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FELCSÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL MEGHÍVJA 
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT FALUNAPI RENDEZVÉNYÉRE!

Programjaink:
• színpadi produkciók neves fellépőkkel,
• főzőverseny,
• kirakodóvásár,
• kézművesfoglalkozás, arcfestés,
• ingyenes gyermekjátékok és megannyi szórakoztató elfoglaltság.

A főzőversenyre 2022. augusztus 5-ig jelentkezhetnek:

• Szecsődi Zsuzsánál a település könyvtárában
• a 06-70/338-4814-es telefonszámon
• e-mailben: felcsut@vmk.hu

TOVÁBBI RÉSZLETEKKEL HAMAROSAN JELENTKEZÜNK!

Csordás Tibi MC Hawer és Tekknő
Hősök
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Ballagók
„Én most nagy leszek”

Így köszöntek el a nagycsoportosok a Kastély Óvodától

„Búcsúzunk” – újból előkerültek a betűk, amelyek hirdetik: ovisaink számára 
véget érnek a legönfeledtebb évek. „Idén huszonegy kisgyermek fejezi be az 
óvodát, s kezdi meg szeptemberben az iskolát” – mondta a Kastély Óvoda bal-
lagási ünnepségén Bárányosné Edit, aki Apollinaire soraival búcsúzott a gye-
rekektől: „– Gyertek el a peremig! – Nem merünk. Félünk. – Gyertek el a pere-
mig! – Nem merünk. Leesünk. – Gyertek el a peremig! És eljöttek. És lelökte 
őket. Ők meg repültek.” „Kívánom, hogy legyen meg a bátorságotok álmaitok 
megvalósításához, legyetek készek átlépni a félelem határait, s induljatok el 
a céljaitok felé vezető úton” – fogalmazott az óvodavezető, aki ezután emlék-
lappal köszönte meg mindazon szülők munkáját, akik így vagy úgy, de sokat 
tettek az óvodáért és különösen a Maci csoportért. De nem csupán a nagycso-
portosoktól, Kovács Róbertné Ágnes óvodavezető-helyettestől is elbúcsúzott a 
Kastély Óvoda közössége, mindenki Ági nénije ugyanis nyugdíjba vonul. „El-
múlt, mint száz más pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek 
őrzik, nem szavak” – köszönt el munkatársától könnyekig hatódva Edit.

„Jó volt kicsinek lenni, de én most nagy leszek, állatorvos akarok lenni, 
vagy űrhajót veszek. Átadom itt a helyemet, de viszem magammal a jelemet: 
Tulipán, Hajó, Szánkó, Kamion, Csigabiga, Vekker, Babakocsi, Dömper…” – a 
Belvárosi Betyárok „ballagó balladájára” egymás után lépnek elő a gyerekek, 
hogy a négy évszak inspirálta műsorukkal örvendeztessék meg a büszke szü-
lőket, nagyszülőket, testvéreket. Ám még mielőtt belekezdenének, Jancsik Pál 
Közönségköszöntőjével intik csendre a vendégsereget: „Kicsinek meg nagynak 
e mai nap ünnep. Szeretettel köszöntjük most, kik itt egybegyűltek. Kedves kö-
zönségünk, kis figyelmet kérünk, míg sorjában szerepünkkel elétek kilépünk. 
Hisz a kedvetekért tanultuk a verset, hadd mondhassa minden szülő: »Ügyes 
ez a gyermek!«” Jönnek aztán az őszi és a téli, majd a tavaszi és a nyári mon-
dókák, énekek és táncok. „Lepkét fogjunk, vagy horgásszunk? Vagy mégiscsak 
hegyet másszunk?” – leendő iskolásaink Zelk Zoltán Vakációjával vetik aztán 
bele magukat az év legvidámabb évszakába. A kicsi vállakra kerülnek a tarisz-
nyák, s búcsúzóul a csoportszobában minden gyermeket egy kis lakoma vár.

Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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Búcsú
„Köszönjük, 

drága iskolánk!”
Utoljára zártunk tanévet az Endreszben

Virágcsokrokkal a kezükben, tarisznyával az oldalukon 
sorakoznak fel az a és az f osztály tanulói, körülöttük ott 
vannak a szülők, a nagyszülők, a testvérek is – június 18-
án nem csupán tanévet zártunk az Endreszben, de a nyol-
cadikosok mellett búcsút vettünk a Fő utcai ódon iskola-
épülettől is, amely a 2022/2023-as tanévtől kezdve „átadja 
a stafétát” a Faluház mögött felépült új iskolának. Egykori 
iskolánk mintegy 150 éven át szolgálta településünk lakóit.

A búcsúzó nyolcadikosok gondolataival veszi kezdetét 
a ballagás az Endresz udvarán. A többiek nevében Ancsin 
Vivien és Gulyás Kristóf köszön el az iskolától: „Mindany-
nyian másra emlékszünk vissza, de abban egyetértünk, 
hogy minden itt kezdődött el. Hogy jutottunk el az ákom-
bákom betűktől és az egyszeregytől oda, hogy most közép-
iskolások leszünk? Szinte hihetetlen. Köszönjük a taná-
roknak, hogy kamaszkori szárnypróbálgatásaink ellenére 
türelemmel segítettek bennünket az úton. Szerettünk az 

Endreszhez tartozni, s korábban azt hittük, az első napok 
a legnehezebbek, de tévedtünk…”

Ezt követően Kiss Ferenc énekművész és növendé-
kei előadásában a Rómeó és Júlia című musical betétdala 
hangzik el – amolyan tanár-diák himnuszként, az eredeti 
szöveget tréfásan parafrazálva. Az alsóbb évesek nevében 
Halászi-Harsányi Míra mond búcsúbeszédet: „Amikor kis 
elsősök voltunk, szerettünk végigmenni a felsősök folyosó-
ján, arról ábrándozva, hogy egyszer mi is nagyok leszünk. 
Most ezt a 150 éves épületet is itt kell hagynunk. Köszönjük, 
drága iskolánk, hogy a falaid között nevelkedhettünk, s itt 
tanulhattuk meg az élet kisebb-nagyobb dolgait.”

