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Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
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.

Kedves Nagycsoportos Szülők! 
Ajánlom figyelmükbe a leendő elsős tanító néni bemutatkozását,
várjuk nagy-nagy szeretettel osztályába a kis nebulókat. 

Péterfi Nikoletta vagyok, a tanítványaim 
többnyire Niki néninek hívnak, bár az 
évek során sok kedves, vicces becenevet 
is kaptam a gyerekektől.

2000-ben végeztem a Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola általános tanító ka-
rán, vizuális nevelés szakon. Tanulmá-
nyaim befejezése előtt Ausztriába költöz-
tem, Bécsben éltem és dolgoztam 9 éven 
keresztül. Rengeteg tapasztalatot szerez-
tem az ottani neveléssel, oktatással kap-
csolatban, melyeket később hazatérve, 
Magyarországon sikeresen alkalmaztam. 

2008-tól a kecskeméti Vásárhelyi 
Pál Általános iskolában tanítottam. A ma-
gyar és a matematika mellett német nem-
zetiségi nyelvet oktattam az alsóbb évfo-
lyamokon.

2010-ben megszereztem második 
diplomámat az Apor Vilmos Tanítóképző 
német nemzetiségi nyelv tanítói szakán. A 
kisgyermekkori idegen nyelv tanítása lé-
pett az első helyre pályámon. Sok szép si-
kert könyvelhettem el tanítványaimmal. 
Büszke vagyok rá, hogy szinte minden év-
ben eljutottunk az országos döntőkig a né-
met nyelvű irodalmi versenyeken, leg-

többször sikerült dobogóra kerülni tanít-
ványaimnak.

Az évente megrendezésre kerülő 
5-6 városi német nemzetiségi program 
szervezőjeként kincset érő tapasztalatokat 
szerezhettem, melyekért a mai napig hálás 
vagyok a sorsnak.

A helyi német nemzetiségi közös-
ségért végzett munkám elismeréseként, 
Kecskemét városától 2018-ban Czollner 
Mihály díjat kaptam.

2007 óta dolgozom hátrányos 
helyzetű fiatalokkal az egyik állami gon-
doskodásban élő gyermekekkel foglalko-
zó alapítványnál.

2019-ben költöztünk Felcsútra, 
ami sok változást hozott a család életébe. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy ez a 
döntés jónak bizonyult. Remekül érezzük 
magunkat a Vál-völgyében, az alcsúti is-
kola befogadó attitűdjével, gyermekköz-
pontú szemléletével könnyen azonosul-
tam.

Pedagógiai munkám során elsőd-
leges feladatom a tudás iránti vágy tartós 
felkeltése, a tanulás és az iskola megsze-
rettetése. Fontosnak tartom a közösség 
építését, alakítását, elfogadásra, szeretet-
re tanítani a gyerekeket. Bár szigorú taní-
tó néninek tartanak, a szigorúság mellett a 
humorom és a játékosságom a legna-
gyobb pedagógiai fegyverem. Munkám 

során a felfedeztetés módszertanát tar-
tom elsődlegesnek, a frontális munkafor-
mákat amennyire tudom, kerülöm. Pozi-
tív megerősítések mentén dolgozom, a 
büntetés, mint fekete pontok, boszorká-
nyok, intők, ismeretlenek a tanítványaim 
számára. Hiszem, hogy minden kisgyerek 
más, minden kisgyerek kincs. Ki köny-
nyen, ki nehezebben mutatja meg az utat a 
„kincse” felé, az én dolgom megtalálni ezt 
az utat és kiérdemelni a bizalmat, hogy 
őrizhessem.

Tanítványai, akik most negyedikesek így 
beszélnek róla: 

Niki nénit azért szeretjük, mert nagyon 
viccesen tanít, aranyos és kedves. Minden 
tanóráján van játék, úgy tanulunk, hogy 
észre sem vesszük. Mindig velünk van, 
még a szünetekben is. Egyszer bent aludt 
velünk az iskolában, mert szervezett ne-
künk egy egész estés meseolvasást. Na-
gyon élveztük. Niki néni mindenben részt 
vesz, ott volt velünk a napközis táborban 
is és a zánkai balatoni táborban is. Mi na-
gyon szeretjük, biztosan szeretni fogják az 
oviból jövő gyerekek is. 

          
Negyedikesek
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Kis Jánosné szül. Dobozi Terézt
95. születésnapja alkalmából  

Bense Ferencné szül. Vigh Gabriella Lujzát
91. születésnapja alkalmából  

Orosz Jánosné szül. Gergely Teréziát
90. születésnapja alkalmából  

Sebők Mihályné szül. Vépi Magdolnát
88. születésnapja alkalmából  

 Mindhármuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

„Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: 
maradjatok meg az én szeretetemben.  Ezeket azért mondom 
nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé 
legyen.”

Keresztyén Testvéreim! A keresztyénség mindig kiemel-
kedett a többi vallás közül. Még akkor is, ha üldöztetéseket szen-
vedtek el, jellemezte őket egy különleges tulajdonság. Ma ez már 
alig észrevehető, félő, hogy azért, mert kiemelkedett, de már tő-
lünk is. Ma, ha megkérdezünk egy kívülállót, akkor valószínű azt 
mondja, hogy a bűntudat, az érzelmi zsarolás, az állandó nyavaj-
gás, a mártírkodás egyházává lettünk. Érdemes elgondolkodni 
rajta. És közben elém kerül ez az ige: „az én örömöm legyen ben-
netek, és örömötök teljessé legyen.” Mert bizony a keresztyén-
séget többek között a végtelen öröm jellemezte. Pedig keresz-
tyénnek lenni veszélyes dolog volt korábban. Ma inkább elké-
nyelmesedtünk és vallást csináltunk az életből, üres szokásokat 
az evangéliumból. És mégis itt van előttem az ige, és tele van erő-
vel, élettel, bátorítással, mérhetetlen szeretettel. „Ahogyan en-
gem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg 
az én szeretetemben.” Pedig nem volt okuk a kényelemre. Mikor 
Jézus kijelentette ezen igéket, már Nagypéntek volt. Már Júdás 
elárulta Jézust a főpapoknál. Ezután fogják majd elfogatni, és ki-
hallgatni, majd kereszthalált hal. És Jézus mégis az örömre ad pa-
rancsot. A Krisztusban való lelki örömre. Nem Nagypéntek egy-
házává lenni, ahol uralkodik a gyász, a szomorúság, a közöm-
bösség, a passzivitás, a mozdulatlanság. Mi nem lehetünk ezek. 
Mi Húsvét egyháza vagyunk. A feltámadott Jézusé, aki ma is él. 
Mégis inkább temetjük őt elfelé életünkben.

