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A leendő elsősöket a negyedikesek fogadták

Iskolánk ösztöndíjasai Mészáros Lőrinc támogatóval



2.

Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola

Gulyás Bandika és kishúga

Távoktatás - tornaóra otthon Távoktatás - elkészült a házi feladatTávoktatás - matematika

Fejlesztéseink
Amint azt önök is olvashatták az előző havi Alcsútdobozi Hírek-
ben, két nagyon sikeres rendezvényt bonyolítottunk le február-
ban, amely bevételét a gyerekekre szeretnénk fordítani. 

Két dologba fektettünk be első körben. Mind a két aulá-
ban, a földszinten és az emeleten is szerettünk volna kialakítani a 
gyerekeknek egy-egy közösségi teret, ahova ki tudnak ülni, ha 
rossz idő van, ahol tudnak beszélgetni becsengetés előtt, vagy ép-
pen szakkörre várva. Ez most megvalósult és 4 színes sarok ülő-
garnitúrát vásároltunk diákjaink számára. 
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hírei, eseményei 

Tanulni még mindig menő az alcsútdobozi suliban!

Rendkívüli helyzet az országban és az oktatásban!

folytatás a 4. oldalon

Az évek során sajnos elhasználódtak 
néptáncos csizmáink, és úgy döntöttünk, 
hogy minden évben 2 darab új csizmával 
bővítjük a készletünket. Megérkezett az 
első két pár. Köszönjük, hogy támogattak 
minket!

 Keindl Zoltánné

Március 6-án 5. alkalommal adták át a fel-
ső tagozatos diákok számára a Vál-völgyi 
Fiatalokért Alapítvány ösztöndíját. Ismét 
megtelt a Puskás Akadémia Sport- és 
Konferenciaközpont jól tanuló diákokkal, 
büszke szülőkkel, polgármesterekkel és 
intézményvezetőkkel. A Vál-völgyi Fia-
talokért Alapítvány ösztöndíj rendszerű 
támogatást nyújt az általános iskolák te-
hetséges, szorgalmas diákjai számára, 
akik felső tagozaton kiemelkedő ered-
ménnyel végzik tanulmányaikat. Az ösz-
töndíjra az Alcsútdoboz, Felcsút, Kajá-
szó, Tabajd, Vál, Vértesacsa települése-
ken élő tanulók felső tagozatos és közép-
iskolás diákjai pályázhattak. A felső tago-
zatosoknak 4,5 felett, a középiskolások-
nak 4,2 felett kell teljesíteniük. Akik ezek-

nek a feltételeknek megfeleltek, pályá-
zatot adhattak be az alapítványhoz. Is-
kolánkból 25 tanuló pályázott és vala-
mennyien elnyerték a 100.000 Ft-os ösz-
töndíjat az alábbiak szerint.

Az ötödik évfolyamból: Baljer 
Márk, Barta Pál, Beke Antal Levente, 
Boncz Bálint, Boros Olívia Anna, Cserna 
Judit, Déri Viktória Anna, Fényi Milán, 
Matus Ádám, Ottling Ramóna Henrietta. 

A hatodik évfolyamból: Eck Ko-
rinna, Erdei Hajnalka, Márton Dániel, 
Elek Zoltán, Kovács-Sipeki Luca, Szen-
defi Levente. 

A hetedik évfolyamból: Baljer Kit-
ti, Biró Olívia Zoé, Fülöp Adrienn, Keindl 
Gergő, Kalucza Tamás, Marton István, 
Németh Lili Hanna, Sipos Rita, Varga 

László. 
A nyolcadik évfolyamból: Ke-

mény Ede, Márton Dóra, Németh Eszter. 
Gratulálunk a gyerekeknek és szü-

leiknek az elért eredményhez, csak így to-
vább!

Számunkra azért is volt fontos ez a 
találkozási alkalom, mert így volt szeren-
csénk személyesen is megköszönni Mé-
száros Lőrincnek és feleségének önzetlen 
felajánlásukat, melynek köszönhetően két 
interaktív táblával lett gazdagabb isko-
lánk.

„A boldogság olyan illatszer,
Amelyet nem hinthetünk úgy másokra,
Hogy néhány csepp ne jusson nekünk is.”
                             Ralph Waldo Emerson

A koronavírus komoly veszélyt jelent 
mindannyiunkra, így várható volt, hogy 
előbb-utóbb bejelentik, hogy nem lehet a 
diákoknak iskolába járni. Március 13-án 
késő este Orbán Viktor miniszterelnök úr 
hivatalosan is bejelentette, hogy tanter-
men kívüli digitális munkarendre állnak 
át az iskolák. A tevékenység nem változik, 
a cél ugyanaz, csak a munkavégzés helye, 
formája, módszere fog megváltozni. 

Bevallom, nem aludtam azon a 
hétvégén, járt az agyam, hogy miként fo-
gunk mi ennek az óriási kihívásnak meg-
felelni? Ezernyi kérdés fogalmazódott 
meg bennem: 

ź lesz-e aki vigyáz otthon a gyere-
kekre?

ź megvannak-e otthon a távoktatás-
hoz a feltételek? 

ź ki, milyen eszközön tud majd dol-
gozni? 

ź egyáltalán a picik tudják-e hasz-

nálni ezeket az informatikai esz-
közöket? 

ź fel vagyunk-e erre készülve az al-
csútdobozi iskolában? 

ź a mi saját gyermekeink felügyele-
tét miként fogjuk ellátni, ha ott-
honról dolgoznunk kell? (17 kis-
korú van a nevelőtestületünkben, 
óvodás, kisiskolás, középiskolás)

Nyáron, amikor az éves munkatervünket 
összeállítottuk, a digitális tananyagok 
széles körű alkalmazását határoztuk meg 
az egyik fő feladatként. Így nem az oko-
zott gondot, hogy mit tanítsunk, hanem 
az, hogy milyen felületen tegyük ezt meg: 
ami jó a tanárnak, diáknak is, és a szülő is 
jól átlátja.

