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Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.

A Márton-napi szavalóversenyen külön-
díjat kaptam Pintér Szilvia művésznőtől, 
ami 4 db jegy volt a Nemzeti Színház Já-
nos Vitéz című előadására.

Január 23-án felkerekedtünk a csa-
ládommal. A jegypénztárban felvettük a 
nevemre szóló jegyeket, és izgatottan vár-
tuk a kezdést. A színház épülete kívül és 
belül is nagyon szép volt.

Az előadást teltház előtt játszották 
két felvonásban. A balkonon ültünk, min-
dent tökéletesen láttam. Lenyűgöző volt, 
a jelmezek és a szereplők is szuperek vol-
tak. Sajnos az előadás közben nem le-
hetett fotózni, pedig szívesen megörökí-
tettem volna egy-egy szép jelenetet.

Ezúton is köszönjük az élményt, 
nagyon jól éreztük magunkat!

Eck Fanni 4.osztályos tanuló

„Ajándékba kapott színház!”

Január elején megnyílt Bicskén a műjég-
pálya, ahová 13-án ellátogattunk a negye-
dik osztállyal, egy összevont testnevelés 
óra keretében. A gyerekek nagyrésze még 
nem korcsolyázott, ezért nagy izgalom-
mal várták ezt az alkalmat.

A korik felcsatolása után a palánk 
mellett haladva csúsztak néhány kört, 
amíg meg nem szokták az élményt. Kis 
idő után már biztonságosabban mozog-
tak, és bátran siklottak a műjégen minden 
irányba. Sokszor elestek, nagyokat kacag-
tak, és az erős szél ellenére senki sem fá-
zott.

Élménydús délelőttben volt ré-
szünk, amit mindenki nagyon élvezett.

Adravecz Tünde
osztályfőnök

Korizás 

Elsős tanító néni leszek! Szeretettel köszöntöm Önöket! 

Adravecz Tündének hívnak, én leszek az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskolában az elsős taní-
tó néni a 2022/2023-as tanévben. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam: Bicskén élek a fér-
jemmel és négy gyermekünkkel, akik közül hárman már iskolások, így tapasztalatból tudom, milyen 
egy család életében az óvodából iskolába történő átmenet. 2004-ben végeztem Zsámbékon az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskolán tanítói szakon, ének-zene műveltségi területen. 2005-ben szereztem meg 
második diplomámat drámapedagógia szakon, majd 2007-ben a harmadikat hit-tanár szakon. 2008-
ban költöztem Bicskére, ahol a Szent László Katolikus Iskolában tanítottam első gyermekem születé-
séig. 2013 óta vagyok az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola tanítója, ahová a negyedik gyer-

zamosan. Igyekszem az óráimon felszabadult légkört biztosítani. Fontosnak 
tartom a közösség építését, alakítását, egymás elfogadására és szeretetre taní-
tani a gyermekeket. Nagy szeretettel várom iskolánkba gyermeküket! További 
kérdésekkel forduljanak hozzám bizalommal
a tundeadravecz@alcsutdoboziiskola.hu e-mail címen.

Tündi néni

mekem óvodába lépésével tértem vissza 2021 januártól. Könnyen tudtam azonosulni az al-
csútdobozi iskola szeretetteljes, gyermekközpontú szemléletével, családias légkörével. Pe-
dagógiai munkám során elsődleges feladatom a tudás iránti vágy tartós felkeltése, az élet-
hosszig tartó tanulás alapjainak lerakása, a tanulás és az iskola megszerettetése. Ezért sze-
retek sokat tevékenykedtetni, játékos feladatokkal csoportmunkában dolgozni. A felfedezés 
módszertanát részesítem előnyben, pozitív megerősítéssel és önbizalomnöveléssel párhu-
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

Az elmúlt harminc évben a februárban el-
hunytakért a hónap második szerdáján, 
február 9-én lesz felajánlva a szentmise, 
mely este fél hatkor kezdődik az alcsútdo-
bozi katolikus templomban.

Hívjuk a családtagokat, barátokat, 
imádkozzunk együtt elhunyt szerettei-
kért.

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

Alcsútdobozi Katolikus Egyházközség

Az alábbi írást egy rokonommal való ko-
rábbi csetelés ihlette. Sok egyéb mellett a 
szentmisére járás is szóba került. Úgy 
gondolom, bármelyik családban felme-
rülhet témaként…

– …legalább te voltál misén.
– Jó volt nagyon…
– Miért?
– Nem tudom. De örülök, hogy új-

ra elmentem. Korábban évek óta lejártam 
még Fehérvárról is. Jó volt újra a temp-
lomban lenni.

