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SZERETETTEL ANYÁK NAPJÁRA

Este jó, este jó, 
este mégis jó. 
Apa mosdik, anya főz, 
együtt lenni jó.

Ég a tűz, a fazék 
víznótát fügyül, 
bogárkarika forog 
a lámpa körül.

A táncuk karikás, 
mint a koszorú 
meg is hal egy kis bogár, 
mégse szomorú.

Lassú tánc, lassú tánc, 
táncola plafon, 
el is érem már talán, 
olyan alacsony.

De az ágy meg a szék 
messzire szalad, 
mint a füst, elszállnak a 
fekete falak.

Nagymama, nagymama,
Drága, gondos dajka,
Aprócska koromnak
Melengető napja.
Be sokszor siettél
Könnyem letörölni,
Hogyha bánatom volt
Szívedre ölelni!

Emlékszem: még mikor
Csöpp kezemet fogva
Először vezettél
Engem a templomba.

Nem félek, de azért 
sírni akarok, 
szállok én is, mint a füst, 
mert könnyű vagyok ...

Ki emel, ki emel, 
ringat engemet? 
Kinyitnám még a szemem, 
de már nem lehet ...

Elolvadt a világ, 
de a közepén 
anya ül, és ott ülök 
az ölében én.

Zelk Zoltán: Este jó Czéhmester Erzsébet: Nagymama köszöntése

Aranyos kis ajtó
Oltár fölött csukva-
Suttogva mutattad:
,,Ott van a Jézuska".
Nem is értettem még,
De tenéked hittem,
Így neveltél engem,
Ebben a szent hitben.

Azóta megnőttem,
Tudok imádkozni,
Kis Jézustól reád
Ezer áldást kérni!
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hírei, eseményei 

A járvány okozta rendkívüli helyzetben 
mindnyájunk élete fenekestől felfordult. 
Az általános iskolák távoktatási rendszer-
ben működnek, azok a munkahelyek, ahol 
ez lehetséges, otthoni munkavégzésre áll-
tak át. A szülőknek egyszerre több terüle-
ten kell helytállniuk: elvégezni a munkát, 
ellátni az otthoni teendőket és tanulni, 
foglalkozni a gyerekekkel. Sok helyen ol-
vasni a napirend kialakításának fontossá-
gáról és arról, hogy ez a nehéz szituáció 
azért pozitív dolgot is eredményezett: az 
eddiginél több minőségi időt tud együtt 
tölteni a család.

Most ennek a minőségi időnek az 
eltöltéséhez gyűjtöttünk egy csokorba né-
hány játék ötletet, melyeket az Alcsútdo-
bozi József Nádor Általános Iskola tanu-
lói és pedagógusai gyűjtöttek össze. Ren-
geteg olyan játék létezik, amelyet számí-
tógépen lehet játszani, ráadásul a gyere-
kek a távoktatás miatt most amúgy is több 
időt töltenek a képernyők előtt, ezért in-
kább társasjátékokat és mozgásos játéko-
kat kerestünk.

Társasjátékok

Most már klasszikusnak számít a gyere-
kek nagy kedvence, a Dobble. A legtöbb 
otthonban a Ki nevet a végén? és a Malom 
játék is megtalálható. Most van idő hosz-
szabb játékokra is, így előkerülhet a sakk 
és a Gazdálkodj okosan! is. 

Szerencsére óriási a boltok játék 
kínálata, ahol válogathatunk korcsoport, a 
játékban résztvevők száma, sőt érdeklő-
dési köre szerint is. Vannak családi, logi-
kai, fejlesztő, stratégiai és kvízjátékok is. 
Ha nem szeretnénk újonnan vásárolni, 
rengeteg, használt társasjátékot, puzzle-t, 
kártyajátékot kínáló csoportot találhatunk 
az interneten. A házhozszállítás lehetősé-
gét kihasználva még az utcára sem kell ki-
lépnünk. Akinek van rá lehetősége, letölt-
het és kinyomtathat a családja számára 
társasjátékokat. 

A mozgásos játékokat – jó esetben 
– a kertünkben is játszhatjuk gyerekeink-

kel vagy játszhatják ők egymással. Nem is 
kellenek különleges eszközök, minden 
megvalósítható az otthon található tár-
gyakból, esetleg hulladékból. A Föld nap-
ja (április 22.) alkalmából többen készí-
tettek petpalackból és kartondobozokból 

A gyerekek és a karantén

Mint ahogyan azt az előző lapszámban is megírtuk, négy új sarok ülőgarnitúrát 
vásároltunk a gyerekeknek az aulákba. Kettőt az emeletre, kettőt a földszintre. 
Reméljük, hogy ha majd újra jöhetnek iskolába a gyerekek nagyon fognak neki örülni, 
és jókat beszélgetnek majd azon ücsörögve. 

Új bútorokat vásároltunk a gyerekeknek

ügyességi játékokat. Ilyen a célbadobás, a 
célbadobás kihívással és a pet palack 
bowling.

