elég az „azért 
mert azt mondtam” indok. A kor kihívásait, és mindazt ami körül-
veszi őket (amiket egyébként javarészt mi teremtettünk nekik), 
szülőként, nagyszülőként is érdemes értelmezni, és azokról gyer-
mekeinkkel kommunikálni. Régebben kisebb szakadék volt a 
dédszülők és dédunokák világa között, mint most a szülő-gyer-
mek életvitel tekintetében. Előfordul, hogy a hittanosoktól kérek 
segítséget egy internetes beállításhoz, és rácsodálkozom, hogy 
Potifár nevét egy zeneletöltő szoftver hasonló nevével tanulja 
meg. (Nem is tudtam, hogy van ilyen alkalmazás, a fiatalok meg 
naponta használják.)

Isten figyel ránk, és ismer minket. Nem hiába várja el, 
hogy szeressük Őt. Mi szülők, ha teljes elménkből Isten szere-
tetéről elmélkednénk, valószínűleg gyermekeink felé is még job-
ban tükröznénk ezt a minden értelmet meghaladó szeretetet, ami 
által a tisztelet természetét is még jobban megtanulnák. Mert a 
törvény a szívünkbe, a szívükbe van írva.

Jäger Tamás
hitoktató

A legfontosabb parancsok

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható:

naponta 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.

A mentőszolgálat/mentési hívószám.

104

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
ALCSÚTDOBOZON

A Krisztus-hívők egységéért szervezett imahéten
az alcsútdobozi egyházak szeretettel hívják

és várják az érdeklődőket az alábbi
ökumenikus alkalmakra:

2020. január 22-én  szerdán 16 órakor 
a Katolikus templomba

református igehirdetési szolgálatra

2020. január 23-án csütörtökön 16 órakor 
a Református gyülekezeti terembe 

katolikus igehirdetési szolgálatra

„nem mindennapi kedvességet tanúsítottak 
irántunk…” (ApCsel 28,2) 
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A MŰKÖDÉS ALAPJA A  
GAZDÁLKODÁS

ź Az önkormányzat 2019. évi költség-
vetési rendeletének főösszege 476 
millió forint. 

ź Ebből az összegből 63 millió forint a    
Háromhárs Óvoda költségvetése.

ź A kötelező feladatok ellátásához ál-
lami támogatást kapunk, ezek: a te-
lepülésüzemeltetés, a közvilágítás, a 
közétkeztetés, a szociális feladatok, 
a kulturális feladatok, az igazgatási 
feladatok.

ADÓERŐ-KÉPESSÉG
ź Az állami támogatás megállapítása-

kor figyelembe veszik az önkor-
mányzat adóerő képességét. Ez 
évente változik.

ź Amennyiben az 1 főre jutó adó-erő-
képesség meghaladja a 12.501 
Ft/főt, akkor csökkentik az egyes 
feladatokra meghatározott állami 
támogatást. 

ź Önkormányzatunk esetében az el-
múlt év bevallásai alapján az egy 
főre jutó adóerő-képesség 15.346 
Ft/fő, amely az idei évben 2.779.375 
Ft támogatás elvonást jelentett. 

SAJÁT BEVÉTELEK
ź A pénzügyi feltételek biztosításhoz 

nélkülözhetetlenek a saját bevéte-
lek, melyek javarészben a helyi 
adók. 

ź A legjelentősebb adóbevételi forrá-
sunk az iparűzési adó, amelyet sze-
retnénk fejlesztési célokra fordítani, 
azonban jelentős részét be kell vonni 
az intézményfenntartásba (óvoda) 
és az általános működésbe, amelyek 
a központi forrásokból nem minden 
esetben finanszírozhatók. 