– Az a helyzet, hogy ha valamiért 
elcsüggedünk, újra el kell kezdeni misére 
járni.

– Pont ezt gondoltam ott.
– Érdekes, hogy amikor a temp-

lomban vagy, mindig ezt gondolod. Mert 
ritka, hogy a szentmise helyett értelme-
sebben telik az az óra, illetve ritkán igaz, 
hogy azt a más dolgot csak a szentmise 
órájában, helyette tudjuk elvégezni. Erőt 
kell venni magunkon, hogy eljussunk a 
templomig… Ez rám ugyanúgy érvényes, 
mint bárkire… Ma K. B. atyával beszél-
gettem, és eléggé megfogott, amit mon-
dott. Azt mondta, hogy akármilyen egy-
szerűek is voltak néha a tanítványok, Jé-
zus mégis ezt az egyet erősen kérte tőlük: 
„ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. 

Ez ellen ne legyen kifogás. És a feltáma-
dás után folyamatosan összejöttek a hét 
első napján, a feltámadás napján. És tény-
leg, ezer kifogás van: nincs időm, nem ér-
tem, majd másképp leszek jó (ez ugye ál-
talában nem valósul meg: a legritkább 
esetben maradunk el a templomból azért, 
hogy helyette valamilyen irgalmas csele-
kedetet végezzünk. Ha mégis, akkor az er-
kölcsileg nyilván külön megítélés alá 
esik.)És minden energia elmegy a kifo-
gásra, de amikor ott vagy, már nem bánod, 
hogy ott vagy. Nem?

– Persze.
– Gyakorlatilag ki lehet jelenteni, 

hogy az egész templomba járásnak az a ré-
sze nehéz, amig feláll az ember a fotelból 
és eljut a kocsiig.  

– :)
– Tényleg röhelyes. Ilyenek va-

gyunk. Ha már jár a motor, utána már 
úgyis oda mész. Kicsit olyan ez, mint hét-
köznap a reggeli felkelés: amikor bezárod 
a lakást, onnantól nem nehéz tevékenynek 
lenni. És még valami, ha már ott vagyok, 
értelme is több legyen: figyelni fogok az 
evangéliumra, meg a beszédre, hogy lega-
lább a fele megmaradjon.

–  De hiszen azt kívülről tudod…
– Tudd meg, hogy mindig lehet ki-

hallani belőle újat, csak tudatosan kellene 
jelen lenni. Olyan ez, mint amikor a gye-
rekektől megkérdezem, hogy mi volt az 
ebéd? – nem tudják. Ha tőlünk megkérde-
zik, mi volt az evangéliumi szakasz? – 
nem tudjuk. Mert csak megtörtént velünk 
a mise, de nem voltunk jelen. És hiába is-
merem az evangélium jelentős részét, ha 
nem figyelek oda ott és akkor: mert az élet 
változik, és van, hogy amit 20 évig hall-
gattál, most fog meg valamiért. Mert ami 
elhangzik, az neked szól, meg nekem. Eh-
hez kell a hit. Hisszük-e, hogy a szentmise 
értünk van, nekünk szól és szükségünk 
van rá? A pap személye meg ebből a szem-
pontból teljesen közömbös kell, hogy le-
gyen. Jézus az összes apostolának mond-
ta: „aki titeket hallgat, engem hallgat”. 
Szóval nem is a pap beszél… Minden be-
szédből lehet tanulni. Annak van értelme, 
ha hazaviszel magaddal valami lelki vagy 
szellemi többletet. Inkább ezzel kéne fog-
lalkozni. Ha már így belegondoltunk, 
hogy mégiscsak maga Jézus adja a taní-
tást, sőt saját magát is – milyen szánalmas, 
ha inkább mással töltjük azt az órát…

Jäger Tamás
hitoktató

Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében
tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

