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hírei, eseményei 

Július 9-én sok iskolás izgatottan ébredt. 
Eljött a tábor ideje. Az iskola udvarán 
gyülekeztünk, pakoltuk a ládákat, sport-
szereket, kartonokat… mindent, amire 
egy táborban csak szükségünk lehet. 

A gyerekek megtöltötték a busz 
belsejét, a csomagok a busz alját. Mikor 
már egy tű sem fért volna fel, elindultunk.

Vidáman, zökkenőmentesen ha-
ladtunk Zánka felé. Mindenkiben ott mo-
toszkált egy pici félsz, a várakozás izgal-
ma, a „Vajon milyen lesz?” kérdés. Ben-
nem is. Lelkileg felkészültem a nonstop 
munkára, a vízi életmentésre, a honvágy 
kezelésre, a „hiányzik anyu” mondatokra, 
az átvirrasztott éjszakákra.

Mint kiderült, feleslegesen készí-
tettem magam. Itt nem voltak problémák, 
konfliktusok. Minden működött olajozot-
tan, mintha a 36 gyerek és a felnőttek né-
mán megegyeztek volna abban, hogy itt 
csak jó dolgok történhetnek. Az időjárás is 
megegyezhetett velünk, mert mindig pont 
olyan volt, amilyenre kívántuk. Ha stran-
doltunk kánikula volt, ha kirándulni 
mentünk kellemes szellőt kaptunk. A nagy 
port elmosta az éjszakai eső.

A tábor árnyékot adó nagy fák hűvösében 
10 perc sétára fekszik a Balatontól. Ideális 
körülmények és pici hangulatos faházak 
várták a gyerekeket. Az egész hely csak a 
miénk volt. Nem kellett alkalmazkod-
nunk senkihez. Így a programokat aka-
dály nélkül meg tudtuk szervezni a gye-
rekeknek; és programokból nem volt hi-
ány.

Rendeztünk koktél party-t, karao-
ke estet, toldi versenyt, számháborút, ki-
mit tudot, kerti mozit. Játszottunk falusi 
paintball-t, ügyességi játékokat, tollas, 
pingpong bajnokságot, pásztorjátékot. 
Kerestünk kincset, megmutattuk milyen 
bátrak vagyunk éjjel. Sütöttek a gyerekek 
palacsintát, versenyeztek a kreatív pala-
csinta tálak, készítettünk és éjjelente lop-
tunk zászlókat. Természetesen nem ma-
radhatott el a tábortűz sem az énekkel és a 
tánccal.

Nyolc gyorsan repülő napot töltöt-
tünk együtt.

Egyszerre csak azt vettük észre, 
hogy ülünk a táborzárón. Valahogy hihe-
tetlennek tűnt, hogy vége. Beszélték a 
gyerekek, ráhúzhatnánk még egy hetet. 

Mi felnőttek üldögéltünk a gyerekek kö-
zött és arra gondoltunk, igen mi is ráhúz-
nánk még egy hetet így velük együtt.

Péterfi Nikoletta
tanító

Zánkára mi már hazajárunk

Az otthon töltött sok-sok hét után nagy 
örömmel hallottuk a hírt, hogy végre 
együtt lehetünk a gyerekekkel, és meg-
tarthatjuk iskolánkban a napközis tábort. 
Az egész tantestület lelkesen készült, és 
szinte a tenyerén hordozta egy hétig a tá-

Iskolai napközis tábor

Az Alcsútdobozi József Nádor Általános 
Iskola a nyári szünetben 60 diákot fog-
lalkoztatott két héten keresztül. Köszön-
jük a szülőknek, hogy megengedték, hogy 
együtt legyünk a gyerekekkel, hogy anya-
gilag támogatták a programokat és hogy 
sok finomsággal leptek meg bennünket. 

Köszönjük Habsburg Mihály fő-
herceg úrnak és családjának, hogy fel-
ajánlásukkal csökkenteni tudtuk a szülők 
terheit és felejthetetlen élményekhez jut-
tathattuk a táborozókat.

Nem utolsó sorban köszönöm kol-
légáimnak a példamutató hozzáállást 
ezekhez a feladatokhoz. 

Keindl Zoltánné
intézményvezető

Kedves Olvasó!

borozókat, akik nagyon tartalmas, színes 
programokon vehettek részt.

A kézműves foglalkozásokon ka-
vicsot festettek, liszttel töltött lufi-manót 
és színes fonalakból karkötőt készítettek, 
csodálatos szappanokat öntöttek, és hihe-

tetlen módon, de mindenki varrt magának 
egy bájos kis szütyőt is. Részt vehettek vi-
dám sportos és játékos vetélkedőkön, fo-
tónyomozáson, számháborúban. Nagyon 
nagy élmény volt a kemencében sütögetés 
is, de még ennél is jobb volt a közösen el-
készített kenyérlángos és meggyes pite 
befalatozása.

A hét közepén autóbuszos kirán-
dulásra vittük a gyerekeket a győri állat-
kertbe. Szerencsére az időjárás is kedve-
zett, volt bőven látnivaló, és az állatok is 
„jó fejek” voltak, ezért sok-sok élménnyel 
gazdagabban tértek vissza a táborba a ki-
rándulók.

A pénteki napot egy különleges 
kincskereső játékkal zártuk, amiben 
együtt játszott minden felnőtt és gyerek. 
Szerencsére mindenki eljutott a kincsért, 
ami nem is lehetett volna más a tűző me-
legben, mint egy hűsítő, finom jégkrém.

Nagyon programdús, élményekkel 
teli tábor volt a miénk, és ami a legfonto-
sabb: végre veletek lehettünk GYERE-
KEK!

