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Zenés nap az óvodában

Palotás tánc
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A József Nádor Általános Iskola
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hírei, eseményei 

Aki az alcsútdobozi iskolába jár, nem unatkozott február hónap-
ban, mert nagyon sok programot kínáltunk a gyerekeknek. Tudo-
mányosan kísérleteztünk február másodikán a macikkal, hatodi-
kán 40 diákot vittünk Eplénybe síelni, majd megrendeztük 12-én 
a farsangi mulatságot is. A hónapot pedig a Budai Fonóban zártuk 
a Culrure43 program szervezésében. Ezekből állítottunk össze 
egy kis élménybeszámolót, olvassák szeretettel!

Macik az iskolában

Február másodikán ismét macik lepték el az iskolát, mi pedig 
nagyon örültünk, hogy újra velünk lehetnek a kis kedvenceink. 
Évek óta ápoljuk a macikkal azt a néphagyományt, amihez egy 
télvégi időjósló hiedelem kötődik. Ha a téli álmot alvó macik 
ezen a napon kibújnak a barlangjukból és meglátják az árnyé-
kukat, akkor visszabújnak, mert még sokáig tart a tél. Ha viszont 
borús idő van, akkor kint maradnak, mert úgy érzik, hamarosan 
vége lesz a télnek. A macigyűlésen megállapítottuk, hogy bizony 
van árnyék, ezért még várat magára a tavasz. Az egy évig lustál-
kodó macikat jól megmozgattuk a macitornán, de volt macimé-
rés és rajzverseny is. Megleptük a gyerekeket macis sütivel, mé-
zes mackóval és persze sok-sok gumicukorral! Ezen a napon ve-
lünk ülhettek a kis és nagy brumik az osztályteremben és öröm-
mel hallgatták, hogy még a hangszórókból is macis dalok szóltak 
a tiszteletükre. Iskola után fájó szívvel raktuk vissza őket otthon a 
polcra, de jövőre újra találkozunk! 

Szanyiné Halgancz Teréz

Sport43 – ingyenes síelés Eplényben
 
Magyarország kormánya ingyenes síoktatást biztosít általános 
iskoláskorú gyermekeknek a Sport43 program keretében. Ezt a 
lehetőséget megragadva szerveztem meg február 7-re az utazá-
sunkat. A program keretén belül biztosították számunkra az in-
gyenes pályahasználatot az oktatás során, teljes sífelszerelést, 
szakképzett oktatókat és nem utolsósorban forró teát és fánkot. A 
szülőknek csak az útiköltséget kellett fizetniük. A programra je-
lentkezhettek síelni nem tudó és felszereléssel nem rendelkező 
tanulók is. Szakképzett síoktatók segítették a gyerekeket az okta-
tóterületen, melyen több mint 70 percet tartózkodtak. Három 
kezdő csoportban zajlott az oktatás. Akik még nem síeltek, meg-
ismerkedtek a síelés alapjaival. Kipróbálhatták magukat a havon 
és kis tapasztalatot gyűjthettek erről a téli sportról.

A síelni tudó nebulók átmehettek a nagy pályára és ott él-
vezhették a síelés minden örömét. A 700 m-es csáklyás felvonó 
használatával feljutottak a pálya tetejére és onnan siklottak a 
mélybe.

Aznap reggel esőre és erős, metsző szélfújásra ébredtünk. 
Nem voltam biztos benne, hogy el tudunk indulni. Volt részünk 
napsütésben, hóesésben és szélfújásban, de végül egy nagyon 
tartalmas és élménnyel teli napot tölthettünk el Eplényben.

         
Adravecz Tünde 

Vadnyugati hangoskodással űztük el a telet

Mertünk nagyot álmodni és a járványügyi szabályok betartásával 

megrendeztük a farsangi mulatságot. Nevelőtestületünk először 
gondolkodott projektben, melynek hatalmas sikere volt. Jöttek a 
gyerekek, felnőttek farmerben, kockás ingben, kalapban, cow-
boy-nak, cowgirl-nek, seriffnek, banditának öltözve, mert vad-
nyugati hangulat volt a téma. A háttérdekoráció, a színek, a tom-
bolaszelvények, mind ezeket idézték meg és örültünk, hogy a 
szülők is jelmezben érkeztek a rendezvényre. A végzős diákok 
palotás táncával nyitottuk meg az előadássorozatot, melyet a ta-
nárok country zenekara követett. Mindenki country táncot tán-
colt, a zenei választás és a koreográfia különböztette csak meg 
őket. Felcsendült a Drága otthon, a Vidéki kislány, a Postakocsi 
és a Lili baba vadnyugaton magyar slágerek, illetve a Cotton Eye 
Joe, Chattanhoochee, a Country Roads külföldi slágerek zenéi. A 
gyerekek nagyon ötletes táncokkal álltak színpadra, melyet sze-
retnék megköszönni a felkészítőiknek.

Meglepetés műsorral is szolgáltunk. A „Köszönjük Ma-
gyarország” program keretében volt vendégünk a Bab Társulat, 
akik egy 50 perces műsorral szórakoztattak minket. A vicces, és 
rendkívül látványos előadás, melynek címe: Ajaj, jön a török! 
Vagy a farkas! - nagy sikert aratott.

Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát 
ezen a rendezvényen, találkozunk legközelebb a tavaszköszöntő 
„Nádorfeszten”. 

Keindl Zoltánné
   

Culture43 – ingyenes néptáncoktatás a Fonóban
 „Kicsi nekem ez a ház, kirúgom az oldalát!” 