Fejlesztések

Költségvetésünk 2019. évben 214 millió 
forint, fejlesztésekre költhető pályázati 
forrást tartalmazott. Ebből az összegből 
valósulhatott meg:

ź a közös önkormányzati szennyvíz-
telep fejlesztésnek elindítása, AZ 
ÉKDU 6 KIEMELT PROJEKT - 
Újbarok-Szár-Felcsút-Alcsútdo-
boz-Tabajd községek szennyvíztisz-
tító telepének korszerűsítése.

Önkormányzati hírek

KÖZMEGHALLGATÁSI BESZÁMOLÓ 
A 2019. ÉVBEN ELVÉGZETT ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁRÓL

ź a közösségi terem kialakítása, 
EFOP-4.1.7 PROJEKT – a József 
Nádor Iskola műemlék melléképület 
szárnyának felújításával.

ź a 0187. hrsz-ú külterületi út fel-
újí tása,  V P K Ü LT E R Ü L E T I  
ÚTFELÚJÍTÁS PROJEKT A 
DIÓS ÉS CSERE DŰLŐBEN.

ź az óvodai és iskolai tálalókonyhák 
fejlesztése, VP KÖZÉTKEZTE-
TÉS FEJLESZTÉSE PROJEKT  - 
Az iskolai és óvodai tálalókonyhák-
ba rozsdamentes eszközök beszer-
zése.

ź közösségi kemence építése, EFOP 
HUMÁN ERŐFORRÁS FEJ-
LESZTÉS PROJEKT - Közösségi 
kerti konyha építés.

Foglalkoztatás

A költségvetés jelentős részét teszik ki a 
bérek. 

ź A 85 %-os állami támogatást élvező 
közfoglalkoztatás keretében 7 főt 
foglalkoztathattunk, a 5,5 fő közal-
kalmazotti státuszú állandó dolgo-
zónk mellett. 

ź A humánerőforrás fejlesztési pályá-
zatunk révén idén 2 főt főállásban, 3 
főt pedig részmunkaidőben tudtunk 
alkalmazni.

Szociális kiadások

ź A családsegítési és gyermekjóléti 
feladatokat továbbra is a közös hi-
vatal székhely önkormányzata szer-
vezi.

ź Ehhez a feladatellátáshoz a központi 
források nem elegendőek, így az idei 
évtől működési támogatást kellett 
hozzá biztosítanunk, emiatt keve-
sebbet tudtunk fordítani azokra a 
szociális támogatásokra, amit a ren-
deletünkben magunk határoztunk 
meg.

Szünidei étkeztetés

ź Továbbra is kötelező feladatunk a 
hátrányos, illetve a halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek szünidei 
étkeztetése. 

ź Amennyiben ilyen helyzetben lévő 
szülők kérik, akkor a szünidőkben 

ingyenes étkeztetést biztosítunk a 
gyermekek részére. Az e feladattal 
kapcsolatos költségeket és állami tá-
mogatást a költségvetésünk tartal-
mazza, csakúgy, mint az intézményi 
gyermekétkeztetést.

Egészségügyi alapellátás

ź Mivel háziorvosunk dr. Temesszent-
andrási György visszavonulásra ké-
szül, feladat-ellátási szerződését 
2020. január 31. napjával felmondta. 
Emiatt önkormányzatunknak vissza 
kell venni a háziorvosi és iskolai 
egészségügyi feladatok ellátását. A 
háziorvosi alapellátásra folyamat-
ban van a helyettesítési szerződés 
megkötése, amely feltétele annak, 
hogy mint  fe ladat -e l lá tó ,  az 
ANTSZ-től megkapjuk a működési 
engedélyt.

ź A működési engedély birtokában 
tudjuk megigényelni a működtetési 
támogatást a Nemzeti Egészségbiz-
tosítási Alapkezelőtől.

ź Az országosan megtapasztalható or-
voshiány miatt a 2020. február 1-et 
követő időszakban a feladatellátást 
egyelőre helyettesítés útján tudjuk 
megoldani. A helyettesítés csökken-
tett rendelési időt és finanszírozást 
jelent. 