Miután a ballagók feltűzik az iskolazászlóra osztályuk 
szalagját, s koszorút helyeznek el óceánrepülő „keresztap-
juk”, Endresz György emléktáblájánál, Sulyok Attila igaz-
gató szól a nyolcadikosokhoz és az összes évet záró diák-
hoz: „Rendhagyó ez a ballagás, az utolsó itt, s szimbolikus, 

Rendhagyó volt a mostani tanévzáró és ballagás, 
hiszen ez volt az utolsó ebben az épületben. 
Szeptembertől már az új iskolában kezdhetik 
meg tanulmányaikat diákjaink. Mintegy 150 év 

után az Endresz György Általános Iskola sokat megélt 
épülete megpihen. Búcsúzunk hát iskolánktól is.

hogy éppen ezen a helyen, az iskola grundján történik, 
amely mindig a legfontosabb történések színhelye. Eb-
ben a tanévben is van mire büszkének lennünk. A lányok 
bejutottak az országos kispályás futballtorna döntőjébe, a 
fiúk pedig meg is nyerték az országos futsal diákolimpia 
fináléját, de a különféle tanulmányi versenyeken is szé-
pen szerepeltünk. Ami a jövőt illeti, szeptemberben át-
költözünk az új iskolába, ahol tizenhat tanterem és saját 
tornacsarnok vár ránk – minden adott lesz hát a fejlődés-
hez.”

Következik aztán a legkiválóbbak kitüntetése. Cserkuti 
Anett és Gamauf Zsombor a „jó tanuló, jó sportoló” címet 
érdemelte ki, Flier Éva, községünk kulturális tanácsno-
ka pedig átadja a Hyper-Aktív Egyesület által alapított A 
kultúráért díjat, amelyet idén Ancsin Vivien és Éhmann 
Donát nyert el. A kitűnő tanulmányi eredménnyel büsz-
kélkedők könyvjutalomban részesülnek.

Ám a búcsú itt még nem ér véget, hiszen Virág Kriszti-
na tanítótól is elköszönünk, mindannyiunk Kriszta nénije 
– aki pályáját az Endreszben kezdte, s itt is fejezi be, és 
aki több száz felcsúti gyermeket tanított meg írni, olvas-
ni és számolni – nyugállományba vonul. Iskolaigazgatónk 
adja át az EMMI által adományozott Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet, önkormányzatunk nevében pedig Mészáros 
László polgármester és Szabó Péter képviselő tünteti ki 
emlékplakettel elsős tanító néninket, akinek a munkáját 
ezúton is köszönjük minden gyermek nevében!

Elhangoznak aztán a várva várt szavak: „A 2021/2022-
es tanévet ezennel bezárom.” S mielőtt még belevetnék 
magukat a vakációba, nyolcadikosaink táncra kelnek – 
elegánsan, ünnepélyesen, hagyományos keringővel bú-
csúztatják el az általános iskolai éveket.

Nagy Enikő
Fotó: Döme László Balázs
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Terepszemle
Az utolsó simítások

Rövidesen elkészül az Endresz György Általános Iskola új épülete

Minthogy a sokat megélt, régi iskola épületét már jócs-
kán kinőttük, 2020 őszén kezdődött meg a világhírű ma-
gyar óceánrepülőről elnevezett Endresz György Általá-
nos Iskola új épületének megépítése a Faluház mögötti 
területen, a hajdani sportcsarnok helyén. A Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program kereté-
ben megvalósuló projekt első lépéseként 2020. decem-
ber 10-én tették le az iskola alapkövét – lapunk is hírt 
adott a falutörténet kiemelt eseményéről, s a kivitelezés 
legjelentősebb szakaszaiban rendre ellátogattunk az 
építkezés helyszínére, hogy időről időre beszámoljunk 
a munkálatok előrehaladásáról. Elsőként 2021 tavaszán 
a szerkezetépítési és falazási munkák idején jártunk is-
kolánk új épületében, majd 2022 elején a külső és belső 
burkolási teendők és a nyílászárók elhelyezése közepet-
te tartottunk szemlét a területen, ahol mostanra, a 2022. 
június végi műszaki átadás-átvétel idejére csaknem vég-
leges formát öltött a kétszintes, tizenhat tantermes isko-
laépület.

Körutunkat ezúttal is a Fő utca felőli főbejáratnál 
kezdjük, ahol a homlokzatot mozgalmassá tevő színes 
acéloszlopok fogadnak – némelyik nem csupán dekorá-
ciós célt szolgál, de esővíz-elvezető szereppel is rendel-
kezik. Ha felnézünk a homlokzatra, láthatjuk, hogy már 
ott díszlenek a betűk: „Endresz György Általános Iskola”. 
A hagyományos, aszfaltburkolatú parkolóhelyek mellett 

kirajzolódnak a rendkívül modern Kiss ’n’ Ride helyek. Be-
lépve, az iskola közösségi terében jobbra helyezkedik el a 
portaszolgálat, mellette készenlétben a beléptető kapuk. 
Szintén jobbra található az igazgatói iroda, balra a tanári 
szoba, két oldalt folyosók haladnak, amelyek a földszinti 
alsó tagozatos tantermek és az akár hatszáz személy ki-
szolgálására alkalmas főzőkonyha, az ebédlő, az öltözők 
és a tornacsarnok felé vezetnek. Belépünk a legmoder-
nebb eszközökkel felszerelt konyhába, rozsdamentes 
pultok, üstök, edények mindenütt, az előírásoknak meg-
felelően külön raktár a húsárunak, a földesárunak vagy 
épp a zöldárunak is, a hatalmas hűtőszekrények már 
„munkába is álltak”. Folytatjuk utunkat a folyosón, ahova 
már megérkeztek az egyéni öltözőszekrények. A vakok és 
gyengénlátók számára taktilis vezetősáv segíti a tájékozó-
dást (ugyancsak rájuk gondolva az ajtókon Braille-írással 
is ott a termek neve). Kisétálunk a térkőburkolatot kapott 
belső udvarra, amelyet különleges növényekkel építettek 
be. A lépcsőkön felfelé lépdelve vagy épp az akadálymen-
tesítés érdekében kialakított lifttel feljutva a felső szinten 
találjuk magunkat, ahol a felső tagozatos tantermek mel-
lett a biológiai, a fizikai, a kémiai és az ének-zenei szak-
tanterem, a nyelvi labor, a könyvtár, az informatikaterem, 
a foglalkoztatóknak helyet adó néhány csoportszoba és a 
raktár kapott helyet. Vizesblokkokat a földszinten és az 
emeleten is kialakítottak.