Szanyiné Halgancz Teréz
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Egy baráti beszélgetésben hangzott el: „Mindenki azt gondol, 
amit akar”. Úgy értve, hogy mindenki szabadon eldöntheti, ho-
gyan gondolkozik az életében előkerülő komoly kérdésekről. 
Vélhetően Isten előre látta, hogy a teremtett, majd bűntől meg-
sebzett ember szabad akarata problémákat fog okozni. Az ember 
szabadságát azonban ezen az áron sem akarta elvenni, ezért 
mondja ezzel az egyszerű hasonlattal Jézus: „…Hányszor volt, 
hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnya 
alá gyűjti csibéit” (Lk 13, 34) – nem kényszerrel tehát, hanem 
megadva a felismerés lehetőségét, hogy az embernek a szerető 
Isten követése elemi érdeke. 

Nagyon fontos üzenete Istennek, hogy „megfizetek min-
denkinek, kinek-kinek a tettei szerint.” (Jel 2, 23) Akkor hát a 
gondolat fontosabb vagy a tett? 

Nyilvánvalónak látszik, hogy a tetteink tükrözik hozzá-
állásunkat Istenhez és az emberekhez. Ám a gondolkodást és a 
cselekedeteket nem lehet ilyen élesen különválasztani: tettek 
nem a semmiből nem jönnek létre, hiszen az ember cselekedetei 
értelemmel vannak átitatva. Amit csinálunk tehát egy gondolati-
ság konkrét leképződései.

Szent Pál apostol számos keresztény közösséget hozott 
létre, többek között Efezusban, amely ókori mértékkel egy igen 
nagy város volt – pogány lakossággal. A városban élő kis keresz-
tény közösségnek üzeni: „Azt mondom tehát, és kérve kérlek tite-
ket az Úrban: ne éljetek már úgy, mint a pogányok, akik hiúsá-
gokon jártatják az eszüket.” (Ef 4, 17) Tehát a pogányok hely-
telenített cselekedeteinek okaként a felesleges dolgokon való 
gondolkodást jelöli meg.

A tavalyi nyolcadikosokkal választottunk egy imádságot, 
amivel az órát kezdtük, és ez az 1. zsoltár volt. Abban áll, hogy 
„Boldog az az ember, aki (…) az Úr törvényében leli kedvét, s 
törvényét éjjel-nappal eszében forgatja!” (Zsolt 1, 1) Az éjjel-
nappal Istenről való elmélkedés fontossága egyébként több he-
lyen feltűnik az Ószövetségben. Mert amin az ember rend-
szeresen, pláne örökké gondolkodik, az hatással van az egész éle-
tére. A gondolataink tartalmat alapoznak a cselekedeteinknek.

Gondoljuk meg egy közismert jelenségen keresztül: ho-
gyan lehet az, hogy két fiatal odaáll egymás mellé, és elmondják 
egymásnak, hogy „Téged soha el nem hagylak”, és tényleg soha 
el nem hagyják egymást? Hogyan lehet, hogy a fiatal megkeresz-
telkedik, és onnantól fogva gyümölcsöző keresztény életet él? 
Nyilván nem két aranygyűrű vagy egy pohár víz hatására. Nem 

Mindenki azt gondol,
amit akar

Gyakori kérdés: Meddig még Uram? Hol vagy most, Uram? Ha 
létezel, miért jönnek viharok az életemben? Számtalan olyan kér-
désük van, amelyekkel megkérdőjelezzük Isten létezését. El-
gondolkodtató. Vajon addig létezik Isten, míg jó történik velem? 
Hmm. Nem helytálló kérdés, hiszen, attól, amiért megbukom egy 
vizsgán, a szüleim sem halnak még meg. Tehát, hogyha tüdő-
gyulladást kapok én, attól még édesapám ugyanúgy létezik. De 
akkor érkezik egy másik kósza gondolat. Miért tűri el Isten a vi-
harokat? Ez a legjobb kérdés a világon, és biztatni szeretnék min-
denkit, hogy bátran tegye fel, mert ha egyszer képes lesz megvá-
laszolni, na akkor jön a hit! Kedves Olvasóm! Akár hiszed, akár 
nem, a földi rossz, a vihar az nem ellened van végső soron, hanem 
érted! Elmesélek egy izgalmas sztorit a Bibliából. Olvass te is 
utána, ha érdekel! (Máté 8, 23-27). Jézus beszállt egy hajóba ta-
nítványaival együtt, és hatalmas vihar támadt a tengeren. Olyan 
vihar, hogy a halász tanítványok is rettegtek, hajótörést fognak 
szenvedni. Jézus pedig nyugodtan aludt a hajó végében. Ez azért 
felháborító nem? Mi az, hogy Ő alszik? Tegnap még megeteti a 
sokaságot, tanítja a népet, betegeket gyógyít, és pont engem nem 
szabadít meg a vihartól? Engem, aki követem Őt? Hogy merészel 
ilyet? Akkor jó… aludjon, ha akar nyugodtan. Nyugodtan enged-
jük meg magunknak ezt, sőt, Jézusnak mondjuk el imádságban, 
mert akkor a következő fog történni. A tanítványok mentek és 
felébresztették Jézust. Sokáig nem értettem, de EZ az üzenet az 
igében, minden más pedig csak mellékes információ. A vihar 
nem képes felébreszteni Jézust. Jézust egyszerűen hidegen hagy-
ja a gonosz, de egy valami nagyon fontos neki: a te szavad. 

Jézust a vihar nem ébreszti fel, de a tanítványai kérése 
igen. Még akkor is, ha fáradt volt, mert egész nap dolgozott. A 
kérdés csak az: Látod-e a vihart Jézussal együtt is? Az ember 
nagy problémája, hogy a viharait Isten nélkül akarja megoldani, 
Isten nélkül akarja látni, az eszébe sem jut, hogy mit tanulhat 
most abban a helyzetben Jézustól. Hogy a viharban megedződ-
het, elmélyülhet a hite, megtapasztalhat az ember a viharban va-
lami hatalmasat Jézusból. A tanítványok a vihart látták Jézus nél-
kül, s így azt erősebbnek látták Jézusnál. Egyetlen menedékük ott 
van mellettük, és Jézust fel lehet ébreszteni. Boldogok, akik min-
dent Jézussal együtt látnak, és akik mindent Jézussal együtt fo-
gadnak el!