Az ősz folyamán több alkalommal 
keresett fel minket Gulyás András apuka, 
akinek gyermeke az első osztályba jár, 
hogy megmutassa nekünk azt a Google 
felületet, amelyen az oktató-nevelő és ad-
minisztratív tevékenységeink során haté-
konyan, és eredményesen tudunk dolgoz-
ni. Valamennyi pedagógus számára el-
készítette a belső használatra alkalmas 
alcsutdoboziiskola.hu-s e-mail címet, így 
nem is volt kérdés, hogy őt keressem fel 
ezzel kapcsolatban. Andris azonnal a se-
gítségünkre sietett és megnyugtatott, 
hogy a Google tanterem felülete tökéletes 
lesz nekünk a távoktatáshoz. Március 16-
án reggel 8 órakor rendkívüli nevelési ér-

tekezlet keretében rögtön nekiálltunk a 
munkának. Andris megmutatta számunk-
ra, hogy ezen a felületen miként lehet lét-
rehozni kurzusokat az osztályoknak, mi-
ként kell arra meghívni a tanárokat, gyere-
keket, hitoktatókat, szakszolgálati dolgo-
zókat, óraadókat. A délelőtt folyamán már 
tananyagokat igyekeztünk „felpakolni” a 
felületre. Úgy éreztük, hogy a délelőtt fo-
lyamán kapott képzés alap szinten alkal-
massá tett minket arra, hogy másnap el 
tudjuk kezdeni a tanítást.

A gyerekeknek már a hétvégén ge-
neráltunk saját e-mail címeket, melyeket 
hétfőn a szülőknek elküldtünk. A szülők 
izgatottan várták e-mailjeinket, s  rendkí-
vül aktívan és segítőkészen álltak a fel-
adathoz. Március 17-én kedden reggel el-
indult Alcsútdobozon a távoktatás a 
Google Tanteremben.

A gyerekek minden reggel beje-
lentkeznek, illedelmesen köszönnek, 
hogy itt vannak, és órarend szerint várják 
a feladatokat. A tanárok rendkívül gazdag 
digitális tárházból igyekeznek feladatokat 
adni a piciknek és nagyoknak egyaránk, 
képességükhöz mérten. Érthetően leírják, 
hogy az adott órán mit fognak csinálni, 
ahhoz milyen feladatokat fognak megol-
dani. Készítenek a gyerekek számára váz-
latokat, PPT-t, ajánlanak videótanárt, 
Zanza tv-t, e-learning app felületet, word-
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folytatás a 3. oldalról

 Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent,
amely a jövőnek hordozója. (Tamási Áron)

Gergely-napi hagyomány - Iskolába hívogató

wall feladatmegoldó oldalt és még szám-
talan digitális felületet. Most a második 
héten járunk, amikor a cikket írom, már 
megpróbálkoztunk online órával, és 
hanganyag eljuttatásával is. A tanárok 
hanganyagon segítenek például a mon-
datelemzésben, a történelem, matematika 
tananyag elmagyarázásában.

A tanulók ellenőrzéséhez kérjük, 
hogy fényképezzék le a munkáikat, és 
töltsék fel nekünk a felületre. A számon-
kéréshez űrlapokat készítünk, ezen ke-
resztül mérjük fel a diákok tudását. A vi-
deós óra arra is jól használható, hogy szó-
ban is számon kérjünk a diákoktól a meg-
tanulnivalót. Felső tagozatban kérünk a 
gyerekektől beadandó dolgozatokat és ott 
már megpróbálkoznak prezentáció készí-
tésével is. 

Továbbá létrehoztunk két olyan 
kurzust – Mindennapra egy mese alsó-
soknak és Olvasókör felsősöknek – ahol a 

gyerekek és szüleik tudnak segítséget kér-
ni a házi feladatokhoz, és a könyvtárt he-
lyettesítve ajánlunk számukra olvasniva-
lót minden napra. Reméljük sokat tudunk 
így segíteni. 

Nem maradnak el a hétfőnkénti ér-
tekezletek sem, videókonferencia kereté-
ben már túl vagyunk az első szakmai érte-
kezleten is, ahol igyekszünk egymással 
megosztani tapasztalatainkat és jó gya-
korlatainkat.

Mindenkinek nehéz ez a mostani 
helyzet, de igyekszünk továbbra is gyer-
mek- és szülőbarát iskola lenni. Felmér-
tük, hogy kinek van szüksége tabletre, 
számítógépre, és aki kért, azonnal adtunk 
neki a zökkenőmentes tanítás érdekében. 
Egy család van, akinél nincs, vagy csak 
korlátozva van az internetkapcsolat, szá-
mukra postán is feladjuk a házi felada-
tokat.

Próbáljuk beleképzelni magunkat 
egy-egy család helyzetébe, és igyekszünk 

ennek megfelelően terhelni a diákokat, 
családokat, hiszen most a legnagyobb fel-
adat a szülőkre hárul. Nekik kell szülői és 
tanári szerepkörben is helyt állni, sőt töb-
ben otthonról dolgozva a munkahelyi te-
endőket is onnan végzik, amely tovább 
nehezíti a mindennapokat.

Biztos vagyok benne, hogy közö-
sen megbirkózunk minden nehézséggel. 
Forduljanak a továbbiakban is hozzám bi-
zalommal, minden visszajelzésnek örü-
lünk! 

A diákoknak érdekes tanórákat és 
jó tanulást, a szülőknek kitartást, türelmet 
és nyugalmas napokat, kollégáimnak pe-
dig jó felkészülést kívánok! 

Vigyázzon mindenki magára és 
családjára, ismerőseire, rokonaira, szom-
szédaira! 

Aki teheti, maradjon otthon! 
     

Keindl Zoltánné
intézményvezető

Iskolánk belső vizsgarendje szerint a 8. 
évfolyamosoknak Magyarország törté-
nelméből szóbeli vizsgát kell tenni, kicsit 
oly formán, mint egy kisérettségi. Fontos 
számunkra, hogy kikerülve a középisko-
lába, tudjanak megfelelő módon számot 
adni tudásukról, szóbeli kifejezőképes-
ségük az elvárásnak megfelelő legyen. A 
vizsgát 2020. március 11-én szerveztük 
meg, melyen 4 főből álló vizsgabizottság 
vizsgáztatta a végzősöket. Keindl Zoltán-
né igazgató asszony, Hammang Erika és 

Graziani Borbála történelem tanárok és 
én, Siposné Bokor Katalin osztályfőnök. 
A tanulók a tanév során kiadott és ki-
dolgozott 9 tételből bizonyíthatták törté-
nelemben való jártasságukat. A tételek a 
magyar történelem legfontosabb korsza-
kait, eseményeit, személyeit mutatták be. 
Igazi vizsgaszituációban kellett a tanulók-
nak számot adni tudásukról: a tételhúzást 
követően 20 perc állt a rendelkezésükre, 
hogy felkészüljenek a feleltre. A kihúzott 
tétel anyaga mellett értelmezniük kellett a 

kiadott forrásanyagokat, képeket és tud-
niuk kellett a történelmi atlaszban tájéko-
zódni.