Nagyon jó és vicces dolog szokat-
lan tárgyakból építeni. Például bunkert 
ágynemű huzatból, plédekből a bútorok 
közé vagy akadálypályát takarókból, 
könyvekből, plüssjátékokból. Ugyanezt 
meg lehet valósítani az udvaron is botok-
ból, kavicsokból, dobozokból.

A kisebb gyerekek nagy kedvencei 
a szerepjátékok, amelyekhez nem is kell 
más, csak egy saját kezűleg készített szu-
perhős jelvény, egy szuperhős járás és in-
dulhat a szuperhős nap. Nagy sláger a tánc 
kihívás is, amely a nagyobb gyerekek já-
téka lehet. Ugyan az interneten vált nép-
szerűvé, de ha a gyerekek elsajátítják a lé-
péseket, órákat el tudnak vele bolondozni. 

Makayné Blaskó Lilla
fejlesztő és gyógypedagógus

Pet palack bowling

Dance challange (Tánc kihívás

Mese napról napra
A Mesekuckó azért jött létre, hogy az ott-
honi tanulási rend mellett olvassanak a ta-
nulók rövidebb vagy hosszabb meséket. A 
meséket szeretik a gyerekek, de még fel-
nőtt korban is egy rövid kikapcsolódást ad 
számunkra. Most, ebben a különös hely-
zetben talán többet tudunk beszélgetni, 
együtt lenni a gyermekeinkkel. Mesélhe-
tünk régi dolgokról, történetekről, ami az 

elmúlt években, évtizedekben történtek.       
A mesék, történetek nagyon fon-

tosak és hasznosak a gyerekek számára. 
Fontos az olvasás gyakorlása, de ha hallja 
a mesét, az is nagyszerű dolog. Együtt van 
valakivel, érzi, hogy ő is fontos, értelmi és 
érzelmi fejlődése a tanulását is segíti. A 
mesék megismerésével fejlődik a szókin-
csük, szövegértésük, képzeletviláguk, 
fantáziájuk, gondolkodásuk. Megismerik 
a régi kifejezéseket, tárgyakat, tevékeny-
ségeket. Tanulságokat vonhatnak le a sze-
replők viselkedéséből. Szövegalkotás, ki-
fejezőkészség folyamatos kialakítása, ha 
a gyermek elmeséli a testvérnek, szülő-
nek, nagyszülőnek, hogy mi tetszett a tör-
ténetben.

Nem kötelezően plusz feladatot 
adunk a gyerekeknek. Mindenki az ideje 

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

és kedve szerint foglalhatja el magát, vagy 
közösen a testvérrel együtt a mesék olva-
sásával. Az érdeklődésnek, kíváncsiság-
nak megfelelően lehet kiválasztani, elol-
vasni az ajánlott mesét.

Az ajánlás végén rendszeresen 
küldök puzzle kirakót, ami összefügg a 

mesével, ez egy kis játék.
Szívesen fogadom a rajzokat, vé-

leményeket az eseményekről. Küldtek 
már szép, igényes és érdekes rajzokat a 
gyerekek. Köszönöm azoknak a tanulók-
nak, akik rendszeresen követik a mese-
ajánlásokat és töltenek fel hozzá rajzokat.

Továbbra is olvassunk sok mesét! 

Én küldöm és Ti, amikor időtök engedi, 
olvassátok, rajzoljatok és küldjétek! Jó 
szórakozást kívánok Mindenkinek!

Nagyné Krain Katalin
tanítónő

Élménybeszámoló: az otthon tanulás szépségei és árnyoldalai
Amikor megtudtam a hírt, hogy bezárják 
az iskolákat, elsőnek persze én is nagyon 
örültem, mint a többi gyerek, de hamar 
elmúlt az öröm (kb. két nap után), mert na-
gyon unatkoztam. Elkezdődött az inter-
netes oktatás ami sokkal nehezebbnek bi-
zonyult mint gondoltam, de belerázód-
tam, mert nagyon sok segítséget kaptam a 
tanároktól, barátaimtól és már nem okoz 
gondot. Az elején lefoglalta a figyelme-
met. Idővel könnyebb volt abból a szem-
pontból, hogy most már sokkal könnyeb-
ben megy a tanulás, de nehezebb is mert, 
egyre jobban hiányoznak a barátaim és az 
iskola. A hétköznapok nagy részét tanu-
lással, sorozatnézéssel és olvasással töl-
töm. Már alig várom, hogy újra visszame-
hessek az iskolába és találkozzak a bará-
taimmal, de addig itthon maradok és pró-
bálom minél hasznosabban eltölteni az 
időt.

Erdei Virág 8. osztály

Otthon tanulás – nálunk ez egyáltalán 
nem unalmas. Reggel nyolctól mind a 
négyen gép előtt ülünk, és ha hamar vég-
zünk egy-egy tananyaggal, belenézünk a 
testvéreink feladataiba, ha kell segítség, 
segítünk egymásnak. Röpködnek a kérdé-
sek oda-vissza, mert igyekszünk beleférni 
a tanórába. Számomra előnyös itthon ta-
nulni, mert már órán megtanulom a tan-
anyagot, nem kell annyit azzal foglalkoz-
nom délután. Sajnos a tanáraink így nem 
tudják kijavítani egyből a hibáinkat.