„A legutóbbi bejárás óta megtörtént a közműépí-
tés, elkészültek a gépészeti és az elektronikai munkák 
– mondja Hajba Annamária projektvezető. – Az ener-
giatakarékosság jegyében az okosiskolaként funkcionáló 
épületet jelenlétérzékelővel, hőmérséklet- és a tantermek-
ben fényerőszabályozóval láttuk el. Üzembe helyeztük a 
kamerarendszereket is. Az irodákban laminált padlót, a 
tantermekben linóleumot, a vizesblokkokban csúszás-
mentes greslapot, a tornacsarnokban sportpadlót fektet-
tünk le. Már a tornacsarnok munkálatai is csaknem véget 
értek. Az acélszerkezetes, kívülről szendvicspanelekkel, 
a tetőn bevilágító kupolákkal, a légkezelő berendezés se-
gítségével működő 16 vetőfúvókával ellátott 1000 négyzet-
méteres sportműhely falára felkerült az eredményjelző, 
a labdafogó háló, 48 darab bordásfal, több mászókötél és 
-rúd, illetve felállítottunk két kézilabdakaput és két moz-
gatható kosárpalánkot is. A teret elválasztó függönyöket 
szinten elhelyeztük. Már csak a lelátó beépítése maradt 
hátra.”

Utunk végül az iskolaépület mögötti területre vezet, 
ahol már kiépítették a tanári parkolókat, s elkészült a hin-
tával, csúszdával vagy épp mászófallal ellátott, mulccsal 
borított játszótér, és készülőben van a sportpálya is. Mind-
eközben a kertészeti munkák is zajlanak az iskola kör-
nyezetében. „Olyan növényeket telepítettünk a területre, 
amelyek eredetileg is itt, az egykori kultúrpark környékén 

éltek – mondja Csepeli Árpád, a kertészet vezetője. – A nö-
vényválasztásban is törekedtünk a hagyományok megőr-
zésére, a régi növényvilág felelevenítésére. Azt szerettük 
volna, hogy akár a belső udvarban, akár a külső részeken 
a zöldfelület nagysága domináljon, s hogy olyan növénye-
ket válasszunk, amelyek nem tájidegenek, és rezisztensek 
az itteni klímával, jól megélnek. Igyekeztünk olyan fákat 
telepíteni, amelyek gyorsan nőnek, magas törzzsel, bősé-
ges lombkoronával rendelkeznek, így árnyékot adhatnak 
a gyerekeknek. Természetesen egyetlen olyan növényt 
sem helyeztünk el az iskola körül, amelynek netán mér-
gező lenne a termése.” Összesen 44 lombos fa – juhar, kő-
ris vagy épp hárs –, valamint 1693 cserje, talajtakaró – így 
például kékszakáll, madárbirs, hortenzia, orbáncfű, bog-
lárka, levendula, mirtuszlonc és gyöngyvessző – kapott 
helyet tanműhelyünk környékén.

A 2022. június végi műszaki átadást-átvételt követő-
en a munkát a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. veszi át, hogy az 
Endresz György Általános Iskola elnyerhesse végleges for-
máját. Iskolánk 2022 szeptemberében már teljes pompá-
jában várja a diákokat. A 2022/2023-as tanévben a legkor-
szerűbb körülmények között 480 gyermek kezdheti meg 
tanulmányait a községben.

Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra

Az impozáns épület falai 
között járva az ember 
kétségkívül úgy érzi, 
mintha egy amerikai 

kertváros leendő tanműhelyé-
ben sétálna – már csak a befeje-
ző munkálatok maradtak hátra, 
s június végére elkészül közsé-
günk új iskolája. 2022. szeptem-
ber 1-jén már ebben az új épület-
ben kezdhetik meg a tanévet az 
Endresz György Általános Iskola 
tanulói és tanárai. Nem sokkal 
a műszaki átadás-átvétel előtt 
Hajba Annamária projektvezető-
vel ismét tartottunk egy terep-
szemlét.
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Múltidéző
Az élet csak övé
Közösségünk megemlékezése a nemzeti összetartozás napján

„Az elhibázott döntések sora elvezetett oda, hogy 1920. jú-
nius 4-én aláíratták velünk az úgynevezett trianoni béke-
diktátumot – fogalmazott Flier Éva, községünk kulturális 
tanácsnoka. – Ekkor keletkezett az a seb a nemzet testén, 
amely azóta sem tud begyógyulni, hisszük ugyanakkor, 
hogy azért évről évre gyógyul. Ennek bizonyítéka a nem-
zeti összetartozás napja, amely 2010 óta abban segít, hogy 
többé ne lesújtson ez a nap, hanem inkább emeljen – hogy 
Trianon emléknapja ne súlyos gyásznap legyen, hanem 
egy lehetőség, amely az együvé tartozást hirdeti. Valljuk 
ugyanis, hogy határa csak az országnak van, a nemzet-
nek nincsen. Senkit sem hagyunk magára. Isten áldja 
magyart!” Wass Albert „Üzenet haza” című költeményé-
vel folytatódott aztán az emlékezés – a felcsúti gyerekek 
idézték a honvágy dalát: „Üzenem az otthoni hegyeknek: a 
csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, a kő marad.” S aztán Kiss Ferenc 
énekművész, karvezető kíséretével általános iskolánk ta-
nulója, az aranytorkú Rutkai Viktor énekelte el a Kormo-
rán ikonikus szerzeményét: „Ki szívét osztja szét, ő lesz 
a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét 
osztja szét, követik, merre jár, hegyeken és tengereken túl 
értik majd szavát.” Az emlékezés végén az önkormányzat, 
az óvoda és az általános iskola, valamint a nyugdíjasklub 
képviselői koszorút helyeztek el trianoni emlékművünk-
nél, Gyulavári Pál szobrászművész alkotásánál.

Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra

A nagy nemzeti tragédia, Trianon emléke több mint száz év múltán 
sem vált hideg emlékezetté, él a mai 
napig, s megjelenik mindannyiunk 

életében. Párizsban húztak egy vonalat, s 
ezzel sorsok íródtak át. A felcsútiak június 
4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 
102. évfordulóján, avagy a nemzeti össze-
tartozás napján Wass Albert gondolataival 
emlékeztek a Faluház előtt felállított kő-
tömbemlékműnél.
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Az Alcsúti Arborétum csöndjét a pünkösdi kora nyár mele-
gében a nyüzsgés jóleső lármája töri meg – a világjárvány 
miatti kétéves kényszerszünet után újból zsúrozókkal te-
lik meg hazánk egyik legszebb és legrégebbi angolparkja. 
Mézek, szörpök, lekvárok, sajtok, sörök, borok, pálinkák, 
pékáruk, szappanok, kerámiák, bőrdíszművek, textilkü-
lönlegességek – gasztro- és kézművesmunkák, helyi és 
környékbeli termelők és alkotók művei kaptak helyet az 
évszázados fák és bokrok között. Immár hatodik alka-
lommal ad teret az arborétum a mostanra hagyomány-
nyá vált, évről évre egyre színesebb Vál-völgyi Zsúrnak, 
amely arra hivatott, hogy fórumot teremtsen a Vál-völgyi 
manufaktúráknak, na és persze találkozási pontot a csa-
ládoknak. Pünkösdkor, június 4-én és 5-én több tízezren 
látogattak el – a móriczi fordulatot továbbgondolva – a 
„zsúri muri” forgatagába, amely a zenei és a kulturális 

programokat tekintve is a legeket tartogatta. A réten fel-
állított kisszínpadon helyi közösségek produkcióit láthat-
tuk: a mieink közül énekelt Dánél Katica, népi játékokat 
játszott az Endresz György Általános Iskola 3. osztálya, 
kempobemutatót tartott a Felcsúti Fehér Tigrisek, táncra 
kelt a Fütyülős tánccsoport, dalra fakadt a Gyöngyvirág 
Nyugdíjasklub, megmutatta tehetségét Kecskés Hunor 
vagy épp Halászi-Harsányi Míra, de Mészáros János Elek 
és a Ferinek nem mindegy is a fellépők között volt. A kis-
színpad mellett a nagyszínpad előadói között mindenki 
megtalálhatta a kedvére valót: a zsúrozókat mulattatta 
Demjén Ferenc, az Edda Művek, Nótár Mary, Kis Grófo, 
az Irigy Hónaljmirigy, Pápai Joci, a Follow the Flow, az 
Azahriah vagy épp a Valmar is, s mindenkit ámulatba ej-
tettek a Rippel testvérek. A zsúrt az elképesztő látványele-
mekkel tarkított Havasi-koncertshow zárta. Ám mindezen 

Minden eddiginél színesebb programsorozattal várta a családokat a pünkösdkor 
immár hatodik alkalommal megrendezett Vál-völgyi Zsúr, amelynek ezút-
tal is az Alcsúti Arborétum mesevilága adott otthont. Idén rekordszámban, 
több tízezren látogattak el a környék legnagyobb gasztronómiai, zenei és 

kézművesfesztiváljára, ahol a fellépők sorában bemutatkozhattak tehetségeink, s a helyi  
manufaktúrák termékeivel is megismerkedhettek a zsúrozók.

túl sportbemutatót tartottak a TV2 Exatlon című műsorá-
nak sztárjai, s az „Ember a bajnok mögött” című beszélge-
téssorozat keretében olimpikonokkal is találkozhattak a 
sportkedvelők – Risztov Éva úszó, Bárdosi Sándor birkó-
zó, Fodor Rajmund vízilabdázó, Szécsi Zoltán vízilabdázó, 
Cseh László úszó és Storcz Botond kajakozó egyaránt el-
mondta a történetét. A kápolna falai között „Inspirációk” 
címmel Csepeliné Okszána és Ágh Gyula festményeiből, 
valamint Fekete Ildikó hímes tojásaiból nyílt kiállítás. 
Persze a gyerekek sem unatkoztak: kézműves-foglalko-
zások, népi fajátékok, bohócok és bűvészek várták őket, 
de akár a Rippel Cirkuszi Kalandba is betekinthettek, az 
igazán bátrak pedig a fal- és a rekeszmászást is kipróbál-
hatták. Így történt, hogy a Vál-völgyi Zsúr mostanra a kör-
nyék legnagyobb családi fesztiváljává vált.

Nagy Enikő, fotó: Tóth P. Flóra

Vál-völgyi Zsúr
Pünkösdi zsibongó

Arborétumi barangolás a zenei, gasztro- és kézművesforgatagban
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A szomszédban van egy hatalmas gazdasági udvar, így könnyű helyzetben va-
gyok, hiszen mindig észreveszem az új jövevényeket. Főleg tavasszal lehet látni 
sok apró állatot. A pici napos csibék a leghelyesebbek, de a kiskacsákat és a kis-
libákat is szeretem. Ezeket az állatokat jól tartják, mindent megkapnak, amire 
szükségük van, így gyorsan nőnek. Az udvarban a méltán világhíres magyar faj-
tát, a parlagi tyúkot tenyésztik. Félreeső helyre tojja 15-20 tojását, majd három 
hétig kotlik rajtuk. Ez azt jelenti, hogy ennyi ideig folyamatosan ül a tojásokon, 
vagyis a testével melegíti őket. Csak táplálkozás céljából hagyja el a fészkét, de 
siet vissza, nehogy kihűljenek a tojások. Három hét múlva pedig előbújik a ki-
csinyeivel. Ettől kezdve a kotlós érdekes hangokat hallatva terelgeti pelyhes pi-
cinyeit. A helyes kis csirkékből hamarosan tyúkok és kakasok lesznek. A tyúkok 
hamar elkezdenek tojni, Dávid gazda ezekből a tojásokból főzi ebédjét. Mindig 
hagy egy kakast is. A legszebbet választja ki. Két gyönyörű kakasra emlékszem 
vissza. Az egyik káprázatos vörös tollruhával rendelkezett, a feje búbján hatal-
mas taréjjal. Nagyon méltóságteljesen viselkedett. Mindig védelmezte a tyúk-
jait. Ha idegen merészkedett az udvarba, már ott is termett, legyen az galamb, 
a szomszéd macskája, Kormi vagy akár egy idegen ember. Azonnal támadott. 
Erőteljes csőrével rögtön hatalmasat csípett, ha elérte őket. Szóval távol tartotta 
a betolakodókat, vigyázott a rendre, csak ő nem tudta, hogy mi a rend. Ugyebár 
a kakasok hajnalban kukorítanak a legtöbbet. Ezzel köszöntik minden nap a reg-
gelt, jelzik, hogy a sötétséget legyőzi a világosság. Akár mondhatjuk úgy is, hogy 
ők a fény hírhozói.  Továbbá ez a kukorékolás mindannyiuknak jelzés, hogy 
nemsokára ébresztő, már nem lehet sokat aludni. Viszont Marci kakas álomszu-
szék volt. Nem jól végezte a dolgát. A hajnalt mindig elfelejtette köszönteni. Ő 
nem reggel kukorékolt, hanem délután. Mindenki nevetett rajta, hogy nem tud-
ta, mi a kakas dolga. Így hamar Dávid gazda lábasában kötött ki. A másik kakast 
Samunak hívták. Ő egy csodaszép kopasznyakú kendermagos volt. Jellegzetes-
sége, hogy a nyakán és a mellkasán nem volt tolla. Azt a baromfit hívják kender-
magosnak, amelyikben a fekete vagy szürke foltok fehérekkel váltják egymást, 
szinte sakktáblaszerűen. Gyönyörű hosszú farktollai drágakőként csillogtak a 
napsütésben. A lábán pedig hatalmas sarkantyúkat növesztett. A nagy vörös ta-
raja koronaként díszítette a fejét. Mindenki csodájára járt, de kukorékolni ő sem 
igazán tudott, ugyanis repedt fazék hangja volt. Sokáig elnézte neki Dávid gazda, 
de végül ő is a fazékban landolt. Nem volt ez nagy probléma, mert tavasszal újra 
kikeltek a kiscsirkék, amelyek szintén egykettőre felnőttek, és választhattunk 
közülük másik kakast.

