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Az újév első napjai a megszokottnál kellemesebb időt hoztak, 
nem fázunk annyira, és azt tapasztalom, hogy a kedvünk is jobb. 
Sok a jó hír is, bízakodva vághatunk bele ismét a dolgos hétköz-
napokba. Egyik jó hír, hogy a magyar gazdaság a koronavírus-
járvány ellenére is erősödött, ezért a kormány további támogatá-
sokkal tudja segíteni a lakosságot. Többek között növekszik a 
minimálbér, emelkedik az ápolók, a bölcsődei dolgozók, a taná-
rok, az óvónők, a kulturális- és szociális ágazatban dolgozók bé-
re, mint ahogy a rendvédelmi dolgozóké és a katonáké is. A kor-
mány visszaépíti a 13. havi nyugdíjat, a családi adóvisszatérítés 
keretében pedig a gyermeket nevelő családok teljes egészében 
visszakapják a 2021-ben befizetett jövedelemadójukat, a 25 év 
alatti fiatalok pedig januártól nem fizetnek jövedelemadót. To-
vábbi jó hír, hogy a vírus ellen beoltottak száma 6 millió 266 ezer 
fő, közülük minden második, 3 millió 178 ezer fő már a meg-
erősítő harmadik oltását is felvette. Januárban minden csütörtök 
és péntek délután és szombatonként lesz oltási akció a kórházi ol-

tópontokon és a járásközponti szakrendelőkben, emellett a házi-
orvosok is szerveznek oltási akciónapokat, amely a mi házior-
vosi körzetünkben 2022. január 28-29-én lesz. Településünkön is 
bíztató a helyzet. A már elnyert támogatások révén az önkor-
mányzati fejlesztések gőzerővel folytatódnak, és az újabb pályá-
zatok benyújtásával a továbbiakban sem állunk le, már dolgo-
zunk is az év első napjaiban kiírt Magyar Falus projektek előké-
szítésén. Helyi közösségeink (egyházak, egyesületek, alapítvá-
nyok, civil csoportok) élnek és virulnak, fiataljaink terveznek, 
igazi családokká válnak, létszámban is gyarapodnak. Nehézsé-
gek, hiányosságok persze mindig vannak, és a Teremtőn kívül 
semmi nem lehet tökéletes, de ha körbejárok a faluban egyéni és 
közösségi előrelépést, és többségében jó kisugárzású embereket 
látok. Ezért úgy érzem, hogy jó szívvel és valóban őszintén kí-
vánhatok minden faliubelimnek hitben, egészségben, szeretet-
ben, erőben gazdag BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!

Tóth Erika polgármester

ELKÉSZÜLT AZ
ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR

Támogató: VP6-19.2.1.-96-4-17 Völgyvidék Közösség
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hírei, eseményei 

Mindenek előtt egészségben, türelemben és megértésben gazdag 
boldog új esztendőt kíván iskolánk valamennyi dolgozója az Al-
csútdobozi Hírek olvasóinak. Köszönjük, hogy az iskola életéről 
szóló cikkeinket elolvassák, mellyel bepillantást nyerhetnek a 
hétköznapjainkba.

Említést szoktunk tenni az előző hónap eseményeiről így 
január kezdetén, melyre igazán szeretettel gondolunk vissza. A 
december hónapot az adventi készülődés hatotta át, angyalkák 
ajándékai tűntek fel itt-ott, piciny csomagocskák leltek gazdára 
Mikulás bácsitól, Jézuskától. Számtalan olyan programot éltünk 
újra, melyek nélkül nem ünnep az ünnep. Részt vettünk és egy-
ben helyszínt is adtunk a Falumikulásnak, aki idén pónilovakkal 
érkezett a sok falubeli kisgyerekhez. Fellépett iskolánk bábcso-
portja, a Nevesincs bábcsoport a Megalkuvó macskák című zenés 
darabbal, és az adventi vásárba is készítettünk ajándéktárgyakat. 
Megrendeztük a Mikulás focikupát, ahol az osztályok mérkőz-
hettek egymás ellen, felhívva a figyelmet a mozgás fontosságára. 

Luca napján főztünk gombócot, készítettünk Luca naptárt, ültet-
tünk Lucabúzát, Kotyoltunk, eljátszottuk a Lucaszéke történetét 
és beszélgettünk a régi népszokásokról. Ezen a napon a felső-
söknek versmondóversenyt is szerveztünk, majd a téli szünet 
előtti napon közös karácsonyi ünnepi ebédhez ültünk le vala-
mennyien. A feldíszített fa mellett felcsendültek a legszebb kará-
csonyi dallamok, mint a Szólj csengő, a Szánkózás, a Bűvös éj, a 
Karácsony éjjelén, a Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi an-
gyalok… gyerekek előadásában. Gazdára találtak a fa alatt lévő 
ajándékok és a 24 adventi ablakot jelképező angyalkás csoma-
gok. A finom karácsonyi ünnepi ebéd elfogyasztása után más dol-
gunk már nem akadt, mint hogy az ajándékba kapott játékokat 
kipróbáljuk. Mi felnőttek is gyerekekké váltunk, társasoztunk, 
kártyáztunk, nevettünk, örültünk egymásnak.

A 2021-es év gyorsan repült el, volt benne sok izgalom, 
aggódás és féltés, de szerencsére volt benne szeretet, mosoly, 
boldogság, törődés és siker is. Kívánom, hogy az előttünk álló 
2022-es esztendőben kevesebb legyen a félelem és több a figyel-
messég, megértés, támogatás. 

Keindl Zoltánné intézményvezető

Új esztendő kezdetén

A Székesfehérvári Tankerületi Központ támogatásával novem-
ber 30-án a 4. és 8. osztály is ellátogatott a Csodák Palotájába.

Játékos formában bepillantást nyerhettünk a fizika, kémia 
és biológia tudományába. A gyerekeknek nagyon tetszett a ter-
mészet műhelye, ahol láthatták, hogyan jelenik meg a tudomány 
a természetben. A kreatív építési területen szabadon alkothattak, 
építhettek hidat, különböző alakzatokat. A mágneses mezőben 
könnyen megérthették a vonzások és taszítások csodálatos vilá-
gát. Az űrállomáson egy több állomásos pályán vettünk részt, 
ahol a Föld és a Naprendszer rejtelmeibe tekinthettünk be sok-
sok játékos feladattal. Az illúziók világa teljesen elvarázsolta a 

gyerekeket. A logikai megállóban próbára tehettük a memóri-
ánkat, problémamegoldó és koncentráló képességünket. Az in-
teraktív asztaloknál sokat nevettünk, kihívtuk egymást egy-egy 
memória vagy gyorsasági játékra. Részt vettünk egy élménydús 
fizika órán, ahol a tanulóink aktívan részt vettek egy-egy kísér-
letben és sokat jelentkeztek.