Egy dolgot jegyezz meg: A hajó nem süllyedhet el, ha Jé-
zus benne van.

Nem véletlenül van a templomnak hajó szerkezete. Ha 
úgy érzed, hogy többet hallanál a témáról, várlak szeretettel Test-
vérem vasárnap 10.30-kor istentiszteleten.

Lendvai Sándor
református lelkipásztor

Meddig még
Uram?
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az esküvő a szentség, hanem a házasság, 
és nem a keresztelési szertartás a szentség, 
hanem a Krisztusban való elmerülés. Te-
hát úgy válik gyümölcsözővé, hogy ko-
molyan veszik minden áldott nap, és az Úr 
törvényét forgatják éjjel-nappal eszük-
ben. Azt gondoltak, amit akartak, jól dön-
töttek, és megmaradtak ebben a döntés-
ben.

A média uralta világ arra törekszik, 
hogy talmi ígéreteivel lefedje mindennap-
jainkat, arra törekszik, hogy tematizálja 
gondolatvilágunkat, és éjjel-nappal az ál-
tala kínált hazug és üres ígéreteken jártas-
suk az eszünket. De szerencsére azt gon-
dolunk, amit akarunk, így akár egy gyü-
mölcsöket hozó élet első lépéseként min-
denféle, hosszú órákat elraboló hiábava-
lóság helyett elmélkedhetünk Isten gyü-
mölcsöket hozó törvényein is...

Jäger Tamás
hitoktató

BÚCSÚZTUNK…

2020. június 5-én az alcsútdobozi
római katolikus temetőben vettünk búcsút 

Dr. Csőke Ferencné Harsány Ilonától, 

faluközösségünk hosszú időn keresztül meghatározóan aktív, 
sokak által ismert és szeretett tagjától. 

Temetésén az egyházi szertartás kereteiben
méltó igehirdetői búcsúztatást kapott.

A katolikus hívő közösség nevében
Dr. Cseh Kornél köszönt el Tőle,

mint áldozatos munkát végző egyházközségi képviselőtől.
A régi munkatársak az alább olvasható gondolatokkal

búcsúztak a példaértékű életet élő Ilonka nénitől.

BICSKE 
FŐPLÉBÁNIA 

Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút 
Társplébániák,

valamint 
Óbarok, Szárliget, 

Vasztélypuszta
és Nagyegyháza

Fíliák hívő közösségét 
2020.08.02-án történő
beiktatását követően 

BURBELA 
GERGELY atya

szolgálja.

Az egykori Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tagsága nevében búcsúzok 
Ilonka nénitől. A mai kor emberének talán hihetetlen, hogy egy olyan vállalat nevében 
mondok köszönetet, amely immár 23 éve nem létezik. Az a tény, hogy egy emberöltő el-
múltával is olyan kapcsolatban vagyunk mi régi téeszesek, mint egy nagycsalád, Ilonka 
néni rendkívül színes, szeretetteljes  egyéniségének köszönhető.

A Csőke család 1956-ban jött Alcsútra, abban az évben, amely fordulópontot je-
lentett a község földműves családjainak életében. A forradalom leverése után nyilván-
valóvá vált, hogy a kollektivizálás elkerülhetetlen, így 58-59-ben három termelőszö-
vetkezet jött létre a faluban, amely 1960.02.10-én 154 család részvételével 1846 khold 
földterületen Egyetértés néven kezdte meg a működését. Ilonka néni, aki korábban az 
óvodában dolgozott, mint gazdaságis, itt vállalt munkát: pénzügyi ügyintéző, könyvelő, 
később főkönyvelője volt a vállalatnak. 1973.12.29-én az alcsúti és felcsúti termelőszö-
vetkezetek egyesültek. A régi téeszirodán Ilonka néni szárnyai alá vette az újonnan érke-
zett kolléganőket, tanította, okította, nevelte őket. Családias lékkör alakult ki, ahol min-
denki anyja volt. Rendkívül élethűen, színesen tudta elmesélni történeteit a mindenap-
jaiból, vagy a kirándulásai alkalmán tapasztaltakról egyaránt. Aki ezeket egyszer tőle 
hallotta, máig emlékszik rá. A káromkodást sosem tűrte, mindenkire rászólt, hogy ezt 
másként is ki lehetne fejezni.

A termelőszövetkezet a falu legnagyobb munkáltatójává vált, sok embernek adott 
megélhetést, lehetőséget, hogy a tagság új házakat építhessen, gyermekeiket közép- és 
felsőfokú iskolákban képezhessék. Évente egy- vagy többnapos kirándulásokat szervez-
tek az ország különböző pontjaira, ahova az egyszerű parasztemberek sosem juthattak 
volna el. Ilonka néni mindenkivel nagyon közvetlen baráti kapcsolatot tartott, senkivel 
sem éreztette, hogy ő egy értelmiségi.

Állatorvos férje, Feri bácsi oldalán együtt szolgálták a faluközösséget, ahol min-
denki szerette és tisztelte őket. Először a patikában kaptak szolgálati lakást, majd a Föl-
szegen épült szolgálati házban nevelték lányaikat szeretetben, békességben. Később sa-
ját hajlékot építettek a Föld utcában, ahol mindenkit szívesen fogadtak. Még a rendszer-
változás előtt kezdték szorgalmazni, hogy a faluközösség készítsen emlékművet a máso-
dik világháború áldozatainak, ami nem volt egyszerű vállalkozás, hiszen a fennálló ha-
talom mögötti szovjet csapatok voltak javarészt a kőbevésett áldozatok gyilkosai.

Ilonka néni nem volt észrevétlen, ha egy épületben megjelent, ő került a közép-
pontba. Egyháza állandó támogatása mellett így lett a helytörténeti kör és a kórus alapí-
tó tagja is, ahol amíg egészsége engedte, tevékenyen vett részt a csoportok munkájában. 
Amit csinált sosem félgőzzel tette. Ki ne emlékezne arra, amikor a műveltségi vetélkedőn 
az „Ügynök halálát” próbálta elmutogatni, és úgy esett össze, hogy többen ugrottak a 
segítségére. Így most nehéz szívvel veszünk tőle búcsút! A boldog feltámadás remény-
ségébe vetett hittel mondunk köszönetet mindenért!

