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Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.

Gyerekként is több alkalommal volt sze-
rencsém a Bicskei Üdülőtáborban tábo-
rozni, így némi nosztalgiával térek vissza 
évről évre felnőttként. Szerencsére már 
tanártársaim és a gyerekek nagytöbbsége 
is visszatérő táborozó, így a tábori szállás-
hely megismerése idén nem volt napiren-
di pont. Már májusban elkezdtük a tábori 
előkészületeket, mégsem gondoltunk na-
gyot, hiszen ebben a táborban azt szeret-
tük volna adni a XXI. század generációjá-
nak, amit mi is kaptunk még az 1980-as 
90-es évek alatt tanárainktól. Ahogyan a 
gyerekekkel beszélgettünk, megerősítet-
tek bennünket, hogy ők is ezt várják el tő-
lünk. Legyen számháború, éjszakai csil-
laghullás, bátorságpróba, őrség a tábori 
zászló felett, kézművesfoglalkozások, 
sportversenyek, bajnokságok, reggelente 
tisztasági szemle a faházak között, tábor-

tűz és persze fürdőzés a Balatonban. Sze-
rencsésnek mondhatjuk magunkat, egy-
részt azért, mert nagyon jó időt fogtunk ki, 
másrészt azért, mert ugyanaz a személy-
zet volt a táborban, akikkel már 4. éve dol-
gozunk együtt. Így biztosak voltunk ab-
ban, hogy minden a legnagyobb rendben 
zajlik majd és nagyon finomakat fogunk 
enni. Köszönöm Trézi, Niki, és Szilvi né-
ninek, hogy idén is eljöttek velem, hogy 
ötleteikkel, munkájukkal, segítőkészsé-
gükkel és nem utolsó sorban humorukkal 
oldották bennem a feszültséget, ami ezzel 
a táborral jár. Hiszen 40 gyerekért válla-
lunk felelősséget a nap 24 órájában víz-
part mellett egy erdei szálláshelyen. Min-
dig nagyon izgulok, hogy mindenkit ép-
ségben tudjunk hazahozni és idén voltak 
„kalandjaink” bőven. Örültem annak is, 
hogy a végzős osztályunkból 8 diák tábo-

rozott velünk, őket idén is a tábortűz után 
megható pillanatokkal „futtattuk ki a jö-
vőbe”, sok-sok jót kívánva előttük álló 
életükhöz. 

Hazafelé a buszon megköszöntem 
a gyerekeknek azt, hogy jók és figyelme-
sek voltak, öröm volt velük eltölteni ezt a 
hetet. Reméljük: Jövőre veletek ugyanitt! 

          
Nagy öröm számunkra, hogy ezt a tábort 
támogatni szeretné a Gyereksziget Ala-
pítvány azzal, hogy pályázatot adott be a 
Magyar Falu Programba – „Hagyomány-
őrzés a Balaton partján” címmel. A döntés 
már megszületett, 1 millió forintot nyer-
tünk! Maga az összeg még nem érkezett 
meg (a tábori kiadásokhoz más forrásból 
megelőlegeztük), most a támogató okirat 
aláírása van folyamatban. A táborozó gye-
rekek és szüleik nevében is nagyon KÖ-
SZÖNJÜK!

Mariann néni 

Hagyományőrző tábor a Balaton partján

Az ünnepélyes tanévzáró és ballagás után 
is nyitva maradt az iskola kapuja, hisz hét-
főtől alsó tagozatos kisdiákjainkat napkö-
zis táborba vártuk.

A tábor alapgondolatát idén a Váli-
völgy vizei és vízparti növényei, állatai 
adták. Programjaink javát e téma köré 
szerveztük.

Hétfőn csapatépítő játékok, kéz-
műveskedés, sportversenyek várták a har-
mincnál is több kisgyermeket. Majd olyan 
programok zajlottak, melyeket az iskolán 
kívül szerveztünk. Nagyszerű kirándulá-
sunk volt a Váli-víz mentén, ott Béndek 
tanár úr biológiai szakértelmével ismerték 
meg a gyermekek a vízpart növényvilá-
gát. Gyűjtöttek növényeket, melyből kis-
növényhatározót készítettek az egyik dél-

után. Megnéztük a hódvárakat is. Követ-
kező kirándulós napunkon a tatai Fényes-
tanösvényen jártunk, délután pedig a Gán-
ti-bánya tanösvényét jártuk be.

