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Osztálykarneválok az iskolában

Óvodai maszkabál

Petőfi Sándor: A tavaszhoz 
(részletek)

Ifjú lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? mért nem jelensz meg
A világ felett?

Jöszte, jöszte, várnak régi
Jóbarátaid;
Vond föl a kék ég alatt a
Fák zöld sátrait.
…….
Hozd magaddal a pacsirtát,
Nagy mesteremet,
Aki szép szabad dalokra
Tanít engemet.

S ne feledd el a virágot,
Ne feledd el ezt,
Hozz belőle, amennyit csak
Elbír két kezed.
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A József Nádor Általános Iskola
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hírei, eseményei 

Közlekedő
kisokos
Március elején valamennyi általános is-
kola negyedik, ötödik, hatodik és hetedik 
évfolyamos tanulói vizsgát tehetnek köz-
lekedési ismereteikből. 

A gyerekek az ismeretek elsajátítá-
sához olyan munkafüzetet kaptak, amely 
a gyalogos és kerékpáros közlekedési 
ismereteket tartalmazza, kitér arra, hogy 
gyalogosként, kerékpárosként milyen 
szabályokat kell ismerniük, miként tud-
nak biztonságosan közlekedni. A technika 
és életvitel, osztályfőnöki, illetve infor-
matika tantárgyba építettük be a tananyag 
elsajátítását és gyakorlását, Péterfi Niko-
letta és Baráth Judit kolléganők irányítá-
sával. 

A témakörök a következők voltak: 
Az út részei. Ki a gyalogos és hol köz-
lekedhet? Jelzőlámpák. Az átkelés sza-
bályai. A figyelemelterelés eszközei. Lát-
hatóság. Takarásból kilépés veszélyei. 
Megkülönböztető jelzést használó jármű-
vek. A közösségi közlekedés szabályai. A 

kerékpár kötelező felszerelései. Kerékpá-
ros fejvédő. A kerékpár beállítása. Hol 
szabad és hol nem szabad biciklivel köz-
lekedni? Közlekedési táblák jelentése. 
Jobbkéz szabály. Holttér. Szemkontaktus. 

Rendkívül jó kezdeményezésnek 
érezzük ezt a programot gyermekeink biz-
tonsága, felelősségteljes közlekedése ér-
dekében. 

Keindl Zoltánné

Macik az iskolában

Már nagyon vártuk február 2-át, ami na-
gyon kedves nap iskolánk életében, hi-
szen évek óta ápoljuk azt a néphagyo-
mányt, hogy a macik segítségével meg-
jósoljuk, mikor jön végre a tavasz! 

Talán már a medvéknek is elegük 
volt a bezártságból, mert jöttek is szép 
számban. Biztosan jól érezték magukat, 
hiszen a kedvükért már reggel óta macis 
dalok szóltak a hangszóróból. A maciju-
kat ölelő kisiskolások hozták a rajzpályá-
zatra készített rajzaikat is. Sajnos közös 
macigyűlést nem tarthattunk, de volt ma-
citorna, mézes kenyér és egyéb macis 
meglepetés.                                    

Szerencsére aznap olyan borús és 
zord volt az időjárás, hogy egyik medve 
sem láthatta meg az árnyékát, így remél-
jük, tényleg közeledik a tavasz!

Szanyiné Halgancz Teréz

Álarcosbál a suliban
„Zenebona, dínomdánom,
itt vagyok a maszkabálon.
Sürgés-forgás, eszem-iszom,
ezüsttálon szendvics, minyon.”

Az idén sem volt iskolánkban kérdés, 
hogy a telet bizony el kell búcsúztatni 
végre! Sajnos a már megszokott, világ-
raszóló farsangi bálunkról le kellett mon-
danunk, de azért sem maradtunk mulatság 
nélkül, hiszen február 12-én az iskolában 
minden osztály megrendezte a saját kis 
karneválját. Jelmezbe bújtunk, táncol-
tunk, tomboláztunk és falatoztunk a szü-
lők által beküldött finomságokból. Kö-
szönjük nekik a sok felajánlást és támo-
gatást is!

Sajnáljuk, hogy nem farsangolhat-
tunk együtt a szülőkkel, de kárpótolja őket 
az a tudat, hogy mi nagyon vidáman, igazi 
farsangi hangulattal elűztük a telet! 

Szanyiné Halgancz Teréz
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel

és szeretettel köszöntjük:
Takács Jánosné szül. Gyökeres Etelt

96. születésnapja alkalmából
Hanák Mihályné  szül. Csadó Magdolnát 

87. születésnapja alkalmából  
Mészáros Elekné szül. Komáromi Esztert

84. születésnapja alkalmából  
Kiss Sándorné szül. Vörös Juliannát

82. születésnapja alkalmából
Szakáll Bélát

81. születésnapja alkalmából
Szabó Jánosné szül. Vas Sárát

80. születésnapja alkalmából
Mindhármuknak nagyon jó egészséget

és derűs napokat kívánunk!