Mesesarok
Furcsa kakasok
Írta: Feketéné Schneider Mária, illusztrálta: Csepeliné Okszána
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Kavalkád
Tánclépésekben is együtt

Arcok, mozdulatok, pillanatok a felcsútiak flashmobjából

Generációk összefogásával készült koreográfiát muta-
tott be közösségünk a Tamássy–Margalit-kúria udva-
rán. Az óvodásoktól az általános és középiskolásokon 
át a nyugdíjasokig mindenki részt vett abban a meg-

mozdulásban, amely népzenei alapokra megkomponált tánclé-
pésekben mutatta meg, mennyire összetartó csapat a miénk!

Falunk apraja-nagyja összegyűlt május 31-én a Tamássy–
Margalit-kúria udvarán, hogy a Balkán Fanatik nevű ze-
nekar slágerére együtt táncolja el az előre betanult ko-
reográfiát. Színre léptek az óvodások, az iskolások, így az 
endreszesek gyerekek és a letenyeys fiatalok egyaránt, a 
Fütyülős tánccsoport tagjai, de még a Gyöngyvirág Nyug-
díjasklub nagymamái-nagypapái is, hogy így legyen iga-
zán kerek közösségünk flashmobja. „Nem először szer-
veztem ilyen megmozdulást, bár Felcsúton ez volt az első 
általam kigondolt villámcsődület – mondta a kezdemé-
nyező, Grósz Zsuzsanna, az Endresz György Általános 
Iskola tanítója, aki most zárta első tanévét iskolánk szí-
neiben. – Egy tavaszi kézműves-foglalkozás során jött az 
ötlet. Többekkel beszélgettem ott, s nyilvánvalóvá vált szá-
momra, hogy mekkora igény van a kapcsolódásra. Rögtön 
eszembe jutott a flashmob lehetősége, s arra gondoltam, 
milyen jó lenne, ha a helyi intézmények, csoportok, kö-
zösségek összefogva mutatnának be egy koreográfiát. S 
mivel a népzene közel áll a szívemhez, a Balkán Fanatikra 

esett a választás, már csak azért is, mert tanító néniként 
megtapasztaltam: kezd kiveszni a népzenei kultúra a gye-
rekek, a fiatalok életéből, holott újragondolva, más feldol-
gozásban, akár populáris verzióban igenis feltűnhet a hét-
köznapokban. Hab volt a tortán, hogy a kolléganőm férje 
épp az együttes egyik alapítója, így könnyen megkaptuk 
az engedélyt a zenei alap felhasználásához. Kidolgoztam a 
koreográfiát, főként a kicsikhez igazítva egyszerű lépések-
ben, ismétlődő motívumban gondolkodtam. Felkerestem 
a társintézményeket, s meglepetésemre mindenki rendkí-
vül nyitottan vállalkozott a feladatra, így kapott egyfajta 
generációs ívet a kezdeményezés, amely persze azt a célt 
is szolgálta, hogy a község imázsát még inkább növelje. 
Számomra példaértékű volt az az összefogás, amelyet Fel-
csút közössége ebben a koreográfiában is megmutatott. 
Videó is készült a táncról, ezt a későbbiekben a világháló-
nak köszönhetően bárki megtekintheti.”

Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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A meggyfát már az ókorban is termesztették, a gyümöl-
csét az orvoslásban is felhasználtak. Jellegzetes „szájösz-
szehúzó” hatását igazi csodaszernek tekintették. A meggy 
fanyarságát, a savanyú ízérzetet sajátságos savas kémha-
tással éri el, amelyből fokozatosan veszít az érés időszaká-
ban. A meggy ízét tehát az érési fázis alapján határozzuk 
meg. Cukortartalma igazán csak az érés utolsó fázisában 
jelenik meg. Termésének szemnagyságát befolyásolhatjuk 
a víz mennyiségével és a szükséges tápanyag pótlásával.

A növény erősen fagytűrő, nálunk is tradicionálisan 
termeszthető. A kérge a fajtára jellemzően vízszintes pa-
pírvékonyságban hámlik. A termesztésben már nemesí-
tett oltványokat telepítenek, elsődlegesen a hozam a meg-
határozó. Jellegzetes virága enyhén illatozik, tavasszal 
csodálatos fehér pompában tündököl a környezetében. 
Egyes hibrid típusok díszként termés nélküliek, s a kert-
építők kedvenc dekornövényének számítanak. A növény-
ből sokféle beszerezhető, elsősorban a termés minőségé-
ért és a hozamért választják.