Nyugodjék békében!
Mészáros János Elek

Tisztelt Gyászoló Család! Gyászoló gyülekezet!
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Testületi ülés

Önkormányzatunk július hónapban két al-
kalommal tartott ülést. A meghozott fon-
tosabb döntésekről az alábbiakban szá-
molok be.

A 31/2020. (VII.06.) számú ha-
tározattal elfogadásra került a 2019. évi 
belső ellenőrzési tevékenységről szóló 
jelentés. Az Önkormányzat és intézmé-
nyei belső ellenőrzését külső szakértő cég 
látja el. A 2019. évi ellenőrzésekre éves 
munkaterv készült, amely alapján a tárgyi 
eszköznyilvántartás és a normatív támo-
gatás lehívása területen folytatták le a 
vizsgálatot. A jelentés megállapításai  
szerint  az önkormányzat a törvényi elő-
írásoknak megfelelően, a szabályok sze-
rint, illetve az elvárások teljesítésével lát-
ja el feladatát, így intézkedési terv nem 
került megfogalmazásra.

Az Önkormányzat 2019. évi zár-
számadásáról a 4/2020. (VII.08.) ön-
kormányzati rendeletet alkotta meg a 
Képviselő-testület. A rendelet szerint az 
önkormányzatnál a tavalyi évben 532 mil-
lió forint bevétel teljesült, amellyel szem-
ben csak 369 millió forint kiadás realizá-
lódott. Ennek oka, hogy a pályázati for-
rásokat zömében előfinanszírozásként 
megkaptuk, míg a fejlesztések teljesítése 
illetve elszámolása áthúzódott az idei év-
re. A maradvány összeg a 2020. évi költ-
ségvetésben feladattal terhelten beterve-
zésre került. Összességében elmondható, 
hogy sikeres évet zártunk, a kötelező és a 
vállalt feladatainkat stabil likviditás mel-
lett teljesíteni tudtuk. Az óvoda  intézmé-
nyünk működését kiegészítő forrással se-
gítettük. A szociális feladatellátás során a 
jövedelem alapján rászorulóknak és a vá-
ratlanul nehéz helyzetbe kerülőknek is se-
gítettünk. A településfejlesztéshez pályá-
zati projektek révén jutottunk források-
hoz, így többek között a szennyvíztisztító 
telep bővítése és felújítása, mezőgazdasá-
gi utak felújítása, járda javítások, közét-
keztetési és közterület-gondozási eszköz-
fejlesztés, kerti konyha építés fejlesztések 
valósultak meg.

A 32/2020. (VII.06.) számú hatá-
rozatával az Önkormányzat elfogadta 
a 2020- 2024. évekre vonatkozó gazda-
sági programját. Jogszabály szerint a te-
lepülésnek gazdasági programot kell ké-
szíteni. Ennek része a helyzetelemzés, il-
letve a stratégiai célok meghatározása. 
Képviselő-testületünk már az őszi hely-
hatósági választások során bemutatta a la-
kosságnak a céljait, melyeket azóta is 

fenntart, és megvalósításukért dolgozik. 
Így a már korábban megfogalmazott tö-
rekvések, most egy gazdasági programmá 
álltak össze.

A testület a 34/2020. (VII.06.) 
számú határozata a háziorvosi és isko-
la-egészségügyi feladatok ellátásáról 
szóló helyettesítési szerződést hosszab-
bítja meg. Ennek értelmében 2020.09.30-
ig továbbra is helyettesítéssel, Dr. Had-
házi Ádám, illetve a META PREVENT 
Kft. látja el körzetünkben a háziorvosi és 
iskolaorvosi feladatokat.

36/2020. (VII.06.) számú hatá-
rozattal elfogadásra került a Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 
évi zárszámadása. A tavalyi évben a Kö-
zös Hivatal 138 millió Ft-ból gazdálko-
dott. A kiadások nagy részét a települések 
hivatalaiban foglalkoztatott köztisztvise-
lők (21 fő) bére és annak járulékai teszik 
ki. Ezen kívül az irodai működést szolgáló 
dologi költségek alkotják a kiadásokat. 
Alcsútdoboz 2019. évben 5 millió forint-
tal járult hozzá a Közös Hivatal működé-
séhez.

Az önkormányzati adóigazgatás-
sal kapcsolatos feladatok ellátásáról és a 
helyi adókból származó bevételek ala-
kulásáról szóló beszámolót a 37/2020. 
(VII.06.) számú határozattal fogadta el 
a testület. Az adóbevételek az önkor-
mányzat fontos bevételi forrásai, amelyek 
2019-ben 63 millió forintot tettek ki. Eb-
ből 53 millió forint az iparűzési adó, 5 
millió forint a kommunális  adó, 4 millió a 
gépjárműadó, 1 millió az építményadó. 
Sajnálatos, hogy az adófizetési morál a 
korábbi két évhez viszonyítva romlott, a 
kommunális adó esetében az adózók 
11%-a nem teljesítette kötelezettségét.

A 2020. évi lakossági víz- és csa-
tornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásáról a 41/2020. (VII.06.) szá-
mú határozattal döntött a testület. A ma-
gas víz és csatornadíjat alkalmazó szol-
gáltatási területeken mód van arra, hogy a 
díj csökkentésre kerüljön állami kompen-
záció útján. A Fejérvíz Zrt. készíti elő a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos doku-
mentációt, azonban a pályázatot csak ön-
kormányzat adhatja be. Ezért a korábbi 
évekhez hasonlón ismét a mi önkormány-
zatunk került felkérésre a kompenzációs 
pályázat benyújtására. Az államilag meg-
ítélt összeget a Szolgáltató beépíti a víz és 
csatornadíjba.