Érdemes ezen elgondolkodni. Megfigyelhető, hogy mi emberek 
olyan nehezen alkalmazzuk Isten igéjét életünkben. Megérteni 
még megértjük, de magánügynek tartjuk, és lehetőleg senki ne 
szóljon bele, még az Isten se. Ha hallunk egy igét, amely eléggé 
változást kér tőlünk, akkor mögé elbújunk mi emberek. Úgy 
szoktuk ezt tenni, hogy vagy a másikra mutatunk, hogy igen igen, 
ez rá vonatkozik. Mutatunk, mint Ádám Évára, Éva a kígyóra, 
Ádám Istenre. Vagy éppen úgy rejtőzünk el az Isten elől, hogy 
általánosságokban beszélünk, magunkat kihagyva a történetből: 
az egyház, a gyülekezet, a testvérek címszó alatt. Azonban Isten 
engem szólít meg. Isten téged szólít meg. Na, de mi történik ak-
kor, amikor megszólít: megértem, felismerem, egyet is értek Is-
tennel: és mondja Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek: ha 
emberek vagy angyalok nyelvén szólok is. Tehát, ha mindenkivel 
szót értek, ha mindenkivel kapcsolatot tudok teremteni, földi-
ekkel és mennyeiekkel is kapcsolatot tudok teremteni, de szeretet 
nincs bennem, akkor semmit sem érek vele, hanem olyan va-
gyok, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Mit jelent ez? 
Nagyon izgalmas kérdés. A zengő érc bálványistenek imádása-
kor fordult elő a korintusiak liturgiájában. Azt mondja Pál tehát, 
hogy ha mindent tudtok is Istenről, DE az Ő szeretete nincs meg 
bennetek, akkor pusztán bálványt imádtok, magatok bálványát, 
és a keresztyénségetek csak vallás, azaz hangulatkeltés, semmi 
több. De a keresztyénség életvitel, ezért kell bele a szeretet. Érde-
kes, hogy a mai korra nézve azt látjuk, hogy a keresztyén embe-
rek többnyire „megtérésük” után nem igazán változnak semmit. 
A korábbi időkben megtapasztalható volt egy hatalmas fordulás a 
megtéréssel, egyfajta hazatérés az Istenhez, ám ez hiányzik. A 
szeretetnek bennem kell lakoznia. Ez határozta meg a keresztyén 
embert Pál szerint, de egyáltalán mi, vagy ki az a Szeretet? Ezt 
eléggé jó lenne tudni, merthogy Pál azt írja: ha prófétálni is tu-
dok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek bir-
tokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket 
mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 

Képzeljük el, hogy az apostol éppen Efézusban tartózko-
dik, kiszabadult a börtönből, és indul tovább hajóval, és az efézu-
si zsidók merényletet terveznek ellene. Ilyen körülmények kö-
zött ír az apostol himnuszt a szeretetről. Azt mondja, hogy csak 
akkor működik ez az egész, amit keresztyénségnek nevezünk, ha 
én beleteszem magamat. Sőt, ha magamban pedig elhelyezem a 
Szeretetet, a Krisztust. Máskülönben még ha a testemet is tűz-
halálra szánom, még abból sem lesz semmi hasznom. Ha végig 
jótékonykodom az életemet, és minden nap megvan a jócsele-
kedetem, de nem fogadtam be a szívembe a Krisztust, semmi ér-

telme nem volt az egésznek. Bizony semmit nem ér aranykalitká-
ban a döglött madár.

Kedves Testvéreim! A behelyettesítés igéjének hívják 
egyébként ezt az igét is, ahová a szeretet helyére behelyettesíthe-
tünk két nevet: vagy a miénket, vagy a Jézusét! Mindenképp sze-
mélyes tartalom fog megszólalni, melyek nem kerülnek el min-
ket! Például: Lendvai Sándor türelmes, jóságos? Lendvai Sándor 
nem irigykedik? Lendvai Sándor nem kérkedik, nem fuvalkodik 
fel? Lendvai Sándor nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga 
hasznát? Lendvai Sándor nem gerjed haragra, nem rója fel a rosz-
szat? Az ige szembesít magunkkal, ha elhelyezzük magunkat 
benne. De a jó hír, hogy Jézusról szól az ige. Ő a szeretet, aki tes-
tet kell öltsön bennünk, nézzük meg az Ő nevével is az igét. Ha 
emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, Jézus Krisztus pedig 
nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő 
cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, 
és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem 
van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, Jézus Krisztus pedig 
nincs bennem: semmi vagyok. Nem élek. És ha szétosztom az 
egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, Jézus Krisztus 
pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. Jézus Ő türelmes, 
jóságos; Jézus nem irigykedik, Jézus nem kérkedik, nem fuval-
kodik fel. Jézus nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasz-
nát, Ő nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a ha-
misságnak, de együtt örül az igazsággal. Jézus mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél, még téged is, mindent eltűr. Mert: 
Jézus soha el nem múlik. 