Kis Jánosné szül. Dobozi Terézt
96. születésnapja alkalmából  

Orosz Jánosné szül. Gergely Teréziát
91. születésnapja alkalmából  

Sebők Mihályné szül. Vépi Magdolnát
89. születésnapja alkalmából  

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Magyarország 2022-re elérte, hogy a keresztyénség kisebbséggé 
vált a lakosság számát tekintve. Gondolkodjunk most el ezen kö-
zösen! Minden keresztyén felekezetet tekintve összesen a lakos-
ság 74%-a vallotta magát 2001-ben keresztyénnek. Ez a döntő 
többség, mely okán a jubileumkor kikiálthattuk, hogy 10 év rend-
szerváltás után „Keresztyén Magyarország” lettünk! Azonban 
szerintem ez nem igaz. Sokkal inkább addig voltunk. Vagy el-
mélkedem azon is, hogy lehetséges volna, Magyarország minél 
inkább keresztyénné válik, addig a mi szívünk egyre inkább el-
tér? Nem tudom. De egy dolog tény: 10 évvel később, azaz 2011-
ben már az ország lakosságának csak 54%-a vallotta magát ke-
resztyénnek, bármelyik felekezethez is tartozóan. Mi történt? El-
mondjam? Két dolog: 1. elhunytak az élők sorából javarészt 
azok, akik valóban elkötelezett, átadott életű, Krisztus-hívők, 
bibliás emberek voltak. 2. lehetséges, hogy nem történt nagy vál-
tozás, csak tisztult a kép: őszintébbek lettek az emberek, és akik 
kiestek, eddig se tartoztak közénk. Örültünk, mert még mindig a 
többség, bár igaz, az 54% az inkább az ország fele, mint döntő 
többsége. 2022-ben még nincs meg az adat, de már nem érjük el a 
felét sem! Gondolkodjunk el együtt közösen, mi történhetett!

A mi Urunk Jézus Krisztus egy napon, még a munkássága 
kezdetén azt mondta a tanítványainak: Miért mondjátok nekem: 
Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Lukács evangé-
liuma 6. részében ez egy nagyon kemény felszólalás volt Jézus 
részéről, és ezután mesélte el a kősziklára épült ház példázatát, 
hogy elárulja, kik a valódi keresztyének. „Aki hozzám jön, hallja 
beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, ki-
hez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, 
mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, bele-
ütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert 
jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok 
szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nél-
kül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal 
összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.”

De elgondolkodtatóak ezek a szavak: Miért mondjátok 
nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek amit mondok? Miért vallod 
magad keresztyénnek, azaz krisztusinak, ha nem teszed, amit 
mondok? Nem ez lett a veszte az egyházunknak? Népszerűek 
akartunk lenni, és túlzottan megengedőek voltunk? Féltünk fe-
gyelmet gyakorolni, és féltünk szeretni is. Amikor igazságot kel-

lett volna gyakorolni, azt a szeretet leplében elnéztük, amikor pe-
dig szeretetet kellett volna gyakorolni, azt az igazság kardjával 
ledöftük? Ma már nem népszerű bűnökről beszélni. De nem nép-
szerű már családokat látogatni, együtt nevetni, együtt dolgozni 
sem. Mi lett népszerű? A „nem érek rá” kezdetű mondatok. Nem 
érek rá, mert annyi munkám van! – Te már nem férsz bele! Ma 
már lehet keresztyénnek lenni otthon egyedül templom nélkül. 
Ma már lehet keresztyénnek lenni biblia nélkül. Elég, ha csak 
szépeket gondolok Istenről, aki megsegít engem, és majd befo-
gad a mennyországba. De tényleg így van? Az igazság az, hogy 
nem lehet Istent megismerni az Ő beszéde, igéje nélkül. Ez sajná-
lom, de istentisztelet, és biblia nélkül lehetetlen! Nem elég szépet 
gondolni valakiről. Egyszer egy étteremben ültem, és a kint lévő 
fiatalemberekről azt gondoltam: építészmérnökök ezek! Kimen-
tem, beszélgettem velük, és tanár-szakos egyetemisták voltak. 
Tehát ahhoz, hogy keresztyének legyünk, meg kell ismernünk a 
mi Urunkat, aki nem a fogtündér, nem a JóIsten, hanem az Úr 
Jézus Krisztus. Csak az Ő igéjéből ismerhetjük meg Őt, és Istent 
is. És ha már megismertük, akkor az Ő nagyságában, szelídsé-
gében, szeretetében bizony ráismerünk arra is, hogy mi bűnösök 
vagyunk. Hogy nem vagyok méltó arra, hogy Jézus fényében 
éljek. Ekkor letehetem a bűneimet a kereszt tövébe. Ez azt jelenti, 
hogy nemcsak sajnálkozom, nemcsak bánom, hanem a korábbi 
rossz cselekedeteimet olyannyira megutáltam, hogy már nem 
akarok olyan lenni, mint eddig. És ez a Jézus annyira vonzó, hogy 
én is ilyen lelkületű ember akarok lenni. Tenni akarom, amit Ő 
mondott. Hol vagytok keresztyének? Az első keresztyének 
ugyanúgy, mint Jézus, nem magukért akartak élni, hanem má-
sokért. Mindent, ami az Isten ügye útjába állt, azt felszámolták: 
nemcsak bűneiket, hanem kötődés házhoz, szántóföldhöz, csa-
ládtagokhoz, saját tervekhez… Ezek az emberek lemondtak az 
egóról, az ÉN-központú életről. Ezek az emberek minden nap 
csak segíteni akartak. Egymást látogatták, egymást segítették, 
gyülekezetet alapítottak, abban közösen dolgoztak, ismerte és 
kedvelte őket az egész nép. Ma pedig már nem vagyunk népsze-
rűek. Lehet. Azonban hiszem, hogy keresztyénnek lenni ma is 
nagyszerű dolog! Világítani a sötétben! Nem számonkérni a sö-
tétséget, hanem világítani abban. Jó lenne e világ isteneit elta-
szítani magunktól, és nem venni tudomást másról, csak egy meg-
feszített Istenről, egy földig hajló Úrról, a szeretet és irgalmasság 
mércéjével mérő Krisztusról. Jó lenne… 

