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József Attila: Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,

Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre

És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ

Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!

Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

PEDAGÓGUSNAPRA

„Osztani magad: - hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: - hogy így magasodjál;

hallgatni őket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni - eső a homokra -
sivatagnyi reménytelen dologra

s ha nyár se lesz tőled - s a táj se zöldebb:
- kutakká gyűjt a mély: - soká isznak belőled!”

Kedves Kollégáim!
Váci Mihály csodálatos soraival köszöntelek 

Benneteket Pedagógusnap alkalmából!
Köszönöm, hogy fáradhatatlanul dolgoztok 

azért, hogy jóra, többre, különbre
nevelhessétek diákjainkat. Türelmesek vagytok, 
aggódva féltetek, szeretettel neveltek, mindig 

mindenben segítetek.
Köszönöm munkátokat, jó veletek dolgozni!

Kedves Szülők!
Március közepe óta jónéhányan Önök 

is pedagógusok lettek!
Szóljon ez a köszöntő Önöknek is, 

akik segítik munkánkat, türelemmel, sok-sok 
dicsérettel tanítják, bátorítják gyermekeiket.  

Köszönöm!

 Keindl Zoltánné intézményvezető

1920 2020



2.

Alcsútdobozi hírek



Alcsútdobozi hírek

3.

MEGEMLÉKEZÉS
 A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁNAK

100. ÉVFORDULÓJA 
ÉS A NEMZETI  ÖSSZETARTOZÁS ÜNNEPE

ALKALMÁBÓL

2020. JÚNIUS 4. NAPJÁN 10 ÓRAKOR 
A TRIANON KOPJAFÁNÁL

(KISPARK)
KOSZORÚZÁST TARTUNK

MELYRE MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
TISZTELETTEL MEGHÍVUNK

A SZABADTÉRI MEGEMLÉKEZÉST
HARANGSZÓVAL ÉS KÖZÖS VERSMONDÁSSAL

TESSZÜK ÜNNEPÉLYESSÉ 

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 

A békediktátum kitervelői az aláírás idő-
pontját június 4-én délelőtt 10 órára tűzték 
ki. Az ország hangulata nyomasztó volt, a 
sajtó hangja levert, rezignált, drámai. A 
kormány június 4-én katonai készültséget 
rendelt el az összes csapattestnél, csen-
dőrösszpontosítások történtek, a városok-
ban megkettőzték a rendőrőrszemeket.

Rádió akkor még nem volt. Buda-
pest állandó telefonösszeköttetésben állt 
Párizzsal. A nagy lapok kiadóhivatalai 
előtt tömegek lesték a kirakatban időn-
ként megjelenő hírközleményeket. Az ut-
cák reggel óta valami furcsa nyugtalan-
sággal voltak tele. Minden arcon szoron-
gás, fáradt, üres tekintetek, mint a halot-
tasházaknál virrasztás után. Még a szokott 
utcazaj is tompább volt, mint máskor.

Tíz óra után egy-két perccel jött a 
végzetes hír, és akkor megkondultak a ha-
rangok. Előbb Pesten, majd ahogy villám-
gyorsan szétfutott a hír, egymásután min-
denfelé az országban. A magyarok két óra 
hosszat tartó harangozással temették 
múltjukat és jövőjüket.

Budapest percek alatt feketébe öl-
tözött. Fekete gyászlobogók lengtek min-
denütt, az ablakokban fekete drapériák. 
Az utcák fekete gyászruhákkal teltek 
meg. Emberek, asszonyok, férfiak, gyere-
kek patakzó könnyekkel mentek az utcá-
kon, nem egyszer hangosan zokogva. 
Többen öklüket rázták az ég felé, hango-
san átkozódva. Az Oktogon sarkán egy 
rokkant katona letépte zubbonyát és kö-
nyökben levágott csonka karját mutatva, 
őrjöngve kiabált.

Az utcákon ismeretlen, egymást 
soha nem látott emberek borultak egymás 
nyakába, a terek padjain zokogókat vettek 
körül vigasztaló emberek és az állandó és 
szakadatlan harangzúgásban rohant bele a 
gyászba és kétségbeesésbe, ezer pesti rik-
kancs. A lapok gyászkeretben, mindenki 
mohón olvasta, amit úgyis tudott, min-
denkiben fellángolt a tehetetlen düh, cso-
portokban vezércikkeket olvastak fel han-
gosan... A Múzeum-téren elkezdték a 
Himnuszt énekelni... és a harangok kong-
tak, kongtak szakadatlanul, szinte elvisel-
hetetlenül. A templomok gyorsan megtel-
tek síró emberekkel, hisz a kétségbeesés 
mélyén mindnyájan Istenbe próbáltunk 
kapaszkodni, papok mentek fel a szószék-
re megkísérelni a lehetetlent, vigasztalni 
ott, ahol nem volt vigasztalás.

A vidéken ugyanez volt a kép. Ha-

rangkongás, gyász és kétségbeesés min-
denütt. Néhány ökölcsapáson, kisebb ve-
rekedésen kívül rendzavarás nem fordult 
elő, hiszen az összes italmérés zárva volt 
és minden közbiztonsági intézkedés meg-
történt. Csak a harangok kongtak 10 órá-
tól kezdve mindenütt, minden városban és 
minden faluban két órán keresztül.