Délután online zeneoktatás folyik 
nálunk, néha egyszerre (trombita, gitár, 
furulya). Ugyanúgy meg vannak tartva a 
hegedű óráim, a zongoraórám és a szol-
fézs. Megkaptam a zenei vizsga anyago-
mat is.

Szabadidőnkben a kertben vete-
ményezünk, focizunk, játszunk, sporto-
lunk, és teljesítjük a délelőtti testnevelés 
óráinkat együtt. Több időm van olvasni, 
bár sajnos a könyvtár nincs nyitva, és az 
olvasnivaló gyorsan fogy.

A legjobban a tanárokkal a szemé-
lyes találkozás hiányzik, és a családdal 
való kirándulások.

Márton Dóri 8. osztályos

Első napokban izgalmas volt, hiszen új 
volt a helyzet. Érdekes volt, hogy a szü-
leink nem azért szóltak, hogy jöjjünk el a 
számítógép elől, hanem azért, hogy igenis 
oda kell ülni, és míg az órák tartanak, ott 
kell lenni. Volt egy varázsa, hogy az egész 
család együtt van és az egész napot együtt 
töltjük. 

Azonban mikor már pár hete tar-
tott és nem mentem sehova, elgondolkod-
tam azon, hogy vajon mikor is lesz vége?! 
Hiányoznak a barátok és már a tanárok is. 
Egyre unalmasabb itthon ülni és csak ol-
vasgatni vagy éppen csak nézni ki a fe-
jünkből.

Viszont muszáj ezt betartani, gon-
dolni kell az idősekre, hogy nehogy bajuk 
essen! Vigyázzon mindenki magára és 
persze: MARADJ OTTHON!

Németh Eszter 8. osztályos

Nekem elsőre eléggé tetszett ez az ötlet, 
mint ahogy a Virág is írta, nem kell suliba 
menni... Aztán elkezdtek jönni a házi fel-
adatok, a dolgozatok, és be kell valljam, 
hogy eléggé nehéz ez az időszak. Nem lát-
hatom a barátaimat, se edzésre nem tudok 
menni és még a tanárok sem tudnak úgy 
magyarázni, mint pl a suliba. Aztán eltelt 
3 hét és kezdtem megszokni ezt az egész 
dolgot. Még mindig eléggé nehéz, de meg 
kell csinálnunk, hogy minél előbb vissza 
tudjunk menni az iskolába!

Neumann Nikoletta 8. osztályos 

Mit szól ehhez az osztályfőnök, Siposné 
Bokor Kata néni?

Nehéz év a nyolcadik: felvételire készül-
tünk, sok és nehéz óráink voltak, minden-
nek tétje volt. Ám a Nagyok mindent szé-
pen megoldottak: szép félévi eredménye-
ik lettek, ügyesen megírták a központi fel-
vételi vizsgáikat, gyönyörűen vizsgáztak 
történelemből és minden egyéb iskolai 
programba nagyon szépen „beleálltak”: 
ha kellett énekeltünk, táncoltunk, ver-
senyt szerveztünk vagy angyalnak öltöz-
ve segítettünk írni a Télapónak. És mind-

emellett majdnem mindenki sportol vagy 
zenél délutánonként. Jöhetett volna a tan-
év azon része, amikor talán kicsit köny-
nyebb, mert elfogytak a kötelező dolgok... 
de nem így lett! És az osztályom újra meg-
rázta magát és újra fegyelmezetten dol-
gozni kezdtek. A suli „királyait és király-
nőit” még ez a koronás fő se tudta legyűr-
ni! Büszke vagyok Rátok!

Mi hárman vagyunk otthon anyukámmal. 
Minden reggel időben felkelünk a testvé-
remmel Dórával, aki a harmadik osztály-
ba jár, én meg az ötödikbe. Dóri tableten 
tanul, én mobiltelefonon. Várjuk a felada-
tokat és igyekszünk önállóan megoldani. 
Ha valamit nem tudunk, kérdezni szok-
tunk a tanároktól, akik sokat segítenek, 
vagy utánanézünk az interneten, vagy 
anya is segít. Délután játszani szoktunk, 
hol az udvaron, hol a szobában.

Fényi Milán 5. osztály

Hárman vagyunk testvérek. Úgy oldottuk 
meg a távoktatásban a tanulást, hogy min-
denki külön vonul a szobájába, odaül a 
számítógép elé és várja a feladatokat. 
Igyekszünk minden feladatot azonnal 
megoldani és visszaküldeni, ügyelünk ar-
ra, hogy ne halmozódjanak fel a beadan-
dók. Anya szokott segíteni, ha valamit 
nem értek és eleinte segített abban is, 
hogy feltöltsem a munkáimat a Google 
tanterem felületére. Most már nem kell se-
gítenie. 