A meggy elsődlegesen gombás és vírusos fertőzés kö-
vetkeztében betegedhet meg, a fertőzést alapos permete-
zéssel, illetve a rothadt részek, a leszáradt ágak módszeres 
eltávolításával csökkenthetjük. Fontos a lemosó permete-
zés alapossága és a folyamatos védekező permetezések 
ismétlése, kiemelten réztúlsúlyos permetszer felhaszná-
lásával. Az esetek nagy részében a monília támadja meg 
a növényt, ez egy vírusos betegség, oka a növény im-
munrendszerének legyengülése (például metszés utáni 
kezeltelen seb miatt, de akár az elburjánzott, metszetlen 
növényen is megjelenhet). Összességében a meggy folya-
matos törődést igényel, ám a gondoskodást bőséges ter-
méssel hálálja meg. 

Világszerte elterjedt gyümölcs, minden éghajlaton 
feltalálja magát, szélsőséges, akár mínusz 30 fokos hő-
mérsékletben is képes telelni. A szörpgyártástól az alko-
holos termékek előállításáig jól felhasználható. Ismert és 
kedvelt alkoholos ital a cherry brandy. Közép-Európára 
jellemző, hogy a meggyet nyersen is fogyasztjuk. Szintén 
nálunk jellemző, hogy a bosnyák meggy a konyakmeggy 
elengedhetetlen alkotóeleme. Érdekessége, hogy 1,6-1,9 
cm szemnagyságú, s igazán magváló, neve is utal a szár-
mazására – oblacsinszka.

Hazánk világviszonylatban is vezető helyen áll a 
meggytermelésben. Ugyanakkor a fogyasztásunk messze 
az európai átlag alatt van, pedig a múlt században a ház-
tartások elengedhetetlen része volt a meggy felhasználá-
sa, köszönhetően kiváló élettani hatásának.

Kert
A meggy

Kertészeti Áruda

Fo
tó
: p
ex
el
s.
co
m

A címben szereplő idézet Isten szol-
gájától, Żelazek  Marian SVD verbita 
szerzetestől származik, akinek bol-
doggá avatására várunk. Gondolatai  
nem csak júniusra érvényesek. 

Kitört a VAKÁCIÓ – csupa nagybe-
tűvel, és itt a várva várt nyár, a stran-
dok, a fesztiválok, a kirándulások, 
a magyarországi és külföldi nyara-
lások időszaka. Sokan tehetik meg, 
hogy a megszokottól eltérő helyen és 
körülmények között töltik a szünidő 
egy jelentős részét, még ha csak a 
nagymamánál is.

De mit tegyen ilyenkor az a katoli-
kus keresztény, aki szeretne „jó” len-
ni az évnek ebben, a pihenésre több 
időt fordítható időszakában is?

Mindenekelőtt ne felejtse el, hogy 
bárhol is nyaral, továbbra is Isten 
gyermeke. A féltő és gondoskodó, 
de szabad akaratunkat tiszteletben 
tartó Isten nem megy szabadságra 
a nyári szünet idején sem. Szeretné, 
ha ezt nem felejtenénk el.

Azután ott vannak az értünk és 
nem ellenünk hozott parancsolatai, 
amelyeket nem függeszt fel a nyári 
szünetben. Szeretné, ha a nyáron is 
tisztelnénk a nevét, és megszentel-
nénk a vasárnapot, táplálkoznánk 
az ő szavaival, és szent testének ke-
nyerével. Mindemellett több mint 
javasolja, hogy embertársainkkal is 
viselkedjünk úgy, mint ahogy szeret-
nénk, hogy velünk viselkedjenek.

Harmadrészt pedig az Isten vágyik 
arra, hogy kapcsolatba kerüljünk 
Vele. Ezt természetesen legkönnyeb-
ben imáinkban és fohászainkban 
tehetjük meg, aminek rendszerint 
semmi, de semmi akadálya nem le-
het nyaralásunk közben. Ki ne tehet-
né meg, hogy egy-egy hálafohászt 
elmondjon az őt kiszolgáló nagy-
mamájáért? Vagy hogy azért adjon 

Harangszó
Nem nehéz jónak lenni, 

elég csak akarni!
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hálát, mert felfedezheti Isten keze 
nyomát a természet és az ember al-
kotta környezet szépségeiben? Nem, 
ezeknek nincs akadályuk a szünidő-
ben sem. 

Úgy gondolom, nem nehéz egyet-
értenünk Żelazek atyával abban, 

hogy jónak lenni nyáron sem nehéz, 
elég csak akarni!

Nyaralásod során az alábbi ol-
dalon  kereshetsz a közeledben nyi-
tott katolikus templomot, papot  és 
szentmisét: www.miserend.hu 

Baboss Botond

„Ne fáradjunk bele a jó tettekbe, mert ha el nem lankadunk, aratni is fogunk. 
Tehát amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig hittestvéreinkkel” (Gal 6,9–10).
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Harangszó
A szántóföld példázata

A templomból kifelé jövet valaki mondja a papnak: „Igen 
szépen prédikált a tiszteletes úr!” „Na és miről prédikál-
tam?” – kérdez vissza a lelkész. „Azt nem tudom megmon-
dani, de hogy szép volt, az biztos.” 

Hát hogyan is van ez? Mitől van az úgy, hogy van, ami-
kor csak hallgatjuk az igét, de nem halljuk meg? Mitől van 
az úgy, hogy esetleg élvezzük is a prédikációt, de semmit 
nem viszünk el belőle a következő hétre? Mitől van az úgy, 
hogy az igehirdetés vetése olykor felesleges, és kárba vész, 
másszor meg hihetetlen áldások forrása lesz életünkben? 

Ezekre a kérdésekre felel a magvető példázata, mely 
sokkal inkább a szántóföldről, illetve a magvetés esemé-
nyéről beszél (vö. Mt 13,1–23). Világos magából a bibliai 
szövegből is, hogy a magvető Krisztus, s mindazok, akik 
igéjét hirdetik. A mag nem más, mint Isten igéje, annak 
belső tartalma, üzenete. A szántóföld pedig a hallgatók 
szíve, gondolkodása, élete, melyben az oda elvetett ige-
mag vagy semmivé lesz, vagy megfogan, kikel, és gyümöl-
csöt terem. Az igehirdetés-igehallgatás eseményének és 
következményének a csodájáról szól ez a példázat. Amely 
csoda csak annyira csoda, amennyiben az csoda, hogy a 
földbe vetett mag kikél. Valójában nem is csoda, hanem 
természetes, magától értetődő dolog. 