A szülői munkaközösséggel úgy döntöttünk, hogy ha a nagyob-
bakat ingyenes síelésre visszük, vigyük a kisebbeket ingyenes 
néptánc foglalkozásra a Budai Fonóba. Bevallom még nem jár-
tam ott, pedig nagyobb gyermekeimtől sokat hallottam róla, mert 
ők heti rendszerességgel táncoltak ott szerda esténként. Ennek a 
helynek varázsa van, mondták, falait átitatta a népzene, a népdal, 
a népijáték és a néptánc. Ezek ismeretében izgatottan szerveztem 
ezt a programot, és tettem be karaktercipőmet a táskámba. Elő-
ször 20 fővel terveztünk, de a hatalmas túljelentkezést figye-
lembe véve két csoportra regisztráltunk, így 40 fővel indultunk a 
fonóba. És való igaz, amikor beléptem és meghallottam, hogy 
népzenészek köszöntenek minket élő zenével, igazán melegség 
töltötte el a lelkem. Amerre néztem népi motívumok voltak a fa-
lon, tulipános ládákon ültünk a táncteremben, táncosok képei dí-
szítették a falakat. Két mosolygós fiatal néptáncoktató fogadott 
bennünket, akik Szatmári verbunkkal és friss csárdással moti-
váltak minket a táncba. Megtanultunk csujjogtatni, játszottunk 
cinegéset, táncoltunk moldvai pálmácskát, megismerkedtünk a 
népi hangszerekkel, mint a nagybőgővel, népi brácsával, népi he-
gedűvel. Játszottunk héjás és pékes népijátékokat. 60 perces volt 
a néptáncfoglalkozás, de valamennyien úgy éreztük, hogy szíve-
sen maradtunk volna még. Sebaj, folytatjuk a táncolást az iskola 
tánctermében!

Keindl Zoltánné

KALANDOKKAL TELI VOLT A FEBRUÁR
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

Március 2-án, hamvazó szerdán elkezdődik az idei nagyböjt. Fe-
renc pápa erre a napra felhívással fordult hívők és nem hívők felé. 
Azt kérte még az ukrajnai háború kitörése előtt, hogy hamvazó-
szerdán tartsunk böjti napot a békéért. A hívőket pedig külön bíz-
tatta, hogy szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek. 

Milyen hatása lehet az orosz ukrán helyzetre, ha böjtö-
lünk és imádkozunk? (Mi mást nem is nagyon tudunk tenni a 
konfliktus megoldására, ha fegyvert ragadnánk, csak tetéznénk a 
bajt.) A Bibliában olvashatjuk Jézusnak egy csodatette kapcsán 
(Márk 9, 14-29), hogy az apostolok próbáltak megszabadítani 
egy gonosz lélektől megszállott ifjút, de nem sikerült nekik. Vé-
gül Jézus űzte ki a tisztátalan lelket a fiúból. A tanítványok kérdé-
sére, hogy nekik miért nem sikerült, azt válaszolta, hogy „ez a 
fajzat nem megy ki másként csak imádság által” (másik fordítás-
ban „csak imádság és böjt hatására”). Jézus életét nyomon kö-
vetve az evangéliumokban látjuk, hogy ő milyen szoros kap-
csolatban van a Mennyei Atyával. Számos esetben olvashatjuk, 
hogy imádkozik, sőt van, hogy az egész éjszakát imádságban töl-
ti. Nem váratlan ennek alapján, hogy minden estben meg tudta 
gyógyítani a betegeket, fel tudta támasztani a halottakat, meg 
tudta szabadítani a megszállottakat. Nekünk is mondja, amit a 
megszállott fiú apjának: „Minden lehetséges annak, aki hisz!”

A történelem folyamán végigtekintve is láthatjuk, hogy az 
előbbi idézet hányszor valósággá vált. Szent Genovéva és társai 
imái megmentették Párizst a hunok támadásától. Szent Johanna 

Böjti nap a békéért

Március második szerdáján, 9-én az elmúlt harminc évben már-
cius hónapban elhunytakért lesz bemutatva a szentmise, mely es-
te fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templom meletti 
közösségi házban (a templom felújítása miatt).

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

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!

Alcsútdobozi Római Katolikus Egyházközség

Tisztelt alcsútdoboziak!

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Az országgyűlési képviselők választásának és az országos nép-
szavazásnak az időpontja:

2022. április 3. 6-19 óra között.
Fejér megye 03.sz. választókerület Alcsútdoboz település szava-
zókörei:

01. sz. szavazókör címe: Alcsútdoboz, Szabadság u. 
105. (Általános Iskola)

02. sz. szavazókör címe: Alcsútdoboz, József A. u. 5. 
(Polgármesteri Hivatal)

A szavazás feltétele a személyazonosság igazolása, az 
alábbi okmányok valamelyikének bemutatásával: 

ź érvényes személyazonosító igazolvány vagy
ź érvényes útlevél vagy
ź vezetői engedély vagy

ź a lakcímet és a személyi azonosítót tartalmazó személyi 
igazolvány

Az országgyűlési választáson és az országos népszavazáson be-
nyújtható kérelmek elektronikus úton elérhetők a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda honlapján: https://www.valasztas.hu/kerelmek-
magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek, vagy papír alapon 
a Polgármesteri Hivatalban is biztosítjuk.

Egy adott kérelem az országgyűlési képviselő-választásra 
és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell 
külön-külön kérelmet benyújtania a két választási esemény vo-
natkozásában. 

Mozgóurna igénylése 

Ha a szavazópolgár az egészségi állapota vagy fogyatékossága 
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna 

személyében Isten egy tanulatlan, hadászatban képzetlen, de 
benne hívő lány által vezette győzelemre a francia sereget a hódí-
tó angolokkal szemben. Az Egyesült Államok elnökei, köztük 
Abraham Lincoln többször felszólították az ország lakóit nem-
zeti böjtre és imádságra a polgárháborúk idején, és ennek meg is 
lett az eredménye. 