Szeretek játszani a testvéreimmel, 
így a délutánt kint szoktuk tölteni az udva-
ron, hiszen most edzésekre sem lehet jár-
ni. Építettünk egy akadálypályát és azon 
szoktunk versenyezni. 

Baljer Márk 5. osztályos

Mit szól ehhez az osztályfőnök, Mariann 
néni? 

Az ötödikesek nagyon komolyan vették 
az otthontanulást. Minden nap teljes lét-
számmal ülnek a gépek előtt és várják a 
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

tanulnivalót. A beadandókat időben visz-
szaküldik, a fotókat, videókat ügyesen 
feltöltik, a teendőik listáját nagyon szépen 
kezelik és az online tanórákon is nagy lét-
számmal vesznek részt. Büszke vagyok 
rájuk!

Kedves Szülők! Nevelőtestületünk vala-
mennyi tagja nevében szeretném megkö-

szönni Önöknek azt a lelkiismeretes mun-
kát, amit most végeznek. Most nem csak 
anyukaként, apukaként teljesítenek, ha-
nem tanárként is. Köszönjük, hogy segítik 
munkánkat, hogy gyermekeik tudása a 
rendkívüli helyzet ellenére is alapos és 
biztos legyen. Kívánok a továbbiakban is 
Önöknek sok türelmet, kitartást, jó egész-
séget! A gyerekek nagyon hiányoznak ne-

künk! Várjuk már azt a pillanatot, amikor 
ismét találkozhatunk velük és elmond-
hatjuk nekik, hogy nagyon büszkék va-
gyunk rájuk! Addig is vigyázzon mindenki 
nagyon magára! 

Üdvözlettel:
Keindl Zoltánné
intézményvezető

Az új világjárvány által elhatalmasodó nyugtalanság és bizony-
talanság nyomán az utóbbi időben gyakran jelentkeznek a médi-
ában pszichológusok, családvédelmi szakértők, hogy a szokatlan 
élethelyzetben támogathassák az otthonukban rekedt embereket, 
családokat. Be kell mondani negyvenezer alkalommal a tévében 
az ismert jelszót, mert arra lassan talán oda hallgat mindenki, ám 
az otthonmaradás és az életmód megváltoztatása sokszor lemon-
dással jár és kényelmetlennek tűnik. 

A hívő ember azonban nem esik kétségbe, mert tud hová 
fordulni, és szívesen hallgat keresztény tanítókat is, hiszen tud-
juk a Szentírásból is, hogy voltak már járványok, és az emberiség 
túlélte azokat. Voltak már otthonukba zárt közösségek, akik felis-
merték Isten jelenlétét és segítő akaratát. 

Az Ószövetségben Izajás próféta Isten üzenetét tolmá-
csolja, amikor erre szólít: „Menj be kamrádba, én népem, s zárd 
magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid időre, míg el nem múlik a 
harag.” (Iz 26, 20) A prófécia szerint Isten majd maga intézi el 
Leviatánt, a kígyó módjára tekergő nyomasztó rémséget, és ez 
szabadulást hoz Izraelnek. 

A cikk írásakor Húsvét után, a fényes héten járunk. Tud-
juk, tanultuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, de nem 
nyilvánult meg azonnal mindenki számára. Az apostolok is ekkor 
még „félelmükben az ajtókat zárva tartották. Eljött Jézus, meg-
állt középen, és így szólt hozzájuk: Béke veletek! Miután így szólt, 
megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töl-
tötte el a tanítványokat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Béke 
veletek! Ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” 
(Jn 20, 19-21) Majd el kellett telnie még ötven napnak, hogy el-
érkezzen Pünkösd ünnepe, amikor az apostolok a Szentlélek ere-
jével valóra váltották ezt a küldetést, hogy ezáltal e maroknyi kö-
zösségtől elindulhasson az Egyház élete.

Jézus ma is megjelenik az otthonainkban, ha észrevesz-
szük az időnek ezt a jelét. A jelenlegi helyzetben nem a temp-
lomban vár, ma nem a körmeneten vonul előttünk, hanem arra fi-
gyelmeztet, hogy végre az otthonainkba is fogadjuk be Őt. Jézust 
befogadni ebben a helyzetben pedig annyit jelent, mint elfogad-
ni, akiket ajándékba kaptunk Istentől: első sorban a családtagja-
inkat, akikkel most alkalmunk nyílik többet együtt lenni, együtt 
étkezni, ha kell egymást valóságosan megismerni. Jézus lelküle-
tében a zárt ajtók mögött is utat nyer magának a türelmes szeretet, 
amire sokszor azoknak van a legnagyobb szükségük, akikről a 
legkevésbé feltételeznénk. 

A tanítványok együtt voltak, mint egy család Jézus körül. 
Gondjaikba vették a Szűzanyát, aki pünkösdkor is ott volt velük. 

Isten adja, hogy a különleges helyzetekben ne a bezártsá-
got vagy a szokatlan helyzet egyéb kellemetlen körülményeit le-
begtessük szemünk előtt és gondolatainkban. Legyünk találéko-
nyak az idő és a felszabaduló energiák hasznosításában, minde-

Zárt ajtók mögött
nekelőtt pedig a körülöttünk lévők szolgálatában, akiknek szere-
tetére maga Jézus küld minket a zárt ajtók mögött is. 