A megjelent végzős tanulók mind-
egyike dicséretet érdemel: mind tudásuk-
ban, mind megjelenésükben, mind visel-
kedésükben példamutatónak bizonyul-
tak!

Két tanuló – Kemény Ede és Már-
ton Dóra – felelete kimagasló volt!

A vizsgabizottság egyöntetű véle-
ménye a büszkeség mellett az volt, hogy 
az eddigi évek legjobb osztályprodukci-
óját láthattuk, hallhattuk! Gratulálunk, 
büszkék vagyunk Rátok!

Siposné Bokor
Katalin osztályfőnök

Szerencsénkre idén, 2020. március 12-én 
csütörtökön (Gergely neve napján), még 
meg tudtuk tartani az immár hagyomány-
nyá vált „iskolába hívogatónkat”, melyre 
a leendő elsősöket szoktuk iskolánkba 
invitálni. Nagy készülődés és felkészülés 
előzte meg ezt a napot. Úgy gondoltuk ne-
gyedikeseimmel, hogy csak játszani fo-
gunk, hiszen ráérnek még a tanulással a 
picik. Megterveztük és félig el is készítet-
tük a különböző ügyességi játékokhoz 
szükséges eszközöket pl. konzervdobo-
zok, műanyagkockák stb. Végre felvirradt 
a nagy nap és mi elindultunk az oviba a ki-
csikért. Visszafelé kincskereséssel jutot-
tunk el az iskoláig, melyet kicsik és „na-
gyok” egyaránt élveztek. Hogy követke-
zetesek legyünk önmagunkhoz, ezért a 

Répa meséből vágtunk ki képeket és azt 
helyeztük el útvonalunk különböző pont-
jain, melyeket aztán az ovisoknak kellett 
megtalálniuk egy útvonaltérkép segítsé-
gével. Beérve az iskolába készült rólunk 
egy közös fénykép az udvaron, melyet 
Mariann néni készített.

Elfoglaltuk a helyünket a tante-
remben, ahol egy kis köszöntés után át-
adtuk a már szinte hagyománnyá váló ki-
tűzőinket (Lilla néni segítségével készül-
tek) és ajándékainkat. Nagyon jól esett, 
hogy az ovisoktól kaptunk egy kis meg-
lepetést. Negyedikeseimmel sokat ké-
szültünk a Répa mese előadásával, nem is 
maradt el a siker. Ezután három csoport-
ban lehetett dolgozni a játékok elkészíté-
sénél. Az egyik helyszínen díszítettük a 

konzervdobozokat – ennek a játéknak a 
lényege, hogy toronyba kell rakni a kon-
zervdobozokat, majd egy teniszlabdával 
megdobni. Az győz, aki többet talál el. A 
másik helyszínen szintén konzervdobo-
zokat díszítettünk, de ott a célbadobós já-
tékhoz gyártottuk. A harmadik helyszínen 
színezni lehetett a Répa meséből kigyűj-
tött színezőkből.

Végezetül tornáztunk egy nagyot a 
táncteremben. Úgy gondolom, hogy 
mindannyiunk nevében írhatom, hogy az 
együtt töltött időt nagyon-nagyon élvez-
tük. 

      
Daróczi Andrea

leendő elsős osztályfőnök
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Iskolánk külön csoportokban emlékezett meg 1848/49-ről
Már januárban elkezdték a próbákat 3. 
osztályos tanulóink Péterfi Nikoletta osz-
tályfőnök vezetésével. Gyönyörű verse-
ket választottak, Niki néni árnyjátékot ta-
nított számukra és különleges zenés, rit-
muselemekkel gazdag, látványos műsor-
ral készültek az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére. Senki nem szá-
mított arra, hogy ezt nem tudjuk önöknek 
megmutatni és csak zárt falak között ün-
nepelhetünk. 

Március 13-án délelőtt ünneplőbe felöl-
tözve, kokárdával a szívünk felett két cso-
portban gyülekeztük az aulában. Külön az 
alsó tagozat és külön a felső, hogy minden 
kért szabályt betartsunk, ne legyünk 
együtt egy légtérben sokan. Így kétszer 
volt előadás aznap az iskolában, melyet az 
önök számára rögzített a VV-TV-is. Re-
mélem sokan látták és egyetértenek velem 
abban, hogy érdemes volt felvenni és 
megörökíteni. 

Gratulálni szeretnék Niki néninek és osz-
tályának a látványos és különleges ünnepi 
műsorhoz, örülök, hogy nevelőtestüle-
tünk Péterfi Nikoletta személyében egy 
sokoldalú, kreatív és tapasztalt tanítóval 
lett gazdagabb. Rendkívül büszke voltam 
a gyerekekre, finom csokoládéval, kézfo-
gással és igazgatói dicsérettel köszöntem 
meg munkájukat! 

Beszéljenek magukért a képek!
(2. oldal)

Azon a szombat délelőttön derült égből 
érkezett a hír: szeretett Imre atyánk elköl-
tözött ebből a világból. Tudatták, hogy ál-
mában hívta haza őt az Úristen, békésen 
aludt el. Épp olyan békésen, ahogy élt, és 
amilyen békével sugározta az életigen-
lést. Mint minden bizonnyal számos csa-
ládban, az elmúlt hetekben természetesen 
köztünk is újra és újra szóba került Imre 

Amikor az Úrhoz emeljük a szívünket,
Isten szeretete egybeforraszt bennünket.

Boldogok a békeszerzők, mert
őket Isten fiainak fogják hívni

atya – próbáltunk felocsúdni, azon gon-
dolkozva, vajon mi volt a legmeghatáro-
zóbb személyében, ami számunkra oly 
kedvessé tette őt, ami miatt nehéz őt elen-
gedni.

Gyakran építő papként határozta 
meg önmagát. Nem véletlenül, hiszen 9 
éves bicskei plébánosi tevékenysége so-
rán egymás után újultak meg az egyház-
község épített örökségei. Mégis, ha rá 
gondolunk, sokunknak, mint béketeremtő 
és békében élő pásztor jut eszünkbe. 