Jézus azt mondja nekünk, ha csak akkora hitünk lesz is, 
mint a mustármag, az hegyeket tud megmozgatni. Péter apostol, 
míg Jézusra tekintett, tudott a vízen járni, amikor pillantását a taj-
tékzó vízre vetette, elkezdett süllyedni. Mi tartsuk tekintetünket 
Jézuson, mert ő meg tudja könnyíteni böjtünket, és megválaszol-
ja imádságunkat. Lehet, hogy nem mindig azt adja, amit kérünk, 
de biztos csak olyat, ami az üdvösségünket szolgálja.

Ajánlom a fenti témában Derek Prince-nek A történelem formá-
lása ima és böjt által című könyvét. Tőlem kölcsönözhető.

Dr. Cseh Kornél
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ISTEN ÉLTESSE 
SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége
nevében tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük:

Takács Jánosné
szül. Gyökeres Etelt

97. születésnapja alkalmából

Hanák Mihályné
szül. Csadó Magdolnát 

88. születésnapja alkalmából  

Mészáros Elekné
szül. Komáromi Esztert

85. születésnapja alkalmából  

Kiss Sándorné
szül. Vörös Juliannát

83. születésnapja alkalmából

Szakáll Bélát
82. születésnapja alkalmából

Parti Jánosné
szül. Ivicz Erszébetet

80. születésnapja alkalmából

Mindannyiuknak
nagyon jó egészséget

és derűs napokat
kívánunk!

iránti kérelmet nyújthat be. Kérelem benyújtására online mó-
don és papír alapon (személyesen vagy postán) is van lehetőség. 

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához 
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus 
úton legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig kell 
benyújtani, amely időpont 2022.03.30-a.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján a szavazást megelőző má-
sodik napig kell benyújtani, de legkésőbb a szavazás napján 12 
óráig van rá még lehetőség.

Átjelentkezés belföldön 

Aki a szavazás napján a kijelölt szavazókörétől eltérő helyen, de 
Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérel-
met adhat be – online módon, személyesen vagy postán – a lak-
címe szerinti helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irá-
nyuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik 
napon kell megérkeznie a helyi választási irodához, amely idő-
pont 2022.03.25-e. Az átjelentkezéssel a megadott magyaror-
szági településen lehet szavazni, a lakcím szerint szavazólapon.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételre nyújthat be kérelmet, a lakcíme 
szerinti helyi választási irodába. A külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást meg-
előző 9. napon kell megérkeznie, amely időpont 2022.03.25-e.

A látássérült választópolgár szintén a helyi választási 
irodában igényelheti a Braille-írással ellátott szavazósablont, 
legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon.

Magyarország Alaptörvénye szerint minden nagykorú 
magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési 
képviselők – a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek, valamint az európai parlamenti képviselők – választásán vá-
lasztó és választható legyen.

Az országgyűlési választáson és az országos népszava-
záson minden nagykorú (18 év feletti, vagy házassággal nagy-
korúvá vált 16 éven felüli) magyar állampolgár részt vehet, kivé-
ve azokat, akiknek bíróság korlátozta a választójogát gondnok-
sági eljárásban, vagy büntetőeljárásban.

Tóth Erika polgármester
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés

Településünk Képviselőtestülete 2022. február hónapban két al-
kalommal tartott ülést, melyen az alábbi fontosabb döntések szü-
lettek.

A Fenyves (volt Úttörő) utcában az útpálya süllyedése mi-
att közterület rehabilitáció - támfal építés és útfelújítás- vált 
szükségessé, amelynek megvalósítása érdekében még korábban 
vis maior kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. Ez 
a pályázatunk csökkentett összegű támogatást kapott, amelyből a 
támfal, úgynevezett cölöpfalas stabilizálás megoldással oly mó-
don kivitelezhető, amely nem jár épületbontással. A cölöpfal épí-
téséhez szakmailag erre specializálódott cégektől árajánlatokat 
kértünk be, amelyek közül a legkedvezőbb ár/érték arányú aján-
lat elfogadása mellett döntöttünk. A kivitelezési szerződésben a 
munka elkezdését március hónap 28. napjában, a teljesítési határ-
idejét 2022.április 30. napjában határoztuk meg.

Ezzel párhuzamosan döntött a Testület arról, hogy az út 
felújítása érdekében újabb pályázatot nyújtunk be a BM „önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
felhívására. Amennyiben kérelmünk kedvező elbírálást kap, a 
cölöpfal mellett még a nyár folyamán megtörténhet az út felújí-
tása is.

Elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi költség-
vetése, amelynek főösszege 636 millió forint. Ennek az összeg-
nek egy része az előző évről áthúzódó, feladattal terhelt tétel, má-
sik része pályázati forrás fejlesztések, beruházások megvalósí-
tására, további jelentős része pedig működésre és a falu min-
dennapos üzemeltetésére fordítható. Az előző évekhez képest 
számottevően emelkedett az állami támogatás, így mintegy 
9.700.000 Ft összegű plusz támogatással tervezhettünk. Az álla-
mi támogatásokon belül legjelentősebb változás a köznevelési 
feladatokra kapott támogatás növekedése, ezért az óvodai fela-
datellátás költségeihez a korábbiaknál kevesebb saját forrást kell 
biztosítanunk. Az idei évben a minimálbér 200.000 Ft/hó, a ga-
rantált bérminimum 260.000 Ft/hó, míg a közfoglalkoztatási bér 
100.000 Ft/hó összegre változott. Az önkormányzati foglalkoz-
tatottak illetménye ezek figyelembevételével került betervezés-
re. Az elfogadott költségvetési rendelet tartalmazza, hogy a ter-
vezett kiadásokat fedezik a működési és felhalmozási bevételek. 
Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével idén 
sem számol.