Élménydús napot töltöttünk el a Csodák Palotájában. 
Mindkét korosztály számára élvezetes, játékos és szórakoztató 
volt. 

Néhány tanuló megjegyzése: „Tünde néni, de jó, hogy el-
hoztál ide!” „Ez annyira jó, maradjunk még!” „Ne menjünk még 
haza!” „Köszönöm, hogy eljöhettünk!”

Adravecz Tünde

Ismét Csodák Palotája

Advent idején szeret az ember kicsit el-
csendesedni, verseket, irodalmi műveket 
olvasgatni. Jó érzés tudni, hogy ezzel az 
ifjabbak is így vannak. Talán ennek kö-
szönhető, hogy az iskolában kilenc éve 
megrendezésre kerül az adventi szavaló-
verseny a felső tagozatos tanulóink köré-
ben. Nem is verseny ez, inkább egy ben-
sőséges hangulatú szavalódélután, amely-
re a gyermekek maguk választanak sza-
valni valót, a maguk ízlése alapján. És 
szinte mindegyikük megtalálja a hozzá 
illő verset.

Így volt ez december 13-án, Luca 
napján a mi iskolánkban. Tizenhét diá-
kunk mondta el kedves versét a könyvtár-
ban megrendezett verseny alkalmával.

A zsűriben Tóthné Tóth Gabriella, 
óvodapedagógust, Libényi Petra, Szanyi-
né Halgancz Teréz tanítónőket köszönt-

hettük. A mezőny szoros volt, versmondó-
ink felkészültek voltak, az élmény pedig 
páratlan. Íme, a helyezettek.

Ötödik osztályban első helyezett 
Szendefi Jázmin. Második helyezett: Pa-
csuta Fruzsina. Harmadik helyezettek: 
Fényi Dóra és Neumann Ramóna.

Hatodik osztályban első helyezett: 
Kipe Norbert. Második helyezett: Baják 
Laura. Harmadik helyezettek: Farkas 
Emília, Márton Benedek, Molnár Or-
solya. Negyedik helyezettek: Kovács Vi-
rág, Selettye Vanessza.

A hetedik- nyolcadik osztályos 
korcsoportban első helyezett: Ottling Ra-
móna Henriett (7. osztály) és Budai Bar-
bara (8. osztály). Második helyezett: Bal-
jer Márk és Boros Olívia (7. osztály). 
Harmadik helyezést Márton Dániel és 
Nagy-Földházi Bianka ért el.

Gratulálunk tehetségeinknek, így 
tovább!

Szilveszter Mária

Adventi szavalóverseny
Ahol minden versenyző helyezést ért el ALCSÚTDOBOZI HÍREK
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

Hosszú szünet után 2021. nyarán mertünk 
néhányan összejönni és terveket készíteni 
a közös őszi-téli programokra. Mindenki 
várta már a találkozást a többiekkel, a kö-
zösségi együttlétet. Persze tervezni csak 
óvatosan mertünk, hiszen féltünk a vírus 
miatt az esetleges újabb zárástól, és alapo-
san meg is fogyatkoztunk, mert van, aki az 
életkora vagy betegsége miatt nem tud 
már eljönni a klubba.

Október hetedikére sikerült meg-

Hírek az Anna Nyugdjas Klubról
szerveznünk egy autóbuszos kirándulást. 
Úticélnak Majkon a Kamalduli remetesé-
get, és Tatán a felújított Erszterházy-kas-
télyt választottuk. Mindkét helyszínen 
idegenvezető kalauzolásával sikerült 
megismerkednünk a helyszínnel és a tör-
ténelmi előzményekkel. Majk többünk 
számára régebbről már ismerős volt, 
azonban a nemrég renovált és látogató-
központtá alakított kolostor helyiségei és 
kiállításai mindannyiunk számára sok új 

élményt tartogattak. Tatán a teljes körűen 
helyreállított, régi szépségét visszanyert 
Eszterházy-kastélyban ma állandó és idő-
szaki kiállítások tekinthetők meg. A tatai 
Öreg-tó partján a vár szomszédságában 
álló kastély híres arról, hogy fénykorában 
több uralkodót is vendégül látott, úgymint 
Napóleon francia császárt, I. Ferenc, Fe-
renc József és IV. Károly császár és kirá-
lyokat, de tartott itt haditanácsot Görgey 
tábornok is a szabadságharc idején. Öröm 
volt bejárni ennek az épületnek a gazda-
gon berendezett termeit is.

Elmondhatom, hogy Klubunk „új-

Karácsonykor egy rokonomnál voltam ünnepelni. Ők nem vallá-
sosak. Mindenesetre látszott, hogy sokat készültek a különleges 
összejövetelre: szépen feldíszített karácsonyfa, több fogásos va-
csora, a gyerekeknek szépen előkészített, és becsomagolt aján-
dékok. Nagyon is igyekeztek ünnepivé tenni és kiemelni az estét 
a hétköznapi szürkeségből. Még a Mennyből az angyalt is elé-
nekeltük, és úgy éreztem, nem csak azért, mert egy hitoktató is 
jelen van. Amit magukkal hoztak, odatették a fa alá. És kész. Ez-
zel el is volt végezve Jézus Krisztus születésének emlékezete. 

Azt gondolom, hogy nagyon szép és kellemes ünnepi este 
volt, de nem keresztény ünnep. Nem járta át a kereszténység, 
mivel nem volt rá felkészülve senki. Arra gondoltam, nagyjából 
ilyen lehet egy szép karácsony este mostanság Magyarországon. 