Az el nem múló Jézus akar testet ölteni bennünk, hogy 
mindezek ránk is igazak legyenek. A keresztyénség ott kezdődik 
el azokkal az emberekkel, akikkel együtt élünk. Könnyű az em-
bereket úgy általában szeretni, az út túloldalán állva. Csak akik-
kel együtt kell élni, azokat nehéz. Ám tegyük hozzá: nekik is ne-
héz bennünket szeretni. Mit kíván tőlünk Isten? Hogy legyünk 
kapcsolatban az „Ő”-vel és a „TE”-vel. Így ebben a sorrendben. 
Előbb az „Ő”-vel, Jézus Krisztussal, és akkor egészségesebb lesz 
a „TE” kapcsolatunk is a másik emberrel. Hiszen egy dolgot kér: 
Szeresd az Urat a te Istenedet, és Szeresd felebarátodat, mint ma-
gadat. Félünk szeretni, mert sebezhetővé válunk, mezítelenekké, 
de pont ez az ige adhat nekünk biztonságot ahhoz, hogy merjünk 
szeretni, mert nem emberektől, múlandó dolgoktól való a mi sze-
retetünk, hanem Jézus Krisztustól, Aki soha el nem múlik. 

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Az el nem múló szeretet
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Március második szerdáján, 10-én az elmúlt harminc évben már-
cius hónapban elhunytakért lesz bemutatva a szentmise, mely 
este fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templomban.

Hívjuk a rokonokat, ismerősöket, imádkozzunk együtt el-
hunyt szeretteikért.

Rátay Pál (1991. 03. 08.)
H. Tóth Lajos (1992. 03. 08.)
Darvas Zoltán (1995. 03. 29.)
Németh Rezső (2002. 03. 25.)
Selettye Sándor (2005. 03. 13.)
Androvics János (2005. 03. 13.)
Marton Józsefné szül. Bárányos Jolán (2006. 03. 04.)
Czank János (2009. 03. 21.)
Török Béla (2010. 03. 10.)
Lakos Róbert György (2011. 03. 29)
Hanák Gyula (2012. 03. 18.)
Heczli Józsefné szül. Gruber Rozália (2012. 03. 20.)

Istenünk, add meg nekik az örök üdvösséget!
                                                                                                                                         

Dr. Cseh Kornél

Tisztelt alcsútdoboziak!

Változásra hív a nagyböjt
A nemrég megkezdődött nagyböjti időszakról a legtöbb ember-
nek még inkább ugyanaz jut eszébe, mint általában a vallásról: a 
keresztények amúgy is korlátok közé szorítják életüket, pláne 
most nagyböjtben. Így is eléggé le vagyunk szabályoza az utóbbi 
időben, köszönjük, ez most nem nekünk való.

Szomorú lenne azonban, ha a maga valóságában csak er-
ről szólna a Jézus Krisztus által ajánlott élet. Amikor Jézus ki-
ment a pusztába, hogy felkészüljön a tanító éveire, valójában erő-
próbát tartott. Nem saját maga találta ki, hanem a Szentlélek hív-
ta erre. „Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög 
megkísértse.” (Mt 4, 1) – a Szentlélek tehát szándékosan vitte 
oda! Ha el merte oda vinni őt, nyilvánvalóan tudnia kellett, hogy 
a segítségével Jézus képes lesz az ő útján járni, és nem bukik el.  
Ez a tény támpontot adhat nekünk is: nem önerőből kell csodát 
tennünk, mert maga a Lélek hív, akinek a hangját felismerve és 
követve képesek vagyunk ellent mondani a Gonosz minden csá-
bításának – értsd: a körülöttünk lévő világ számos, romboló hatá-
sú kétes csalogatásának, illetve a saját gyengeségünknek is.

Isten tehát nem azért enged be minket az élet sűrűjébe, 
hogy elbukjunk, épp ellenkezőleg: mivel ismer minket, tudja, 
mennyit tudunk elhordozni a pislákoló hitünkkel, és ő tudja azt 
is, hogy kegyelmével mellettünk van. Nekünk pedig a legfon-
tosabb feladatunk ugyanezt felismerni: „Ne aggodalmaskodja-
tok hát, (…) ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát 
keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!” (Mt , 25-33)

A böjt tehát gyakorlat, a böjt változás. Gyakorolni kell, ha 
valami újat tanulunk, hogy készséggé váljon. „De hát én évti-
zedek óta követem Jézust, és templomba járok, sőt rendszeresen 
gyónok is! (Általában ugyanazt….)” – hangzik az egyszeri ke-
reszténytől. Érezzük, hogy van, amikor az sem elég, ami szépnek 
látszik. Ezért jobb, ha magunknak is inkább azt mondjuk, amit 
Jézus mondott a folyton vele lévő tanítványoknak: „Bizony mon-
dom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a 
gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18, 3)

Ha nem változtok meg... A böjt tehát változás. Változtatás az ed-
dig megszokott rutinjainkon – ehhez imádság és elmélkedés 
szükséges. Vajon jó a megszokott gyakorlat az otthoni fel-
adatokban? Ahogyan kikapcsolódunk, annak nem látja kárát a 
lelkünk? Egymásra elég időt fordítunk? Ahogyan emberekre és 
eseményekre gondolunk, az a szeretet magvát veti el bennünk? 
Biztosan sok mindent jól csinálunk, de talán van, ami lehetne 
még gyümölcsözőbb? stb… 

Meggyőződésem, hogy a kommunikáció az alapja min-
den változásnak. Kommunikáció, mint közösség teremtő gya-
korlat. Először Istennel a rendszeres imádságban. Nem véletle-
nül kezdődik a legelső zsoltár így: „Boldog ember (…) Aki örö-
mét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és 
éjjel.” (Zolt 1, 1-3) A tettet megelőzi a szó, a szót megelőzi a 
gondolat. Nem mindegy, min jár az eszünk reggel, éjjel és este.