Településüzemeltetés

ź A dologi költségek legnagyobb ré-
szét a településüzemeltetésre fordít-
juk, ezen belül jelennek meg a kar-
bantartási, javítási kiadások is.

ź A településüzemeltetési feladatok 
szerteágazók, melyeket igyekszünk 
tervezetten végrehajtani. Gyakran 
történnek azonban olyan problé-
mák, melyek felülírják a tervezett 
munkát és azonnali megoldást igé-
nyelnek. 

A településüzemeltetés személyi feltéte-
lei javultak.

ź 3 fő teljes munkaidős közalkalma-
zott

ź 1 fő un. szervezési koordinátor (pá-
lyázati forrásbevonás révén)

ź Közfoglalkoztatásban 7 fő foglal-
koztatása

ź A nyári időszakban 4 fő diák fog-
lalkoztatása

A tárgyi feltételek javítása továbbra is cé-
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lunk, melyet a Magyar Falu Programban 
elnyert támogatás révén 2020. évben va-
lósítunk meg.

Civil Alap

Az idei évben is szerepelt a költségvetési 
rendeletünkben az a támogatási alap, 
amelyre a helyi civil szervezetek és egy-
házak adhattak be és meg is kapták a tá-
mogatási kérelmet. (Katolikus Egyház, az 
Alcsúti Református Egyház, a Dobozi Re-
formátus Szórvány, a Helytörténeti Kör, a 
Tűzoltó Egyesület, a Toldi Horgász Egye-
sület, a Polgárőr Egyesület, a FATEV Pol-
gári Egyesület, a Sportegyesület, a Nyug-
díjas Klub, az Echo Kórus. A helyieken kí-
vül a Bicskei Önkéntes Önkormányzati 
Tűzoltóság szervezetet is támogattuk,  
mivel pl. balesetek, katasztrófahelyzetek 
esetén Alcsútdobozon ők az illetékesek.)

Közművelődés

ź A feladat ellátásának személyi felté-
teleit pályázati forrás révén biztosí-
tani tudjuk. 

ź A tárgyi feltételeink jók: a Sport-
csarnok Közösségi Színtér, a 
Könyvtár, a Közösségi Terem, a 
Nyugdíjas Klubház rendelkezésre 
áll.

ź A feladatellátást az elmúlt hónapok-
ban megújított közművelődési ren-
deletünkben kijelölt keretek között 
végezzük. A programokat éves ese-
ménynaptár szerint szervezzük.

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

A közös hivatal 2019. évi állami támoga-
tása 85.600 eFt, azonban a székhely te-
lepülés (Felcsút) magas iparűzési adóerő-
képessége miatt beszámítás címén a teljes 
összeg elvonásra kerül. 

A közös hivatal költségvetési ter-
vezetében a 2019. évi állami támogatás, a 
székhely önkormányzat által finanszíro-
zandó tételként került tervezésre. A ki-
adások legnagyobb tételét bérek jelentik. 

A kiadások között jelennek meg a 
2019. évi Európai Parlamenti és a hely-
hatósági választások lebonyolításával 
kapcsolatos tételek is. Ezen költségekre a 
központi költségvetés teljes fedezetet biz-
tosít.

A közös hivatal működésének fi-
nanszírozásához a tagönkormányzatok 
lakosságszám-arányos hozzájárulást biz-
tosítanak, amely Alcsútdoboz esetében 
2019. évben 4.595.014 forintot tett ki.

Pályázati tevékenységünk 2019. évben

A Bethlen Gábor Alaphoz testvér-telepü-

lési kapcsolatok fejlesztése témában be-
nyújtott pályázatunk kedvező elbírálást 
kapott, amely alapján 1.900.000 Ft ösz-
szegről támogatói okirat került aláírásra 
önkormányzatunkkal. A támogatást Rát 
település 40 fős delegációjának 2019. 
08.18-19-20-21-ére történő meghívására 
fordítottuk.