Ennek kapcsán eszembe jutottak az utóbbi idők nagy erő-
ket megmozgató templomfelújítási hullámai. A mi bicskei temp-
lomunk kapcsán is látjuk, hogy milyen aprólékos és lassú, követ-
kezetes tervezést igényel, hogy lépésről lépésre az épület egyes 
részeihez érdemben hozzá lehessen nyúlni. Majd érkezik a hír, 
hogy tervbe vették a zsámbéki romtemplom felújítását (!). Már 
laikus szemlélőként is gondoltam, hogy nem úgy zajlik majd, 
hogy odahordják a hiányzó köveket, és körbe építik a romokat. 
Kissé utána jártam, hogyan zajlik majd a folyamat: csak a meg-
lévő rom vizsgálata éveket fog igénybe venni. Amíg nem végez-
nek elegendő kutatást, adatgyűjtést, szóval amíg nem válik is-
mertté a templom valóságos állapota, az érdemi munka megkez-
dése szóba sem jöhet. Hiszen hogyan építhetnénk valamit, ami-
nek nem csak szemet gyönyörködtetőnek kell lennie, hanem egy 
keresztény közösséget, sőt Isten dicsőségét kell szolgálnia és hir-
detnie – ha nincsen belefektetve az a rengeteg magas szintű elő-
készület, amelynek szívesen és büszkén élvezzük az eredmé-
nyét?

Ne feledjük, hogy ha készen is lesz valamikor, az még 
mindig csak egy épület, amelyről, sőt magáról a jeruzsálemi 

Január második szerdáján, 12-én az elmúlt harminc évben a 
januárban elhunytakért lesz felajánlva a szentmise, mely este fél 
hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templomban.
Imádkozzunk közösen értük a misében rokonok, barátok, isme-
rősök!

Bárányos Mária /1991.01.04./
Ottling János /1991.01.13./ 
Tóth Pál /1993.01.23./
Szanyi Sándorné szül. Fábián Mária /1999.01.11./
Dobozi Józsefné szül. Krestenberger Erzsébet /2003.01.07./
Érsek Erzsébet /2004.01.27./
Harangozó István /2004.01.14./
Németh Sándorné szül. Remete Mária /2005.01.05./
Boldizsár Jánosné szül. Bencze Mária /2006.01.19./
Dinnyés Jánosné szül. Szerencsés Teréz /2007.01.23./
Gyökeres András /2008.01.20./
Harangozó Károly /2010.01.31./
Józsa Sándorné szül. Montz Katalin /2012.01.13./
Németh Béla /2013.01.05./
Bujár János /2015.01.07./
Kiss Ferenc /2016.01.12./

Alcsútdobozi Katolikus Egyházközség

templomról Jézus Urunk a következőt mondta a szomjazó asz-
szonynak: „Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus –, elérkezik 
az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem 
fogják imádni az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi 
azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól ered. De 
elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és 
igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar.” 
(Jn 4, 21-23)

Tehát ha az épület évek alatt elkészül, és a mesterek levo-
nulnak, akkor kezdődik az igazi munka: az új templomban (és 
mindenhol máshol) lélekben és igazságban imádni Istent. Amire 
az igazi imádóknak nem elég napokig készülni, mint egy kará-
csonyi estére, de még évekig sem elég. Arra folyamatosan ké-
szülni kell. Mert az Istent folyamatosan mindig és mindenhol 
keresni kell nekünk is, és a legméltóságosabb főpapoknak is – 
különben az élet tényleg középszerű marad, mint az egyszeri 
karácsony, ahol a vacsora volt a legjobb – mert az arra való felké-
szülésre valóban időt fordítottak.

Jäger Tamás hitoktató

Mert az Atya ilyen imádókat akar

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!
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ranyitása” a kényszerszünet után mozgal-
masan indult. A térség településeinek 
nyugdíjas klubjai igyekeztek az elmaradt 
alkalmaikat pótolni. Augusztusban három 
hétvégén is rendezvényre voltunk hivata-
losak, előbb Bicskére, majd Óbarokra, 
végül Kajászóra látogattunk. Mindenütt 
az elmaradt évfordulójukon köszöntöttük 
nyugdíjas társainkat.

Mi is szeretnénk viszonozni a 

meghívásokat, hiszen 2022-ben az Al-
csútdobozi Anna Nyugdíjas Klub megala-
kulásának a 40 éves évfordulóját fogja 
megérni. Egyelőre még mindenkiért ag-
gódunk a vírus terjedésének kedvezőtlen 
alakulása miatt, de reménykedünk is ab-
ban, hogy a járványhelyzet nem romlik 
olyan mértékben, hogy a közösségi alkal-
mak tiltólistára kerüljenek.

Remélhetőleg ebben az évben több 

Kedves Testvéreim! Az újévben egy szó van, ami állandó, és egy 
szó van, ami változást jelöl. Ami mindig állandó az az év, ami pe-
dig változás az az új. Kérdem én: 2022-ben mi lesz, ami új? Mitől 
lesz új ez az év? Mert bizony attól, hogy a sor végén egy számmal 
nagyobbat írunk, még nem kezdünk újat. Ez az új változás, ez az 
új fejlődés, ez az új a javunkat szolgálja: nekem, családomnak, 
egyházamnak, településemnek egyaránt. Lesz-e hát újévünk 
vagy ismételgetjük a régit? 

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi 
azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a 
házát. 25És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a 
szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert 
kősziklára volt alapozva. 26Aki pedig hallja tőlem ezeket a be-
szédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki 
homokra építette a házát. 27És ömlött a zápor, és jöttek az ár-
vizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az ösz-
szeomlott, és teljesen elpusztult.” Máté 7:24-27.

Feltámad bennem a kérdés: sikerült 2021-ben kősziklára 
építenem az életem? Mert viharok jöttek. Jött az életünkre zápor, 
lett nagy árvíz, és hatalmas szelek is támadtak, és mind nekidől-
tek életünk házának, de összeomlott-e? Félelemben, kételyben 
töltöttünk egy időszakot a járványhelyzetben. Aztán dühben, ha-
ragban a rendelkezésekkel kapcsolatban, vagy valójában csak 
magára az egész helyzetre nehezteltünk tehetetlenségünkben. De 
Jézus azt mondja: Nem vagy tehetetlen! 2022-ben jegyezz meg 
valamit: Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi 

azokat. – mondja Jézus. Hallani és cselekedni. Csak az ige az a 
kőszikla, az az alap, amire ha életünket építjük, meg fog állni. 
Jézus azt mondja, hogy vihar mindenképp jönni fog. De hogy a 
vihart kinek az élete bírja ki, illetve ki az, aki örök életre jut, attól 
függ, hogy meghallja-e valaki Jézus hangját, sőt cselekszi is, 
amit mond. Ő az igéjén keresztül beszél hozzánk. Jézus elkö-
teleződést kér maga mellett, egyetlen egyszerű oknál fogva: Ő az 
élet. Míg ez nem történik meg, az évünk nem új, csak másik.