A keresztények szerint a béke 
komoly érték, az Evangélium és a teljes 
Szentírás is számos helyen Isten áldásá-
nak nevezi. „Boldogok a békeszerzők, 
mert őket Isten fiainak fogják hívni” – ol-
vassuk a Hegyi Beszédben szent Máténál.

Az Ószövetségben az uralkodás és 
a béke megteremtése és fenntartása a ki-
rály feladata, akit Isten ken fel erre a fel-
adatra, tehát a király Isten akaratából 
uralkodik. A „shalom” szóval jelölt béke 
egyébként a héberben a teljes jólét sok-
tényezős fogalmát jelöli, nem pusztán az 
ellenség távol tartását vagy a háború meg-
fékezését. Jézus Krisztus konkrétan a fe-
lebaráti szeretethez kapcsolja, amely Is-

Kedves Alcsúti Lakosok! Szeretett Testvéreim! Húsvétra bezárt 
ajtók mögött készülődve szeretném megosztani soraimat. Egyet-
len szót emelnék ki: Elvégeztetett. Ez volt Jézus utolsó szava a 
kereszten. Mi végeztetett el? Jézus Krisztus kifizette minden em-
ber adósságát a keresztfán. Helyettem. Én itt maradtam. És felné-
zek Rá, Aki az én akasztófámon függ. Töviskoronát látok. Ő a ki-
rály. Bűneimet elvevő, halálomat legyőző, és ezt mondja szelíd 
szeme: Elvégeztetett. Itt ülök. Körülöttem koronavírustól retteg-
nek, de bennem… bennem töviskorona lapul. Krisztusban lakoz-
ni, és Ő mibennünk. Elvégeztetett: Készen van! Ez azt jelenti, 

ten akaratából a teljes jólét kikerülhetet-
len eleme.

Amikor először találkoztam Imre 
atyával, és a hitoktatásról beszélgettünk, 
kiemelte, hogy ha valami probléma adód-
na, azonnal szóljak neki. Így az esetleges 
gondokat hatékonyabban tudja elsimítani. 
Törekedett a békére és az együttműködés-
re nem csak a kollégáival, hanem az egész 
egyházközségben. Megfontolt nyugalmá-
val és valamilyen isteni talentummal élve 
mindig elérte, hogy az ellenségeskedés 
kerülje a hívek körét, a plébániára beté-
rőket, a feloldhatatlannak tűnő problémá-
jukkal az irodába érkezőket.

Igazán szomorú lenne, ha csak űrt 
éreznénk kedves plébánosunk távoztával, 
mert akkor semmit nem tanultunk tőle.

Adja Isten mindenkinek, aki is-
merhette őt, hogy az általa árasztott nyu-
galmas békét szívében tudhassa, és azt 
Imre atya emlékének ajánlhassa. Hogy a 
végső órán vele együtt mi is hálatelt szív-
vel imádkozhassuk: „Isten békéje, amely 
minden értelmet meghalad, megőrizte szí-
vünket és elménket Jézus Krisztusban.”

Jäger Tamás hitoktató

hogy választhatsz, mi legyen számodra a Húsvét: Valaminek a 
vége, vagy valaminek a kezdete. A körülmények azt sugallják, 
legyen vége. De ha feltekintesz a keresztre, meglátod a tövisko-
ronát? Látod a királyt? Ha az ember Jézus nélkül tekint önmagá-
ra, akkor egyedül találja magát. Akkor az egyedüllét magány. De 
ha az ember megtalálja Jézust, akkor még a zárt ajtók mögött sin-
csen egyedül. Elvégeztetett. Elvégeztetett számunkra, de elvé-
geztetett bennünk is? Elfogadtam már azt az áldozatot, amit ér-
tem hozott? Még nem hallottam olyan királyról, aki önmagát adta 
volna a népért. Az az élet, amit birtokolhatunk nagyon becses és 
drága. Mert az Ő vére tette értékessé azt. Egyetlen kérdésem van: 
Jézus vére nyugszik vagy csörgedezik az ereidben? Mindig raj-
tad múlik, mihez kezdesz azzal, hogy keresztyén vagy. Tövisko-
ronában bízni!

Lendvai Sándor
református lelkipásztor

Koronavírustól félni,
Töviskoronában bízni
János 19,30:“Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda:
Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.”
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Képviselő-testületünk legutóbbi döntése-
iről az alábbiakban számolok be.

Hazánkban a koronavírus terjedé-
sének mérséklése érdekében 2020. 03.11-
én vészhelyzetet hirdettek ki. Emiatt ön-
kormányzatunknál is összeállításra kerül-
tek a vészhelyzetben felmerülő feladatok, 
valamint kijelölésre kerültek e felada-
tok ellátásának felelősei.

Mivel Magyarország Kormánya 
2020.03.13-án a koronavírus miatt kiala-
kult járványügyi helyzetre tekintettel az 
iskolák bezárásáról döntött, mi is úgy ítél-
tük meg, hogy szükség van az alcsútdo-
bozi óvodáskorú gyermekek és a helyi 
családok érdekében is hasonló döntést 
hozni.  Ennek értelmében 2020. március 
16-tól  rendkívüli szünetet rendeltünk 
el a Háromhárs Óvodában az élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a helyi állampolgárok egészsé-
gének és életének megóvása érdekében.

Ugyanettől a naptól elrendeltük a 
könyvtár, a sportcsarnok és a védőnői 
rendelő bezárását. 2020.03.18-tól pedig 
a közterületi játszóterek, aszfaltos, fü-
ves és műfüves sportpályák területét 
zártuk le, és használatukat megtiltot-
tuk. A települési eseménynaptár szerinti,  
az első félévben esedékes rendezvénye-
ket, közösségi programokat töröltük.

A koronavírus-járvány terjedésének meg-
akadályozására illetve mérséklésére meg-
hozott döntések új helyzetet idéztek elő 
mind az oktatás-nevelési intézmények-
ben, mind a családokban.

E helyzet könnyítése érdekében el-
sőként a gyermekek közétkeztetésének 
biztosítása ügyében egyeztettünk a He-
gedűs Vendéglővel, illetve megtörtént az 
étkezési igények felmérése. Ennek alap-
ján az igénylő 33 gyermek részére a to-
vábbiakban is biztosított a meleg étel, 
egyes esetekben elvitellel, más esetekben 
házhozszállítással.

Az iskolában a távoktatás elindí-
tása a tankerületi fenntartó, az intézmény-
vezető és szakmabeli szülői együttműkö-
dése révén sikeresen megoldódott. El-
mondhatjuk, hogy komoly otthoni munka 
folyik, a pedagógusok is, és a tanulók is 
jól vizsgáznak az új online oktatási for-
mában. Vannak azonban olyan családok, 
ahol a számítástechnikai eszközök 
fejlesztésére lenne szükség. 