Magyarország kormánya által a 
Magyar Falu Programban elsőként kiírt  
„A nemzeti és helyi identitástudat erősí-
tése” alprogramra április 18-án benyúj-
tottuk önkormányzatunk pályázatát, 
amelyben az alcsútdobozi Sportcsarnok 
és Közösségi színtér felújításához kértünk 
támogatást. A pályázat keretében a 15 mil-
liós pályázható összegből a belső terek 
felújítását terveztük, azonban kérelmünk 
nem nyert támogatást. A források szűke 
miatt várólistára került.

A BM az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztésekre írt ki pá-
lyázatot, maximálisan 15 millió Ft igé-
nyelhető támogatással.

Önkormányzatunk járda felújítá-
sokra nyújtotta be kérelmét, amely meg-
kapta a támogatást. Így a falu dobozi ré-
szén fogjuk folytatni a járdafelújításokat. 
A fejlesztés összes költsége az árajánlat 
szerint: 17.646.650 Ft. A támogatáson fe-
lüli részt önerőből finanszírozzuk.

A TOP programban ismét kiírásra 
került a bölcsőde építési pályázat, amely-
re augusztus 31-el beadtuk a kérelmünket. 

Bölcsődei csoportszobával és a 
kötelezően hozzátartozó helyiségekkel 
bővítenénk hozzáépítéssel az óvoda belső 
udvari szárnyát. A tervek között bölcsődei 
játszóudvar és az épület előtt parkolók ki-
alakítása is szerepel, mintegy 130 millió 
forint összegben. Az elbírálási folyamat 
jelenleg még zajlik.

A Herman Ottó Intézethez a nyár 
közepén újból benyújtottuk a pályázatun-
kat azért, hogy a zártkerti útjaink javítá-
sához forrást igényeljünk. A cserhegyi és 
a rézhegyi ingatlantulajdonosok, illetve 
az ott közlekedők mindennapjait szeret-
nénk megkönnyíteni azzal, hogy  közel 10 
millió forintra pályáztunk, amelyből a 
már meglévő, mezőgazdasági jellegű uta-
kat felújítjuk. Ez a pályázatunk megkapta 
a támogatást, tavaszra tervezzük a kivi-
telezést.

Magyar Falu programba az óvo-
dánk épületének korszerűsítése érdeké-
ben is adtunk be pályázatot. Ezt a kérel-
münket siker koronázta, nagy örömünkre 
13 millió Ft összegben elnyertük a támo-
gatást.

Az óvoda tetőszerkezetének a fel-
újítása célunk, mellyel a beázásokat tud-
juk megszüntetni, a rossz állapotú pala-
tetőt lecserélni.

Évente törekszünk a közútban el-
helyezett, rossz állapotban lévő csatorna-

fedlapok és tisztítónyílások javítására.
Az aknáknak és a fedlapoknak a 

felújításához, megemeléséhez, és a süly-
lyedt útburkolatrészek helyreállításához 
szükséges forrásokat a Fejérvíz Zrt-vel 
történt megállapodás alapján idén is elő 
tudtuk teremteni. 

A felújítás kivitelezése szeptem-
ber-október hónapban lezajlott. 

A Magyar Falu programban az 
„Eszközfejlesztés belterületi közterület  
karbantartására” című pályázat is kiírás-
ra került. Megragadtuk a lehetőséget és a 
településünk közterületeinek gondozását 
segítő kisgépek beszerzésére kérelmet 
nyújtottunk be.

Szintén a Magyar Falu Program-
ban volt lehetőségünk pályázni az orvosi 
lakás tetőfelújítására. Valójában az épület 
teljes felújítására szükség van, azonban a 
kiírás anyagi kereteibe az egész nem fér 
bele.

Terveink szerint 2 lakásossá ala-
kíttatnánk át a nagyméretű épületet, azzal 
a céllal, hogy a közszolgáltatásban 
(egészségügy, oktatás) felmerülő bérla-
kás, szolgálati lakás igényeket kielégít-
sük. Ez a kérelmünk még elbírálás alatt 
áll.

