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Sokkal jobban védik adatait!
Az új uniós szabályozás jelentősen kibővíti a személyes
adatok körét, és minden olyan azonosított vagy beazonosítható emberre vonatkozó adatot ilyennek tekint, amely
az illető privát, szakmai vagy közösségi, társadalmi tevékenységére vonatkozik.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (General
Data Protection Regulation) bevezetésével ezzel egységessé
válik az adatvédelmi szabályozás az Európai Unió egész
területén.
Az Európai Unió még 2016-ban fogadta el az általános
adatvédelmi rendeletet, de a szabályozás csak 2018. május
25-től alkalmazandó. A rendelet felülírja a nemzeti jogszabályokat és közvetlenül alkalmazandó, ezért a helyi szabályokat az új előírásoknak megfelelően módosítani kellett.
Az új uniós szabályozás jelentősen kibővíti a személyes
adatok körét, és minden olyan azonosított vagy beazonosítható emberre vonatkozó adatot ilyennek tekint, amely
az illető privát, szakmai vagy közösségi, társadalmi tevékenységére vonatkozik. Azaz személyes adat többek között
a név, a születési és egészségügyi adat, a bankszámlaszám,
a jövedelem, a helymeghatározó adat (GPS), az e-mail-cím,
a vállalati és magántelefonszám, a levelezési cím, de akár
egy IP-cím is.
Az új rendelet megerősíti a személyes adatok törlésének jogát: ha valaki már nem szeretné, hogy adatait a továbbiakban feldolgozzák, és az adott szervezetnek nincs alapos
indoka azok tárolására, akkor a szervezetnek törölnie kell
a kérdéses adatokat a rendszeréből.
Az állampolgárokat megilleti az adatok hordozhatóságának joga is, azaz jogukban áll adataikról másolatot kérni

egy adott szolgáltatótól és azt egy másik szolgáltatónak
továbbítani.
A szervezetek kötelesek a lehető legvilágosabb, legérthetőbb
tájékoztatást adni a személyes adatok felhasználásának
módjáról és amennyiben egy szervezet hanyagul kezeli az
ügyfelek adatait, neki kell bizonyítania, hogy az általa kezelt és feldolgozott adatokat a becsült kockázatokkal arányosan védte.
Azoknak az intézményeknek, amelyek nagy tömegben,
automatizált módon kezelnek személyes adatokat – például a bankok, biztosítók, egészségügyi szolgáltató intézmények, informatikai szolgáltatók -, és azoknak, amelyek
különlegesen érzékeny személyes adatokat – politikai nézet, szakszervezeti tagság, szexuális irányultság – kezelnek, adatvédelmi felelőst kell kinevezniük. Ő személyében
felelős a megfelelő adatvédelmi rendszer működtetéséért és
az adatok védelméért. A kisebb szervezeteknek nem kötelező ugyan adatvédelmi felelőst kinevezniük, az adatok kockázatokkal arányos védelméért ők is felelősek.
A GDPR átfogó bejelentési kötelezettséget vezet be, így minden incidenst – például hackertámadást vagy egy személyes adatokat tároló laptop elvesztését – 72 órán belül jelenteni kell az adatvédelmi hatóságnak.
A rendelet előírásainak megszegése esetén rendkívül komoly összegű bírság szabható ki.
A www.vargesztes.hu portál megfelel az új előírásoknak.
Kérjük olvassa el a weboldal legalján található, Adatvédelem menüpontban közzétett nyilatkozatot!
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Ismét döntöttek
Pünkösd hétfőjén – mint már hosszú évek óta – ismét májfadöntésre invitálták a falu lakóit a Faluházhoz, ahol
szép számban gyűltek össze, hogy ápolva a hagyományokat, elsőként az óvodások, majd az ifi táncosok német
nemzetiségi ruhákban ropták a táncot kedvcsinálóként.
Mindeközben felkészült az Almási István vezette a májfadöntő csapat, megtörténtek a biztonsági előkészületek,
mielőtt kiemelték a fenyőt a helyéről.
Eredetileg a legény szerelme jeleként állította a májusfát az áhított lány udvarába, s bár a májfaállítás és májfadöntés ma is élő néphagyomány Várgesztesen, már nem viseli eredeti üzenetét. Napjainkra színes, dalos-táncos közösségi rendezvény lett, szórakoztató produkciókkal tarkítva.