Jäger Tamás hitoktató

Szeretett Alcsúti Testvéreim! Isten malmában őrlődünk több 
mint egy hónapja. Sokan félünk, vagy reménykedünk, vagy csak 
tudomást sem veszünk a körülöttünk lévő veszélyről. Bátorítani 
szeretnélek benneteket arra, hogy érezzétek, hogy most a jelen-
nek van itt az ideje. Most élsz. Most az Isten malmában vagy, 
ezért találkozz Vele! Változás történik és nem elmúlás. Újrakez-
dés történik. Isten lassan őröl, de finomra. Minden nehézségben 
velünk volt, hordozott, vigasztalt és vigasztal az Úr mindkettőn-
ket. Bár sokszor úgy tűnik, hogy az életünkben mi kenyér helyett 
köveket kaptunk, mégis hálásak vagyunk, hiszen ezek között a 
malomkövek között, és ezeken keresztül erősít és formál újjá 
minket az Úr.

Időd van arra most, hogy észrevedd, mennyi mindened 
megvolt eddig is, és megvan most is! Ez elegendő ok arra, hogy 
megtegyél 5 dolgot: 

1.  Légy hálás! („mindenért hálát adjatok, mert ez Isten 
akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” 1Thessz 5, 18)

2.  Imádkozz rendszeresen! („Ti így imádkozzatok: Mi 
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved” Máté 
6,9)

3.  Ne félj, hanem BÍZZ! („Semmiért se aggódjatok, ha-
nem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjá-
tok fel kéréseiteket Isten előtt” Fil 4, 6)

4.  Légy békés és nyugodt! („és Isten békessége, mely min-
den értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondola-
taitokat a Krisztus Jézusban.” Fil 4, 7) 

5.  Légy vidám! („A vidám szív a legjobb orvosság!” Pél-
dabeszédek 17,22)

Szeretettel:
Lendvai Sándor református lelkipásztor

Isten malmában

Kedves Alcsútdobozi Reformátusok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  a válsághelyzet alatt a 
perselyadomány az alábbi számlaszámra utalható:

10402001-50526772-72551006
Alcsúti Református Egyházközség

Támogatásukat kérjük és előre is köszönjük!
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Önkormányzati hírek
Tájékoztatás döntésekről

Mivel a koronavírus miatt kialakult vészhelyzetben a képviselő-
testületek sem ülésezhetnek, a települési polgármesterek a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés 
alapján felhatalmazást kaptak arra, hogy a képviselő-testület ha-
táskörében eljárva maguk hozhassanak döntéseket. 

Ezzel a jogkörrel élve biztosítani lehet, hogy ne akadja-
nak meg a folyamatban lévő önkormányzati ügyek, zavartalan 
legyen a kötelező feladatellátás, megvalósuljanak a napirenden 
lévő és a tervezett fejlesztések. 

Így az utóbbi hetekben több saját hatáskörben meghozott 
döntés született, amelyek közül a legfontosabbakról az alábbi-
akban számolok be.

A 27/2020. (IV.1.) számú határozattal meghosszabbí-
tásra került „A háziorvosi alapellátás és iskola-egészségügyi 
feladatok ellátása helyettesítés keretében” tárgyú feladat-
ellátási szerződés. Amint ismert, 2020.04.30. napjáig szólt a he-
lyettesítési megállapodás a META PREVENT Kft-vel illetve 
Dr. Hadházi Ádám háziorvossal. A jelen döntéssel ez a határidő 
2020.07.31-ig módosításra került, mivel Dr. Temesszentandrási 
György praxisértékesítési joga addig még fennáll. A szerződés-
hosszabbítás változatlanul hagyja a jelenlegi rendelési időket.

A 28/2020. (IV.1.) számú határozattal Felcsút Községi Önkor-
mányzattal köttetett támogatási szerződés arról, hogy a Felcsú-
ton működő gyermekgyógyász magán szakrendelés fenntartá-
sához Alcsútdoboz havi 200.000 Ft támogatást nyújt, 2020. ápri-
lis 1. napjától 2020. december 31. napjáig. A döntéssel az Alcsút-
dobozon élő 14 év alatti gyermekek részére a rendelés ingyenes. 
A magán szakrendelést a Felcsút, Fő u. 68. szám alatti rende-
lőben, a heti kétszer három óra időtartamú rendelési időben 
lehet igénybe venni.

Az 1/2020. (IV.7.) számú határozat tartalma: „Szolgálati okos 
telefon adományozása körzeti megbízott részére”. A döntés-
sel az volt a cél, hogy Lakatos Attila rendőr zászlós munkáját az 
Alcsútdobozon élő emberek közbiztonságának javítása érdeké-
ben olyan korszerű eszközzel támogassuk, amellyel könnyen el-
érhetők a központi rendőrségi adatbázisok.