Jóváhagyta a Testület a Felcsúti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2022. évi költségvetésének tervezetét. A Költségvetési 
törvény alapján a Közös Hivatalt megillető állami támogatás 
összege 140.681.138 Ft. A székhely település iparűzési adóerő-
képessége miatt azonban, beszámítás címén a teljes összeg elvo-
násra kerül. Így a Közös Hivatal költségvetésében a 2022. évi 
állami támogatás összege az előző évek gyakorlata szerint a 
székhely önkormányzat által finanszírozandó tételként került ter-
vezésre. A bevételi oldalt növeli az önkormányzatok lakosság-
szám-arányos hozzájárulása, amely Alcsútdobozt évi 8,5 millió 
forinttal terheli.

A Közös Hivatal költségvetésében a legnagyobb tételt a 
bérjellegű kiadások jelentik, a 7 település 24 fő köztisztviselő-
jének foglalkoztatása miatt. A törvény szerinti illetményeket 
emelt összegű illetményalappal terveztük, mivel szükségesnek 
ítéljük a köztisztviselői bérek szintentartását a környező telepü-
lések már magasabb, vagy ebben a költségvetési évben szintén 
emelésre kerülő béreihez viszonyítva. Dologi kiadásként a szak-

mai feladatok maradéktalan ellátásához szükséges minimális ki-
adások kerültek tervezésre. Az idei évben az Országgyűlési vá-
lasztások miatti kiadások is jelentkeznek, melynek bevételi olda-
lon a teljes összege tervezésre került.

Elfogadásra került a Vagyonnyilatkozatokat-ellenőrzési 
és Összeférhetetlenségi Bizottság beszámolója a polgármester és 
a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesí-
téséről. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 39. § értelmében az önkormányzati kép-
viselő a választást követő 30 napon belül, majd ezt követően min-
den év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkoza-
tot köteles tenni. A képviselőknek saját vagyonnyilatkozatukhoz 
csatolni kell a velük közös háztartásban élő házastársuknak vagy 
élettársuknak, valamint gyermeküknek vagyonnyilatkozatát is.  
Varga Ferenc a Bizottság elnöke tákjékoztatást adott arról, hogy a 
képviselők a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget 
tettek, leadták a vagyonnyilatkozataikat, melyek átvételéről iga-
zolást kaptak. A Bizottság a kötelezettség teljesítéséről szemé-
lyenként határozott.

Határozatot hozott a Testület a 811 jelű főúton a „Vára-
kozni tilos” közlekedési tábla felülvizsgálatának és bevonásának 
kezdeményezéséről. A 811 jelű másodrendű főút felújításának 
során az Alcsútdoboz Szabadság út 122/4 és 122/24 hrsz-ú ingat-
lanok közötti szakaszon „Várakozni tilos” közlekedési tábla ke-
rült kihelyezésre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei 
Kirendeltségének jelzése alapján a tiltó tábla kihelyezését az au-
tóbuszmegálló környéke illetve az emelkedő domborzati fekvés 
indokolta. A határozatban önkormányzatunk amellett foglalt ál-
lást, hogy a település főútján (Szabadság utca) még további négy 
autóbuszmegálló van, így csupán az egy helyen érvényesített til-
tás nem indokolt. A határozatba foglalt kezdeményezést a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Vezetősége felé továb-
bítottuk, kérve a tábla bevonását.

Döntés született arról, hogy az Alcsútdoboz, 84/7 hrsz.-ú 
2kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 1991 m  nagyságú terület 

bérbeadásáról pályázatot ír ki az önkormányzat. Az ingatlanra a 
korábban megkötött ingatlanhasznosítási szerződés 2021.12.31-
én lejárt, a fenti határozatával a további bérbeadási szándékát 
nyilvánította ki a Testület. A pályázat meghirdetésre került a köz-
ség hirdetőtábláján és a www.alcsutdoboz.hu című honlapján.

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testü-
lete arról is döntött, hogy részt kíván venni a 2022. évi ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton, mivel a magas víz- 
és csatornadíjat alkalmazó szolgáltatási területeken mód van ar-
ra, hogy a díj csökkentésre kerüljön állami kompenzáció útján. A 
pályázati kérelmet a több települést ellátó víz- és csatornamű ese-
tén egy önkormányzat nyújthatja be. A Fejérvíz Zrt. javaslata 
alapján mind a víz-, mind a csatornadíj esetében a pályázó gesz-
tor Alcsútdoboz.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
24.§ (1) bekezdése szerint, a települési szavazókörök szavazat-
számláló bizottságának tagjairól hozott döntést a Testület. A tör-
vény alapján a bizottságok tagjaira a Helyi Választási Iroda veze-
tője – a jegyző – tesz indítványt, melyhez módosító javaslat nem 
nyújtható be. A bizottságok tagjait települési szinten és egy sza-
vazással kell megválasztani, mely könnyebbé teszi szükség ese-
tén a tagok átcsoportosítását az egyes bizottságok között. 

Az előterjesztés előkészítése során az indítványozott ta-
gokkal az egyeztetés megtörtént, előzetesen mindenki vállalta a 
megbízatást. A javasolt illetve megválasztott bizottsági tagok kö-
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zül sokan a korábbi választásokban már részt vettek, gyakorlott 
személyek. A település mindkét szavazatszámláló bizottsága 3-3 
választott tagból áll, melyet kiegészít a pártok által delegált tagok 
köre azzal, hogy a szavazókörökben a választás napján minimá-
lisan öt fő a bizottság létszáma. A szükséges létszám érdekében 
így megfelelő számú póttag választása is szükséges volt.

Egyéb információk

Február 3-án került sor a 8111-es jelű út Alcsútdoboz és Tabajd 
között megújúlt szakaszának ünnepélyes átadására. A felújított 
szakasz hossza 4.7 km, mely az elöregedett kopóréteg lemarását 
követően új aszfaltburkolatot kapott, a meglévő autóbuszmegál-
lók peronjai új burkolatot kaptak, két helyen új gyalogosátkelő-
hely létesült. A felújítás hazai forrásból, a Magyar Falu Program 
keretében valósult meg, mintegy 400 millió forintból. 