Azon a héten (is) rekkenő hőség 
volt, így vízipuska csatára hívtuk a kicsi-
ket. Pompás volt látni, hogy az otthonról 
hozott vízipisztolyok, puskák nem kímél-
tek senkit sem. Ezt a programot másnap is 
megismételtük. Csodás élmény volt látni 
az önfeledt játékot.

Aztán sütöttünk is a gyermekek-
nek a falukemencében. Készült sajtos po-
gácsa és cseresznyés kelttészta. Készült és 
el is fogyott.

Aki eljött az első napon, az ott volt 
egész héten. Nem volt lemorzsolódás. Ez 
alapján arra következtettünk, hogy igazi 

Napközis tábor az iskolában élménytábort adtunk az iskola kicsiny nö-
vendékeinek, és persze a szervezőknek 
egyaránt.

Köszönjük a Gyereksziget Alapít-
ványnak, hogy ezt a napközis tábort támo-
gatta 150.000 Ft-tal, mely pályázatot Al-
csútdoboz Önkormányzatához a civil 
szervezetek támogatására adott be, és 
nyert el. Köszönjük az önkormányzatnak 
a lehetőséget! 

Szilveszter Marika néni

GYERMEKORVOSI RENDELÉS 

az alcsútdobozi gyermekek számára minden héten

Kedden: 13.00-15.00
Csütörtökön: 14.00-16.00

a Felcsút, Fő u. 68. szám alatti gyermekorvosi rendelőben
Rendel: dr. Varga László gyermekorvos
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Egész évben beszélünk a toleranciáról. Szinte gépiesen. Fogad-
junk el mindent, legyünk türelemmel minden iránt. Mi keresz-
tények azonban nem egyszerűen így látjuk. A különbségek pusz-
ta elfogadása kevés, és nem is hozza meg a várt eredményt – ha 
hiányzik belőle a legfontosabb: a felebaráti szeretet.

Nem kell messzire menni, sőt ki sem kell mozdulni a 
településünkről, ha gyakorolni akarjuk az elfogadó, sőt tevékeny 
szeretetet azok felé, akiknek talán kevesebb adatott meg, mint 
nekünk, vagy másképp ajándékozza meg őket a Gondviselés, 
esetleg kihívást jelentenek a közösség számára. Gondolhatunk 
bármilyen tőlünk eltérő embertársunkra: bőrszínben, származás-
ban, egyéb meggyőződésben, anyagi helyzetben, vallási különb-
ségekben vagy szellemi és fizikai képességekben eltérő testvé-
reinkre. Hiszen nagybetűs Ember mi magunk sem vagyunk, az 
kizárólag Jézus Krisztus. Márpedig Ő a cselekvő szeretetet hir-
dette mindenki felé, és a mennyek országát fenntartja azoknak, 
akik képesek egy gyermek nyitottságával, tiszta szívvel növe-
kedni: „Ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint ez a 
gyermek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18, 3)  

Tehát mindannyiunknak adott a lehetőség, hogy észreve-
gyük, hol van nagyobb szükség szeretetünkre. Mert színes az em-
beri társadalom, és bizony mindenkire szükség van – de minden-
kinek feladata is a szeretet tökéletesítése.

A krisztusi küldetés megvalósítása érdekében idén nyá-
ron a Győri Egyházmegye új kávéházat nyitott, amelyben vala-
milyen rendellenességgel élőket alkalmaznak, integrálandó őket 
a többségi társadalomba. A feleségemmel és Mici lányukkal el-
határoztuk, hogy meglátogatjuk a hamar népszerűvé vált ven-
déglátó helyet. Megérkezvén beszédbe elegyedtünk az ott dolgo-
zókkal. Nagyon nyitottak mindenki felé, a vezető mentoruk, egy 
fiatal hölgy pedig mesélt a vállalkozásról:

– A kávéházat a Győri Egyházmegye működteti. Idén jú-
lius elején nyitottunk meg. Foglalkoztatunk itt Down szindró-
másokat, látássérülteket, hallássérülteket, autistákat és olyano-
kat, akik speciális iskolába jártak. G. például 28 éves, most vég-
zett az iskolában, és már el is kezdett nálunk dolgozni – magya-
rázza, miközben G. ügyesen kávékat és süteményeket szolgál fel.