A szeretet az a láthatatlan, de valóságos kötelék, amely 
nemcsak az Atyát kapcsolja a Fiúhoz, hanem a Fiút is tanítvá-
nyaihoz. Ahogyan az Atya szereti a Fiút, úgy szeret bennünket a 
Fiú. És ezt kéri tőlünk a mi Urunk, hogy tegyünk eképpen. Magát 
állítja példaként oda elénk. Az engedelmesség modellje szá-
munkra a Krisztus. Az Úr szeretetében megmaradni azt jelenti: 
Tedd valósággá magad körül, amit a szeretet parancsa tanít! Mu-
tasd fel az Istentől való függőséget.

Az Istentől való függőség életet, az Úrtól való független-
ség, halált jelent. Teremts életet magad körül! Ez jellemzi a ke-
resztyén embert!

Jézus kijelentésének célja nemcsak az, hogy szabaddá te-
gye követőit, hanem az ígéretes jövőt beteljesítse a jelenben is. 
De mi az az ígéretes jövő? A chara, „az öröm”, a Krisztus öröme 

lehet a tanítványi kör jellemző, meghatározó alapérzése, akkor 
is, ha az ő fizikai jelenlétét nélkülözniük kell. Tanulj meg örülni a 
Krisztusban!

Minden, amit Krisztus eddig tanított, az ember, tanítvá-
nyai boldog életéért történt. Annak a lehetőségét teremtette meg, 
hogy a felszabadult, boldog élet részesei legyenek.

Az egyik tanítványnak a másikhoz való viszonyában nem 
az a mérvadó, hogy mit tesz ő, hanem az, hogy mit tett az Úr. A 
többiekhez való viszonyuk példája nem a másik ember, hanem 
Jézus. Az ő szeretete határtalan, az ő szereteténél nincs nagyobb. 
Mindenét, az életét adja, az életét áldozza fel értünk. Ez a leg-
több, ami adható. Jézus szeretetét elfogadni azt jelenti: határtalan 
szeretetből élni, és azt ajándékozni tovább. Hasonlóképp Remé-
nyik Sándor mondta: „Egy lángot adok, azt ápold, s add to-
vább!”

Melyikünk ne szeretne örömös életet élni? Olyan öröm-
mel, amelyet nem vehet el tőlünk semmi és senki, se a körül-
mények, se az emberek, de még mi magunk sem. Ennek egy titka 
van: „maradjatok énbennem, és én tibennetek!”- mondja Jézus. 

Lendvai Sándor
református lelkipásztor

A teljes öröm
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Február második szerdáján, 10-én az elmúlt harminc évben a 
februárban elhunytakért lesz felajánlva a szentmise, mely este fél 
hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templomban.
Hívjuk a családtagokat, barátokat, imádkozzunk együtt elhunyt 
szeretteikért!

ź Gonda József /1991.02.20./
ź Borbíró Ferenc /1992.02.23./
ź Jankovics László /1995.02.04./
ź Köte György /1995.02.04./
ź Acsai Istvánné szül. Marczinkó Etel /1996.02.12/
ź Zsohár György /1997.02.14./
ź Molnár Józsefné szül. Wéber Teréz /1997.02.23./
ź Molnár Ferenc /1997. 02.24./
ź Kovács Gábor /1999.02.02./
ź Marsi László /2002.02.14./
ź Tóth Pál /2007.02.01./
ź Schneider Márta /2008.02.23./
ź Németh Pál /2009.02.07/
ź Marczinkó József /2011.02.05./
ź Lakatos Sándor /2011.02.08./
ź Pfund Károly /2012.02.10./

Dr. Cseh Kornél

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!

Az iskolaév végén idén is tartunk majd elsőáldozást, Bicskén pe-
dig bérmálkozási lehetőségre hív minket az Egyház. Ilyenkor a 
hittanórákon megbeszéljük, mi módon készüljünk, és megismer-
kedünk a konkrét tananyaggal, amit az adott szentség felvétele 
előtt megtanulunk. Elég szerteágazó a kérdés-felelet rendszerű 
katekizmus anyag, hitünk minden területéről merít. Mégis min-
den kérdés egy irányba mutat.

Jézus korában – és ma is – a zsidók számos, több száz 
mózesi rendelkezést tartanak szem előtt életük vezetése során. 
Nem csoda, hogy az evangéliumban megkérdezik Jézust, hogy 
mégis melyik a sok-sok parancs közül a legfontosabb? Jézus vá-
lasza pedig – amit mi főparancsnak hívunk, és amit Jézus az örök 
élet zálogának nevez az irgalmas szamaritánus története előtt is – 
a következő:

„Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyet-
len Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelked-

ből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Sze-
resd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb 
parancs.” (Mk 12, 29-31)

Jézus nem hajlandó elválasztani Isten szeretetét a fele-
baráti szeretettől. Azzal kezdi, hogy Istent szeressük, mégpedig 
teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden 
erőnkből. Azt, hogy ezek alatt a kifejezések alatt mit értsünk, 
meg kell vizsgálni az újszövetség eredeti görög kifejezéseit.

Szív-kardiasz: a merő biológiai szívet jelenti, ami megáll 
akkor, amikor vége a földi életet jelentő biosznak. Itt azt jelenti: 
Szeresd Uradat, amíg csak élsz!

Lélek-pszükhé: a görögben a léleknek ez az alakja az ösz-
szes szellemi tevékenységek, tehát a gondolkodás, az érzelmek és 
az akarat foglalata.