Február 8-án a „Zártkertek fejlesztése” című, 2020-ban 
megvalósított pályzatunk helyszíni ellenőrzése zajlott. A Bethlen 
Gábor Alapkezelő által végzett ellenőrzés kiterjedt a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását igazoló elektronikus és papír ala-
pú dokumentációra, valamint a megvalósított fejlesztés szemre-
vételezésére. A projekt során a Cserhegy, a Kishegy és a Rézhegy 
zártkertekben az utakat újítottuk fel, a Dióson gyümölcsfa tele-
pítést végeztünk. A helyszíni szemle jegyzőkönyvének megál-
lapítása szerint a támogatás felhasználása szabályosan történt, el-
marasztalást nem kaptunk.

Február 17-én került sor a Magyar Állam által ingyenes 
tulajdonba adásra kijelölt állami tulajdonú ingatlanok – konk-
rétan az Alcsútdoboz 0174 helyrajzi számú, és a 0100 helyrajzi 
számú utak –, Alcsútdoboz Település Önkormányzat részére tör-
ténő birtokba adására. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a 

Magyar Falu Program hosszú távú településfejlesztési program-
jának hatékony megvalósítása érdekében bonyolította le a va-
gyonátadást. A vagyonelemek 2022. január 1. napjától ingye-
nesen, nyilvántartási értéken kerültek a Kormány határozatában 
megjelölt önkormányzatok tulajdonába.

Tóth Erika polgármester

TAVASZI HULLADÉKGYŰJTÉS

Tegyük közösen kulturáltabbá,
gondozottabbá környezetünket!

A téli hónapokban a közterületeinken (utcáinkon, 
árkokban, parkokban, erdőszéleken) felhalmozódott 

szemét eltüntetése érdekében Önkormányzatunk 

2022. március 25-én 9-12 óra között
hulladékgyűjtési akciót hirdet.

, 
A gyűjtéshez műanyag zsákokat biztosítunk a közös 
programba bekapcsolódóknak, melyek 8.30 ótáról 

átvehetők a Polgármesteri Hivatalnál.

A megtelt zsákok begyűjtésére
12 és13 óra között kerül sor.

 
Együttműködésüket előre is köszönjük!

SMS-ben is lehet csekket
kérni a gépjárműadó
befizetéshez
A gépjárműadót a 410-es adónemkódra töbféleképpen is be le-
het fizetni, például postai csekken vagy átutalással a NAV 
10032000-01079160 számú, Belföldi gépjárműadó bevételi 
számlájára.

Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fi-
zetni, SMS-ben is kérhet csekket a 06 30/344 4304 telefonszá-
mon.

Az SMS-be a CSEKK szót, utána egy szóközt, majd az 
adóazonosító jelet kell beírni.   

Az alábbi mintában a  9999999999 számjegyek jelölik az 
adóazonosító jelet az sms szövegében:     

CSEKK[szóköz]9999999999

A CSEKK szó kis és nagybetűvel is írható.

FONTOS!

A szolgáltatást csak természetes személyek vehetik igénybe, 
akik pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek.

Egy naptári évben, egy adóazonosító jellel, ebben a for-
mában maximum kétszer igényelhető csekk.

A benyújtott igényre egy naptári évben 2 gépjárműadó 
csekket postáz a NAV.

A csekket a NAV a bejelentett lakcímre postázza.

Ha Önnek nincs a NAV-nál bejelentett lakcíme, nem igé-
nyelhet SMS-ben csekket.

SMS-ben kizárólag a gépjárműadó befizetéséhez lehet 
csekket kérni, máshoz nem.

További információ a www.nav.gov.hu/ado/gepjarmuado 
tartalomban olvasható.

forrás: Önkormányzat
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Tessely Zoltán Alcsútdoboz országgyűlési képviselője 2010 óta. 
A képviselő a Fidesz-KDNP színeiben 2022-ben is megméretteti 
magát Fejér megye 3-as számú választókerületében. Bár politi-
kusról van szó, nem csak a politikai teljesítményre, hanem az 
emberre is kíváncsiak voltunk.

- Mire a legbüszkébb a 2010 óta eltelt időszakban?
- Sok minden eszembe jut e kérdés kapcsán, de nem sze-

retnék csupán egyetlen konkrétumot kiemelni, hanem minde-
nekelőtt szeretnék rámutatni az összefüggésekre. Bizonyára so-
kan emlékeznek rá, honnan indultunk és hová jutottunk el a mai 
napig. Ezért csak néhány kulcsszót sorolok: őszödi beszéd, ren-
dőrterror, világválság, elvonások, rezsiárak robbanása, vizitdíj és 
kórházi napidíj, eladósodottság, devizahitel-csapda, növekvő 
közterhek, óriási munkanélküliség. Ezek jellemezték a 2010 
előtti kudarcokkal teli időszakot, s ebben a helyzetben vettük át 
az ország irányítását, innen sikerült közösen talpra állnunk, újra-
építettük a gazdaságot, visszaadtuk az emberek hitét és remé-
nyét, na meg a munka becsületét. A kormány és az ország „össze-
kapaszkodásának” eredményeként – a gazdaságélénkítő intézke-
déseknek és az elvégzett munkának hála – elkezdett növekedni a 
GDP, folyamatosan csökkent a munkanélküliség és növekedtek 
a keresetek, megkezdődhetett a magyar családok megerősítése. 
Ezt a folyamatot olyan, soha nem látott jelenség sem tudta meg-
törni, mint a 2015-ben elindult illegális migráció, vagy a 2020-
ban berobbant koronavírus-járvány, amely egészségügyi és gaz-
dasági világválságot okozott. Belegondolni is borzasztó, mi lett 
volna velünk, ha a Gyurcsány-Bajnai-féle kormány idején tör-
téntek volna ezek és nem mostanában, amikor egy stabil és erős 
magyar gazdaság tudott szembenézni a felmerülő problémákkal. 
Így most nem megszorításokról, munkahelyek megszűnéséről, 
elvonásokról, hanem nyugdíjprémiumról, s 13. havi nyugdíjról 
és nyugdíjemelésről; családi adóvisszatérítésről, minimálbér-
emelésről és a 25 éven aluliak személyijövedelemadó mentessé-
géről beszélhetünk. Egy érdekesség: a családi adóvisszatérítés 
keretében február 15-éig, Alcsútdobozon 108.793.355 forint ösz-
szegben összesen 241 fő kapta vissza a tavaly befizetett személyi 
jövedelemadóját. Ugye mennyivel jobb így, mint volt 2010 előtt?