Várgesztesi kitüntetett a megyei tűzoltónapon

GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi, e-mail: salamongy@t-email.hu •
20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja. Megjelenik havonta 230 példányban.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

Szentmisével kezdődött a megye tűzoltóinak és katasztrófavédelmi dolgozóinak Szent Flórián napi ünnepsége az
esztergomi bazilikában, aminek külön hangsúlyt adott egy
nevezetes évforduló, hogy 150 évvel ezelőtt alakult meg a
település tűzoltósága.
Az eseményen részt vettek a megyei önkormányzat és a
kormányhivatal képviselői, a rendvédelmi szervek és társszerveinek vezetői, a helyi védelmi bizottságok elnökei, polgármesterek, tűzoltóparancsnokságok, -egyesületek képviselői, az együttműködő partnerek és cégek képviselői is.
Az ünnepségen Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese köszöntötte az ünnepelteket és a meghívott
vendégeket, aki többek között szólt a katasztrófavédelem
fejlesztéseiről, modernizációjáról. Beszédében hangsúlyozta
Szent Flórián példamutatását, s azt, hogy az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette életre
Flóriánnak a "tűz katonájának" kultuszát.
A rendezvény hagyományos befejezéseként az országos,

megyei és önkormányzati kitüntetések és jutalmak átadására került sor, amelynek keretében Cseke Norbert lelkiismeretes munkájáért és a város érdekében kifejtett szakmai
tevékenységéért Tata elismerő díszemléklapját vehette át.
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„Bányában” jártak a gesztesi gyerekek

A Bányászati Múzeumba látogattak a gesztesi kisiskolások,
akiknek a helyi hagyományőrzők szerveztek kirándulást a
kiállítóhelyre. A gyerekek szakavatott vezetővel járták végig a XX. század második felének magyar szénbányászatát
bemutató tárlatot.
Megismerkedtek a XX-as akna eredeti állapotban megtartott létesítményeivel (szállítóakna az aknagépházzal, kötélpálya csillefeladó állomással, csillepályákkal stb.), a "földalatti
bánya"
bemutatására
épített
táró
fejtési
munkahelyeivel és bányagépeivel, a szabadtéri kiállítótér
eszközeivel. Az egykori felolvasóban megépített bányászattörténeti kiállításrész pedig betekintést nyújtott a korszak
eszközeibe, dokumentumaiba.

A diákoknak persze a legnagyobb élményt a múzeumi kisvasúton való körutazás nyújtotta, és a szervezők arról sem
feledkeztek meg, hogy megvendégeljék a megfáradt kicsiket.
A hónap végén egyébként komoly munkálatok kezdődnek
az intézményben: „Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum
komplex fejlesztésével” című TOP-os pályázattal 500 millió
forintos támogatást nyert el Oroszlány, aminek keretében
– többek között - fogadóközpont kerül kialakításra, megújul a kiállítótér, bővül a parkoló, kiépül a kapcsolat a
„Grófi úthoz”, térvilágítás, kerítés, játszótér teszi teljessé a
komfortot.

Ki lakik a pajtában?

Játszottak, fagyiztak

Már az első szám alatt érezhető volt, hogy
megfogta a gyerekeket Horváth Sándor előadó a Faluházban, hiszen szinte együtt lélegeztek, izgultak vele azon az interaktív, játékos előadáson, amin azt is megtudhatták,
hogy Ki lakik a pajtában?
Az egerek és a macska meséjének újszerű feldolgozása során az apróságok sok új hangszerrel ismerkedhettek meg, amiket maguk is
kipróbálhattak, nem utolsó sorban pedig
együtt élhették át a történet fordulatait.