A 42/2020. (VII.06.) számú hatá-
rozattal az „Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések” pályázat 

benyújtásáról született döntés. A pályá-
zattal megvalósítani kívánt cél: Alcsútdo-
boz, Szabadság utca 1/29-33. közötti jár-
daszakasz, illetve a József Attila utcai 
járda 100 méteres szakaszának felújítása. 
Ehhez 15 millió forintot tudunk a pályá-
zatban kérelmezni, azonban saját forrást 
is szükséges mellé tenni, így 3,5 millió Ft 
összeget a költségvetésben erre a célra be-
tervezünk.

Egyéb fontos történések, intézkedések

A Fenyves utcában a június 14-i nagy eső-
zés után erősen megsüllyedt partfal kor-
rekciójához vis maior káresemény beje-
lentésével éltünk, amely nyomán belügy-
minisztériumi szakértői szemlére került 
sor. A szakértők a szemle során jegyző-
könyvet vettek fel, melyben megalapo-
zottnak ítélik bejelentésünket. A vis maior 
támogatási kérelemhez igazságügyi szak-
értővel kell kidolgoztatnunk a partfal 
korrekciójának tervezését, költségelését, 
amely folyamatban van.

Benyújtásra került a helyi termék-
értékesítést szolgáló piac építésének pá-
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lyázati elszámolása. Ennek az ellenőrzé-
se, hiánypótlása és elfogadása után, illet-
ve a használatbavételi engedély kiadását 
követően kerülhet sor az építmény átadá-
sára.

A Magyar Közút Zrt. Fejér Megyei 
Igazgatóságának koordinációjában folyik 
az Alcsútdoboz-Etyek közötti 8106 jelű 
közút felújítása, melyet a falutáblától Má-
riavölgy felé haladva kezdtek el. A Közút 
szakemberei a terület csapadékvíz elveze-
tésének megoldása érdekében a platánsor 
mögötti magánterületeken övárok kiala-
kításához kérték a tulajdonosok hozzájá-
rulását. A projekt során az út mellett már 
meglévő régi árkok is kitisztításra, kimé-
lyítésre kerülnek. A cél az, hogy megszűn-
jön, illetve csökkenjen a domboldali szán-
tóterületekről, és a szőlőskertekről a köz-
útra lefolyó csapadékvíz mennyisége.

A Fejér Megyei Önkormányzat El-
nöke, Dr. Molnár Krisztián a megyei TOP 
2 program előkészítéséhez a 2021-2027. 
fejlesztési ciklusban tervezett önkor-

mányzati beruházásokról, fejlesztésekről 
kért be részletes tájékoztatást. Alcsútdo-
boz az alábbi fejlesztési terveket kívánja 
megvalósítani a következő években:

ź külterületi csapadékvíz elvezetés, 
ź orvosi szolgálati lakás felújítása, 
ź a régi községháza múzeumszállóvá 

alakítása,
ź a szociális bérlakások felújítása, 
ź az óvodai tornaszoba megépítése, 
ź a 811 és 8111 jelű közfogalmú utak 

felújítása, 
ź további zártkerti utak fejlesztése, 
ź járda felújítások teljes hosszon, jár-

daépítés

Folyamatban lévő fejlesztéseink

Járdaépítés a dobozi falurészen, 70%-ban 
belügyminisztériumi fejlesztési forrásból, 
30 %-os önrész hozzáadásával.

Az óvoda tetőszerkezetének felú-
jítása, a régi palatető lebontása, új héjazat 
kialakítása. Forrás 100%-ban kormány-

zati, a Magyar Falu Programból.

Sikeres pályázataink

A megyei TOP programban bölcsődei 
csoportszoba építésére elnyert 138 millió 
forintos pályázati támogatás. Jelenleg a 
részletes tervek kidolgozása van folya-
matban.

A Turbucz közi út belterületi sza-
kaszának aszfaltozására a Magyar Falu 
programban elnyert 16 millió forint pá-
lyázati támogatás. A támogatási értesítést 
megkaptuk, a támogatói okiratot várjuk.

A Sportcsarnok Közösségi Színtér 
belső felújítására valamint 1 fő közösség-
szervező egy éven át tartó foglalkoztatá-
sára a Magyar Falu Programban elnyert 
20,5 milliós pályázati támogatás. A támo-
gatási értesítést megkaptuk, a támogatói 
okiratot várjuk.

Tóth Erika
polgármester

Alcsútdoboz Település Önkormányzata az éves szociális se-
gélykeret összegének figyelembevételével, évi egyszeri alka-
lommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jö-
vedelmi viszonyaitól függetlenül az óvoda, általános iskola, 
középfokú képzésben részesülő, alcsútdobozi lakcímmel ren-
delkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási 
költségeihez. A támogatás mértéke:

ź óvodás gyermekek esetében 5.000 Ft.
ź általános iskolai tanulók esetében 10.000 Ft.
ź gimnáziumban, hatosztályos gimnáziumban, szakkö-

zépiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók 
esetében 15.000 Ft.

A támogatás iránti igényt minden év augusztus 21. és szep-
tember 30. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal-
ban elérhető formanyomtatványon, az abban szereplő mellék-
letek csatolásával. A benyújtási határidő elmulasztása jog-
vesztő.

Óvoda- és iskolakezdési települési
támogatás Alcsútdobozon

KISBUSZ

Augusztus 20-án a Szent István napi megemlékezésre és 
ünnepi szentmisére

igénybe lehet venni a települési kisbuszt az arborétum 
kápolnába való eljutáshoz.

A kisbuszra Dobozon 9.00-kor
a buszmegállónál,

Alcsúton 9.20-kor a központon,
az iskolánál lehet felszállni.

Igény esetén a kisbusz többször fordul. 

A nehézkes mozgású idősebbek
a házuk előtt is felszállhatnak.

       
Az arborétumi programok végén,

kb. 12 órakor az autóbusz vissza is szállítja utasait.

TŰZIJÁTÉK

A falunapi vígasságok keretében
2020. augusztus 20-án tűzijátékot rendezünk,

mely alatt a közönség biztonsága
érdekében fokozott 

óvintézkedéseket vezetünk be.
 