A következő történet rendkívül jól summázza: „Egy 
szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. Ott volt ná-
la egy doboznyi autója és teherkocsija, a műanyag vedre és egy 
fényes, piros műanyag lapát. Ahogy utakat épített, és alagutakat 
ásott a puha homokban, talált egy nagy követ a homokozó köze-
pén. A fiúcska körülásta a követ, és így sikerült kiszabadítani a 
homokból. Nem csekély vesződséggel nyomta, taszigálta a követ 
a lábával. (A fiúcska nagyon kicsi volt, a kő meg nagyon nagy.) 
Amikor a homokozóláda falához ért a kővel, azt látta, hogy nem 
tudja átgurítani rajta. A kisfiú csak tolta, nyomta, és a lapáttal fe-
szítve emelte, de valahányszor azt gondolta, hogy előbbre jutott, 
a kő megbillent, és visszaesett a homokozóba. A kisfiú morgott, 
küszködött, taszította, lökte – de csak annyit ért el, hogy a kő 
visszagurult, és meghorzsolta pufók ujjait. Végül csalódottságá-
ban sírva fakadt. Közben édesapja a nappali ablakából követte az 
események alakulását. Ahogy eleredtek a könnyek, egy óriási ár-
nyék vetődött a homokozóban sírdogáló kisfiúra. A fiúcska édes-
apja volt az. Szelíden de határozottan kérdezte: – Fiam, miért 
nem vetettél be minden rendelkezésedre álló erőt? A kisfiú meg-
semmisülten zokogta: - De hát ezt csináltam, apa, hát azt csinál-
tam! Minden erőmet beleadtam! – Nem, fiam – helyesbített az 
apa kedvesen. – Nem adtad bele minden erődet. Nem kértél meg 
engem. Azzal az édesapa lehajolt, megragadta a követ, és kirakta 
a homokozóból.”

Minden erőnk Jézusban van. Kezdjünk újat, de ezúttal Is-
tennel!

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Újévi útravaló

lehetőségünk lesz vonzó programokat 
összehozni, és azt is nagyon szeretnénk, 
ha új tagokkal is gyarapodnánk!

Szeretettel várunk bárkit, aki szí-
vesen jönne el egy héten egyszer közénk a 
Petőfi utcai klubházba, beszélgetni és tár-
saságban eltölteni 2-3 órát.

Miklós Dénesné klubvezető
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A MŰKÖDÉS ALAPJA A GAZDÁLKODÁS

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének főössze-
ge 653 millió forint. Ebből az összegből a Háromhárs Óvoda kü-
lön költségvetéssel rendelkezik, 74 millió forint erejéig. 

A kötelező feladatok ellátásához állami támogatást ka-
punk, ezek: a településüzemeltetés, a közvilágítás, a közétkez-
tetés, a szociális feladatok, a kulturális feladatok, az igazgatási 
feladatok. Összességében elmondható, hogy az állami támogatás 
az előző évhez képest emelkedett.

ADÓERŐ-KÉPESSÉG 

Az állami támogatás megállapításakor figyelembe veszik az ön-
kormányzat adóerő képességét. Ez évente változik. 2021. évben 
a központi szabályozás szerint szolidaritási hozzájárulást kell fi-
zetni akkor, ha az egy főre jutó adó-erőképesség meghaladja a 
22.000 Ft-ot. Önkormányzatunk esetében az egy főre jutó adó-
erő-képesség 26.285 Ft. Ennek alapján éves szolidaritási hozzá-
járulási kötelezettségünk 4.125.048 Ft volt.

SAJÁT BEVÉTELEK

A pénzügyi feltételek biztosításhoz nélkülözhetetlenek a saját 
bevételek. Ezek között kiemelkednek a pályázati források, ame-
lyek elsősorban a fejlesztéseket teszik lehetővé, valamint a helyi 
adók. A legjelentősebb helyi adóbevételi forrásunk a vállalkozói 
iparűzési adó, amelynek mértéke településünkön 2%, azonban ez 
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében, csak 1 %-os mértékben érvényesíthető. 
Azonban az ebből adódó adóbevétel-csökkenés különbözetét ön-
kormányzatunk a 4/2021. (I.14.) Kormányrendelet alapján köz-
ponti támogatásként két részletben meg is kapta. További lénye-
ges változás, hogy a gépjárműadó 40 %-a már nem képezi az ön-
kormányzatok bevételét.

INGATLANHASZNOSÍTÁS BEVÉTELE

A Béke u. 4. sz. alatti régi orvosi rendelő és lakás értékesítésére 
testületi döntés alapján nyilvánosan meghirdetett pályázatot ír-
tunk ki, melyre egyetlen pályázat érkezett. A vételi ajánlatban a 
pályázó nyilatkozott arról, hogy az épület külső megjelenését 
fenntartja, az épület helytörténeti jelentőségét külső megjelené-
sében a továbbiakban is biztosítja. A pályázó által megajánlott 
vételár meghaladta a megelőzően beszerzett igazságügyi in-
gatlanforgalmi szakértői véleményben meghatározott br. 
47.700.000 Ft vételárat, így br. 49.500.000 Ft vételáron Mé-
száros Lőrinc felcsúti lakossal aláírásra került az adásvételi szer-
ződés.

A RÉZ-HEGY KFT. ÖNKORMÁNYZATI 
ÜZLETRÉSZÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Csak a második nyilvános hirdetmény közzétételének időszaká-
ban kaptunk érvényes vételi ajánlatot az önkormányzat többségi 

üzletrészére, melyet 7,8 millió összegben a Talentis Group Be-
ruházás-szervező Zrt. nyújtott be. A könyvvizsgálói értékelés 
szerint a cég értéke a rendelkezésre álló mérlegadatok és szerző-
dések alapján „0”, azaz nulla Ft volt.

Mivel a Kft-nek tartozása állt fenn az Önkormányzat felé, 
az üzletrész értékesítéssel párhuzamosan a Réz-Hegy Kft-vel 
megállapodtunk az elszámolásról. Mivel a cég kizárólag ingat-
lanvagyonnal rendelkezett, az a megoldás született, hogy a köve-
telést egy forgalomképes, értékarányos ingatlan vételárába szá-

2mítjuk be. Így egy közel 4000 m  nagyságú, forgalomképes és 
tehermentes ingatlanhoz jutottunk.