Az előző évekhez hasonlóan idén 
is benyújtottuk kérelmünket a BM által 
kiírt szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-
hoz kapcsolódó pályázatra.

A kérelmünk kedvező elbírálást 
3kapott, így 102 m  tűzifát tudunk kiosztani 

a kérelmet benyújtó illetve a jogosult-
sággal bíró lakosainknak. A fa kihordás 
nagy része megtörtént, a többi folyamat-
ban van.

A HIVATALI MUNKA

A közös hivatal tevékenységének fontos 
kritériuma a polgárbarát működés. Ta-
pasztalataim szerint ez jól működik ná-
lunk, hiszen kollégáinkhoz szívesen jön-
nek ügyes-bajos dolgaikkal a falubeliek, 
és nagy többségében elégedetten is távoz-
nak a hivatalból. A köztisztviselőink szak-
maiságban is naprakészek, amit a belső el-
lenőrzési pozitív megállapítások is iga-
zolnak. Köszönet illeti ezért valamennyi 
munkatársunkat. 

KÉPVISELŐTESTÜLETI MUNKA

Az október 12-i választások eredménye-
ként tovább folytathatta képviselő-testü-
letünk a munkát. A 2/3-os arányú győzel-
met úgy értékeljük, hogy lakosaink érté-
kelik és támogatják törekvéseinket, elis-
merik eredményeinket. Továbbra is az a 
célunk, hogy még élhetőbb és komforto-
sabb legyen településünk, jó gazdái le-
gyünk természeti és épített értékeinknek, 

folytatás a 8. oldalon
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együttműködésben, jó hangulatban telje-
nek a napok Alcsútdobozon.

2020.ÉVI TERVEINK

PIAC 

Idén az engedélyeztetés elhúzódása miatt 
már nem sikerül kivitelezni a helyi piac 
megépítését. A megvalósítási határidőt 
március 31-re módosíttattuk, a tavasz első 
fejlesztése ez lesz a faluban.

JÁRDA FELÚJÍTÁS

A Belügyminisztériumi támogatás révén a 
dobozi részen  folytatjuk a járda felújítá-
sát. Az elnyert forrásból mintegy 1,2 km 
hosszan lesz járdakorszerűsítés a gyalo-
gosok közlekedésének támogatása céljá-
ból.

ZÁRTKERTI UTAK FEJLESZTÉSE

A Rézhegy és a Cserhegy szőlőhegyek 
már meglévő mezőgazdasági útjainak  
felújítása az elnyert pályázati forrás fel-
használásával a tavaszi-nyári hónapok-
ban  lesz kivitelezhető. A projekt része 
egy gyümölcsfa telepítő program is, ame-
lyet az önkormányzat tulajdonában lévő 
diósi telken valósítunk meg.

ÓVODA TETŐ FELÚJÍTÁSA

Az óvoda tető felújítási projekt nem enge-
délyköteles tevékenység, ezért a kivitele-
ző kiválasztására irányuló beszerzési el-
járást követően megkezdhető a munka. A 
megvalósítást az óvodai tanév végétől, 
06. hó elejétől 08. hó végéig tervezzük.

ORVOSI LAKÁS FELÚJÍTÁSA

A leromlott állagú épület tatarozását két 
lakás kialakításával tervezzük. A terve-
zést már elindítottuk, a szükséges forrá-
sok megszerzésének lehetőségeit még ke-
ressük. Egyelőre a tető felújításhoz van 
benyújtva pályázati kérelmünk. Ameny-
nyiben ezt a támogatást megkapjuk, el 
tudjuk kezdeni az épület renoválását.