Tíz órakor növénytan óra kezdő-
dött és Kovách Demjén tanár úr magas, 
szikár alakja pontosan jelent meg az ajtó-
ban, mint mindig. Felment a katedrára, 
beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el 
a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott 
fővel meredt maga elé egy hosszú per-
cig... és akkor megkondultak a harangok. 
Kovách Demjén tanár úr felállt, odament 
a térképtartóhoz, kivette a térképet, 
amelynek felső sarkában még ez a név 
állt: Nagymagyarország, és felakasztotta 
a térképállványra s mindezt egyetlen szó 

nélkül. Aztán megállt előtte, kissé oldalt, 
hogy ne takarja el előlünk, és nézte, olyan 
arccal, olyan leírhatatlan lágy kifejezés-
sel, amilyet mi még soha sem láttunk szá-
raz és örökké szilárd arcán. Mi halálos 
csendben néztük a térképet és az előtte ál-
ló, szürkülő hajú cisztercita papot, amint 
feje egyre lejjebb esett a mellére és a kí-
vülről behallatszó harangzúgás által még 
inkább kimélyített csendben inkább ma-
gának, mint nekünk, ennyit mondott: be-
végeztetett!

Ötvennégyen voltunk, ötvennégy 
tizennégy éves magyar fiú. A golgota utol-
só szavai után nem bírtuk tovább, leborul-
tunk a padokra és elkezdtünk sírni. Oda-
kint kongtak a harangok. 

Nagymagyarország keresztre fe-
szítésének napja volt: 1920. június 4., 
Péntek...

T R I A N O N  100
Egy pesti diák, a 14 éves Padányi Viktor negyedikes gimnazista
korabeli visszaemlékezése
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Tavaly pünkösdkor a templomi ünneplésünk végén egy hatalmas 
tortával emlékeztünk arra, hogy körülbelül 1989 éve született 
meg az Egyház, és minden pünkösdkor a születésnapját is üljük. 
Ezt a tortát sokan készítették otthon egy adott formára, majd a 
templomban összeraktuk egy nagy egésszé. Abban is hasonlított 
az Egyházra – azon kívül, hogy nagy volt – hogy színes, különbö-
ző összetevőjű részek alkották, mint ahogy az egyházközös-
ségben is az Isten által különbözőre alkotott, különböző képes-
ségekkel megáldott, és más-más elhívású, küldetésű emberek él-
nek. Lehet, hogy az idei évben a járvány következtében (bár a 
korlátozások kezdenek oldódni, és a templomba is bejutunk már) 
nem lehet olyan színes az ünnepünk, mint korábban. De mély 
lehet.

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, szorosan 
kapcsolódik az Egyház létrejöttéhez, megszületéséhez. Isten 
Lelke az, aki kiáradásával, érintésével egybegyűjtötte, közösség-
gé formálta azokat, akik hittek a feltámadt Jézusban. Krisztus 
miután életét adta értünk, és mindent elvégzett, amivel az Atya 
elküldte közénk, mennybemenetele előtt megígérte követőinek a 
Szentlelket. Így beszélt erről: „…én az igazságot mondom nek-
tek: Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a Vigasz-
taló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hoz-
zátok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazsá-
gosságról és az ítéletről…” (János 16, 7-8)

És valóban elküldte. És Péter pünkösdi beszédének szavai 
a Lélek által átjárták a hallgatóság szívét, és mintegy háromezren 
megtértek még aznap. Majd egyre többen és többen. Az a Szent-
lélek munkája, hogy tizenkét majdnem analfabéta halász elkezdi 
hirdetni Jézust, és az üldözések ellenére a világ elkezd keresz-
ténnyé válni. Jézus tanítványai pünkösdig időnként földhözra-
gadt, önző, haragvó, hitetlenkedő, a bőrüket féltő emberek, akik 
kezdetben azt sem akarták elhinni, hogy mesterük meghalhat, 
majd feltámad – pedig megjövendölte nekik. A Szentlélekben 
való megkeresztelkedésük azonban erővel, józansággal és szere-
tettel töltötte el őket. És a próféták ígérete szerint ez nem csak az 
apostoloknak szóló ajándék és az őket hallgatóké. Isten szán-
déka, hogy minden hívőre kiárassza Lelkét, radikális változást 
hozva életükben.

Az ígéret nekem is szól, a Szentlélek az én életem motorja 
is akar lenni. Ha odaszánom magamat Jézusnak, és én is – mint a 
tanítványok – kérem a Vígasztaló eljöttét az életembe, meg fo-
gom kapni. Hiszen ezt olvashatjuk a Szentírásban: „Mennyei 

Az én pünkösdöm

Márciusban bezárt templomunk ajtaja. Elmaradtak a vasárnapi 
találkozások, tv-s és internetes felületen voltak elérhetőek az ige-
hirdetések. Nagy kérdés: mi lesz tovább? Nem tudom. Minden 
héten csütörtökön üres templomban álltam az asztalnál, vártam 
az operatőrre, és ugyanúgy készültem, mintha 10 percen belül 
teltház lenne. Ekkor megpillantottam az üres padokat, ahogyan 
vágyakoznak arra, hogy valaki odaüljön. Végignézve a folyosón 
a nyitott templomajtóra esett a tekintettem, melyen csak úgy árad 
be a fény. Fölötte pedig a karzaton a 327. dicséret az énekes-
könyvből, amit még Szenteste ünnepén énekeltünk együtt, az 
egész falu: „Ó, jöjjetek hívek.... ma lelki nagy örömmel.” Üres 
padok, nyitott ajtó, várakozó ének. Gyertek! Gyertek ma lelki 
nagy örömmel. Vagy csak úgy ahogy vagytok! Az elmúlt hóna-
pokban mindenki megtanulta, hogy nincs fontosabb, mint az, 
hogy együtt legyünk!