A 2/2020. (IV.21.) számú határozat a „Szilárd burkolatú  
járda felújítás” tárgyban született. A 442890 azonosító számú 
Támogatói okirattal elnyert 15 millió forintos Belügyminisztéri-
umi támogatás felhasználásához kivitelezői beszerzési eljárást 
folytattunk le. A beérkezett ajánlatok közül az összegszerűsé-
gében legkedvezőbb került kiválasztásra, amelynek alapján a 
vállalkozói szerződés megkötésre került. A korábbi években 
megvalósított járdafelújításokat ezúttal a dobozi falurészen 
folytatjuk. Mivel a kivitelezési határidő 2020.08.31., a munka a 
nyári hónapokban fog lezajlani. A támogatási összeghez mintegy 
3 millió forint saját erőt kell hozzátennünk.

Folyamatban lévő fejlesztéseink

Az elmúlt időszakban valósítottuk meg a Magyar Falu Prog-
ramban a „Kisebb gépek, eszközök beszerzésére” elnyert 2,6 
millió forintos fejlesztést. A megítélt pályázati forrásból a köz-
terület fenntartást segítő eszközöket, így fűnyíró traktort, fűka-
szákat, áramfejlesztőt, láncfűrészt, döngölőt, lombszívót tudtunk 

vásárolni.
Amint erről már korábban is beszámoltunk, a „Zártkertek 

fejlesztése” BM programban az „Alcsútdoboz településen 
zártkertek infrastrukturális fejlesztése” pályázatunk alapján a 
Rézhegy 2364/2, és a Cserhegy 034, 042 hrsz.-ú utak felújítására 
kaptunk mintegy 10 millió forint támogatást. Az útfelújítási 
munkálatok a megkötött kivitelezői szerződés alapján elindultak. 
A jelzett szőlőhegyeinken a már meglévő útalapok profilozásra, 
pótlásra, feltöltésre, hengerelésre kerülnek. A Rézhegyi út lejtős 
szakasza aszfalt borítást kap. A projekt része szilvafa csemeték 
telepítése is, amely az önkormányzat tulajdonában lévő diósi te-
rületen valósul meg. Ehhez az eddig műveletlen területet föld-
mérővel ki kellett méretni és kitűzetni, mivel egy részét a szom-
szédos telek művelője használatba vette.

Javában folyik a helyi termelői piacunk építése, amely-
hez a Vidékfejlesztési Programban nyertünk 5,2 millió forint 
támogatást. Ezt az összeget meg kell toldanunk 3 millió forint sa-
ját erővel. A kivitelezés a helyi vállalkozóinkkal kötött szerződés 
alapján zajlik. A piac nyitvatartását minden szombaton 8-12 óra 
között tervezzük. A termékek kirakodását a József Attila utcáról, 
az un. Kishídon keresztül kell megoldani. A piacépítéssel együtt 
ennek a hídnak a járófelülete is felújításra kerül. A piacon árusító 
őstermelők gépjárműveikkel a sportcsarnok előtt parkolhatnak.
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Az előttünk álló további fejlesztések 

Az ősz folyamán a Magyar Falu Programban az alcsútdobozi 
óvoda tetőfelújítására benyújtott pályázatunkat koronázta siker, 
így 13 millió forintos fejlesztéssel tudjuk megújítani a rossz álla-
potú, beázó tetőszerkezetet. Terveink szerint a nyári hónapokban 
kezdődhet el a munka, miután a kivitelezésre a beszerzési eljárást 
lebonyolítottuk. Reméljük, hogy az óvodai nevelési év őszi kez-
désére a felújítás be is fejeződik.

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasz-
nálnia világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet. Ha-
tósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingat-
lan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas 
tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős személyek ellátásá-
ra szolgáltatást ajánlanak fel.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat 
használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és sze-
retteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és 
egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus 
veszélyeire hivatkozva becsapják.

Mindig tartsa szem előtt, hogy:
ź A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyors-

teszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segéd-
eszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem 
kapható.

ź A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenő-
rizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát.

ź Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a 
járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak 
fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik, a hivata-
los szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos) nevé-
ben. A legálisan működő egészségügyi szervezetek nem így 
veszik fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozá-
sokkal, szervezetekkel.

ź A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős sze-
retteik mindennapjait és folyamatos – személyes kontak-
tust mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket 
az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.

ź Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, 
hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe. Ez 
nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség terjedésé-

nek megelőzését is jelenti.
ź Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a hozzátar-

tozóra hivatkozik az idegen, azonnal ellenőrizzék vissza, 
hogy igaz-e, amit mondtak!

ź Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse 
azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segély-
hívószámon!

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen: tájékozódjon 
mindig hiteles forrásból a https://koronavirus.gov.hu/ és a 
https:/www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden információt 
megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

Vigyázat! Csalók húznak hasznot az
új koronavírus-helyzetből
A rendőrség tanácsai, hogy Ön ne váljon a csalók áldozatává.