Ezzel együtt lényeges a kommunikáció mindazokkal, 
akik körülöttünk élnek. Könnyű kimondani a szavakat, de nehe-
zebb átállni egy jobb, minőségi és építő kommunikációra. Ha 
azonban ez a változtatás a záloga egy szeretetteljes életnek, meg-
éri a fáradságot, amiben az Evangélium szerint nem vagyunk 
egyedül.

Ebben a reményben a szentmise könyörgésével együtt 
forduljuk bizalommal Istenünkhöz, aki minden számunkra és 
családjaink számára növekedést hozó változás mellett van: 
„Mindenható Istenünk, add kegyelmedet, hogy a nagyböjti szent 
időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban meg-
ismerjük Krisztus életének titkait, és méltó keresztény életünkkel 
igazodjunk hozzá. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy-
ségben, Isten mindörökkön örökké.”

Jäger Tamás
hitoktató
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Önkormányzati hírek

Megbeszélés Tessely Zoltánnal
Február közepén Képviselő úr bicskei irodájában fogadott. A ta-
lálkozón az idei évben Alcsútdobozon tervezett fejlesztések állá-
sáról adtam tájékoztatást, az alábbiak szerint.

A Magyar Falu Programban elnyert támogatások révén 
óvodai tornaszobát és szolgálati lakásokat építünk, felújítjuk bel-
sőleg a sportcsarnokot, a 28 hrsz.-ú, un. Turbucz közi út aszfalt-
borítást kap. A Területfejlesztési Operatív Program forrásából 
pedig elkészülhet a bölcsőde. Jelenleg e fejlesztések kivitelezé-
sének előkészítése folyik, beszerzési eljárások, engedélyeztetési 
eljárások vannak folyamatban, illetve zajlik a tervezési részletek 
kidolgozása.

Mindezek mellett az elmúlt hetekben kiírt pályázati felhí-
vásokra is figyelünk, amelyek projektjeinek kidolgozásához 
Képviselő úr segítségét is kértem. Különösen fontos települé-
sünk számára a külterületi szántóföldekről a lakott területre be-
ömlő, gyakran romboló mennyiségű csapadékvíz elvezetésének 
megoldása, amelyre a TOP-2.1.3 pályázat révén lesz lehető-
ségünk.

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetése

Az év első heteiben kell összeállítani az önkormányzat pénzügyi 
tervét. Legfontosabb, hogy a kötelező feladatok maradéktalanul 
végre legyenek hajtva, amelyhez jelentős állami forrást kapunk. 
Az önkormányzati finanszírozásban ebben az évben több válto-
zás is történt. Így a korábbi beszámítás helyett az adóerő képes-
ség nagyságától függően szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, 
illetve a gépjárműadó 40 %-a már nem illeti az önkormányza-
tokat. Továbbá a koronavírus járvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásainak enyhítése érdekében a vállalkozásokat csak 1% ipar-
űzési adókötelezettség terheli, szemben a településünkön beve-
zetett 2 % adómértékkel. A különbözetből adódó adóbevétel-
csökkenés kompenzálására a kisebb önkormányzatok kormány-
zati ígéretet kaptak, amely az év közepén realizálódhat. Mivel 
ennek a pontos összege most még nem ismert, a költségvetés 
tervezésekor nem lehetett figyelembe venni. Mindezzel együtt 
2021. évre az állami támogatások közelítik a 95 millió forintot. 
További forrást képeznek a saját bevételek, köztük a helyi adók, 
illetve a pályázati úton – jellemzően fejlesztésekre, programok-
ra – elnyert források. A kiadások terén az idei gazdálkodásunk 

tervezése során is a takarékosságot, a költséghatékonyságot tar-
tottuk szem előtt. Minden kötelező feladatra megvan a pénz, ön-
kéntes vállalásokat pedig úgy tettünk, hogy azok megvalósítha-
tók legyenek. Örömmel jelzem az érintetteknek, hogy 2021. év-
ben ismét képeztünk un. „civil alapot”, amelynek felosztásához 
várjuk a helyi egyesületek, alapítványok támogatási kérelmét. 
Bízunk abban, hogy az év második felére jelzett kormányzati 
kompenzáció segítségével néhány, most elhalasztott, de fontos és 
szükséges önként vállalt feladatot is meg tudunk valósítani.

Folyamatban lévő feladataink

Az előírt beszerzési eljárás lefolytatását követően kiválasztásra 
került a 28 hrsz.-ú út fejlesztendő szakaszának kivitelezéséhez a 
vállalkozó cég. A munkálatokat március közepétől június végéig 
kell elvégezni.