Elme-dianoia: értelem, gondolkodási képesség, terv, 
szándék, előrelátás. Nevezzük ezt teljes szellemi odaadásnak, be-
leértve, hogy nem csak a pillanatnyi igényeinkre gondolunk.

Erő-iszkhüsz: az ógörög-magyar nagyszótár a testi erő-
vel azonosítja. Jelent még szilárdságot, ellenálló erőt. Tehát a 
teremtett lélek mellé társítva teljes emberséggel, mondjuk úgy, 
hogy testi-lelki erővel való odaállásról van szó. Nem csak az imá-
imban, gondolataimban, szellemi törekvésemben jelenik meg Is-
ten és az embertársak szeretete, hanem a testemtől telhetően is, 
tehát a cselekedeteimmel. 

A törvény a szeretetről tehát számításba veszi a teljes em-
berségünket. Isten szeretetére irányul minden parancs, a főpa-
rancs tehát azért folytatódik, mert Istent tökéletesen szeretni 
csakis úgy lehet, ha egymást is szeretjük, mint önmagunkat. Ön-
magunk szeretete (elfogadása) előfeltétele annak, hogy másokat 
is teljes emberségünkkel legyünk képesek segíteni. Hiszen nem 
adhatunk többet, mint amennyit magunkban találunk és elfo-
gadunk. Nem szolgálhatunk gyümölcsözően úgy, ha magunkat 
soha nem kíméljük. Az előrelátást is feltételező, elménkből fa-
kadó szeretet valószínűleg figyelmeztet erre minket.

„Aki nem él békében Istennel és önmagával, az mással 
sincsen békében.” – mondta Bosco Szent János. Adja Isten, hogy 
az Eucharisztia vétele vagy a bérmálás felé haladva megismerjük 
az egyház tanítását, amely segítsen, hogy teljes emberségünkkel 
kapcsolódjunk a minket szüntelenül szeretetre hívó Istenhez, és 
általa minden körülöttünk élő emberhez.

Jäger Tamás
hitoktató 

Szeretni teljes emberségünkkel
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Önkormányzati hírek

2021. január hónapban a képviselő-testü-
let hatáskörében eljárva, az alábbi fonto-
sabb polgármesteri döntések születtek.

ź Az 1/2021. (I.05.) számú határo-
zat a Réz-Hegy Kft. önkormányzati üzlet-
részének értékesítését fogalmazza meg. 
Az önkormányzati többségi tulajdonban 
álló, közel két évtizede működő Réz-hegy 
Kft. további fenntartásának értelme, illet-
ve szükségessége az utóbbi években egy-
re kérdésesebbé vált. A cég érdemi tevé-
kenységet hosszabb ideje nem folytat, be-
vétel nem keletkezik, a működést blok-
kolja a kisebbségi tulajdonos, mely szava-
zati arányait tekintve bármely döntésben 
megkerülhetetlen. Ugyanakkor a Kft-nek 
olyan, sok évre visszamenőleg keletkezett 
(a rézhegy-aljai telkek közművesítésével 
is összefüggő) kötelezettségei állnak 
fenn, amelyek a vagyoni eszközeit (a for-
galomképes telkek értékét) jelentősen 
meghaladják. Ezt a helyzetet támasztja alá 
az önkormányzat, mint többségi tulajdo-
nos által megrendelt független könyvvizs-
gálói vélemény, amely az alábbiakat fo-
galmazza meg:

„...a Társaság eszközei nem fede-
zik a Társaság kötelezettségeit, a Társa-
ság már 2018. végével fizetésképtelen ál-

lapotba került, így véleményünk szerint a 
Réz-Hegy Kft. 2020.11.30-i cégértéke 0 
Ft, azaz nulla forint”.

A könyvvizsgálat azt is megálla-
pítja, hogy a Kft. 2019. évi egyszerűsített 
éves beszámolója szerint a társaság saját 
tőkéje a törzstőke törvényben meghatáro-
zott minimális összeg alá csökkent. Ezt 
vagy pótolni kell, vagy a cég átalakítását, 
avagy megszüntetését kell végrehajtani. 

Mivel sem a Kft., sem az önkor-
mányzat nem rendelkezik olyan források-
kal, hogy a Társaság törzstőke emelését 
finanszírozva a törvényi előírásoknak va-
ló megfelelést biztosítsa, a cég megszün-
tetését a kisebbségi tulajdonos pedig nem, 
vagy csak a saját érdekeinek megfelelően 
támogatta, ezért megoldásként a cég érté-
kesítésének lehetőségével kellett élni, a 
könyvvizsgálói értékelés szerinti cégérté-
ken. Az önkormányzati üzletrész vételi le-
hetősége elsőként a társtulajdonosnak lett 
felajánlva, és mivel ezzel nem élt, a cég 
üzletrészének értékesítését elektronikus 
és írott hirdetés útján a nyilvánosság elé 
vittük. Az ajánlattételi folyamat jelenleg 
még zajlik. Amennyiben az üzletrész érté-
kesítése sikertelen lenne, úgy a cég végel-
számolása elkerülhetetlen lesz.

ź Az 1/2021. (I.05.) önkormányzati ren-
delettel egyetlen intézményt érintően a 
helyi építési szabályzat került módosítás-
ra. Mivel az önkormányzat a Háromhárs 
Óvoda udvarában tornaszoba, illetve böl-
csőde építési fejlesztést hajt végre, a 406 
és a 407 hrsz.-ú telkek egyesítésre kerül-
tek. Az így összevont ingatlan mérete már 
megfelel a beépíthetőségi előírásoknak. 
Az építési szabályzat módosításával lehe-
tővé vált a szóban forgó épületeknek a te-
lekhatár közelébe való tervezése is.

ź A 4/2021. (I.20.) számú határo-
zattal 4 db. kivett, beépítetlen terület mű-
velési ágú, már eddig is haszonbérletben 
lévő ingatlan újabb bérbeadására vonat-
kozó pályázat kiírásáról született döntés.

ź Az 5/2021. (I.21.) számú határo-
zat a Felcsúti Közös Önkormányzati Hi-
vatal költségvetésében lévő korábbi évek 
maradványának egyeztetéséről, a 6/2021. 
(I.21.) számú határozat a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költ-
ségvetésének módosításáról rendelkezett.