– Mindig van jelen mentor, most éppen jómagam, de sok-
szor olyan személy, aki tanította őket – magyarázza. Hozzáteszi, 
hogy jelenleg hét eltérő fejlődésű dolgozójuk van, 20 éves korú-
tól kezdve, akik két hét alatt betanultak. – Úgy látjuk, hogy kife-

Egy
kávéval
Krisztus
nyomában

Augusztus második szerdáján, 11-én az elmúlt harminc évben az 
augusztusban elhunytakért lesz felajánlva a szentmise, mely este 
fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templomban.
Hívjuk a családtagokat, barátokat, imádkozzunk együtt elhunyt 
szeretteikért.

1993.08.18. Palkovics Lipótné szül. Báder Mária
1996.08.12. Verbászi Józsefné szül. Erdélyi Jolán
2002.08.17. Németh Géza
2003.08.14. Szemantsik Jenőné szül. Horváth Julianna
2007.08.09. Torma József
2009.08.05. Szalma József
2016.08.24. Hévíz Mihály

Alcsútdobozi Rk. Egyházközség

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!

jezetten miattuk jönnek hozzánk a vendégeink – mondja büsz-
kén. – Ez a kávézó nem csak arról szól, hogy felhajtunk egy ká-
vét, hanem egyúttal megismerjük az ő világukat is, és már egé-
szen másképp nézünk rájuk, mint korábban, az előítéleteinkkel. 
Úgy látom, ők is jól érzik itt magukat. Egyszerre mindig ketten 
vannak jelen, négy órás munkarendben, tehát napi két műszak 
van. Ez optimális a számukra. A felszolgálás és a tálalás az ő fő 
feladatuk, de megtanuljuk a kávéfőzést is! Sok fiatal jelentkezik 
hozzánk, jövő héten is fog jönni új munkatárs. Van ránk igény. 
Közben el is készült a kávé! – fejezi be bizakodóan a kedves 
mentor. A kávé valóban finom, és közben eltűnődöm, hogy va-
lóban lehetne másképp is élnünk…

Az embert a megismerés hajtja előre: már a kisgyermek is 
mindenre kíváncsi. Ha megismerünk egy korábban rejtett vilá-
got, az minket is tökéletesít. Nem baj, ha nem nyitunk kávéházat, 
elég, ha észrevesszük, kinek hiányzik a szeretetünk.

Paracelsus, a XVI. Századi svájci orvos-polihisztor 
mondta, hogy „Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki nem 
ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, 
lát is.”      