Nyomatékkal kérjük, hogy a tűzijáték
alatt a jelzőszalaggal körbezárt területen

a rendezőkön kívül más személy ne tartózkodjon!

A program sikeres lebonyolítása
érdekében megértésüket

és együttműködésüket kérjük!

VÍRUSVÉDELMI SZABÁLYOK
A FALUNAPON

KÉRJÜK TISZTELT LAKOSAINKAT,
HOGY A FALUNAPI RENDEZVÉNYEK ALATT 

FOKOZOTTAN FIGYELJENEK
A VÍRUSVÉDELMI SZABÁLYOKRA!

LEHETŐSÉG SZERINT TARTSÁK BE AZ EGYMÁS 
KÖZTI 1,5 MÉTERES TÁVOLSÁGOT!

A FALUVACSORA ADAGOLÁSÁRA VÁRAKOZVA 
FELTÉTLEN VISELJENEK SZÁJMASZKOT!

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA!
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Új vagy használt lakást venne, építene? 
Vegye igénybe a CSOK-ot, az állam visz-
sza nem térítendő támogatását!

A CSOK mellé felvehető, legfel-
jebb 3 %  kamatozású  CSOK-kölcsönt 
használt lakásra, házra is fel lehet venni. 
Két gyermek után 10 millió forintos, há-
rom vagy több gyermek esetén 15 millió 
forintos kölcsönt igényelhetnek a csa-
ládok. 

Ki igényelheti? Meglévő gyerme-
keik után házastársak, élettársak és egye-
dülálló szülők, életkoruktól függetlenül.

Előre vállalt gyermek után házas-
párok, akik közül legalább az egyik félnek 
40 év alattinak kell lennie.

A folyamatos biztosítási jogvi-
szony időtartamába be kell számítani azt 
az időtartamot, amíg az igénylő a kereső 
tevékenysége alapján valamely másik Eu-
rópai Gazdasági Térségről szóló megálla-
podásban részes állam társadalombizto-
sítási rendszerének hatálya alá tartozott és 
ezt az illetékes külföldi hatóság által kiál-
lított igazolással igazolja.

CSALÁDI OLDAL
OTTHONTEREMTÉS

Jogosultsági feltételek

Az igénylővel közös háztartásban élő:
ź a magzat vagy az ikermagzat a vá-

randósság betöltött 12. hetét köve-
tően,

ź aki az igénylő vér szerinti vagy 
örökbefogadott eltartottja és a 25. 
életévét még nem töltötte be,

ź a 25. életévét már betöltött, megvál-
tozott munkaképességű személy, ha 
ez az állapota legalább egy éve tart, 
vagy egy év alatt előreláthatóan nem 
szűnik meg.

Ki minősül gyermeknek?
Mekkora a CSOK mértéke?
Új lakás vagy családi ház vásárlása, építése esetén

Használt lakás vagy családi ház vásárlása, bővítése esetén

A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Ál-
lamkincstárral szerződést kötő – hitelin-
tézethez (kereskedelmi bankok, jelzálog-
hitel intézetek, takarékszövetkezetek) le-
het benyújtani.

Hol igényelhető
a CSOK?
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük:

Parti Istvánné szül. Szekeres Évát
(1931.08.04.)

89. születésnapja alkalmából 
Simorádi Jánosné szül. Hajnáczky Esztert

(1936.08.02.)
84. születésnapja alkalmából

Lampérth Attiláné szül. Ritz Terézt
(1936.08.08.)

84. születésnapja alkalmából
Vajdáné Lengyel Évát

(1938.08.17.)
82. születésnapja alkalmából

Szakács  Józsefet
(1939.08.27.)

81. születésnapja alkalmából 
   

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

FALUSI CSOK
Mely településeken
igényelhető a
falusi CSOK?

A Magyar Falu Program keretében 2486 
hátrányosabb helyzetű, legfeljebb 5000 
fős lélekszámú településen igényelhető a 
falusi CSOK, a települések listája a 
www.kormany.hu oldalon elérhető.

A program 2019. július 1-jével indult, és 
egyelőre három évig, 2022. június 31-ig 
lesz elérhető.

Meddig igényelhető a
falusi CSOK?

A falusi CSOK használt lakás és ház vá-
sárlására, illetve a megvásárolt ingatlan 
felújítására, korszerűsítésére, kibővítésé-
re vehető fel.

Mire használható fel
a falusi CSOK?

Ha már van egy gyermek a családban, 
vagy a szülők egy gyermeket vállalnak, 
600 ezer forint, két gyermek esetén 2 600 
000 forint, három vagy több gyermek ese-
tén pedig 10 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást kaphatnak. A támoga-
tási összegek maximum fele költhető vá-
sárlásra, a fennmaradó rész korszerűsítés-
re, felújításra fordítható. Így például a há-
rom vagy több gyermeket vállaló csalá-
dok esetben, ha a megvásárolt ingatlan ára 
nem éri el az 5 millió forintot, akkor a 
fennmaradó összeg a 10 millió forintos 
keretig teljes mértékben felhasználható 
lesz felújításra, bővítésre.

Mekkora a falusi
CSOK mértéke?

Használt lakás vagy ház vásárlására és 
felújítására két gyermek esetén 10 millió 
forintos, három vagy több gyermek esetén 
15 millió forintos kamattámogatott hitel-
lehetőség áll majd rendelkezésre, míg 
meglévő ingatlan felújítása esetén ezen 
összegek fele, azaz két gyermeknél 5 mil-
lió, három vagy több gyermeknél 7,5 mil-
lió forint.

Falusi CSOK mellé is
jár az államilag
támogatott lakáshitel?

A támogatás igényléséhez erkölcsi bizo-
nyítvánnyal igazolt büntetlen előélet és 
két év társadalombiztosítási jogviszony 
szükséges.