Várunk benneteket minden vasárnap 10.30-kor istentisz-
teleten!

Lendvai Sándor
református lelkipásztor

Ó, jöjjetek hívek...

Atyátok mennyivel inkább adja a Szentlelket azoknak, akik kérik 
tőle.” (Lk 11, 13) Ha az apostoloknak ilyen szükségük volt a Lé-
lek erejére, sőt még Jézus maga sem kezdte meg küldetését, amíg 
meg nem keresztelkedett a Szentlélekben, akkor én sem nélkü-
lözhetem Őt az életemben. Pünkösd nem lehet csak egy népszo-
kás, egy hagyomány a naptárunkban, hanem a bennem lakást ve-
vő Isten befogadása. Ő vezeti rá értelmem a Szentírás megérté-
sére, Ő ajándékoz meg karizmákkal, Ő mutat utat az élet útvesz-
tőiben. És ahogy a tanítványok újra és újra betöltekezhettek Vele, 
nekem is megvan a lehetőségem, hogy életemet egyre jobban és 
jobban átjárja.

„Új pünkösdre vágyunk:
Áradj ránk újra szent tűz” 
(Thankyou Music Erőd várjuk)

Cseh Kornél
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Május 25-től szabadon látogathatók a vi-
déki óvodák, visszatérhetnek a „normális 
működési rendhez” - mondta az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának közneve-
lésért felelős államtitkára a koronavírus-
járvány elleni védekezésért felelős opera-
tív törzs vasárnapi online sajtótájékozta-
tóján. Az óvodafenntartó önkormányza-
tok visszavonták a rendkívüli szünet ide-
jére szóló utasításokat. Mindeközben fo-
lyamatosan halljuk a médiából: „a veszély 
nem múlt el, az emberek közötti védőtá-
volságot be kell tartani, a járványügyi ké-
szültséget fenn kell tartani…”

Az óvónők dolgoznak és dolgozni 
fognak, ahogy eddig is tették, hiszen a 
rendkívüli szünet idején is készenlétben 
voltak, online csatornákon keresztül tar-
tották a kapcsolatot a szülőkkel, folyama-
tosan dolgoztak a napi tevékenységek 

ajánlásával, az adminisztrációs feladata-
ikat végezték otthon is becsülettel. Hétfő-
től pedig szeretettel várják a gyerekeket! 

Tudjuk, és nagyon is megértjük, 
hogy nem lehet megengedni, hogy a csa-
ládok megélhetése forogjon kockán, és 
tudjuk, hogy nem jó megoldás a nagyszü-
lőkre bízni a kisgyermekeket.

De mindenkiben ott bujkál a féle-
lem. Nem is csak a magunk egészségéért 
aggódunk, többen inkább féltik idős szü-
leiket, vagy a beteg gyermeküket, rokonu-
kat. De ha mi otthon maradunk, akkor ki 
dolgozna az ovikban? A nyári időszakban 
kötelező a szabadságot kiadni a dolgozók-
nak, amit szintén meg kell oldani. Ha ne-
talán megbetegszik egy kolléga, arról már 
ne is beszéljünk! Az óvónők mindegyike 
kis falunkban veszélyeztetett, aki nem 
személyesen, annak közvetlen hozzátar-

A Háromhárs Óvoda hírei

Az óvoda nyáron
tozója van veszélyben a járványos idősza-
kokban. Az óvodában nem lehet távolsá-
got tartani, ölbe kell venni a sírós gyere-
ket, segíteni kell az öltözésnél, mosako-
dásnál, wc használatánál, stb. Teljesen 
nyilvánvaló mindenki számára, hogy az 
óvoda a járvány tekintetében különösen 
veszélyes „üzem”, de mi minden tőlünk 
telhetőt megteszünk azért, hogy óvjuk-
védjük mindenki egészségét. 

Egyetlen lehetőségünk, ha csak 
azok veszik igénybe az óvodát, akiknek 
feltétlenül szükséges, hiszen kisebb lét-
szám kisebb kockázattal jár. Tudjuk jól azt 
is, hogy aki otthon van GYES-en, annak 
is nehéz, a gyermeknek is szüksége van a 
közösségre, de most az az elsődleges 
szempont, hogy annak segítsünk, akinek 
tényleg szüksége van a segítségünkre. 

Az óvodák és a bölcsődék kapcsán 
Maruzsa Zoltán kiemelte, hogy nem kö-
telező ezekbe az intézményekbe vinni a 
gyerekeket, a járványügyi helyzet alapos 
indoknak minősül az otthon maradásra. A 
hiányzást igazoltnak kell tekintenünk eb-
ben az időszakban.

Az óvodánk szinte egész nyáron 
üzemelni fog, míg az eddigi gyakorlat 
szerint 5 hetet tartottunk zárva, most csak 
két hétre zárunk be teljesen, augusztus 
utolsó két hetére. (A tisztánlátás végett, ez 
a dolgozóknak csak öt munkanap szabad-
ságot takar, mivel augusztus utolsó hété-
ben zajlik a felkészülés az évkezdésre.) A 
nyári időszakban június 2-től, úgy aho-
gyan minden évben, lecsökkent gyermek-
létszámmal, egy csoportban tudunk gyer-
mekfelügyeletet tartani azoknak a gyere-
keknek, akik szülei dolgoznak. Ezt a dön-
tést az indokolja, hogy a szabadságokat ki 
kell adnunk még a nyári hónapok alatt, 
hogy szeptembertől felkészülten és teljes 
létszámmal tudjuk fogadni a gyerekeket.