Keresztyén a kisebbség, de az ne legyen kisebbségben ke-
resztyén!

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Keresztyén kisebbség
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Önkormányzati hírek

A január az önkormányzatnál az újabb pályázati kérelmek be-
nyújtásának az előkészítésével zajlott.

A hónap „idusa”, azaz január 15-e volt a beadási határ-
ideje a TOP PLUSZ-3.3.1-21-FE1 „Gyermeknevelést támoga-
tó humán infrastruktúra fejlesztése” kiírás keretében a „Három-
hárs Óvoda felújítása Alcsútdoboz településen” című támoga-
tási kérelmünknek. A tervezett projekt célja az Alcsútdobozi Há-
romhárs Óvoda meglévő épületének fejlesztése, felújítása, kor-
szerű infrastruktúrával és eszközállománnyal történő ellátása. A 
korszerű és minőségi keretek között működő, a gyermekek nap-
közbeni intézményi ellátását biztosító óvodai szolgáltatás hoz-
zájárul a kisgyermekes szülők életminőségének javításához, így 
közvetetten a település népességmegtartó képessége növelésé-
hez, a fiatalok helyben maradásának támogatásához.

Az épület fejlesztése keretében konkrétan a teljes hom-
lokzat hőszigetelését, a bejárati nyílászáró cseréjét, az elektro-
mos rendszer (kapcsolókkal dugaljakkal, lámpatestekkel együtt) 
cseréjét, a vizes helyiségekben a hideg, melegvíz, a szennyvíz 
vezetékek, valamint a teljes fűtési rendszer korszerűsítését ter-
vezzük. A gépészeti cserékkel érintett helyiségek új, csúszás-
mentes padlóburkolatot kapnak, az egész épületben megtörténik 
a fal és a mennyezet festése. A főbejáratnál az előtető elbontásra 
kerül, helyette új, fa tartószerkezeten elhelyezett polikarbonát 
előtető kialakítását, valamint az épület körüli járda elbontása 
után új térkő járda építését tervezzük. 

Az épület felújítása mellett, a hiányzó és elavult eszközök 
pótlása, cseréje is megtörténik. Ezen belül különböző képes-
ségfejlesztő játékok, bútorok, konyhai és kültéri eszközök is sze-
repelnek a projekt költségvetésében.

A benyújtást követő tizedik napon, január 25-én örömmel 
vettük át a Magyar Államkincstár értesítését, miszerint a támo-
gatási kérelmünk megfelelt a felhívásban meghatározott jogo-
sultsági szempontoknak, ezért a 2021–2027 programozási idő-
szakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatá-
sok felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. 
rendelet 102 . § alapján, a támogatási kérelem tartalmi értékelése 
elindult.

Innentől nincs más dolgunk, mint türelemmel várni a dön-
tési időszak lezárultát, és bízni a döntéshozók pozitív bírálatá-
ban!

A Magyar Falu Program keretében január első napjai-
ban megjelent felhívások közül három témában nyújtunk be tá-
mogatási kérelmet.