A bölcsőde építés végleges tervdokumentációját benyúj-
tottuk engedélyezésre a megyei építési hatósághoz. Az engedé-
lyezési eljárás lezárultát követően készülnek el a kiviteli tervek, 
amelyek birtokában kiírható lesz a közbeszerzési eljárás. 

A tavaly benyújtott vis maior pályázatunk elbírálása még 
folyamatban van, de már elkezdhettük a kérelem részét képező, 
Fenyves utcai partfal rehabilitáció terveztetését. A süllyedés 
megállítása érdekében közlekedés és közmű tervező szakembe-
rekkel vettük fel a kapcsolatot, akik az elvégzett talajvizsgálat 
alapján elkezdték a statikai számításokat és a támfal építési terv 
kidolgozását.

A belterületi lakott területünk villám árvizekkel szembeni 
védelmében, a csapadékvíz elvezetés fejlesztésére egy szakmér-
nöki társasággal vízrendezési projektet készíttetünk elő a már-
cius hónap közepén benyújtandó TOP-2.1.3 pályázat műszaki 
dokumentációjaként.

Tóth Erika
polgármester

Azért írok Önnek, hogy tájékoztassam, Magyarország Kormá-
nya 2021. február 1-jével megkezdte a 13. havi nyugdíj vissza-
építését. Először a havi nyugdíj 25%-át, jövőre az 50%-át, két év 
múlva a 75%-át 2024-ben pedig a teljes 13. havi nyugellátást 
kapják kézhez a nyugdíjasok februárban.  

A baloldali Gyurcsány-Bajnai kormányok a megszorítást 
az embereken kezdték. Ennek keretében elvették a 13. havi nyug-
díjat is. Mi, szemben a baloldallal azt gondoljuk, hogy a válságok 
idején nem az emberektől kell a pénzt elvenni. Számunkra ki-
emelten fontos az idősek megbecsülése, akik évtizedeken át dol-
goztak ezért az országért és felnevelték a jövő generációját. Ezért 
2010-ben azt vállaltuk, hogy megvédjük a nyugdíjak értékét. Ezt 
teljesíteni is tudtuk. Most pedig lehetőség nyílt a 13. havi nyugdíj 
visszaépítésére.

Jó egészséget kívánok és továbbra is vigyázzunk egy-
másra! 

Tisztelettel:
Tessely Zoltán

Az Ön országgyűlési képviselője

Tisztelt Honfitársam!
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A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási 
feladatokat 2021. január 1-től a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A 
változás a gépjármű-üzembentartókat (tu-
lajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük 
nem lesz. Az első részletet március 15-e 
helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintett-
nek határozatot küld a fizetendő adóról, az 
aktuális fizetési határidőkről és az új 
gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-
től már csak azok kapnak értesítést a 
NAV-tól, akiknél valami változás történt, 
például nőtt a személygépkocsi életkora, 
és emiatt a gépjárműadó összege csök-
kent.

A gépjárműadó első részletét 
2021. április 15-éig, a második részletet 
2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 
410-es adónemhez tartozó, 10032000-
01079160 számú NAV Belföldi gépjár-

Gépjárműadó

Körzetemben a következő hetekben fel-
gyorsul a COVID19 el-leni vakcina oltá-
sa. A Kormányhivatal tájékoztatása sze-
rint nagyobb mennyiségű oltóanyagot ka-
punk, és hozzá listát is az oltandó szemé-
lyekről. A listán szereplő érintettekkel 
időben felveszem a kapcsolatot, szeret-
ném az oltások beadását gyorsan, haté-
konyan lebonyolítani! Ennek érdekében a 
napi rendelési idők utolsó órájában fogom 
végezni az oltásokat. Kérek minden egyéb 
vizsgálatra érkező, váró beteget, hogy le-
gyenek ebben partnerek! 

A fentiek alapján a következő he-
tekben a rendelési idő megoszlik:

Alcsútdobozon
HÉTFŐ:
13 - 15 ÓRÁIG RENDELÉS
15 - 16 ÓRÁIG OLTÁS 
KEDD:
8 - 10 ÓRÁIG RENDELÉS 
10 - 11 ÓRÁIG OLTÁS
CSÜTÖRTÖK:
8.30 - 10.30 -IG RENDELÉS
10.30 - 11.30 ÓRÁIG OLTÁS

Tabajdon
SZERDA:
9 - 11 ÓRÁIG RENDELÉS
11 -12 ÓRÁIG OLTÁS
PÉNTEK:
13.30 - 15.30 -IG RENDELÉS
15.30 - 16.30 ÓRÁIG OLTÁS

Akik regisztráltak az oltásra, meg fogják 
kapni a vakcinát! Az oltandók listáját 

vakcinainfo.gov.hu 
Folyamatban van a regisztráció

a koronavírus elleni
oltásra,

a vakcinainfo.gov.hu  
weboldalon mindenki jelezheti 

az oltás iránti
igényét.