A közelmúltban történt egyéb 
történések, intézkedések

ź Az Alcsútdoboz 328 hrsz.-ú, Béke utca 

HÁZIORVOSI TERÜLETI FELADATELLÁTÁS
2021.02.01. napjától az Alcsútdoboz-Tabajd körzet ellátásában lezárult a helyettesítési időszak, és a META-PREVENT Kft-vel 
megkötött szerződés alapján elkezdődött a területi háziorvosi és iskola-egészségügyi feladatellátás. A fentiek értelmében Dr. Hadházi 
Ádám háziorvos rendelési ideje az alábbiak szerint hosszabbodott meg:

A megállapodás alapján Hadházi doktor úr helyettesítését a 2021.02.01-től Dr. Wiesler Ferenc csákvári háziorvos látja el.

Tóth Erika polgármester

ALCSÚTDOBOZ

Hétfő 13.00 - 16.00

Kedd 8.00 - 11.00

Csütörtök 8.30 - 11.30

Tanácsadás: hétfő 12.00 - 13.00

Iskolaorvos: csütörtök 7.30 - 8.30

TABAJD

Szerda 9.00 - 12.00

Péntek 13.30 - 16.30

Tanácsadás: péntek 12.30 - 13.30

Iskolaorvos: Péntek 11.30 - 12.30
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4. sz. alatti régi orvosi rendelő és lakás 
értékesítésére kiírt pályázat eredmé-
nyéről a 13/2020. (XII.04.) számú határo-
zatban hoztunk döntést.

Az ingatlan értékesítésére a nyil-
vános pályázatban meghatározott határ-
időre egyetlen érvényes pályázat érkezett. 
A vételi ajánlatban a pályázó nyilatkozott 
a pályázat érvényességi feltételeként elő-
írtak szerint arról, hogy az épület külső 
megjelenését fenntartja, az épület helytör-
téneti jelentőségét külső megjelenésében 
a továbbiakban is biztosítja. A pályázó ál-
tal megajánlott vételár meghaladta az in-
gatlanra vonatkozó, a pályázat kiírását 
megelőzően beszerzett igazságügyi ingat-
lanforgalmi szakértői véleményben meg-
határozott bruttó 47.700.000 Ft vételárat. 
A fenti indokokkal az ingatlan értékesíté-
séről megszületett az önkormányzati ha-
tározat, és bruttó 49.500.000 Ft vételáron 
Mészáros Lőrinc felcsúti lakossal aláírás-
ra került az adásvételi szerződés.

ź A Fejér Megyei Kormányhivatal 
Móri Járási Hivatala az Alcsútdobozi Há-
romhárs Óvodában az igazoltan Covid-19 
pozitív eredményt mutató koronavírus 
fertőzött szoros kontaktjait 2021.01.20-

25. között járványügyi megfigyelés alá 
helyezte. A Háromhárs Óvodában a jár-
ványügyi zárlat 2021.01.25-én 24 órakor 
megszűnt. Az intézményben a rendszeres 
fertőtlenítő takarítás mellett a fertőtlenítő 
nagytakarítást is elvégezték. A járvány-
ügyi zárlat alá helyezett személyek a zár-
lat időtartama alatt az otthonukat nem 
hagyhatták el, másokkal csak orvosi en-
gedéllyel és ellenőrzés mellett, a fertőzés 
megakadályozását biztosító rendszabá-
lyok betartásával érintkezhettek. 

ź Az alcsútdobozi háztartásokban 
keletkező használt sütőolaj és sütőzsira-
dék szelektív gyűjtése érdekében Alcsút-
doboz csatlakozott a 100%-ban hazai tu-
lajdonú Biotrans Kft. felhívásához, amely 
az önkormányzatok részére lehetőséget 
biztosít arra, hogy a lakosság elérhető kö-
zelségben adhassa le a sütőolajat. Az 
anyag összegyűjtése zárt csomagolásban 
(PET-palackban vagy befőttesüvegben) 
történhet a gyűjtőedénybe, majd elszállí-
tásra és tisztításra illetve feldolgozásra 
kerül, bioetanol készül belőle. A környe-
zetet védő szelektív gyűjtéshez a cég a 
gyűjtőpontok telepítését 2020. ősz óta fo-
lyamatosan végzi. Alcsútdobozon a gyűj-

tőpont telepítésére a megrendelésünk, il-
letve az aláírt szolgáltató szerződés alap-
ján február hónap elején kerül sor.

Tóth Erika
polgármester

A Biotrans Kft. sütőolaj begyűjtő edénye

Én remélem, hogy igaz ez a mondás, mert ha a falunkban szinte 
minden háznál pompázó virágokat nézzük, akkor Alcsútdobozon 
nagyon sok jó embernek kell lenni! Így is van ez rendjén. Igaz, 
hogyha futólag nézzük, nem biztos, hogy mindig annak is tű-
nünk, de úgy gondolom, a szívünk mélyén ott van a jóság, a szép-
ség utáni vágy, és az igazi értékek iránti tisztelet. Ez az attitűd 
visz igazán emberséget a mindennapjainkba, ez a hozzáállás se-
gít túllátni az akadályokon.

A napi munka során sok gond és probléma felmerül itt az 
én irodámban is. Gyakran belefeledkezem a sürgős e-mailek 
megválaszolásába, a határidős feladatok megoldásába. Sokszor 
azonban, ha kitekintek a számítógép billentyűzete mögül, öröm-
mel nézek egy-egy szépen megfestett képre a falon, vagy egy-
egy ismerős tárgyra a polcon, kicsit rácsodálkozva arra, hogy 
nem minden arról szól, ami nekem éppen akkor a legfontosabb.

Ilyen „túl látó”, kiemelő szerepet tölt be már hetek óta 
számomra a hivatali szobám közepén álló, a virágot dúsan ontó, 
hatalmas, szinte bokorrá nőtt karácsonyi kaktusz, amelyet egyik 
falubelinktől kaptam. Éppen bimbózni kezdő állapotában azzal 
hozta be hozzám a mesés növényt, hogy még az édesanyja ül-
tette, nevelte, ő maga pedig máig gondozza, életben tartja. Meg-
tisztelő, hogy a virágzásra, a legszebb életidőszakára a hivatalba 
behozta. Bárki belép, mindenki megcsodálja, nem hagyható szó 
nélkül ennek a cserépnek a látványa.