A 200 ÉVES ALCSÚTI PLATÁNSOR 
FÁINAK GYÓGYÍTÁSA

A Magyar Faápolók Egyesületével 
együttműködve közép- és hosszú távú fa-
védelmi szakmai programot dolgozunk 
ki, amelynek megvalósításába a lakosság 
bevonását is tervezzük. Elsőként a külön-
leges falutörténeti és turisztikai értéket 

képviselő platánfasor állapotát fáról-fára 
szakértőkkel felméretjük, és annak érde-
kében, hogy megvédjük a kipusztulástól, 
pályázati, támogatói forrás, és közösségi 
munka segítségével a szükséges faápo-
lást, fagyógyítást elvégezzük, elvégeztet-
jük.

Kedves Helybéliek! Megköszönve eddigi 
támogatásukat, a továbbiakban is arra 
kérjük Önöket, hogy legyenek partnerek a 
tervek megvalósításában! Bízunk benne, 
hogy véleményükkel, javaslataikkal és ak-
tív közreműködésükkel a jövőben is aktív 
részesei lesznek a falu további erősödé-
sének, gyarapodásának!

 Tóth Erika
polgármester 

FALUKARÁCSONYFA

Településünk közössége nevében köszönjük
Petrovits Ferencnek a fenyőfát,

amelyet udvarából a faluközpont ünnepi dekorációjához ajánlott fel.

Üdvözlettel: Önkormányzat

KÖSZÖNET

Alcsútdoboz Település Önkormányzat nevében
ezúton köszönöm meg a TESCO GLOBAL Zrt. Logisztikai 

Központjának a jelentős mennyiségű édesség támogatást,
amelynek révén a FaluMikulás ünnepségre 250 db ajándékcsomagot 

tudtunk összeállítani. A rendezvényen az iskolánk tanulói, az 
óvodásaink és a legapróbb helybéliek is kaptak a minőségi 

csokoládéval megtöltött csomagokból. 
Az adományozás lebonyolításában külön köszönjük

Boncz Sándornak segítséget és a személyes közreműködést!

Tóth Erika polgármester

VÉRADÁS 
ALCSÚTDOBOZON

Értesítjük Önöket, hogy
2020. JANUÁR 22-ÉN SZERDÁN 15.00 és 18.00 óra között az

ALCSÚTDOBOZI SPORTCSARNOKBAN véradást tartunk.
(személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges)

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!
MENTS ÉLETET! MERJ SEGÍTENI!

folytatás a 7. oldalról
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Alcsútdobozi hírek

„Balsors akit régen tép, hozz rá víg esztendőt…”
Kölcsey Ferenc: Himnusz

MEGHÍVÓ

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
és a

 József Nádor Általános Iskola 

 tisztelettel hívja és várja Önöket
2020. január 24-én pénteken 17 órakor

 a  MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
alkalmából tartott gálaműsorra 

Helyszín: Sportcsarnok Közösségi Színtér

Program: 
Ünnepi köszöntő

Helyi művészeti csoportok fellépése, 
Mészáros János Elek műsora

Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!

Ritka alkalom, ha Al-
csútdobozon könyv-
bemutatót tartunk, s 
főleg nem gyakori, 
hogy a könyv szerző-
je falubéli. Fekete Il-
dikót közelebbről is-
merve tudjuk, hogy a 
Burgondi falurész 
szülötte, itt éltek már 
nagyszülei, és őt ma-
gát is itt nevelte édes-
anyja, édesapja. Ab-
ban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, 
hogy Ildikó kézmű-
ves tevékenysége a 
szemünk előtt telje-
sedett ki. Láttuk őt 
érdeklődő tekintetű 
óvodásként, a kéz-
műves táborok szor-
galmas kezű kisisko-

lásaként, fáradhatatlan gimnazista alkotóként, a matematikusi 
diploma megszerzése mellett is egyre jelentősebb szakmai elis-
meréseket begyűjtő tojásíróként, majd a népművészet ifjú meste-
reként. Sokan megcsodáltuk kiállított hímeseit a főváros rangos 
helyein, és hallhattuk, olvashattuk tudósításait a külföldi tárla-
tokról is, melyeken írókázott tojásai, mint kézműves remekek, a 
magyar népművészetet dicsérték. Fekete Ildikó a szabadidőben 
történő tojásírás és a kiállítások mellett a 2018-as évben a Kár-
pát-medence hímes tojásainak motívumkincsét felkutató gyűj-
tőmunkába kezdett, amelynek eredményeként tudományos 
igénnyel készült el a Viasszal írt üzenet című könyv. A kiad-