A

Felcsút, 
Alcsútdoboz, 

Tabajd, Etyek, 
Vértesacsa Polgárai 
Együttműködéséért 

Egyesület
működéséhez és  

programjai 
megvalósításához

kéri és várja 

1% -os
személyi jövedelemadó

felajánlásaikat a

18492264-1-07
adószámra.

műadó bevételi számlára.
A változások nem befolyásolják a 

gépjár-műadó alóli mentességeket. A 
2020. december 31-én fennálló adómen-
tességet és szüneteltetést az önkormány-
zatok adatszolgáltatása alapján a NAV hi-
vatalból, automatikusan veszi figyelembe 
az adó kivetésénél.

Jövőre a mentességet, a szünetel-
tetést és az adókedvezményt is a GJADO 
„adat- és változásbejelentő lap a gépjár-
műadó mentesség/kedvezmény/szüne-
teltetés igénybevételéhez” elnevezésű 
adatlapon lehet bejelenteni, amely leg-
egyszerűbben az Online Nyomtatvány-
kitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető 
be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír ala-
pon is elérhető majd a NAV központi ügy-
félszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletke-
zett, változott vagy megszűnt adókötele-
zettséggel illetve hátralékokkal kapcsola-
tos kérdésekkel továbbra is az önkor-
mányzati adóhatóságokhoz lehet for-
dulni.

TISZTELT BETEGEK!

központilag állítják össze, attól nem 
térhetünk el, de mindenkire sor fog 
kerülni!       

Tisztelettel:
Dr. Hadházi Ádám háziorvos

Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy 
az orvosi rendelő várójába és a védőnői ta-
nácsadó váró helyiségébe is új árnyékoló-
kat rendeltünk. Az ablakokra felszerelt 
napsárga szalagfüggöny nemcsak a fény-
védelmet szolgálja, hanem esztétikus is. 
Kérem, hogy ott tartózkodásunk alatt vi-
gyázzunk rá, hogy sokáig tudja szolgálni 
faluközösségünket!

                                                   
Köszönettel: Tóth Erika polgármester

Új árnyékolók 
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Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

Alcsútdobozon lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven 
belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló

meghívót kapnak szűrővizsgálatra

A vizsgálat időpontja:

2021. március 26. és 29-én

Rendelési idő: 9-15:00 óráig, 

Alcsútdoboz, Sportcsarnok parkolója

Szájmaszk használata kötelező!

Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel 
rendelkezik!

Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a 
szűrőállomáshoz bizalommal. 

Telefonszám: 06-20/456-4256
   

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Az időben felfedezett melldaganat gyógyítható!
A mammográfiás szűrővizsgálat az Ön életét védi,

egészségét szolgálja!
Ha Ön: NŐ, Alcsútdobozon lakik és a 45. évét már
betöltötte, de még nem múlt el 65 éves, és az elmúlt

két évben nem vett részt olyan vizsgálaton vagy 
beavatkozáson, mely  melldaganat szűrésével, kezelésével 

kapcsolatos, akkor a MammAlba kft. által működtetett 
szűrőkamionra  kap meghívólevelet.
Saját egészsége érdekében kérjük,
vegyen részt a mellrákszűrésen!

A melldaganat, ha időben felfedezik, gyógyítható! 
A műtét is kisebb, a kezelések is egyszerűbbek.

Ha a daganatnak időt ad a halogatással,
sokkal több lesz a baj vele.

Ha az Ön Édesanyja, Nagymamája kapott meghívót,
mondja el Neki, hogy még sokáig szüksége van rá,

hogy félti az egészségét és megnyugtatná,
ha elvégeztetné a mellrákszűrést!

Ha Önnek van olyan rokona, ismerőse,
aki kapott meghívót, de még nem vett részt a szűrésen, 

emlékeztesse rá!
A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ munkaidőben: 06-20/456-4256

FM Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT
ALCSÚTDOBOZON

Mi nők gondoskodunk a gyerekeinkről, családunkról, odafigye-
lünk barátainkra, de néha megfeledkezünk Önmagunkról…

MOST itt a lehetőség, hogy egy kicsit figyeljünk ma-
gunkra is! Mindannyian ismerünk olyan barátnőt, rokont vagy 
szomszédot, aki végigcsinálta a kemoterápiát, túl van a mellmű-
téten. 

Ilyenkor azt gondoljuk, hogy velünk ilyen nem fordulhat 
elő, és szaladunk tovább. Pedig: a mellrák a nőket érintő leggya-
koribb daganatos megbetegedés, 100 nő közül körülbelül 8-10-
nek van hajlama erre a betegségre. 

Mit tehetünk Magunkért? Fontos a mammográfiás szűrő-
vizsgálaton való rendszeres részvétel!

Fontos, hogy a különböző tévhiteknek ne dőljünk be, ezek 
csak felesleges riadalmakat keltenek, hiteles forrásból szerez-

A nők egészségéért, pár szó a mellrákról… zünk információt.
A szűrővizsgálatok keretén belül a 45 és 65 év közötti nők 

kétévente névre szóló meghívót kapnak postán, pontosan meg-
jelölve, mikor kell megjelenniük. A mammográfiás szűrővizs-
gálat a lakosság számára teljesen ingyenes.

Azon Nők esetében, akiknél a család érintett a betegség-
ben, a szűrés még fontosabb! Panasz esetén bármikor elvégzik a 
vizsgálatot, két szűrés között is.