Ezek közül a „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz-
beszerzés és közösségszervező bértámogatása” alprogramra már 
január 27-én beadtuk a pályázatot. Mivel a 2022-es év során 
megvalósuló közösségi, közművelődési tevékenységeink, prog-
ramjaink előkészítéséhez és lebonyolításához 1 fő közösségszer-
vezőt foglalkoztatunk napi 8 órában, ennek költségéhez jelen pá-
lyázatból bértámogatást kérhettünk. Rendezvényeink tárgyi fel-
tételeinek javítását célozza a pályázati projekt eszközbeszerzési 
része, amelynek keretében foglalkoztató-étkező célú összecsuk-
ható asztalokat székekkel, és kiállító paravánok beszerzését va-
lósítjuk meg.

A Magyar Falu Program egyik további alprogramja a 
„Kommunális eszköz beszerzése” címet viseli. Magyarország 

Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kap-
csán, hogy a vidéki településen élő emberek igényesek legyenek 
az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi élet-
formára. Minden települést meghatároz a róla kialakított első be-
nyomás, az a kép, amelyet elsőként a közterületek jellege ad az 
odalátogatók számára, mindezek mellett a települések környe-
zete nagyban befolyásolja az ott élő családok életminőségét is. A 
támogatás célja az 5000 alatti lakosságszámú települések szá-
mára a belterületi közterületek rendezettségének támogatása, fel-
tételeinek javítása és a megfelelő eszközállomány biztosítása.

A program esélyt ad az önkormányzatok számára, hogy 
az alapvető közfeladatok ellátásához, a közterület fenntartását 
biztosító eszközöket szerezzenek be. Alcsútdoboz Település Ön-
kormányzat a kormányzat pályázati felhívása által kínált lehe-
tőséggel élve, olyan kisteherautó beszerzéséhez nyújtotta be tá-
mogatási kérelmét, amely a mindennapi közterületfenntartási te-
vékenységek, és közösségi események előkészítése, lebonyolí-
tása során felmerülő szállítási igényeket elégíti ki.

A harmadik Magyar Falus pályázati kiírás, a „Szolgálati 
lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” al-
program keretében szolgálati lakás kialakításra nyújtunk be tá-
mogatási kérelmet. A program célja a közfeladatot ellátó sze-
mély/személyek részére a lakhatás biztosításának támogatása. 
Alcsútdobozon a 1990-ben épült és 2018-ban felújított egész-
ségügyi központ tetőtere beépítésre ad lehetőséget. A szolgálati 
lakás igénye jelenleg olyan településünkre távolabbról bejáró, 
közfeladatot ellátó személyek részéről merül fel, akik az okta-
tási-nevelési területen dolgoznak. Ez az igény a jövőben tovább 
bővülhet, mivel éppen jelenleg van folyamatban a helyi mini-
bölcsőde kialakítása, ahol a bölcsődei szakemberek foglalkoz-
tatásához szükség lehet/lesz további szolgálati lakásra. Ennek ér-
dekében a már korábban szolgálati lakás kialakításához elnyert 
támogatáson felül, további 1 tetőtéri lakás megépítésének támo-
gatásához adjuk be a pályázati kérelmet.

Tóth Erika
polgármester

A pályázati lehetőségekről Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő úrral már december végén egyeztettünk

Újabb fejlesztési pályázatok benyújtása
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Közel félmilliárd forintos támogatást kapott a megye 3-as válasz-
tókerületében négy település külterületi helyi utak fejlesztésére. 
Bodmér, Baracska és Martonvásár mellett Alcsútdoboz is beke-
rült a nyertesek közé: 33,1 millió forintot költhetnek két rossz 
állapotú út felújítására.

Az egyik érintett útszakasz a József Attila utca folytatása, amely 
a Diós szőlőhegy zártkertjeihez, illetve mezőgazdasági terüle-
teihez vezet fel. Tóth Erika polgármester elmondta, ez a régi út 
mára felrepedezett, nehezen járhatóvá vált, és mivel rendszeres 
autóforgalom van rajta – a zártkerti részben egyre többen élnek 
állandó jelleggel –, aktuálissá vált a felújítása.

A másik az Alsóréten található, a régi termelőszövetke-
zethez vezető út, ami ma magánterület. – Nemrég kaptunk egy 
megkeresést, hogy pékséget építenének az egykori tsz területén, 
ami mintegy 60 alcsútinak adna munkát. Ezt örömmel vettük, és 
úgy gondoltuk, ebből a pályázatból rendbe tesszük az oda vezető 
utat. Ennek az útfelülete még rosszabb állapotban van, mint a 
diós szőlőhegyié – mondta Tóth Erika, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a két szakaszon összesen 505 méter hosszan újítják fel az 
aszfaltot. A munka várhatóan őszre készül el. Több felújítás is 
tervben van az idén, így több járdaszakasz mellett a Magyar Falu 
Program támogatásából murvás borítással látják el a Csere-dűlő-
be vezető utat is.