- Helyben milyen eredményekről tud beszámolni?
- Be kell vallanom, rendkívül büszke vagyok rá, hogy kö-

zösen, összefogással tudtunk megvalósítani megszámlálhatatla-
nul sok beruházást az egész térségben és persze, Alcsútdobozon 
is, amelyekkel környezetünk épült, szépült, közösségeink pedig 
erősödtek. Többféle pályázati forrásból nyerhettek a települések. 
Vannak olyan fejlesztések, amelyek sokak életét tették jobbá, 
ilyenek az úthálózati fejlesztések, amelyekből csak tavaly, mint-
egy húsz helyszínen közel tízmilliárd forintból, összesen 66,5 ki-
lométer hosszúságban épültek át útjaink Pannónia Szívében. Al-
csútdobozt két fontos útfejlesztés érintette, amelyek a Váli-völgy 
forgalmát, az M1-es és M7-es autópályák elérését, másrészt 
Csákvár és Székesfehérvár megközelítését tették jóval komfor-
tosabbá. A 811-es út teljes felcsúti és alcsútdobozi átkelési sza-
kaszát, 8111-es utat a 811-es út csatlakozásától egészen Tabajd 
Vál felőli végéig, és Vál átkelési szakaszát is felújítottuk. A 8126-
os út is megújult a felcsúti körforgalomtól egészen a gánti kör-
forgalomig. 

Szeretném megjegyezni, hogy a község vezetésével ki-
váló munkakapcsolat alakult ki az elmúlt években: az Önök pol-
gármestere, Tóth Erika és a képviselő-testület rendkívül motivált 
abban, hogy a saját települése fejlődését előmozdítsák. Én pedig, 
amiben csak tudom, segítem őket. Így aztán közösen sok szép si-
kert könyvelhettünk el az elmúlt időszakban, amiket nem fogok 
most pontról pontra felsorolni, ám néhány fontos, megvalósult 

beruházást azért felidézek. Már csak azért is, mert azt gondolom, 
Alcsútdobozon jelentősen javult az életminőség az elmúlt évek 
sok százmillió forintnyi fejlesztéseitől. Korábban felújítottuk az 
egészségügyi központot és a nyugdíjas klubházat, megtörtént a 
sportcsarnok külső felújítása, az óvodában játszótér és sport-
pálya épült, de az óvodaépület tetejét is felújítottuk, míg az álta-
lános iskolában műfüves pálya készült, és energetikai fejlesztést 
végeztünk. Több helyütt járdák és utcák újultak meg, de még kül-
területi útfejlesztésekre is jutottak források. Kialakítottunk kö-
zösségi teret, helyi piacot létesítettünk, felújítottuk a tálalókony-
hákat és az egyházi közösségek is több fontos fejlesztést meg-
valósítottak.

- Mit hozhat a település számára a távolabbi jövő?
- Azt gondolom, nem kérdés, hogy ez nagyban függ az áp-

rilis 3-ai választás végeredményétől is. Nem kérdés, ha folytat-
hatjuk a munkát, ugyanilyen lelkesedéssel továbbvisszük a ma-
gyar vidék fejlesztését. A közösségi színtér felújítása, az óvodai 
tornaszoba és a mini bölcsőde megépítése, a csapadékvízelve-
zetés problémáinak orvoslása, vagy a tetőtéri szolgálati lakások 
kialakítása. Ugyanígy meg fog valósulni újabb külterületi utak 
fejlesztése, egyes járdaszakaszok felújítása, de további utcák is 
megújulnak.

Ezekről is döntünk az április 3-ai választáson. Ne legyen 
kétsége senkinek afelől, ha a baloldal kerül hatalomra, a koráb-
ban általam is említett szomorú korszak visszatér. Számukra - 
minden állításuk ellenére - a vidék nem fontos, ezt láthattuk 2010 
előtt is. Ahogyan mi azt is megtapasztalhattuk, hogy a mi vidé-
künket különösen gyűlölik a baloldal politikusai. Ennek a térség-
nek a fejlődését mindig is el akarták lehetetleníteni. Nekünk vi-
szont szívügyünk, hogy az eddigi lendülettel folytatódjon tovább 
Alcsútdoboz fejlődése. Mint ahogy azt is ígérhetem, hogy mi el-
szántan és határozottan képviselni fogjuk továbbra is saját érték-
rendünket, hiszen a térség fejlesztése nem várható mástól, csak 
tőlünk. Továbbra is sziklaszilárdan kiállunk majd keresztény ér-
tékeink, magyarságunk kultúrája és nemzeti hagyományaink 
mellett. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy megvédjük hatá-

ALCSÚTDOBOZ ELŐRE MEGY!
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LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS! 

A VHG Nonprofit Kft. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy elektronikai hulladék gyűjtést szervez az alábbiak sze-
rint.

Elektronikai hulladék gyűjtés
Időpont

2022. március 16. 
8.00 - 12.00 óra között

Helyszín
Alcsútdoboz, Szabadság u. 107.