A rendszeres vizsgálat életmentő lehet, hiszen minél ha-
marabb derül fény egy daganatos elváltozásra, annál biztosabb, 
hogy teljesen meggyógyíthat. A beavatkozás kevésbé drasztikus 
a korai stádiumban felismert mellrák esetében.

MOST ALCSÚTDOBOZRA, HELYBE JÖN EZ A 
LEHETŐSÉG!

Éljünk a helybe jövő lehetőséggel!

A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2019-ben Al-
csútdobozon szervezett mammográfiás szűrésen a megjelenés 37%-
os volt, amely a megyei átlaghoz (38%), közelít, de a kívánt mértéktől 
(80%) elmaradt.

Az idei évben településünkön 150 fő érintett.  
Kérem a meghívólevelet kapott tisztelt hölgyeket, hogy saját 

érdekünkben vegyünk részt valamennyien a vizsgálaton! A talál-
kozás reményében üdvözlettel:

Tóth Erika
polgármester
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A   L O M T A L A N Í T Á S 
HELYES IDŐPONTJA

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. a tavaszi lomtalanítást

2021. MÁRCIUS 24-ÉN TARTJA

A lomhulladék 
 2021. március 23-án 17 órától 
helyezhető ki a közterületre.

FIGYELEM!
AZ ELEKTROMOS HULLADÉKOT

ÉS A 3 KÖBMÉTERNÉL 
NAGYOBB MENNYISÉGBEN
 KIRAKOTT HULLADÉKOT

 A SZOLGÁLTATÓ NEM SZÁLLÍTJA EL

TEGYÜNK EGYÜTT A KULTURÁLTABB, 
GONDOZOTTABB KÖRNYEZETÉRT!

TAVASZI 
HULLADÉKGYŰJTÉS

A közterületeinket (utcák, árkok, parkok, erdőszélek stb.) 
szeretnénk mentesíteni a felhalmozódott szeméttől, ezért 

2020. MÁRCIUS 20-ÁN SZOMBATON
9 - 12 ÓRA KÖZÖTT 

HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓT
hirdetünk. 

A gyűjtéshez műanyag zsákokat biztosítunk,
amelyek 8.30 órától átvehetők

a Polgármesteri Hivatalnál. 

A megtelt zsákok begyűjtésére 12-13 óra között kerül sor.

Kérjük a programba bekapcsolódó lakosainkat
(családok, szülők, gyerekek) a vírusvédelmi szabályok 

(távolságtartás, maszkviselés) betartására!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

TÁJÉKOZTATÁS

A háztartási veszélyes hulladékok, mint a:
 FESTÉK, HÍGÍTÓ, HÁZTARTÁSI VEGYSZER, 

SZENNYEZETT CSOMAGOLÓ ANYAG, 
GYÓGYSZEREK, SZÁRAZELEM, 

OLAJOS HULLADÉK, NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK 
vagy más egyéb, pl. építési, bontási veszélyes hulladékok

gyűjtése és elhelyezése csak speciális engedélyekkel 
rendelkező szolgáltatóknál, dokumentáltan,
hulladékkezelési díj fizetési kötelezettség 

mellett lehetséges!

Ha Önöknél ilyen hulladék keletkezik,
az alábbi legközelebbi lerakóba lehet elszállítani:

 CSALA PÉNZVERŐVÖLGYI HULLADÉKUDVAR  
GPS: 47.240146,18.468741

         
Nyitva tartás - Veszélyes hulladék átvétele:

         Hétfő - Péntek: 8.00 - 12.00

Lakossági Elektronikai 
hulladékgyűjtés! 

A VHG Nonprofit Kft. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy elektronikai hulladékgyűjtést szervez az alábbiak 
szerint:

Elektronikai hulladékgyűjtés

Időpont:

2021. MÁRIUS 20. (8.00 - 12.00 óra között)

Helyszín:

Alcsútdoboz, Szabadság u.107. (régi Községháza udvara)

Az alábbi elektromos készülékeket vesszük át térítésmen-
tesen, kizárólag az elszállítás napján:

ź hűtőszekrény (egészben!), mosógép
ź háztartási elektromos cikkek (kávédaráló, lemezjátszó, 

hajszárító, mikrohullámú sütő, porszívó, stb.)
ź számítógépek, monitorok
ź csatlakozók, kábelek, távirányítók
ź televízió (egészben!)

A helyszínen kérjük bemutatni a lakcímkártyáját!

Egyéb hulladékot a fent meghirdetett időpontban nem áll mó-
dunkban átvenni (pl. patronok, tonerek, elemek, akkumu-
látorok, kommunális hulladék, építési törmelék)!

Együttműködésüket köszönjük!

Velencei-Tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ÁLLÁS LEHETŐSÉG

A VHG Nonprofit Kft.
Agárdon lévő telephelyére versenyképes fizetéssel

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ
munkatársat keres (C kategóriás jogosítvány szükséges)

 Az állással kapcsolatban érdeklődni a
 06 30 860 29 79 számon (munkaidőben)

vagy az  info@vhg.hu e-mailen címen lehet
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A farsangi időszak végén a farsang farkán 
tartottuk az óvodában a már hagyomá-
nyosnak számító jelmezes beöltözést és 
vidám felvonulást.