Kérjük a kedves Szülők megér-
tését!

Óvári Zsoltné

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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

Az Alcsúti Jézus Szíve katolikus templom búcsújának 
ünneplése 2020. június 19-21

2020. június 19. péntek Jézus Szíve ünnepe
1700  Búcsú napi Szentmise

2400 óráig virrasztás

 2020. június 21. vasárnap
1100  Ünnepi Szentmise

Szeretetvendégség

Tavaly gyermeknapkor...
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Önkormányzati hírek

Találkozások az országgyűlési képviselővel
Május hónap harmadik hetében két alkalommal is falunkban járt 
Tessely Zoltán képviselő úr

Mivel a járványhelyzetben támogatói segítséget kért és kapott 
környékünk jelentős gazdasági szereplőitől, Tessely Zoltán a vá-
lasztókerület 550 idős, rászoruló polgára részére tudott összeállí-
tani segélycsomagot. Az élelmiszer adomány begyűjtésének és 
szétcsomagolásának az alcsútdobozi sportcsarnok adott otthont. 
Településünkön 30 személy részesült a segélycsomagból, melyet 
az adományozottak nevében ezúton is köszönünk!

Liszt, tojás és méz adomány 

Az adományt együtt csomagoltuk

A Magyar Falu Program támogatásából beszerzett
eszközeinket bemutatva, örömmel köszöntöttük
Alcsútdobozon Gyopáros Alpár kormánybiztos urat
és Tessely Zoltán parlamenti képviselőt

A falvak népességmegtartó erejét szolgáló Magyar falu prog-
ramnak köszönhetően a kistelepülések versenyképessége egyre 
növekszik. A közelmúltban három Fejér megyei községben – 
Vál, Alcsútdoboz, Etyek – is látogatást tett a modern települések 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.

A kormánybiztos egyeztetett a települések polgármestereivel, 
valamint Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel, miniszter-
elnöki biztossal. Középpontban a Magyar falu program szere-
pelt. 

forrás: feol.hu

Magyar falu program: idén is 150 milliárd Ft jut a kistelepülések fejlesztésére

Az elmúlt időszakban Alcsútdoboz Te-
lepülés Önkormányzat Polgármestere – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján 
– a képviselő-testület hatáskörében eljár-
va az alábbi döntéseket hozta.

A 3/2020. (V.08.) számú határozat-
tal elfogadásra került az Alcsútdoboz Te-
lepülés Önkormányzat 2019. évi belső el-

lenőrzési tevékenységről szóló jelentés.  
Az ellenőrzés során a költségvetési nor-
matíva igénylés jogszerűsége és megala-
pozottsága, a belső információs rendszer 
kialakítása és működése, valamint a tár-
gyi eszközök beszerzésének folyamata, 
számviteli nyilvántartásuk szabályszerű-
sége került vizsgálatra. A jelentés az el-
lenőrzött területen megfelelő alátámasz-
tottságot, részletes dokumentáltságot és 
szabályozottságot állapított meg, külön 

intézkedési terv készítését nem írta elő.
A 3/2020. (IV.29.) számú utasítás-

sal módosításra került a Háromhárs Óvo-
dában rendkívüli szünet elrendeléséről 
szóló 1/2020. (III.15.) számú utasítás, ez-
zel 2020.05.01-től életbe lépett az óvoda 
ügyeleti rendben való működése.

A 4/2020. (V.15.) számú utasítás-
sal visszavonásra került a közterületi ját-
szóterek és sportpályák lezárásáról szóló 
2/2020. (III.18.) számú utasítás, így 2020. 
05.18-tól a szabadtéri közösségi tereink 
látogathatóvá váltak.

Saját hatáskörben hozott döntések, utasítások
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Az 5/2020. (V.21.) számú utasítással a 
Háromhárs Óvodában rendkívüli szünet 
elrendeléséről szóló 1/2020. (III.15.) szá-
mú utasítás valamint a 3/2020. (IV.29.) 
számú utasítás visszavonásra került, így 
az Óvoda 2020.05.25-től teljes létszám-
ban fogadja a gyerekeket, és nyári zárva 
tartásának időszaka 2020. au-gusztus 31-
ig legfeljebb két hét zárva tartás lehet.

                                                                                                  
Tóth Erika

polgármester

Örömmel vettük kézhez a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóság  
2020. június 02-ára szóló meghívóját, 
mely az  Etyek – Alcsútdoboz közötti út 
burkolatfelújítása folytatásának a munka-
terület átadására invitált.

Nagyon jó hír, hogy a tavaly nyá-
ron befejezett, Göböljárás közelében mi-
nőségi közlekedést eredményező 8106 je-
lű közforgalmú út felújítása folytatódik, 
most a 14+000-17+982 km szakasz fej-
lesztése indulhatott meg. A munkálatok 
révén a Hatvan pusztától Alcsútdoboz 
belterületig haladó bevezető útszakasz új 
aszfaltborítást kap.

Ennek a fejlesztésnek a révén Al-

Folytatódik a 8106 jelű közút felújítása

csútdoboz értékes,  200 éves platánfasora,  
illetve a nemzetközi mérték szerint is 
színvonalas golfpálya megközelítésének 
közúti feltételei is jelentősen javulnak.