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK

Költségvetésünk 2021. évben 350 millió forint, fejlesztésekre 
költhető pályázati forrást tartalmazott. Ebből az összegből való-
sulhatott meg: 

A TOP 5-3-1 helyi identitás fejlesztése projekt keretében 
rendezvényeink programjainak finanszírozása és 1 fő részmun-
kaidőben történő foglalkoztatása. A közös önkormányzati szeny-
nyvíztelep fejlesztésének folytatása. A Bem utca Turbucz közi 
részének aszfaltozása. Az óvodai játszóudvarban az új játékok 
telepítése. A közútakban elhelyezett, rossz állapotban lévő csa-
torna-fedlapok és tisztítónyílások javítása, amely 2021-ben 6 
helyen a mellékutcákban, 4 helyen a dobozi részen felújított 8111 
úton szeptember-október hónapban történt meg.

HALASZTOTT FEJLESZTÉSEK

A tervezés és engedélyeztetés elhúzódása miatt csúszik az óvo-
dában a bölcsőde és a tornaszoba építése. Ezen kívül az elmúlt 
időszak jelentős építőipari ár- és munkabér emelkedései miatt a 
megítélt összegek már nem elegendők a megvalósításhoz. Plusz 
forrás szükséges, amelynek eléréséhez benyújtjuk a szükséges 
kérelmeket.

Az egészségügyi központunk tetőterében tervezett szol-
gálati lakások kialakítása egyelőre azért maradt el, mert a kivite-
lezői kapacitások hiánya hátráltatja a megvalósítást.

A Sportcsarnok Közösségi Színtér belső felújításához ed-
dig nem sikerült kivitelezőt találnunk, ezen jelenleg is dolgo-
zunk. 

A 8111 FŐÚT FEJLESZTÉSE

Még november hónapban befejeződött a Magyar Közút Non-
profit Zrt. beruházásában a Baracska-Alcsútdoboz összekötő út 
településünket érintő szakaszának felújítása, melynek kivitele-
zését a COLAS ÚT Építőipari Zrt. végezte. A munkálatok alatt 
mintegy 15 lakossági megkeresés, panasz érkezett be hivata-
lunkba, de az esetek többségében sikerült megtalálni a jó megol-
dásokat. Az útfejlesztés a közlekedésünk és közlekedésbizton-
ságunk szempontjából nagyon nagy előrelépést jelent, amely az 
elkövetkező években minőségi változást hoz a közlekedők éle-
tében.

KÖZMEGHALLGATÁSI BESZÁMOLÓ 
A 2021. ÉVBEN ELVÉGZETT ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁRÓL
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A 811 FŐÚT FEJLESZTÉSE

Szintén a Magyar Közút Nonprofit Kft. beruházásban zajlik a 
811 jelű közútnak az arborétum régi bejáratától a felcsúti kör-
forgalomig futó szakaszának felújítása. A műszaki átadás-átvétel 
időszakában még lehetőség van az esetleges lakossági jelzések 
korrekciójára.

SZOCIÁLIS KIADÁSOK

A családsegítési és gyermekjóléti feladatokat továbbra is a közös 
hivatal székhely önkormányzata szervezi. Ehhez a feladatellá-
táshoz a központi források nem elegendőek, így a 2021. évtől 
magasabb összegű működési támogatást kellett hozzá biztosí-
tanunk. Sajnos ez csökkentette a szociális támogatásokra fordít-
ható keretünket.

SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS

Továbbra is kötelező feladatunk a hátrányos, illetve a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése.  
Amennyiben ilyen helyzetben lévő szülők kérik, akkor a szün-
időkben ingyenes étkeztetést biztosítunk a gyermekek részére. 
Az e feladattal kapcsolatos költségeket és állami támogatást a 
költségvetésünk tartalmazza, csakúgy, mint az intézményi gyer-
mekétkeztetést.

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

A dologi költségek legnagyobb részét a településüzemeltetésre 
fordítjuk, ezen belül jelennek meg a karbantartási, javítási kiadá-
sok is. A településüzemeltetési feladatok szerteágazók, melyeket 
igyekszünk tervezetten végrehajtani. Gyakran történnek azon-
ban olyan problémák, melyek felülírják a tervezett munkát és 
azonnali megoldást igényelnek. A 2021. évben a településüze-
meltetés személyi feltételei javultak: 3 fő teljes munkaidős köz-
alkalmazottal, 6 fő közfoglalkoztatottal, a nyári időszakban 2 fő 
diák foglalkoztatásával láttuk el ezt a feladatot.

A tavalyi Magyar Falu programos eszközbeszerzések (fű-
nyíró traktor, fűkaszák, áramfejlesztő stb.) mellett a tárgyi felté-
telek javítása továbbra is célunk.

CIVIL ALAP

A 2021-es évben is szerepelt a költségvetési rendeletünkben az a 
támogatási alap, amelyre a helyi civil szervezetek és egyházak 
adhattak be támogatási kérelmet. A pályázatok alapján a Kato-
likus Egyház, az Alcsúti Református Egyház, a Dobozi Refor-
mátus Szórvány, a Helytörténeti Kör, a Tűzoltó Egyesület, a Tol-
di Horgász Egyesület, a Polgárőr Egyesület, a Gyereksziget Ala-
pítvány, az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány, a FATEV 
Polgári Egyesület, a Sportegyesület, a Nyugdíjas Klub, az Echo 
Kórus programjaihoz, működéséhez tudott az önkormányzat 
anyagi támogatást nyújtani. A helyieken kívül a Bicskei Önkén-
tes Önkormányzati Tűzoltóság szervezetet is támogattuk,  mivel 
pl. balesetek, katasztrófahelyzetek esetén Alcsútdobozon ők az 
illetékesek.

KÖZMŰVELŐDÉS

A feladat ellátásának személyi feltételeit pályázati forrás révén 
biztosítottuk, mivel a közművelődési pályázatunkból 1 főt rész-
munkaidőben tudtunk alkalmazni. Egy éves kulturális szakem-
ber képzésre beiskoláztunk 1 főt, aki sikeresen levizsgázott, így 
december hónaptól teljes munkaidős közalkalmazott kollégánk 
lett.

A tárgyi feltételeink jók: a Sportcsarnok Közösségi Színtér, a 
Könyvtár, a Közösségi Terem, a Nyugdíjas Klubház a különféle 
programokhoz rendelkezésre áll. A feladatellátást a megújított 
közművelődési rendeletünkben kijelölt keretek között végezzük. 
A programokat éves eseménynaptár szerint szervezzük, azonban 
a járvány az elmúlt időszakban többször is közbeszólt, ezért ma-
radtak el események.