Jogosultsági feltételek

https://csalad.hu/tamogatasok/falusi-
csok

Ügyintézési kisokos
Falusi csok

https://csalad.hu/tamogatasok/babavaro-
tamogatas-igenylese

Ügyintézési kisokos
Babaváró támogatás

A jelenlegi 70 százalékról a bruttó fizetés 
100 százalékára emelkedik jövő év július 
1-jétől a Csecsemőgondozási díj (CSED) 
összege.

A Csecsemőgondozási díj a szülési 
szabadság időtartamára járó támogatási 
forma, amely minden nőnek jár, aki a 
gyermeke születését megelőző két éven 
belül 365 napon át biztosított volt. A 
CSED-et a szülési szabadság időtarta-
mára, 168 napig folyósítják. A szülési 
szabadságot a szülés várható időpontját 
megelőző 28 nappal korábban is igénybe 
lehet venni.

Mivel a CSED után kizárólag sze-
mélyi jövedelemadót kell fizetni, nyug-
díjjárulékot és társadalombiztosítási já-
rulékot pedig nem, ezért az édesanyák a 
gyermek megszületését követő hat hó-
napban a korábbi keresetüknél magasabb 
összeget kaphatnak kézhez. Emellett a 
Csecsemőgondozási díjból érvényesít-
hető a családi adókedvezmény is.

Azok az édesanyák pedig, akik 
negyedik gyermeküknek adnak életet, a 

négy- vagy többgyermekes anyák SZJA-
mentességének köszönhetően nemcsak a 
magasabb CSED-összeget, hanem a tel-
jes bruttó bérüket megkapják.

A CSED emelt összege az örök-
befogadó szülőknek is jár a gyermek hat-
hónapos koráig.

Forrás: www.csalad.hu

2021-ben emelkedik a
Csecsemőgondozási díj
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A Háromhárs Óvoda hírei

Egy olyan embert próbáló időszakon vagyunk túl, amely az egész 
világot megváltoztatta: felforgatta a mindennapjainkat, az egész 
életünket. A koronavírus bezárt minket az otthonunkba. Március 
16-tól mindenki a saját lakásának foglya lett. 

Mi sem fogadhattuk a gyerekeket az óvodában. Az isko-
lákban elindult az online oktatás. Mi sem akartunk kényszerpihe-
nőn lenni, hiszen munkaviszonyban voltunk, a munkára készen 
álltunk. A szabadságunkat sem vehettük ki. Kitaláltuk, hogy mi is 
folytathatnánk a munkát online. Az óvodában két csoportnak már 
volt facebook-csoportja, a harmadiknak nem. Az óvó nénik nem 
voltak facebook-tagok, mert fenntartásaik voltak vele szemben. 
Viszont aktívan messengereztek. Az egyik szülő segítségével lét-
rehozták a messenger-csoportjukat, és meghívták a szülőket ta-
goknak. Mi is igyekeztük meghívni azokat a szülőket, akik még 

nem voltak a csoportunk tagjai. Meghívtuk az óvoda összes dol-
gozóját is, hogy lássuk egymás ötleteit: Valika nénit a gyógype-
dagógust, Ágota nénit a logopédust, Györgyi nénit a gyógytor-
nászt, és meghívtuk Erikát, a polgármesterasszonyt is. Bújtuk a 
különböző oldalakat: honnan tudnánk hivatkozásokat gyűjteni, 
melyik videó a legjobb? Elkezdődött a munka: elsőként Csilla 
néni ismertette az új élethelyzet által felmerült tennivalókat, a 
mindenkit érintő kérdésekre válaszolt, nyomtatványokat töltött 
fel, a kitöltésükhöz tanácsokkal látta el a szülőket, és hogy ho-
gyan tudják eljuttatni az oviba, az önkormányzathoz vagy az ét-
keztetést biztosító étteremnek.

Feltöltöttük a csoportba az éves terv szerinti aktuális 
anyagot. Egy témát két hét alatt dolgozunk fel, az összes tevé-
kenységünkkel ezt járjuk körbe: a téma köré csoportosítjuk a me-
sét, verset, mondókát, dalt, feladatokat a körülöttünk lévő világ 
megismeréséhez és az ábrázoláshoz is. Ezeken kívül mozgásos 
feladatokat is adtunk. Ezekkel a feltöltésekkel csak ötleteket ad-
tunk a szülőknek, hogyan töltsék el hasznosan, közösen az időt. 
Ez az időszak nagyon jó alkalmat adott arra, hogy szülő és gyer-
mek közösen játsszon, hogy közös élményeket gyűjtsön.

Az első időszakban még majdnem minden szülő meg-
nézte az oldalt. Kb. 5-6-an aktívak voltak, fényképeket, videókat 
tettek fel: mit készítettek, milyen verset, dalt vagy mondókát ta-
nultak. Az egyik szülő például a kisfiával papírbábokat készített, 
és eljátszották a mesét, amit ajánlottunk. Húsvétra locsolóverset 
tanult ez a kisfiú, és videóban az egész csoportnak elmondta, így 
locsolt meg mindenkit virtuálisan. Az egyik kislány pedig na-
gyon kedvesen meg is köszönte egy rövid videóüzenetben. A 
szülők is tettek fel ötleteket pl. a húsvéti dekorációhoz. Teltek a 
hetek, és a gyerekek egyre jobban hiányoztak nekünk: nem csivi-
teltek, nem ölelhettük őket magunkhoz. Ezzel együtt a gyere-
keknek is egyre jobban hiányoztak a társak, az óvó nénik, és egy-
re többször bukkant fel egy-egy fénykép panaszos üzenettel: Hi-
ányoztok óvó nénik! Hiányoztok gyerekek! 

Május 4-től a kormányrendeletnek megfelelő keretek kö-
zött ügyeletet tartottunk az óvodában: kettő csoportban voltunk 
5-5 kisgyerekkel. 25-én egy hétre újra gyerekzsivaj töltötte be a 
termeket, júniustól pedig megkezdődött a nyári nyitvatartás.

Nagyon reméljük, hogy szeptemberben újra a megszokott 
módon tudjuk megkezdeni a tanévet. 

Találkozzunk szeptemberben! 
 