A 8106 jelű közút burkolatfelújí-
tása tudomásunk szerint nem áll meg tele-
pülésünk belterületi határánál, a későbbi-
ekben folytatódik majd egészen a falu-
központig.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
beruházása hazai finanszírozásban való-
sul meg, a kivitelező a Swietelsky Ma-
gyarország Kft.

Tóth Erika
polgármester

KÖNYVTÁRI 
SZOLGÁLTATÁS

Kedves Olvasók!

Tájékoztatom Önöket, hogy 
telefonos jelzés alapján

minden érdeklődőnek házhoz 
viszem az olvasnivalót!

A kívánt könyvek listájával 
kereshetnek a

 +36 70 948 1594 számon.

Üdvözlettel: Bese Mihályné

4.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:
a) az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület 
úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról,
b) a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempont-
ból káros rovarok és rágcsálók irtásáról 
c) az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és 
ezek műtárgyai tisztán tartásáról,
d) az ingatlanán, és az ingatlanával szomszédos közte-
rületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gya-
logjárda fölé nyúló ágai, a közterületre kinyúló gyökerei 
megfelelő nyeséséről, úgy, hogy biztosítsa a gyalogos for-
galom zavartalanságát,
e) az ingatlannal szomszédos járda síkosság-mentessé té-
teléről
(2) A közös tulajdonban álló ingatlanok, épületek eseté-
ben az (1) bekezdésekben írt kötelezettségek a tulajdono-
sok egyetemleges kötelezettségei. 

Fogalom magyarázat

1. közterület: az országos és helyi közutak kivételével 
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormány-
zati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilván-
tartás ekként tart nyilván 

2. tisztántartás: ingatlanok és közterületek tisztítása, fo-
lyamatos gyommentesítése, pormentesítése, hó- és síkosság-
mentesítése, az ingatlanon és az ingatlannal szomszédos közte-
rületen a növényzet ápolása, nyírása, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása;

A szabályok be nem tartása esetén a jegyző százötvenezer forin-
tig terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult.

részlet az 5/2015. (III.30.) önkormányzati rendeletből

Az ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok 
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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

KÖSZÖNET
A

SEGÍTSÉGÉRT

Ezúton is megköszönöm 
Norbertnek, Kittinek, 

Mariannak, 
hogy a tűzifa szállításban 
hatékonyan és önzetlenül 

segítségünkre voltak, 
szabadidejüket ránk 

áldozták!

Hollósi Julianna
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Gyuricza Jánosné
szül. Bárányos Gizellát

(1932.06.11.)
88. születésnapja alkalmából

Bán Lajosné
szül. Szász Erzsébetet

(1938.06.27.)
82. születésnapja alkalmából  

   
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Állatorvosi ügyelet
június 01. Dr. Locker Lóránd

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

június 06-07. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.

+36 70 21 73 745
június 13-14. Dr. Halász György

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

június 20-21. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36 20 94 11 900
június 27-28. Dr. Locker Lóránd

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

L O M T A L A N Í T Á S

A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

az alcsútdobozi lomtalanítást

2020. JÚNIUS 8-ÁN  HÉTFŐN TARTJA

A lomhulladék 
 2020. június 7-én  vasárnap 17 órától 

helyezhető ki a közterületre.

FIGYELEM!
A 3 KÖBMÉTERNÉL 

NAGYOBB MENNYISÉGBEN
 KIRAKOTT HULLADÉKOT

 A SZOLGÁLTATÓ NEM SZÁLLÍTJA EL!

Községháza Időpont: június 16. 17 - 17.30        
Doboz buszmegálló Időpont: június 16. 17.30 - 18 

Pótoltás

Községháza Időpont: június 23. 17 - 17.30 
Göböljárás puszta Időpont: június 23. 18 - 18.30

Minden 3 hónap feletti kutyát évente be kell oltani 
veszettség ellen, és féreghajtó kezelésben kell részesíteni.

Az összevezetett ebek oltása az idei évben 3.800 Ft, a 
féreghajtó tabletta 10 kg-onként 200Ft.
Csak chippelt kutyát tudunk beoltani.

A harapós kutyákat szájkosárral kell elővezetni, a gazdik 
pedig szájmaszkkal, védőtávolságot betartva várakozzanak.
Az eboltási igazolványt szükséges elhozni, pótlása 300 Ft.
További információ: dr. Cseh Kornél tel.: 06/70/217-3745

A 2020-es eboltás Alcsútdobozon

Táborvezető: Vas Szilvia

A táborba az alsó – felső tagozatos gyermekeket várjuk.

A tábor helyszíne az Alcsútdobozi Sportcsarnok.

A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk.

Tervezett program:

ź labdajátékok
ź sor- és váltóversenyek
ź ütős játékok
ź 1 perc és nyersz
ź lovaglás
ź zumba
ź kerékpáros akadályverseny
ź gyalogtúra
ź célbadobóverseny
ź és egyéb sporttal, mozgással kapcsolatos játékok, 

feladatok
ź Rekreáció

A táborba jelentkezni lehet: 
Vas Szilviánál 
(elérhetősége: szilviavas@alcsutdoboziiskola.hu)
Petrovitsné Vörös Mariannánál
+36 70 450 8738

A tábor díja: 8000 Ft/fő

Jelentkezési határidő: 2020. június 26. (Péntek)

Napközis Sporttábor
Alcsútdoboz

2020. július 6-10-ig
(De. 800-tól – du. 1600-ig)
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

Kedves Olvasó! Kedves Szülők!
Minden iskola életében a legszebb ünne-
pély a tanévnyitó, mikor köszönthetjük a 
legkisebbeket, és a tanévzáró a ballagás-
sal, amikor elbúcsúzhatunk a végzős diá-
koktól, átadhatjuk a megérdemelt bizo-
nyítványokat, kihívhatjuk a nagyérdemű 
elé a jeles és kitűnő tanulmányi munkával 
rendelkezőket és a József Nádor, a Smol-
kó Balázs és a Jó tanuló, jó sportoló díjjal 
jutalmazottakat. 