Ma, amikor bármi olyan könnyen lecserélhető, kidob-
ható, különös és sokatmondó egy több évtizedes kort megélt vi-
rág. Felidézi az ültetőjét, az ő korszakát, de az évszakok válto-
zását, és az élet körforgását is. Gyönyörködtet és el is gondolkoz-

tat egyben, így segít, hogy soha ne legyen összetéveszthető a lé-
nyeges a lényegtelennel!

A nem mindennapi kaktusz tulajdonosa: Ádám János. 
Köszönöm az önzetlenségét, a jó szándékát, a közösség irányába 
mutató adni akarását!

Tóth Erika

Irodám januári dísze
„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet!” 
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Az Alcsút ÖTE jelenleg a Komárom-Esz-
tergom megyei Tűzoltó Parancsnokság-
gal történt együttműködési megállapodás 
értelmében Alcsútdobozon és Felcsúton 
lát el tűzoltási és műszaki mentési felada-
tokat. 

A bicskei önkormányzati és a tata-
bányai hivatásos tűzoltók segítségeként a 
tagság teljes mértékben önkéntes alapon, 
szabad idejében vállalja a két falu védel-
mét. A riasztásunk automatikusan törté-
nik, amennyiben Alcsútdobozról vagy 
Felcsútról érkezik segélyhívás a 105 vagy 
112 telefonszámokra. Amennyiben a tag-
jaink közül valaki(k) a faluban tartózko-
dik akkor megkezdi(k) a vonulást (vagy 
saját autóval, vagy az ÖTE fecskendő-
jével).

Az ÖTE aktívan vonuló tagjai kö-
zül 3 fő rendelkezik 40 órás alaptanfo-
lyammal, 1 fő 18 éves hivatásos múlttal, 4 
fő pedig jelenleg is hivatásos tűzoltó a Fő-
városban. Jelenleg több bajtársunkat nem 
tudjuk egyéni védőfelszereléssel felsze-
relni anyagi korlátaink miatt, ezért nem 
vonulhatnak.

Az ÖTE rendelkezik egy gépjár-
művel, amin az évek során az OKF pályá-
zatain elnyert gépek (fűrészgépek, szi-
vattyú, 2 db légző, tömlők, kéziszerszá-
mok) találhatók. Szintén az OKF pályá-
zatoknak köszönhetően 5 fő rendelkezik 
korszerű védőruhával.

A gépjárművünknek sajnos még 
nincs állandó és fedett helye, így az egyik 
tagunk udvarán áll készenlétben, ezért 
nagy szükségünk lenne egy fedett, fűtött 
helyre (garázsra), mert sajnos a téli idő-
szakban a tűzoltó vizet le kell engedjük 
róla, ami egy riasztás esetén jelentős idő-
veszteséggel pótolható, nem beszélve az 
indítási nehézségekről. Pedig a helyi ön-
kéntes tűzoltóság legfontosabb jelentősé-
ge a gyors reagálás. Szinte minden riasz-
tás esetében megelőzzük a távolabbról ér-
kező kirendelt tűzoltóegységeket. És az 
időfaktor a legfontosabb tényező.

A 2020-as év beavatkozásai:
ź Riasztás: 59 alkalom (ebből 2020. 

június 14-i nagy esőzés délutánján 
17). 

ź Vonulás: 42 alkalom (ebből Alcsút-
dobozra 24, Felcsútra 18 alkalom-
mal).

ź A vonuló létszám átlaga: 3,3 fő/ri-
asztás (a legtöbbször 3 fő).

Munkánk nagy részét műszaki mentések 
(fa kidőlések, forgalmi akadályok, közúti 
balesetek felszámolása) adta, de 2020-
ban kerestünk eltévedt lakost is Göbölön. 

Több gaz- és avartűz oltásában vettünk 
részt, kétszer kérték segítségünket a la-
kosok, mert a szomszédot hosszabb ideje 
nem látták, nem tudtak bejutni az ingat-
lanra, ahol a rendőrséggel, és a mentő-
szolgálattal közösen jutottunk be az ingat-
lanokba (szerencsére egyik helyen sem 
volt nagy baj).

Részt vettünk két kisebb baleset 
felszámolásában, füstölő kombájn és ké-
mény oltásában, lakossági CO érzékelő 
bejelzése után a helyszín átvizsgálásában. 
Vonultuk óvodában lévő tűzjelző rendszer 
bejelzésére, és volt két komolyabb tűzese-
tünk is. Az egyik esetben, az év elején Al-
csútdobozon egy lakóház pincéjében ke-
letkezett tűz, ahol a bicskei és tatabányai 
tűzoltók kiérkezése előtt (légzőkészülék 
és porral oltó segítségével) a lánggal égést 
megszüntettük. A másik esetben, június 
elején, a hajnali órákban kaptunk riasztást 
Felcsútra, hogy egy melléképület ég. Ott 
sajnos a kiérkezésünkkor (szintén a 
bicskei és tatabányai egységek kiérkezése 
előtt) a melléképület már teljes terjedel-
mében, a hozzá épített családiház tető 
szerkezete pedig félig égett. Itt több órás 
munka várt ránk a hivatásos kollégákkal 
együtt.

Június 14-én jól jött volna még egy 
szivattyú a szükséges szívó és nyomóol-
dali felszerelésekkel, plusz láncfűrész egy 
kisebb autón, ami rendelkezik megkülön-
böztető jelzéssel. A mozgósított tagsá-
gunk létszáma lehetővé tette volna a több 
helyszínen való beavatkozást egyszerre.

Riasztásokon kívül

Szabadidőnkben a 38 éves autónkat pró-
báltuk mindig hadra fogható állapotban 
tartani. Mindig vannak rajta kisebb-na-
gyobb hibák, amiket javítanunk kell, de 
2020-ban egy nagyobb karosszéria javítá-
son is átesett, amelyet mi magunk önkén-
tesek végeztünk.