                                                 Jäger Tamás
hitoktató
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Az idei napközis kézműves táborban 21 gyermek vett részt. A 
többnyire alsó tagozatos tanulók mellett néhány felsős jelent-
kezett, és voltak olyanok is, akik még csak most fejezték be az 
óvodát. A tábor programját a korábbi évek tapasztalatai alapján 
igyekeztem úgy összeállítani, hogy korosztálytól és egyéni ké-
pességektől függetlenül minden gyerek kipróbálhassa és jól 
érezhesse magát. A hét első felében nagy sikere volt a viaszkarc 
technikának, rendkívül ötletes, kreatív alkotások születtek. A tá-
bor jó hangulatát növelte a hét közepére szervezett autóbuszos 
kirándulás Pákozdra, a Miska huszár óriás szoborhoz és az ingó-
kövek természetvédelmi területhez, valamint a Dinnyési Törté-
nelmi Várpark megtekintése. Az ingókövekhez tartó túra  igazán 
az „aktív pihenés” kategóriába tartozott, és a tikkasztó melegben 
próbára is tett mindannyiunkat, gyerekeket és a kísérő felnőtteket 
egyaránt. Másnap azonban mindenki vidáman emlegette az elő-
ző nap eseményeit. Folytatva a kézműves tábori hetet, a továb-
biakban egyszerű csomózási technikákkal ismerkedhettek meg a 
gyerekek. Voltak kitartóak, de szép számmal akadtak olyanok, 
akik bár kezdetben lelkesen csomóztak, de hosszabban nem 
tudtak ülve alkotni, inkább a mozgásos játékokat részesítették 
előnyben. A hét során segítőim voltak: Németh Lili (ballagó 
nyolcadikos), Szöllősi Dominika (aki évek óta hű segítőtársam), 
Petrovitsné Vörös Marianna (közösségszervező), és Bőcs István-
né, aki már jó ideje mindenben segítő, lelkes partnerem a táborok 
lebonyolításában. Zsuzsi felejthetetlen kakaós csigáját, mint 
minden évben, ezúttal is örömmel fogadtuk és jóízűen faltuk a 
gyerekekkel együtt. Bár a kánikulával kicsit küzdöttünk, az isko-
laépület hűvösebb falai között nagyon jó helyünk volt, köszönjük 
ezt a lehetőséget Keindl Zoltánné igazgatónőnek! Az ebédelte-
téshez a finom falatok a Hegedűs Vendéglőben készültek, és 
ahogy korábban is, a költségek nagy részét most is az Önkor-
mányzat büdzséje állta, jó, hogy minden évben biztosított ennek 
a programnak a megvalósítása!

T. Tóth Gabriella táborvezető

Kézműves Tábor
2021. június 28. - július 2.
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„Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezet-
nek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is halad-
nak velünk. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó 
pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.” (Márai Sándor: 
Ég és Föld – Az utak)

Harminckét magyar fiatal népművész életútja jelentős állomás-
hoz érkezett. Egy világeseményen képviselhetik nemzetüket. A 
népművészek zömének egész életükben nem adatik meg, hogy 
faluját, megyéjét, országát, nemzetét képviselhesse a népművé-
szeti olimpián.

A magyar nemzeti delegáció tagja volt az alcsútdobozi 
Fekete Ildikó népi iparművész, és a debreceni Gajdics Krisztián 
bőrműves. Őket a Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
(NESZ) delegálta. A táncosokat a Kecskemét táncegyüttes kép-
viselte.

Arra a részre utaztak, amit a történészek Magna Hungá-

riának neveznek. 800 évvel ezelőtt Julianus barát ezen a részen 
találta meg a magyarokat és mesélte el akkori uralkodójának, 
hogy a saját nyelvén még tudott beszélni velük.

A Baskír fővárosban, Ufában gyűlt össze közel 1100 tán-
cos és 70 tárgyi alkotó művész. 38 országból érkeztek a részt-
vevők és 60 nemzetiséget képviselnek. Nagy kihívás volt ez a 
magyar nemzeti delegáció részére.

A hírük már hónapokkal az olimpia előtt megelőzte őket. 
Baskíria közszolgálati televíziója többször tudósított a magyar 
művészek munkájáról, felkészüléséről. Azt is hírül adták, hogy 
művészeink baskír nyelven adnak elő egy meglepetés dalt a he-
lyieknek, mely egy közkedvelt gyermekdal azon a vidéken. 

Július 1-én indult a csapat. Az első megálló Moszkva volt. 
Egy rövid városnézésre és egy éjszakára a moszkvai magyar kül-
képviselet vendégei voltak. Másnap egy belföldi járattal repültek 
tovább Ufába, Baskíria fővárosába. A megnyitó ünnepségre jú-

Alcsútdobozról a népművész olimpiára lius 3-án került sor. A fesztivál eseményei nem korlátozódtak 
csak a fővárosra. A programokat Baskíria 35 településén tartot-
ták, és a Folkloriada színeivel és jelképeivel felmatricázott bu-
szokkal konvojokban járták az országot. Ez azt jelentette, hogy 
hat ország mozgott mindig együtt az utakon rendőri felveze-
téssel. Felléptek és bemutatót tartottak Abzelilovsky kerületben, 
Burzyansky-ban, Uchalinsky-ben, Sibay-ban, Beloretsky kerü-
letben, majd pedig visszatértek Ufába. Minden esemény szabad-
téren zajlott. A szervezők rendkívüli figyelmet fordítottak a vi-
lágjárvánnyal kapcsolatos biztonsági előírásokra.