Némethné Galler Valéria óvónő                                                                                

Az online kapcsolattartás tapasztalatairól

Állatorvosi ügyelet
augusztus 01-02.  Dr. Cseh Kornél 

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745

augusztus 08-09.  Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36-20-4456256
augusztus 15-16.  Dr. Kiss  Sándor

Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900

augusztus 20-21.  Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

+36 20-6615215
augusztus 22-23   Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745

augusztus 30-31   Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36-20-4456256
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Alcsútdobozi hírek

Az idei évben 2020. július 6-10. között került megrendezésre a 
sporttábor Alcsútdobozon. Ezúttal 20 gyermek vett részt a jobb-
nál-jobb programokon. Az első nap bevezetésként olyan puzzle-t 
kellett kirakni, melyek különféle sportokat ábrázoltak, majd 
sporttal kapcsolatos totót oldottak meg csoportban. Ezen a napon 
a mozgás a „Szabadulás a labdától” című játékkal kezdődött, 
majd később többféle kidobót játszottunk, illetve ügyességi fel-
adatok is voltak. Az ebédet követően kisétálva a Golfpályára, a 
golfsport rejtelmeiből kaptunk ízelítőt. A második napi délelőttöt 
az alcsútdobozi kalandparkban töltöttük. A pályákat végigjárva 
nem kíméltük az izmokat, fejlesztettük a karokat és a lábakat. 
Délután a csapatok fociban mérhették össze a tudásukat. Nagy 
küzdelem volt, de a játékkal mindenki egyaránt nyert. A harma-
dik nap volt sportos „1 perc és nyersz”, majd lovagolni mentünk. 
E nap délutánján kerékpáros ügyességi feladatokban bizonyít-
hattak a gyerekek. A negyedik napon a műfüves pályán fociztunk 
közkívánatra, szabadtéri játékokat játszottunk, majd ebéd előtt 

zumbáztunk egy jót. Délután sor- és váltóversenyre került sor. Az 
utolsó tábori napon Felcsútra kaptunk meghívást egy családhoz, 
medencepartira.

Mozgalmasan telt a hét, amelynek lebonyolításához sok 
segítséget kaptunk. Szeretném megköszönni minden táborozó 
nevében is a lehetőséget vagy támogatást: Pannónia Golf & 
Country Clubnak, Czene Ferencnek, Szöllősi Dominikának és 
Márton Kun Andrásnak, Szász Nikolettnek, Kovács-Sipeki Ani-
tának, Hollentunder Miklósnak. Köszönjük Fülöp Ildikó Gabri-
ellának a sporttáskákat, a Mediterrán fagylaltozó nyalánkságát 
Csepeli Árpádnak, a vattacukrot Cseszár Istvánnak. Külön mon-
dok köszönet segítőtársaimnak: Bőcsné Benkő Zsuzsinak, Petro-
vitsné Vörös Mariannának, Soós Gergőnek és Kalucza Bencé-
nek, akik egész héten át kivették részüket a munkából. 

Minden táborozót szeretettel várok vissza egy év múlva, a 
következő sporttáborba!

Vas Szilvia táborvezető

SPORTTÁBOR ALCSÚTDOBOZON



A program  helyszíne a

FUTBALLPÁLYA KÖRNYÉKE,
ahol augusztus 20-án csütörtökön 16 órától 

lehet a bográcsok felállításhoz
kijelölt helyeket elfoglalni.

A verseny értékelésére és a díjazásra
19.20 órakor kerül sor.

Alcsútdoboz Település Önkormányzata
szeretettel hívja és várja

Önt és családját valamint barátait az

ALCSÚTDOBOZI FALUNAP
rendezvényeire

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE

A 2020. évi falunapi rendezvénysorozat keretében
a hagyományok szerint meghirdetjük az 

alcsútdobozi családok és baráti társaságok számára
a főzőversenyt, melyen ezúttal a 

BABGULYÁS
elkészítői vetélkedhetnek egymással.

A főzéshez az alapanyagot a Hegedűs Vendéglőből
 biztosítjuk azok számára, akik ezt előre jelzik.

Várjuk jelentkezésüket!

Augusztus 20-án 10.00 óra Arborétum Kápolna  

SZENT ISTVÁN NAPI 
ÜNNEPSÉG  

Ünnepi Köszöntő
Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg 
Megemlékezés Szent István királyról

Tóth Erika polgármester

Helyi Alkotók Kiállítása 

Ünnepi Szentmise
szolgál  Burbela Gergely plébános atya 

Ökumenikus kenyérmegáldás 

A programokon közreműködik:
Gulyás Györgyné, Szilveszter Mária, 

a Mustármag Közösség

FALUNAP 2020.
ALCSÚTDOBOZ
„Higgy erősen a mindenható Atyaistenben,
minden teremtmény teremtőjében,
és az ő egyszülött fiában,
a mi Urunkban, Jézus Krisztusban”
Szent István király intelmei Imre herceghez

Augusztus 20-án 16.00 óra Futballpálya

FALUNAPI VÍGASSÁGOK

Nősök-nőtlenek kispályás futballmérkőzés
Főzőverseny

Gyermekprogramok

16.00-20.00  Ugrálóvárak, Népi játszótér
16.00-19.00  Arcfestés

16.00-18.00  Póni lovagoltatás
16.30-17.30  Tűzoltó bemutató - Alcsútdobozi 

Tűzoltó Egyesület 

Színpadi műsor

17.30 óra  Orientális Táncbemutató (hastánc, indiai 
tánc, tango)

18.00 óra  ABBA SHOW 
18.45 óra  Díjátadók  

 „Községünk szép portája” 
 „Alcsútdoboz legszebb konyhakertje”

 Polgármesteri Kitüntető Oklevelek 
 Főzőverseny díjazása

19.30 óra Faluvacsora - Hegedűs Vendéglő
19.30-0.30 óra Utcabál - Doroghouse DJ

22.00 óra Tűzzsonglőrök bemutatója
22.30 óra Tűzijáték

23.00 óra 11-es rúgás