Nagy volt az izgalom a Faluház előtt
az önkormányzat
hagyományos
gyermeknapi akadályversenyének
startjánál, ahol Rising Károlyné polgármester köszöntötte az ünnepelteket, akik rögtön az
e l f og ya s z t o t t
szendvicsekkel készültek rá a feladatokra.
Hat csapat, hat állomásos túrán vett részt, s az akadályversenyen
– többek között – kapura rúgásban, képek párosításában, halfelismerésben és egyéb ügyességi játékokban kellett bizonyítaniuk
ügyességüket. Az egyes állomásokon a képviselő-testület tagjai, valamint az önkéntesek fogadták a versenyzőket, és a rendezvény befejezéseként, a játszótéren még jégkrémmel is megvendégelték a
gesztesi gyermeknap résztvevőit, akik fa ügyességi feladatokon
mérhették még le képességeiket.
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Apróságok ballagása

Szülők, nagyszülők, rokonok gyülekeztek a gesztesi óvodások ballagási ünnepségére a Faluházban, ahol Pillmann
Katalin intézményvezető köszöntötte a megjelenteket és
ünnepelteket.
Öt nagycsoportos gyermeket búcsúztattak társaik, akik
még egyszer részt vettek a közös verses-dalos előadásban,
hogy emlékezetes maradjon számukra az elválás, hiszen
szeptemberben új élet, a betűk és számok világa várja őket
az iskolapadban.
A megilletődött ballagók virággal köszönték meg a pedagógusoknak az együtt eltöltött éveket, a szép emlékeket.
Mint megtudtuk az óvoda létszámában nem lesz nagy
változás a következő nevelési évben sem, mivel a távozókkal azonos számú gyermek kopogtat nyár végén az intézmény kapuján.

Aki eladta a feleségét

Új marketinges a Faluházban

Ha tavasz, akkor színházi előadás a Faluházban,
ahogyan történt ez májusban is, immár hatodik alkalommal. A felhőtlen kikapcsolódásról hagyományosan a tatabányai Orfeusz Társulat gondoskodott, melynek tagjai ismét szatirikus történettel
szórakoztatták a közönséget.
A Baltikumot leigázó német keresztes lovagok késői
utóda, Ulrich von Kremer, az öregedő földesúr szerelemre lobban zsellérje kívánatos, fiatal felesége
iránt. A kései szenvedély elsöpri az élete delén túl
lévő magányos férfi gátlásait, józan megfontolását,
s mindent elkövet, hogy a fiatal nőt megkaparintsa.
Mesterkedései kezdetben sorra kudarcot vallanak,
míg egy napon aztán behívatja kastélyába az as�szony kapzsi férjét….
Az észt irodalom klasszikus mesterének, Eduard
Vilde-nek az „Aki eladta a feleségét” című gunyoros
hangvételű, vidám regényét írta át és állította színpadra László Tibor, az Orfeusz Társulat vezetője,
rendezője.