Martonvásár Tordassal konzorciumban, közösen nyerte 
el a pályázati forrást, közel 300 millió forintot. Mindkét önkor-
mányzat örömét fejezte ki a sikeres pályázattal kapcsolatban. 
Mint megtudtuk, Tordason a megnyert támogatásból megújul az 
Erdőmajori út, a Szent Orbán út egészen az Orbán szoborig, 
valamint kiszélesítik a meglévő átereszt a Gesztenyés végén. 
Martonvásáron pedig a Kismartoni bekötőn, a Gábormajori úton, 
illetve a Rózsa utca átkötő szakaszán gurul majd az úthenger.

BORSÁNYI BEA
KECSKÉS ZOLTÁN

RÓLIUNK ÍRTÁK…

Alcsút és Martonvásár is utakat újíthat fel

Alcsútdobozon a főút már megújult, most a külső utcákat szeretnék rendbe tenni
Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Kormányzati támogatások a magyar lakosság részére

MÁV ÉS VOLÁNBUSZ DOLGOZÓK EMELT BÉRE
13. HAVI NYUGDÍJ, MEGEMELT NYUGDÍJ
RENDVÉDELMI DOLGOZÓK EMELT BÉRE

ÉLETBE LÉP AZ ÉLELMISZERÁRSTOP
FIATALOK ELSŐ ADÓMENTES BÉRE

AZ ELSŐ EMELT MINIMÁLBÉREK
PEDAGÓGUSOK EMELT BÉRE
CSALÁDI ADÓVISSZATÉRÍTÉS

EMELT KÖZMUNKÁSBÉREK
6 HAVI FEGYVERPÉNZ

EMELT SZAKMUNKÁSBÉREK
POSTAI DOLGOZÓK EMELT BÉRE
TOVÁBBRA SEM DRÁGUL A REZSI

BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK EMELT BÉRE
SZOCIÁLIS DOLGOZÓK EMELT BÉRE

KULTURÁLIS DOLGOZÓK EMELT BÉRE
HONVÉDELMI DOLGOZÓK EMELT BÉRE

ÁPOLÓK ÉS ORVOSOK ÚJABB BÉREMELÉSE
4%-KAL CSÖKKENTEK A BÉREKET TERHELŐ ADÓK

FEBRUÁRBAN ÉRKEZIK
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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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AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

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

A mentő hívószám: 104

A Magyar Falu Programmal a vidéki Magyarország minden tele-
pülése esélyt kapott fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. 
A program megalkotói abból indultak ki, hogy az ország arany-
tartaléka a vidék. Magyarország akkor lesz igazán erős, ha minél 
több olyan fejlődőképes, életerős településsel rendelkezik, 
amely boldogulást és jobb életminőséget tud kínálni a lakóinak. 
Ha egy kistelepülésen leépülnek a szociális, oktatási, egészség-
ügyi intézmények, akkor onnan a fiatalok elköltöznek, fogynak a 
gyerekek, és kisebb az esély, hogy az intézményeket újra ki le-

hessen nyitni, meg lehessen tartani. A nemzeti kormány célul tűz-
te ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fia-
talok helyben tartását, az elvándorlás visszaszorítását. E cél elé-
rése érdekében jelentős mértékű forrást különített el, és ahogy 
tapasztaljuk, soha akkora léptékű vidékfejlesztési program nem 
volt Magyarországon, mint amit az elmúlt tíz év, de különösen az 
elmúlt néhány év beruházásai mutatnak. A továbbiakban is az a 
törekvés, hogy a fejlesztések mindaddig folytatódjanak, amíg 
meg nem újul minden iskola, óvoda, bölcsőde, orvosi rendelő, 
templom, plébánia, utca és járda.