Sajnos a Covid 19-járvány miatt a 
falu által szervezett programok közül a 
gyereknap, és az augusztus 20-i rendez-
vények nem kerültek megrendezésre, de 
tagságunk készen állt a Polgármesterasz-
szony kérésére a programokon részt ven-
ni. Mint ahogy a júniusi nagy esőzés után 
pár nappal a Bem utca takarításában is 
részt vettünk.

A Magyar Tűzoltó Szövetség által 
szervezett szakmai napon is megjelen-
tünk, ahol korszerű tűzoltástechnikai 
szakfelszereléseket láthattunk akár hasz-
nálat közben is. Bemutattak egy új, Volks-

wagen Amarok típusú terepjárót műszaki 
mentőszerként málházva, mely számunk-
ra is alkalmas lenne a bevetéseink 60%-
ában.

Az Önkormányzattól megkaptuk 
15 év használatra egy Önkormányzati te-
lek felét, amire pályázati forrásból szertárt 
szerettünk volna építeni. Sajnos azonban 
a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében civil közösségi tevékenységek 
és feltételeinek támogatása című pályáza-
tunk nem nyert, így a szertár építés anyagi 
okok miatt elmaradt.

Továbbá a 2020. évben kitüntetést 
vehettünk át Alcsútdoboz Település Ön-
kormányzatától az augusztus 20-i ünnep-
ség keretein belül a nehéz helyzetekben 
tanúsított helytállásunkért, a lakosság ré-
szére nyújtott segítségért. Szintén itt ve-
hettük át a falunk egyik képviselője, vál-
lalkozója által felajánlott 50.000 Ft kész-
pénzt is, amit ezúton is köszönönünk Var-
ga Ferencnek.

Alcsútdobozról a 2020. évben nem 
kaptunk működési, vagy más anyagi tá-
mogatást, míg Felcsút Település Önkor-
mányzatától 100 ezer forintot.

Terveink

2021-ben ismét szeretnénk a tagságunk 
beavatkozó létszámát növelni, toborzunk, 
illetve a társzervek képzési lehetőségeit 
kihasználjuk. A kínálkozó pályázatokon 
természetesen indulunk, valamint megke-
ressük a környék vállalkozóit, hogy to-
vább építsük egyesületünket. Az SZJA 
1%-áért támogatásra szólítjuk fel a lakos-
ságot.

Mindkét település védelme érde-
kében jelentős fejlesztéseket kell végre-
hajtani a szertár, a telephely, és a szakfel-
szerelés, valamint az egyéni védőfelsze-
relés vonatkozásában. Ehhez elsődlege-
sen az önkormányzatok szándéknyilatko-
zataira van szükség, és a pályázati lehető-
ségek, vállalkozók, tűzoltó szakmai szer-
vezetek kapcsolatainak felhasználására. 

Alcsútdoboz, 2021. január 21.

Tranker Tamás
elnök

Alcsútdoboz Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete

Beszámoló
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2020. évi tevékenységéről



9.

Alcsútdobozi hírek

vakcinainfo.gov.hu 

Folyamatban van a regisztráció
a koronavírus elleni oltásra,

a vakcinainfo.gov.hu  
weboldalon mindenki jelezheti 

az oltás iránti igényét.

L O M T A L A N Í T Á S

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
a tavaszi lomtalanítást

2021. MÁRCIUS 28-ÁN
TARTJA.

A lomhulladék 

 2021. március 27-én 17 órától 
helyezhető ki a közterületre.

FIGYELEM!
A 3 KÖBMÉTERNÉL 

NAGYOBB MENNYISÉGBEN
 KIRAKOTT HULLADÉKOT

 A SZOLGÁLTATÓ NEM SZÁLLÍTJA EL.

FEBRUÁR 9. 
A II. MAGYAR HADSEREG PUSZTULÁSÁNAK 
EMLÉKNAPJA – „A VORONYEZSI KATASZTRÓFA” – 
1943

A II. világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája volt a 
2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. 1943 január-
jában a szovjet hadsereg általános támadást indított. Ennek esett 
áldozatául a Voronyezs térségében harcoló 2. magyar hadsereg; 
40 ezren vesztették életüket, 70 ezer katona került fogságba, akik 
közül szintén tízezrek pusztultak el.

A rendszerváltás előtt nemigen lehetett megemlékezni 
ezekről a katonákról, akik mint a németekkel szövetséges haderő 
tagjai a Szovjetunió ellen harcoltak. Tragikus sorsuk, „feláldo-
zásuk története” a magyar történelem egyik legszomorúbb feje-
zete.

FEBRUÁR 13.
BUDAPEST FELSZABADULÁSÁNAK EMLÉKNAPJA

1945-ben ezen a napon ért véget Budapest ostroma és a főváros 
német megszállása. 

FEBRUÁR 18.
JÓKAI MÓR SZÜLETÉSNAPJA
(Komárom, 1825. február 18. - Budapest, 1904. május 5.)
író, újságíró, szerkesztő.

Széles olvasóközönséget nevelt, nemzetivé tette a regény műfa-
ját, erősen hatott az írókra még a XX. század kezdetén is (Mik-
száth Kálmán, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula, Mó-
ricz Zsigmond, Szabó Dezső). Életműve nemcsak az irodalmi, 
hanem a társalgási nyelvet is formálta. Petőfi és Madách mellett 
1940-ig ő számított külföldön a legolvasottabb magyar alko-
tónak.

FEBRUÁR 20.
MUNKÁCSY MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA
(Munkács, 1844. február 20. - Endenich [Németország], 1900. 
május 1.) festőművész.

Munkásságának első fontos emléke az Ásító inas című képe. 
1869-ben festette első világhírt hozó művét, a párizsi Salon 
aranyérmével kitüntetett Siralomházat, amelyben a magyar sza-
badságharc utáni betyárvilágból választotta témáját. Ebből a kor-
szakából ismertek népi tárgyú művei (Tépéscsinálók, 1871), Éj-
jeli csavargók, Köpülő asszony (1873). 1872-ben Párizsban 
telepedett le, e korszak első nagyméretű műve a Milton (1878), 
amely elnyerte a párizsi világkiállítás nagy aranyérmét, Euró-
pában és Amerikában világsikert hozott, majd a Krisztus Pilátus 
előtt (1881) és a Golgotha (1883). A millenniumi előkészületek 
jegyében készült Honfoglalás-freskója (1893, a budapesti Or-
szágház elnöki fogadótermében) már akadémikus vonásokat 
mutat.