(régi községház udvara)

Az alábbi elektromos készülékeket vesszük át :
ź televízió (egészben!)
ź hűtőszekrény (egészben!), mosógép
ź háztartási elektromos cikkek (kávédaráló, lemezjátszó, 

hajszárító, mikrohullámú sütő, porszívó, stb.)
ź számítógépek, monitorok
ź csatlakozók, kábelek, távirányítók

A helyszínen kérjük bemutatni a lakcímkártyáját!

Egyéb hulladékot a fent meghirdetett időpontban nem áll mó-
dunkban átvenni (pl. patronok, tonerek, elemek, akkumuláto-
rok, kommunális hulladék, szelektív hulladék)!

Együttműködésüket köszönjük! 
Velencei-Tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

rainkat az ismét erősödő migrációtól és a háborútól. Hogy meg-
óvjuk gyermekeinket az egyre szélsőségesebb szexuális propa-
gandától, az egyre erősödő liberális tébolytól.

- Milyennek látja az esélyeiket?
- Látom a közvélemény-kutatási eredményeket, de mi vá-

lasztást akarunk nyerni. Hiszem, hogy megvan minden esélyünk 
erre, hiszen az elmúlt 12 év eredményei önmagukért beszélnek 
Alcsútdobozon, a Pannónia Szívében és egész Magyarországon 
is. Ez azonban a győzelemhez nem elég, ahhoz még rengeteg 
munka vár ránk a következő hetekben. Rajtam nem fog múlni. 
Munkatársaimmal és segítőinkkel mindent meg fogunk tenni a 
siker érdekében. A végső döntés pedig a választóké.

- Nyilván most, a kampányidőszak a munkáról szól. 
Mivel tölti kevéske szabadidejét?

- Jól látja, ebben az időszakban egy politikusnak kevés 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselőként 2010 óta dol-
gozik a térség fejlesztési elképzeléseinek megvalósításáért. 
2018-ban Fejér megye legjobb választási eredményét érte el, 
53,53 %-os támogatottsággal abszolút többséget szerzett vá-
lasztókörzetében. 2010-2014 között az európai ügyek bizott-
ságának tagja, 2014 óta már a második ciklusban a bizottság 
kormánypárti alelnöke. Megválasztása óta térségének, a 
Pannónia Szívének a fejlődését tekintve az egyik legaktívabb, 
legsikeresebb képviselő az Országgyűlésben. Orbán Viktor 
miniszterelnök 2016. január 1-től az Etyek, valamint a Szent 
László- és Váli-völgy fejlesztéséért felelős miniszterelnöki 
biztossá nevezte ki, 2018. október 18-ai hatállyal pedig a 

ideje van a családjára és a szabadidős tevékenységekre, hisz a 
nap nekem is csak 24 órából áll. Számomra nagy boldogság, 
hogy a feleségem és a lányaink mindenben támogatnak, mel-
lettem állnak, és sok esetben tevékenyen kiveszik a részüket a 
munkából is. Szóval velük még csak-csak találkozom kam-
pányidőszakban is, de valószínűleg a kutyáim meg sem fognak 
ismerni április 3-a után. Egyébként „békeidőben” sokat foglal-
kozom velük, hiszen munkakutyákról lévén szó, kedvelik és 
igénylik a sok mozgást, amely engem is teljesen kikapcsol. A kor 
előrehaladtával igyekszem testmozgásra is időt szakítani, legyen 
szó kocogásról vagy szobaevezésről. És persze a nép-tánc a 
másik nagy szerelem, ami a fiatalkoromat meghatározta, és a mai 
napig sem ereszt. Azt hiszem, bárhová is sodorjon az élet a 
jövőben, mindig is néptáncos maradok. A zenéből és tánc-ból a 
legnehezebb órákban is töltekezhet az ember.

Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztossá. E felelősségteljes feladatkörében el-
járva összehangolja a Pannónia Szíve Program keretében a 
turisztikai térséget érintő koncepciók kidolgozását, a fejlesz-
tési források terhére támogatott projektek előkészítését és 
végrehajtását, mindig a helyben élők érdekeinek a legmessze-
menőbb figyelembevételével. Települései mind az országos 
útfelújítási program, a Magyar Falu Program, a Vidékfejlesz-
tési Program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program tekintetében is az ország legsikeresebb települései 
közé tartoznak.

Horváth Béla
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A Háromhárs Óvoda hírei

„Bebújunk maskarába, úgy megyünk a jelmezbálba…” – kezdő-
dik az óvodás versike, és így volt az idén is egy óvodai délelőttön. 

A színes farsangi dekorációval feldíszített óvodát már 
reggeltől benépesítették a jelmezes gyerekek és felnőttek. Amer-
re csak néztünk mindenhol Elzákat, Olafot, hercegnőket, pók-
embereket, szuperhősök sorát, cicát, egérkét, dínókat, Mancs-őr-
járatot, Minnie egeret, mini tököt, boszorkányt, csontvázat, űr-
lényt, lovacskát, papagájt, lovagot, katicát láthattunk játszani, 
röpködtek a tündérek, pillangók, angyalka és fogtündér, és két 
éber rendőr is „vigyázott” az óvoda és a mulatság rendjére. 

Reggeli után a középsősök csoportjában gyűltünk össze, 
ahol először is minden kisgyerek bemutatta a jelmezét a többi-
eknek. Ezt követte a csoportok bemutatkozása, ki mivel készült 
erre a napra. Volt sok vers, ének és tánc is vidám farsangi zenére. 
Minden csoport nagyon ügyes volt. A rövid kis műsorokat táncos 
mulatozás, eszem-iszom követte egészen ebédidőig. Közben egy 
kedves szülőtől ajándékba kapott két darab pinata-nak is örül-
hettek a gyerekek, amikor is azokat szétütve cukorkaeső hullott 
rájuk. Boldogan kapkodták össze, és számolgatták ki mennyit 
talált. 