Régi szép hagyomány, hogy vég-
zős diákjaink vállára akasztjuk a fokost, a 
tarisznyát, végigballagnak az iskola vala-
mennyi folyosóján, tantermén, elbúcsúz-
nak tőlük iskolatársaik, pedagógusaik, az 
iskola igazgatója. Erős kézfogással és egy 
emlékkönyvvel a kezükben útjukra bo-
csátjuk őket a nagybetűs életbe.

Ki gondolta volna még a tanév ele-
jén, hogy 2020-ban a koronavírus terje-

désének megakadályozása miatt a tanév-
záró és ballagási ünnepély is elmarad, a 
tanév utolsó 3 hónapját pedig távoktatás-
ban fogjuk végezni?

Új kihívás elé állította a pedagó-
gustársadalmat, szülőket és diákokat egy-
aránt ez a különleges helyzet, de sikerrel 
vettük az akadályokat, megküzdöttünk a 
nehézségekkel és bár a tanévnek még 
nincs vége, de én biztos vagyok benne, 
hogy sikeres tanévet fogunk zárni. Most 
tényleg igaz az általam olyan sokszor em-
legetett háromlábú szék igazsága. A szék 
akkor nem dől el, ha mindegyik láb maga-
biztosan áll a talajon. Az egyik láb a diák, 
a másik a szülő, a harmadik a tanár. A di-
gitális oktatásban nagy szükségünk volt a 
szülőkre, mert a gyerekek képességei 
márciusban nem voltak olyan szinten, 
hogy kiválóan kezeljék az informatikai 

eszközöket, hogy tanári segítség nélkül 
megértsék a nehezebb tantárgyak gondo-
latmenetét, hogy végig fenntartsák gyer-
mekeink tanulás iránti motivációját. Ott 
ment könnyebben az online tanulás, ahol a 
szülő készített egy napirendet, ügyesen 
beosztotta a család hétköznapjait, és fi-
gyelemmel kísérte, segítette gyermeke ta-
nulását. Valljuk be őszintén, ez az isko-
lába járós időszak alatt is ugyanígy volt. 
Rendkívül hálásak vagyunk a szülőknek, 
hogy segítették a munkánkat.

Bár a tanévnek még nincs vége, és 
így a tanulmányi eredményekről sem tu-
dok még számot adni a júniusi lapszám-
ban, azért azt már tudjuk, hogy nem tart-
hatnak az iskolák hagyományos módon 
tanévzárókat és ballagásokat. Osztály-
szinten azonban megtaláljuk a módját an-
nak, hogy minden tanulónak átadhassuk a 
bizonyítványt és a megérdemelt jutalom-
könyvet, melyet ezúton is köszönünk a 
szülői munkaközösségnek. 

Kedves Ballagó Diákok!
Rendhagyó az idei ballagás, ami nem azt 
jelenti, hogy elfelejtünk benneteket ezen a 
szép ünnepnapon. Talán még kicsit többet 
is gondolunk rátok, és igyekszünk együtt-
érezni veletek. 

Egy biztos! Ilyen ballagása, mint 
amilyen nektek lesz, még senkinek nem 
volt. Nem lehetünk sokan, nem tudjuk 
nagy nyilvánosság előtt elmondani, hogy 
mennyi szép emlékünk van rólatok, hogy 
milyenek voltatok, amikor 6 évesen be-
léptek az iskola kapuin, hogy milyen 
ügyesen tanított meg benneteket írni, ol-
vasni Babi néni és milyen fájó, hogy ő már 
nem lehet közöttünk, nem tud tőletek el-
búcsúzni. Milyen ügyesen egyengette kis-
iskolás éveiteket Dóczé Zsuzsi néni, mi-
lyenek voltatok vele a farsangokon indi-
ánként, és hogy roptátok a táncot a „Hadd 
főzzek ma magamnak” című dalra. Aztán 
Siposné Bokor Kata tanárnővel miként 
nőttetek felelősségteljes, kötelességtudó 
nagydiákká, számos verseny győztesévé. 
Mindenki kimagaslott valamiben. 

Eszti a versmondásban, Dóri a ze-
nében, Marci, Gergő, Eliza a sportban, 
Abigél a könyvek iránti szeretetében, Niki 
és Virág a néptáncban és a barátokhoz va-
ló ragaszkodásban, Zerind a csendessé-
gében és Ede mindenben. Ede, aki 8 éven 
keresztül mindig kitűnő volt, aki ha kel-
lett, verset mondott, ha kellett, sportolt, 

táncolt, énekelt, verset írt, rajzolt, és  
egyetemi szinten vizsgázott történe-
lemből.