Hiszen az ige sorsa nem az igétől függ. A mag sorsa 
nem a magtól függ. Hiszen a mag jó. Az Isten igéje jó. 
Megkérdőjelezhetetlenül jó. Ezt tapasztalták már meg 
mindazok, akik hittek az Isten szavának, ígéretének, be-
szédének, akik rábízták magukat arra, amit az Isten sze-
mélyesen nekik mondott, s ettől sok minden megújult, 
megváltozott életükben. Az egyiptomi fáraók sírjaiban ta-
láltak gabonamagokat, amelyek évezredek távlatában el-
vetve is kicsíráztak, felnövekedtek, s teremtek. De sokszor 
élheti át az ember, hogy életének egy kritikus helyzetében 
elkezd neki dörömbölni odabentről-odafentről egy bibliai 
ige, amit, ki tudja, mikor olvasott, vagy egy prédikáció-
foszlány, egy gondolat, amit, ki tudja, mikor hallott.

Ugyanakkor az ige sorsa veszélyeknek van kitéve. Míg 
a magból termés lesz, számtalan rizikó vár rá. Az igehirde-
téstől a termésig, a gyümölcsöző, áldott életig számtalan 
veszélyforrás leselkedik a magra. Jönnek a madarak, és 

azonnal elkapkodják – mondja a példázat. Hallja az ember 
az igét, az üzenetet, és azonnal jön a kísértő, s kikapkodja az 
igét, mondván: „Ugyan, nem eszik olyan forrón a kását, nem 
kell ezt olyan komolyan venni, papi beszéd, de hisz mint a 
kutyát, őt is a szájáért tartják. Az élet másról szól…” 

S így érkezünk el a harmadik üzenethez: az ige sorsa az 
igehallgatótól függ. A talajtól, a szántóföldtől függ a mag 
sorsa. Az Isten igéjének sorsa az igehallgató szívétől, a mi 
szívünk állapotától függ. Van, amikor jó földbe hull a mag, 
és gyümölcsöt terem, de van, amikor útfélre, sziklás hely-
re vagy tövisek közé esik. Az egyik lehetséges dolog, hogy 
útfélre hull. Az oda esett magot elragadják a madarak. Azaz 
a kísértő kiszedegeti a hallottakat. A második dolog, ami 
történhet, hasonló ahhoz, mint amikor a mag köves helyre 
hullik, s ott a kövek közt hal meg. Jézus szerint ilyen az, 
amikor halljuk az igét, vágyunk is rá, élvezzük is, de nem 
gyökeresedik meg. S miért? Azért, mondja Jézus, mert az 
üldözések vagy kellemetlenségek megölik azt életünkben. 
Például, amikor Krisztushoz tartozásunk, keresztyén er-
kölcseink bármilyen egzisztenciális hátránnyal járnak, s 
ezért feladjuk, amit az igéből hallunk, tanulunk. A harma-
dik dolog, ami történhet az életünkben az igével, az ahhoz 
hasonló, mint amikor a mag olyan helyre esik, ahol tövisek 
magjai is vannak, s azok erősebbé nőve elfojtják a kalászba 
szökkenő vetést. Ez az a helyzet, mondja Jézus, amikor a 
gazdagság vagy a gond, magyarán a materiális javak körüli 
dolgaink fojtják meg bennünk a hallott igét. S a negyedik 
létállapotunk az, amikor befogadjuk az igét, ami olyan, 
mint mikor a mag jó szántóföldbe hullik, és sokszorosát 
termi. Mert az ige sikerre van ítélve, mert úgy áll a dolog, 
hogy elő-előfordul, hogy az ige magja jó szántóföldbe hul-
lik. Sikertörténetté lehet az ige útja életünkben, mert jó 
talajjá válhatunk. Be lehet fogadni, belsővé lehet tenni az 
igét. S az onnantól alakíthatja, formálhatja életünket. A 
befogadott ige Paul Tillich szavaival élve: egy spirituális 
létközpontot hozhat létre bennünk. Azaz: otthonra talál-
hatunk Istenben, mert Isten is otthonra talál bennünk. S 
így alakulhat, cserélődhet ki, változhat, indulhat az életünk 
soha nem képzelt távlatok felé.

Hős Csaba
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Az „irredenta” kifejezés a Trianon tragédiáját követő év-
tizedekben még a remény szava volt, hiszen sokan gon-
dolták úgy, hogy az ilyen arányú országvesztés csak átme-
neti lehet. Ebben reménykedett az akkor tízéves felcsúti 
kislány, Érdy Janka is, az édesanyám, aki a bicskei polgári 
iskola elsőéves tanulója volt. A beiratkozását követően, 88 
évvel ezelőtt, 1934-ben készítette a ma már relikviának 
számító rajzát.

Noll Zoltán

Isten éltesse!
Mészáros László polgármester június legalább 70 évet 
megélt születésnaposait is köszöntötte.

Mozaik
Tudta-e, hogy...

Harangozó Ferenc a 85., Zábó Lászlóné Mária a 78., Kiss 
Teréz Anna a 70., Gulyás József a 76., Kovács Ferencné 
Julianna a 91., Kovács Viktorné Piroska a 82., Bandur Ist-
ván a 74., Szilágyi Józsefné Erzsébet a 87., Leithi Vilmosné 
Mária a 74., Gulyás László a 79., Bankó Jánosné Margit a 
77., Temesi Józsefné Mária a 73. születésnapját ünnepelte. Agro-Felcsút Kft.

Telefon: 06 20 284 9076
Cím: 8086 Felcsút, Fő u. 1. 

E-mail: kozpont@agro-felcsut.hu

Műszaki kereskedés 
nyílt az Agro-Felcsút Kft.-nél

A környék legnagyobb

raktárkészletével  

várjuk kedves  

vásárlóinkat!

Friss tojást, roppanós almát 
és édes almalét 

egy helyről a termelőtől, 
Felcsút Szúnyogpusztán 

a tojóháznál.