Sajnos a vírusveszély miatt zárt 
körben, az óvodán belül kellett tartani, de 
ennek ellenére nagyon jól sikerült, mely-
nek mindannyian nagyon örültünk.

A szülők is nagyon ügyesek vol-
tak, mert kivétel nélkül minden kisgyer-
meknek volt jelmeze, ami közel állt hoz-
zá, így örömmel fel is vette. Igaz, hogy 
egyedi jelmez kevés volt, mert az óvodá-
soknál évek óta a legnépszerűbbek a lá-
nyok körében a Jégvarázs c. Meséből El-
za, a jéghercegnő, a boszorkányok, ta-
vasztündérek, katicák, pillangók és her-
cegnők. A fiúknál pedig a Pókember, Bat-
man, a kis minyonok, a Mancs Őrjáratból 
Chase, a rendőrkutya, de volt rendőr bá-
csi, kommandós katona, Pumukli és Darth 
Vader is.

A közös bevonulás után kórusban fújtuk a 
gyerekekkel, hogy „Jöjjön a tavasz, men-
jen a tél!”, majd mindhárom csoport elő-
adta rövid kis műsorát: 

„Farsangi fánk, Pufóka,
Teremben áll a móka.
Kéményseprő Piroska,
A szakács meg a kukta.
Ropják együtt a táncot,
Mind megeszik a fánkot.”

– kezdték a kicsik.
„Farsang van, farsang van,
Ropjuk a táncot gyorsabban.
Trombita harsog ének száll,
Éljen az óvodai jelmezbál.” 

– folytatták a középsősök.
„Itt a farsang, itt a bál,
Tücsök koma muzsikál.
Király, kalóz, fáraó,
Kedvence a kakaó.
Nevessünk és vigadjunk,
Édes fánkot harapjunk,

Lekvárosat, ha lehet,
Elűzhetjük a telet!”

– fejezték be a nagycsoportosok.
Ezután olyan vidám zenére táncol-

tak a nagyok, hogy mindenki önkéntele-
nül felállt, és vidáman roptuk velük mi is a 
táncot. Később megpihentünk egy kicsit, 
és vígan lakmároztunk, kóstolgattunk a 
szülők által elénk varázsolt finomságok-
ból, melyeket ezúton is köszönünk szé-
pen!

Végezetül az egyik kedves szülő 
készített a gyerekeknek egy dob alakú pi-
nyátát, melyet az óvónők botokkal addig 
ütöttek a levegőben, míg szétesett, és sza-
naszét repültek belőle a cukorkák a gye-
rekek örömére.

Olyan jól sikerült a farsangunk, 
hogy a gyerekek alig akarták abbahagyni. 
A kicsiktől a nagyokig, az óvónénikig a 
dajkanéniket és a konyhás néninket is be-
leértve, mindenki maradéktalanul kivette 
a részét a készülődésből, és boldog volt a 
sikeres rendezvény végén.

T.Tóth Gabriella

Rendhagyó farsang az óvodában

Óvodánkban már régóta hagyomány volt, 
hogy az Újév első napjaiban zenés napot 
tartottunk, amire meghívtunk egy felnőt-
tet, aki valamilyen hangszeren játszott. 
Később hangszereken játszani tudó isko-
lások voltak a vendégeink. Azok a gyere-
kek, akik előtte nem is régen még óvo-
dánkba jártak, és ovisaink is nagy öröm-
mel ismerősként köszöntötték őket!

Ám a COVID 19 mindezt felülír-
ta. Szerettünk volna most is zenés napot 
tartani, de vendégek nélkül hogyan? Az 

utóbbi időben mindegyik zenés napot egy 
rövid filmvetítéssel zártunk. Az interne-
ten, a YouTube-on nagyon sok tehetséges 
„zenészpalántát” lehet látni, ezekből vá-
logatott Csilla néni, és ezekből szokott le-
játszani néhányat. Kitaláltuk, hogy az idei 
évben csak ilyen vetítések legyenek a ze-
nés napon. De most nem csak zenélni tudó 
gyerekeket, hanem fergetegesen táncolni 
tudó 5-6 éves gyerekeket is láthattunk, 
akik profi táncosokat meghazudtoló mó-
don járják a rock and rollt, a rumbát vagy a 

Újévi zenés napunk
csacsacsát, vagy éppen balettet táncolnak. 
Újra gyönyörködhettünk a jó ismert me-
sefilmből az ifjú királyfi és Hamupipőke 
keringőjében. Ezután egy balettet tanító 
tanárnő mutatott néhány egyszerű lépést, 
mozdulatot, amit az ovisok is felállva 
megpróbáltak utánozni. Mindezek után 
egy rövid mesefilmet vetített le Csilla né-
ni, ezzel zártuk a programot. 

Reméljük, a jövő évi zenés napot 
újra az iskolások hangszeres játéka fogja 
örömtelivé tenni.

 Némethné Galler Valéria
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