A végzős nyolcadikosok névsora, 
és az iskola ahol tovább tanul:

Antal Márton - Felcsúti Letenyei 
Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és 
szakközépiskola - sportedzői

Biró Abigél – Felcsúti Letenyei 
Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és 
szakközépiskola – cukrász 

Erdei Virág - Felcsúti Letenyei 
Lajos Szakgimnázium 

Héring Rómeó – Felcsúti Lete-
nyei Lajos Gimnázium, Szakgimnázium, 
és Szakközépiskola - szakács

Innocenti Eliza – TSZC Bláthy 
Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolá-
ja és Kollégiuma, közszolgálati technikus 

Jakab Gergő - Felcsúti Letenyei 
Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és 
szakközépiskola, pincér

Kemény Ede – Székesfehérvári 
Tóparti Gimnázium – angol kiemelt szak

Kollár Zerind – Zsámbéki Pre-
montrei Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola

Márton Dóra – Győri Richter Já-
nos Zeneművészeti Konzervatórium 

Németh Eszter – Székesfehérvár 
Lánczos Kornél Gimnázium

Neumann Nikoletta - Felcsúti 

Letenyei Lajos Gimnázium, Szakgimná-
zium és szakközépiskola, pincér

Most pedig rendhagyó módon eláruljuk 
nektek, hogy kik kaptak volna díjat a bal-
lagási ünnepségen, melynek átadására 
csak osztályszinten kerül majd sor. 

Az Alcsútdobozi József Nádor Ál-
talános Iskola  - Általános nevelőtestületi 
dicséretét és a József Nádor díjat Kemény 
Ede érdemelte ki. 

A Smolkó Balázs díjat Márton 
Dóra, míg a Jó sportoló díjat Antal Már-
ton kapja. 

A nevelőtestületünk nevében gra-
tulálunk nektek és valamennyi osztálytár-
satoknak kívánunk sikerekben, eredmé-
nyekben és bölcsességben gazdag felnőtt 
éveket. Kívánjuk nektek, hogy a közép-
iskolai éveitek alatt szorgalommal, és ki-
tartással álljatok a feladatok elé, a megál-
modott céljaitokat valósítsátok meg, soha 
ne adjátok fel!

Legyetek boldog, kiegyensúlyo-
zott, sikereket elért fiataljai a társadalom-
nak!

Iskolánk kapui mindig nyitva áll-
nak előttetek.  

Búcsúzom Szabó Lőrinc szavai-
val: 

„Hinni a szépet, lehetetlent, hogy 
egyszer valóra válik. Hinni a vágyban, 
akaratunkban. Ha kell, hát bízni halálig.”

               
Keindl Zoltánné intézményvezető
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A József Nádor Általános Iskola

Antal Márton, iskolánk egyik legkiválóbb 
sportolója. Ha Marci nevét mondjuk, 
azonnal a labdarúgás jut eszünkbe. Persze 
ez nem véletlen, hisz ez a fiatalember 
2013 óta focizik a Puskás Ferenc Labda-
rúgó Akadémián. Tehetségét látva érde-
mes volt megpróbálni, amiről minden lab-
darúgó álmodik: elindulni a profi sporto-
lóvá válás felé! Jelentkezett a Puskás Fe-
renc Labdarúgó Akadémia kiválasztójára 
és miután ott megfelelt, elérkezett az igazi 
akadémista időszak. Marci immáron két 
éve a PFLA első osztályú sportolója. A 
múlt évben érte el csapatával egyik legki-
emelkedőbb eredményét: részt vehetett a 
Danone Kupa országos megmérettetésein 
és miután ott csapata győzedelmeskedett, 
a kontinens viadalra is kijutottak. Mivel 
azt is megnyerték, így részt vettek a 
Danone Kupa világbajnoki döntőjén, 
Spanyolországban: Magyarországot kép-
viselve a PFLA U14-es csapata a második 
helyen végzett a Danone Focikupa barce-
lonai világdöntőjében... Marcival a sora-
iban!

Élsportolóként nem a megszokott 
utat járta: iskolánkban maradt, nem irat-
kozott át másik iskolába.

És ezzel el is érkeztünk ahhoz a 
ponthoz, amikor szólnunk kell egyéb 
sporteredményeiről: iskolánk színeiben 
tagja volt annak a sikercsapatunknak, akik 
labdarúgás, atlétika és mezei futás sport-
ágakban iskolánk sportéletének legered-

Bár nem itt született, Ede igazi alcsúti fi-
atalember: ide járt óvodába és az általános 
iskola mind a nyolc évfolyamát itt végez-
te, minden évben kitűnő bizonyítvánnyal. 
Általános iskolai tanulmányainak befeje-
zése után a székesfehérvári Tóparti Gim-
názium tanulója lesz.

Tanulmányi eredményei kimagas-
lók, intelligenciája átlagon felüli. A kitűnő 
bizonyítványhoz minden évben nagyszá-
mú tantárgyi dicséret is kapott. A munká-
hoz való hozzáállása példaértékű, teherbí-
rása rendkívüli. Sokoldalú, tehetséges 
tanuló: történelemben, idegen nyelvben, 
művészetekben, sportban, de akár a ter-

„A célok és a megvalósítás között a híd az 
önfegyelem”

Dóri iskolánk nyolcadik osztályos 
tanulója, első évfolyamos kora óta kitűnő 
és jeles tanulmányi eredményt produkál 
minden éveben. Kiváló teljesítményét 
úgy érte el, hogy 8 éves kora óta jár a Bics-
kei Prelúdium Alapfokú Művészeti Isko-
lába, ahol 6 évig hegedülni és 3 évig zon-
gorázni tanult. Zenei tudásával mindig 
szívesen színesítette iskolánk kulturális és 

ANTAL MÁRTON - Jó Sportoló 
Az Alcsútdobozért Közalapítvány
2020. évi díjazottja

ményesebb korszakát hozták. Négy éve ez 
a korosztály a legjobbnak bizonyult a kör-
zetben, így mi képviseltük Bicske körze-
tét a megyei döntőn. Tavaly ugyanez a 
csapat bejutott a Kisiskolák Országos 
Labdarúgó Döntőjébe és Marci mindig a 
csapat alapembere és gólgyártója volt!