Emléknapok, híres születésnapok
február hónapban

FEBRUÁR 25.
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata ér-
telmében minden év február 25-én tartjuk, annak emlékére, hogy 
1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul le-
tartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött 
fogságban.

Munkácsy Mihály: Siralomház (1870)
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A személyes kapcsolatok erejében hisz 
Tóth Erika polgármester, s ezt a rendkívü-
li helyzetben még inkább így gondolja. 
Kis település vezetőjeként ez megélhető, 
főleg ünnep idején.

Az ünnep előtt – mint máskor is ál-
talában – végigfutja Tóth Erika polgár-
mester Alcsútdoboz utcáit, kis dolgokra is 
figyel, mondja. Egyszerűbb rendelkezni, 
intézkedni, ha talál rá okot, de nem tit-
kolja, a napi utakon jól esett a személyes 
megszólítás, amivel meg-megállították, s 
köszönetet mondtak. Nem a köszönet a lé-
nyeges, hangsúlyozza, mielőtt bárki félre-
értené, hanem a visszajelzés, a baráti-em-
beri szó. Mert nem könnyű év áll mögöt-
tünk, teszi hozzá, a lakosság együttműkö-
désére nagyobb szükség volt, mint valaha. 
A posta segítségével küldött az önkor-
mányzat 268 idős lakosnak karácsonyi 
utalványt – ezeket mindig személyesen 
szokták elvinni a polgármester és a kép-
viselők.

Minibölcsődére 138 millió forintot nyert 
az önkormányzat

Tóth Erika üdvözölte az aktív, fiatal refor-
mátus lelkész, Lendvai Sándor szolgálat-
ba állását. Bicskén két verbita szerzetes 
szolgálja az egyházközségeket, az alcsút-
dobozi katolikusokhoz is Gergely és Bo-
naventura atyák járnak misézni. A fejlesz-
tések, sikeres pályázatok némiképp eny-
hítették a pandémia miatti aggodalmakat. 
A Magyar Falu Program és egyéb pályá-
zati támogatások révén folytak a fejlesz-
tések, s 2021-nek is kész tervekkel vágnak 
neki. A műemlék óvoda tetejét 13,8 millió 
forintból újították fel – az épület a falu 
egyik ékessége, homlokzatán a Szűz Má-
ria-szoborral. A falusi piac kialakítása is 
befejeződött a 4,5 milliós vidékfejlesztési 
támogatásból, amit az önkormányzat 
megtoldott további 3,7 millió forinttal. A 
dobozi falurészen a járdát újították fel ti-
zenötmilliós támogatásból, négymilliós 
önrésszel, s három külterületi utat kor-
szerűsítettek, régi lakossági kívánságra. A 
Cserhegyen, a Rézhegyen és a Kishegyen 
présházak állnak száz évnél régebben, de 
takaros lakóházak épültek már a háború 
előtt, s mostanság különösen népszerűek e 
festői helyszínek. A présházak mellett a 
háború előtt is épültek takaros lakóházak, 
mostanság pedig minden eladó telek gaz-

dára talált, kiköltöznek az infrastruktú-
rával ellátott területekre. Az önkormány-
zat nemrégiben megörökölt egy elhanya-
golt telket az állammal közösen, a Diós 
nevezetű külterületen, s 2,5 millió forin-
tos pályázati pénzből a felét kitakaríttat-
ták, s harminchat szilvafát ültettek el ben-
ne szakszerűen. Művelik, gondozzák ezu-
tán – miért ne férne ez be a vidéki önkor-
mányzat profiljába?

A féltucat település szennyvizét 
kezelő telep alcsútdobozi fejlesztési ösz-
szege kilencven millió forint volt, s Etyek 
és a falu közötti összekötő út rekonstruk-
ciója is megtörtént, a Magyar Közútkeze-
lő Nonprofit Zrt. beruházásában. Az idén 
nagyszabású tervek valósulnak meg: a 

Magyar Falu Programban minibölcsődére 
nyert az önkormányzat 138 millió forintot 
és 30 milliót a hozzátartozó tornaszobára. 
Kész az engedélyes terve az orvosi ren-
delő emeletén két lakásra, 30 millió forint 
áll rendelkezésre: orvos- és pedagógusla-
kást terveznek építeni. A sportcsarnok 
belső felújítására 20 millió forintot for-
díthat a község a Magyar Falu Program és 
az önerős ráfordítással. A védett platán-
fasor karbantartására faápolási együttmű-
ködést kötöttek egy szakértő vállalkozás-
sal. Alcsútdobozon a múlt értékei fel-
adatokkal és büszkeséggel járnak.

Zsohár Melinda
forrás www.feol.hu

Rólunk írták A személyes kapcsolatok erejében hisz Tóth Erika polgármester

A VIDÉKI KÖRNYEZETBEN
A BEZÁRTSÁG SEM NYOMASZT ANNYIRA

A természeti környezet Isten áldása, dim-
bek-dombok, erdő, ligetek közt lakik a 
szerencsés nép. A fegyelmezett és pompás 
fasorok, allék, katonás rendbe állított pla-
tánok, fekete diók, vadgesztenyék emberi 
„alkotások”, s gondoskodnunk kell róluk.