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 
A közös hivatal költségvetésében a kiadások legnagyobb tételét a 
közalkalmazotti bérek jelentik. Alcsútdobozi hivatalunkban 3 fő 
közalkalmazott (pénzügyes, adós, és igazgatási feladatokat el-
látó) kolléga dolgozik. A közös hivatal kiadásaihoz a 7 település 
(Alcsútdoboz, Bodmér, Csabdi, Felcsút, Óbarok, Tabajd, Vér-
tesacsa) lakosságszám arányosan járul hozzá. 2021. évben Al-
csútdoboz Önkormányzata 6.338.644 Ft erejéig volt ebben érin-
tett, melyet havi bontásban teljesítettünk.

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE 
2021. ÉVBEN

A nyarainkra jellemző extrém csapadék és villámárvíz esemé-
nyek kapcsán keletkezett károk enyhítésére „Vis maior” támo-
gatás kérelmet adtunk be. A pályázati anyagunk a Hársfa utcánál 
és a Sport utcánál átereszek tisztításáról, árkok mélyítéséről, a 
fölszakadt útburkolat helyreállításáról, valamint a Fenyves utcá-
ban a megsüllyedt partfal helyreállításáról szólt. Sajnálatosan a 
helyreállításra benyújtott költségvetést csak részben fogadta el a 
Támogató, mintegy 50%-ban ismerve el az igényeket. Ebben a 
helyzetben a szaktervezők által készített helyreállítási terveket 
szűkíteni kell.

Magyarország kormánya által a Magyar Falu Program-
ban „Útfejlesztés” pályázati kiírás keretében, Doboz falurészen a 
Jókai utcából a Csere dűlőig vezető földutak felújítására nyúj-
tottunk be 13,2 millió forintos támogatási kérelmet, amely ked-
vező elbírálást kapott. A fejlesztés során útalap kialakítást és 
murvázott kivitelű fedést kell megvalósítanunk.

A Magyar Falu Program „Felelős állattartás” témaköré-
ben benyújtott pályázatunk alapján megítélték meg az ivarta-
lanításra és a mikrochipes megjelölésre kért támogatást. A közel 
1 millió forint már meg is érkezett számlánkra, amelynek fel-
használására Dr. Cseh Kornél állatorvossal kötöttünk együttmű-
ködési szerződést. A következő hónapokban az állatorvos fel-
veszi a kapcsolatot azokkal az érintettekkel, akikkel a pályázat 
benyújtásakor már nevesítve együttműködtünk.

Fekete Péter kulturális államtitkár úrhoz benyújtott kérel-
münk alapján Magyarország Kormányától kulturális és kommu-
nikációs célokra (rendezvényekre és helyi sajtó költségeire) kap-
tunk 5 millió forint támogatást.

A Magyar Falu Program „Kistelepülési önkormányzati 
rendezvények támogatása” című kiírásra benyújtott igénylésük 
alapján 1 millió forint támogatásban részesültünk. Az összeget 
rendezvényekre és kapcsolódó eszközbeszerzésre lehet elköl-
teni. A mi kérelmünk nagyobbrészt eszközbeszerzést tartalmaz, 
új sörpad garnitúrákat szeretnénk beszerezni a sokat használt és 
sérült korábbiak helyett.

A Magyar Falu Programban az „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” című kiírás keretében az alcsúti te-
mető ravatalozójának felújítására pályáztunk. Azért pályázhat-
tunk, mert bár a temető az egyházak tulajdonában van, a ravata-
lozó épülete külön helyrajzi számon az önkormányzathoz tarto-
zik. A felújítás keretében a meglévő épület előtti térkő burkolat 
tetővel történő fedését terveztük. Ez a rész azonban már túlnyúlik 
magán a ravatalozó épületén, tehát a terület egyházi tulajdon és 
mivel a kiírásban az önkormányzati tulajdon feltételként szere-
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            december 04-05 Dr. Halász György
+36 20 445 6256 

december 12. Dr. Németh Kálmán
+36 30 816 1366 

 
december 18. Dr. Koller István

+36 20 318 8191 
 

december 24. Dr. Cseh Kornél 
+36 70 217 3745 

  
december 26-26. Dr. Kiss Sándor

+36 20 941 1900                  

Állatorvosi ügyelet

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható: 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104
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            2022. 01.01-02 Dr. Halász György
+36/20/445-6256

2022. 01.08-09 Dr. Németh Kálmán
+36/30/816-1366

2022. 01.15-16 Dr. Koller István
+36/20/318-8191

2022. 01.22-23 Dr. Cseh Kornél
+36/70/217-3745

  
2022. 01.29-30 Dr. Kiss Sándor

+36/20/941-1900                  

Állatorvosi ügyelet

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható: 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104

pel, sajnálatosan nem kaptuk meg hozzá a támogatást. A kérel-
münk része volt még a halotthűtő javításának illetve az épületen 
egy ablakcserének a költsége, amely 652 184 Ft összegben került 
jóváhagyásra.

TOP-os pályázat keretében nyújtottunk be támogatási ké-
relmet „Alcsútdoboz település vízrendezése” címmel 70 millió 
forintos igénnyel. A projekt célja a belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése a köz- és magánvagyon megvé-
dése érdekében, mely kiterjed a Bem utcai csapadékvíz elveze-
tési gondok illetve a Bodzás patak, mint befogadó mederkor-
rekciójára. A kérelmünk 100%-ban megkapta a támogatást, a 
projekt megvalósítását 2023.04.01-ig kell megvalósítanunk.

A Vidékfejlesztési Programban „Külterületi utak fejlesz-
tésére” írtak ki pályázatot, amelynek keretében aszfaltburkolatos 
fedés is lehetséges. Így az Alcsútdoboz külterület 018 hrsz.-ú 
(régi Tsz telepen vezet), és 0194 hrsz.-ú (a József A. utcából a 
Diósra vezet) utak felújítására kértünk támogatást, összesen 34,7 
millió forint értékben. Örömmel látjuk, hogy a pályázat státusza 
az elektronikus felületen már támogatottként szerepel.

Az előző évekhez hasonlóan idén is benyújtottuk kérel-
münket a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásához kapcsolódó pályázatra. A kérelmünk ked-

3vező elbírálást kapott, így 102 m  tűzifát tudunk kiosztani a kérel-
met benyújtó illetve a jogosultsággal bíró lakosainknak. A fa 
kihordása folyamatban van.