PÁK-TO Kft.
Tel.: +36 22 701 966

www.jotojas.hu

GONDOS 
TÜZÉP

Alcsútdoboz, 
Petőfi S. u. 7. 

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8.00–16.00

Szombaton 8.00–12.00

Rendelést telefonon is
felveszünk!

Telefon: 22-252-106
20-972-7750

ALCSÚT
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www.puskashotel.hu
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           A K A D É MI A 
www.puskashotel.hu

Konferenciák, rendezvények, 
lakodalmak kiváló helyszíne, 

a festői Alcsúti 
Arborétum mellett.

Keresse fel éttermünket is!
www.puskashotel.hu
info@puskashotel.hu 

foglalas@puskashotel.hu
Telefon: 22-701-017

Vál-völgye Pékség  
és Hentesüzlet

Nyitvatartás:
H-P: 05.30-18.00
Szombat: 05.30-14.00
Vasárnap: Zárva

 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 1.
 Tel.: 06-20/535-0503

 facebook.com/valvolgyepekseg

Kínálatunk:  
• sertéshús • baromfihús • húskészítmények  

• pékáru • tejtermék • üdítő • szárazáru

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Animátorokat keresünk 
az Alcsútdobozi Kalandparkba!

alcsutikalandpark www.alcsutikalandpark.hu +36 20 387 4613

Ha szereted a kihívásokat, a természetet és
kipróbálnád magad ebben az izgalmas
munkakörben, akkor jelentkezz Dorogi
Máténál, a kalandpark vezetőjénél. 
Telefon: +36 20 387 4613
Email: dorogi.mate@alcsutikalandpark.hu

Hirdetésméretek
 

	 1/10 fekvő:  90x50 mm

 2/10 álló:  90x105 mm

 2/10 fekvő:  184x50 mm

 1/4 álló:  90x131 mm

 1/4 fekvő:  184x63 mm

 1/2 fekvő:  184x131 mm

 1/2 álló:  90x 268 mm

 1/1 tükör:  184x 268 mm

 1/1 kifutó:  210x297mm 

  + 5-5 mm kifutó

A hónap eseménye
Ötödször is a Madrid

Puskás Ferenc egykori klubja hódította el a Puskás–
Suzuki-kupát.

Százszázalékos teljesítménnyel, kapott gól nélkül, meg-
érdemelten nyerte meg a Bajnokok Ligája-győztes Real 
Madrid U17-es csapata a pünkösdkor a Puskás Akadémi-
án megrendezett XV. Puskás–Suzuki-kupát, azt a futball-
tornát, amelynek hála immár szerte a világban el tudják 
helyezni településünket a térképen. A királyiak így öt-
szörös kupagyőztesnek mondhatják magukat. A Puskás 
Akadémia csapata – a Real Madrid, a Dinamo Kijev és a 
Flamengo mögött – ezúttal a negyedik helyen zárt.
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Bicskei Járási Hivatal – ügyfélfogadás: Bicske, Kossuth tér 14.
 Minden hónap első hétfőjén, 13.00–16.00
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája: 
Bicske,  Szent István út 1.
 Páros héten: szerda, 16.00–18.00
 Páratlan héten: csütörtök, 10.00–12.00
Önkormányzati Hivatal – ügyfélfogadás:  Tel.: 22/594-036
 Hétfő:  8.00–16.00
 Szerda:  8.00–16.00
 Péntek:  8.00–12.00  
Polgármesteri fogadóórák: Tel.: 22/594-036
 Hétfőn 8 órától,
 előzetes időpontfoglalás alapján, amíg van érdeklődő.
Orvosi rendelő, Faluház: Fő u. 137., tel.: 30/876-8145
 Hétfő és szerda: 12.00–14.00
 (szerdán 9 és 11 óra között tanácsadás),
 kedd és csütörtök: 13.00–15.00,
 péntek: 8.00–12.00
Gyógyszertár, Faluház: Fő u. 137., tel.: 22/252-550 
 Az orvosi rendelő rendelési idejében tart nyitva.
Fogászat, Faluház: Fő. u. 137., tel.: 22/668-224 (dr. Hargitai László)
 Szerdán 11 és 16 óra között (előjegyzés alapján)
Gyermekorvos, Tamássy–Margalit-kúria:
Fő u. 68., tel.: 20/395-5555 (dr. Varga László)
 Kedd:  bejelentkezés 12 és 15 óra között, 
  rendelés 13 és 15 óra között
 Csütörtök:  bejelentkezés 13 és 15 óra között, 
  rendelés 14 és 16 óra között
Orvosi ügyelet: Az orvosi ügyeleteket a bicskei központi ügyelet látja el.
Tel.: 70/370-3104 és a 104-es központi hívószám
 Hétköznap délután 4 órától másnap reggel 8-ig,
 hétvégét és ünnepnapokat megelőző utolsó munkanap 
 16 órától az azt követő első munkanap 8 óráig.
Védőnői szolgálat, Faluház: 
Fő u. 137., tel.: 30/970-8517 (Makai Kinga védőnő)
 Tanácsadás szerdánként 9 és 13 óra között 
 (előzetes bejelentkezés minden esetben szükséges)
Faluház: Tel.: 22/594-368, Szarvas Józsefné: 70/450-8704
Posta: Fő utca 73., tel.: 22/594-049
 Hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig
Könyvtár: Fő u. 68., tel.: 70/338 4814
 Hétfőtől péntekig: 8.00–12.30, 13.30–16.00
Körzeti megbízott: Fő u. 191., tel.: 20/526-8664 (Gáfor János)
Esély Gyermekjóléti Alapítvány: Fő u. 68., tel.: 22/999-424, 70/450-8733

Felcsúti Hírlap
A Felcsúti Önkormányzat hivatalos, ingyenes hírlevele, megjelenik havonta harminckét oldalon, 800 példányban. 
Nyilvántartásba véve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 163/2233/3/2011. számon. 
Felelős kiadó: dr. Sisa András jegyző, Kiadja: Felcsút Község Önkormányzata, Hirdetésfelvétel: titkarsag@felcsut.hu, 
Kéziratleadás: 20/336-2680; hirlap@felcsut.hu, Terjesztési észrevételek: muszak@felcsut.hu
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Közérdekű információk