Előkészítés alatt álló pályázataink

A Magyar Falu Programban az „Önkormányzati tulajdonban lé-
vő út-hídépítés/felújítás” című alprogramban a Bem utcával 
szembeni Turbucz köz, azaz a 28 hrsz.-ú útnak a fejlesztésére 
kívánunk pályázni. Jelenleg a támogatási kérelem benyújtásának 
előkészítése folyik, benne a költségbecslés elkészíttetésével, a 
hatósági engedélyek beszerzésével.

A másik Magyar Falu Programos kérelmünket a „Közös-
ségi tér ki-/átalakítás” alprogramra kívánjuk ismét benyújtani. 
Egy éve már kiírásra került ugyanez a pályázat, azonban akkor a 
Sportcsarnok Közösségi Színtér létesítményünk fejlesztésére be-
adott kérelmünk nem kapott támogatást. Mivel ennek az intéz-
ményünknek a belső felújítása nagyon időszerű, a jelen kiírás 
lehetőségét is megragadjuk és a korábbi költségbecslést és ható-
sági engedélyeztetést aktualizálva ismét be kívánjuk adni a pá-
lyázatot.

Tóth Erika
polgármester

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy a „Bölcsődei férő-
helyek kialakítása” pályázatra a TOP-1.4.1-19-FE1-
2019-00020 számon benyújtott támogatási kérelmünket 
a megyei és az országos döntéshozók 138 millió forint 
összegben támogatásra érdemesnek ítélték!

Ennek alapján a Háromhárs Óvodát egy csoport-
szobás bölcsőde hozzáépítésével bővíthetjük. A megva-
lósítást 2 éven belül kell teljesítenünk.

Elsőként a kiviteli és az engedélyezési tervezést, 
aztán az engedélyeztetést, majd a közbeszerzési eljárást 
kell lebonyolítanunk.

A bölcsőde építési kérelmünk a kisgyermekneve-
léshez szükséges speciális eszközfejlesztést, illetve az 
óvoda épület előtti árok lefedésével parkolók kialakítását 
is tartalmazza.

A KERTI HULLADÉKOK 
NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE

Kivonat Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a köztisztaságról szóló 5/2015. (III.30.) 
önkormányzati rendeletéből

5.§ (1) A belterületi ingatlanok használata során kelet-
kezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos!
(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
kerti hulladékot az ingatlantulajdonos saját telkén 
kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben szabad 
égetni úgy, hogy 
a) a tűz a környezetet ne károsítsa, 
b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak for-
galmát a füst ne zavarja,
c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az égetett kerti hulladék nem tartalmazhat kommu-
nális és ipari eredetű hulladékot.
(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély ese-
tén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell 
oltani.
(4) Az égetés színhelyén olyan eszközöket és felszere-
léseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz ter-
jedése megakadályozható, és a tűz eloltható.
(5) TILOS A TŰZGYÚJTÁS ÉS AZ ÉGETÉS VA-
SÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON!
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Az Alcsútdobozi Hírek idén februári számában az olvasók fi-
gyelmébe ajánlottam Csőke Andrea „Gyilkosság Alcsúton” című 
könyvét. A regény olvasásának élménye íratta velem a néhány 
soros ajánlót, és később vettem észre, hogy az események il-
lusztrálásához készített rajzok említéséről elfeledkeztem. Pedig 
a könyv cselekményének helyszíneihez tartozó régi épületek 
mind feltűnnek az oldalakon és szuggesztíven hatnak is az olva-
sóra. A falunk régi világában játszódó történetek megelevene-
déséhez sokat tesznek hozzá az építészmérnök végzettségű, mű-
vészi készségű H. Kolláth Mária grafikái. Jó ötlet volt a két „al-
kotó” közös munkája, partnerségük egy új minőséget eredmé-
nyezett. Köszönjük!

Tóth Erika

Régi alcsúti  épületek  H. Kolláth Mária „tollából”

VIRÁGVÁSÁR HELYETT
Hogy idén is szép virágosak legyenek portáink, szeretettel ajánljuk lakosaink figyelmébe a 

KAISER KERTÉSZETET
akik

hétfő  - szombat között naponta 14 órától 19 óráig
a megszokott jó minőségű virágokkal várják az alcsútdobozi vásárlókat is a

LOVASBERÉNY DEÁK F.U.26. sz. alatti üzletükbe
A „KÖZSÉGÜNK SZÉP PORTÁJA”  2019. ÉVI DÍJAZOTTAINAK

IS A FENTI HELYEN VAN LEHETŐSÉGÜK AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY BEVÁLTÁSÁRA.
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Nagy Benedekné szül. Nagy Jolánt
(1931. 05. 13.)

89. születésnapja alkalmából  
Takács Károlyné szül. Tóth Rozáliát

(1932. 05. 11.)
88. születésnapja alkalmából  

Hollósi Lajosné szül. Komáromi Juliannát
(1934. 05. 09.)

86. születésnapja alkalmából  
Boros Istvánné szül. Schvanner Rozáliát

(1935. 05. 24.)
85. születésnapja alkalmából  

Stvrteczky Ferencné szül. Leitersdorfer Juditot
(1936.05.01.)