Kedves hölgy fogadja
mostanában a Faluház
látogatóit, Tellerné Menoni Erzsébet, aki marketing asszisztensként
dolgozik az intézményben.
Mit elmondta, szinte
mindenkit ismer Gesztesen, hiszen itt született, és itt élt egész életében, így nem volt beilleszkedési gondja új
munkakörében.
Nyugdíjasként vállalta el, hogy napi nyolc órában segíti
Geiszt Róbert intézményvezető munkáját. Elsősorban a programok szervezése, propagálása, reklámozása a fő területe, de
– mint fogalmazott – a kezdeti ismerkedést követően szinte
mindennel kell foglalkoznia, például rá hárul az újság és
egyéb tájékoztató anyagok kézbesítése is a település lakóinak.
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A tavalyi évben a rendezvények sorát a Christkindl Találkozó zárta 2017. dec. 09-én. A megyei csoportok mellett két
Fejér megyei csoport, Gánt és Újbarok iskolásai is színesítették a programot. Öröm volt hallgatni a Mundart-ban
megszólaló gyerekek előadásait. A találkozóra nagy volt az
érdeklődés, bizonyítja a zsúfolásig megtelt nézőtér. Az önkormányzat célja, hogy ezt a rendezvényt évről évre megrendezi. Ez egyúttal főpróbája a csoportoknak a karácsonyi, dec. 24-i házról-házra járásnak.
Azt gondolom, hogy rendezvényeinkkel gazdagabbá tettük
a falu kulturális programjait és több ember számára szereztünk szép élményeket, ápoltuk a hagyományt.
Beszámolóm 2. részében szeretnék a testületi ülésekbe egy
kis betekintést nyújtani.
2017. év első ülését 2017. január 27-én tartottuk. Ezen az
ülésen hoztunk döntést a települési önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatban, alkottuk meg a 2017. évi Programtervünket, adtuk le vagyonbevallásainkat és adtuk egyetértésünket az általános
iskolai felvételi körzet kialakításához.
Második ülésünket február 10-én tartottuk. Ezen alkottuk
meg a 2017.évi költségvetést.
A 3. ülésünkre április 20-án került sor. Itt döntöttünk arról,
hogy az önkormányzat bemutatkozó anyaga kerüljön fel a
honlapra, döntés született arról, hogy milyen programjainkra nyújtunk be pályázatot a megyénél, elfogadtuk 2016.
évi zárszámadásunkat.
4. ülésünkön május 04-én hoztunk döntést a Vértessomlói
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői álláshelyével kapcsolatban.
5. ülésünket június 27-én tartottuk. Ekkor alkottuk meg
költségvetésünk módosítását, amely a feladatalapú támogatás miatt vált szükségessé. Ezen az ülésen döntöttünk a
Valahol a Duna mentén című film digitalizálásáról, döntöttünk arról is, hogy a helyi német nyelvű mondásokat ös�szegyűjtjük és itt osztottuk el az aug. 19-i rendezvénnyel
kapcsolatos feladatokat.
6. ülésünkön szeptember 07-én fogadtuk el az I. félévi költségvetésünket, döntöttünk a könyvbemutató megszervezéséről, megbeszéltük a Christkindl Találkozóval kapcsolatos
előkészületi feladatokat és döntöttünk arról, hogy búcsúra
a Kürtös zenekart szerény elismerésben részesítjük.
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7. ülésünkre október 24-én került sor. itt döntöttünk a Valahol a Duna mentén című film bemutatásának időpontjáról, amelyre nov. 28-án került sor. Ezen az ülésen vetettem
fel a képviselőknek, hogy az önkormányzat szervezhetne
az óvodások-iskolások részére egy német nyelvű gyermekelőadást. Az óvodavezető és iskolavezető javaslatára erre
2018-ban kerülhetne sor. Ez meg is történt 2018. február
13-án a farsang utolsó napján. A résztvevő gyerekek és
szülők jól érezték magukat az előadáson, hiszen a gyermekek bevonásra kerültek a produkcióba. Úgy gondolom,
hogy ezzel az előadással is támogattuk az óvoda és iskola
nemzetiségi programját.
2017. évi utolsó ülésünkön értékeltük éves tevékenységünket, megbeszéltük azon teendőinket, aminek segítségével
támogatni tudjuk, hogy a 2018. évi parlamenti választásokon Ritter Imre önálló képviselőként tudja szolgálni a magyarországi németséget. Ritter Imre támogatásához községünkben is több regisztrációra volt szükség. Előzetesen 29
fő volt regisztrált, ehhez járult még hozzá 22 fő, tehát ös�szesen 51 fő regisztrált Várgesztesen. Ma már mindannyian tudjuk, hogy Ritter Imre bejutott a parlamentbe. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a
regisztráltaknak, hogy szavazatukkal hozzájárultak, ahhoz, hogy németségünknek legyen önálló képviselője, aki a
parlamentben tudja érdekeinket képviselni.
Beszámolóm végén anyagi helyzetünkről, 2017. évi nagyobb kiadásainkról szeretném a lakosságot tájékoztatni:
2017.évi össz. költségvetési bevétel:
2.757. 726,-Ft
Nagyobb összegű kiadások:
Aug. 19-i Kulturális találkozó:
Ádventi Találkozó:
Christkindl Találkozó
Film digitalizálás
Neue Zeitung előfizetés
Könyvvásárlás:
Buszköltség:
NAV Eü. hozzájárulás:
NAV. Szem. jöv. adó:
Iratmegsemmisítő:
Bankköltség:

485.000,-Ft
101.342,-Ft
120.611,-Ft
80.000,-Ft
27.000,-Ft
37.000,-Ft
100.250,-Ft
67.000,-Ft
37.000,-Ft
26.810,-Ft
16.436,-Ft

Várgesztes Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja a falu
lakosságát a 2018. 06. 16-án tartandó CSENGŐNAPRA
10-órától gyermekprogramok, 15-órakor megnyitó, majd kultúrcsoportok
műsora várja az érdeklődőket
20-órától bál a Schwab’N’ Roll zenekarral!
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatásának anyaga
Amint már megszokott dolog, hogy önkormányzatunk minden év májusában tartja közmeghallgatását, az idei évben is
ebben az időpontban tartjuk. Ekkorra már lezajlott az előző évi zárszámadás, és ismertté váltak az idei évben anyagi lehetőségeink, miután a közelmúltban tisztázódott a feladatalapú támogatás összege is – ezekkel a gondolatokkal kezdte beszámolóját a Faluházban Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A három fejezetre osztott előadásban szó volt a tavalyi év programjairól, eseményeiről, az önkormányzat testületi üléseinek témáiról és az elfogadott előterjesztésekről, s nem utolsó sorban a szervezet pénzügyi helyzetéről. Az alábbiakban a
teljes anyagot olvashatja.
Tisztelt Várgesztesiek!
Mivel a közmeghallgatás is rendes testületi ülésnek számít,
ezért felkérem Beck Ferencnét a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.
A beszámolómat az eddigi gyakorlatnak megfelelően 3
részre osztottam.
Szeretnék kitérni a 2017. évi programokra, a testületi üléseinken hozott határozatokra és végül pénzügyi helyzetünkről szeretnék beszámolni.
Hagyományosan évi első rendezvényünk az elhurcoltakról
való megemlékezés a Hősi emlékműnél. Az idei évben sikerült ebben egy kis áttörést, változtatást elérni, hiszen az
iskolások bevonása is megtörtént.
Szeretném, ha ez a jövőben is így lenne. Községi megemlékezéseknek része kellene lennie az iskolások bevonásának.
2017-ben sajnos az előző évi gyenge bortermés miatt elmaradt a borverseny. Ez az idei évben április 06-án került megszervezésre, szép helyi sikerekkel, és az eddigiekhez képest
rekord /37/ bormintával.
Meggyőződésem, hogy a borversenyek hozzájárulnak a helyi borkultúra fejlődéséhez. Ezúttal ragadom meg az alkalmat, hogy a borversenyen segédkezőknek köszönetet
mondjak, hiszen a bírót szállítani kellett, zsíroskenyeret
kellett készíteni, felszolgálni és külön köszönet az évek óta
stabil stábnak, akik a bort szakszerűen kitöltik a poharakba.
A Passió előadásához önkormányzatunk ragaszkodik, mivel ezt őseink is előadták. Sajnos ez is elmaradt a tavalyi
évben, de az idén ismét bemutatásra került a templomban
az énekkar jóvoltából. Ebben nagy segítségünkre volt Dr.
Kis József, aki évről évre segíti a betanulást. Önkormányzatunk szeretné ezt a hagyományt évről évre megtartani. Az
egyházi jó kapcsolat jegyében vettünk részt a vértessomlói
búcsúban és a várgesztesi Mária kegyhely zarándoklaton.
A Csengő Napon, Várgesztes egyik legnagyobb helyi ünnepén szívesen támogatjuk a műsorszervezést. Itt minden alkalommal egy Várgesztes jelvényt ajándékozunk a 8. osztályosoknak.
2017-ben az aug. 20-a tiszteletére rendezett Kulturális találkozót aug.19-én rendeztük meg. Sikerült német nyelvű
szentmisét is szervezni, amelyet Havassy Bálint László tatai
plébános celebrált. A misén pedig az énekkar közreműködött, igazi német énekekkel. Azt gondolom, hogy ez is a
hagyományőrzés szép példája. Az idei évben is célul tűztük
a német misét, már folynak az egyeztetések, de sajnos ez
nem olyan egyszerű.
Ez alkalomból 8 kultúrcsoport fogadta el meghívásunkat
és szép produkciókkal tették emlékezetessé a műsort.
Megyén kívül: Fejér és Pest megyei csoportok is részt vettek