A vidéken élők támogatása arról szól, hogy legyen hely-
ben elég munkahely, legyenek jók az úthálózatok, legyenek adot-
tak a kényelmes élethez szükséges körülmények, épüljenek új 
bölcsődék, óvodák, egészségügyi és szociális intézmények. Az 
elmúlt hét évben 1700 milliárd forinttal támogatta a kormány a 
vidéki Magyarország ilyen típusú fejlesztéseit. Csak tavaly mint-
egy 480 útszakaszon 1250 kilométernyi út újult meg a Magyar 
Falu Programnak köszönhetően. Mára a vidék sok más mellett 
egyet jelent az élhető jövővel. Ennek a jövőnek és az ország jövő-
jének is alapfeltétele a gyermek. Az elmúlt két és fél évben 1700 
óvodai fejlesztés történt, több mint 20 milliárd forint értékben, és 
folyamatban van számos falusi bölcsőde építése is. Ez is mutatja, 
hogy a kormány a családok megerősítése mellett döntött, mert azt 
vallja, ha nincs gyermek, nincs jövője sem a családnak, sem az 
országnak. Az a cél, hogy olyanok legyenek Magyarországon a 
körülmények, hogy a családok merjenek gyermekeket vállalni. 

A magyar vidék csak a települések fejlesztésével tudja 
megőrizni lakóit, értékeit. A vidéki, a tradicionálisan összetartó 
közösségek erősítéséért hirdették meg 2018-ban a Magyar Falu 
Programot. Szinte valamennyi hazai település esetében beszél-
hetünk felújításra szoruló önkormányzati épületről, útról, vagy 
közszolgáltatási ellátást biztosító létesítményről. A kisebb tele-
pülések a gondos gazdálkodás ellenére sem tudják kigazdálkodni 
a szükséges pénzt ezen felújítási munkákra. A Magyar Falu Prog-
ram minderre lehetőséget ad, amelynek előirányzati fedezetét a 
Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. A vidéki lakosság, a 
kistelepülési önkormányzatok nevében is csak azt mondhatom: 
KÖSZÖNJÜK! Folytassuk együtt tovább!

Tóth Erika polgármester 

A vidéki életminőséget javítja
a Magyar Falu Program 

TÉRÍTÉSMENTES GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLTATÁS

Önkormányzatunk a Felcsúton működő gyermekgyógyász 
magán szakrendelés fenntartásához 2022. évben is havi 
200.000 Ft támogatást nyújt, így az Alcsútdobozon élő

14 év alatti gyermekek részére is térítésmentes a
dr. Varga László által biztosított gyermekorvosi rendelés. 

A magán szakrendelést a Felcsút, Fő u. 68. szám alatti 
rendelőben, az alábbi rendelési időben lehet igénybe venni.

Telefon: +36 20 39 55 555

Rendelési idő Felcsút/Alcsútdoboz 
KEDDI napokon bejelentkezés: 12-15 óra között

      Rendelés: 13–15 óra között, ill. ameddig beteg van
CSÜTÖRTÖKI napokon bejelentkezés: 13-15 között

Rendelés: 14-16 óra között, ill. ameddig beteg van

Bővebb információ elérhető a
www.kinderdoki.com weboldalon.

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS

Kedves Olvasók!

Tájékoztatom Önöket, hogy telefonos jelzés alapján
továbbra is minden érdeklődőnek
házhoz viszem az olvasnivalót!

A kívánt könyvek listájával keressenek a
 +36 70 948 1594 számon.

Üdvözlettel: Bese Mihályné
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AZ ALCSÚTDOBOZ 
KÖZSÉGI 

SPORTEGYESÜLET 
2022. ÉVI

MŰKÖDÉSÉHEZ
KÉRI ÉS VÁRJA

 1 %-OS SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ 

FELAJÁNLÁSAIKAT A

 18487071-1-07
ADÓSZÁMRA!

Alcsútoboz Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete 2022. évben is 
fogadhatja a befizetett adó 1%-át.

Egy élet felbecsülhetetlen, mégis
egy apróbb összeg is megmentheti.

Kérjük, támogassa munkánkat
adója 1 %-ával!

Adószámunk: 18268609-1-07

Aki másképp is szeretné az 
egyesületünket támogatni,

megteheti az alábbi
számlaszámon:

DUNA Takarék Bank Zrt.
58600331-11233912-00000000

A kormány február 1-jétől több alapvető 
élelmiszer árát befagyasztja a tavaly októ-
ber 15-i szinten. Az élelmiszerárstop cél-
ja, hogy megvédje a magyar lakosságot a 
koronavírus-járvány és az elszabadult eu-

rópai energiaárak miatt Magyarországra 
is begyűrűző élelmiszerár-növekedéstől. 
Az élelmiszerárstop a kristálycukrot, a 
búzafinomlisztet, a napraforgó-étolajat, a 
sertéscombot, a csirkemellet, a csirke far-

hátat és a 2,8 százalékos UHT-tehéntejet 
érinti. E termékek árát úgy kell megállapí-
tani, hogy az nem lehet magasabb a tavaly 
október 15-inél. Az árstop február 1-jétől 
május 1-jéig tart.