Marci egyéni sportolóként is kivá-
ló: megyei szintű mezei futó és atléta. 
Körzeti bajnokként évek óta állandó 
résztvevője a Fejér megyei atlétika dön-
tőknek!

Igazi sportember, halad egy nehéz 
úton, ami nem tudni, hogy hová, meddig 
vezet, de mi nagyon sok sikert és annak 
eléréséhez hatalmas erőt és kitartást kí-
vánunk!

„A győzelem csak amiatt értékes, 
amit előtte kiálltunk.”

mészettudományokban is kiválóan tel-
jesít. Az iskolai és a körzeti tanulmányi 
versenyek állandó és sikeres résztvevője, 
a sport atlétika szakágában megyei szintű 
versenyző! Kiváló előadó, tehetséges író-
palánta! Szívesen és immáron rendszere-
sen adja elő saját alkotásait. Különleges 
humorérzékkel megáldott, a világ dolga-
ira érzékeny ember, akinek szívügye a 
környezetvédelem. Fegyelmezett és tisz-
telettudó mindenkivel: mind tanárai, 
mind tanulótársai szeretik és tisztelik. Kö-
zösségben végzett munkája kiemelkedő: a 
hozzá közel, de ami még lenyűgözőbb, a 
tőle távol álló dolgokat is nagy komoly-
sággal teljesíti! Ede táncol, szaval, rajzol, 
fut, kosarazik... érdeklődő és nyitott szí-
vű, lelkű és intellektusú fiatalember! 

Albert Einstein szavai nagyon il-
lenek Ede személyiségéhez, távlati törek-
véseihez: „Ne sikeres ember próbálj len-
ni, hanem értékes...” (Einstein)

KEMÉNY EDE „a csödei csoda”
2020. év József Nádor díjazottja

MÁRTON DÓRA
A József Nádor Általános Iskola
2020. évi Smolkó Balázs díjazottja
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hírei, eseményei 

Kedves Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az
Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
két tábort szervez a nyári vakáció idejére.

Nyári napközis tábor az iskolában:
 2020. június 22-26.

A táborvezető: Baráth Judit tanárnő
Önköltsége: 8000 Ft

Egyhetes Balaton parti tábor Zánkán:
2020. július 9-16.

A táborvezető: Keindl Zoltánné
Önköltsége: 25.000 Ft

Ez tartalmazza az utazást, szállást, étkezést, strandbelépőt, 
programokat, kirándulást.

A táborozás további költségeit a Habsburg család 
alapítványának üdülésre felajánlott támogatása fedezi.

A tábor részleteiről az érintett szülőket értesítjük!

Keindl Zoltánné intézményvezető

Kedves Olvasó!

Örömmel adok tájékoztatást arról,
hogy 24 elsős kisdiákot írattak be

a következő tanévre az 
alcsútdobozi iskolába. 

Köszönjük a szülőknek a bizalmat és 
nagy szeretettel várjuk a kicsiket 

szeptember 1-jén iskolánkba!

A tanulói névsor:

Baják Bence
Bátori Gergő
Erdélyi Kevin
Erdélyi Márk

Falusi Napsugár Bianka
Farkas Károly

Farkas Stefánia Klarissza
Fazekas Bence

Hollentunder Bence
Hollentunder Boglárka
Kemenczei Elizabet Zoé

Komáromi Nándor
Kovács Viktória

Kovács-Sipeki Barna
Kozáry Sebestyén

Makay Lénárd
Marton Tamara Lola

Pacsuta Nóra
Prokk Viktória

Prokk Zoé
Szabó Panna Viktória

Szendefi Ádám
Varga Imre Dávid

Vincze Hanna

Osztályfőnökük: Daróczi Andrea 

Üdvözlettel: Keindl Zoltánné 
intézményvezető

közösségi életét. Dóri néptáncol, énekel, 
szaval, hegedül. Láthattuk, ahogy évről 
évre egyre magabiztosabban kezeli az ál-
tala imádott hangszert.

Az iskolai tanulmányi versenyek 
állandó és sikeres részvevője: szaval, raj-
zol és sportol. A kiváló tanulmányi és mű-
vészeti teljesítmény mellett rendszeresen 
mozog: fut és úszik!

Dóri nagyon fegyelmezett és kötelesség-
tudó személyiség. Csendes, visszafogott 
lénye nagyon megnyugtató ebben a roha-
nó és hangos világban. Dóri teljesít és mo-
solyog!

Minden iskolai és osztályproduk-
cióban aktívan részt vett. Az előkészítést 
segítette ötleteivel és kreativitásával, az 
elkészült produkciókban pedig mindig 

fontos szerepet kapott: akár Dorothyként, 
akár Kárpáthyék lányaként!
Tudatosan és okosan élő ifjú hölgy, aki 
kislány kora óta lépeget a kitűzött célja 
felé! A végzős évben bizonyította, hogy 
nagy álma megvalósítására igazán méltó: 
kiváló felvételi vizsgát téve bekerült a 
győri Richter János Zeneművészeti Szak-
gimnázium klasszikus zenész szakára!
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