84. születésnapja alkalmából
Dinnyés Jánost
(1939. 05. 04.)

81. születésnapja alkalmából  
Bárányos Dénesné szül. Kerekes Erzsébetet

(1940.05.15.)
80. születésnapja alkalmából    

   
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Állatorvosi ügyelet
május 01. Dr. Locker Lóránd

Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20 66 15 215

május 02-03.  Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36 20 94 11 900
május 09-10.  Dr. Locker Lóránd

Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20 66 15 215

május 16-17.  Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.

+36 70 21 73 745
május 23-24.  Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55.
+36 20 44 56 256

május 30-31   Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36 20 94 11 900

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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

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

TÉRÍTÉSMENTES GYERMEKORVOSI  
RENDELÉS

a 14 éven aluli alcsútdobozi
gyermekek számára is!

Helyszín: Felcsút, Fő u.68.
Gyermekorvosi rendelő

Időpontok: 
Kedd: 16.00-18.00 óra között

Csütörtök: 16.00-18.00 óra között

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a koronavírus járvány 
megfékezésének érdekében, időpont egyeztetés szükséges!

A keddi és csütörtöki rendelésekre
15.00 órától lehet időpontokat kérni.

Telefonszám: 06 20 395 5555 
További információk: www.kinderdoki.com



10.

Alcsútdobozi hírek

A Háromhárs Óvoda hírei

Az óvoda március 16-a óta zárva tart, de a 
vészhelyzet ideje alatt is zajlik azért az 
élet. Nincs olyan gyerek, akinek a felü-
gyeletét otthon ne tudták volna megoldani 
a szülei, így az óvodában nincs gyermek, 
azonban online az össze óvodásunkkal, 
óvodásaink szüleivel tartjuk a kapcsola-
tot.

Az azonnali és egyszerű kommu-
nikáció eszköze a Facebook honlap, ahol 
a központi információs óvodai csoporton 
kívül óvodás csoportonként is létrehoz-
tunk zárt csoportokat. Minden szülő a 
gyermeke óvónőivel felvette és tartja a 
kapcsolatot. Az óvónők az éves nevelési 
terv szerint hétről-hétre az aktuális ünnep-
körökhöz, jeles napokhoz, eseményekhez 
kapcsolódóan most is ütemezik a kézmű-
ves tevékenységeket, mozgásos feladato-
kat, meséket, verseket, énekeket és deko-
rációs ötleteket, melyeket a szülőkkel 
napról-napra megosztanak. A szülők szin-
te kivétel nélkül partnerek az együttmű-
ködésben, pozitívan állnak a feladatok-
hoz, örülnek a segítségnek. Látjuk, hogy 
sokat foglalkoznak a gyerekeikkel, folya-
matosan feltöltik gyermekeik produktu-
mait, egymásnak is ötleteket és motiváci-
ót adva ezekben a türelmünket próbára té-
vő időkben.

Az óvodai nevelési munkán kívül 
online működik tovább a szakszolgálat is. 
A szakemberek egyénileg is nyújtanak se-
gítséget a logopédia, a fejlesztőpedagógia 
és a gyógytestnevelés területén. 

Mindeközben az óvodában van idő 

a szükséges fertőtlenítésekre, az udvar 
rendezésére. Dajkáink ezen alapvető 
munkákon kívül folyamatosan javítgatják 
a játékokat és eszközöket, hogy minden 
lap meglegyen a mesekönyvekben, min-
den kereke helyén legyen a kisautóknak, 
és minden társasjáték rendezetten várja 
nyitáskor a gyermekeket.

Az óvodás étkeztetéshez a rendkí-
vüli időszakra felmértük az igényeket, és 
aki igényelte, annak a Hegedűs vendéglő 
kiszállítja az ebédet. Ha valamely szülő 
még meggondolja magát az igényét ille-
tően, nyomtatványokat az óvoda bejáratá-
nál talál, kitöltve a gyűjtőládába helyez-
heti, és én naponta igyekszem a változá-
sokat feldolgozni.

A beiratkozás is hasonlóképpen 
zajlik jelenleg. Az óvodaköteles gyere-

keknek a postaládájába már bedobtam a 
szükséges nyomtatványt, és kértem a tá-
jékoztatóban, hogy ezt kitöltve juttassák 
el az óvodába. Már 2,5 éves kisgyermeket 
is fel tudunk venni a kicsi csoportunkba. 
Ők még nem óvodaköteles gyermekek, de 
lehetőségük van beiratkozni az óvodánk-
ba. Az Óvodai felvétel iránti kérelem cí-
mű nyomtatvány az óvoda bejáratánál 
szintén megtalálható.

Minden kisgyermekes szülőnek 
türelmet és kitartást kívánok. Próbáljuk 
meg kiélvezni ezt az időt, amit kisgyer-
mekünkkel tölthetünk. A gyerekeknek pe-
dig minden óvodai dolgozó nevében üze-
nem, hogy hiányoztok nekünk, visszavá-
runk titeket.

Óváriné
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