A rendelkezések betartását február 
1-jétől a kormányhivatalok fogyasztóvé-
delmi hatósága ellenőrzi. Ha a hatóság 
jogsértést tapasztal, akkor kötelezően bír-
ságol. Ha az élelmiszerárstop megszegé-
séről fogyasztótól érkezik panasz, azt a 
hatóság közérdekű bejelentésként kezeli 
és haladéktalanul kivizsgálja.

A vásárlók tájékoztatása érdeké-
ben az élelmiszereket árusító üzletekben, 
piacokon jól láthatóan információs táblá-
kat kell kihelyezni a bejáratoknál. Az 
ezekhez szükséges szöveget, logót és ar-
culatot a kormány a Magyar Közlönyben 
és a www.kormany.hu honlapon is közzé-
tette.

forrás:kormany.hu

ÉLELMISZERÁRSTOP

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.
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A Háromhárs Óvoda hírei

A 2022-es évet szerettük volna már vírusmentesen megkezdeni, 
de sajnos pont úgy, mint ahogy tavaly, megint a Covid ellen kell 
harcolnunk. Több óvodásunknál is pozitív lett a teszt, és még a 
három oltás ellenére a dolgozók között is lettek fertőzöttek. Sze-
rettünk volna az újévi zenés napról beszámolni Önöknek, de az 
alacsony létszám miatt január elejéről végül február elejére ke-
rült ez a programunk. 

Zárkörben 2022. február 4-én 9 órától rendezzük az óvo-
dásoknak a farsangi mulatságot. Minden csoportban kis műsorral 
készülnek a gyerekek, amit egymás között fogunk előadni, majd 
jelmezes felvonulással egybekötött zenés, táncos programot 
szervezünk a gyerekeknek.

A Farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú időszak, 
amikor igyekszünk vidáman elköszönni a téltől, várjuk már a jó 
időt, elűzzük a telet, a betegséget, készülünk a tavaszra! A gyere-
kekkel ilyenkor a régi farsangi népszokásokról beszélgetünk, jel-
mezeket tervezgetünk, álarcokat festünk, feldíszítjük a csoport-
szobát, az ablakokat, énekelünk, táncolunk, verselünk… 

Ovigalériánk kiállítása és az óvoda belső dekorációja is a 
farsangi ünnepkörnek a jegyében készül. A következő lapban 
igyekszünk fotókkal színesítve beszámolni Önöknek minderről.  

Óvári Zsoltné
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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

            2022. 02. 05-06. Dr. Németh Kálmán   
06/30/816-1366

2022. 02. 12-13. Dr. Koller István   
06/20/318-8191

2022. 01. 19-20. Dr. Cseh Kornél   
06/70/217-3745

  
2022. 01. 26-27. Dr. Halász György   

06/20/445-6256                  

Állatorvosi ügyelet
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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

Az operatív törzs javaslatára a kormány döntött arról, hogy feb-
ruárban 115 szakrendelőben és 101 kórházban, valamint a házi-
orvosi praxisokban tovább folytatódnak a csütörtök és péntek 
délutáni, valamint a szombati oltóhelyi akciónapok.

Működik az időpontfoglalásos rendszer is, amellyel bár-
mely napra lehet időpontot foglalni.

Az omikron variáns rendkívüli fertőzőképessége miatt 
különösen fontos az oltások felvétele.

A védettségi igazolványok február 15-től oltási igazol-
vánnyá alakulnak át, így aki a második oltást követő hat hónapon 
belül nem veszi fel a harmadikat, annak nem lesz érvényes az ol-
tási igazolványa.

Már az első, a második és a harmadik mellett a negyedik 
oltások is felvehetők. A negyedik oltás felvétele különösen a leg-
idősebbeknek, a krónikus- és immunbetegeknek, valamint a 
transzplantáltaknak ajánlott, de mindenkinek érdemes beadatni, 
aki 4-6 hónappal ezelőtt kapta meg a harmadik oltását.

forrás: kormány.hu

FEBRUÁRBAN
IS

FOLYTATÓDNAK
AZ

OLTÁSI
AKCIÓNAPOK