VIASSZAL ÍRT ÜZENET
Fekete Ildikó tojásíró népművész könyvbemutatója

ványhoz Lévai Anikó asszony írt ajánlást, méltatva azt a tényt, 
hogy egy fiatal, igazi 21. századi nő, az ősi néphagyomány őr-
zőjévé és továbbvivőjévé vált. Az ajánlás az alábbiak szerint szót 
ejt a múlt embereiről is:

Eleinknek az igényes, szép munkára szánt idő és mód 
megadásával kapcsolatos tudását érdemes újra felfedezni a ma-
gunk számára. A fontos dolgokra rászánni az időt, valóban jelen 
lenni és átélni mindazt, ami velünk történik, megélni az érzése-

inket és tudatosítani a gondolatainkat, döntéseinket. Szívből jót 
kívánni a másik embernek és hinni benne, hogy meghallgatta-
tunk. Élvezni az alkotást, még ha nem is az örökkévalóságnak 
szánjuk az eredményét: ha ez sikerül, akkor alkotómunkánk má-
ris gyümölcsöt hozott.

Mi itt Alcsútdobozon a hímesek és a nemrégiben meg-
jelent könyve kapcsán is nagyon büszkék vagyunk Fekete Ildi-
kóra, aki tevékenységével és kiemelkedő eredményeivel korosz-
tályának is példát mutat. Ildikó elsősorban a maga tehetségének 
és szorgalmának köszönheti amit elért, de kellett ehhez szüleinek 
az okos biztatása és háttértámogatása is, akik ha szükség volt rá, 
mindig mellette álltak és állnak ma is. 

A szép sikerek az elvégzett sok munkának a gyümölcsei, s 
talán ezek között is a legédesebb gyümölcs lehet most könyv 
megjelenése. Gratulálunk mindehhez Ildikónak és további ter-
mékeny „gyümölcs szüreteket” kívánunk neki!

FEKETE ILDIKÓ DÍJAI, KITÜNTETÉSEI

Magyar Kézműves Remek díj (2014) 
Népi iparművész cím (2014) 
Gránátalma díj (2015) 
Junior Prima díj (2015) 
Magyar Kézműves Remek díj (2015) 
Népművészet Ifjú Mestere cím (2016) 
XII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázat Díszoklevele (2017) 
Vörösmarty díj (2018) 
Év Fiatal Tehetsége díj (2018)
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Ovigalériánk téli kiállítási témája a mé-
zeskalács. A kiállított mézeskalácsok Per-
czelné Marika néni munkáiból tevődött 
össze, aki a Hársfalevél Idősek Otthoná-
nak lakója volt. Ezúton is szeretettel gon-
dolunk rá, nyugodjék békében!

Az adventi készülődésben elősze-
retettel vágunk bele a mézeskalácssütés-
be. Mindig nagy öröm a készítése, akár a 
családot akarjuk meglepni vele, akár ka-
rácsonyra készülünk. A mézeskalácsban 
az a csodálatos, hogy elejétől a végéig a 
két kezünk munkája.

„Amióta az ember ismeri a mézet, 
azóta van mézeskalács is! Hazánkban az 
első írásos említése 1379-ből, Sopronból 
való. Akkoriban ez a főúri osztály kivált-
sága volt. A tésztát díszes fából készült 
formába nyomták bele, majd kisütötték. 
Már a középkori társadalomban is, ka-
rácsony, újév, húsvét, pünkösd, esküvő és 

keresztelő alkalmával osztogatták. A XIX. 
századra a parasztság körében is elter-
jedt, ezzel megváltozott a díszítés is. Akko-
riban jött divatba a gyermekkorunkból is-
mert vásári, nagyon színes mézeskalács. A 
leginkább használatos formák a huszár, 
baba, ló, nőalak, kard, bölcső.”