A magyar nemzeti delegáció egy egyedi ajándékot adott 
át Baskíria vezetőjének. Egy nemzeti színű zászlót, rajta a kül-
döttség tagjainak nevével és fényképével. Minden résztvevő 
több formaruhát kapott a különböző alkalmakra. Az utazásra és a 
fogadásokra a lányok kosztümöt, a fiúk öltönyt viselhettek, 

egyéb rendezvényekre névre szóló magyar címeres mezbe öltöz-
ködtek. 

Ildikónak sok érdekes élményben volt része. Míg a helyi 
embereket tanította a hímes tojásírásra, közben az angolul be-
szélő önkéntesek segítségével sikerült beszélgetni velük. Voltak 
olyan idősebb érdeklődők, akik egykor Magyarországon voltak 
katonák. Többen közülük Székesfehérváron voltak elszállásol-
va. Elmondásuk szerint itt nagyon jól érezték magukat, még né-
hány magyar szóra is emlékeztek (hogy vagy, szia, köszönöm 
stb.).

Ildikó a bemutatók után több interjút is adott a helyi új-
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ságoknak, TV stáboknak. Volt olyan riporter, aki többször is fel-
kereste. A magyar nemzeti delegáció nagy népszerűségnek ör-
vendett a Folkloriádán.

A vidék amerre jártak dimbes-dombos, nyírfákkal tagolt 
fenyves erdőket és legelőket lehet látni mindenfelé. Egyszer az 
Ural hegységben átlépték az Ural folyót is, ami Európa és Ázsia 
határa keleten. A távolságok óriásiak. Órákat kellett utazni, míg 
egyik településről átértek a másikba. Azonban egy közös dolog 
van minden településen, ez pedig a Lenin szobor.

A Folkloriádával egy időben zajlott a foci EB. Ki gondol-
ta volna, hogy a magyar válogatottnak ilyen távoli tájakon is van-
nak drukkerei. A baskír emberek elmondásuk szerint a magyar 
válogatottnak szurkoltak.

A rendezvényen új ismeretségek, baráti kapcsolatok szü-
lettek. A facebook kapcsolatok számottevően bővültek.

A közel két hét gyorsan elmúlt. Ildikó egy életre szóló él-
ménnyel gazdagodott, és büszke arra, hogy méltón képviselhette 
hazáját és faluját a népművészek olimpiáján.

Fekete Imréné
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FALUNAP-FALUNAP-FALUNAP-FALUNAP

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE

A 2021. évi falunapi rendezvénysorozat keretében a 
hagyományok szerint meghirdetjük az 

alcsútdobozi családok és baráti társaságok  számára a
főzőversenyt, melyen ezúttal  a 

BABGULYÁS
elkészítői vetélkedhetnek egymással.

A főzéshez az alapanyagot a Hegedűs Vendéglőből
 biztosítjuk azok számára, akik ezt előre jelzik.

A program  helyszíne a
FUTBALLPÁLYA KÖRNYÉKE,

ahol augusztus 20-án pénteken 16 órától 
lehet a bográcsok felállításhoz kijelölt helyeket elfoglalni.

A verseny értékelésére és a díjazásra 19.30 óra után kerül sor.
Várjuk jelentkezésüket!

KISBUSZ

Augusztus 20-án a Szent István napi megemlékezésre
és ünnepi szentmisére igénybe lehet venni

a települési kisbuszt az arborétum kápolnába
való eljutáshoz.

A kisbuszra Dobozon 9.00-kor a buszmegállónál,
Alcsúton 9.20-kor a központon, az iskolánál lehet felszállni.

Igény esetén a kisbusz többször fordul. 
A nehézkes mozgású idősebbek a házuk előtt is felszállhatnak.

Az arborétumi programok végén,
kb. 12 órakor az autóbusz vissza is szállítja utasait.