A HIVATALI MUNKA

A közös hivatal tevékenységének fontos kritériuma a polgárbarát 
működés. Tapasztalataim szerint ez jól működik nálunk, hiszen 
kollégáinkhoz szívesen jönnek ügyes-bajos dolgaikkal a falube-
liek, és nagy többségében elégedetten is távoznak a hivatalból. A 
köztisztviselőink szakmaiságban is naprakészek, amit a belső el-
lenőrzési pozitív megállapítások is igazolnak. Köszönet illeti 
ezért valamennyi munkatársunkat és Jegyző urat, a hivatal ve-
zetőjét.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI MUNKA

Képviselő-testületünknek továbbra is az a célja, hogy még él-
hetőbb és komfortosabb legyen településünk, jó gazdái legyünk 
természeti és épített értékeinknek. Képviselőink a közös terve-
zéseknél és a döntéseknél minden esetben a faluközösség érde-
keit tartják szem előtt. Tiszteletdíj felajánlásaikkal pedig a helyi 

civil csoportokat, közösségi programokat támogatják.
Köszönet támogató hozzáállásukért, a faluért vállalt plusz 

feladataik ellátásáért.

2022.ÉVI TERVEINK A MÁR ELNYERT PÁLYÁZATI 
FORRÁSOK ALAPJÁN

A 2021-ben elnyert 15 milliós Belügyminisztériumi támogatás 
+5 milliós önerő révén a fölszegi falurészen folytatjuk a járda 
felújítását, a felcsúti faluvégtől a középső buszmegállóig. To-
vábbá a József Attila utcában a jelenleg füves járdaszakaszt épít-
jük ki térkő burkolattal. Az összegből mintegy 1,5 km hosszan 
lesz járdakorszerűsítés a gyalogosok közlekedésének támoga-
tása céljából.

„Alcsútdoboz település vízrendezése” című, 70 millió fo-
rint támogatással rendelkező program megvalósítása vagy annak 
elkészítése (közbeszerzés lebonyolítása).

Doboz falurészen a Jókai utcából a Csere dűlőig vezető 
földutak felújítása.

A Vis maior támogatás keretében a Fenyves utcában a 
megsüllyedt partfal helyreállítása (csökkentett tartalommal, te-
kintettel a csökkentett támogatási összegre).

A 2021-ben halasztott fejlesztések megvalósítása: a 
Sportcsarnok Közösségi Színtér belső felújítása, a Szolgálati la-
kás kialakítása az orvosi rendelő tetőtér beépítésével, óvodai tor-
naszoba megépítése, mini bölcsőde megépítése.

Kedves Helybéliek!

Megköszönve eddigi támogatásukat, a továbbiakban is arra kér-
jük Önöket, hogy legyenek partnerek a tervek megvalósításában! 
Bízunk benne, hogy véleményükkel, javaslataikkal és aktív köz-
reműködésükkel a jövőben is aktív részesei lesznek a falu továb-
bi erősödésének, gyarapodásának!

Tóth Erika
polgármester

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében
tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

BÉRES ILONÁT
84. születésnapja alkalmából

BENKŐ JÓZSEFET 
83. születésnapja alkalmából

Szoldinger Istvánné szül. Lengyel Ibolyát
81. születésnapja alkalmából

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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A Háromhárs Óvoda hírei

Elérkezett december. Közeledett az év legszebb ünnepe, a kará-
csony. A gyermekek már egy ideje erre vártak. Erről beszéltek, 
hogy milyen szép karácsonyfájuk lesz, de legfőképpen, hogy mi-
lyen ajándékot szeretnének kapni. Adventi koszorút készítet-
tünk, amin a megfelelő számú gyertyát gyújtottuk étkezéskor, és 
gyakran számoltuk, hogy hányat kell még aludni a nagy napig.

De a gyerekek nem csak otthon kapnak ajándékot, hanem 
itt az óvodában is. Mi óvó nénik napokig az interneten böngész-
tünk, keresgéltük a legmegfelelőbb játékokat. Olyat, amit szeret-
nek, de már hiányos vagy megrongálódott, és olyat is, ami újdon-
ság és változatos lenne számukra, valamint fejlődnek is általa. 

Az ünnepre hangolódást a dekorációval kezdtük. Az 
egész óvoda téli és kimondottan karácsonyi díszbe öltözött kívül-
belül. Minden csoportban karácsonyi énekeket, verseket tanultak 
a gyerekek. Karácsonyfát és ajándékokat rajzoltak, színeztek, 
festettek, vagy színes lisztgyurmából formáztak.

Elérkezett huszadika, az ünnep napja! A gyerekek és a 

felnőttek testben és lélekben egyaránt ünneplőbe öltözve érkez-
tek. Mindegyik csoportban állt már a feldíszített karácsonyfa. Tíz 
órakor minden óvodás és felnőtt a kismadár csoportba gyűlt 
össze. Legelőször a kiscsoportosok mondták el, hogy mit tanul-
tak erre a szép ünnepre. Őket a középsősök követték, a nagy-
csoport zárta a sort. Végül közösen énekeltünk mindenki által 
közismert dalokat, közben a felnőttek csillagszórókkal kápráz-
tatták el a gyerekeket, ezzel is fokozva a várakozás hangulatát. 
Mivel türelmünk véges, benéztünk a Tulipán csoportba, hogy 
megérkezett-e már a Jézuska. A gyerekek örömmel kapták fel a 
nekik tetsző játékot és önfeledt játékba kezdtek. Megtekintettük 
a Pillangó csoport ajándékait is, és mire visszamentünk a Kis-
madár csoportba ott is dugig volt rakva a fa alja játékkal.

Minden kisgyermek örömmel foglalta el magát az őt ér-
deklő játékkal, és abba sem akarták hagyni a játékot még akkor 
sem, amikor eljött az étkezés ideje. Ebéd után boldogan és ki-
merülten hajtották álomra fejüket. 

Némethné Galler Valéria óvónő

Kis karácsony, nagy karácsony

A karácsonyi készülődéshez a mézeskalács-sütés ugyanúgy hoz-
zátartozik, mint a karácsonyfa díszítés. Nálunk az óvodában de-
cember 11-én, szombaton sütöttünk mézeskalácsot közösen a 
gyerekekkel.

A mézeskalács sütemény a karácsonyi ünnepi időszak  
egyik hagyományos édessége. A tésztát a dajka nénik segítsé-
gével már egy nappal előbb összegyúrtuk, és a hűtőbe raktuk 

pihenni. Másnap mondókák kántálása közben nyújtottunk ki, és 
ki-ki kedve szerint formázta. Miután kisültek a sütemények, kez-
dődhetett a díszítés. Ez volt az alkotás fénypontja! A gyerekek 
nem csupán a szokásos tojáshabbal, de szebbnél szebb cukor-
díszekkel rakhatták ki süteményüket.