A rendkívüli szünet miatt az óvodai ne-
velésben sem állt meg az élet, az óvónők a 
heti nevelési programot szintén online 
módon juttatják el a szülők felé. A napi 
kapcsolattartás a csoportok számára ki-
alakított közösségi oldalakon folyik. A 
gyerekek az óvónői útmutatás szerint 
otthonról rajzolnak, zenélnek, mi több, vi-
deo partikon vesznek részt!

Az önkormányzati hivatalban a 
korlátozott személyes ügyfélfogadás el-
lenére kollégáink a helyükön vannak és 
feszített munka folyik. A telefonos és 
elektronikus ügyintézés megsokasodott, 
égnek a vonalak és duzzadnak az e-mail 
fiókok. Mindemellett a kötelező feladat-
ellátással járó napi adminisztratív ügyin-
tézés most is elmaradhatatlan, és folyama-
tos. A központilag tervezett gazdálkodási 
ellenőrzés a rendkívüli helyzetben sem 
maradt el, elektronikus úton zajlik jelen-
leg is az ÁSZ revíziója önkormányza-
tunknál. A pályázati fejlesztésekkel 
együtt járó kiterjedt adminisztráció is 
folyamatos. Mivel projektjeink különbö-
ző fázisban vannak, van ahol az előkészí-
tés, máshol a megvalósítás, az elszámolás 
vagy a lezárás ügyeit intézzük.

A járványhelyzet több új felada-
tot rótt ránk,  melyeket nem csupán el 
kell végeznünk, hanem azokról a felettes 
illetve partner hivataloknak rendszeres je-
lentéseket kell adunk. 

Szeretnénk minél többet segíteni 
lakosainknak, kiemelten is az idősek-
nek. Felmérést készítettünk az önmagu-
kat ellátni nem tudó személyekről, vala-
mint az egyedül élőkről, és felvettük ve-
lük a kapcsolatot. Tapasztalatunk szerint, 
ahogy nő az országban a járvány kiterje-
dése, annál komolyabban veszik a helyi-
ek is az óvintézkedéseket. Már valóban 
kevesebben mozdulnak ki otthonról és 
egyre inkább igénylik az önkormányzati 
támogatást. Kollégáink folyamatosan jel-
zik a sűrűsödő kéréseket, a kapcsolattar-
tási igény növekedését, melyeket igyek-
szünk minden esetben kielégíteni.

A járvány elleni védekezés leg-
fontosabb része az otthonmaradási 
kampány, melynek fontos eleme a fen-
tebb részletezett intézményi működések 
szüneteltetése, korlátozása. Kiterjed 
mindez az egészségügyi intézményekre 
is, azaz a háziorvosi, a fogászati, és a 
sürgősségi ellátás is csak korlátozottan 
látogatható. A személyesség helyett a te-
lefonos orvosi tanácsadás került előtérbe, 
kivételek a súlyos, életbevágó fontosságú 
esetek. Ugyancsak fontos része az otthon-

Önkormányzati hírek

Életünk a vészhelyzetben

maradási kampánynak az egyházi alkal-
makon és istentiszteleteken való részvé-
tel ideiglenes beszüntetése, amelyek he-
lyett online bibliaórák és helyi televízi-
ós műsorként megtekinthető istentisz-
teletek segítik lelki táplálékkal és az Is-
tenhit erején keresztül a járvánnyal való 
megbirkózást.

A védekezés része az is, hogy az 
önkormányzat helyi varrónők és más ön-
kéntesek felajánlásainak segítségével 
szövetből, mosható, vasalással fertőtle-
níthető arcmaszkokat készíttet, amelye-
ket folyamatosan juttat el a lakossághoz.

A cél az összes intézkedéssel az, 
hogy legyőzzük, illetve minél kevesebb 
betegséggel, veszteséggel vészeljük át ezt 
a nehéz időszakot.

Vigyázzunk magunkra, vigyáz-
zunk egymásra!

Tóth Erika polgármester

JÓ HÍR!
Alcsútdoboz is megkapta az e-recept 

rendszerben a jogosultságot, így a 
gyógyszerkiváltás egyszerűbb lesz. 

Kérjük a gyógyszerigényeket továbbra
is a Rendelő bejáratánál rögzített 

postaládába tegyék be, és a következő 
rendelési napon a Gyógyszertárban a 

TAJ kártyával váltsák ki! Egészségügyi 
probléma, panasz esetén telefonon 
vegyék fel a kapcsolatot a helyettes 

háziorvosunkkal illetve szakápolónkkal. 
Elérhetőségek: 

Dr. Hadházi Ádám háziorvos:
+36 70/539-3050

Kissné Kiss Erzsébet szakápoló:
+36 20/962-5759

KÖSZÖNET
Alcsútdoboz Település Faluközössége 

nevében ezúton is megköszönöm 
azoknak a varrónőknek illetve 

segítőknek a munkáját, akik gyors 
munkával és szívüket is beleadva 

elkészítették az arcmaszkokat, amit a 
járvány elleni védekezés érdekében 
eljuttattunk településünk lakosaihoz.
Név szerint: Pacsuta Tímea, Gulyás 
Istvánné, Gulyás István, Petrovits 
Ferencé Anikó és kedves családja,

Fülöp Berta, Szöllősi Ferencné Gabika, 
Weizengruberné Keindl Marietta

JÓ TETT HELYÉBE, JÓT VÁRJ!
Szeretettel: Tóth Erika
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A koronavírus okán „elrendelt vészhely-
zetre” hivatkozva az ország több pontján 
azzal próbálnak bejutni csalók az idősek 
ottonaiba, hogy ebédet osztanak. Ha be-
engedik őket, azt mondják, hogy korona-
vírus elleni csomagot hoztak, és gyógy-
szert akarnak eladni a lakosoknak. Ilyen 
tevékenység nem végezhető, ezért arra 
kérjük a lakosságot, semmiképp ne dől-
jenek be a csalóknak!
Amennyiben hasonló szándékú emberek 
Alcsútdobozon is megjelennének, ne áll-
janak velük szóba és ne engedjék be őket 
az otthonaikba! Gyanús esetben figyeljék 
meg az elkövetőket, a gépjárművük jelzé-
sét és értesítsék a rendőrséget vagy jelez-
zenek az önkormányzatnak!