Manapság reneszánszát éli a mé-
zeskalács készítés. Az eszközöknek kor-
látlan a hozzáférési lehetősége, ráadásul 
az internetnek köszönhetően a világ má-
sik végéből is cserélhetünk ötleteket, sze-
rezhetünk tapasztalatokat. Így aztán az 
adventi időszakon túl esküvőre, ballagás-
ra, évzáróra, születésnapra, névnapra is 
készülnek mézesek.

Díszítése egységes volt hazánk-
ban. Ma viszont más a helyzet. Van egy 
hagyományos díszítési technika, melyet 
muszáj elsajátítani, mert ez képezi az 
alapját a többinek, a tojásfehérjés díszítés 

A Háromhárs Óvoda hírei

Az a csodálatos mézeskalács
porcukorral felverve. A legegyszerűbb 
anyagok, és ha szükséges némi ételfes-
tékkel kis mennyiségben is meg lehet szí-
nezni. A tartósság csak odafigyelés és 
precíz elkészítés, no meg némi szerencse 
dolga.

Bármilyen recept jó, de a legfon-
tosabb a nyers tészta pihentetése. Célsze-
rű 4-5 nappal a sütés előtt elkészíteni, de 
hetekig is tárolhatjuk hűtőben, annál jobb 
lesz a tészta minősége. Természetesen, ha 
szorít az idő, 1-2 nap is megteszi. Mi az 
óvodában már 20 éve hagyományosan 
tartunk az adventi időszakban mézeska-
lácssütést, a gyerekek és a szülők nagy 
örömére. Bárkit szívesen szoktunk látni, 
aki érdeklődik a mézeskalácssütés iránt.

Az újesztendőre mindenkinek sok 
örömet, jó egészséget kívánunk, s nem 
utolsó sorban jó „mézes” sütkérezéseket!

Tóthné Tóth Gabriella
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

     január 04-05. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353 397 | +36 70 217 3745

január 11-12.   Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

353 327 | +36 20 661 5215

január 18-19. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u.55.

+36  20 445 6256

január 25-26. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254 505 | + 36 20 941 1900

Állatorvosi ügyelet
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Száraz, de hideg éjszaka volt 2019. utolsó napján, mínuszokkal 
búcsúzott el tőlünk az Óév. Azok közül, akik itthon töltötték a 
szilvesztert, éjfél előtt többen kimozdultak, és meghívásunkra a 
faluközpontba jöttek. Örömmel köszöntöttük egymást, a jóisme-
rősök könnyen beszédbe elegyedtek. A hideget kinek a forró tea, 
kinek a forralt bor enyhítette. Kínáltunk szaloncukrot, manda-
rint, édes és sós süteményt is, gyorsan szaladtak a percek. Az éj-
félt jelző visszaszámlálást Jére Csaba alpolgármester vállalta, 
többen pedig a pezsgő kitöltésében segédkeztek. Az új év első 
perceit a himnusz eléneklésével köszöntöttük, majd sikeres esz-
tendőt kívánva koccintottunk egymással. Az újévi szerencsema-
lac kisorsolása izgalmas perceket hozott, a nyertesnek pedig re-
mélhetőleg igazi örömet. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a 
támogatóknak és a segítőknek az együttműködést!

Tóth Erika

A 2020-AS ÚJÉV ELSŐ PERCEIBEN KISORSOLT 
SZERENCSEMALAC FELAJÁNLÁST KÖSZÖNJÜK

 

DOBRONYI LÁSZLÓ 
BICSKEI TÁMOGATÓNKNAK

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA

Együtt vártuk az új évet