Alcsútdoboz települést és környe-

zetét József nádor, s főhercegi leszárma-
zottai alakították, formálták az 1820-as 
évektől trónfosztásukig éppoly markán-
san, mint a sokkal régebben ott lakó dol-
gos-szorgos parasztok, gazdálkodók, egy-
szerű emberek. A kastély, az uradalmi 
épületek, a mintagazdaság ez utóbbiak 

Égig érő platánok az alcsúti út mentén

MEGMENTIK A HIVATALOSAN IS
VÉDETT, UTAT SZEGÉLYEZŐ FASORT
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nélkül nem születhetett volna meg. Ám 
igaz, ami igaz, az Alcsút végétől Etyek 
felé az utat kétoldalt szegélyező fasor az 
okos kertészek és az eltökélt természet-
szerelmes főúr akaratából kerültek ide 
lassan kétszáz éve. Történelmi idők né-
mán is beszédes tanúi, a mai fatelepítők 
belőlük inspirálódnak, ha utódaiknak zöld 
emléket szánnak.

A természeti értékekben gazdag 
település önkormányzata elkötelezett az 
1995-től hivatalosan is védett fasor meg-
óvásában, szívügyének tekinti megmen-
tésüket, mondta el Tóth Erika polgármes-
ter. Az impozáns platánsor a nyári lomb-
koronájában egészen megható látvány és 
élmény, de még ritkább az összefüggő fe-
ketedió fasor a folytatásában. A magyar 
állam tulajdonát képező fasor kezelője a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt., az önkor-
mányzatnak hivatalosa nincs köze hozzá, 
de magától értetődő a gondozása, meg-
mentése, szögezi le a polgármester a la-
kosság legteljesebb egyetértésével. A fák 
is élőlények, születnek és meghalnak, s az 
idő, a kártevők nem hagyják érintetlenül a 
mégoly elpusztíthatatlannak hitt faóriáso-
kat sem.
Ma golfpálya működik a platánok által 
vezetett út egyik szakaszának végén, ahol 
hajdan a főhercegék cifra istállót épí-
tettek a modern szimentáli tejgazdaság 
megteremtésekor. Kastélyistállónak ne-
vezte a nép a klasszicista pompájú épü-
letet, amelyet eredeti formájában állítot-
tak helyre, s csakugyan tehenek kérődztek 
benne, márványjászolból ropogtatván a 
takarmányt.

Még egy kis fatörténelem: a nyu-
gati platán őshazája az USA dél-keleti ál-

lamai, a keletié Kína, Kis-Ázsia, Görög-
ország, a két faj kereszteződése által jött 
létre a juharlevelű platán. Ez már a Gar-
den Fasorfenntartó Kft. szakembereinek 
tanulmányában olvasható, amely cégtől 
az önkormányzat állapotfelmérést kért a 
fákról. A fekete diók átlagmagassága ti-
zennyolc méter, míg a platánoké huszon-
öt-harminc méter – ettől áll el a lélegzete 
tehát az alant elhaladó autósoknak, főként 
ha először szaladnak át az összeölelkező 
lombok alatt egy nyári délutánon. A fekete 
dió az egyik legsűrűbb szerkezetű, legke-
ményebb fájú, hazánkban előforduló fa, 
Észak-Amerikából származó faj – írja 
Békési Péter erdőmérnök, térinformatikai 
szakmérnök és Markovics István kertész-
mérnök, favizsgáló szakmérnök. Izgal-
mas olvasmány a laikusnak is. A fák 
egészségi állapotának felmérése szemre-
vételezéssel és műszeres méréssel történt, 
a Fakopp 3D-s készülékkel. A magyar fej-
lesztésű műszer lehetővé teszi a fa törzsé-
ben található elváltozások kimutatását 
roncsolás nélkül, kíméletes eljárással, a 
törzs kérgébe a fatestig beütött érzékelők 
kopogtatásával.

Sajnos, a vén platánok egyik-má-
sikának törzsén ember méretű odú tátong, 
ennek kezelésére, a kártevőktől való meg-
tisztítására és a további teendőkre adtak 
javaslatot a szakemberek. Két platán ilye-
tén való rendbe tételére Mészáros Lőrinc 
adományozott egymillió forintot, ez a fa-
életmentés költséges eljárás. Nem állnak 
le a fagondozással, folytatják tovább – 
megfiatalítják, meghosszabbítják a pla-
tánfák életét Alcsútdobozon.

Zsohár Melinda
forrás www.feol.hu

Platán és feketedió
csemetéket ültetett
a Magyar Közút Zrt.

Az Arborétum mellett, településünk egyik 
méltán legszebb nevezetessége, az egyko-
ri főhercegi mintagazdaság telepeire ve-
zető út menti, közel 200 éves platánfasor. 
A mintegy másfél kilométer hosszú fasor, 
mint a természet gótikus temploma, a 
szemnek és léleknek egyaránt feltöltő lát-
ványt nyújtva vezet a két évtizede létesült 
golfpályához.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Fejér Megyei Igazgatósága a 8106 jelű, 
Alcsútdoboz-Etyek-Biatorbágy összekö-
tő út közelmúltbeli felújításához kapcso-
lódóan 60 db. facsemetét ültetett el. A Ma-
gyar Állam tulajdonában és a Magyar 
Közút NZRT. kezelésében lévő területen 
a védett fasort érintő projekt 2020. decem-
ber hónapban valósult meg. A faültetés so-
rán 30 db platánfa került a fasor folyta-
tásába, a településünk felőli részen. A pla-
tánsor másik végétől folytatódik a régi ér-
tékes feketedió-fasor, amely most további 
30 csemetével bővült. A csemeték sorsát a 
Közút három évig felügyeli, kollégáik a 
gondozásukat, és szükség szerinti pótlá-
sukat is elvégzik.

A platán és a feketedió fasor, mint 
országos műemléki jelentőségű termé-
szeti és kulturális érték, védettséget élvez. 

Tóth Erika
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+36 30 29 26 993
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Dr. Locker Lóránd
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353-327 | +36 20-6615215

február 13-14.
Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
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Dr. Kiss Sándor
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MŰKÖDÉSÉHEZ
KÉRI ÉS VÁRJA

 1 %-OS SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ 

FELAJÁNLÁSAIKAT
A

 18487071-1-07 
ADÓSZÁMRA!

A
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Alcsútdoboz, 

Tabajd, Etyek, 
Vértesacsa Polgárai 
Együttműködéséért 

Egyesület
működéséhez és  

programjai 
megvalósításához

kéri és várja 
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felajánlásaikat a

18492264-1-07
adószámra.

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
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