Tóth Erika
polgármester

Figyelem, csalók!
Körzeti megbízottunk tájékoztatása

1. 2020.03.13. Az Önkormányzati Hivatali rend megváltoztatása, a személyes 
ügyfélfogadás korlátozása, a telefonos és elektronikus ügyintézésre áttérés.

2. 2020.03.15. Rendkívüli szünet elrendelése a Háromhárs Óvodában.
3. 2020. 03.15. A veszélyhelyzetben felmerülő feladatok felelőseinek kijelölése.
4. 2020.03.15. A közétkeztetést igénylő gyermekek felmérése a József Nádor Is-

kolában és a Háromhárs Óvodában, amely alapján 33 fő részére ebéd megrendelése az 
önkormányzattal szerződésben álló Hegedűs Vendéglőben. Az étel elvitele személyes 
átvétellel valamint kiszállítással történik.

5. 2020.03.15. Telefonos ügyfélszolgálat elindítása idősek részére, halaszthatat-
lan ügyeik megoldásában segítség nyújtása.

6. 2020.03.16. A helyettes háziorvos részére az e-recept szolgáltatás megrende-
lése.

7. 2020.03.16. A közösségi rendezvények lemondása.
8. 2020.03.16. Háziorvosi Közlemény kiadása a rendelői személyes megjelenés 

korlátozására, a telefonos, e-mailes kapcsolatfelvételre.
9. 2020.03.16. Tájékoztatás fogászati rendelési idő és ellátás korlátozásáról.
10. 2020.03.17. A Családsegítő Szolgálat közleményének kiadása a veszélyhely-

zet miatt kialakított kapcsolattartási rendről.
11. 2020.03.18. Az Alcsútdoboz település közigazgatási területén található köz-

területi játszóterek, aszfaltos, füves és műfüves sportpályák területétének lezárása.
12. 2020.03.18. Felmérés készítése az önmagukat ellátni képtelen alcsútdobozi 

személyekről, és az egyedül élőkről, velük kapcsolatfelvétel, egyeztetés ellátási igénye-
ikről.

13. 2020.03.19. A helyi közterületek – buszmegállók, posta, üzletek környéke – 
napi fertőtlenítő permetezésének elindítása.

14. 2020.03.19. Tájékoztatás az orvosi ügyeleti rend változásáról.
15. 2020.03.20. Tájékoztatás a veszélyhelyzet kapcsán elindult megtévesztések-

ről, csalók, bűnelkövetők megjelenéséről.
16. 2020.03.21. A segítséget igénylő 3 fő idős részére bevásárlás.
17. 2020. 03.23. Anyagvásárlás arcmaszkok készítéséhez.
18. 2020.03.23. A segítséget igénylő újabb 2 fő részére bevásárlás, csekkfeladás.
19. 2020.03.25. Helyi önkéntesek is bekapcsolódnak a segítséget igénylők ellá-

tásába.
20. 2020. 03.27. Megkezdődik az arcmaszkok családokhoz való eljuttatása.

Alcsútdoboz, 2020.03.27.
Tóth Erika

polgármester

JÁRVÁNYÜGYI RENDSZABÁLYOK
BEVEZETÉSE ALCSÚTDOBOZON

Kialakítottunk egy házhozszállítási szol-
gáltatást Alcsútdobozon azért, hogy segít-
sük a lakosok otthonmaradását. Hetente 
egy alkalommal fagyasztott (75%-ra sült) 
kenyereket viszünk ki a megrendelőknek, 
melyet akkor lehet készre sütni, amikor 
szükség van rá. A kiszállítást folyamato-
san biztosítjuk a járvány idején. Ezekre a 
szállítmányokra ebben az időszakban 
20%-os árkedvezmény vonatkozik. A fa-
gyasztott kenyér a Pékség üzletében is 
megvásárolható. Aki a házhozszállítást 
igénybe szeretné venni, nevével, címével 
és telefonszámával  facebook üzenetben  
jelentkezzen  itt:
www.facebook.com/Valvolgyekenyere/, 
vagy írjon a hanyeczk@gmail.hu e-mail 
címre, illetve SMS-ben a 0630-688-92 
22-es számra. 

Üdvözlettel:
Kenéz Krisztián

A  VÁL-VÖLGYE PÉKÜZEM
TÁJÉKOZTATÓJA

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.

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható: naponta 16 és 08 óra között,

hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám.

104

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
A VÁLVÖLGYE TELEVÍZIÓ 

MŰSORÁBAN

A húsvéti  ünnepek alkalmával a 
televíziós istentiszteleteket 

az alábbi időpontokban tartjuk:

NAGYPÉNTEK
ÁPRILIS 10.  10.30 ÓRA

HÚSVÉT VASÁRNAP
ÁPRILIS 12.  10.30 ÓRA

HÚSVÉT HÉTFŐ
ÁPRILIS 13.  10.30 ÓRA

Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Jn 11,25
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1. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a 
közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mérté-
kűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 
1,5 méter távolságot tartani.

2. Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivé-
telével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas 
ételek kiadása és szállítása.

3. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás el-
hagyására csak alapos indokkal kerülhet sor, amelyek a követ-
kezők:

- a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, 
mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek el-
végzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, eszközöket árusító üz-
letben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszkö-
zöket árusító üzletben) történő vásárlás,

- napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyer-
mek kísérése,

- az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, 
beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség 
megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (kü-
lönösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytor-
na),

- az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú 
gyalogos közlekedés,

- a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
- a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, 

valamint az egyéb háztartási cikket értékesítő üzletben (drogéria) 
történő vásárlás,

- az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő 
vásárlás,

- a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve mű-
trágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

- piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás,
- a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó 

üzletben, gyógyszertárban történő vásárlás,
- az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
- a dohányboltban történő vásárlás,
- a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
- a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igény-

bevétele,
- a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és er-

dészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgál-
tatások igénybevétele,

- a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások 
igénybevétele,

- a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést 
igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és 
postai szolgáltatások igénybevétele,

- az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az ál-
latorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

- a szülői jogok és kötelezettségek,
- a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá
- a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szo-

ruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg 
személy) részére történő segítségnyújtás.

4. Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú 
gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belte-
rületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy 
ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy 
másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

5. Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött sze-
mély az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógy-
szertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglal-
koztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy 
tartózkodhat.