A nem csak szép, de finom sütemények közül mindenki 
kedvére kóstolhatott, sőt még haza is vittek néhány díszesebbet 
az otthoni fenyőfára. 

Harsányi Anita

Mézeskalácsot sütöttünk

Az idén úgy, mint a tavalyi évben a vírushelyzet miatt éppen csak 
benézett az óvodába a Mikulás bácsi, de az ablakból sikerült ki-
csit elbeszélgetnünk vele.

Már két hete róla beszélgettünk a gyerekekkel, énekeket 
és verseket tanítottunk nekik, melyeket kicsik és nagyok egy-
aránt hangosan mondogattak a várakozás közben. Mikulás bácsi 
nagyon megdicsérte a gyerekeket, mindenki jól viselkedett az 
idei évben.

Tartalmas mikuláscsomaggal ajándékozta meg a gyere-
keket, és megígértette velünk, hogy jövőre is ilyen ügyes, okos és 
jól nevelt gyerekekkel várjuk, mint az idén. 

Mikulás érkezett az óvodába
Mát több éve annak, hogy a Leader programban az óvodai ját-
szóterek fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra támogatási kérel-
met nyújtott be Önkormányzatunk, de az elbírálás sokáig váratott 
magára. Októberben végre megszületett a támogató határozat és 
karácsonyra megvalósulhatott a kívánságunk!

Hálásan köszönjük óvodánk gyermekeinek nevében Pol-
gármester Asszonynak a kitartó pályázati munkáját, és a kivite-
lező szakembereknek a játszótér megépítését!

A szabványos, esztétikus udvari játékokat boldogan vet-
ték birtokba gyermekeink.

Ezúton szeretném megköszönni óvodánk gyermekeinek nevé-
ben Komáromi Nándornak, Bencze Ágnesnek és Szabó Ildikó-
nak a mikulás ünnepre, és Jäger Juditnak a karácsonyi játék-
vásárláshoz nyújtott támogatását!

Tisztelettel kívánunk Önöknek és családjaiknak kellemes 
ünnepeket és boldog újévet!

Óvári Zsoltné

Köszönetnyilvánítás

Új játszóteret kaptunk
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Nagy dolognak tartom, hogy egy művé-
szeti csoport az ezerötszáz lelkes települé-
sünkön ilyen hosszú ideig fenn tudott ma-
radni, és úgy, hogy évről-évre sikerült fej-
lődni, előrelépni is. A 2001. április hónap-
ban történt megalakulás óta a tagság egy 
része cserélődött, volt karnagyváltás, és 
sok-sok fellépés, szolgálat helyben, a kör-
nyéken, és távolabbi településeken is. Ki-
alakult egy széles „repertoár”, felerész-
ben világi, felerészben egyházi művek-
ből. Épült kapcsolat más énekkarokkal, 
zengtek az arborétum kápolna falai a ba-
ráti kórustalálkozókon. Több országos 
rendszerű minősítésben is részt vett az 
Echo, 2004-ben Ezüst, 2008-ban Arany, 

2013-ban Gálakórus fokozatot elérve. A 
rendszeres próbák, a kitartó gyakorlások, 
és a szükséges pályázati források révén az 
énekkar előadásában három CD felvétel 
is születhetett. A zenei eredményeken túl 
talán nagyobb szó az, hogy az énekes csa-
pat közösségként is megállta helyét, nem-
csak énekelni, de együtt lenni is szeretnek 
a kórustagok. Az Echo 2005. évben ki-
emelkedő művészeti teljesítményéért a te-
lepülés polgármesterétől megkapta az Al-
csútdoboz Községért kitüntetést. A 2021. 
decemberében az alcsútdobozi katolikus 

teplomban tartott jubileumi hangver-
senyük színvonalas műsora dícsérte az 
énekeseket, és megmutatta a karnagy 
szakmai igényességét is. Mindezek felett 
az ökumenikus összetételű közösségben 
az Úr jelenléte is bebizonyosodott, olyan 
szép harmóniában szóltak a kórusművek 
és a dalok. Mindannyiunk örömére kívá-
nom, hogy legyen gazdag áldás a munká-
jukon, legyen még sok évforduló a kórus 
életében!

Tóth Erika

20 ÉVES AZ
ALCSÚTDOBOZI ECHO
KAMARAKÓRUS
„A zene múlhatatlan része az egész
emberi műveltségnek, és olyan lelki
táplálék mely semmi mással nem
pótolható.” Kodály Zoltán

Szentestéhez közeledve már tizedik alkalommal invitálta az Al-
csútdobozi Echo Kórus és a FATEV Polgári Egyesület közös ün-
nepvárásra településünk lakosait a faluközpontba, a Betlehemi 
jászol köré. A szép számú résztvevő igazi adventi lelkülettel éne-
kelte az ismert zsoltárokat, dícséreteket, Jézus születéséről bibli-
ai részlet is elhangzott. A program végén a kórus köszönetet ka-

Szabadtéri ünnepvárás pott a szervezésért, de igazság szerint Dr. Gulyás Lászlóné Mar-
csit illeti a hála, hiszen annak idején ő volt a megálmodója és 
szorgalmazója, és a mai napig ő a leglelkesebb motorja e közös-
ségi eseménynek. Köszönjük neki a hagyományteremtést, min-
den jelenlévőnek pedig a partnerséget, a részvételt!

Tóth Erika

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr kezdeményezésére 
2021. december 5-én a határon túli magyarsággal való összetar-
tozást közös almafa ültetéssel fejeztük ki, oly módon, hogy az ül-
tetés egy időben történt Alcsútdobozon és a kárpátaljai testvér-
településünkön, Ráton is. Választókerületünk minden testvér-
kapcsolattal rendelkező településén hasonló módon zajlott a 
nemzeti összetartozásnak ez a szimbolikus kifejezése. Mi a Jó-
zsef Nádor Iskola udvarában találtunk igazán jó helyet a három 
almafacsemetének, ahol a gyerekek, a jövő nemzedéke helyben 
is megismerheti és évtizedekig jelképesen is átélheti az elszakadt 
magyarokhoz való tartozás érzését, és ösztönzést kap a kapcsola-
tok további építéséhez. (És reméljük, itt a fákon megtermő gyü-
mölcs sem vész majd kárba.)

Tóth Erika

Közös almafaültetés