TŰZIJÁTÉK

A falunapi vígasságok keretében
2021. augusztus 20-án 22.30 órakor

tűzijátékot rendezünk, mely alatt a közönség biztonsága 
érdekében fokozott 

óvintézkedéseket vezetünk be.
 Nyomatékkal kérjük, hogy a tűzijáték alatt a jelzőszalaggal 

körbezárt területen
a rendezőkön kívül más személy ne tartózkodjon!

 A program sikeres lebonyolítása érdekében megértésüket és 
együttműködésüket kérjük!

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ

Mivel Dr. Hadházi Ádám háziorvosunk 
üzemorvosi egyetemi képzésben vesz 
részt, a háziorvosi rendelési idő 2021. 
szeptember.1-től az alábbiak szerint vál-
tozik:

Alcsútdoboz

Hétfő:13:30-16:30
Kedd:13:00-16:00
Csütörtök:13:30-16:30
Tanácsadás
Hétfő 12:30-13:30
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök 12:30-13:30

Tabajd

Szerda:13:30-16:30
Péntek:14.00-17.00

Tanácsadás
Szerda 12:30-13:30
Iskolaorvosi rendelés
Péntek 13.00-14.00

MEGHÍVÓ

FALUNAPOK 2021.
ALCSÚTDOBOZ

„Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz.”
Szent István király intelmei Imre herceghez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
szeretettel hívja és várja

Önt és családját valamint barátait az
ALCSÚTDOBOZI FALUNAPOK

2021. évi rendezvényeire
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A Háromhárs Óvoda hírei

A nyári életet az óvodában igyekszünk mindig körültekintően 
megszervezni. Az idei nyár eddig hideget-meleget, nagy káni-
kulát és sok esőt is hozott számunkra. Július közepén a csapadék 
miatt többször be kellet húzódnunk az épületbe, és a hirtelen le-
zúduló nagy eső-jégeső még egy 20 méteres, patakparti fát is ki-
döntött az óvoda udvarára. Szerencsére ezt a tűzoltók, valamint 
az önkormányzat munkatársai gyorsan el is takarították. A nagy 
melegben pedig jó volt kint, hiszen az épület melletti árnyas ud-
var enyhülést adott. Itt számos játéklehetőséget teremtettünk az 
óvoda kis „lakóinak”. A népszerű hinták, cross pálya, babaház 
tele volt-van élettel, szólnak az ismert, vidám gyermekdalok, 
amit a többség táncra perdülve, együtt fúj az előadókkal. Ebben 
az évben a kormányrendelet előírásainak megfelelően augusz-
tusban is nyitva tart az óvoda, és mi óvónők, kollégáinkkal együtt 
igyekszünk a nyári életet továbbra is tartalmassá, vidámmá tenni 
a gyermekek számára.

T.Tóth Gabriella

NYÁRI ÉLET A
HÁROMHÁRS ÓVODÁBAN
„Itt a nyár, táncot jár a napsugár!”

A VGH Nonprofit Kft.
(2484 Gárdony, Mester u. 2.)

új telephelyére az alábbi munkakörökbe 
munkatársat/munkatársakat keres:

Hulladékszállítási rakodókat
versenyképes fizetéssel,

valamint,

1 fő Műszaki vezető

Követelmény: felsőfokú műszaki vagy,
környezetvédelmi szakmérnöki végzettség,

számítógép (elsősorban Word, Excel, levelezőprogram)
magas felhasználói szintű ismerete,
B kategóriás jogosítvány szükséges.

A jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk.
Telefon: 06 30/7434-900; E-mail: info@vhg.hu

Postacím: 2484 Gárdony, Mester u. 2.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel

és szeretettel köszöntjük:

Simorádi Jánosné szül. Hajnáczky Esztert
85. születésnapja alkalmából

Lampérth Attiláné szül. Ritz Terézt
85. születésnapja alkalmából

Vajdáné Lengyel Évát
83. születésnapja alkalmából

Szakács  Józsefet
82. születésnapja alkalmából

Fehér Józsefné szül. Németh Máriát
80. születésnapja alkalmából         

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Kedves Szülők!

Tanévnyitó szülői értekezletet tartunk
a Háromhárs Óvodában 

2021. augusztus 26-án 17 órától.

Témák: 
Házirend ismertetése

Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása
Csoportok aktuális feladatainak megbeszélése

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Óvodavezető
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