6. A fenti korlátozások érvényesítése az üzlet illetve 
egyéb helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

7. E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a 
rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos állományának, bevonásával.

8. E rendelet szerint a korlátozó intézkedések be nem tar-
tása esetén a rendőr – a szükségesség és arányosság követelmé-
nye betartásával – intézkedéseket és kényszerítő eszközöket al-
kalmazhat.

9. Aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézke-
dést megszegi, szabálysértést követ el, amely esetén a pénzbírság 
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege öt-
százezer forint.

Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba és 
2020. április 11-én hatályát veszti.

forrás: Magyar Közlöny

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS BEVEZETÉSE
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbe-tegedést okozó

humánjárvány terjedésének mérséklése, illetve következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egész-ségének és életének megóvása érdekében

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ELRENDELI

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS ALATT

Kérjük lakosainkat, hogy a kijárási korlátozás időszaka alatt felmerülő halaszthatatlan ügyeikkel 
kapcsolatban az alábbi számokon keressék önkormányzatunkat és segítőinket:

Hivatal: 06 22 594 070
+36 70 450 8738
+36 70 396 0627

Kérjük és köszönjük fegyelmezettségüket!
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Iskolánk az idén is megemlékezett név-
adójáról, Habsburg József nádorról (Erz-
herzog Joseph Anton Johann Baptist von 
Österreich).

244 éve 1776. március 9-én Firen-
zében született. Német-római császári 
herceg, osztrák főherceg, magyar királyi 
herceg, császári-királyi tábornagy, 1796-
tól haláláig (1847. január 13. Buda) Ma-
gyarország nádora, a Habsburg-ház úgy-
nevezett magyar vagy nádori ágának 
megalapítója.

I. Ferenc Józsefet 1792. június 6-
án Budán magyar királlyá koronázták. 
1795. szeptember 20-án 19 évesen Ma-
gyarország császári helytartójává nevez-
ték ki. Ekkor költözött Budára. Megtanult 
magyarul és hamar megkedvelték. Az 
1796-os pozsonyi országgyűlésen a ren-
dek közfelkiáltással megválasztották a 
Magyar Királyság nádorává, ami a király 
utáni legmagasabb közjogi méltóságnak 
számított. Ő volt a százharmadik és egy-
ben az utolsó előtti nádor.

A reformkor idején élt és sokat tett 
az ország gazdasági és kulturális felemel-
kedéséért, Pest-Buda fejlesztéséért, pél-
dául a Nemzeti Múzeum, a Császári-kirá-
lyi Ludovika Akadémia, a Gellért-hegyi 
Csillagda építéséért. Támogatta a Pest- 

Vác közötti vasútvonal és a Kőbányára 
vezető próbavasút kiépítését. Megvásá-
rolta és parkosította a Margit-szigetet. Tá-
mogatta a Magyar Tudományos Akadé-
mia létrehozását (10.000 forinttal). Támo-
gatta a Magyar Gazdasági Egylet, a Kis-
faludy Társaság, a Tudós Társaság, a Ter-
mészettudományi Társaság, a Vakok inté-

József Nádorra emlékeztünk zete megalakulását és működését. 
Bőkezű mecénása volt a művésze-

teknek és a közoktatásnak.
Kisjenőn és Alcsúton kertészeti 

mintagazdaságot hozott létre.
Alcsúton József nádor nem csak a 

kastély megépítésére (Pollack Mihály ter-
vezte) és a park létrehozására fordított ki-
emelt figyelmet, de az egész uradalom 
gazdálkodását példaértékű módon felja-
vította. József főherceg nagy népszerű-
ségnek örvendett Magyarországon. Erre 
utal beceneve is: Palatinus Jóska.

József nádor 1847. január 13-án 
Budán halt meg és a Budavári Királyi Pa-
lota nádori kripájában temették el a ná-
dort, aki Habsburgnak született és ma-
gyarnak halt meg. Temetése alkalmából 
Kossuth Lajos e szavakkal emlékezett 
meg róla:

„És Ő az agg Nádor míg testben a 
sír felé hanyatlott, lélekben, érzelemben 
az ifjadó nemzettel lépést tartva együtt if-
jadott. Élete alkonyába a nemzet újjászü-
letésének napkölte vegyült.”

Halála után nyolcadszülött fia Jó-
zsef Károly Lajos főherceg, majd az ő fia, 
József Ágost főherceg továbbfejlesztette 
a birtokot, amely a második világháború 
végén máig tisztázatlan módon kiégett és 
építőanyagát elhordták.

Béndek László

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel

és szeretettel köszöntjük:

Takács Lajosné szül. Németh Etelt
(1923. 04. 10.) 

97. születésnapja alkalmából  
Győri Istvánt
(1931. 04. 17.) 

89. születésnapja alkalmából  
Csányi Józsefné szül. Béllei Máriát

(1937. 04. 29.) 
83. születésnapja alkalmából  

Juhász Erzsébetet (Buzi Jánosné) 
(1939.04.23.) 

81. születésnapja alkalmából  
Kispál Ibolyát
(1938.04.25.) 

82. születésnapja alkalmából  
Mészáros Ferenc Kálmánné szül. Horváth Máriát

(1939.04.24.) 
81. születésnapja alkalmából  

Nagy Sándort
(1940.04.08.) 

80. születésnapja alkalmából  
   

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Állatorvosi ügyelet
április 04-05. Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745    06 22 353 397
április 10-11. Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256

április 12-13. Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36-20-9411900   06 22 254 505
április 18-19. Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745   06 22 353 397 

április 25-26. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36-20-4456256

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu
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A Háromhárs Óvoda hírei

Március 12-én Gergely napján régi szokás 
szerint iskolába hívogatták a gyerekeket. 
Ezt a szép hagyományt élesztette újjá és 
ápolja minden évben már sok éve a József 
Nádor Általános Iskola Alcsútdobozon.

A negyedik osztályosok a tanító 
néni irányításával eljönnek hozzánk az 
óvodába a nagycsoportosokhoz. Gergely 
napi mondókákkal, énekkel iskolába hí-
vogatják a leendő elsősöket.

Az idén Daróczi Andrea tanítónő 
vezetésével egy egész délelőttöt betöltő 
játékokkal, kincskereséssel, kézműveske-
déssel, zenés tornával csalogattak ben-
nünket, nagycsoportosokat az iskolába. A 
negyedikesek kézre fogtak egy-egy óvo-

dást és egy rajzokkal, képekkel teli térké-
pet adtak minden ovis kezébe. A térkép 
alapján kincseket keresve az óvodát meg-
kerülve hegyeken-völgyeken által, erdő-
kön-mezőkön keresztül eljutottunk az 
óvodából az iskolába.