Köszönjük a kedves szülőknek a sok sütit, rágcsálnivalót 
és innivalót, amivel támogatták a gyerekek farsangját, ami na-
gyon vidám hangulatban telt el. 

Partiné Kocsis Tünde

Farsangolt az óvoda

Már nagyon régi hagyomány óvodánkban, hogy az Új év elején 
zenés napot tartunk. Egy-egy felnőtt vendéget hívtunk meg, hogy 
mutassa meg hangszerét és játsszon nekünk! Később az iskolá-
sokat hívtuk meg, és ők zenéltek nekünk hangszereiken. A Covid 
vírusnak köszönhetően a tavalyi év teljesen más volt, mint a töb-
bi. Nem voltak vendégeink, hanem a világ országaiban feltűnő 
fiatal tehetségek játékait nézhettük meg a YouTube-on.

Az idei évben is sajnos a Covid írta a szabályokat! Alig 
hogy elkezdődött újra az óvoda, már is be kellett zárnunk egy rö-
vid időre, mert nálunk is megjelent a vírus! Az újra nyitás után is 
sajnos kevesen jártak óvodába a megbetegedések miatt, ezért az 
előre kitűzött időpontot is töröltük, és január végén tartottuk 
meg. Nem hívhattunk vendégeket, de nem akartunk újra a világ-
hálón fellehető videókból sem válogatást nézni! Miért ne játsz-
hatnánk mi? Több dolgozó is tanult zenét fiatal korában. Mutas-
suk meg hát, hogy nem felejtettünk el mindent! 

Nagy lelkesedéssel készültünk a zenés napra. Az ember 
elsődleges hangszere a saját énekhangja, ezért kitaláltuk, hogy 
erre a napra kórust alakítunk! A pillangó csoportban áll egy régi 
zongora, amit Csőke Andrea ajándékozott számunkra, az egyik 
szülő pedig felajánlotta, hogy fedezi az újrahangolás költségeit, 

Zenés nap az óvodában

amit a nyáron el is végeztek. Gabó néni és Niki néni négykezest 
kezdett el gyakorolni rajta. Mónika néni behozott egy újonnan 
feltalált hangszert, a handpant, amin Csilla néni nagyon hamar 
megtanult játszani, és bemutatta mindegyik csoportban. Elérke-
zett január 27-e. Reggeli után a dajka nénik padokat vittek a pil-
langó csoportba, hogy minden kisgyerek kényelmesen le tudjon 
ülni. Átsétáltunk a nagycsoportosokkal, és a legkisebbeket is át-
vezették Tünde néniék. Rövid bevezető után a felnőtt dolgozók 
egy szép kétszólamú altató dalt adtak elő, majd egy kánont is elé-
nekeltek. Ezután Csilla néni furulyán, majd gitáron játszott, majd 
a felnőttek kórusát kísérte, ahogy elénekeltük a 100 Folk Celsius: 
Paff a bűvös sárkány című örökbecsű dalát. Következett a zon-
gorajáték Gabó nénitől, és Niki nénitől. Ezután Niki néni elját-
szott egy részletet Richard Cleyderman egyik szép szerzeményé-
ből. A napot közös zenéléssel zártuk. Kiosztottunk a gyerekek 
között minden hangszert (dob, cintányér, kasztanyetta, csörgő-
dob, rumbatök, triangulum stb.), együtt énekeltünk, és ütötték, 
rázták a kapott hangszereket. Ezt nagyon élvezték. 

Bízunk benne, hogy még sokáig megmarad ez a hagyo-
mány. Reméljük, hogy ezek a nem mindennapi élmények is hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek szeressék és élvezzék a zenét, 
esetleg kedvet kapjanak valamilyen hangszeren tanulni.

 
Némethné Galler Valéria



Alcsútdobozi hírek

11.

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
Ingyenes kiadvány

Kiadja Alcsútdoboz Település 
Önkormányzata

Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422

Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester

Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés: 

www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.

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.



Alcsútdobozi hírek

12.

            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

            március 03-05. Dr. Kiss Sándor                
+36 20 941 1900 | 22 254 505

március 12-13. Dr. Németh Kálmán
+36 30 816 1366

március 14- 15. Dr. Koller István
+36 20 318 8191  

március 19-20. Dr. Cseh Kornél
+36 70 217 3745 | 22 353 397        

március 26-27. Dr. Halász György
+36 20 445 6256

                  

Állatorvosi ügyelet

K
ép

ü
n

k 
il

lu
sz

tr
ác

ió

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

                             
                                  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
és a József Nádor Általános Iskola 

tisztelettel meghívja önöket az

1848/49. évi forradalom és szabadságharc 
174. évfordulója alkalmából rendezett

megemlékezésre

Időpont: 2022. március 11. péntek 16 óra
Helyszín: Sportcsarnok Közösségi Színtér 

Ünnepi program: Zenés - irodalmi összeállítás
a József Nádor Iskola 3. osztályos tanulóinak előadása

Ünnepi köszöntő  
Tóth Erika polgármester

Koszorúzás és mécsesgyújtás
az emlékparkban.

Megtisztelő megjelenésükre számítunk!

ÚJ HELYET KAP
A JÁTSZÓTÉR
Amint azt a játszótér használók tapasztalhatták, az alcsúti refor-
mátus egyház kérésére, a gyülekezeti ház és a templom felújtása 
miatt a játszóhely elbontásra került. Az eszközöket a gyártó cég 
leszerelte, jelenleg a szükséges reparációjuk zajlik. Újbóli felál-
lításukra a tavasz folyamán kerítünk sort. A játszótér új helyet 
kap a József Attila utca kanyarulatánál elhelyezkedő, un. „Sárga-
földes” területen. Ide várjuk majd az anyukákat a kicsinyekkel, 
és az ovis illetve alsós korosztályt is. Reméljük, hamar megszok-
ják és megszeretik ezt a helyszínt is!

Tóth Erika
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