a találkozón. A találkozó végén vendégül láttuk a csoportokat, amelyeknek létszáma meghaladta a 150 főt.
Ezeknek a kulturális találkozóknak része, hogy az énekkar
tagjai mindig egy helyi viseletből álló kiállítást is szerveznek, köszönet érte nekik, akik hangsúly helyeznek arra ,
hogy a helyi népviselet még fennmaradt részét a közönség
számára bemutathatóvá teszik. Ez is, mint minden egyéb
tevékenység jelentős munkát, figyelmet és ráfordítást igényel.
Szeptember 02-án kirándulás keretében az Etyeki Piknik-re
látogattunk. Itt sikerült a Törley Pezsgőgyár alapborait
megismernünk.
2017 szeptember 29-én önkormányzatunk részt vett a tatai
Német Nemzetiségi Múzeumban szervezett Málenkij Robot
kiállítás megnyitóján, amelyet Heinek Ottó, a magyarországi Németek Országos elnöke nyitott meg. Megrázó élményben volt részünk. Következő rendezvényünk támogatása a gesztesi búcsún közreműködő kürtös zenekar volt. A
régi gesztesi búcsúkban a helyi zenekar közreműködött,
most pedig az erdészet kürtös zenekara. Ez bizonyára különös hangulatot teremtett, de azért ennek is megvolt a különös varázsa. A mise után a kürtösökkel a faluházba
mentünk, ahol saját boromat kóstolgatták, és süteményt
szolgáltunk fel majd minden szereplő részére egy pezsgőt
adtunk ajándékba.
2017. október 26-án könyvbemutatót szerveztünk a Faluházban a Svábok bejövetele című könyvből. A bemutató
nagy sikert aratott az előadásra megjelentek körében. Az
előadást követően értékes beszélgetésre került sor a kiadóval. Az a tapasztalatom, hogy kis községünkben is érdemes
ilyen rendezvényeket szervezni.
Az óvodások Márton Napi rendezvényét minden évben támogatja önkormányzatunk, így 2017-ben is álltuk a vendéglátás költségeit.
Következő nagyobb szabású rendezvényünk és beruházásunk a filmbemutató volt, amelyet 2017. nov. 28-án tartottunk a rendező asszony Varga Ágota jelenlétében. A nemzetiségi önkormányzat vállalta a digitalizálás költségeit, ami
76.000,- Ft volt, de ezzel elérhetővé tettük azon érdeklődők
számára, akiket ez érintett vagy -érdekelt. Szépszámú nézősereg jelent meg a bemutatóra. Bízom benne, hogy elértük azt a célt, amivel a film emléket állított a Várgesztesről
málenkij robotra elhurcoltakról, és bemutatta Várgesztes
múltját és jelenét 1998-ban.
További rendezvényünk az Ádventi Találkozó volt dec. 03án, amelyen részt vett a Soroksári Vegyeskórus, a Városlődi
Heimatklang Kórus, a Városlődi Szent Mihály Kvartett, továbbá a várgesztesi iskolások és a zeneiskolások Sági Richárd vezetésével. Szükségesnek tartom rendezvényeinkre a
fiatalok bevonását, ezt igazolja az ádventi rendezvényünk
is, ahol lehetőséget kapnak a helyi fiatalok.