Itt a negyedikesek osztálytermé-
ben megvendégeltek bennünket, majd kü-
lönböző ügyességi és célbadobós játéko-
kat próbálhattak ki a gyerekek. Ezek után 
kis csoportokban vágással, ragasztással 
elkészíthették ezeket a játékokat. A gyere-
kek elmélyülten, örömmel tevékenyked-
tek. Mikor elkészültek mindennel, meg-
hívtak bennünket a táncterembe egy kö-
zös, vidám, zenés tornára, mely olyan fer-

getegesre sikeredett, hogy végül már mi, 
ovis felnőttek is beálltunk. Andi néninek a 
leendő elsős tanítónéninek Lilla néni az 
iskolai fejlesztő-pedagógus és Trézi néni 
segített, aki egyben az alsós munkaközös-
ség-vezető.

Búcsúzóul minden ovis kapott 
csokit, és egy virág formájú kitűzőt, me-
lyen ez állt: „Elsős leszek!” Ráadásnak 
megkaptuk a barkácsolt célbadobós játé-
kokat, mesekirakókat, illetve minden gye-
rek a saját maga által készített dobozát, 
színezőjét.

Azt hiszem, hogy a gyerekek és a 
résztvevő szülők nevében is elmondha-
tom, hogy csodás napban volt részünk, és 
köszönjük Andi néni, köszönjük negyedi-
kesek! Egy élmény volt!

T. Tóth Gabriella

Iskolába hívogató – Gergely-járás

Az óvoda farsangi rendezvénye után alig 
vártuk, hogy enyhébb legyen az idő, és ki-
rándulhassunk az Alcsútdobozi Arboré-
tumba. A gyerekekkel és a szülőkkel meg-
beszéltük, hogy vízhatlan cipőt és meleg 
kabátot vegyenek fel, mivel az előző na-
pokban esett az eső, így várhatóan sáros 
lesz a terület. Szerencsére a hóvirágmező 
sétányán elterített mulcs felszívta a vizet, 
és a többi részen, a füves kavicsos sétá-
nyokon sem merültünk el a sárban. Cé-
lunk elsősorban a csodálatos hóvirágme-
ző megtekintése volt, de utána bebaran-
goltuk szinte az egész parkot. Indulás előtt 
az óvodában megbeszéltük a gyerekek-
kel, hogy a hóvirág a tavasz hírnöke, és ta-
nultunk egy rövid verset is róla. Beszél-
tünk arról, hogy védett növény, nem sza-
bad leszakítani, akkor sem, ha az Arboré-
tumban, amerre a szem ellát, tengernyi 
nyílik belőle. Védjük, hogy sokáig illatoz-
zon még, ne pusztuljon ki. Beszéltem ne-
kik arról, hogy sok fajta hóvirág létezik, 
ezekből többféle található nálunk, pl. 
Pompás hóvirág, Kikeleti hóvirág stb., és 
arról is híres az Alcsúton található hóvi-
rág, hogy illatos. Ezek után elindultunk 
gyalog. A régi bejáraton keresztül közelí-
tettük meg, mert ahhoz terül el legköze-
lebb, és az alcsúti ovisok számára így gya-
logosan is elérhető. Belépve a kapun már 
kisebb foltokban is észrevehető volt, a 
gyerekek örömteli felkiáltásokkal vették 

észre. Ahogy átmentünk a patak felett a 
kishídon, már messziről elénk tárult a hó-
virágmező szemet gyönyörködtető látvá-
nya. Közelebb érve leguggoltunk, és meg-
szagoltuk az illatát. Közben emlékeztet-
tem őket, hogy mit beszéltünk róla az óvo-
dában. Séta közben többször megálltunk 
és gyönyörködtünk a pompás látványban. 
Ezek után egy szépen felújított kőhídon 
keresztül elindultunk a park belső területe 
felé. A tónál megálltunk, és megnéztük a 
csörgedezőt, amit mi gyerekkorunkban 
aranyhalas medencéknek hívtunk. A tó 
mellett elhaladva megláttuk a kastély 
homlokzatát és versenyt futottunk az előt-
te elterülő füves területen a kastélyig. Itt a 
gyerekek jót szaladgáltak, bújócskáztak, 
majd tovább indultunk az oroszlánfejes 
fürdőmedencéhez és a babaházhoz. Meg-

beszéltük, hogy régen itt játszottak a fő-
hercegi család gyerekei. A babaháztól pár 
lépésre egy kanyargós ösvény vezetett a 
Medveházhoz. A Medveház mellett hal-
mokkal körülvett kis völgyben egy mes-
terséges tavacska közelében életnagyságú 
Mária szobor állt, a kígyót taposó Mária 
szobra, melyet körülvettek védőn a park 
magas fáinak koronái. Feltehetően zarán-
dokhelyül szolgál az idelátogatóknak. A 
gyerekek érdeklődéssel figyelték a szob-
rot, és a körülötte kialakított kis pihenő 
helyet. Végül felsétáltunk az István-ha-
lom Gloriettjéhez, ahol énekelve körjáté-
kot játszottunk. Ezek után elindultunk ha-
zafelé a tó mellett elhaladva, jóleső fáradt-
sággal és élményekkel tele tértünk vissza 
az óvodába. Megegyeztünk, hogy május-
ban visszatérünk és felfedezzük azokat a 
helyeket is, ahol most nem voltunk.

T. Tóth Gabriella

Kirándulás az Arborétumba

A jelenleg kialakult rendkívüli helyzet 
kapcsán visszatekintve elmondhatom, 
hogy március 13-án pénteken az utolsó 
napot tölthettük együtt az óvodában a 
gyerekekkel, bár akkor még nem tudtuk, 
hogy az lesz az utolsó napunk.

Március 15-ét ünnepeltük, így az 
ünnepi hangulat, a lovas huszár, a feldíszí-

tett óvoda, az ünneplőbe öltözött gyere-
kek és felnőttek, az ünnepi énekek, mon-
dókák, versek mindenki számára felejthe-
tetlenné tették ezt a napot! Még sokáig fo-
gunk rá emlékezni. A továbbiakban a mel-
lékelt képek beszéljenek róla.

T. Tóth Gabriella

Március 15-i ünnepségünk
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